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Helgarblað

KÖNNUN Tæplega helmingur 
landsmanna vill að Ólafur Ragn-
ar Grímsson, forseti Íslands, gefi 
kost á sér fyrir fimmta kjörtíma-
bilið í forsetakosningum sem fara 
fram á næsta ári, samkvæmt 
skoðanakönnun Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2.

Alls sögðust 47,6 prósent þeirra 
sem afstöðu taka í könnuninni 
vilja að Ólafur Ragnar bjóði sig 
fram að nú, en 52,4 prósent eru 
því andvíg.

Þegar Fréttablaðið kannaði síð-
ast afstöðu fólk til forsetans, 24. 
febrúar síðastliðinn, sögðust 50,2 
prósent vilja að Ólafur Ragnar 

færi fram á ný, en 49,8 prósent 
vildu það ekki.

Talsverður munur er á afstöðu 
fólks til mögulegs framboðs Ólafs 
Ragnars eftir því hvaða stjórn-
málaflokk það styður. Alls sögð-
ust um 56 prósent stuðningsmanna 
Sjálfstæðisflokks og Framsóknar-
flokksins vilja að Ólafur Ragnar 
byði sig fram aftur. Um 30 prósent 
stuðningsmanna Samfylkingarinn-
ar og tæp 32 prósent stuðnings-
manna Vinstri grænna voru sömu 
skoðunar.

Íbúar á landsbyggðinni eru 
hlynntari framboði Ólafs Ragnars 
en íbúar höfuðborgarsvæðisins. 

Um 52,2 prósent íbúa lands-
byggðar innar vilja að hann bjóði 
sig fram aftur, en 45,4 prósent 
íbúa á höfuðborgarsvæðinu.

Hringt var í 800 manns fimmtu-
daginn 8. september. Þátttakend-
ur voru valdir með slembiúrtaki 
úr þjóðskrá. Svarendur skiptust 
jafnt eftir kyni, og hlutfallslega 
eftir búsetu og aldri.  

Spurt var: Finnst þér að Ólafur 
Ragnar Grímsson ætti gefa kost á 
sér fyrir fimmta kjörtímabilið sem 
forseti Íslands þegar kosið verður 
á næsta ári? Alls tóku 89,4 prósent 
afstöðu til spurningarinnar.
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Flugdagur Flugmálafélags Íslands  verður 
haldinn á Reykjavíkurflugvelli við Hótel Natura 
(áður Loftleiðir) í dag milli 12 og 16. Tilefnið er 70 
ára afmæli Reykjavíkurflugvallar. Meðal viðburða 
eru flugsýning, listflug á svifflugu, módelflug og 
fallhlífarstökk.

Leikkonan Lilja Nótt Þórarinsdóttir elskar að fara heim í Grímsnes í mömmudekur og hesta um helgar:

Í hönd fer helgi hinna miklu matarboða heima hjá mér,“ segir 

Lilja Nótt þegar hún er innt eftir áformum helgarinnar. 

„Maður er manns gaman og ég veit fátt gleðilegra en að fá til 

mín matargesti eða fara í matarboð til annarra. Skemmtilegt 

fólk býr til skemmtilegar stundir og heimahúsin eru best til þess 

arna, þar sem maður sjálfur ræður tónlistinni, vínbarnum, elda-

mennskunni og öðru sem fullkomnar samfundina,“ segir Lilja Nótt, 

sem nýtur sín í hlutverki gestrisinnar húsfreyju á meðan maður 

hennar stendur yfir pottunum.„Leikarar eiga svo sjaldan frí á helgarkvöldum, en þegar það 

gefst reyni ég samviskusamlega að deila mér á milli fjölskyldu og 

vina. Sem betur fer er ég umkringd skilningsríku fólki sem styður 

mig og bíður þolinmótt eftir sínum tíma,“ segir Lilja Nótt hlæjandi, 

en hún er austan úr sveit, nánar tiltekið Grímsnesinu. „Þar 

er dásemdin og lúxusinn, og þangað reyni ég að 
komast sem oftast, enda fordekruð af for-
eldrum mínum sem taka á móti mér sem 
prinsessu með dýrindis sveitamat og 

gæðingum tilbúnum til útreiða í 

Maður er manns gaman
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FERÐ ÞÚ FRAM ÚR VÆNTINGUM?
DIRECTOR OF GUEST EXPERIENCE

Helstu verkefni eru eftirfarandi:

• Skilgreining á upplifunarferli gesta
 Bláa Lónsins
• Stuðla að því að upplifun gesta fari fram úr   væntingum
• Framkvæma skoðanakannanir og koma auga   á ný sölu- og þjónustutækifæri
• Þróa vöru- og þjónustuframboð og innleiða   nýjungar

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði markaðsfræða eða viðskipta
• Sköpunargáfa, hæfni til að hugsa í lausnum,  og drifkraftur til að innleiða nýjar hugmyndir
• Leiðtogahæfileikar og geta til að vinna þvert  á rekstrareiningar fyrirtækisins
• Óbilandi áhugi á að fara fram úr væntingum   og koma á óvart
• Reynsla af alþjóðlegu starfsumhverfi kostur
• Mjög góð enskukunnátta nauðsynleg. Önnur   tungumál kostur

Bláa Lónið hefur margsinnis verið valið einn besti spa staðurinn á heimsvísu. Það er lykilatriði í okkar starfsemi að vilja alltaf gera enn betur og hjá okkur starfar einvala lið starfsmanna sem er sama sinnis. Við leitum því að metnaðarfullum og úrræðagóðum einstaklingi í nýtt starf sem miðar að því að hámarka einstaka upplifun gesta Bláa Lónsins. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Jóhanna Oddsdóttir í síma 660-8833 og á netfanginu helga@bluelagoon.is. Umsóknarfrestur er til og með 18. september nk.

Seltjarnarnesbær óskar eftir 
að ráða verkefnastjóra til að annast 

skipulags- og byggingarmál.
Seltjarnarnesbær óskar eftir að ráða drífandi og metnaðarfullan einstakling til starfa hjá Bygginga- og umhverfissviði Seltjarnarness í tímabundið starf til eins árs. Verkefnastjóri sér um að lögum um mannvirki nr. 160/2010, öðrum lögum og reglugerðum varðandi byggingarmál á Seltjarnarnesi sé framfylgt.  Hann ber m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja, eftirliti með viðhaldi, staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu og miðlun upplýsinga um mannvirki til íbúa Seltjarnarness.Um er að ræða fullt starf og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  Næsti yfirmaður er bæjarstjóri.

Almennt ábyrgðarsvið starfsmanns:
• Ábyrgð á verkefnastjórnun vegna nýframkvæmda  og viðhaldsmála
• Ábyrgð á að framkvæmd verkefna sé í samræmi við lög og reglur• Samskipti við opinbera aðila, hönnuði og verktaka• Verkeftirlit með framkvæmdum
• Áætlanagerð og forgangsröðun verkefna
• Samningagerð í samráði við næsta yfirmann
• Önnur tilfallandi verkefni sem yfirmaður felur 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í verk-/tæknifræði eða arkitektúr • Þekking á byggingarreglugerð og reynsla af stjórnun• Þekking á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu er æskileg• Reynsla af áætlunargerð, úrlausn verkefna og verkefnastýringu• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni• Góð tölvukunnátta nauðsynleg
• Lögð er áhersla á frumkvæði, skipulagshæfileika, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í mannlegum samskiptum.

Starfsmaður er hluti af starfsmannateymi Seltjarnarnesbæjar. Upplýsingar um starfið veitir Ásgerður Halldórsdóttir, bæjarstjóri, í síma 5959100, netfang asgerdur@seltjarnarnes.is Í samræmi við Jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um starfið. Umsóknir skulu hafa borist bæjarskrifstofum Seltjarnarnesbæjar, Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnesi eigi síðar en miðvikudaginn 21. september 2011. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun liggur fyrir. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga.
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Íslensk hönnun í Frankfurt

Yfirgripsmikil sýning á íslenskri hönn-

un verður opnuð í Frankfurt 21. sept-

ember. Verk 59 hönnuða verða til sýnis 

en íslensk hönnun þykir tilraunakennd 

og listræn. SÍÐA 6

BJART OG LÉTT 

YFIRBRAGÐ
Guðbjörg Káradóttir 

leirkerasmiður hefur búið sér og 

sínum fallegt heimili í Hlíðunum. 

SÍÐA 4

Öflugar í Front
Sænska hönnunarteymið Front er 

skipað þremur konum sem 

kynntust í hönnunar-

námi. Þær þykja 

skemmtilega öðruvísi 

og hafa vakið athygli 

fyrir frumlega hönn-

un.
SÍÐA 2

Í faðmi fjalla blárra
náttúra 32

Mikil rannsóknarvinna
Höfundar Heimsendis-
þáttanna ræddu lengi 
við starfsfólk og vistmenn 
geðdeilda til undirbúnings.
sjónvarp 22

Halda upp á Goonies
Sveppi, Villi og Gói treysta 
hver öðrum og hafa svipaða 
afstöðu til lífsins.
krakkasíðan 42

Sælkeri gettósins
Coolio, Dolly Parton og 
Tony Danza eru meðal 
frægðarfólks 
sem gefið 
hefur út 
matreiðslu-
bækur.
matur 30

Geisluðu á 
rauða 

dreglinum
fólk 50

Tíu ár frá 
árásunum 11. september

hryðjuverk 24

Finnst þér að Ólafur Ragnar Grímsson ætti 
gefa kost á sér fyrir fimmta kjörtímabilið 
sem forseti Íslands þegar kosið verður á 
næsta ári?

Framboð til forseta

em forseti Íslands þegar kosið verður á
æsta ári?

Já
47,6%Nei

52,4%

52% vilja Ólaf ekki í framboð 
Rúmur helmingur landsmanna er því andvígur að Ólafur Ragnar Grímsson gefi kost á sér fyrir fimmta kjör-
tímabilið samkvæmt könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Þeim fækkar heldur sem vilja hann í framboð.

SPAUGSTOFUSTUÐ Þeir Pálmi Gestsson, Sigurður Sigurjónsson, Örn Árnason og Karl Ágúst Úlfsson voru reffilegir í Bankastrætinu í gær á leið 
sinni í Hörpuna þar sem haustkynning Stöðvar 2 fór fram. Spaugstofan hefur göngu sína 24. september, en fram undan er annar vetur grínþáttarins vinsæla 
á Stöð 2 en sá 21. í sögu Spaugstofunnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 
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BÓKMENNTIR Þrjú ár eru liðin síðan átta flóttakonur 
af palestínsku bergi brotnar settust að á Akra-
nesi. Saga kvennanna vakti strax forvitni Sigríðar 
Víðis Jónsdóttur og nú er væntanleg bók hennar 
sem segir þá sögu. 

„Ég er sjálf frá Akranesi og mér fannst merki-
legt þegar þær fluttu í bæjarfélagið að þarna voru 
komnar konur sem tengdu saman Írak, Palestínu og 
Ísland á mjög sérstakan hátt. Og það lá í augum uppi 
að þeirra saga var samofin sögu einhverra stærstu 
pólitísku mála undanfarinna áratuga, hernámsins í 
Palestínu og innrásarinnar í Írak. Mér fannst saga 
þeirra líka áhugaverð vegna þess að í gegnum hana 
var hægt að fjalla um hvernig það er að þurfa að 
flýja allt sem þú þekkir og verða flóttamaður,“ segir 
Sigríður spurð um tildrög bókarinnar, sem hún 
hefur varið bróðurparti undanfarinna þriggja ára í 
að skrifa. 

„Ég ætlaði fyrst að tala einungis við eina eða 
tvær kvennanna en svo kom í ljós að þær vildu 
allar tala við mig. Til að fylla inn í myndina tók 
ég viðtöl við ættingja þeirra, hjálparstarfsfólk, 
embættismenn og fleiri,“ segir Sigríður sem fór 

einnig til Íraks, Ísraels og Palestínu til að afla efnis 
fyrir bókina sem ber nafnið Ríkisfang: Ekkert.  

Útgáfu bókarinnar verður fagnað á Akranesi 
næsta þriðjudag.  - sbt / sjá síðu 34

Bók um flóttakonurnar frá Írak sem settust að á Akranesi kemur út eftir helgi:

Flúðu allt sem þær þekktu

Lilja, er tjaldið fallið?

„Já, og vonandi gerist eitthvað núna 
á bak við tjöldin.“

Lilja Dögg Jónsdóttir er formaður 
Stúdentaráðs Háskóla Íslands. Stúdentar 
reistu tjaldbúðir fyrir utan Háskólann 
á  fimmtudag til að vekja athygli á hús-
næðisvanda háskólanema.

BANDARÍKIN, AP Bandarísk stjórn-
völd telja raunverulega hættu á 
því að hryðjuverkamenn reyni 
að gera árásir í Washington og 
New York á morgun, þegar tíu 
ár verða liðin frá árásunum 11. 
september 2001.

Hillary Clinton utanríkis-
ráðherra segir að trúverðugar 
upplýsingar liggi fyrir, þótt 
óstaðfestar séu, um að samtökin 
al-Kaída standi að baki fyrir-
huguðum árásum.

Það eru heimildir frá Pakistan 
sem herma að reynt verði að 
sprengja bílasprengjur einhvers 
staðar í þessum tveimur borgum.

Öryggisgæsla í Washington og 
New York hefur af þessum sökum 
verið óvenju mikil nú allra síð-
ustu dagana. - gb

Bandaríkjamenn varir um sig:

Hætta sögð á 
hryðjuverkum

LEITAÐ Í BÍLUM Aukinn viðbúnaður er í 
Bandaríkjunum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KJARAMÁL Félagsráðgjafar hjá 
Reykjavíkurborg munu fara 
í allsherjarverkfall hinn 26. 
september næstkomandi náist 
ekki kjarasamningar fyrir 
þann tíma. Kosning um boðun 
verkfallsins fór fram dagana 
7. til 9 . september. Í tilkynn-
ingu frá Félagsráðgjafafélagi 
Íslands segir að mikill meiri-
hluti félagsráðgjafa vilja verk-
fall, eða 94 prósent af þeim sem 
kusu. 83 prósent félagsmanna 
greiddu atkvæði.

Hjá borginni vinna 106 félags-
ráðgjafar sem starfa meðal 
annars á þjónustumiðstöðvum 
borgarinnar, Barnavernd 
Reykjavíkur og á skrifstofu 
Velferðarsviðs.  - sv

Allsherjarverkfall vofir yfir:

Félagsráðgjafar 
vilja verkfall

LÖGREGLUMÁL Lögreglan upp-
götvaði stóra landaverksmiðju í 
iðnaðar húsnæði í Kópavogi í gær-
morgun. Lögreglumaður á svæð-
inu rann á lyktina af landanum. 

Rúmlega þúsund lítrar af 
gambra fundust í verksmiðjunni 
og 300 lítrar af tilbúnum landa. 
Ómar Smári Ármannsson aðstoð-
aryfirlögregluþjónn segir í sam-
tali við Vísi að ekki sé algengt í 
seinni tíð að verksmiðjur af þessu 
tagi uppgötvist.  - sv

Upprættu landaverksmiðju:

Rúmir þúsund 
lítrar af gambra

STJÓRNMÁL Jóhanna Sigurðar-
dóttir forsætisráðherra ætlar að 
gefa kost á sér áfram sem for-
maður Sam-
fylkingarinnar 
á landsþingi 
flokksins í 
næsta mánuði.

Í tölvuskeyti 
sem hún sendi 
félögum sínum 
í Samfylking-
unni í gær seg-
ist hún vilja 
leiða til lykta 
ýmis mikilvæg mál sem Samfylk-
ingin hafi sett á dagskrá. - gb

Landsfundur Samfylkingar:

Jóhanna býður 
sig aftur fram

Vinnuslys í Búðarhálsvirkjun
Vinnuslys varð í Búðarhálsvirkjun í 
gær. Að sögn lögreglunnar á Hvols-
velli skarst starfsmaður þar við vinnu 
sína. Lögregla og sjúkralið fóru á 
staðinn en maðurinn reyndist ekki 
alvarlega slasaður.

SLYS

JÓHANNA 
SIGURÐARDÓTTIR

REYKJAVÍKURBORG „Reglurnar bitna 
á okkur því við höfum þá skoðun 
að samlíf samkynhneigðra sé ekki 
gott og hollt fyrir okkur,“ segir 
Friðrik Schram, safnaðarprestur 
Íslensku Kristskirkjunnar, sem 
fær ekki fyrirhugaðan fjárstyrk 
frá Reykjavíkurborg vegna skoð-
ana safnaðarins á samkynhneigð.

Kirkjubyggingasjóður sam-
þykkti í júní að veittir yrðu átta 
styrkir. Íslenska Kristskirkj-
an skyldi fá 700 þúsund krónur 
vegna viðbyggingar. Borgarráð 
vísaði málinu hins vegar til skoð-
unar hjá Önnu Kristinsdóttur, 
mannréttindastjóra borgarinnar, 
vegna gruns um að stefna trú-
félagsins samræmdist ekki mann-
réttindastefnu borgarinnar.

„Á heimasíðu safnaðarins er 
að að finna grein þar sem mörg 
dæmi eru um þá skoðun for-
stöðumanns safnaðarins að sam-
kynhneigð sé óeðlileg, að hún 
sé synd og að það að samþykkja 
samkynhneigð sé í sjálfu sér að 
samþykkja þjófnað eða lygar,“ 
segir í umsögn Önnu, sem mælti 
gegn styrkveitingunni. Því ákvað 
stjórn Kirkjubyggingasjóðs að 
strika söfnuðinn út af listanum 
fyrir styrkþega að þessu sinni.

Í greininni sem Anna vísar 
til segir Friðrik Schram að upp-
vaxandi kynslóð þarfnist góðrar 
fyrirmyndar. „Stöndum því vörð 
um unga drengi og stúlkur, að eng-
inn dragi þau, viðkvæmar sálir, á 
tálar og leiði til samkynhneigðar 
og/eða saurlifnaðar hverju nafni 
sem hann nefnist,“ segir safnaðar-
presturinn meðal annars.

Friðrik segir ljóst að mann-
réttindaskrifstofan hafi fundið 
eitthvað sem henni líki ekki við. 

„Þau í mannréttindaráðinu eru í 
raun búin að að búa til sínar eigin 
mannréttindareglur sem þau 
ætla okkur öllum að fara eftir. 
Þessar reglur bitna á okkur því 
við höfum þá skoðun sem hefur 
verið kirkjuleg skoðun í tvö þús-
und ár. Algjör minnihluti krist-
inna kirkna í heiminum aðhyllist 
aðra skoðun,“ segir Friðrik, sem 
finnst söfnuði sínum mismunað. 

Skýringa verði 
leitað.  „Við 
höfum ákveðna 
skoðun í sið-
ferðismálum og 
mannréttindar-
áð Reykjavíkur-
borgar álítur að 
okkar skoðun sé 
svo vond að það 
sé ekki hægt 

að veita okkur smá styrk en það 
megi styðja aðra.“

Dagur B. Eggertsson, formaður 
borgarráðs sem í fyrradag stað-
festi breytta tillögu Kirkjubygg-
ingasjóðs, segir málið vissulega 
óvenjulegt. „En þarna vöknuðu 
spurningar og því var tillögu 
Kirkjubyggingasjóðs vísað til 
mannréttindastjóra með þessari 
niðurstöðu,“ segir Dagur. 

 gar@frettabladid.is

Segja samkynhneigð 
synd og fá ekki styrk
Hætt er við fjárstyrk frá borginni til Íslensku Kristskirkjunnar því söfnuðurinn 
telur samkynhneigð glæp. Það samræmist ekki mannréttindastefnu borgar innar. 
Forstöðumaður segir söfnuðinum mismunað vegna siðferðisskoðana.

VIÐBYGGING ÍSLENSKU KRISTSKIRKJUNNAR Forstöðumaður safnaðarins segir starfið 
við viðbygginguna að langmestu leyti unnið í sjálfboðavinnu. Hinir 300 meðlimir 
trúfélagsins verði einfaldlega að leggja harðar að sér fyrst borgin neiti félaginu um 
styrk. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FRIÐRIK SCHRAMANNA 
KRISTINSDÓTTIR

DAGUR B. 
EGGERTSSON

LÍBÍA, AP Stuðningsmenn Múamm-
ars Gaddafí skutu í gær flug-
skeytum frá borginni Bani Walid 
að hersveitum uppreisnarmanna, 
sem hafa dögum saman hótað því 
að ráðast á borgina.

Uppreisnarherinn, sem hefur að 
mestu náð völdum í landinu, hafði 
gefið stuðningsmönnum fyrri 
stjórnar frest til dagsins í dag til 
að gefast upp.

Auk Bani Walid hafa stuðnings-
menn Gaddafís tvær aðrar borgir 
enn á valdi sínu, Sirte og Sabha. 
Harðir bardagar voru í nágrenni 
bæði Bani Walid og Sirte í gær, 

daginn áður en uppreisnarmenn 
höfðu sagst ætla að láta til skarar 
skríða.

Uppreisnarmenn segja að 
stuðnings menn Gaddafís séu inni-
króaðir og sé sárlega farið að 
skorta vistir.

Þeir hafa einnig sagst hafa 
umkringt Múammar Gaddafí, án 
þess þó að hafa upplýst hvar hann 
á að vera niðurkominn.

Gaddafí, sonur hans Seif al-
Islam og Abdullah al-Senoussi, 
fyrrverandi yfirmaður leyni-
þjónustu Gaddafís, eru einu mikil-
vægu einstaklingarnir úr röðum 
fyrri ráðamanna landsins sem 
uppreisnarmenn segja enn vera í 
felum. - gb

Framlengdur frestur uppreisnarmanna í Líbíu rennur út í dag:

Átök hafa harðnað á ný í Líbíu

SIGURVISSIR Uppreisnarmenn í Líbíu 
búa sig enn undir lokaorrusturnar.

NORDICPHOTOS/AFP

BANDARÍKIN, AP Beggja vegna 
Atlantshafsins féllu verðbréf 
á mörkuðum í gær. Hlutabréf í 
bönkum féllu hraðast.

Skuldavandi evruríkjanna ógnar 
stóru bönkunum, sem þessi skuld-
ugu ríki hafa tekið lán hjá. Tak-
ist ríkjunum ekki að greiða af-
borganir lenda bankarnir í vanda.

Í Bandaríkjunum er hagvöxtur 
hægur og atvinnuleysi mikið. 
Loforð Obama forseta um að 
draga úr atvinnuleysinu hafa 
greinilega ekki stappað stálinu í 
markaðinn. - gb

Verðhrun beggja vegna hafs:

Bankar falla 
hratt í verði

ÁNÆGÐAR Bókin féll vel í kramið hjá flóttakonunum þegar 
þær skoðuðu hana í vikunni, nokkrum dögum áður en hún 
kemur formlega út.     MYND/RAUÐI KROSSINN

Námskeið við svefnleysi 

-með aðferðum HAM 
•

•

•

SPURNING DAGSINS
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Fatnaður • Búsáhöld • Ljós

www.husa.is

Flíspeysur barna
St. 116-176
5870184-220

Pottasett 10 stk
2100031

Gönguskór
Vandaðir ítalskir. Gartex öndun.
5863237-43

Skíðaúlpa
St. XS-XXL
5869922

Útivistar-

fatnaður

30%
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Búsáhöld

30%
afsláttur*

Matarstell fyrir fjóra
Toronto
2009444Steikarhnífapör 12 stk

2000749

Ljós

30%
afsláttur*

Frystikista
G115. H 84,5cm B 57cm D 55cm,103 ltr.
Orkunýting A+
1805483

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

48.900

Frystikistur

ný sending

frábært verð

5 ára ábyrgð

99kr 99kr

aðeins aðeinsPylsur 
og kók

ÍS
Afsláttur gildir ekki af vörum merktum 
"Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar" enda er það 
lægsta verð  sem við bjóðum á hverjum tíma.

*LÆGSTA LÁGA VERÐ 
HÚSASMIÐJUNNAR

OPIÐ Í SKÚTUVOGI TIL KL. 19:00

LÆGSTALÁGA VERÐ 
HÚSASMIÐJUNNAR*Kaffi Garður Skútuvogi opið til 17 um helgar.

9.793,-
13.990,-

Verðdæmi

2.793,-
3.990,-

Verðdæmi

8.990,-
12.990,-

Verðdæmi

3.490,-
4.990,-

Verðdæmi

14.690,-
20.990,-

Verðdæmi

2.163,-
3.090,-

Verðdæmi

12.530,-
17.900,-

Verðdæmi

3.493,-
4.990,-

Verðdæmi

Loftljós Kirkenes
Grátt, hægt að hækka og lækka.
6010670

Loftljós Athena
Gler.
6000696
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þeirra 
sem tóku 
afstöðu 

í könnuninni styðja ríkis-
stjórn Samfylkingar og Vinstri 
grænna.

26,5%
KÖNNUN Innan við helmingur 
þeirra sem tóku þátt í skoðana-
könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 
2 á fimmtudag, 48,8 prósent, sagð-
ist myndu kjósa einhvern þeirra 
flokka sem eiga fulltrúa á Alþingi. 

Þetta bendir til þess að óánægja 
með hefðbundna þingflokka sé 
síður en svo á undanhaldi, enda 
hlutfallið talsvert lægra en í síð-
ustu skoðanakönnunum.

Svo lágt svarhlutfall þýðir að 
skekkjumörk í könnuninni eru 
hærri en ella, og taka verður 
niður stöðum hennar með fyrir-
vara. Þó vekur athygli að um 80 
prósent svara könnuninni, svo um 
30 prósent þeirra 800 sem hringt 
var í eru ýmist óákveðnir, ætla að 
kjósa aðra flokka, myndu sleppa 
því að kjósa eða skila auðu.

Af þeim sem tóku afstöðu til 
flokka sögðust 50,3 prósent styðja 
Sjálfstæðisflokkinn. Stuðningur 
við flokkinn eykst úr 44 prósent-
um í síðustu könnun Fréttablaðs-
ins, sem gerð var snemma í apríl. 

Fengi Sjálfstæðisflokkurinn 
svo mikið fylgi í kosningum fengi 
hann hreinan meirihluta á þingi 
með 33 þingmenn. Flokkurinn er 
með 16 þingmenn í dag.

Fylgi Vinstri grænna virðist 
samkvæmt könnuninni í frjálsu 
falli. Flokkurinn nýtur samkvæmt 
henni stuðnings 12,4 prósenta kjós-
enda. Stuðningurinn mældist 17,7 
prósent í apríl, en flokkurinn fékk 
stuðning 21,7 prósenta í síðustu 
kosningum. Vinstri græn fengju 
miðað við þetta sjö þingmenn, en 
er með tólf í dag eftir afföll á yfir-
standandi þingi.

Stuðningur við Samfylkinguna 
virðist minnka lítillega milli 
kannana. Um 22,6 prósent segjast 
myndu kjósa flokkinn nú, en hann 
naut stuðnings 24,8 prósenta í síð-
ustu könnun. Samfylkingin fengi 

Fáir taka afstöðu til flokka
Tæplega helmingur þeirra sem tóku þátt í könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 styður einhvern af flokkun-
um fimm sem eiga fulltrúa á Alþingi. Ríflega helmingur þeirra sem taka afstöðu styður Sjálfstæðisflokkinn.

Aðeins rúmur fjórðungur þeirra sem afstöðu taka í skoðanakönnun 
Fréttablaðsins og Stöðvar 2 segist styðja ríkisstjórn Samfylkingar-
innar og Vinstri grænna. Þrír af hverjum fjórum styðja ekki stjórnina.

Alls segjast 26,5 prósent styðja stjórnina, sem er lægra en hlutfall 
þeirra sem segjast ætla að kjósa annan hvorn stjórnarflokkanna. 
Um 73,5 prósent sögðust ekki styðja stjórnina. 

Stuðningur við stjórnina hefur dalað mikið frá því í mars í fyrra. 
Þá sögðust 38,9 prósent styðja stjórnina en 61,1 
prósent studdi hana ekki.

Um 83,8 prósent stuðningsmanna Sam-
fylkingarinnar styðja stjórnina, og 88,2 prósent 
stuðningsmanna Vinstri grænna. Staðan er 
önnur meðal stuðningsmanna annarra flokka. 
Aðeins 7 prósent stuðningsfólks Framsóknar-
flokksins styðja stjórnina, og 4,4 prósent þeirra 
sem kjósa myndu Sjálfstæðisflokkinn ef kosið 
yrði nú.

Spurt var: Styður þú núverandi ríkisstjórn? 
Alls tóku 84,8 prósent afstöðu.

Þrír af fjórum styðja ekki ríkisstjórnina

Fylgi stjórnmálaflokkanna

Heimild: Könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2
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miðað við þetta 14 þingmenn, en er 
með 20 í dag. 

Hreyfingin mælist nú með 1,3 
prósenta fylgi, samanborið við 
4,1 prósent í apríl. Það myndi 
ekki skila flokknum neinum þing-
manni, en hann hefur þrjá þing-
menn í dag.

Stuðningur við Framsóknar-
flokkinn eykst á milli kannana, og 
mælist nú 13,8 prósent. Í könnun 
í apríl mældist fylgi flokksins 9,4 
prósent. Miðað við þessa niður-
stöðu fengi Framsóknarflokkurinn 
9 þingmenn, sama fjölda og hann 
er með í dag, eftir að Guðmund-
ur Steingrímsson alþingismaður 
sagði sig úr flokknum.

Umræður um nýtt framboð Guð-
mundar og skoðanasystkina hans 
virðast lítil áhrif hafa haft enn 
sem komið er, og segist lítið brot 
þeirra sem afstöðu tóku ætla að 
kjósa aðra flokka.

Hringt var í 800 manns fimmtu-
daginn 8. september. Þátttakend-
ur voru valdir með slembiúrtaki 
úr þjóðskrá. Svarendur skiptust 
jafnt eftir kyni, og hlutfallslega 
eftir búsetu og aldri.  

Spurt var: Hvaða lista myndir 
þú kjósa ef gengið yrði til kosn-
inga í dag? Ef ekki fékkst svar 
var spurt: Hvaða flokk er líkleg-
ast að þú myndir kjósa? Ef ekki 
fékkst svar var að lokum spurt: 
Er líklegra að þú myndir kjósa 
Sjálfstæðisflokkinn eða einhvern 
annan flokk? Alls tóku 48,8 pró-
sent afstöðu.  brjann@frettabladid.is

Styður þú 
ríkisstjórn-

ina?

Já
26,5%

Nei
73,5%

Kannastu við óöryggi, að hafa áhyggjur af áliti annarra, að 
forðast félagslegar aðstæður eða að draga þig í hlé? 
Þá er þetta námskeið fyrir þig!

Kvíðameðferðarstöðin, í samstarfi við Stofuna - sálfræðiþjónustu, 
stendur fyrir 12 vikna námskeiði við félagskvíða unglinga. Unnið er 
markvisst að því að draga úr kvíða og óöryggi um leið og áhersla 
er lögð á þjálfun í félagsfærni, ákveðni, lausn vandamála og 
auknu sjálfstrausti. Gert er ráð fyrir virkri þátttöku foreldra, m.a. er 
foreldrum boðin fræðsla og handleiðsla þeim að kostnaðarlausu 
samhliða námskeiðinu.

Skráningar og fyrirspurnir: símar 5340110, 8487619 og 8625572, kms@kms.is
Nánari upplýsingar: www.kms.is

LÁTTU Í ÞÉR 
HEYRA!

Námskeið fyrir unglinga með 
félagskvíða hefst 28. september

Umsjón:
Hrund Þrándardóttir og 
Margrét Birna Þórarinsdóttir, sálfræðingar

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London
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New York
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París

San Francisco

Stokkhólmur
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BJART OG FALLEGT   
Bjart víðast hvar á 
landinu í dag og 
skaplegt veður fyrri 
partinn. Hvasst við 
suðausturströndina 
í fyrstu en vaxandi 
norðaustanátt ann-
ars staðar er líður 
á daginn. Ákveðin 
norðaustan átt 
næstu daga með 
vætu einkum 
austan til en þurrt 
vestra.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

DÝRALÍF Brandugla leit við um 
borð hjá Valbirni ÍS í vikunni 
þegar hann var á rækjuveiðum 
við Öxarfjörð. Uglan flakkaði á 
milli skipa á svæðinu og staldr-
aði stutt. Frá þessu var greint á 
fréttavef Bæjarins besta.

Finnbjörn Elíasson skipstjóri 
segir uglur um borð sjaldgæfa 
sjón. „Fálkar koma stundum, en 
það er sjaldan að við fáum uglur. 
En hún var falleg, greyið,“ segir 
hann. „Hún kom og settist fyrst 
á annað skip og var þar mynduð 
í bak og fyrir. Svo kom hún til 
okkar og leyfði okkur að mynda 
sig áður en hún flaug burt.“  - sv

Sjaldgæf sjón á skipi:

Brandugla um 
borð í Valbirni

BRANDUGLAN Í VALBIRNI Uglan sveim-
aði á milli skipa og leyfði áhöfnunum að 
mynda sig í bak og fyrir.

MYND/FINNBJÖRN ELÍASSON

DÓMSMÁL Réttarhöldin í hand-
rukkunarmálinu gegn tveimur 
liðsmönnum vélhjólagengisins 
Black Pistons tóku óvænta stefnu 
í gær þegar halda átti áfram 
aðal meðferð þess í Héraðsdómi 
Reykjavíkur. Í ljós kom að fórnar-
lambið hafði bendlað þriðja mann-
inn við hrottafengna árás á sig og 
hefur ákæra verið gefið út á hend-
ur honum vegna málsins.

Þriðji maðurinn er rétt tæplega 
sautján ára, og var áður á lista 
yfir vitni í málinu. Vitað var að 
hann hefði verið viðstaddur árás-
ina á heimili eins hinna ákærðu, 

Ríkharðs Júlíusar Ríkharðssonar, 
forsprakka Black Pistons.

Í vikunni tók lögregla enn eina 
skýrsluna af fórnarlambinu, og 
bar það þá til tíðinda í framburði 
þess að árásarmönnunum hafði 
fjölgað úr tveimur í þrjá; sá ungi 
sem áður hafði bara fylgst með 
árásinni var skyndilega orðinn 
þátttakandi.

Hann var í kjölfarið hand tekinn 
og yfirheyrður og hefur, sam-
kvæmt heimildum Frétta blaðsins, 
gengist við að hafa tekið einhvern 
þátt í árásinni. Ekki hefur náðst í 
piltinn til að birta honum ákæruna.

Fyrirhugað er að aðalmeðferðin 
haldi áfram að viðbættum hinum 
nýja sakborningi 12. október.  - sh

Réttarhöld í handrukkunarmáli Black Pistons-manna taka óvænta stefnu:

Unglingur bætist í hóp ákærðu

MÆTA Í DÓM Ríkharð Júlíus Ríkharðs-
son og Davíð Freyr Rúnarsson eru ekki 
lengur einu sakborningarnir í málinu.

Ranghermt var í blaðinu í gær að 
Magnús Scheving hefði selt hlut sinn í 
Latabæ. Hið rétta er að Magnús hefur 
ásamt eiginkonu sinni, Ragnheiði 
Melsteð, lagt hlut sinn að fullu inn í 
nýtt félag sem þau eiga ásamt Turner 
Broadcasting System. Engin peninga-
greiðsla kemur fyrir en þau geta selt 
hlut sinn að þrem til fjórum árum 
liðnum, að uppfylltum skilyrðum. 

ÁRÉTTING

VIÐSKIPTI HF Verðbréf hafa auglýst 
allt stofnfé Sparisjóðs Norðfjarðar 
til sölu. Söluferlið er opið fjár-
festum sem uppfylla hæfniskilyrði 
laga um verðbréfaviðskipti.

Stofnfé Sparisjóðs Norðfjarðar 
var 625,8 milljónir í lok árs 2010 
og er fjöldi stofnfjáraðila 86. 
Bankasýsla ríkisins fer með hlut 
ríkissjóðs í sparisjóðnum en hann 
nemur 49,5 prósentum af stofnfé.

Heildareignir sparisjóðsins voru 
metnar á um 5,223 milljarða króna 
í lok árs 2010. Var eiginfjárhlutfall 
hans 20,3 prósent.  - mþl

HF Verðbréf annast söluferlið:

Selja Sparisjóð 
Norðfjarðar

GENGIÐ 09.09.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

217,9881
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

116,51 117,07

185,63 186,53

160,72 161,62

21,579 21,705

21,393 21,519

18,116 18,222

1,4983 1,5071

183,55 184,65

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is 
ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is RAÐAUGLÝSINGAR/FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: 

Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is, KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is
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MENNTAMÁL Öll börn fædd á árinu 
2009 hafa fengið boð um leikskóla-
pláss í Reykjavíkurborg á þessu 
ári. Þó til sé fermetrarými í sumum 
leikskólum til að taka við börnum 
þá hafa stöðugildi í leikskólum í 
sumum hverfum verið flutt til svo 
hægt sé að koma 2009 árganginum 
fyrir.

„Á árunum 2009 og 2010 fjölg-
aði fæddum börnum í borginni 
mjög – það varð sannkölluð barna-
sprengja,“ segir Sigrún Björns-
dóttir, upplýsingafulltrúi leikskóla-
sviðs. „Til að mæta því án þess að 

kosta til miklum fjármunum í nýja 
leikskóla hefur meðal annars verið 
komið upp viðbótarhúsnæði við 
nokkra leikskóla í borginni. Þannig 
hafa verið búin til á þriðja hundrað 
ný leikskólapláss.“ 

Miðað er við að þau börn sem 
verða tveggja ára á árinu fái leik-
skólapláss. Oftast eru börn tekin inn 
að loknu sumarleyfi þegar elsti leik-
skólaárgangurinn fer í grunnskóla. 
Þannig að sum börn geta þá verið á 
bilinu nítján mánaða til tveggja ára. 

Nokkuð hefur verið um að börn 
fædd árið 2010 sem hafa náð átján 
mánaða aldri hafi ekki enn fengið 
boð um pláss. Sigrún útskýrir að 
börn fædd það ár verði flest hver 
ekki tveggja ára fyrr en á næsta 
ári. „Eins og staðan er nú munu 
þau öll fá úthlutað leikskólaplássi 
á næsta ári. Þá er gert ráð fyrir 

sjötíu nýjum leikskólaplássum 
vorið 2012,“ segir hún. 

Rúmlega 200 leikskólapláss í 
sjálfstætt starfandi leikskólum fyrir 
börn fædd 2009 eru niðurgreidd af 
borginni. Um 1.400 börn hófu nám í 
1. bekk í haust og til samanburðar 
má geta þess að 1.740 börn eru fædd 
í Reykjavík árið 2009. Af þeim eru 
1.700 börn nú þegar í leikskólavist-
un eða hafa fengið boð um leikskóla-
pláss.  sunna@frettabladid.is

Gert er ráð fyrir 
sjötíu nýjum leik-
skólaplássum í 

Reykjavík árið 2012.

70

UMHVERFISMÁL „Sveitarfélagið er 
með ábyrgð á veitunni og það 
eru verulegir annmarkar á veitu-
kerfinu. Umræðan hefur verið ein-
sleit og mér finnst sveitarfélögin 
hafa verið að skýla sér á bak við 
okkur,“ segir Sigurður Árni Geirs-
son, framleiðslustjóri Reykjagarðs. 
„Það hefur enginn komið með 
almennilegar útskýringar á því 
hversu mikið þetta var. Enginn frá 
okkur hefur farið og skoðað þetta, 
en fulltrúar frá sveitarfélaginu 
gera nú ekki mikið úr þessu.“

Úrgangur úr kjúklingaslátur-
húsi Reykjagarðs flæddi niður 

í Ytri-Rangá um fjögurleytið á 
fimmtudag. Sigurður segir að 
mistök hafi átt sér stað við losun á 
fitugildru við sláturhúsið. Sjónar-
vottar sögðu við fréttastofu RÚV 
að úrgangurinn hefði verið svo 
mikill að veiðimönnum hefði 
blöskrað. 

Fyrirtækið Lax-á er leigutaki 
Ytri-Rangár. Áin hefur um árabil 
verið ein allra aflahæsta á lands-
ins og samkvæmt síðustu tölum 
var hún í efsta sæti yfir þær ár 
sem skilað höfðu flestum löxum á 
land. Stefán Sigurðsson, sölustjóri 
hjá Lax-á, vildi lítið tjá sig um 

málið. „Það er bara alveg ömur-
legt að þetta skuli gerast,“ segir 
Stefán.

Guðfinna Þorvaldsdóttir, odd-
viti Rangárþings ytra, segir að 
tæknileg mistök hafi orðið við 
losun með þeim afleiðingum að 
úrgangur fór inn á fráveitukerfi 
sveitarfélagsins. Hún segir að 
búið sé að gera ráðstafanir til að 
fyrirbyggja að slíkt geti gerst 
aftur. „Þetta umrædda atvik er 
ekki á ábyrgð sveitarfélagsins 
þar sem það er ekki heimilt að losa 
úrgang inn á fráveitukerfið,“ segir 
hún. - sv

Kjúklingaúrgangur úr Reykjagarði lak úr fitugildru og ofan í Ytri-Rangá vegna mistaka við losun:

Verulegir annmarkar eru á veitukerfinu

HELLA Sláturhús Reykjagarðs er á Hellu 
og lak kjúklingaúrgangur frá því út í Ytri-
Rangá.  FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Langflest börn fædd 
árið 2009 með pláss
Búið er að tryggja 1.700 börnum af 1.740 fæddum árið 2009 leikskólapláss 
í Reykjavíkurborg. Leikskólaplássum var fjölgað um rúm 200 hinn 1. ágúst 
síðastliðinn. Langflest börn fædd árið 2010 fá ekki pláss fyrr en á næsta ári.

Fjölgun leikskólaplássa í 
Reykjavík frá 1. ágúst

Svæði  Fjölgun plássa
Vesturbær 66
Miðborg Hlíðar 24
Laugardalur Háaleiti 70
Breiðholt 0
Árbær Grafarholt 49
Miðgarður Kjalarnes 0
Alls 209

BANDARÍKIN, AP Barack Obama 
Bandaríkjaforseti ætlar að lækka 
skatta um 253 milljarða dala og 
auka ríkisútgjöld um 194 millj-
arða, allt í þeim 
tilgangi að búa 
til ný störf í 
samfélaginu.

Atvinnuleysi 
í Bandaríkj-
unum er níu 
prósent, þannig 
að ekki veitir af 
nýjum störf-
um. Samt er 
búist við því að 
Obama muni eiga í vandræðum 
með að fá þingið til að samþykkja 
þessi útgjöld.

Obama kynnti áform sín í ræðu 
á fimmtudagskvöld, en hélt strax 
í gær til borgarinnar Richmond 
til að fylgja hugmyndum sínum 
eftir með frekari ræðum og við-
ræðum. - gb

Obama gegn atvinnuleysi:

Lækkar skatta 
og eykur gjöld

DÓMSMÁL Hálfþrítug kona hefur 
verið ákærð fyrir að slá mann 
í andlitið og stinga hann. Hún 
neitaði sök við þingfestingu 
málsins í gær.

Samkvæmt ákærunni átti 
árásin sér stað í íbúð í Vesturbæ 
Reykjavíkur milli jóla og nýárs 
í fyrra.

Konan er sögð hafa ráðist að 
manninum, slegið hann í andlitið 
og stungið hann með steikar-
hníf í vinstri öxl. Af þessu hlaut 
maður inn bólgið kinnbein og 
fjögurra sentimetra skurð á öxl-
inni. Hann krefur konuna um 
hálfa milljón króna í miskabæt-
ur.  - sh

Ung kona dregin fyrir dóm:

Segist ekki hafa 
stungið mann 
með hnífiDÓMSMÁL Þorsteinn Húnbogason, 

fyrrverandi sambýlismaður 
Sivjar Friðleifsdóttur, lýsti sig 
saklausan af því að hafa njósnað 
um þingkonuna við þingfestingu 
ákæru á hendur honum í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í gær.

Þorsteinn er ákærður fyrir 
brot á fjarskiptalögum með því 
að hafa komið staðsetningar-
búnaði fyrir á bíl sínum í því 
skyni að geta fylgst með ferðum 
Sivjar. Hann hafði aðgang að upp-
lýsingunum á læstu vefsvæði.

Þorsteinn mætti í héraðsdóm í 
gærmorgun og neitaði sök.  - sh

Fyrrum sambýlingur þingkonu:

Neitar að hafa 
njósnað um Siv

BARACK OBAMA

LEIKSKÓLABÖRN Flest börn úr árgangi 2010 munu ekki fá pláss fyrr en á næsta ári. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

EFNAHAGSMÁL Tekjuafkoma hins 
opinbera var neikvæð um 23,6 
milljarða króna á öðrum árs-
fjórðungi. Afkoma er nokkru hag-
stæðari en á öðrum ársfjórðungi 
í fyrra en mun lakari en hún var 
á fyrsta ársfjórðungi í ár, þegar 
hún var neikvæð um 17 milljarða.

Tekjuhallinn nam 5,9 prósent-
um af landsframleiðslu og 14,4 
prósentum af tekjum hins opin-
bera. Tekjur ríkisins hækkuðu 
um 5 prósent milli ára og útgjöld 
um 2,8 prósent á sama tíma.

Tekjuhækkunin skýrist af 6 
milljarða króna aukningu í skött-
um en aðrar tekjur ríkisins dróg-
ust saman. - mþl

Afkoman batnar milli ára:

Tekjuafkoma 
ríkisins versnar

KRÓNUR OG AURAR Útgjaldahækkun 
hins opinbera skýrist af hækkun í 
félagslegum tilfærslum til heimila, hærri 
launakostnaði og hækkun í kaupum á 
vöru og þjónustu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fylgistu með deilum um 
Kvikmyndaskóla Íslands? 
Já 43,1%
Nei 56,9%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Á Latibær framtíð fyrir sér?

Segðu þína skoðun á visir.is

SJÁVARÚTVEGSMÁL Grétar Mar Jónsson, skipstjóri 
og fyrrverandi alþingismaður, skoraði í gær á Jón 
Bjarnason sjávarútvegsráðherra að „henda“ frum-
varpi um stjórn fiskveiða sem Jón lagði fram á 
Alþingi í vor. Þetta sagði Grétar Mar á ráðstefnu í 
Iðnó um fiskveiðisstjórnunarkerfið.

„Það er gert ráð fyrir því að sægreifarnir fái 
ráðstöfunarréttinn á veiðiheimildum til 23 ára. Ef 
af því verður er það mesti glæpur Íslandssögunn-
ar. Meira að segja Halldór Ásgrímsson og Davíð 
Oddsson létu sér aldrei detta í hug að úthluta afla-
heimildum í meira en eitt ár í senn,“ sagði Grétar 
Mar.

Jón Bjarnason sagði í sínu ávarpi að þegar 
hefðu verið gerðar nokkrar grundvallarbreyt-
ingar á fiskveiðistjórnuninni, meðal annars með 
„litla frumavarpinu“ svokallaða sem Alþingi sam-
þykkti í vor. Það hefði ekki reynst eins afdrifaríkt 
og andstæðingar þess vildu vera láta.

„Þeir sem sögðu að allir íbúar myndu flytja 
burt úr byggðarlaginu ef það litla frumvarp 
yrði samþykkt auglýstu á miðju sumri að það 
væri ekki hægt að hleypa fólki í sumarfrí vegna 
þess að það væri svo mikil atvinna,“ sagði ráð-

herrann. Hann undirstrikaði að fram undan væri 
slagur um frumvarpið sem nú er til meðferðar hjá 
Alþingi. Eðlilegt væri að fyki í menn og að þeir 
tækjust á. Mikilvægt væri þó að allir „yrðu vinir 
að lokum“.  - gar

Skipstjóri skoraði á sjávarútvegsráðherra að henda fiskveiðistjórnunarfrumvarpi:

Yrði mesti glæpur Íslandssögunnar

RÁÐSTEFNA UM FISKVEIÐISTJÓRNUNARKERFIÐ Jón Bjarnason 
sjávarútvegsráðherra var frummælandi á ráðstefnu Útvarps 
Sögu, Samtaka fiskframleiðenda og -útflytjenda og Samtaka 
íslenskra fiskimanna sem fram fór í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

KJÖRKASSINN
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Hvort svo sterkur frambjóðandi finnst, eða 
hvort hann þorir að taka áhættuna að leggja í 
sitjandi forseta og stefna sterkri stöðu sinni í 
hættu, kemur hins vegar í ljós þegar líður að 
kosningunum í maí á næsta ári.

Rúmlega helmingur kjósenda er á 
móti því að Ólafur Ragnar Gríms-
son bjóði sig aftur fram sem for-
seti. Hann hefur löngum verið 
umdeildur og hefur misst gamla 
stuðningsmenn. Honum hefur 
hins vegar tekist að skapa sér 
nokkuð sterka stöðu. Í raun er það 
í höndum hans sjálfs hvort hann 
situr annað kjörtímabil eða ekki.

Könnun Fréttablaðsins sýnir að rúmur 
helmingur kjósenda er á móti því að Ólaf-
ur Ragnar Grímsson bjóði sig fram sem for-
seti í annað kjörtímabil. Það þýðir um leið að 
tæplega helmingur kjósenda er því fylgjandi. 
Það verður að teljast ágætis staða fyrir Ólaf 
og til marks um það hve vel honum hefur tek-
ist að búa sér til nýtt bakland.

Gamlir stuðningsmenn hafa margir hverj-
ir yfirgefið Ólaf og honum hefur gengið illa 
að finna sér nýja. Er þar átt við stuðnings-
menn í þjóðlífinu sem ganga fram fyrir 
skjöldu og verja forsetann sinn. Honum hefur 
hins vegar tekist að leita til almennings og 
styrkt þannig stöðu sína.

Útrásarþjóðareðlið
Ólafur Ragnar var útrásarforseti. Fáir 
mærðu útrásarvíkingana meira en hann 
og hann hélt ófáar tölurnar, hér heima og á 
erlendri grundu, um eðli Íslendinga sem birt-
ist í hinum áhættusæknu útrásarvíkingum.

Hæst hljómaði þessi tónn líklega í erindi 
sem Ólafur hélt á fundi Sagnfræðinga-
félags Íslands. Erindi forsetans bar titilinn: 
„Útrásin: Uppruni, einkenni, framtíðarsýn.“ 
Þar lét hann í það skína að íslensk útrásar-
fyrirtæki hefðu náð hinum góða árangri á 
erlendri grundu vegna sögulegrar arfleifðar 
þjóðarinnar. Útrásarvíkingarnir byggju yfir 
sama eðli og landnámsmennirnir.

„Hinir fyrstu Íslendingar voru sannar-
lega útrásarfólk, jafnvel svo afgerandi að 
þau sem nú gera garðinn frægan blikna í 
samanburði,“ sagði forsetinn í ræðu sinni. 
Og spurningum um langsótt tengsl svaraði 
hann sjálfur:

„Sumum kann að þykja langsótt að tengja 
landnámstímann við greiningu á útrásinni en 
menningin á sér nú einu sinni djúpar rætur 
og þessi arfleifð eins og hún er túlkuð af 
samtímanum hefur mótað okkur öll.“

Klappstýran
Ólafur Ragnar var áhugasamur um viðskipti 
Íslendinga erlendis. Hann var viðstaddur 
opnun útibúa og flaug oftar en ekki með 
bankamönnum á fund ráðamanna.

Ólafur hefur löngum litið viðskipti við Kín-
verja hýru auga og árið 2005 fór hann í sína 
fyrstu ferð þangað sem forseti. Um hundrað 
manns voru með í för, þar með talið mörg 
kunnugleg nöfn: Björgólfur Thor Björgólfs-
son, Jón Ásgeir Jóhannesson, Hannes Smára-
son, Hreiðar Már Sigurðsson og Sigurjón Þ. 
Árnason, svo einhverjir séu tíndir til.

Tveimur árum síðar hélt forsetinn á ný til 
Kína. Þar opnaði hann meðal annars kæli-
geymslu í eigu Eimskips, sem félag í eigu 
Björgólfs Guðmundssonar átti. Til farar-
innar var notuð einkaþota í eigu Glitnis.

Hrunið varð áfall
Eins og Ólafur Ragnar baðaði sig í dýrðar-
ljóma auðs og útrásar í bólunni, var ein-
boðið að hann yrði fyrir álitshnekki þegar 
sápukúlan sprakk. Allir þeir sem gagnrýn-
islaust höfðu stutt útrásina þurftu að svara 
fyrir sig, hvað þá þeir sem höfðu lofað hana, 
líkt og forsetinn gerði svikalaust.

Um embættisfærslur forsetans er fjallað 
í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis, líkt 
og sést hér til hliðar.

Ólafur hefur sjálfur sagt að hann hafi 
farið fullgeyst í yfirlýsingum sínum í útrás-
inni. Í nýársávarpi sínu 1. janúar 2009, 
sagðist hann hafa gert mistök með því að 
ganga of langt í málflutningi í þágu banka 
og útrásarfyrirtækja.

Endurskilgreiningin
Ekki blés byrlega fyrir forsetanum í upp-
gjörinu eftir hrun. Honum tókst þó að 
finna sér nýjan vettvang og nýtti hann 
til vinsælda aukninga. Sá vettvangur var 
Icesave-málið.

Icesave hefur reynst stjórnvöldum erfitt, 
enda vandfundinn sá Íslendingur sem vill 
greiða skuldir sem bankar stofnuðu til. 
Samningar náðust um meðferð málsins 
milli stjórnvalda og Breta og Hollendinga, 
en forsetinn synjaði lögunum staðfestingar 
í tvígang og vísaði í þjóðaratkvæðagreiðslu. 
Þjóðin felldi samningana með miklum 
meirihluta.

Þessi gjörð Ólafs varð til þess að hrekja 
fyrrum stuðningsmenn hans frá. Vinstri-
menn, sem höfðu stutt hann í embættið 
1996 og fylkt sér á bak við hann þegar 
hann skaut fjölmiðlalögunum til þjóðar-
innar árið 2004, yfirgáfu hann. Í staðinn 
fékk hann stuðning frá gömlum fjendum í 
Framsóknar- og Sjálfstæðisflokki. Og ekki 
síst á meðal almennings.

Sá stuðningur gæti reynst honum dýrmæt-
ur, því ekki er víst að framámenn stjórn-
arandstöðuflokkanna séu til í mikla bar-
áttu fyrir hönd Ólafs Ragnars Gríms sonar. 
Honum hefur hins vegar tekist að verða for-
seti þjóðarinnar á undra skömmum tíma. 
Ólafur var kannski ómögulegur útrásar-
forseti í augum hennar, en hefur staðið í 
lappirnar í þessu máli, að mati þjóðarinnar.

Í höndum Ólafs sjálfs
Ólafur Ragnar hefur undanfarið skotið föst-
um skotum að stjórnvöldum og ljóst er að 
stirt er á milli hans og ríkisstjórnar innar. 
Hann hefur gagnrýnt stjórnvöld fyrir 
Icesave-málið og sakað þau um að beygja 
sig fyrir erlendu valdi. Trauðla finnst alvar-
legri ásökun frá forseta til ríkisstjórnar.

Þá hefur hann um leið talað máli kín-
verska fjárfestisins Nubo, sem hefur hug 
á að kaupa Grímsstaði á Fjöllum. Þar talar 
hann hins vegar gegn stjórnarandstöðu-
flokkunum. Eins og Grétar Þór Eyþórsson 
stjórnmálafræðingur bendir á hér til hliðar, 
gæti það orðið til að setja stuðning við for-
setann í uppnám.

Þegar öllu er á botninn hvolft er það hins 
vegar að mestu leyti í höndum Ólafs sjálfs 
hvernig framtíðin verður. Heimildarmenn 
Fréttablaðsins eru sammála um að staða 
hans sé sterk, þrátt fyrir allt. Það þarf að 
vera mjög sterkur frambjóðandi sem leggur 
í mótframboð gegn honum.

Vinalaus en með styrka stöðu

Grétar Þór Eyþórsson stjórnmálafræðing-
ur segir afstöðuna til forsetans, sem fram 
kemur í könnun Fréttablaðsins, ekki koma 
á óvart. Forsetinn hafi aflað sér margra 
vina í Sjálfstæðis- og Framsóknarflokki 
með notkuninni á málþófsréttinum, en 
eignast óvini í eigin röðum. Þessi hlutföll 
þurfi því ekki að koma á óvart, þjóðin 
skiptist til helminga í afstöðu til hans. 
„Hann er hins vegar umdeildur og hvergi 
nærri víst að það sé á vísan að róa ákveði hann 
að fara fram.“

Grétar Þór segir Ólaf mjög pólitískan forseta. 
Hann hafi veist hart að núverandi ríkisstjórn, en 
eigi ekki sjö dagana sæla í stjórnarandstöðuflokk-
unum. Afstaða hans til kínverskra fjárfestinga hér 
á landi geti fækkað í vinahópi hans.

„Stóra breytingin á forsetaembættinu, 
í tíð Ólafs, er notkun hans á málskotsrétt-
inum. Aðrar breytingar eru þær pólitísku 
yfirlýsingar sem hann hefur gefið. Það 
þýðir að hann getur átt von á því að 
mæta harðari andstöðu ef hann ákveður 
að fara fram.“

Grétar segir fullsnemmt að spá fyrir 
um hvort Ólafur Ragnar býður sig aftur 
fram. „Hann er svo óútreiknanlegur að ég 

segi bara já eða nei. Mér finnst hann vera að 
senda frá sér yfirlýsingar í báðar áttir í pólitíkinni. 
Ef ég ætti að giska á eitthvað, út frá þeim, finnst 
mér eins og honum sé orðið sama um hvaða 
stuðnings hann nýtur og ætli ekki fram. En ég 
vildi fá að bíða í tvo til þrjá mánuði með að svara 
þessari spurningu.“

Óviss stuðningur nýrra vina

Ljóst má vera að forsetinn gekk mjög langt í 
þjónustu við einstök fyrirtæki og einstaklinga sem 
stýra þeim eins og hann hefur sjálfur viðurkennt 
nokkrum sinnum eftir hrunið. Forsetaembættið 
var óspart nýtt í þágu einstakra aðila til að koma á 
tengslum víða um lönd. Þegar lýðræðislega kjör-
inn forseti lands talar á opinberum vettvangi sem 
fulltrúi þjóðar sinnar er jafnan hlustað og því skiptir 
máli hvað hann segir og við hverja hann talar. Þar 
liggur ábyrgð forseta Íslands. Forsetinn beitti sér 
af krafti við að draga upp fegraða, drambsama og 
þjóðerniskennda mynd af yfirburðum Íslendinga 
sem byggðust á fornum arfi. Það er athyglis-

vert að nokkrir þeirra eiginleika sem forsetinn 
taldi útrásarmönnum til tekna eru einmitt þeir 
þættir sem urðu þeim og þjóðinni að falli. Í ljósi 
sögunnar hefði þurft mun meiri aga og reglufestu 
við ákvarðanatöku, hófsemi í framkvæmda-
gleðinni, reglur um skráningu fundargerða sem 
og óæskileg tengsl milli einstaklinga. Þrátt fyrir að 
kenningar forsetans væru harðlega gagnrýndar 
hélt hann áfram að lofa útrásina. Hann tók þátt 
í að gera lítið úr þeim röddum sem vöruðu við 
hættulega miklum umsvifum íslenskra fyrirtækja.

 Rannsóknarskýrsla Alþingis, Viðauki 1, 
II.4 - Hlutur forseta Íslands.

Forsetinn í rannsóknarskýrslunni

FRÉTTASKÝRING:  Hver er staða Ólafs Ragnars Grímssonar á forsetastóli?

Kolbeinn Óttarsson 
Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

FORSETINN Ólafur Ragnar Grímsson tók virkan þátt í útrás íslenskra viðskiptamanna. Hér klippir hann 
á borða við opnun skrifstofu Landsbankans í Winnipeg vorið 2007. Eftir hrun hefur honum tekist að 
endurskapa sig í huga þjóðarinnar sem málsvara hennar. FRÉTTABLAÐIÐ/BERGSTEINN

GRÉTAR ÞÓR 
EYÞÓRSSON
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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

FLUG Um þessar mundir eru 70 ár 
síðan breski herinn lauk við gerð 
Reykjavíkurflugvallar. Af því til-
efni mun Flugmálafélag Íslands, í 
samstarfi við Isavia, halda Flugdag 
á flugvellinum í dag og hefst dag-
skrá á hádegi.

Þar verður meðal annars vegleg 
flugsýning þar sem 25 til 30 sýn-
ingarflugvélar taka þátt auk þess 
sem sögu vallarins verður gerð skil 
með ljósmyndum.

Sérstakir heiðursgestir flugdags-
ins verða sex breskir flugmenn sem 
þjónuðu hér á landi á stríðs árunum. 
Einn sex menninganna, Hugh 
Eccles, flaug einmitt fyrstu flug-
vélinni sem lenti á Reykjavíkur-
flugvelli vorið 1941.

Sagnfræðingurinn Þór White-
head segir í samtali við Fréttablaðið 
að tilkoma flugvallarins hafi mark-
að kaflaskil í stríðsrekstri Breta.

„Alveg tvímælalaust, og það 
kom strax fram hjá Bretum 1941 
að hann hefði verið lagður á elleftu 
stundu. Þýskir kafbátar voru þá að 
færa sig vestar á hafið og engin leið 
hefði verið að vernda skipa lestir 
úr lofti ef ekki hefði verið fyrir 
aðstöðuna hér á landi. Svo má segja 
að mikilvægið hafi aukist stöðugt 
allt þar til að orrustan á Norður-
Atlantshafi náði hámarki árið 1943. 

Þá voru það langdrægu flugvélarn-
ar sem flugu héðan sem lokuðu því 
gati sem var suður af Grænlandi og 
ekkert skjól lengur fyrir kafbátana 
sem hörfuðu af skipaleiðum.“

Þór bætir því við að mikilvægi 
flugvallarins hafi einnig falist í 
því að Ísland hafi verið afar mikil-
vægur hlekkur til millilendinga 
flugvéla milli Ameríku og Bret-
lands.

Nokkrir kostir voru í stöðunni 
þegar kom að því að velja staðsetn-
ingu fyrir völlinn, en í bók Friðþórs 
Eydal segir að meðal annars hafi 
flugvöllur í Vatnsmýrinni í Reykja-
vík verið talinn hentugur sökum 
þess að þá yrði styttra og auðveld-
ara um aðdrætti.

Það var þó ekki óumdeilt þar 
sem Bjarni Benediktsson, þáver-
andi bæjarstjóri í Reykjavík, mót-
mælti staðsetningu vallarins, við 
ríkisstjórnina. Taldi hann að flug-
völlurinn gæti aukið hættu á því að 
Reykjavík yrði fyrir hernaðarárás.

Flugvallarframkvæmdir fóru 
á fullt vorið 1941 og í maílok var 
fyrsta flugbrautin í Reykjavík til-
búin. Flugvöllurinn var svo að fullu 
tilbúinn til notkunar í júlí og þaðan 
gátu breskar vélar verndað skipa-
lestir allt að 400 sjómílur suður af 
Íslandi. thorgils@frettabladid.is

Bjóða til flug-
sýningar í dag
Um þessar mundir eru 70 ár frá gerð Reykjavíkur-
flugvallar. Bretar notuðu flugvöllinn til að gera út 
langdrægar flugvélar til verndar skipalestum.

SKIPTU SKÖPUM Langdrægar flugvélar af gerðinni Liberator voru gerðar út frá 
Reykjavík til að vernda skipalestir Bandamanna.

SÉÐ YFIR VATNSMÝRINA Flugvöllurinn í byggingu. Bæjaryfirvöld í Reykjavík óttuðust 
að með tilkomu flugvallarins væri meiri hætta á að árás yrði gerð á Reykjavík.

MYND/JÓN SVAVARSSON

TYRKLAND, AP Tyrknesk herskip 
munu fylgja skipaflota mótmæl-
enda til Gasasvæðisins og koma 
í veg fyrir að Ísraelsher ráðist á 
flotann, eins og gerðist í fyrra með 
þeim afleiðingum að níu manns létu 
lífið.

Þetta sagði Recep Tayyip Erdog-
an, forsætisráðherra Tyrklands, 
sem hefur harðlega gagnrýnt ísra-
elsk stjórnvöld undanfarið, einkum 
fyrir að þau hafa neitað að biðjast 
afsökunar á því sem gerðist í fyrra.

Tyrkir ráku nýverið ísraelska 
sendiherrann úr landi og slitu 
stjórnmálasambandi ríkjanna. - gb

Forsætisráðherra Tyrklands harður gagnvart Ísrael:

Gasafloti fær fylgd

RECEP TAYYIP ERDOGAN Forsætis-
ráðherra Tyrklands. NORDICPHOTOS/AFP
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Vandað úrval af veiðistöngum, veiðihjólum 
og veiðifatnaði á frábæru verði.

FULLT VERÐ 25.490 KR.
12.745 kr.

LOOP OUTDOOR SKÓR
Stærðir 39–46

FULLT VERÐ 33.990 KR.
27.192 kr.

HARDY VÖÐLUSKÓR
Stærðir 42–46

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 
mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16 

ellingsen.is

AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 
mánud.–föstud. 8–18 • laugard. 10–16 • ellingsen.is

ALLT AÐ

50% 
 AFSLÁTTUR LOKADAGAR

20% 
 AFSLÁTTUR 

30% 
 AFSLÁTTUR 

40% 
 AFSLÁTTUR 

STANGVEIÐI

FULLT VERÐ 7.990 KR.
6.392 kr.

ALLEN GRAND R. VEIÐIVESTI
Stærðir M–XXL

FULLT VERÐ 79.900 KR.

FULLT VERÐ 59.900 KR.

FULLT VERÐ 29.990 KR.

63.920 kr.

41.930 kr.

20.993 kr.

HARDY MARKSMAN VÖÐLUR

LOOP WAIMEA VÖÐLUR

LOOP ADVENTURE VÖÐLUR

Stærðir S–XXL

Stærðir S–XXL

Stærðir S–XXL

FULLT VERÐ 59.900 KR.
35.940 kr.

XACT TVÍHENDA
13,5”, 14” OG 15”

FULLT VERÐ 102.990 KR.
61.794 kr.

CLASSIC SPREY TVÍHENDA

erði.

40% 
 AFSLÁTTUR 

50% 
 AFSLÁTTUR 

FULLT VERÐ 59.990 KR.
41.993 kr.

LOOP WAIMEA VÖÐLUJAKKI
Stærðir S–XXL
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KÓPAVOGUR Stærð eignarhl.

Nýbýlavegur 2 3118,4 m2

Nýbýlavegur 4 2756,8 m2

Nýbýlavegur 6 1930,2 m2

Nýbýlavegur 8 2405,2 m2

Auðbrekka 3-5 629,0 m2

Auðbrekka 17 310,5 m2

Auðbrekka 19 342,6 m2

Smiðjuvegur 68-70 1421,9 m2

Smiðjuvegur 72 293,8 m2

Vesturvör 30a 1725,1 m2

Skemmuvegur 16 320,0 m2

REYKJANESBÆR Stærð eignarhl.

Njarðarbraut 11a 248,7 m2

Njarðarbraut 17 670,3 m2

Njarðarbraut 19 420,7 m2

Fitjabraut 12 930,1 m2

SELFOSS  Stærð eignarhl.

Fossnes 14 1605,6 m2

Austurvegur 60 lóð
Eyrarvegur 33 1345,7 m2

AKUREYRI  Stærð eignarhl.

Baldursnes 1 1301,5 m2

Draupnisgata 8 85,2 m2

Eignir þrotabús til sölu
Skiptastjóri þrotabús Bergeyjar fasteignafélags óskar eftir tilboði

í neðangreindar fasteignir eða eignarhluta.

Hægt er að gera tilboð í eignirnar í einu lagi, stakar eða ákveðnar eignir saman. 
Skiptastjóri áskilur sér rétt til að meta tilboð og hafna öllum tilboðum. 

Krafa er gerð um fjárhagsupplýsingar tilboðsgjafa.

Áhugasamir hafi samband við skiptastjóra, Jón Ármann Guðjónsson hdl., í síma 588-3000 / 895-0646 
eða með tölvupósti jon@logborg.is fyrir 20. september 2011.

KJARAMÁL Lögreglumenn á Suður-
nesjum segja þolinmæði stéttar-
innar vegna kjaramála á þrotum. 
Lögreglumenn hafa verið með 
lausa kjarasamninga í 283 daga.

Ályktun um stöðuna var sam-
þykkt á fundi Lögreglufélags 
Suður nesja á fimmtudag. Í henni 
segir að ekki verði unað við að lög-
reglumenn dragist lengur aftur úr 
viðmiðunarstéttum í launum. Deil-
an sé nú í gerðardómi og séu vonir 
bundnar við að niðurstaða hans 
verði viðunandi.

„Annars er úr vöndu að ráða 
fyrir alla sem hlut eiga að máli. 
Lögreglumenn hafa verið að stilla 
saman strengi sína síðustu vikur 
þar sem þolinmæði þeirra er á 
þrotum.“  - sh

Úr vöndu að ráða ef ekki semst, segja lögreglumenn:

Þolinmæði lögreglu-
manna er á þrotum

SAMNINGSLEYSI MÓTMÆLT Í fyrravor 
söfnuðust lögreglumenn saman við hús-
næði Ríkissáttasemjara til mótmæla.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

1 Framkvæmdum við hvaða skóla í 
Reykjavík verður flýtt?

2 Hversu hátt hlutfall aðspurðra 
styður kaup Huang Nubo?

3 Hvað hafa Íslendingar eytt miklu 
í Harry Potter-varning?

SVÖR: 

1. Norðlingaskóla 2. Sextíu prósent 
3. Tæpum milljarði

STJÓRNSÝSLA Guðmundur Kr. 
Tómasson hefur verið ráðinn 
framkvæmdastjóri greiðslukerfa 
hjá Seðlabanka Íslands. Guð-
mundur hefur starfað á fjármála-
sviði Seðlabankans frá því í 
ágúst 2005, sem forstöðu maður 
greiðslukerfa og staðgengill 
framkvæmdastjóra fjármála-
sviðs bankans.

Greiðslukerfi er nýtt svið 
innan Seðlabankans en því er 
ætlað að stuðla að öryggi og 
skilvirkni þýðingarmikilla 
greiðslukerfa. Þá eru útgáfa 
og umsýsla seðla og myntar 
og rekstur fjárhirslna hluti af 
verkefnum sviðsins. Auk þess 
mun Greiðsluveitan, dótturfélag 
Seðlabankans, heyra undir 
sviðið.    - mþl

Seðlabanki Íslands:

Nýr fram-
kvæmdastjóri

NEYTENDUR „Fólk sem tekur lán 
til að greiða upp eldri lán er ekki 
með stjórn á fjármálum sínum. 
Þetta virðist algengt hér á landi,“ 
segir dr. Adele Atkinson, sérfræð-
ingur Efnahags- og framfara-
stofnunarinnar (OECD). 

Hún leggur áherslu á að foreldr-
ar fræði börn sín um notkun pen-
inga. Ekki eigi að hræða börnin, 
svo sem með fjárhagsvanda for-
eldra. Börnin eigi að læra að hlut-
ir kosti sitt og að stundum verði 
að leggja fyrir til að eiga fyrir 
þeim.

Atkinson hélt í gær erindi á ráð-

stefnu Stofnunar um fjármálalæsi 
um rannsókn sem hún var að ljúka 
um efnið og var gerð í tólf lönd-
um. Þar kemur fram að Íslending-
ar vita yfirleitt ekki nema helm-
inginn af því sem fólk á að vita 
um fjármál og að um fjörutíu pró-
sent landsmanna taka lán til að 
greiða upp gamlar skuldir. 

Atkinson segir í samtali við 
Fréttablaðið nokkra þætti skýra 
ástæðu þess að sumir eru betri í 
fjármálalæsi en aðrir. Menntun 
skýri það að hluta. Margt bend-
ir þó til að þetta eigi ekki við um 
tekjuhópa; þvert á móti virðist 

fólk með öruggar og góðar tekjur 
fylgjast síður með fjármálum 
sínum en tekjulágir. 

„Tekjulágir nota yfirleitt 
reiðufé fremur en greiðslukort. Ef 
þeir fá laun greidd inn á reikning 
í banka þá tekur fólkið hann út og 
flokkar eftir útgjaldaliðum. Þetta 
er einfalt og gott ráð enda fær 
fólk við það yfirsýn yfir fjármál-
in. Þeir sem eru með öruggar og 
traustar tekjur þurfa ekki að hafa 
áhyggjur af því að mánaðar launin 
dugi ekki fyrir framfærslu,“ segir 
Atkinson.   

 - jab

LÆRIÐ AÐ FARA MEÐ  PENINGA Stór 
hluti Íslendinga er illa að sér í fjár-
málalæsi, að sögn sérfræðingsins Adele 
Atkinson. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Næstum helmingur Íslendinga tekur lán til að greiða skuldir og virðist hafa lélega stjórn á fjármálum sínum:

Börn verða að læra að fara með peninga

SVÍÞJÓÐ Anders Borg, fjármála-
ráðherra Svíþjóðar, gagnrýnir 
tillögu 17 evrulanda um nánari 
samvinnu 
sem getur 
leitt til reglu-
legra leiðtoga-
funda og eigin 
framkvæmda-
nefndar. Slíkt 
myndi útiloka 
enn frekar 
þau Evrópu-
sambands lönd 
sem ekki hafa 
evru sem gjaldmiðil.

Borg kveðst mjög jákvæður 
gagnvart samstarfi innan 
Evrópu sambandsins. Hann segist 
hafa skilning á óskum þeirra 
ríkja sem hafa evru sem gjald-
miðil. Hins vegar geti aukin 
skipting innan sambandsins 
valdið erfiðleikum.

 - ibs

Borg með efasemdir:

Aukið samstarf 
evruríkja rætt

ANDERS BORG



LAUGARDAGUR  10. september 2011 13

arionbanki.is – 444 7000

ÍS
LE

NS
KA

 SI
A.

IS
 A

RI
 56

27
5  

09
/1

1

Heimilisbókhald Arion banka

Ókeypis námskeið 
í Meniga
Arion banki býður viðskiptavinum sínum námskeið 
fyrir byrjendur í notkun Meniga heimilisbókhaldsins.
 
Lærðu grunnatriðin og þú kemst að því hvað það getur 
verið létt og skemmtilegt að sinna heimilisbókhaldinu.
 
Námskeiðið er haldið miðvikudaginn 14. september  
kl. 17.30 í Háskólanum í Reykjavík.
 
Nánari upplýsingar og skráning á arionbanki.is

BÓLIVÍA Yfirvöld í Bólivíu hafa lagt fram 
lagafrumvarp sem mun veita náttúrunni 
sömu réttindi og manneskju. Lögin bera 
heitið „Lögmál Móður jarðar“ og er þetta í 
fyrsta sinn sem svo róttækar breytingar eru 
lagðar fram í heiminum er varða náttúru-
vernd. Þetta kemur fram á vef Guardian. 

Ríkar steinefnanámur landsins eru nú 
skilgreindar sem „blessun“ og er það meðal 
annars talið munu leiða til róttækra breyt-
inga í friðun landsins og samfélagslegri 
ábyrgð til að draga úr mengun. 

Lögin eru í ellefu þáttum og varða þeir 
allir réttindi náttúrunnar til að vera til. 
Meðal þeirra eru réttindi hennar til lífs, 
réttindi hennar til tilveru án afskipta 

manna, aðgang að hreinu vatni og hreinu 
lofti, rétt til að vera ekki menguð og verða 
ekki genabreytt af mannfólkinu. 

Eitt umdeildasta atriðið er talið réttur 
náttúrunnar til að verða ekki fyrir áhrifum 
af stórum mannvirkjum og þróunarfram-
kvæmdum sem gætu raskað jafnvægi líf-
ríkis eða velferð íbúa. 

Lögmál móður jarðar eru hluti af heildar-
endurskilgreiningu á bólivíska lagakerfinu 
sem kom í kjölfar breytinga á stjórnarskrá 
landsins árið 2009. Þau eru undir miklum 
áhrifum af andlegum heimssjónarmiðum 
frumbyggja Andesfjalla sem líta á náttúr-
una og jörðina sem miðpunkt alls lífs.  
 - sv

Bólivísk yfirvöld eru brautryðjendur í náttúrvernd í heiminum:

Náttúran fær sömu réttindi og mannfólkið

SAJARMA-ELDFJALLIÐ Í BÓLIVÍU Ein af greinum nýju 
laganna snýst um að náttúran hafi sama rétt á hreinu 
vatni og lofti og mannfólkið.  NORDICPHOTOS/GETTY

VIÐSKIPTI Samningar hafa ekki 
tekist um sölu á eftirstandandi 
eignum þrotabús útgerðarfyrir-
tækisins Eyrarodda á Flateyri. 
Sigurður Pétursson, fram-
kvæmdastjóri Arctic Fish, sem 
lagði fram tilboð í eignirnar í 
ágúst, segir furðu sæta að niður-
staða sé ekki komin í málið. 
Ekki náðist í skiptastjóra Eyrar-
odda í gær.

Eyraroddi fór í þrot í byrjun 
árs og misstu við það 42 starfs-
menn vinnuna. Útgerðarfyrir-
tækið Lotna gekk frá kaupum 
á hluta eigna fyrirtækisins um 
miðjan síðasta mánuð. Arctic 
Fish keypti fyrir skömmu Dýr-
fisk á Þingeyri sem stundar eldi á 
regnbogasilungi.   - jab

Mál Eyrarodda enn óleyst:

Furðar sig á 
töfum málsins

FLATEYRI Níu mánuðir eru síðan 
Eyraroddi á Flateyri var úrskurðaður 
gjaldþrota.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

DÓMSMÁL Manni á þrítugsaldri 
hefur verið birt ákæra fyrir árás á 
lögregluþjón 9. apríl síðastliðinn.

Samkvæmt ákærunni brást 
maðurinn hinn versti við þegar 
lögregluþjónninn hugðist rétta 
honum vatnsglas og sló til hans. 
Lögreglumaðurinn vék sér undan 
högginu en þá náði maðurinn taki 
á höfði hans, þrýsti því að sér og 
sló hann í kjölfarið í búkinn. Lög-
regluþjónninn hlaut hruflsár hér 
og þar um líkamann.

Ákæran var þingfest í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í gær.  - sh

Ákærður fyrir árás:

Greip um höfuð 
lögreglumanns

KÍNA Kínversk yfirvöld hafa gefið 
í skyn að innan tíðar muni þau 
hætta að handstýra gengi gjald-
eyris síns júansins. Að sögn tals-
manns verslunarráðs ESB í Kína 
hafa embættismann þar í landi 
sagt að gengi júans yrði komið á 
flot fyrir árið 2015.

Þetta eru nokkur tíðindi þar sem 
Kínverjar hafa legið undir ámæli 
í áraraðir fyrir að halda genginu 
lágu gagnvart evru og Bandaríkja-
dal, til þess að styrkja samkeppn-
ishæfni útflutningsgreina. Undan-
farið hafa matsaðilar þó talið að 
raungengi júansins hafi sannar-
lega verið að lækka.   - þj

Tímamót í augsýn hjá Kína:

Júanið á flot 
fyrir árið 2015

SAMGÖNGUR Loftferðasamningur 
sem Ísland hefur gert við Víetnam 
heimilar flugrekendum ríkjanna 
að fljúga áætlunarflug með far-
þega til ákvörðunarstaða í hvoru 
ríki og áfanga- og viðkomustaða 
á flugleiðinni auk heimilda fyrir 
fraktflug. 

„Samningurinn opnar einnig 
möguleika fyrir íslenska flug-
rekendur til að bjóða upp á leigu-
flug milli Íslands og Víetnams. 
Samningurinn við Víetnam styrk-
ir möguleika íslenskra flugrek-
enda sem hafa sinnt og vilja sinna 
verkefnum í þessum heimshluta,“ 
segir í tilkynningu frá utanríkis-
ráðuneytinu sem kveður stefnt að 
undirritun loftferðasamninga við 
Armeníu, Barbados, Brasilíu, Síle, 
Jamaíku og Kólumbíu.  - gar

Nýr loftferðasamningur:

Geta boðið flug 
til Víetnam
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Komdu í Yoga

13. september hefst nýtt  námskeið í Sjúkraþjálfaranum Hafnarfirði. 
þriðjudaga kl. 18.20 og fimmtudaga kl. 18.20. 

Síma 6910381 - Kristin Björg

Styrkur og jafnvægi 

Góð slökun rétt öndun njótum
andartaksins og Dveljum í núinu.

SKOÐUN

Steinunn 
Stefánsdóttir
steinunn@frettabladid.is 

SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Forseti Íslands hefur vakið 
athygli að undanförnu 
með yfirlýsingum í fjöl-
miðlum heima og erlend-

is. Mörgum finnst að það sem 
þjóðhöfðingi landsins hafi fram 
að færa sé allt með endemum. 
Svo eru þeir sem telja að hann sé 
sverð og skjöldur fámennrar þjóð-
ar sem óvinveitt ríki hefðu knésett 
ef hans nyti ekki við.

Venjulega sjá menn ekki ástæðu 
til að bregðast við yfirlýsingahrin-
um forsetans, nema þá helst til að 
ýkja upphafninguna eins og Hann-
es Pétursson skáld gerði af ljóð-
rænu innsæi á dögunum. Síðasta 
yfirlýsingahrina forsetans er sér-
stök fyrir þær sakir að hún hefur 
vakið meiri viðbrögð en oft áður. 

Jón Baldvin 
Hannibalsson, 
fyrrum utan-
ríkisráðherra, 
skrifaði þann-
ig mjög harð-
orða grein og 
rökstuddi að 
ríkisstjórnin 
gæti ekki setið 
aðgerðalaus. 
Þá gerði Eiður 

Guðnason, fyrrum umhverfis-
ráðherra, glögga grein fyrir því 
hvernig forsetinn hefði enn einu 
sinni farið yfir strikið í ummæl-
um um vina- og bandalagsþjóðir. 
Ennfremur sýndi Svavar Gests-
son, fyrrum menntamálaráð-
herra, fram á hvernig forsetinn 

hefur komist í mótsögn við sjálf-
an sig í upphafningu um ágæti 
sitt. 

Óþekkt er í okkar heimshluta að 
þjóðhöfðingi sem ekki er kjörinn 
til þess að fara með pólitíska for-
ystu gefi tilefni til að fá svo þunga 
ofanígjöf sem þessi dæmi sýna. 
Það er einnig óhugsandi að þjóð-
höfðingi annars lands hefði sætt 
jafn beittri siðferðilegri gagn-
rýni um framgöngu sína og for-
seti Íslands í siðferðiskafla rann-
sóknarnefndar Alþingis án þess 
að það hefði áhrif á stöðu hans. 

Sumum finnst sem embætti for-
seta Íslands hafi stækkað í réttu 
hlutfalli við vaxandi mælgi þjóð-
höfðingjans. Öðrum sýnist það 
smækka í sömu hlutföllum.

Þjóðhöfðinginn

Eftir stjórnarskránni fara 
forseti og Alþingi sam-
eiginlega með löggjafar-
valdið og forsetinn fer 

með framkvæmdarvaldið ásamt 
öðrum stjórnvöldum. Þetta þýðir 
að orð forseta í fjölmiðlum heima 
jafnt sem erlendis eru að forminu 
til í nafni Alþingis og ríkisstjórnar-
innar. En með því að forsetinn er 
jafnframt ábyrgðarlaus af stjórn-
arathöfnum ber ríkisstjórnin 
ábyrgð á athöfnum hans og eftir 
atvikum orðum.

Síðasti boðskapur forsetans var 
tvenns konar: Annars vegar vék 
hann að stöðu Íslands í samfélagi 

þjóðanna. Þar kom skýrt fram að 
æðsti handhafi framkvæmdar-
valdsins í landinu að formi til lítur 
svo á að þjóðir Evrópu hafi snúið 
fallbyssum sínum að Íslandi þegar 
verst stóð á. Hinir raunverulegu 
vinir Íslendinga séu Indverjar og 
Kínverjar. Sjálfur sagðist forsetinn 
hafa tryggt mikilvægt gjaldmiðla-
skiptalán frá Kínverjum. Allir 
vita að það voru fyrst og fremst 
Norðurlanda þjóðirnar og Pólverjar, 
þar af fjórar Evrópusambandsþjóð-
ir, sem veittu Íslandi fjárhagsað-
stoð ásamt Alþjóðagjaldeyrissjóðn-
um þegar Ísland var í mestri þröng. 

Hins vegar vék forsetinn að 

ríkisstjórninni sem ber ábyrgð 
á athöfnum hans og hann situr í 
forsæti fyrir á fundum ríkisráðs. 
Ofsagt er að hann hafi sakað hana 
um landráð en hann néri henni 
um nasir alvarlegum embættis-
afglöpum vegna Icesave-laganna.

Menn geta deilt um hvort for-
setinn hafði lög að mæla eða ekki. 
En það á ekkert skylt við alvöru 
stjórnskipun að þjóðhöfðinginn 
geti átölulaust gengið með þess-
um hætti gegn þeim hluta fram-
kvæmdarvaldsins sem ber ábyrgð 
á gerðum hans. Það er hringa-
vitleysa. Íslendingar skaðast á að 
búa við slíkt skipulag. 

Stjórnskipun eða hringavitleysa

Jón Baldvin Hannibals-
son hefur réttilega bent 
á að ríkisstjórnin verður 
að bregðast við. Ella eru 

ummælin gagnvart öðrum þjóð-
um í hennar nafni. Hún telst líka 
hafa viðurkennt að hafa brugðist 
skyldum sínum ef hún andmæl-
ir ekki formlega. En hvað getur 
ríkis stjórnin gert?

Ríkisráð er sameiginlegur vett-
vangur æðstu handhafa fram-
kvæmdarvaldsins. Tilskipun um 
starfsreglur ríkisráðs gerir ráð 

fyrir að þar séu bókuð ágrein-
ingsálit ef tilefni er til. 

Í hvert sinn sem forseti Íslands 
gefur yfirlýsingar af því tagi sem 
hér hafa verið gerðar að umtals-
efni ber forsætisráðherra að 
kalla saman fund í ríkisráði. Þar 
á hann eða þeir ráðherrar aðrir 
sem hlut kunna að eiga að máli að 
bóka ágreiningsálit sem leiðrétt-
ir ummæli forsetans og skýrir 
afstöðu ríkisstjórnarinnar. Slíka 
bókun á síðan að birta til þess 
að eyða tvímælum um hver er 

afstaða þess hluta framkvæmdar-
valdsins sem ber stjórnskipu-
lega ábyrgð. Utanríkisráðherra 
á síðan að afhenda  þeim þjóðum 
sem hlut kunna að eiga að máli 
bókun ríkisráðs um rétta afstöðu 
stjórnvalda.

Málfrelsi forsetans má ekki 
hefta. En noti hann það með þeim 
hætti sem hann hefur gert eru 
viðbrögð af þessu tagi nauðsyn-
leg ef stjórnskipunin á að standa 
og þjóðin að halda virðingu sinni 
í samfélagi þjóðanna.  

Hvað á ríkisstjórnin að gera?

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

I
nnan við helmingur aðspurðra í skoðanakönnun Frétta-
blaðsins og Stöðvar tvö treystir sér til þess að svara því 
hvaða flokk þeir myndu kjósa ef gengið yrði til kosninga 
nú. Engu að síður er þráspurt í könnuninni til þess að 
reyna að ná fram svörum frá fleirum en þeim sem eru 

harðákveðnir. 
Þróunin hefur verið á þann veg að þeim hefur sífellt fækkað 

sem treysta sér til að taka afstöðu til þeirra flokka sem sæti eiga 
á Alþingi í skoðanakönnunum. Aldrei fyrr hefur þó minna en 

helmingur tekið afstöðu gagn-
vart þessari spurningu. Þetta 
er í raun merkilegasta niður-
staða skoðanakönnunarinnar 
og gefur tilefni til að velta fyrir 
sér hverju sætir. 

Hvers vegna treysta svona 
fáir sér til þess að gefa upp 
flokk? Skýringarnar eru auð-

vitað margar. Í erfiðu árferði eru stjórnvöld aldrei vinsæl. Það 
liggur í augum uppi að ríkisstjórn sem hækkar skatta og dregur 
úr þjónustu vinnur ekki vinsældakeppnina og þá er ekki spurt 
að því hvers vegna aðstæður eru eins og þær eru; hverjir stýrðu 
þjóðarskútunni í strand og hverjir eru að bisa við að losa hana 
af strandstað.

Upplausnin á Alþingi hefur áreiðanlega sitt að segja líka. 
Aldrei hafa jafnmargir þingmenn skipt um flokka eða hætt 
þingmennsku eins og nú. Þannig er niðurstaða greidds atkvæðis 
í síðustu kosningum í mörgum tilvikum allt önnur nú en hún var 
strax í kjölfar kosninganna.

Líklegt er einnig að umræðumenningin í þinginu hafi þarna 
eitthvað að segja. Það er ekki skrýtið að venjulegu fólki finnist 
þingheimur ekki eiga við sig sérstakt erindi. Nokkrir klukku-
tímar fyrir framan skjáinn þegar sjónvarpað er frá Alþingi hafa 
verulegan fælingarmátt.

Kjörnir fulltrúar þjóðarinnar standa í ræðustóli og reyna 
að snúa út úr hver fyrir öðrum, gjamma frammí og rífast við 
forsetann eins og óþekk börn og eiga sviðið fyrir bragðið.

Raddir þeirra þingmanna og ráðherra sem halda til streitu 
málefnalegri umræðu, og þeir eru vissulega margir og ágætir, 
beinlínis drukkna í kappræðumenningu Morfísmannanna, stór-
yrðunum og fúkyrðunum.

Þingmenn eiga greinilega verk að vinna að ná að nýju trausti 
kjósenda sinna. Það er sök sér að treysta sér ekki til að svara 
skoðanakönnun. Verra er ef þessi uppgjöf kjósenda nær til kosn-
inganna sjálfra þannig að kjósendur velji að skila auðu í stórum 
stíl eða sitja jafnvel heima.

Fjölmenni á kjörstað styrkir lýðræðið. Hér á landi er hefð 
fyrir góðri kosningaþátttöku en til þess að svo megi verða áfram 
verða stjórnmálamenn að byggja upp traust og virðingu kjós-
enda sinna að nýju. Þar er mikið í húfi.

Kjósendur gefa stjórnmálunum langt nef.

Helmingur 
óákveðinn
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FLUGSÝNING 
Á REYKJAVÍKURFLUGVELLI
LAUGARDAGINN 10. SEPTEMBER
Flugsýning Flugmálafélags Íslands í samstarfi 
við Icelandair og Isavia verður haldin á 
Reykjavíkurflugvelli í dag, 10. September, 
kl. 12–16 við Hótel Reykjavík Natura (fyrrum 
Hótel Loftleiðir). 

I  Flugvélar af öllum stærðum og gerðum
I  Flugsýning kl. 13–15  
I  Fallhlífarstökk
I  Svifflug 
I  Sýningarflug á þristinum
I  Módelflug
I  Farþegaþota Icelandair Boeing 757,
   lending, flugtak og yfirflug
I  Listflug
I  Þyrluflug 
I  Paramótorflug
I  Fisflug
I  Sýningarflug Landhelgisgæslunnar

AÐGANGUR ER ÓKEYPIS
KOMIÐ OG UPPLIFIÐ ÍSLENSKA FLUGÆVINTÝRIÐ 
Á REYKJAVÍKURFLUGVELLI Í DAG.



18 10. september 2011  LAUGARDAGUR

Á efnisskrá tónleikanna er meðal annars frumflutningur verksins 
Tiger Touch eftir Karin Rehnqvist, Sinfónía nr. 6 eftir Tchaikovsky og 
Klarinettukonsert eftir Mozart. Einleikari er Martin Fröst

Fyrsta erlenda gestahljómsveitin í Hörpu:  

Sinfóníuhljómsveit Gautaborgar

GUSTAVO DUDAMEL

DUDAMEL 
Á ÍSLANDI

Tryggið ykkur miða

www.harpa.is

18. september 
kl. 20.00
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Samvinnan sem við þurfum á að halda

Nú þegar tíu ár eru liðin frá 
hryðjuverkaárásunum 11. 

september 2001 minnumst við 
þess að 11.9. var ekki aðeins 
árás á Bandaríkin, heldur 
var þetta árás á heiminn og 
þá mennsku og vonir sem við 
deilum.

Við minnumst þess að á meðal 
nærri 3.000 saklausra fórnar-
lamba sem fórust þennan dag 
voru hundruð borgara frá rúm-
lega 90 löndum. Þetta voru 
karlar og konur, ungir sem 
aldnir, og tilheyrðu margs konar 
kynþáttum og trúarbrögðum. Á 
þessum alvarlega minningar-
degi sameinumst við fjölskyld-
um þeirra og þjóðum til að 
heiðra minningu þeirra.

Við minnumst þess með þakk-
læti hvernig heimurinn sam-
einaðist fyrir tíu árum og varð 
sem einn. Um allan heim stöðv-
uðust heilar borgir til að eiga 
þagnarstundir. Fólk baðst fyrir 
í kirkjum, moskum, samkundu-
húsum og öðrum tilbeiðsluhús-
um. Og við sem búum í Banda-
ríkjunum munum aldrei gleyma 
hvernig fólk úti um allan heim 
stóð með okkur og sýndi einhug 
á kertavökum og innan um 
blómahöfin sem lögð voru við 
sendiráð okkar.

Við minnumst þess að vikurn-
ar eftir 11.9. unnum við eins og 
alþjóðlegt samfélag. Sem hluti 
af breiðri samfylkingu hröktum 

við al-Kaída frá þjálfunarbúðum 
sínum í Afganistan, steyptum 
talibönum af stóli og gáfum 
afgönsku þjóðinni tækifæri til 
að lifa laus við ógnarstjórn. En 
árin sem á eftir fylgdu voru 
erfið og sá andi hnattrænnar 
samvinnu sem við fundum eftir 
11.9. dvínaði.

Sem forseti hef ég unnið að 
því að endurnýja þá samvinnu 
allra ríkja sem nauðsynleg er til 
að mæta þeim víðtæku og krefj-
andi viðfangsefnum sem við 
stöndum frammi fyrir. Á þessu 
nýja skeiði skuldbindinga höfum 
við myndað bandalög við ríki 
og þjóðir á grunni gagnkvæmra 
hagsmuna og gagnkvæmrar 
virðingar.

Sem alþjóðlegt samfélag 
höfum við sýnt að hryðjuverka-
menn ráða ekki við þrek og 
þrautseigju almennra borgara. 
Ég hef gert það lýðum ljóst að 
Bandaríkin eru ekki og munu 
aldrei fara í stríð við íslam. Hins 
vegar erum við ásamt banda-
mönnum okkar og vinum sam-
einaðir gegn al-Kaída, sem hefur 
ráðist á tugi landa og drepið 
tugi þúsunda saklausra manna, 
kvenna og barna, að miklum 

meirihluta múslíma. Í þessari 
viku minnumst við allra fórnar-
lamba al-Kaída og þess hug-
rekkis og þeirrar seiglu sem fjöl-
skyldur þeirra og meðborgarar 
hafa sýnt, frá Mið-Austurlöndum 
til Evrópu, frá Afríku til Asíu.

Með því að vinna saman höfum 
truflað samsæri al-Kaída, rutt 
Osama bin Laden úr vegi og 
flestum forystumönnum hans, 
og snúið al-Kaída inn á braut 
ósigurs. Á sama tíma hefur fólk 
í Miðausturlöndum og Norður-
Afríku sýnt að öruggasta leiðin 
til réttlætis og reisnar er sið-
ferðisstyrkur friðsamlegra 
mótmæla, ekki hugsunarlausra 
hryðjuverka og ofbeldis. Það er 
ljóst að ofbeldisfullir öfgamenn 

verða skildir eftir og að fram-
tíðin tilheyrir þeim sem vilja 
byggja upp, ekki tortíma.

Þau ríki og þjóðir sem sækjast 
eftir framtíð friðar og hagsældar 
eiga bandamann þar sem Banda-
ríkin eru. Því þótt við þurfum að 
takast á við efnahags leg vanda-
mál heima fyrir munu Banda-
ríkin áfram gegna einstöku 
forystuhlutverki í heiminum. 
Þótt við flytjum síðustu her-
menn okkar frá Írak og komum 

stjórnar ábyrgð í hendur heima-
manna í Afganistan munum við 
styðja Íraka og Afgana í við-
leitni þeirra til að veita fólki sínu 
öryggi og tækifæri. Í arabalönd-
unum og annars staðar munum 
við berjast fyrir reisn og almenn-
um réttindum sérhvers manns.

Um allan heim munum við 
halda áfram því erfiða verki að 
koma á friði, efla þróun sem lyft-
ir fólki upp úr fátækt og stuðla að 
fæðuöryggi, heilbrigði og góðum 
stjórnarháttum sem leysa úr læð-
ingi möguleika borgaranna og 
þjóðfélaganna.

Á sama tíma höfum við skuld-
bundið okkur á ný til að lifa 
samkvæmt gildum okkar heima 
fyrir. Sem innflytjendaþjóð 
bjóða Bandaríkjamenn velkomið 
fólk frá öllum löndum og menn-
ingarheimum. Þessir nýjustu 
Bandaríkjamenn – eins og öll 
saklausu fórnarlömbin fyrir tíu 
árum – minna okkur á að þrátt 
fyrir allan mismun kynþátta og 
þjóðernis, bakgrunns eða trúar, 
tengjumst við öll í þeirri sam-
eiginlegu von að við getum gert 
heiminn að betri stað fyrir kyn-
slóðir nútímans og framtíðar-
innar. Það verður að vera arfleifð 
þeirra sem við höfum misst.

Þeir sem réðust á okkur 11. 
september vildu reka fleyg milli 
Bandaríkjanna og umheimsins. 
Þeim mistókst. Núna tíu árum 
síðar sameinumst við vinum 
okkar og bandamönnum er við 
minnumst þeirra sem við höfum 
misst í þessari baráttu. Í minn-
ingu þeirra ítrekum við anda 
samvinnu og gagnkvæmrar virð-
ingar sem nauðsynleg er til að 
allar þjóðir geti lifað við reisn, 
frelsi og frið.

Samvinna þjóða

Barack 
Obama
forseti Bandaríkjanna

Þeir sem réðust á okkur 11. september 
vildu reka fleyg á milli Bandaríkjanna 
og umheimsins. Þeim mistókst. Núna 

tíu árum síðar sameinumst við vinum okkar og 
bandamönnum er við minnumst þeirra sem við 
höfum misst í þessari baráttu.

Sighvatur Björgvinsson, fv. 
heilbrigðisráðherra og for-

stjóri Þróunarsamvinnustofnun-
ar, velur gagnrýnispistli sínum 
um kostnað við Landsspítala –
Háskólasjúkrahús o.fl. afar óvið-
eigandi fyrirsögn í Fréttablaði 
gærdagsins:

„(G)narrast með fólk“. Ætla 
mætti af fyrirsögninni að hér 
væri verið að beina spjótum að 
borgarstjóranum Jóni Gnarr og 
næsta víst að stór hluti almenn-
ings gerir sér takmarkaða grein 
fyrir því hvort tiltekin verkefni 
eru á ábyrgð ríkis eða borgar.

Jón Gnarr ber að sjálfsögðu 
enga ábyrgð á þeirri stöðu sem 
heilbrigðiskerfi ríkisins er í, 
enga ábyrgð á fyrirhuguðu millj-
arðaverkefni sem nýtt háskóla-
sjúkrahús er og fráleitt að draga 
hans nafn inn í umræðu  um þau 
mál.

Umrædd fyrirsögn er viðlíka 
fráleit og að grein um þróun 
byggðar í Reykjavík yrði nefnd 
„Af illum (Sig) hvötum“, og 
Þróunar samvinnustjórinn fyrr-
verandi þannig spyrtur við þróun 
honum alls óviðkomandi.

Þetta orðaval Sighvatar Björg-
vinssonar er meiðandi, allsendis 
óviðeigandi og lítt til sóma einum 
helsta guðföður þess stjórnmála-
afls sem Jón Gnarr leiddi til 
valda í Reykjavíkurborg.

Af illum (Sig) 
hvötum?

Heilbrigðismál

Jakob Frímann 
Magnússon
framkvæmdastjóri 
Miðborgarinnar okkar
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þú átt það skilið

ASKIM. NÝTT 2½ sæta sófi. L188 cm Áklæði úr 100% bómull. 69.900,- 
Auka áklæði selt sér: Blátt, rautt eða ljósgrátt. Verð 19.900,-

TARANTO. NÝTT 
2½ sæta leðursófi m/krómfótum. L160 cm. 219.900,- 
Einnig til 3ja sæta sófi, hægindastóll og 3ja sæta bekkur.

SPACEWALKER. NÝTT 
Borðlampi úr PVC. H42,2 cm. 49.995,- 
Hönnuður: Constantin Wortmann 

LAON. NÝTT 
Bekkur úr eik m/höráklæði. 75x167x113 cm. 
Sætishæð 50 cm. 89.900,-

TUMMY. Borðlampi. H22,5 cm. 4.995,- 
Einnig til hvítur. Skermur seldur sér.
DAISY. Silkiskermur. H27 cm. 4.995,- 
Einnig til svartur, lime, bleikur og túrkis.

69.900,-Áklæði fæst í:

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

einfaldlega betri  kostur

COZY. NÝTT 
Handprjónað teppi. 130x160 cm. 80% 
akrýl og 20% ull. 7.995,- Ýmsir litir.

DEKO HEAD. 
Hreindýrshöfuð. 
40x45 cm. 14.995,- 

JAKARTA. NÝTT 
Svört karfa m/loki. Ø33,5 cm 4.995,- Ø27 cm 3.995,-

YPSILON. Karafla 
0,5L 1.295,- 
Einnig til græn. 
YPSILON. 
Fjólublátt glas, 
25cl. 495,- 
Einnig til  grænt.

14.995,-

495,-

9.990,-

NÝTT

NÝTT

BELLO. 
Unglingaskrifborðsstóll, 
textílleður. H89 cm. 14.900,- 

sendum um allt land
Bjóðum uppá 

vaxtalaust lán 

til 6 mánaða

kaffi

ILVA Korputorgi, Blikastaðavegi 2-8, 112 Reykjavík s: 522 4500  
laugardaga 10-18 sunnudaga 12-18 mánudaga - föstudaga 11-18:30 

www.ILVA.is 

Smurt brauð m/hangikjöti
Verð 490,-  



+ Bókaðu flug á www.icelandair.is

Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar. Þessi ferð gefur frá 2.100 til 6.300 Vildarpunkta aðra leiðina.
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TIL LEIGU

Glæsilegt, 950 fm stálgrindarhús í mjög góðu ástandi. Húsið stendur 

á 3000 fm einkalóð, með góðum bílastæðum og athafnasvæði. 

Hægt er að leigja húsið í hlutum og skiptist það niður í annarsvegar 

1x200 fm bil með sér innkeyrslu hurð og hinsvegar í 600 fm bil auk 

skrifstofu, einnig má skipta skrifstofunum upp. Hentar vel fyrir iðnað, 

verðslun eða heildsölu.      

Áhugasamir hafi samband við Magnús í síma 696-4444. 
Einnig má senda fyrirspurn á póstfangið, magnus@garri.is.

Klettháls 1a
10. september 2011  LAUGARDAGUR

Ég er ein af þeim rúmlega 5.200 
konum sem hafa leitað til Stíga-

móta eftir að hafa verið beitt kyn-
ferðisofbeldi. Á bak við hverja ein-
ustu tölu er manneskja sem hefur 
nafn og á sitt líf. Stundum held ég 
að tölur geri fólk ónæmt fyrir þess-
um málum, þess vegna finnst mér 
mikil vægt að koma fram undir 
nafni. Í dag get ég það því mér 
finnst ég ekkert hafa að fela enda 
hef ég ekkert að skammast mín 
fyrir. Ég get staðið fyrir framan 
þjóðina stolt yfir því að hafa kom-
ist í gegnum þessa reynslu og tek-
ist á við hana þannig að ég er sterk-
ari fyrir vikið. Hins vegar eru ekki 
allir það lánsamir og þá á ég við 
fólkið sem aldrei leitar sér hjálpar 
og býr með skömm sína og reynslu í 
þögn sem verður stundum óbærileg.

Ég þekki það sjálf því það tók 
mig tíma að leita mér hjálpar. Ég 
reyndi að ýta reynslu minni í burtu, 
vann eins og berserkur, kaffærði 
mig í verkefnum og var á sífelld-
um flótta undan líðan minni. Ég 
var full af skömm, sektarkennd 
og sjálfsásökunum vegna þess of-
beldis sem var framið á mér en 
ekki af mér. Mér leið eins og ég 
hefði verið svipt stórum hluta af 
sjálfri mér og þessi hluti mynd-
aði tómarúm sem fylltist af kvíða, 
þunglyndi og félagsfælni. Skömmin 
að hafa orðið fyrir þessu var helsti 
þátturinn sem kom í veg fyrir að ég 
leitaði mér hjálpar.  

Ég var í nokkur ár í einstaklings-
viðtölum áður en ég treysti mér til 
að fara í sjálfshjálparhóp á Stíga-
mótum. Í þessum hópum eru 5-6 
einstaklingar og leiðbeinandi. Við 
hittumst tvisvar í viku í tvo mán-
uði og fórum í gegnum reynslu 
okkar, líðan og tilfinningar. Í 
þessum hópi gerðist kraftaverk. 
Ég hitti aðrar konur sem höfðu 
sömu reynslu. Ég heyrði þær segja 
frá sömu skömminni og sjálfs-
ásökunum sem ég upplifði og þá 
fyrst skildi ég hversu fáránlegt það 
er að þau sem beitt eru ofbeldi beri 
þá skömm sem ofbeldismaðurinn 
ætti að bera. Ég sá líka að kvíðinn 
og þung lyndið voru ekki karakter-
einkenni sem ég hafði þróað með 
mér, heldur af leiðingar af ofbeld-
inu. Ég sá að ég hafði svipt sjálfa 
mig helmingnum af lífinu í við-
leitni minni að kæfa niður reynsl-
una sem ég varð fyrir. Ég uppgötv-
aði að mestu for dómarnir sem ég 
þurfti að yfirstíga voru eigin for-
dómar gagnvart sjálfri mér og því 
sem ég hafði upplifað. 

Mikilvægasta verkfærið í bata-
ferlinu er að rjúfa þögnina og fá 
viðurkenningu á þessari erfiðu 
lífsreynslu. Gefa sjálfri sér leyfi 
til að upplifa sársaukann og þján-
inguna. Þetta leyfi fékk ég á Stíga-
mótum, þar var ég umvafin skiln-
ingi og líðan mín var viðurkennd. 
Fyrir mér snerist vinna mín á 
Stíga mótum um að gefa sjálfri 
mér þá gjöf að fara í gegnum þessa 
reynslu og gera hana upp að því 
marki sem mér var framast unnt. 
Eina leiðin út úr sársaukanum er að 
fara í gegnum hann og þessi vinna 
hefur gert mig sterkari. Að rjúfa 
þögnina er töfrum líkast, þú heyr-
ir ekki bara í sjálfri þér og setur í 
orð það ósegjanlega. Það er eins og 
orðin moki út skömminni, þú færir 
hana út úr sjálfri þér, sleppir henni 
lausri og sérð hve mikil fásinna það 
er að þú berir hana. Þú skilar henni 
á réttan stað, til ofbeldismannsins. 
Þú stendur uppi sem sigurvegari 
vegna þess að þú komst í gegnum 
eina erfiðustu lífsreynslu sem hægt 
er að hugsa sér og þar af leiðandi 
býrðu yfir miklum styrk. 

Það óeigingjarna starf sem 
unnið er á Stígamótum bjargaði lífi 
mínu. Ég hefði ekki getað haldið 
áfram mikið lengur í þeirri vanlíð-
an sem ég var í. Ef ég hefði þurft 

að borga fyrir viðtölin og hópa-
vinnuna hefði ég líklega ekki getað 
leitað mér hjálpar. Þess vegna er 
gríðar lega mikilvægt að fólk geti 
sótt sér aðstoð án þess að þurfa að 
hafa áhyggjur af fjárhagslegum 
þætti þess. Að auki tekur samfé-
lagið ábyrgð með því að veita þessa 
þjónustu ókeypis. Það sýnir hlut-
tekningu og viðurkennir þörfina 
fyrir svona úrræði. Vegna vinnu 
minnar á Stígamótum hef ég fund-
ið þann styrk aftur sem bjó alltaf í 
mér. Grundvöllurinn molnaði eftir 
reynslu mína en á Stígamótum 
byggði ég hann upp á ný. Ég reis 
upp úr öskustónni, vængjuð nýjum 
krafti, endurheimti sjálfa mig og 
það sterkari en nokkru sinni fyrr. 
Hver einasta manneskja sem upplif-
að hefur kynferðisofbeldi getur end-
urheimt sjálfa sig eins og ég gerði. 
Hún þarf bara að byrja og hvert 
ferðalag hefst á einu skrefi. Þjón-
usta Stígamóta er besti ferðafélag-
inn á þessu ferðalagi og algjörlega 
ómissandi fyrir okkar samfélag. 

Það óeigingjarna 
starf sem unnið 

er á Stígamótum bjargaði 
lífi mínu. Ég hefði ekki 
getað haldið áfram mikið 
lengur ...

Sterkari en nokkru 
sinni fyrr

Samfélagsmál

Anna Bentína 
Hermansen
kynjafræðingur

Í grein sem Jón Baldvin Hanni-
balsson skrifar í Fréttablað-

ið hinn 7. sept. síðastliðinn vegur 
hann ómaklega og ómálefnalega 
að forseta Íslands. Við Íslendingar 
eigum forsetanum allt að þakka í 
hvaða farveg þetta óláns Icesave-
mál er komið. Hvernig hefði farið 
ef vilji Steingríms Sigfússonar 
hefði náð fram að ganga í bæði 
skiptin sem forsetinn neitaði að 
staðfesta Icesave-lögin? Það ætti 
með réttu að draga Steingrím fyrir 
landsdóm fyrir að reyna í tvígang 
að setja Íslendinga á hausinn!

En varðandi árás Jóns Baldvins 
Hannibalssonar á forsetann í áður-
nefndri grein þar sem hann kall-
ar forsetann landráðamann meðal 
annars ætti Jón Baldvin Hanni-
balsson að líta í eigin barm. Hann 

er sjálfur landráðamaður með því 
að draga Íslendinga inn í EES-sam-
starfið sem hefur komið Íslending-
um verulega illa, t.d. hvað varðar 
heimskulegar reglur um akstur 
flutningabíla o.fl. Einnig reyndi 
Jón Baldvin Hannibalsson að slá 
sig til riddara með því að skipta 
sér af „sjálfstæðisbaráttu“ glæpa-
gengja Eystrasaltsríkjanna sem 
klufu sig frá Sovétríkjunum.

Það dæmir sig sjálft að vera með 
hroka og dónaskap gegn forseta 
Íslands sem hefur eflt lýðræði svo 
um munar á Íslandi. Mér finnst að 
Jón Baldvin Hannibalsson ætti að 
biðja forsetann afsökunar á þeim 
ljótu orðum sem hann uppnefndi 
hann í fyrrnefndri grein. Það 
lýsir best innri manni Jóns Bald-
vins Hannibalssonar að vera með 
langrækt hatur út í Ólaf Ragnar 
Grímsson. Ólafur forseti gat ekki 
séð fyrir að þeir fjárglæframenn 
sem hann studdi myndu að lokum 
valda því fjármálahruni sem varð 
haustið 2008. 

Eða sást þú það kannski fyrir 
Jón Baldvin Hannibalsson?

Níðskrif
Forsetaembættið

Jón 
Jónsson
bifvélavirki



3 stk
Erika og Caluna

Veljið sjálf!

 1299 kr.

Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir
Akranes - Ísafjörður - Selfoss - Reykjanesbær - Dalvík
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Haustlaukarnir eru komnir!

 

Bændamarkaður í Skútuvogi

Lúpínuseyði að hætti Ævars 

- kynning kl. 13 - 15 á laugardag

 
Sæluostar, ferskir án rotvarnarefna

 
Sælkerasultur úr sveitinni

 
Landnámshænuegg 

 
Broddur, beint frá býli

 
Fersk bláskel úr Breiðafirðinum

Nauta Carpaccio úr Kjósinni,

af nautum sem fá eingöngu gras

Ís og sorbet frá Holtseli 

Villidýrasýning
í Skútuvogi, 

    á Egilsstöðum og Selfossi
Uppstoppuð dýr af sléttum Afríku!
Nashyrningur, ljón, antílópa og fleira. 
Ótrúleg upplifun fyrir alla fjölskylduna!

EINSTAKT TÆKIFÆRI! – ALLIR VELKOMNIR!

Pottaplöntu-
útsala 

 25-50%
afsláttur

Haust í Blómavali 

KAFFI GARÐUR
 SKÚTUVOGI - OPIÐ TIL KL. 17

ALLAR HELGAR 
     Pylsa og kók verð 

199 kr.

Ís á
99 kr.í Skútuvogi

 Erikan
  er komin

Frábært verð!

OPIÐ TIL KL. 21 Í SKÚTUVOGI
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Jörundur: „Leikararnir koma mjög 
snemma inn í ferlið og þetta tekur allt 
sinn tíma, en það er nauðsynlegt ef það 
á að gera hlutina vel.“

Jóhann Ævar: „Á einhverjum tíma-
punkti var ein af hugmynd af mörgum 
sú að láta Bjarnfreðarson, kvikmyndina 
sem kom í kjölfarið á Vaktaþáttunum, 
enda á geðdeild þar sem Georg hefði 
verið vistaður. Myndin endaði öðruvísi 
að lokum, en hugmyndin var það góð að 
hún lifnaði við, varð afleggjari og í raun 
rótin að Heimsendi.“

Jörundur: „Svo sagði Jón Gnarr 
okkur líka margar sögur af því þegar 
hann starfaði á geðdeild, meðal annars 
í Arnarholti en líka á Kópavogshæli og 
víðar. Við söknum Jóns auðvitað því 
hann er ótrúlega frjór og skemmtileg-
ur maður að vinna með, en ferlið gekk 
mjög vel án hans og við erum mjög 
ánægðir með þættina. Þetta er frekar 

stór og mikil framleiðsla með fullt af 
leikurum og starfsliði og allir virtust 
hreinlega vera í toppformi.“

Skrýtnir hlutir
Er hægt að setja Heimsendi í ákveðinn 
flokk sjónvarpsefnis?

Jóhann Ævar: „Mér finnst dálítið ljótt 
að setja ákveðinn miða á þessa þætti. 
Ég hugsa að þeir feti svipaða línu og 
Vaktaþættirnar á þann hátt að þarna 
eru einstaklingar sem gera skrýtna 
hluti.“

Jörundur: „Það er erfitt að skilgreina 
Heimsendi sem gamanþætti þótt í þeim 
sé vissulega húmor. Ætli það sé ekki 
best að kalla þetta spennuþætti?“

Jóhann Ævar: „Jú, enda tókum við 
mið af fyrstu Die Hard-myndinni. Það 
eru skýr tengsl milli Bruce Willis og 
Péturs Jóhanns, enda eru þeir alveg 
eins. Tvífarar.“

Þættirnir 
endurspegla 
alls ekki 
lífið á 
geðdeild í 
dag. Sumir 
halda því 
fram að 
geðdeildir, í 
þeirri mynd 
sem við 
þekkjum 
þær í dag, 
verði horfn-
ar eftir tíu 
ár.

H
eimsendir er nafnið 
á nýrri þáttaröð sem 
hefur göngu sína á 
Stöð 2 í næsta mánuði. 
Vaktagengið svokall-
aða stendur að þátt-

unum og semur handritið, þeir Ragn-
ar Bragason leikstjóri, Jóhann Ævar 
Grímsson handritshöfundur og leikar-
arnir Jörundur Ragnarsson og Pétur 
Jóhann Sigfússon, að undanskildum 
borgarstjóranum Jóni Gnarr sem hefur 
haft öðrum hnöppum að hneppa síð-
ustu mánuði. Blaðamaður settist niður 
með þeim Jörundi og Jóhanni Ævari og 
fræddist um gerð Heimsendis.

Nokkurs konar endastöð
Hvert er umfjöllunarefni Heimsendis?

Jóhann Ævar: „Í stuttu máli fjallar 
Heimsendir um afskekkta geðdeild úti 
á landi sem heitir Heimsendi, en er 
kölluð Heimsendir af þeim sem líta ver-
öldina dekkri augum en aðrir. Á geð-
deildinni er mikið úrval af áhugaverðu 
fólki, bæði vistmönnum og starfsfólki, 
og stundum er erfitt að greina mun á 
því hvort er hvað. Inn í þessa kreðsu 
kemur nýr vistmaður, Einar, sem leik-
inn er af Halldóri Gylfasyni. Einar er 
allt annað en sáttur við að vera nauð-
ungarvistaður á geðdeildinni eftir 
alvarlegt taugaáfall og byrjar að gera 
athugasemdir við starfshættina og 
umhverfið. Þessar athugasemdir Ein-
ars leiða aftur til byltingar á Heims-
enda, þar sem vistmennirnir taka yfir 
hælið. Bókstaflega.“

Jörundur: „Öll sagan á sér stað á 
nokkrum dögum um og í kringum 
verslunarmannahelgina árið 1992 og 
inn í hana fléttast svo margar aðrar 
sögur. Áhorfendur fá að kynnast ansi 
mörgum persónum náið, bæði starfs-
fólki og vistmönnum.“ 

Jóhann Ævar: „Við reynum eftir 
fremsta megni að forðast klisjur í 
framsetningunni á vistmönnunum. Það 
var atriði sem skipti okkur miklu máli 
persónulega. Að þetta væru ekki sjúk-
dómar með nöfn heldur fólk af holdi og 
blóði með sínar baksögur, minningar og 
innra líf. Þetta eru vistmenn á geðdeild 
og kynlegir kvistir, en á sama tíma eru 
þetta manneskjur.“

Jörundur: „Helsta ástæða þess að 
Einar, nýi vistmaðurinn, er ósáttur við 
að vera sendur á Heimsenda er sú að 
þessi geðdeild er umtöluð sem nokk-
urs konar endastöð. Tökur á þáttunum 
fóru fram í Arnarholti, geðdeild sem 
var lokað fyrir nokkrum árum. Arnar-
holt hafði þetta orðspor á sér og sagt 
var að þegar einhver færi þangað væri 
engin von fyrir hann lengur. Við töl-
uðum við marga sem höfðu verið vist-
menn í Arnarholti og þeir staðfestu að 
umtalið hefði verið á þann hátt.“

Reynum að forðast klisjur
Hefur einhver ykkar starfað á geðdeild?

Jörundur: „Nei, en það tók okkur 
níu mánuði að skrifa handritið og þar 
af tvo mánuði eingöngu í rannsóknar-
vinnu. Við töluðum við fjölda fólks, 
lækna og fyrrverandi og núverandi 
starfs- og vistmenn og fleiri, til að 
kynnast þessum heimi frá sem flestum 
hliðum. Allir voru fúsir til að spjalla og 
veita okkur upplýsingar. Eini veggur-
inn sem ég rakst á var þegar ég sóttist 
eftir því að fá að fara inn á geðdeild og 
virða fyrir mér starfið og daglegt líf í 
návígi. Það hefði verið hægt fyrir tutt-
ugu árum en ekki lengur, sem er mjög 
skiljanlegt. Reglurnar hafa breyst og 
einkalíf vistmanna hefur verið sett í 
öndvegi.“

Jóhann Ævar: „Við reyndum að 
fræðast um eins margt og við mögu-
lega gátum, til að mynda sjúkdóms-
greiningar, lyfjagjafir og þau áhrif 
sem geðsjúkdómar hafa á fjölskyldur 
vistmanna. Þetta er mjög víðfeðmt við-
fangsefni. Öll höfum við haft kynni af 
einhverjum sem á við geðræn vanda-
mál að stríða. Í vikunni las ég til dæmis 
frétt um að fjörutíu prósent allra 
Evrópu búa þjáist af geðsjúkdómi ein-
hvern tímann um ævina. Það vekur upp 
spurningar um hversu óeðlilegir geð-
sjúkdómar eru í raun, hvort þeir séu 
ekki hreinlega hluti af eðlilegu lífi og 
hvort ekki þurfi að færa viðbrögðin við 
þeim í eðlilegt horf til að skilja þessa 
sjúkdóma á öðrum grundvelli.“ 

Rödd framtíðar frá Danaveldi
Hvers vegna gerast þættirnir árið 1992?

Jóhann Ævar: „Það eru ýmsar ástæð-
ur fyrir því. Til að mynda er þægilegra 
að hún gerist í fortíðinni þar sem ekk-
ert internet, GSM-símar og slíkt eru 
til staðar til að skemma fyrir ákveð-
inni einangrun sem sagan þarfnast, en 
líka sú staðreynd að það hefur rosalega 
margt breyst í geðheilbrigðismálum á 
þessum stutta tíma.“

Jörundur: „Eftir þetta komu aðrar 
áherslur og nýjar aðferðir. Nú til dags 
hafa vistmenn líklega öllu meira um 
meðferðir sínar að segja. Þættirnir 
endur spegla alls ekki lífið á geðdeild í 
dag. Sumir halda því fram að geð deildir, 
í þeirri mynd sem við þekkjum þær í 
dag, verði horfnar eftir tíu ár.“

Jóhann Ævar: „Áður var einangrun 
talin hjálpa mikið en núna er áherslan á 
þátttöku í samfélaginu. Maður er manns 
gaman og við læknum hvert annað, þótt 
auðvitað séu tilfellin mismunandi og 
varasamt að alhæfa um þessi mál.“

Jörundur: „Ein persóna í þættinum, 
Lúðvík, sem leikin er af Pétri Jóhanni 
Sigfússyni, er einmitt hlynntur þeirri 
aðferð að leyfa vistmönnum að aðlagast 
samfélaginu. Hann er iðjuþjálfi, mennt-
aður frá Danmörku, og töluvert fram-
sæknari en samstarfsmennirnir á 
Heimsenda. Nokkurs konar rödd fram-
tíðarinnar á þeim tíma.“

Jóhann Ævar: „Lúðvík er líka að berj-
ast á mörgum vígstöðum. Hann vinnur 
með fyrrverandi eiginkonu sinni, henni 
Sólveigu sem Nína Dögg Filippus dóttir 
leikur, og fjórtán ára dóttur þeirra lang-
ar mun frekar til Eyja um verslunar-
mannahelgina en að vera með pabba 
sínum á geðdeild.“

Jörundur: „Persónan sem ég leik, 
Margeir, er rúmlega þrítug. Hann 
hefur verið á geðdeild meira og minna 
síðan á unglingsárum og þekkir fátt 
annað. Hann á erfitt með að átta sig á 
hver hann er eða hver hann á að vera og 
hermir mikið eftir fólki.“

Hugmynd sem lifnaði við
Hvernig var handritgerð og persónu-
sköpun í Heimsendi háttað?

Jóhann Ævar: „Kjarnahópurinn, ég, 
Jörundur, Ragnar og Pétur Jóhann, 
vinnum saman að söguþræðinum, 
vinnum rannsóknarvinnu og slíkt, og 
þegar grunnur er kominn að atburðarás 
og persónum hittum við leikarana. Þeir 
bæta við og persónurnar vaxa til muna 
í samvinnu við þá.“

Ekki sjúkdómar með nöfn
Vaktagengið svokallaða, að undanskildum Jóni Gnarr, ber ábyrgð á Heimsendi, nýrri þáttaröð sem gerist á geðdeild og hefur göngu 
sína á Stöð 2 í október. Kjartan Guðmundsson ræddi við þá Jörund Ragnarsson og Jóhann Ævar Grímsson um gerð þáttanna.

MANNVAL Fríður hópur leikara fer með hlutverk í Heimsendi, þeirra á meðal Halldór Gylfason, 
Pétur Jóhann Sigfússon, Jörundur Ragnarsson, Margrét Helga Jóhannsdóttir, Brynhildur 
Guðjónsdóttir, Karl Ágúst Úlfsson, Sigurður Sigurjónsson og þær Nína Dögg Filippusdóttir og 
Bára Lind Þórarinsdóttir, sem hér sjást í hlutverkum sínum.

LANGUR UNDIRBÚNINGUR Það tók Jörund og Jóhann Ævar, ásamt leikstjóranum Ragnari Bragasyni og leikaranum Pétri Jóhanni Sigfússyni, níu mánuði að semja 
handritið að Heimsendi. þar af fóru tveir mánuðir í rannsóknarvinnu og viðtöl við vistmenn og starfsfólk geðdeilda. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



OPIÐ 
Virka daga frá kl. 10-18

Lau frá kl. 11-17

Ótrúlegt
verð

Dúnsængur og koddar

Nature’s heilsurúmin
styðja við bakið á þér !

Sterkur 
botn

Gegnheilar
viðarlappir

Nature’s Rest
Stærð cm. Dýna Með botni
90x200 39.000,- 65.900,-
100x200 42.000,- 69.900,-
120x200 48.000,- 75.900,-
140x200 53.000,- 79.900,-
160x200 67.900,- 99.900,-
180x200 73.900,- 109.900,-

Svæðaskipt 
Góðar 
kantstyrkingar

100%
bómullaráklæði

Nature’s Comfort
Pillowtop

Sterkur 
botn

Gegnheilar
viðarlappir

Stærð cm. Dýna Með botni
100x200 59.900,- 85.900,-
120x200   69.900,- 95.900,-
140x200 79.900,- 105.900,-
160x200 89.900,- 119.900,-
180x200 99.900,- 135.900,-

Svæðaskipt Steyptar 
kantstyrkingar

100%
bómullaráklæði

dorma.is
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Aldrei
að snúa

Aldrei
að snúa
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160 km

Tíu ár frá árásunum 
sem skóku heiminn 

BANDARÍKIN
Herstöð flughersins í 
Nebraska

Herstöð flug-
hersins í Louisiana Sarasota 

í Flórída
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T
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F

Norður-Karólína

Virginía
Vestur-
Virginía

Kentucky

Ohio

Pennsylvania

New 
Jersey

Connecticut

New York

Massachusetts

Maine

Portland

Logan-
flugvöllur 
í Boston

Tvíburaturnarnir
New York

Herstöð flughersins 
í Langley

Pentagon

Washington-borg

Shanksville

Newark

KANADA
BANDARÍKIN Herstöð og flugvöllur 

þjóðvarðliðsins í Otis 
í Massachusetts

Flug American Airlines númer 11
Frá Boston til Los Angeles
Farþegar: 76
Áhöfn: 11
Flugræningjar: 5

07.59 – Flugtak 
08.14 – Rænt 
08.46 – Flogið á norðurturninn1 1 

22

33

44

Flug United Airlines númer 175
Frá Boston til Los Angeles
Farþegar: 51
Áhöfn: 9
Flugræningjar: 5

08.14 – Flugtak 
08.42 til 08.46 – Rænt 
09.03 – Flogið á suðurturninn

Flug American Airlines númer 77
Frá Washington til Los Angeles
Farþegar: 53
Áhöfn: 6
Flugræningjar: 5

08.20 – Flugtak 
08.51 til 08.54 – Rænt 
09.37 – Flogið á varnarmálaráðu-
neytið

Flug United Airlines númer 93
Frá Newark til San Francisco
Farþegar: 33
Áhöfn: 7
Flugræningjar: 4

08.42 – Flugtak 
09.28 til 08.46 – Rænt 
10.03 – Brotlent á víðavangi í Penn-
sylvaníu

Heimildir: Skýrsla rannsóknarnefndar og þjóðarsafn um hryðjuverkin 11. september 2001.

11. september – Árásirnar á New York og Washington

■ 05.45 – Forsprakki 
hryðjuverkamannanna, 
Mohammed Atta (til 
hægri), og Abdulaziz 
al-Omari fara í 
gegnum öryggisleit á 
flugvelli í Portland í 
Maine. Þaðan fljúga 
þeir til Logan-flugvallar 
í Boston. Þaðan eiga 
þeir flug til Los Angeles.

■ 06.45 til 07.40 – Atta, Omari og þrír aðrir 
flugræningjar fara um borð í vél American 
Airlines númer 11.

■ 07.59 – Flugtak í flugi American Airlines 
númer 11.

■ 08.14 – Flugtak í flugi United Airlines 
númer 175 frá Logan-flugvelli í Boston. 
Fimm flugræningjar eru um borð.

■ 08.19 – Flugþjónn í flugi American 
Airlines númer 11 tilkynnir að vélinni 
hafi verið rænt. FBI setur strax af stað 
rannsókn sem mun verða sú stærsta 
í sögu stofnunarinnar.

■ 08.20 – Flug American Airlines númer 
77 leggur af stað frá Dulles-flugvelli 
í Washington-borg. Fimm flug-
ræningjar eru um borð.

■ 08.24 – Flugræninginn Atta 
gerir mistök og segir í talstöð 
flugvélarinnar: „Við höfum 
tekið nokkrar flugvélar. Það 
verður allt í lagi ef þið verðið 
róleg.“ Hann ætlaði að 
segja þetta við farþegana 
eingöngu.

■ 08.37 – Eftir mistök Atta 
tilkynnir flugturn yfirstandandi 
flugrán til flughersins. Tvær 
F-15 orrustuþotur eru sendar af 
stað frá flugvelli þjóðvarðliðsins 
í Otis í Massachusetts.

■ 08.42 – Flug United Airlines númer 93 
leggur af stað frá flugvellinum í Newark í 
New Jersey, 40 mínútum á eftir áætlun. 
Fjórir flugræningjar eru um borð.

■ 08.46 – Flugvél American Airlines númer 
11 er flogið á hinn nyrðri af  Tvíbura-
turnunum í New York.

■ 08.50 – George W. Bush Bandaríkjaforseta 
er sagt að „lítil flugvél“ hafi flogið á annan 
Tvíburaturnanna. Hann er í heimsókn í 
grunnskóla í Sarasota í Flórída.

■ 09.02 – Fólki er skipað að rýma suðurturn 
Tvíburaturnanna.

■ 09.03 – Flugvél United Airlines númer 175 
er flogið á syðri turninn.

■ 09.05 – Bush er að lesa fyrir skólabörnin 
þegar Andrew Card, starfsmannastjóri Hvíta 
hússins, hvíslar að honum: „Annarri flugvél 
var flogið á hinn turninn. Það er verið að 
ráðast á Bandaríkin.“

■ 09.25 – Orrustuþotur frá Otis fljúga eftir-
litsflug yfir New York.

■ 09.30 – Bush segir þjóð sinni í stuttu sjón-
varpsviðtali að svo virðist sem hryðjuverka-
menn hafi ráðist á Bandaríkin. Honum er 
að því loknu hraðað á flugvöllinn.

■ 09.32 – Flugræningjarnir um borð í vél 
United Airlines númer 93 senda óvart 
á flugturninn skilaboð ætluð farþegum: 
„Dömur mínar og herrar. Hér er flug-
stjórinn, vinsamlegast setjist niður, haldið 
ykkur sitjandi. Það er sprengja um borð. 
Svo sitjið.“

■ 09.36 – Flughernum er tilkynnt að óþekkt 
flugvél sé í nokkurra kílómetra fjarlægð frá 
Hvíta húsinu í Washington. Orrustuþotur 
leggja af stað frá Langley-herflugvellinum.

■ 09.36 – Dick Cheney varaforseti er fluttur 
úr Hvíta húsinu í sprengjubyrgi undir því.

■ 09.37 – Flugvél American Airlines númer 
77 er flogið á Pentagon, bandaríska varnar-
málaráðuneytið, í Virginíu, skammt frá 
Washington.

■ 09.42 – Loftferðaeftirlit Bandaríkjanna 
bannar allt flug yfir Bandaríkjunum.

■ 09.45 – Hvíta húsið og þinghúsið eru 
rýmd.

■ 09.54 – Air Force One, þota Bandaríkja-
forseta, tekur á loft frá Flórída. Áfangastaður 
er ekki ákveðinn, talið er of hættulegt að 
fara til Washington.

■ 09.57 – Eftir að hafa frétt af afleiðingum hinna 
flugránanna í gegnum GSM-síma ákveða 
farþegar um borð í flugi United Airlines númer 
93 að ráðast til atlögu við flugræningjana.

■ 09.59 – Suðurturn Tvíburaturnanna 
hrynur, 56 mínútum eftir að þotan 
skall á honum.

■ 10.03 – Flugræningjarnir um borð í 
vél United Airlines númer 93 brotlenda 
vélinni þegar farþegarnir eru komnir að 
flugstjórnarklefanum. Talið er að skotmark 
þeirra hafi verið Hvíta húsið eða þinghúsið 
í Washington.

■ 10.28 – Norðurturn Tvíburaturnanna 
hrynur eftir að hafa brunnið í 102 
mínútur. Marriott-hótelið við Tvíbura-
turnana hrynur einnig.

■ 11.02 – Rudolph 
Giuliani, borgar-
stjóri í New York, 
skipar rúmlega 
einni milljón 
manns að yfirgefa 
heimili sín á neðri 
hluta Manhattan.

■ 11.45 – Air Force One 
lendir á herflugvelli í Louisiana. Þar kemur 
Bush fram í öðru sjónvarpsviðtali.

■ 12.50 – Air Force One lendir á herflugvelli 
í Nebraska.

■ 14.48 – Giuliani segir í ávarpi að mann-
fallið verði „meira en nokkurt okkar geti 
þolað“.

■ 17.20 – Einn af minni turnunum við 
Tvíburaturnana hrynur.

■ 18.54 – Bush kemur í Hvíta húsið.

■ 20.30 – Bush ávarpar þjóð sína og heitir 
því að koma lögum yfir þá sem beri ábyrgð 
á árásunum.

©GRAPHIC NEWS

Alls létust 2.976 í árásunum fyrir 
utan flugræningjana nítján.
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Löggiltir dýnuframleiðendur, starfandi í 60 ár

FAGLEG RÁÐGJÖF OG 
FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðu 
faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum, án skuldbindinga!

RúmGott býður öllum viðskiptavinum upp á fría legugreiningu með  
hinum byltingarkennda Xsensor Medical Pro búnaði.

HVENÆR ER ÞÖRF Á LEGUGREININGU?
 Finnurðu fyrir eymslum í mjóbaki?
 Vaknarðu oft með verki í mjöðm?
 Finnurðu fyrir eymslum eða dofa í öxlunum?
 Sefurðu illa vegna annara óþæginda?
   ·  hryggskekkju
   ·  brjósklos
   ·  samföllnum hryggjaliðum
   ·  spengdum hryggjaliðum
   ·  gigt, til dæmis:
   ·  slitgigt, vefjagigt eða liðagigt.

FREMSTIR Í FRAMLEIÐSLU Á HEILSUDÝNUM

Vertu örugg/ur. 

Komdu í greiningu

20-50%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM HEILSURÚMUM

ROYAL OG CLASSIC 
Hágæða fjölstillanleg 
rafmagnsrúm 
á 20% afslætti.

12 mánaða vaxtalaus VISA / EURO greiðsludreifingu

Smíðum raf-

magnsrúm í öllum 

stærðum!

V O R T I L B O Ð

VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
SÉRSMÍÐUM RÚM OG DÝNUR Í SUMARHÚS FELLIHÝSI OG TJALDVAGNA

SÍÐUSTU DAGAR

SÍÐUSTU DAGAR

SUMARTILBOÐ
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Á 
morgun verða tíu ár síðan 
nítján flugræningjar tóku 
fjórar bandarískar farþega-
þotur með vopnavaldi. Þeir 
flugu tveimur þeirra á tví-
buraturnana í New York. 

Einni flugu þeir á bandaríska varnarmála-
ráðuneytið við Washington. Þeirri fjórðu 
brotlentu þeir þegar farþegar um borð börð-
ust við flugræningjana um stjórn á vélinni. 

Flestir Vesturlandabúar sem komnir 
voru til manns muna hvar þeir voru þenn-
an örlagaríka dag fyrir tíu árum. Þeir sem 
höfðu tök á því sátu límdir við sjónvarpið 
fram eftir degi og fylgdust með endalausum 
endursýningum af farþegaþotunum fljúga á 
turnana, milli þess sem nýjar fréttir bárust.

Nærri 3.000 manns fórust í hryðjuverka-
árásunum og verður 11. september minnst 
fyrir mannskæðustu árásina á bandarískri 
grundu frá því japanski flotinn réðist á 
bandarísku flotastöðina í Pearl Harbor árið 
1941. Sú árás varð til þess að Bandaríkin 
drógust loksins inn í síðari heimsstyrjöld-
ina. Atburðir 11. september leiddu af sér 
hörð viðbrögð bandarískra stjórnvalda. Í 
kjölfarið hófu þau tvö stríð með afleiðing-
um sem enn sér ekki fyrir endann á.

Sumar af þeim breytingum sem voru bein 
afleiðing árásanna eru augljósar. Flest-
ir kannast líklega við stórauknar öryggis-
ráðstafanir á flugvöllum og við hafnir. 
Bandarísk stjórnvöld stofnuðu sérstaka 
leyniþjónustu til að sinna öryggi innan 
Bandaríkjanna. Settar voru upp fanga búðir í 
Guantanamo á Kúbu þar sem eðlilegar regl-
ur réttarríkis gilda ekki og fólki er haldið 
enn þann dag í dag án dóms og laga. Aðrar 
breytingar sem orðið hafa í kjölfar árásanna 
er flóknara að skýra.

„Heimurinn hefur augljóslega breyst 
mikið á þeim tíu árum sem liðin eru frá 
árásunum, en það er erfitt að segja til um 
hvaða breytingar hefðu orðið þó árásirnar 
hefðu aldrei verið gerðar, og hvaða breyt-
ingar hafa gerst hraðar en ella vegna 
þeirra,“ segir Alyson Bailes, aðjúnkt við 
Háskóla Íslands og sérfræðingur í alþjóða-
stjórnmálum.

Hryðjuverk í öðrum heimshluta
„Dæmi um þetta er uppgangur Kína á síð-
ustu árum,“ segir Bailes. „Það var óhjá-
kvæmilegt að Kína yrði áhrifameira land, 
en mögulega hafa stríðin tvö sem George 
W. Bush, fyrrverandi forseti Bandaríkjanna, 
hóf eftir árásirnar hraðað því ferli. Banda-
ríkin hafa eytt ótrúlega miklum peningum 
í þessi tvö stríð, og stefna Bush var að eyða 
því sem þyrfti, burtséð frá sívaxandi fjár-
lagahalla.“

Strax 7. október 2001 réðust Bandarík-
in ásamt bandalagsþjóðum sínum inn í 
Afganistan með það að markmiði að ráða 
niðurlögum al-Kaída hryðjuverkanetsins 
sem talið var víst að stæði að baki árás-
unum. Í mars 2003 hófu Bandaríkin annað 
stríð, í þetta skiptið með innrás í Írak. 
Fullyrt var að markmiðið væri að stöðva 
útbreiðslu gereyðingarvopna, en engin 

ummerki fundust um slík vopn þrátt fyrir 
mikla leit.

Stríðin tvö höfðu í för með sér gríðarlega 
aukningu á hryðjuverkaárásum, en eftir 
innrásirnar tvær hafa þær að mestu átt sér 
stað í Afganistan og Írak. Engin alvarleg 
hryðjuverkaárás hefur verið gerð í Banda-
ríkjunum, og þó mannskæðar árásir hafi 
verið gerðar í Evrópu hafa þær ekki verið 
jafn margar og hefði mátt búast við, segir 
Bailes.

Hún telur þó af og frá að það hafi verið 
markmið Bush að fá hryðjuverkamenn til að 
gera frekar árásir á hermenn fjarri heima-
landinu. „Það hefði ef til vill verið rökrétt, 

en ég held að stjórn George W. Bush hafi 
einfaldlega ekki hugsað sérstaklega rök-
rétt. Þeir virðast einfaldlega ekki hafa hugs-
að um afleiðingarnar, þeir höfðu til dæmis 
enga hugmynd um hvernig stríðið í Írak 
myndi þróast.“

Markmið hryðjuverkamannanna
Luis E. Arreaga, sendiherra Bandaríkjanna 
á Íslandi, sagði í fyrirlestri fyrr í vikunni að 
hryðjuverkamennirnir sem stóðu að árás-
unum 11. september 2001 hefðu ekki náð 
tveimur stærstu markmiðum sínum. 

„Í fyrsta lagi veiktu þær ekki Banda-
ríkin. Við létum árásirnar ekki buga okkur 

heldur komum tvíefld út úr þeim, stað ráðin 
og ákveðnari en nokkurn tímann fyrr í 
að standa vörð um okkar gildi. Í öðru lagi 
þá tókst hryðjuverkamönnunum ekki að 
skapa gjá milli Bandaríkjanna og múslima-
heimsins. Árásirnar komu ekki í veg fyrir 
að við héldum áfram að vinna með íslömsk-
um vinum okkar við að stuðla að friði og lýð-
ræði í heiminum.“

Alyson Bailes segir málið ekki endilega 
svo einfalt. „Al-Kaída eru mjög undarleg 
hryðjuverkasamtök, og það er mjög erfitt 
að skilgreina pólitísk markmið þeirra og 
stefnu. Flest hryðjuverkasamtök eru með 
mjög afmörkuð markmið, en ekki al-Kaída.“

Markmið þeirra var ekki að knésetja 
Bandaríkin, eða skaða þau verulega efna-
hagslega, segir Bailes. „Ein leið til að mæla 
árangurinn af árásunum fyrir al-Kaída er 
að spyrja hvort samtökin séu öflugri í dag 
en þau voru fyrir árásirnar.“

„Strax eftir árásirnar töluðu ríki heims 
um al-Kaída eins og samtökin væru gríð-
arlega valdamikil. Orðfærið var um tíma 
svipað og áður var notað um Sovétríkin. 
Eflaust hefur leiðtogum samtakanna fund-
ist þeir valdamiklir þá. En í kjölfarið komu 
hernaðar aðgerðir sem hafa í áranna rás náð 
að þurrka út stærstan hluta leiðtoga samtak-
anna. Nú segja sérfræðingar að al-Kaída séu 
máttvana í Afganistan og jafnvel í araba-
heiminum almennt,“ segir Bailes. „Með því 
að mæla árangur þeirra með þessum hætti 
má segja að al-Kaída hafi valdið eigin eyð-
ingu með árásunum 11. september.“

Þáttaskil með fellibyl
Eitt af því sem ekki hefur breyst eftir árás-
irnar er vægi Bandaríkjanna á alþjóða-
vettvangi. Bandaríkin urðu gríðarlega óvin-
sæl í sumum ríkjum eftir að hafa ráðist inn í 
bæði Afganistan og Írak, segir Bailes. Þær 
óvinsældir hafi nú að miklu leyti gengið til 
baka. Þar skipti ekki síst máli nýr forseti 
með nýjar áherslur, þó staðreyndin sé sú að 
Barack Obama nái ekki nema að takmörk-
uðu leyti að vinda ofan af stefnu forvera 
síns. „Þetta sýnir okkur ágætlega að það 
er ómögulegt að eyða mikilvægi og völdum 
Bandaríkjanna á einni svipstundu, jafnvel 
þó gerð séu hrikaleg mistök,“ segir Bailes. 

Árásirnar 11. september voru ofarlega í 
huga flestra Bandaríkjamanna árum saman. 
Gríðarlegum fjármunum var varið í bar-
áttuna gegn hryðjuverkum, bæði í Banda-
ríkjunum og víðar. Jafnvel of miklum fjár-
munum, eins og síðar hefur komið í ljós. „Ég 
tel að það hafi orðið ákveðin þáttaskil þegar 
fellibylurinn Katrína skall á New Orleans 
í Bandaríkjunum,“ segir Bailes. Þá hafi 
bandarískur almenningur séð hversu illa 
undirbúin stjórnvöld voru til að takast á við 
náttúruhamfarir af þessari stærðargráðu, 
og að ef til vill væri betra að forgangsraða 
útgjöldum ríkisins öðruvísi.

„Fólk áttaði sig á því að það er margt 
annað en hryðjuverkaárásir sem geta haft 
gríðarleg áhrif á líf þess. Í dag myndu 
eflaust margir segja að þeir óttuðust mest 
atvinnuleysi og fátækt,“ segir Bailes.

Létum árásirnar ekki buga okkur
Fæstir sem fylgdust með í beinni útsendingu þegar farþegaflugvélum var flogið á Tvíburaturnana í New York geta gleymt 
dagsetningunni 11. september 2001. Flestir hafa fundið fyrir afleiðingum árásanna, til dæmis auknum öryggiskröfum á flugvöllum. 
Brjánn Jónasson kannaði hvaða áhrif árásirnar höfðu og hvort hryðjuverkamennirnir hefðu náð markmiðum sínum með árásunum.

SEINNI VÉLIN Myndband sem sýnir aðra þotuna fljúga inn í seinni Tvíburaturninn og springa þar var sýnt 
aftur og aftur á fréttastöðvunum 11. september. NORDICPHOTOS/AFP

BJARGAÐ Björgunarmenn bera slasaðan ljósmyndara frá Tvíburaturnunum. Hundruð lögreglu- og slökkvi-
liðsmanna fórust þegar þeir reyndu að bjarga fólki úr turnunum áður en þeir hrundu. NORDICPHOTOS/AFP

STUKKU Margir kusu heldur að henda sér út í opinn dauðann en að deyja í vítislogum í Tvíburaturnunum.
 NORDICPHOTOS/AFP
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Notaðir bílar - Bíldshöfða 10

Opið í dag laugardag frá kl. 10 - 16
Bílabúð Benna - Notaðir bílar - Bíldshöfða 10 - 587 1000 - benni.is
Bílabúð Benna - Njarðarbraut 9  - Reykjanesbæ - 420 3330

Bílabúð Benna - Notaðir bílar, Bíldshöfða 10, Reykjavík og 
Njarðarbraut 9 Reykjanesbæ, býður mátulega tilkeyrða bílaleigubíla 
á frábæru verði og þægilegum kjörum. Um er að ræða hina vinsælu 
Chevrolet Spark, Aveo og Lacetti.

Allir Chevrolet Spark LS koma á nýjum 
heilsársdekkjum og álfelgum

Allir bílarnir í ábyrgð

Allir bílarnir hafa fengið gott viðhald

Fjöldi bíla á staðnum - margir litir í boði

*Bílasamningur á Spark og Lacetti frá Ergo til 72 mánaða / **Bílasamningur á Chevrolet Aveo frá Ergo til 60 mánaða
Nánari upplýsingar og forsendur bílasaminga hjá www.ergo.is

Bílaleigubílarnir
eru komnir!

Tækifæri til að eignast nýlegan gæðabíl í ábyrgð á frábæru verði.
Komdu strax í dag og tryggðu þér eintak! Opið frá 10 til 16.

Chevrolet Spark LS á mynd
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Verðdæmi:
Chevrolet Spark L, nýskr. 2010

Verð kr. 1.430 þús.

M.v. Ergo Grænan bílasamning til 72 mánaða

Verðdæmi:
Chevrolet Spark LS, nýskr. 2010
Verð kr. 1.590 þús.

Tilboð kr. 1.290 þús.stgr.

Útborgun 20% 
Kr. 18.822 á mánuði*

Verðdæmi:
Chevrolet Lacetti Station bsk., nýskr. 2010
Verð kr. 2.150 þús.

Tilboð kr. 1.890 þús.stgr.

Útborgun 20% 
Kr. 28.965 á mánuði*

Tilboð kr. 1.090 þús.stgr.

Útborgun 20% 

Kr. 15.926 á mánuði*

Verðdæmi:
Chevrolet Aveo bsk., nýskr. 2009
Verð kr. 1.690 þús.

Tilboð kr. 1.290 þús.stgr.

Útborgun 20% 
Kr. 19.473 á mánuði*
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E
rtu orðin(n) læs?“ er spurning 
sem mörg börn eru spurð við upp-
haf skólagöngu. Afar og ömmur 
vilja gjarnan vita hvernig barna-
börnum gengur að lesa, mörg 

minnug þess þegar árangur í lestri var 
mældur eftir því hversu hratt var lesið upp-
hátt fyrir kennarann. Foreldrar vita auð-
vitað hvernig börnin þeirra standa en hlera 
gjarnan hjá vinum og kunningjum, sumir 
leggja áherslu á að kenna börnum sínu að 
lesa áður en skólinn hefst, aðrir vilja að 
börnin læri það í skólanum.

Læsi snýst um skilning 
Rósa Eggertsdóttir sérfræðingur við skóla-
þróunar svið kennaradeildar Háskólans á 
Akureyri bendir á að spurningin ertu orðin 
læs sé að mörgu leyti úrelt. „Læsi snýst um 
skilning, læsi og skilningur eru samofin hug-
tök. Ég get til dæmis verið ólæs á handbók 
um traktora þó að ég sé annars vel læs. Læsi 
er meira en að geta lesið,“ segir Rósa sem 
fagnar mjög þeirri breytingu sem varð á aðal-
námskrá grunnskóla á þessu ári. Í henni felst 
að skilgreindir hafa verið sex grunnþættir 
menntunar sem leggja ber áherslu á í skóla-
kerfinu og er læsi einn þeirra.

Þar með er læsi orðinn skilgreindur hluti 
af öllu námi í grunnskólum í stað þess að vera 
hluti af íslenskukennslu. Það er mjög til bóta 
að mati Rósu. „Þegar læsi var skilgreint sem 
hluti íslenskukennslu þá gátu mjög margir 
fríað sig ábyrgð, en með nýrri námskrá er 
læsi nemenda komið á könnu allra kennara. 
Samfélagsfræðikennari á að fylgjast með læsi 
nemenda, rétt eins og aðrir kennarar.“

Og það má svo sem segja að það sé rökrétt 
að allir kennarar fylgist með læsi nemenda. 
Læsi snýst um skilning, að geta lesið, hlustað, 
skilið og tjáð sig um margvísleg viðfangsefni. 
„Sem fyrr skiptir það miklu máli að börn nái 
tökum á tiltekinni lestrar- og ritunartækni en 
athyglin beinist nú jafnframt að allri þeirri 
tækni sem nemendur geta notað í samskipt-
um, námi og merkingarsköpun – í þágu sjálfra 
sín og samfélagsins,“ segir í áðurnefndri aðal-
námskrá grunnskóla.

Færni í lestri skiptir sem sagt mjög miklu 
máli fyrir allt framhaldið. Börn eru mis-
fljót að tileinka sér lestur, sum þurfa ekki 
annað en að kíkja yfir öxlina hjá eldri systk-
inum sínum til að læra að lesa á meðan öðrum 
gengur verr.

Hvatt til lesturs með óhefðbundnum hætti 
Íslensk börn komu ekki sérlega vel út í svo-
kallaðri PISA-rannsókn árið 2006 sem gerð er 
meðal annars til að mæla lesskilning 15 ára 
nemenda. Drengir koma töluvert verr út en 

stúlkur og hrakleg útkoma íslenskra drengja 
árið 2006 varð meðal annars til þess að Ingi-
björg Auðunsdóttir, sérfræðingur á Mið-
stöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri, 
ýtti verkefni úr vör sem ber heitið Fágæti og 
furðuverk. 

Í því felst að nemendur í 4. bekk fá poka 
heim með lesefni og ýmiss konar aukaefni. 
Les efnið er valið með tilliti til áhugasviðs 
nemenda. Í pokanum er bók fyrir barnið og 
bók um sama efni fyrir fullorðna fylgir með 
og er ætlast til að fullorðnir og börn vinni 
saman ýmis verkefni sem tengjast efni bók-
arinnar. Sem dæmi um innihald pokanna eru 
bækur um vísindi og tölvuleikir tengdir vís-
indum og fleira. Verkefnið er hugsað sérstak-
lega sem hvatning til barna sem lesa lítið.

Ingibjörg segir niðurstöður rannsóknar 
sem hún gerði á vinnu nemenda í einum 
fjórða bekk meðal annars leiða í ljós að strák-
arnir virtust fá minni stuðning og hvatningu 
heima fyrir við verkefnið en stúlkurnar. 
„Þeim fannst flestum verkefnið mjög 
skemmtilegt og höfðu áhuga á því, en skil á 
samskiptabók, þar sem foreldri og barn áttu 
að skrá framgang verkefnisins voru miklu 
verri hjá strákunum. Þeir skiluðu sér líka 
síður á bókasafnið. Og svo finnst mér reyndar 
athyglisvert hvað feður koma lítið við sögu 
í heimalærdómnum,“ segir Ingibjörg, sem 
ætlar sérstaklega að beina sjónum sínum að 
feðrum þegar hún keyrir verkefnið í vetur. 

Engar auðveldar lausnir 
Ingibjörg segir engar auðveldar lausnir til 
þegar kemur að því að bæta lesfærni barna. 
Hún segir hins vegar afar mikilvægt að 
foreldrar gefi sér tíma til þess að lesa með 
börnum sínum. „Almennt kvarta foreldrar 
yfir tímaskorti þegar kemur að því að sinna 
námi barna sinna. Foreldrar eiga að setja 
nám barnanna í forgang, hvetja börnin og 
sýna þeim og náminu áhuga. Til þess þarf 
tíma.“ segir Ingibjörg og bætir við að mestu 
skipti að samvinna foreldra og skóla snúist 
um námið. „Í starfi mínu úti í skólum sé ég 
heilmikið samstarf starfsmanna skóla og for-
eldra en oft er of lítil áhersla á nám barnsins 
og því hvað foreldrar og kennarar geti sam-
eiginlega gert til að styðja við það.“

En aftur að læsi og lestri. Áður fyrr var 
gjarnan miðað við að barn væri orðið vel 
læst þegar það læsi 200 atkvæði á mín-
útu. Hraðinn var lykilatriði. Með breyttum 
áherslum hefur meiri áhersla færst yfir á 
skilninginn á efninu sem lesið er. „Það blása 
nýir vindar í þjóð félaginu,“ segir Rósa, sem 
vonast til þess að breyttur skilningur á læsi 
og lestri skili fleiri nemendum sem eru ekki 
bara góðir í lestri heldur líka vel læsir.

Læsi – ekki það 
sama og lestur
Í nýrri námskrá fyrir grunnskóla er læsi skilgreint sem einn sex 
grunnþátta menntunar. Þar með er læsi ekki lengur bundið 
íslenskukennslunni. Rósa Eggertsdóttir og Ingibjörg Auðuns-
dóttir sögðu Sigríði Björgu Tómasdóttur sitthvað um lestur og læsi.

Hrós og hvatning
mikilvæg*
1.  Finndu tíma til að hlusta á barnið þitt lesa.
2.  Komið ykkur þægilega fyrir, sitjið saman. 

Hafið ekki sjónvarp eða annað í gangi sem 
gæti truflað.

3.  Skoðið saman bókarkápuna og teikningar 
í bókinni áður en lestur hefst og spáið fyrir 
um hvað textinn gæti verið um.

4.  Ekki flýta ykkur að leiðrétta barnið ef rangt 
er lesið — nema þið finnið að barnið missi 
þráðinn.

5.  Bjóðist til að lesa fyrir tiltekna persónu í 
sögunni. Hvetjið barnið til að setja rödd og 
líf í lesturinn.

6.  Þegar lesið er aftur eftir hlé, hvetjið barnið 
til að rifja upp það sem var verið að lesa, 
ræða textann, spyrja, spá fyrir um fram-
hald og tengið efnið við daglegt líf.

7.  Lesið fyrir barnið í lestrarbókinni þegar 
þess er þörf. 

8. Barnið og foreldrið geta skipst á að 
lesa. 

9.  Hrósið alltaf fyrir athugasemdir og 
framfarir.

10. Látið barnið vita hve ánægjulegt það er 
fyrir  þig, foreldrið, að hlusta á barnið lesa.
 *Heimild: Byrjendalæsi, gefið út af HA.

Í gegnum tíðina hafa misjafnar aðferðir 
tíðkast við það lestrarkennslu. Í byrjun 

tuttugustu aldarinnar var svonefndri 
stöfunaraðferð beitt, en í henni felst að 
börnum er kennt að stafa orð og þannig 
læra þau að lesa. Aðferðin var reyndar líka 
kölluð bandprjónsaðferð því prjónn var 
iðulega notaður til að benda á stafina. 

 Ísak Jónsson, sem Ísaksskóli er kenndur 
við, hafði frumkvæði að hljóðaðferðinni, 
en í henni felst að börnum eru kenndir 
stafirnir og hljóðin sem þeir segja. Hljóðin 
eru svo tengd saman í orð og smám saman 
verða börnin læs. Hljóðaðferðina kannast 
margir eflaust við enda var hún ráðandi 
hér áratugum saman. Fleiri aðferðir hafa 
verið notaðar, svokölluð LTG aðferð til 
dæmis eða lestur á grundvelli talmáls kom 
hingað frá Svíþjóð fyrir 30 árum. 

Undanfarin ár hefur svo lestrarkennslu-
aðferðin Byrjendalæsi rutt sér til rúms 
hér á landi. Rósa Eggertsdóttir er einn 
höfunda þeirrar aðferðar. Hún gengur í 
stuttu máli út á að texti er lesinn fyrir nem-
endur og síðan unnið með hann áfram, 
valið orð til að skoða eða stafir, og fjöl-
breytt verkefni svo notuð til þess að 
styðja við lestrarkennsluna. Byrjað er á 

heildinni, áður en hlutarnir eru skoðaðir. 
Rósa segir einn kost þessarar aðferðar vera 
margvíslegan. Textinn sem lesinn er fyrir 
börnin sé gæðatexti og í framhaldinu sé svo 
unnið með stafina og hljóðin. Þannig læri 
þau bæði orðaforða og stafina á sama tíma. 
„Það hefur verið deilt lengi í lestrar fræðum 

á merkingarlausa texta sem endurtaka 
einfaldar setningar á borð við Ása sá sól,“ 
segir Rósa og bætir við að hún hafi líka 
gagnrýnt aðferðir sem gangi út á að börnin 
læri einn staf á viku. „Þá fer allur veturinn 
í að fara yfir stafrófið og börn læra miklu 
hraðar en þessu nemur,“ segir Rósa.

■ FRÁ BANDPRJÓNI TIL BYRJENDALÆSIS

Hvaða orð er hægt að búa til úr orðinu span-
góla og stöfunum sem mynda það? Þessa 
spurningu voru krakkarnir í 2. R í Vestur-
bæjarskóla að glíma við þegar Fréttablaðið 
leit við. „Lóa, góla, span,“ voru á meðal orða 
sem þau hentu á loft. „Ópal,“ heyrist úr 
bekknum og Ragnheiður Birgisdóttir kennari 
er ánægð. „Þetta orð var ekki komið áður,“ 
segir hún við bekkinn sem situr í heimakrók 
og fylgist með þegar hún skrifar á töflu. 
Hér er verið að beita aðferð byrjendalæsis. 
Ragnheiður las fyrir börnin bókina Á spani og 
svo er unnið með efni hennar áfram. Meðal 
annars lykilorð, sem úr þessari sögu var orðið 
spangóla. Áður höfðu þau öll fengið orðið á 
blaði hjá Ragnheiði, klippt það niður og svo 
reynt að búa til ný orð úr því. Og svo er sú 
vinna rifjuð upp.

„Það eru svo fleiri þrep í vinnunni,“ útskýrir 
Ragnheiður fyrir blaðamanni en byrjendalæsi 
hvetur til margvíslegrar verkefnavinnu í 
tengslum við þann texta sem verið er að 
vinna með hverju sinni. 

 AÐ SPANGÓLA VERÐUR AÐ ÓPAL

Ása sá sól ekki lengur á leslistanum
Merkingarlaus texti víkur fyrir skemmtilegum sögum og ljóðum í lestrarkennslu

LESIÐ Í ÍSAKSSKÓLA Sex ára nemandi einbeitir sér að lestri bókarinnar Bláskeggur músakappi. 
MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR
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Lausir tímar til leigu í íþróttahúsi 
Menntaskólans við Sund

Í íþróttahúsi Menntaskólans við Sund eru lausir til leigu 
nokkrir tímar í vetur. Nánari upplýsingar er að finna á vef 
skólans www.msund.is.

Rektor

Í 
viðtali við Fréttablaðið um 
síðustu helgi reiddi eitís-
popparinn Paul Young fram 
uppskrift að einfaldri en ljúf-
fengri pastasósu, enda er 
hann einlægur áhugamaður 

um matargerð og leitar þessa dag-
ana að útgefanda fyrir kokkabók 
sína „Paul Young on His Travels“, 
auk þess að leggja drög að opnun 
veitingastaðar í London. 

En Paul Young er ekki eina stjarn-
an úr skemmtanaiðnaðinum sem 
þráir að færa ástríðu sína fyrir 
matargerð úr eldhúsinu heima hjá 
sér og fyrir augu og bragðlauka 
almennings. Margt frægðarfólk 
hefur ákveðið að reyna sig við slíkt 
með misjöfnum  árangri.

Hin svarta Rachel Ray
Rapparinn Coolio, sem gerði garð-
inn frægan um miðjan tíunda ára-
tuginn með smellum á borð við 
Gangsta‘s Paradise og C U When 
U Get There, vakti athygli þegar 
hann gaf út bók sína Cookin‘ with 
Coolio – 5 Star Meals At A 1 Star 
Price (Eldað með Coolio – 5 stjörnu 
máltíðir á 1 stjörnu verði) síðla árs 
2009. Í bókinni leiðir rapparinn, 
sem staðhæfir að hann sé „Martha 
Stewart minnihlutahópahverf-
anna og svarta útgáfan af Rachel 
Ray“, lesendur í allan sannleika um 
leyndardóma „Ghetto gourmet“-
matargerðar sinnar og lýsir réttun-
um á sinn einstaka og óheflaða hátt. 

„Allt sem ég elda bragðast betur 
en geirvörturnar á mömmu þinni,“ 
„Steikti kjúklingurinn sem mamma 
vinar míns eldaði var vanur að 
klæða sig í strigaskó og hlaupa 
með djöfulgangi upp í munninn á 
mér“ og „Leyfðu eggjunum að baða 
sig í heitu vatni í fimmtán mínútur 
eins og sænsk, kynæsandi skutla í 
náttúrulegu gufubaði“ eru einung-
is örfá dæmi um orðræðu Coolio í 
bókinni, svo ekki sé minnst á heil-
ræði rapparans varðandi vorrúllu-
gerð: „Rúllið þeim þétt upp. Eins og 
góðri jónu.“

Ólíklegt verður að teljast að 
margt áhugafólk um heilbrigð-
an lífsstíl taki uppskriftum Cool-
io fagnandi, þar sem smjörið og 
olían lekur af hverju strái. Þó til-
einkar hann kafla fjögur, „Salad  
Eatin‘ Bitches“, grænmetisréttum 
og býður meðal annars upp á upp-
skrift að Caprese-salati sem finna 
má hér á síðunni.

Dreptu það og grillaðu
Af öðru tónlistarfólki sem gefið 
hefur út matreiðslubækur má nefna 
söngkonuna vinsælu Sheryl Crow, 
sem slegið hefur í gegn með lögum 

Matur að hætti 
fræga fólksins
Nafntogaðir tónlistarmenn og leikarar í útlöndum elda eins og við hin og 
sumir þeirra hafa meira að segja gengið svo langt að bera kokkahæfileika 
sína á borð fyrir almenning. Kjartan Guðmundsson rifjaði upp nokkrar upp-
skriftir og matreiðslubækur þeirra frægu, ríku og látnu.

eins og All I Wanna Do, Everyday 
Is a Winding Road og If It Makes 
You Happy. Síðastnefnda lagið varð 
Crow líka innblástur að titli mat-
reiðslubókar hennar If It Makes 
You Healthy, sem hún gaf út fyrr á 
þessu ári. Söngkonan fékk brjósta-
krabbamein fyrir nokkrum árum 
og ákvað í kjölfarið að breyta lífs-
stíl sínum og borða hollari mat, 
sem varð kveikjan að bókinni.

Þá má ekki gleyma bandaríska 
rokkaranum Ted Nugent, sem hefur 
lengi verið ötull talsmaður réttar 
almennings til að eiga skotvopn og 
háð marga hildi við hin ýmsu dýra-
verndarfélög. „Það er fátt fyndnara 
en fólk sem telur að dýr eigi að hafa 
einhver réttindi,“ sagði Nugent eitt 
sinn í viðtali og til að leggja áherslu 
á mál sitt gaf hann út bókina Kill 
It & Grill It ásamt Shemane eigin-
konu sinni. Eins og nafnið gefur til 
kynna inniheldur bókin upplýsing-
ar um vænlegustu aðferðirnar, að 
mati hjónakornanna, til að drepa og 
elda villibráð.

Einnig hafa kántrígoðsagnirnar 
Kenny Rogers og Tammy Wynette 
gefið út matreiðslubækur (sem 
heita þeim hugmyndaríku nöfnum 
Cooking with Kenny Rogers og The 
Tammy Wynette Southern Cook-
book), auk Franks Sinatra, Lindu 
McCartney og Liberace heitinna, 
söngkvennanna Patti LaBelle, 
Gloriu Estefan og fleiri tónlistar-
manna. 

Þá kom árið 1996 út matreiðslu-
bókin In the Kitchen with Miss 
Piggy, þar sem sjálf Svínka úr 
Prúðuleikurunum safnar saman 

uppskriftum frá ýmsu frægu fólki 
á borð við Harry Belafonte, Clint 
Eastwood, Jodie Foster, Brooke 
Shields, Samuel L. Jackson og John 
Travolta. Svínakjöt er meðal þeirra 
hráefna sem notast er við í bókinni, 
sem minnir óþægilega á það þegar 
fígúran Þorri þorskur var látin aug-
lýsa þorskalýsi hér um árið.

Lætur þér líða vel
Þegar gamanleikarinn þéttvaxni 
Dom DeLuise gaf út matreiðslubók 
sína Eat This ... It’ll Make You Feel 
Better árið 1988 naut hún svo mik-
illa vinsælda að tvær framhalds-
bækur, Eat This Again og Eat This 
Too fylgdu í kjölfarið. Titill bókar-
innar er eftirtektarverður í ljósi 
þess að tveimur áratugum síðar 
lést leikarinn á sjúkrahúsi, þar sem 
hann lá sökum lifrarbilunar og of 
hás blóðþrýstings.

Af öðrum lunknum leikurum í 
eldhúsinu má nefna Tony Danza, 
stjörnu Who‘s the Boss-þáttanna 
sígildu, sem hefur sérhæft sig í að 
leika ítalskar/bandarískar steríó-
týpur og vék ekki frá þeirri reglu 
með útgáfu bókarinnar Don’t Fill 
Up on the Antipasto sem er pakk-
full af ítölskum uppskriftum. 
Hrollvekjumeistarinn Vincent 
Price sendi frá sér kokkabók og 
einnig Hollywood-leikkonurnar 
Eva Longoria, Alicia Silverstone 
og Gwyneth Paltrow, þótt óvíst sé 
hversu hátt hlutfall lesenda geti 
fylgt þeim ráðum þeirrar síðast-
nefndu að best sé að baka pitsur í 
eldofni eins og þeim sem leikkonan 
á og geymir í garðinum sínum.

Einn frægasti matmaður tónlistarsögunnar, 
kóngurinn Elvis Presley, gaf því miður ekki 
út matreiðslubók meðan hann var á lífi. 
Eftir dauða hans hafa þó nokkrar slíkar 
verið skrifaðar og þeirra frægust er líklega 
Are You Hungry Tonight? eftir Brendu 
Arlene Butler frá 1992. Þar má meðal 
annars finna uppskrift að þessum ein-
kennisrétti kóngsins:

Steikt hnetusmjörs- og banana-
samloka
1 lítill og þroskaður banani
2 sneiðar af franskbrauði
3 matskeiðar af hnetusmjöri
2 matskeiðar af smjöri

1. Stappið bananann með bakhluta skeiðar í lítilli skál.
2. Léttristið brauðið.
3. Smyrjið hnetusmjörinu á aðra brauðsneiðina og stappaða banananum 

á hina.
4. Steikið samlokuna í bráðnu smjöri þar til báðar hliðar eru gullinbrúnar. 

Skerið frá horni til horns og berið fram heitt.

■ UPPÁHALD KÓNGSINS

r,
i

ð í lí illi kál

Innihald:
Buffalo-mozzarella ostur

Miðlungsstór laukur
Stór tómatur
Fersk basilíka
Balsamik-edik
Ólífuolía

Smá af salti
Aðeins minna af pipar

Smá oregano

Leiðbeiningar:
1. Skerið tómatinn í átta eða níu 

skítþunnar sneiðar og dreifið 
þessum skít um diskinn.

2. Skerið laukinn í þunnar sneiðar 
og dreifið ríflega. Mjög ríflega.

3. Skerið niður ostinn og komið 
honum fyrir í kringum tómatana. 
Þetta snýst allt um framsetningu, 
tíkur!

4. Þrumið smá salti á diskinn. Shaka!
5. Og svo smá pipar. Zulu!
6. Hristið örlítið af ólífuolíu yfir allt 

heila klabbið, því olíublautt salat 
er rusl.

7. Þekið alla auða bletti með 
balsam ediki. Framsetning, 
muniði?

8. Komið ykkur í gírinn.
9. Takið ferskt basil og skvettið yfir 

allt draslið.
10. Skvettið líka smá oregano.
11. Ef það lítur vel út, lyktar vel og 

bragðast vel, þá er það GOTT. 
Shaka Zulu!

12. Takið hreinan gaffal og setjið 
smá tómat, smá basil, smá ost 
og smá lauk og leyfið þessu að 
hlaupa um í munninum.

13. Fylgist með nærbuxunum renna 
niður.

Úr matreiðslubókinni Cookin‘ with Coolio

■ CAPRESE-SALAT COOLIOS

Kántrýboltanum Dolly Parton er ýmislegt til 
lista lagt fyrir utan sönginn og lagasmíðarnar. 
Í matreiðslubók hennar, Dolly‘s Dixie Fixin‘s 
frá 1996, er að finna þessa uppskrift að fimm 
laga kvöldverði fyrir átta manns. 

2 bollar af skornum kartöflum
2 bollar af nautahakki
1 bolli af skornum lauk
2 bollar af soðnum tómötum
Salt og pipar
1 græn paprika, skorin

Leggið kartöflurnar, nautahakkið, laukinn 
og tómatana í eldfast mót og kryddið hvert lag með 
salti og pipar eftir smekk. Stráið skornu paprikunni ofan á. Setjið álpappír 
yfir og eldið í tvær klukkustundir í 175 gráðu heitum ofni.

■ FIMM LAGA KVÖLDVERÐUR DOLLY PARTON

ð
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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

Ó ÍÓ Í

198
KR.  1 L

ALLTAF  NÝBAKAÐ

129
KR. STK

DA L A 
FETSAOSTUR
Í KRYDDOLÍU
150 GRÖMM

198
KR. 150 G

MYLLU HEIMILISBRAUÐ 770 GRÖMM. 

259
KR. STK

359
KR. 2KG

      OPNUM KL.10:00 
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Landið frjóa og fríða
Dagur íslenskrar náttúru verður haldinn í fyrsta sinn næstkomandi föstu-
dag með fjölbreytilegri dagskrá. Af því tilefni fékk Hólmfríður Helga Sigurðar-
dóttir nokkra náttúruunnendur til að lýsa sambandi sínu við náttúruna.

Æ tli sambandið sé ekki gagn-
kvæmt. Náttúran, vindur-

inn og birtan eru alltaf að koma 
mér á óvart, jafnvel eftir tæp 
þrjátíu ár sem mynda smiður 
tímaritsins Iceland Review. 
Óvart af því að maður er alltaf 
að uppgvötva eitthvað nýtt. 
Nýjan stað, sama stað, sem ég 
hef komið á svo marg oft áður, 
en birtan, árstíminn býr til nýja 
mynd, nýjan stað, samastað. Til 
að dvelja og fanga.“ 

Þannig lýsir Páll Stefánsson, 
ljósmyndari og ritstjóri, lang-
tímasambandi sínu við íslenska 
náttúru. „Svona staður er til 
dæmis Langanes. Nesið er 
aldrei eins, alltaf spennandi, 
samt er það vindurinn sem 
maður man best eftir, vindur-
inn sem gerir okkur að þjóð, og 
Langanesi því sem það er. 

Þrátt fyrir margar tilraunir 
hefur mér aldrei tekist að fanga 
vindinn. En lognið, stundum. 
Þannig staður er Langisjór. 
Liggur í skjóli milli fagurra 
fjalla, einhverskonar vin, og 
vinur á miðju hálendinu, þangað 
langar mann alltaf aftur. Aftur 
og aftur. Að fá lognið í fangið.

Það er afurámóti erfiðara að 
fanga Öskju. Hún er svo stór, 
stórbrotin, öðruvísi. Er það 

kyrrðin, að vera svona nálægt 
Víti. En margar af mínum bestu 
stundum, hef ég átt þarna, bæði 
einn og með fjölskyldunni. Í 
faðmi blárra fjalla.

Blátt vetrarljósið er vanmetið. 
Veturinn líka. Þar sem það eru 
bara tveir litir, hvítt og meira 
hvítt. Þá þarf maður ekki að 
fara langt til að fanga ljósið, þá 
er það bara Kleifarvatn, Þing-
vallavatn og jafnvel Laugar-
vatn. Og ekki verra að enda 
daginn, í heitri gufu, beint úr 
iðrum jarðar. 

En magnaðst samt, eru eld-

gosin, svo stór svo sterk, svo 
voldug. Þá, en ekki bara þá, 
skynjar maður mátt íslenskrar 
náttúru. Hvað við, mannfólkið 
er agnar agnar smátt. Máttlítil 
gegn þessum ofurkrafti. Maður 
gleymir stund og stað. Og jafn-
vel dægurþrasi morgundagsins. 
Það er gott. 

Já ætli samband mitt við nátt-
úrana sé ekki gagnkvæmt, hún 
gefur, ég tek, tek myndir, sem 
eru svo agnar smáar, maður nær 
ekki að fanga nema brota brot af 
því, af henni. Hún er svo fjandi 
stór. Jafnvel á Langanesi.“

Með lognið í fangið við Langasjó

PÁLL STEFÁNSSON Náttúran, vindurinn og birtan koma honum sífellt á óvart.  
MYND/ÁSLAUG SNORRADÓTTIR

Það er mér nauðsyn að kom-
ast á vit náttúrunnar á 

sumrin, hlusta á þögnina, upp-
lifa víðáttuna, drekka vatn úr 
lind, upplifa sumarið í gróðr-
inum, vera ein með sjálfri mér 
og fá þessa frelsistilfinningu 
sem maður fær á fjöllum. Á 
hverju sumri fyllist ég þakk-
læti fyrir að geta veitt mér 
þessi lífsgæði,“ segir grasa-
fræðingurinn og prófessorinn 
Þóra Ellen Þórhallsdóttir. „Ég 
reyni að komast að minnsta 
kosti einu sinni á sumri í langa 
göngu. Þegar maður er á göngu 
í nokkra daga verður upplif-
unin enn sterkari en í styttri 
ferðum.“ 

Þóra hefur sjálf farið sem 
fararstjóri fyrir Ferðafélagið 
í Þjórsárver. „Þau eru í miklu 
uppáhaldi hjá mér, enda stór-
kostlegt svæði með mikilli 
öræfastemningu. Önnur svæði 
sem ég get nefnt eru Skaftafell 
og Öræfin, Torfajökulssvæðið, 
Jökulsársgljúfur og Öxarfjörð/
Kelduhverfi. Það er fjölbreytn-
in í landslaginu sem einkennir 
öll þessi svæði. Á þeim flestum 
er vatn áberandi í einhverri 
mynd. Svo er það þessi ótrú-
lega litadýrð, gróðurinn og 
fjölbreytnin í formum.“

Henni líður alla jafna vel 
úti í náttúrunni og finnur vel 
hvernig útivistin gefur henni 
bæði orku og lífsgleði. Upplif-
unin er þó ekki alltaf ánægju-
leg. „Sumir staðir orka sterkt 
á mann, þó að tilfinningin sé 
ekki endilega þægileg. Ég get 
nefnt sem dæmi Heljargjá og 
suma staði norðan Vatnajökuls. 
Þetta eru gríðarlegar auðnir og 
einu litirnir hvítur og svartur. 
Þar þrumar einhvern veginn í 
landinu. Línurnar úr Áföngum 

Jóns Helgasonar eiga vel við 
dökkleit öræfin norðan Kverk-
fjalla: Kveða þar dimman 
kvæðasón Kverkfjallavættir 
reiðar.“ 

Henni finnst líka erfitt að sjá 
illa leikið land af ofnýtingu og 
uppblæstri. „Mér finnst óþægi-
legt að fara um slík svæði og 
finn beinlínis til með landinu. 
Mér finnst til að mynda oft 
óþægilegt að keyra Kjalveg. 
Þar sér maður svo glögglega 
hvað landið er illa farið.“

Frelsistilfinning á fjöllum

ÞÓRA ELLEN ÞÓRHALLSDÓTTIR Finnst nauðsynlegt að komast að minnsta kosti 
einu sinni á sumri í langa göngu fjarri byggðum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þ egar vorar fer mig strax að klæja í puttana að 
komast út í náttúruna. Og þegar ég horfi á læki 

eða vötn langar mig að fara að kasta,“ segir veiði-
konan Þórdís Klara Bridde. Hún segir það ómót-
stæðilega tilfinningu að standa við árbakka með 
stöng í hönd. „Maður hverfur bara inn í sinn eigin 
heim, hugsar ekki um annað en vatnið og fiskinn. 
Sest kannski niður á árbakkann og gefur sér tíma 
til að velta fyrir sér hvaða flugu fiskurinn tekur. 
Svo er bara nóg að sitja og horfa á vatnið. Það eitt er 
yndislegt,“ segir Þórdís Klara. 

Eiginmaður Þórdísar Klöru er Bjarni Júlíusson, 
formaður Stangveiðifélags Reykjavíkur. Þau hjónin 
kynntust í gegnum þetta sameiginlega áhugamál. 
„Ég var að vinna í veiðihúsinu uppi í Norðurá og 
kynntist honum þar. Síðan höfum við farið mikið 
saman að veiða á sumrin. Við reynum líka að fara 
einu sinni á hausti með krakkana okkar. Þeim 
finnst þetta jafn æðislegt og okkur.“ 

Hver árstíð hefur sinn sjarma, að mati Þórdísar 
Klöru, og veita allar tilefni til að njóta náttúrunnar. 
„Það er sérlega gaman að fylgjast með gróðrinum 
og fuglalífinu lifna við á vorin. Svo líður á sumarið 

og þá nýtur maður þess að vera úti í náttúrunni 
langt fram eftir kvöldi. Haustið með sína fallegu liti 
er líka fagurt og frost og snjór hefur sinn sjarma 
líka. Náttúran býður upp á svo margt. Það er bara 
okkar að velja hvernig við kjósum að njóta hennar.“

Gleymir stund og stað við árbakkann

ÞÓRDÍS OG BJARNI Þórdís Klara Bridde og eiginmaður 
hennar, Bjarni Júlíusson, við Eyrina í Norðurá.

MYND/ÚR EINKASAFNI
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BÚDAPEST
6. okt. – 4 nætur 
– uppseld

18. okt. – 5 nætur 
– fá sæti laus

frá kr. 69.900
Flugsæti báðar leiðir með sköttum.

Í HAUST
BORGIR

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

PRAG
frá kr. 59.900
Flugsæti báðar leiðir með sköttum.

 
 kr. 69.900

LJUBLJANA
20. okt. – 4 nætur 
– fá sæti laus

frá kr. 79.900
Flugsæti báðar leiðir með sköttum.

RÓM
28. október – 4 nætur 
– uppseld

HEIDELBERG
24. nóv. – 4 nætur 
– fá sæti laus

2. des. – 3 nætur 
– laus sæti

frá kr. 113.500
Netverð á mann, m.v. gistingu í 
tvíbýli í 3 nætur á Hotel Central 
Heidelberg *** með morgunmat, 
2. desember.  

BARCELONA
13. okt. – 4 nætur 
– örfá sæti laus

frá kr. 79.900
Flugsæti báðar leiðir með sköttum.

Ótrúlegt sértilboð!
29. September – 3 nætur

6. október – 4 nætur 
– uppseld

Netverð á mann, m.v. gistingu 
í tvíbýli í 3 nætur á Hotel 

Duo **** með morgunmat. 

Sértilboð 29. sept. 
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Glerbrot og barnaföt
Vor 2006

Fólk æðir fram og til baka, það ýlir í sír-
enum, eldar loga. Í loftinu er þung lykt af 
sprengjupúðri og bensíni. Húð sem brennur.

Lína og Anwar reyna að rétta fram 
hjálpar hönd í óreiðunni. Þau heyrðu spreng-
inguna og fóru á staðinn. Nú eru þau orðin 
rykug upp fyrir haus og sótsvört í framan.

Í gegnum þykkan mökkinn sést skað-
brunnið fólk sem veinar af sársauka. Alls 
staðar er blóð, brennheitar sprengjuflísarn-
ar rífa allt og tæta. Margir þeirra sem ráfa 
um eru hálfnaktir, fötin rykktust utan af 
þeim í ósköpunum. Innan um hrúgur af gler-
brotum liggja gauðrifnar tægjur sem áður 
voru buxur, nærföt, barnagallar, kuflar og 
kjólar. Þar eru einnig margvíslegir líkams-
partar, þaktir steinryki og salla af ein-
hverju sem áður var hluti af götumyndinni. 
Tvist og bast sjást stakir sandalar, hvar eru 
fæturnir sem báru þá fyrir örskotsstundu?

Í kjölfar þess að veröldin verður að dufti 
þarf að slökkva elda og skola burt blóði. 
Rauðum taumum sem renna saman í polla. 
Það þarf að bera burt grjót og draga lík 
undan braki. Tjasla særðum saman, koma 
útlimum sem enginn kannast við á rusla-
haugana.

24 látnir í Bagdad í dag. 52 dánir eftir 
öfluga bílsprengju.

Ef stríð væru bara svona hreinleg, 
klippt og skorin. En átök eru auðvitað full 
af atburðum sem ekki er hægt að mæla, 
augnablikum sem vara í eilífð. Fréttaskeyti 
af stríðssvæðum lykta ekki af brenndri húð.

Það er einkennilegt að vita aldrei hvort 
maður kemst heim í heilu lagi. Sérstakt til 
þess að hugsa hversu mikil sorg getur rúm-
ast í einu andartaki. En það hefur svo sem 
ótal margt gerst í lífi Línu seinustu ár og 
þetta er ekki það óeðlilegasta. Seinna á hún 
eftir að horfa djúpt í augun á jafnöldru sinni 
á Akranesi og segja lágum rómi:„Veistu, það 
er ekkert sem ég hef ekki séð. Ekki eftir 
Írak.“

Það er þá sem ég hiksta og mæni út um 
stofugluggann. Ég er fædd á Skaga, hún er 
flutt á Skaga, við erum nánast jafngamlar. 
Stundum finnst mér eins og hún gæti verið 
í fjölskyldunni eða gömul skólasystir, hún 
er svo kunnugleg, samt höfum við upplifað 
gjörólíka hluti. Ég stama eitthvað og held 
áfram að glápa út, sterkur vindur eins og 
títt er á Akranesi, miður vetur, myrkrið 
að skella á. Fréttir af efnahagshruninu í 
sjónvarpinu, reiðu fólki og vonlausu, stöku 
erlend frétt inn á milli, annars bara Ísland.

En þetta gerist vitanlega seinna – við 
erum ekki enn þá komin alla leið á Akranes. 
Þvert á móti, við erum enn stödd í hverfinu 
hennar Línu í Bagdad. Það er árið 2006 og 
viðsjárverðir tímar í Írak.

Hvítur kjóll og kaka í tjaldi
Nóvember 2007

Með tímanum myndast Al Waleed-flótta-
mannabúðirnar, lengst úti í eyðimörkinni, 
við landamæri Íraks og Sýrlands. Þang-
að flýr Lína og einnig Ayda – önnur aðal-
persóna í bókinni. Ayda á dæturnar Aseel 
og Sömu og nú stendur gifting fyrir dyrum 
hjá þeirri síðarnefndu. En hvernig heldur 
maður giftingarveislu í flóttamannabúðum? 

Það birtir af degi. Kuldinn bítur í kinn-
arnar. Ayda er löngu vöknuð, hefur í ótal 
horn að líta. Henni líður líka undarlega. 
Treginn þrengir sér upp í brjóstið og situr 
þar eins og þungur steinn.

Hún er glöð með ráðahaginn, ánægð með 
brúðhjónin en sundrun fjölskyldunnar er 
skyndilega svo áþreifanleg að það þyrmir 
yfir hana. Af hverju er fjölskyldan ekki 
samankomin við svona mikilvægt tilefni – 
giftingu elsta gullmolans?

Það vantar alla bræður Aydu og allar 
systur hennar nema eina. Sömuleiðis vantar 
foreldra hennar. Þegar hún var úti vinnandi 
var Sama oft í pössun hjá þeim – eftirlæti 
afa síns og ömmu. Auðvitað ættu þau að vera 
hér.

Síðast en ekki síst vantar föður Sömu í 
veisluna. Ayda bítur á jaxlinn og þurrkar 
tárin, en hvernig sem hún strýkur þau í 
burtu vilja þau ekki hætta að renna.

Hún leggur sig í líma við að undirbúa allt 
þannig að það líkist sem mest hefðbundinni 
giftingu. Vitanlega getur hún ekki aðhafst 
neitt varðandi veðurbarin tjöldin og pláss-
leysið, ekki breytt köldu haustveðrinu – 
en hún skal ekki láta það standa upp á sig 
að bera ekki fram fínan mat þegar dóttir 
hennar giftir sig.

Hún bítur á jaxlinn og virðir fyrir sér 

Lifað og hrærst í skugga átaka 
Fyrir nákvæmlega þremur árum flúðu átta fjölskyldur skelfilegar aðstæður í Al Waleed-flóttamannabúðunum í Írak og 
fengu hæli á Akranesi. Á þriðjudag kemur út bókin Ríkisfang: Ekkert eftir Sigríði Víðis Jónsdóttur þar sem saga kvennanna 
er rakin og ástæður þess að þær lentu á flótta. Fréttablaðið birtir hér kaflabrot úr bókinni og byrjar á götuhorni í Bagdad.

DÆTUR LÍNU Á AKRANESI Í hópnum sem endaði á Skaga haustið 2008 voru 8 konur og 21 barn.

HLUTI FLÓTTAKVENNANNA Á AKRANESI ÁSAMT BÖRNUM SÍNUM Sementsverksmiðjan er í baksýn og Lína önnur kona frá vinstri en Ayda lengst til hægri.

Sigríður Víðis Jónsdóttir 
er fædd og uppalin á 
Akranesi og kynntist 
flóttakonunum og 
sögu þeirra. Í bókinni 
Ríkisfang: Ekkert beinir 
hún sjónum að fólkinu 
sem lifir og hrærist í 
skugga pólitískra átaka 
undangenginna áratuga 
í Mið-Austurlöndum. Í 
forgrunni eru tvær þeirra 
kvenna sem komu til 
Íslands: Ayda sem varð að skilja 
elsta barnið sitt eftir í Írak og Lína sem flúði 
ásamt þremur ungum börnum sínum. Kon-
urnar í hópnum eru allar ríkisfangslausar 
og eru auk þess allar tvöfaldir flóttamenn – 
foreldrar þeirra flúðu Palestínu og þær sjálfar 
Írak.

Fyrir bókina tók Sigríður viðtöl við allar 
flóttakonurnar á Akranesi, auk fjölda annarra 
viðtala og ferða til Palestínu og Íraks. 

SAGA FLÓTTAKVENNA

hráefnið. Á matseðlinum eru meðal annars 
biryani og malfouf. Biryani er þekktur rétt-
ur í Mið-Austurlöndum og víðar – hrísgrjón 
með kjúklingi, möndlum, kardimommum og 
ótal tegundum af kryddi. Malfouf er palest-
ínskur réttur – hvítkálsrúllur fylltar með 
steiktum hrísgrjónum, lauk, lambakjöti, 
kúmeni, hvítlauk, kóríander og fleiru.

Auk þess að elda veislumat á gasprímus 
þarf að gera tjaldið klárt. Systir Aydu býr 
við hliðina á henni og festir tjöldin þeirra 
saman þannig að úr verður eitt rými. Hún 
lánar Aydu líka potta og borðbúnað. 

Konurnar setjast með krosslagða fætur á 
tjaldgólfið, strjúka sér um mjóbakið, skera 
lauk, saxa grænmeti, sjóða hrísgrjón. Þær 
elda matinn í mörgum pottum á litlu gas-
hellunum. Það er erfitt að vera án bakara-
ofns við matargerðina, ætti með réttu að 
baka biryani-kjúklinginn í ofni. Flóttakon-
ur í tjaldbúðum bíta á jaxlinn og nota pönn-
urnar eins og ofn.

Hárgreiðslukona úr búðunum gerir Sömu 
tilbúna inni í tjaldi. Greiðir síðu, kastaníu-
brúnu lokkana vandlega og festir þá fallega 
upp. Málar brúðina í kringum augun, litar 
þykkar varirnar rauðar. Systir brúðgumans 
og kvenkyns ættingjar Sömu eru á staðnum 
og hárgreiðslukonan greiðir þeim sem vilja. 
Konur og stúlkur spjalla, brosa, blikka brúð-
ina. Hlátrasköll berast úr tjaldinu.

Ayda kinkar kolli til þeirra, reynir að 
gera þetta allt eftir bókinni en sumu verður 
hún þó að sleppa, við þessar aðstæður er of 
flókið að ætla að framfylgja öllum hefðum.

1989 gæti tilheyrt öðru lífi 
Daginn sem veislan er haldin, 19. nóvember 
2007, verður henni hugsað til eigin giftingar-
veislu. Þau Husam héldu upp á daginn á 
stóru og fínu hóteli í Bagdad. Þá var dansað 
fram eftir nóttu, þá var gaman að vera til. 

Þetta var árið 1989 en gæti allt eins til-
heyrt einhverju öðru lífi. Bagdad var eftir-
sóttur og vinsæll áfangastaður ferðalanga 
og fræðimanna, jafnvel þótt þeim hefði 
fækkað eftir stríðið við Íran. Veislan var 
fjölmenn og öll stórfjölskyldan saman komin 
– líka í trúlofunarveislunni. Um dans gólfið 
liðu félagar Husams og samstarfskonur 
Aydu og vinkonur, íraskar sem palestínsk-
ar, það skipti engu hver var hvað. Salurinn 
var fallega skreyttur, blóm á borðum, blóm 
alls staðar. 

En það þýðir ekki að hugsa um það, við 
erum stödd í flóttamannabúðum lengst úti í 
eyðimörk, það er kalt úti, nokkur ský á lofti, 
annars heiður himinn. Sama er komin í hvíta 
kjólinn og spariskóna og ljómar.

Tjaldið fyllist af brosandi fólki í spari-
fötum. Diskum er útdeilt, skeiðum stungið í 
skálar, gestir matast inni hjá Aydu og systur 
hennar. Troðfullir bakkar af mat standa í 
röðum. Á meðan snæðir fólkið hans Alis í 
öðru tjaldi. Það er ekki pláss fyrir alla til 
að vera saman. 

Nýlega var rafmagn leitt að tjald-
heimilunum í eyðimörkinni. Það kemur úr 
stórri rafstöð sem Flóttamanna stofnunin 
útvegaði. Þar með geta íbúarnir stungið 
litlum hlutum á borð við hitara og viftur í 
samband inni hjá sér. Þetta breytir gríðar-
miklu. Rafmagnið er til að byrja með á í 
þrjár klukkustundir á dag en daginn sem 
giftingar veislan fer fram sækja Sama og 
brúðguminn Ali um að fá rafmagn tveimur 
tímum fyrr en venjulega. Þá geta þau spilað 
tónlist úr kassettutækjum og notað hátalara. 
Haft almennilega danstónlist!

Erindið er samþykkt.
Ayda veit að hún á að vera glöð, gleðst 

raunar innilega á þessum ánægjulega degi, 
en ræður á hinn bóginn ekki við tárin. 
Þetta er allt svo ólíkt því sem það ætti að 

vera. Hún sjálf svo ósköp einmana.
Söngur og trommusláttur berst um flótta-

mannabúðirnar. Það er komið að aðal fjörinu 
– zaffa! Þá fer brúðguminn fylktu liði úr 
sínu húsi og að húsi brúðarinnar.

Ali stígur út úr tjaldinu og heldur ásamt 
ættingjum sínum og vinum í gegnum búð-
irnar og að tjaldi Sömu og Aydu. Fólkið 
syngur, klappar og spilar á tabla-trommur. 
Aðrir flóttamenn fylgjast spenntir með – 
giftingarveisla brýtur upp tilbreytingar-
lausan daginn í eyðimörkinni.

Óvenjulegar aðstæður – óvenjulegar lausnir
Nú heilsast brúðhjónin rjóð og sæl og brosa 
út að eyrum. Ali lítur aðdáunaraugum á 
Sömu. Tónlist ómar úr kassettutækinu og 
þá er ekkert að vanbúnaði!

Veislugestir hlæja og dansa debka fyrir 
utan tjaldið – dans þar sem menn leiðast í 
röð og stíga taktinn saman, lyfta fótum á 
sama tíma, stíga áfram, allir samtaka.

Ali og Sama skera köku sem þau keyptu 
í Rutbah. Þetta er ekki hefðbundin brúðar-
terta en hún er góð og fólkið fagnar. Aseel 
systir Sömu heldur skælbrosandi á köku-
sneið og sýpur á Pepsi.

Óvenjulegar aðstæður kalla á óvenjuleg-
ar lausnir. Fjölskyldur brúðhjónanna útvega 
leigubíl af landamærunum til að ferja ungu 
hjónin með viðhöfn yfir í tjald Alis. Þau setj-
ast inn í bílinn, einlæglega glöð, ásamt Aydu 
og Aseel. Bíllinn ekur af stað. Brúðhjónin 
fá höfðinglegar móttökur þar sem þau aka 
í gegnum hrörlegar flóttamannabúðirnar, 
stíga út og smeygja sér inn í tjald hjá Ali.

Angan af kanil, negul og kardimommum 
fyllir tjaldstofuna. Það rýkur úr diskum, 
fötum og skálum, lyktin er dásamleg.

Þau matast, það rökkvar.
Síðan tæmast fötin og nóttin gleypir þau. 

Ayda þurrkar af sér tárin.

 

a 
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Íslensk hönnun í Frankfurt
Yfirgripsmikil sýning á íslenskri hönn-
un verður opnuð í Frankfurt 21. sept-
ember. Verk 59 hönnuða verða til sýnis 
en íslensk hönnun þykir tilraunakennd 
og listræn.
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BJART OG LÉTT 
YFIRBRAGÐ
Guðbjörg Káradóttir 
leirkerasmiður hefur búið sér og 
sínum fallegt heimili í Hlíðunum. 
SÍÐA 4

Öflugar í Front
Sænska hönnunarteymið Front er 

skipað þremur konum sem 
kynntust í hönnunar-
námi. Þær þykja 

skemmtilega öðruvísi 
og hafa vakið athygli 
fyrir frumlega hönn-
un.
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UNDIR SÓLINNI...

● Forsíðumynd: Valgarður 
Gíslason tók myndina á heimili 
Guðbjargar Káradóttur leirkera-
smiðs Útgáfu félag: 365 miðlar ehf., 
Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 
5000 Ritstjóri: Sólveig Gísladóttir 
solveig@frettabaldid.is Auglýs-
ingar: Sigríður Dagný Sigurbjörns-
dóttir s. 512 5462 Útlitshönnuður: 
Sæmundur Freyr Árnason sfa@
frettabladid.is. 

Samstarf stelpnanna í Front 
þykir merkilegt að mörgu leyti 
en það vekur óneitanlega at-
hygli að þær hafa staðfast-
lega frá upphafi unnið sem 
ein. Allar vörur sem koma 
úr smiðju Front tilheyra þeim 
öllum og enginn prímadonnu-
leikur þar í gangi.

Í byrjun þótti hönnun þeirra 
tilviljanakennd og tilraunasöm 
enda notuðu þær til dæmis nag-
dýr til þess að naga sundur hluti 
til að fá viss áhrif. Margir kann-
ast við lampa sem trónir á svört-
um hesti í fullri stærð en hann var 
eitt af þeirra fyrstu verkum. Þær 
voru einnig fyrstar til að nota sér-
staka teiknitækni sem fól í sér að 
skissa út í loftið með þartilgerðum 
penna og úr urðu einföld og næst-
um barnaleg húsgögn.

Þær þóttu skemmtilega öðruvísi 
og buðu upp á nýja tegund hönn-
unar sem fól í sér mikla tilrauna-
starfsemi og ögrun við staðlaða 
ímynd hönnunar.

Mörg fyrirtæki tóku við sér og 
báðu þær um sérstök verkefni og 
hlutu þau misjafnar undirtektir. 
Ítalska fyrirtækið Moroso kynnti 
húsgagnalínu eftir stöllurnar á hús-
gagnasýningunni í Mílanó 2010 en 
hún var ekki metin að verðleikum. 
Þá voru margir sem töldu stelpurn-
ar hafa farið of geyst í tilrauna-
leiknum og héldu að nú væru þær 
staðnaðar.

En annað kom á daginn. Í fyrra 
bað keramikfyrirtækið Höganäs 
í suðurhluta Svíþjóðar Front að 
vinna með gamalkunn form hinn-
ar þekktu Höganäs-krukku. Úr 
varð einstaklega vel heppnað 
keramik stell og sýndu stúlkurnar 
að þær geta svo sannarlega unnið 
hefðbundið verkefni út frá sterk-
um markaðslegum óskum. Einnig 

hefur teymið unnið húsgögn fyrir 
önnur framleiðslufyrirtæki á borð 
við Ikea, ítalska Porro og fleiri. 

Samtímis halda þær áfram með 
verkefni sem vekja tilfinningar 
og ber að minnast nýjasta verk-
efnis þeirra en það eru glervasar 
sem þær stöllur vinna með konum 
í Afríku. Þar segja konurnar sögu 
sína í orðum sem skrifast með vír 

og perlum. Einstaklega fallegir 
hlutir með sterkum boðskap.

Það verður spennandi að fylgj-
ast með dugnaðarforkunum í þessu 
skemmtilega tríói og það er öruggt 
að margt skemmtilegt á eftir að 
koma úr smiðju þeirra á komandi 
árum.

Meiri upplýsingar er að finna á 
www.designfront.org

Stelpurnar

í Front
Það var í gegnum hönnunarnámið sem 
sænsku stelpurnar í Front kynntust.  
Upphaflega voru þær fjórar en í dag eru þær 
Sofia Lagerkvist, Charlotte von der Lancken 
og Anna Lindgren eftir í hópnum og hefur 
hann aldrei verið öflugri.

Orð úr perlum frá afrískum konum.

Fallegur teketill sem svipar til hinnar þekktu Höganäs-krukku.

● PRÓFAÐU AÐ BÚA Í IKEA  IKEA efnir til óvenju-
legs leiks helgina 17.-18. september. Leit stendur yfir að 
þremur pörum sem eru tilbúin að dvelja í sjálfri verslun-
inni þessa helgi og gista. Þau fá úthlutað sínu IKEA-heim-
ili og eiga að leysa ýmis verkefni. Parið sem hlýtur flest stig 
fær 300.000 króna inneign. Nánari upplýsingar á IKEA.is.

● NÝ HOLLENSK VEFVERSLUN MEÐ ÍSLENSKA HÖNN
UN  Mosi design er heiti á nýrri vefverslun sem býður upp á íslenska 
hönnun. Síðan er hollensk á vefslóðinni www.mosidesign.nl. Þau íslensku 
merki sem eru í boði eru: Arndís fishskin, Bility, Birgisson Design, Björg 
í Bú, Bryndís Bolla, Helga Sigurbjarnadóttir, Hring eftir hring, Ihanna, 
Kitschfríður, Litla Flugan, Model Húsgögn, RAKIdesign, Rolla, rósCréation, 
Stáss, Tinna Gunnarsdóttir og Tíra.

Sigga Heimis
iðnhönnuður
skrifar í Heimili&hönnun
sigga@siggaheimis.com
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Eldfast mót eftir forskrift 
Front fyrir Höganäs.

Mótorsög var 
notuð til að saga 
út þennan stól 
og þar afleiðandi 
verða engir tveir 
stólar eins.
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ÚTSÖLUVERÐ 
183.750.-

CLIO leðurstóll
ÚTSÖLUVERÐ

11.925,-

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

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

ÚTSÖLULOK!  20-50% AFSLÁTTUR

Hnotuskenkur
Stærð: 150 cm
Verð: 129.900,

ÚTSÖLUVERÐ: 97.425,-

AIR tungusófi
Stærð: 285x165

Verð:245.000,-

-30%

WIND tungusófi
Stærð: 292x167  Verð: 244.000,-

ÚTSÖLUVERÐ  195.200.-        SKRAUTPÚÐAR FYLGJA

-20%

-20%

SICILY tungusófi
Stærð:268x165  Verð: 219.000,-   

ÚTSÖLUVERÐ: 175.200,-

MARGARET tungusófi
Stærð: 286x172  Verð: 245.000,-

ÚTSÖLUVERÐ: 196.000,-

-20%

Hnotuskenkur
Stærð: 150 cm

Verð: 119.000,-

ÚTSÖLUVERÐ: 95.200,-

ÚTSÖLUVERÐ 
69.930.-

Hnotuborð
Stærð: 180x100

Verð: 99.900,-

-20%

-30%

SABINE leðurstóll
ÚTSÖLUVERÐ

13.520,-

OLIVER stóll
ÚTSÖLUVERÐ

14.175,-

-20%-25%

Stækkanlegt hnotuborð
Stærð: 160(248)x100

Verð:139.900,-

ÚTSÖLUVERÐ 97.930.-

-25%

-25% -25%

-30%

-30%

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

ÚTSÖLUVERÐ  34.930.-



Kynntu þér lán og aðra
þjónustu Íbúðalánasjóðs

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

Lán til íbúðakaupa

Lán til endurbóta og viðbygginga

Aukalán vegna sérþarfa (skert starfsorka)

Úrræði í greiðsluvanda

Kynntu þér lán og aðKK ra
þjónustu Íbúðalánasjóðs

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

Lán til íbúðakaupa

Lán til endurbóta og viðbygginga

Aukalán vegna sérþarfa (skert starfsorka)

Úrræði í greiðsluvanda

Íbúðin sem Guðbjörg Káradóttir leirkera-
smiður keypti í Hlíðahverfinu fyrir um 
sex árum er sérstaklega björt en Guðbjörg 
breytti skipulagi hennar þó nokkuð þegar 
hún flutti inn. Þannig braut hún niður 
veggi og sameinaði eldhús og stofu í einu 
rými sem snýr í suður. Áður var eldhúsið í 
herbergi sem snýr norður að Miklubraut. 
„Íbúðina valdi ég ekki síst vegna þess 
að hér í skúrnum við hliðina get ég haft 
vinnustofu og svo eru svalir og stór og 
gróskumikill garður. Það er líka gaman 
að segja frá því að í honum hef ég komið 
fyrir afleggjurum af plöntum sem ég fékk 
frá ömmu minni heitinni, Ágústu Jónsdótt-
ur á Árskógssandi,“ segir Guðbjörg en fólk 
um allt land kom til að kaupa plöntur af 
Ágústu á árum áður.

Guðbjörg lauk námi úr keramikdeild 
Myndlista- og handíðaskóla Íslands árið 
1994 og kennaranámi við Listaháskóla Ís-
lands árið 2002. Auk þess sem hún er sjálf-
stætt starfandi leirkerasmiður kennir hún 

myndmennt við Laugalækjarskóla og leir-
mótun og rennslu við Myndlistaskólann í 
Reykjavík.

„Það má segja að heimilið sé samansafn 
af hlutum sem hafa eitthvert persónu-
legt gildi,“ segir Guðbjörg en í umhverfi 
þeirra muna njóta keramikverk Guðbjarg-
ar sín vel og setja létt yfirbragð á heimilið. 
Matarstell Guðbjargar eru þar áberandi, 
diskar, skálar og bollar sem kallast Skýja-
bólstrar og hafa verið í framleiðslu frá 
árinu 2003. Stellið er ljóst og hver diskur 
með örlítið mismunandi áferð og því eng-
inn eins en stellið hefur fengist í Kraumi. 
Nýverið hóf Guðbjörg svo samstarf við 
Ólöfu Jakobínu Ernudóttur hönnuð undir 
nafninu Postulína en meðal þess sem þær 
hafa gert eru leirbollar með bókstöfum á, 
sem nota má undir heita drykki, kryddjurt-
ir eða hvað sem vill. Þær stöllur stefna að 
því að kynna stafabollana frekar á sýningu 
Handverks og hönnunar í Ráðhúsi Reykja-
víkur í byrjun nóvember.  - jma

Leirkerasmiður 
í Hlíðunum
● Guðbjörg Káradóttir leirkerasmiður býr í bjartri og fallegri íbúð í 
Hlíðahverfinu með dóttur og dóttursyni. Guðbjörg hefur vakið athygli fyrir 
handrennd keramikverk, má þar nefna matarstell, bolla og ljós. Heimili og 
hönnun fékk að kíkja í heimsókn.  

Guðbjörg breytti íbúðinni talsvert þegar hún flutti í 
Mávahlíðina. Kári, tveggja ára ömmustrákur, hljóp á 
milli eldhúss og stofu sem er í sama rými.

Guðbjörg hefur gaman af því að elda og geymir 
potta, pönnur og pastavél, sem hún notar mikið, á 
eikareiningu úr IKEA.

Snag
aður
hval

Eldhúsið er bjart og opið með hvítsprautulakkaðri innréttingu. Takið eftir borðljósinu sem er eftir Guð-
björgu sjálfa en mynstrið á ljósinu gerði dóttir hennar en hún stundar nám í fatahönnun við Listaháskóla 
Íslands. 

Stofan er rúmgóð og prýdd listaverkum, meðal annars eftir Karólínu Lárusdóttur og Sigurborgu Selmu Karlsdóttur, d
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Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457 

Flugdagur Flugmálafélags Íslands  verður 
haldinn á Reykjavíkurflugvelli við Hótel Natura 
(áður Loftleiðir) í dag milli 12 og 16. Tilefnið er 70 
ára afmæli Reykjavíkurflugvallar. Meðal viðburða 
eru flugsýning, listflug á svifflugu, módelflug og 
fallhlífarstökk.

Leikkonan Lilja Nótt Þórarinsdóttir elskar að fara heim í Grímsnes í mömmudekur og hesta um helgar:

Í 
hönd fer helgi hinna miklu matarboða heima hjá mér,“ segir 
Lilja Nótt þegar hún er innt eftir áformum helgarinnar. 
„Maður er manns gaman og ég veit fátt gleðilegra en að fá til 
mín matargesti eða fara í matarboð til annarra. Skemmtilegt 

fólk býr til skemmtilegar stundir og heimahúsin eru best til þess 
arna, þar sem maður sjálfur ræður tónlistinni, vínbarnum, elda-
mennskunni og öðru sem fullkomnar samfundina,“ segir Lilja Nótt, 
sem nýtur sín í hlutverki gestrisinnar húsfreyju á meðan maður 
hennar stendur yfir pottunum.

„Leikarar eiga svo sjaldan frí á helgarkvöldum, en þegar það 
gefst reyni ég samviskusamlega að deila mér á milli fjölskyldu og 
vina. Sem betur fer er ég umkringd skilningsríku fólki sem styður 
mig og bíður þolinmótt eftir sínum tíma,“ segir Lilja Nótt hlæjandi, 
en hún er austan úr sveit, nánar tiltekið Grímsnesinu. „Þar 
er dásemdin og lúxusinn, og þangað reyni ég að 
komast sem oftast, enda fordekruð af for-
eldrum mínum sem taka á móti mér sem 
prinsessu með dýrindis sveitamat og 

gæðingum tilbúnum til útreiða í 

Maður er manns gaman

2

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

Sérverslun með

Mikið úrval af 
fallegum skóm 
og töskum

Gæði & Glæsileiki
www.gabor. is

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

Haustið nálgast 
kuldinn bítur 

Úff, Úff.

Nýju haust- og vetrar-

vörurnar streyma inn

TOPPVÖRUR

TOPPÞJÓNUSTA
NÆG BÍLASTÆÐI

MEIRA EN GLÆSILEGAR 
HAUSTYFIRHAFNIR Á KONUR Á ÖLLUM 
ALDRI, VIÐ ÖLL VEÐUR OG TÆKIFÆRI

www.topphusid.is

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

NÁMSAÐSTOÐ 
Öll skólastig  -  Réttindakennarar 

Nemendaþjónustan sf      www.namsadstod.is      s. 557 9233 

Haustvörurnar komnar
25% kynningarafsláttur
af öllum vörum laugardag 

Opið 11-16
Lín Design  Laugavegi 176  Sími 533 2220  www.lindesign.is   

 Sendum frítt úr vefverslun
www.lindesign.is
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Lilja Nótt Þórarinsdóttir leikkona

sveitakyrrðinni,“ segir Lilja Nótt, 
meðvituð um eigin góða daga. 
„Ég lifi í raun óeðlilega góðu lífi, 
starfandi við það sem mér finnst 
skemmtilegast og eigandi sveit til 
að halla mér að á milli.“

Þessi dægrin æfir Lilja Nótt í 
óðaönn tvíleikinn Eftir lokin eftir 
Dennis Kelly, þar sem hún leikur 
á móti Sveini Ólafi Gunnarssyni í 
leikstjórn Stefáns Halls Stefáns-
sonar með glænýjum leikhóp, 
Suðsuðvestur, en frumsýnt verð-
ur í Tjarnarbíói í október.

„Sagan gerist í kjarnorkubyrgi 

eftir kjarnorkuárás og er í senn 
dramatísk og full svarts húmors. 
Verkið er krefjandi, spennandi og 
reynir mjög á leikarana,“ segir 
Lilja Nótt sem um helgina ætlar 
líka að krúttast með tveggja ára 
bróðurdóttur sinni sem heimsæk-
ir fósturjörðina frá Gautaborg.

„Litla frænka er algjör krútt-
sprengja sem babblar á sænsku 
og íslensku, þegar ég loks kemst 
að fyrir ömmum sem vilja eiga 
hana með húð og hári þegar hún 
kemur til landsins.“

 thordis@frettabladid.is

Haust í Básum • Grillferð í Bása

Gengið að gosstöðvunum 
Fimmvörðuhálsi.

Jarðfræðingur verður með 
í för og miðlar fróðleik.

Bókun á skrifstofu.

Íslandsmeistarakeppnin í ökuleikni  verður haldin í 30. skipti á svæði Ökuskóla 
3 við Borgartún 41. Öllum með gild ökuréttindi er heimil þátttaka. Keppendum er 
ætlað að aka í gegnum fjögur þrautaplön á sem skemmstum tíma en jafnframt að 
reyna að gera sem fæstar villur. Allir aka VW Golf í boði Heklu.

„Hluti af starfi mínu í aldar-
fjórðung hefur verið að kenna 
kennaranemum íslenska skóla-
sögu. Það hef ég alltaf gert út 
frá tímaröð, skólastigum og 
kerfisbreytingum en aldrei út 
frá sögustöðum,“ segir Helgi 
Skúli Kjartansson, prófessor 
við menntavísindasvið Háskóla 
Íslands sem leiðir gönguferð í dag 
um slóðir menntunar og fræðslu í 
höfuðborginni. 

Gangan er á vegum Háskóla 
Íslands og Ferðafélags Íslands 
og hefst við gömlu lögreglustöð-
ina við Hafnarstræti. „Stofninn 
að því húsi var reistur yfir Barna-
skóla Reykjavíkur, af miklum 
stórhug, þó starfsemin sprengdi 
það utan af sér á tuttugu árum,“ 
lýsir Helgi Skúli og heldur áfram. 
„Reykjavík tók vaxtarkipp rétt 
fyrir aldamótin 1900 og óx mjög 
hratt næstu áratugina. Svo var 
skólaskylda sett á 1907. Þá var 

öllum börnum smalað í þennan 
skóla en fram að því hafði vantað 
mikið á að öll börn nytu fræðslu 
þó að hún væri í boði.“

Leiðin liggur um Austurvöll, 
meðal annars að Alþingishúsinu 

þar sem Háskóli Íslands var ára-
tugum saman, svo að Menntaskól-
anum í Reykjavík sem á sínum 
tíma var eina skólahús bæjarins. 
Miðbæjarskólinn og Kvennaskól-
inn við Fríkirkjuveg eiga báðir 
mikla sögu að sögn Helga Skúla 
sem síðan heldur upp á Skóla-
vörðuholt þar sem þrír skólar 
standa, Austurbæjarskóli, Vörðu-
skóli og Iðnskólinn. „Hver skóli 

um sig var reistur af stórhug á 
vaxtarskeiði viðkomandi skóla-
stigs,“ segir Helgi Skúli, sem 
lýkur ferðinni hjá Kennarahús-
inu við Laufásveg þar sem Kenn-
araskóli Íslands starfaði meiri-

hlutann af sínu langa skeiði, auk 
þess sem þar var lítill barnaskóli 
til húsa og fyrsta dagheimilið á 
Íslandi. „Ég mun tína til ýmis 
atriði sem lífga upp á og skýra 
heildarmyndina,“ lofar Helgi 
Skúli. „Ég vona að þetta verði 
skemmtilegt en það veltur svo-
lítið á veðrinu, ég hef ekki þorað 
að gá almennilega að spánni.“ 

 gun@frettabladid.is

Öllum börnum Reykjavíkur 
smalað saman í einn skóla
Söguganga verður í dag milli skóla í miðborginni. Hún hefst klukkan 14 við gömlu lögreglustöðina við 
Hafnarstræti sem var byggð sem fyrsti barnaskóli Reykjavíkur. Helgi Skúli Kjartansson er leiðsögumaður.

„Hér var Háskóli Íslands til húsa árum saman,“ segir Helgi Skúli Kjartansson 
prófessor og bendir á Alþingishúsið. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Framhald af forsíðu

„Hver skóli fyrir sig var reistur af stórhug á vaxtarskeiði 
viðkomandi skólastigs.“
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Getum bætt við okkur 
nokkrum nemendum á 
píanó og í söng

Grensásvegi 3,
108 Reykjavík sími: 553 9210 
postur@nyitonlistarskolinn.is 
www.nyitonlistarskolinn.is

Píanó og hljómborðsnámskeiðin Píanó og hljómborðsnámskeiðin 
að hefjast.að hefjast.
Skráning er hafin.

Börn og fullorðnir - Börn og fullorðnir - 
byrjendur og lengra komnir.byrjendur og lengra komnir.

10 - 14  vikna námskeið í boði.

Fleiri skemmtileg námskeið á döfinni.Fleiri skemmtileg námskeið á döfinni.

Ármúla 38 • s. 691 6980 
pianoskoli@gmail.com

pianoskolinn.is

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

Töfraflautan  verður frumsýnd í Hörpu 22. október næstkomandi og þegar eru 
yfir 5.000 miðar seldir. Upphaflega var gert ráð fyrir sex sýningum en aukasýningu 
hefur verið bætt við sunnudaginn 20. nóvember til að mæta eftirspurn. Æfingar 
eru hafnar og munu margir af fremstu söngvurum þjóðarinnar stíga á stokk. TÓNLIST

Fyrstu tónleikarnir í Ljáðu okkur 
eyra verða miðvikudaginn 14. 
september og síðan vikulega til 7. 
desember. Þetta er í þriðja sinn 
sem tónleikaröðin er haldin og 
er dagskráin aldrei auglýst fyrir 
fram. Áhorfendur vita því ekki á 
hverju þeir eiga von hverju sinni 
og er leyndardómurinn orðinn 
hluti af tónleikunum.

„Það var nú ekki ætlunin þegar 
við byrjuðum,“ segir Gerrit 
Schuil, píanóleikari og umsjónar-
maður Ljáðu okkur eyra, glaðlega 
þegar Fréttablaðið náði af honum 
tali í sólinni við Fríkirkjuna.  
„Mig langaði til að gera eitthvað 
fyrir fólk þegar kreppan skall á, 
bjóða því inn í kirkju til að hlusta 
á frábæra tónlist og þá skiptir í 
raun engu máli hver er að spila 
eða hver er að syngja hvað,“ segir 
Gerrit og bætir við að allir tón-
leikarnir hafi verið vel sóttir og 
almenn ánægja með tiltækið.

„Það gerist eitthvað mjög 

sérstakt þennan hálftíma sem 
erfitt er að útskýra. Ég held að 
það hafi líka eitthvað að gera með 
Fríkirkjuna sjálfa. Hún er falleg 
og inni í henni er mjög fallegt 
andrúmsloft. Það myndast mjög 
góð stemming bæði hjá þeim sem 
koma fram og hjá áhorfendum.“

Þó að Gerrit fáist ekki til að 
gefa upp hverjir muni koma 
fram segir hann þó einhverja 
þeirra sömu listamanna koma 
fram í vetur sem hafi áður verið 
með. Þá muni líka bætast við nýtt 
fólk. Tónleikarnir hefjast ævin-
lega klukkan 12.15 og standa í 
hálftíma. Aðgangur er ókeypis 
en minni háttar framlag til flytj-
enda í lok tónleika er þó vel þegið. 
Gerrit segist vonast til að sjá sem 
flesta.

„Við bjóðum öllu því fólki sem á 
leið um Fríkirkjuveg í hádeginu á 
miðvikudögum að líta við í kirkj-
unni og eiga þar stund með okkar 
fremsta tónlistarfólki.“ - rat

Ljáðu okkur eyra 
Ljáðu okkur eyra er röð hádegistónleika sem haldnir verða á 
hverjum miðvikudegi í vetur í Fríkirkjunni. Píanóleikarinn og 
hljómsveitarstjórinn Gerrit Schuil stendur á bak við tónleikana.

Gerrit Schuil segir einstaka stemningu ríkja í Fríkirkjunni í hádeginu á miðvikudögum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.
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BÍLAR &
FARATÆKI

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 5.590.000.

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. Nývirði 5.990.000

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.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

VOLVO S80 TURBO 20V 04/2003, 
ekinn 125 Þ.KM, sjálfskiptur. Verð 
1.890.000. #283396 - Sænski fákurinn 
er á staðnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Toyota Avensis Wagon Sol. Árgerð 
2004, ekinn 155 Þ.KM, sjálfskiptur. Verð 
aðeins 1.390.000. Rnr.132470.

RENAULT Megane. Árgerð 2003, 
ekinn 91 Þ.km, 5 gíra, ný tímareim. 
Tilboðsverð 650.000. Rnr.110216. Er á 
staðnum.

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

Til sölu Coleman Redwood, 9,5 fet. 
2000 árg. Sólarsella, gasísskápur, nýlegt 
fortjald með dúk, markísa, og hljóðlát. 
Trauma miðstöð. Flott fellihýsi sem lítur 
vel út. Nýskoðað 2013. Ásett verð 1.050 
þús, Tilboð 750 þús. Á staðnum. Mikið 
á söluskrá, ýmis skipti í boði.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
www.ferdavagnamarkadur.is

YAMAHA Fz6-sahg abs. Árg. 2008, ekið 
aðeins 2 þ KM Snilldar hjól með ABS 
bremsum Verð 980.000. Rnr.111729.

hjól.is
Sími: 577 4565

www.hjol.is

VOLVO V70XC V-AWD 09/2001, ekinn 
153 Þ.KM, sjálfskiptur. Verð 1.450.000. 
Rnr.283292 - Sænski fákurinn er á 
staðnum!

VOLVO S80 20v. 03/2000, ekinn 163 
Þ.KM, sjálfskiptur. Verð 1.190.000. 
#283246 - Sænski fákurinn er á 
staðnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.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.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

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

VOLVO S80 20v. 03/2000, ekinn 163 
Þ.KM, sjálfskiptur, leður, nýtt lakk, mjög 
fallegur bíll! Verð 1.190.000. #283246 - 
Sænski fákurinn er á staðnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Þarftu að kaupa 
eða selja bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem 
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan 
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. 
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

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

CHEVROLET Lacetti station. Árgerð 
2004, ekinn 118 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 890þ. Rnr.153976.

M.BENZ E 55 AMG V8kompressor 
477hp/700NM. Árgerð 2003, ekinn 124 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur - Virkilega vel 
með farinn bíll - Verð 5.490þ lán 2.900þ 
afb 70þ Rnr.124080.Er í salnum !!!! Óskum 
einnig efti fleiri ökutækjum á söluskrá 
okkar og á staðinn www.hofdabilar.is

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

VOLVO Xc90 awd . Árgerð 2008, ekinn 
69 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 7.300. 
umboðsbíll og ein eigandi frá upphafi 
Rnr.111769.

VW Touareg v6 disel . Árgerð 2006, 
ekinn 87 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.890.umboðsbíll fallegur og vel með 
farinn Rnr.111784.

BMW X5 3.0 sd bi-turbo. Árgerð 2008, 
ekinn 68 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 10.900.umboðsbíll og eins sá 
glæsilegasti á götunni Rnr.271951.

BMW X3 2.0d lux. Árgerð 2008, ekinn 
48 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 5.750. 
Lán 4.000 skoðar skipti Rnr.111778.

TOYOTA Hilux double cab d/c, sr. Árgerð 
2007, ekinn 75 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
Leður . Verð 4.490. Rnr.217077.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

TOYOTA Corolla 1,4 vvti. Árgerð 2005, 
ekinn 117 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.390.000. Tilboð 1.190.000. 
Rnr.102048.

M.BENZ E e430. Árgerð 2001, ekinn 151 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Innfluttur af 
umboði einn eigandi. Verð 1.950.000. 
Rnr.203712.

BMW 3 s/d e90. Árgerð 2005, ekinn 
91 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.990.000. Rnr.204134.

FORD Explorer xlt 4x4. Árgerð 2006, 
ekinn 73 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.890.000. Rnr.102064.

NISSAN Patrol gr. Árgerð 2004, ekinn 
119 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur, Webalsto. 
Verð 3.090.000. Rnr.102165.

NISSAN Patrol 35”. Árgerð 1992, dísel, 5 
gírar. Verð 690.000. Rnr.102074.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

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

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna 
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla 
á skrá og á staðinn, Komdu eða sendu 
okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is 
eða í síma 5179999, 100bílar.is,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

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.

Toyota Yaris Disel, árg.’08. Ek. 
65.000. Sjálfskiptur, einn eigandi og 
smurbók frá upphafi. Verð: 2.190.000 
kr. áhvílandi 1.400.000 kr. Afborgun 
34.000 kr. Uppl. S: 8678719.

Transam 76/81. Meiriháttar Transam til 
sölu sá besti á klakanum vél 455 og 
400 skifting, verð 2.6 mil. fæst á góðu 
stgr.verði. Til greina kemur að taka 
mótorhjól upp í eða smábíl. Uppl. í s. 
820 4714.

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

Toyota RAV4 árg. ‘02. Ek. 97 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1290 þ. Uppl. 
í s. 898 8956.

TOYOTA Corolla 1.4. árg. ‘03. Ek. 175 
þús. beinskiptur, nýsk. 2012. Flottur 
bíll. Verð: 850 þús. Uppl. í s. 663 5469.

VW Polo 05’ 1400. Ek. 68þkm, beinsk. 
Vel með farin, Verð:1100þkr s: 825 
8238/588 7774.

Tilboð
IZUSU D-max 2010. Aukahl. skel, 
krókur, koða, stigbrettir. V. 4.290 stagr. 
897 7006 / 565 6024.

Til sölu Nissan Terrano II 2,7tdi. Árg. 
‘98. 33’’ dekk. Ek.192þús. Verð 650þús. 
Uppl. í s. 698 0105.

Hyundai Santa fe 2006 disel 4X4 2.0 
ltr vél Ek. 120 þús. ásett V. 2.890.000þ 
Leður, hækkaður, brettakantar, krókur, 
álfelgur samlitaður, filmur og krókur. 
Skipti á ódýrari góðum bíl! Gylfi 860-
1330.

Til sölu

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.



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

FERÐ ÞÚ FRAM ÚR VÆNTINGUM?
DIRECTOR OF GUEST EXPERIENCE

Helstu verkefni eru eftirfarandi:

• Skilgreining á upplifunarferli gesta
 Bláa Lónsins
• Stuðla að því að upplifun gesta fari fram úr  
 væntingum
• Framkvæma skoðanakannanir og koma auga  
 á ný sölu- og þjónustutækifæri
• Þróa vöru- og þjónustuframboð og innleiða  
 nýjungar

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði markaðsfræða
 eða viðskipta
• Sköpunargáfa, hæfni til að hugsa í lausnum, 
 og drifkraftur til að innleiða nýjar hugmyndir
• Leiðtogahæfileikar og geta til að vinna þvert 
 á rekstrareiningar fyrirtækisins
• Óbilandi áhugi á að fara fram úr væntingum  
 og koma á óvart
• Reynsla af alþjóðlegu starfsumhverfi kostur
• Mjög góð enskukunnátta nauðsynleg. Önnur  
 tungumál kostur

Bláa Lónið hefur margsinnis verið valið einn besti spa staðurinn á heimsvísu. Það er lykilatriði í okkar 
starfsemi að vilja alltaf gera enn betur og hjá okkur starfar einvala lið starfsmanna sem er sama sinnis. Við 
leitum því að metnaðarfullum og úrræðagóðum einstaklingi í nýtt starf sem miðar að því að hámarka 
einstaka upplifun gesta Bláa Lónsins. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Jóhanna Oddsdóttir í síma 660-8833 og á netfanginu 
helga@bluelagoon.is. Umsóknarfrestur er til og með 18. september nk.

Seltjarnarnesbær óskar eftir 
að ráða verkefnastjóra til að annast 

skipulags- og byggingarmál.

Seltjarnarnesbær óskar eftir að ráða drífandi og metnaðarfullan 
einstakling til starfa hjá Bygginga- og umhverfissviði Seltjarnarness 
í tímabundið starf til eins árs. Verkefnastjóri sér um að lögum um 
mannvirki nr. 160/2010, öðrum lögum og reglugerðum varðandi 
byggingarmál á Seltjarnarnesi sé framfylgt.  Hann ber m.a. 
ábyrgð á skráningu mannvirkja, eftirliti með viðhaldi, staðfestingu 
eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu og miðlun 
upplýsinga um mannvirki til íbúa Seltjarnarness.Um er að ræða fullt 
starf og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  
Næsti yfirmaður er bæjarstjóri.

Almennt ábyrgðarsvið starfsmanns:
• Ábyrgð á verkefnastjórnun vegna nýframkvæmda 
 og viðhaldsmála
• Ábyrgð á að framkvæmd verkefna sé í samræmi við lög og reglur
• Samskipti við opinbera aðila, hönnuði og verktaka
• Verkeftirlit með framkvæmdum
• Áætlanagerð og forgangsröðun verkefna
• Samningagerð í samráði við næsta yfirmann
• Önnur tilfallandi verkefni sem yfirmaður felur 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í verk-/tæknifræði eða arkitektúr 
• Þekking á byggingarreglugerð og reynsla af stjórnun
• Þekking á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu er æskileg
• Reynsla af áætlunargerð, úrlausn verkefna og verkefnastýringu
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni
• Góð tölvukunnátta nauðsynleg
• Lögð er áhersla á frumkvæði, skipulagshæfileika, sjálfstæð 
vinnubrögð og hæfni í mannlegum samskiptum.

Starfsmaður er hluti af starfsmannateymi Seltjarnarnesbæjar. Upplýsingar 
um starfið veitir Ásgerður Halldórsdóttir, bæjarstjóri, í síma 5959100, 
netfang asgerdur@seltjarnarnes.is Í samræmi við Jafnréttisáætlun 
Seltjarnarnesbæjar eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um 
starfið. Umsóknir skulu hafa borist bæjarskrifstofum Seltjarnarnesbæjar, 
Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnesi eigi síðar en miðvikudaginn 21. september 
2011. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun liggur fyrir. Launakjör 
eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga.

Rekstur og hugbúnaðarþróun

Síðumúla 5, 108 Reykjavík
Sími 511 1225    Fax 511 1126
www.intellecta.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. september.  Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg 

(ari@intellecta.is) hjá Intellecta í síma 578 1145.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Allar umsóknir og fyrirspurnir verða 

meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.

dk hugbúnaður er framleiðandi dk 
viðskipta- og upplýsingakerfa, til húsa að 
Hlíðasmára 17, Kópavogi.  Hjá fyrirtækinu 
starfar þrautreynt og harðsnúið lið vel 
menntaðra einstaklinga.  Markmið þeirra 
er að viðskiptavinir fyrirtækisins njóti bestu 
lausna og þjónustu hverju sinni.  Fyrirtækið 
var stofnað í desember árið 1998.  Í dag 
eru notendur dk hugbúnaðar orðnir á 
fjórða þúsund, úr flestum atvinnugreinum.
Hjá dk starfa nú 35 starfsmenn.        

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna 
á heimasíðu þess www.dk.is

Menntunar- og hæfniskröfur

• Sérfræðimenntun sem nýtist í starfi
• Víðtæk þekking á rekstri á Microsoft búnaði
• Góð þekking á t.d. AD, Exchange, SQL
• Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

dk hugbúnaður óskar eftir að ráða sérfræðinga til starfa.              
Áhugaverð tækifæri í boði.

Microsoft sérfræðingur 

Starfssvið

• Rekstur á Microsoft kerfum
• Umsjón með tölvukerfum viðskiptavina

Menntunar- og hæfniskröfur

• Tölvunarfræði, kerfisfræði eða sambærileg menntun
• Reynsla af forritun viðskiptahugbúnaðar er æskileg
• Skipulagshæfni og öguð vinnubrögðum
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

Hugbúnaðarþróun 
Starfssvið

• Þróun á dk viðskiptahugbúnaði
• Samþætting kerfa o.fl.
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Tækniþjónusta Icelandair (ITS) á Keflavíkurflugvelli óskar eftir sérfræðingi í 
viðhaldskerfum (Maintenance Programmer) í verkfræðideild.
  
STARFSSVIÐ:  
I Starfið felst í uppfærslu viðhaldskrafna, framsetningu viðhaldsfyrirmæla 
 í tölvukerfi félagsins
I Skýrslugerðir
I Samskipti við Flugmálastjórn
I Umsjón með  „line manual“ fyrir vélar Icelandair og viðskiptavini Icelandair 

HÆFNISKRÖFUR:

I Próf í verkfræði, tæknifræði eða flugvirkjun
I Þekking og reynsla í viðhaldskerfum flugvéla
I Góð enskukunnátta er nauðsynleg
I Mjög góð tölvukunnátta er nauðsynleg – sérstaklega í Excel
I Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
I Góðir samskiptahæfileikar 

Fyrirspurnum svara:

Unnar M. Sumarliðason I 4250 819 I unnar@its.is
Kristín Björnsdóttir I 5050 155 I stina@icelandair.is

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 18. september 2011.
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SÉRFRÆÐINGUR Í VIÐHALDSKERFUM 
MAINTENANCE PROGRAMMER

Um er ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.
Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á að ná góðum árangri í starfi, sem  vill vinna sem hluti af liðsheild í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi. 
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. 

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Sérfræðingur hjá Áhættustýringu
Laust er til umsóknar starf sérfræðings í markaðsáhættu hjá Áhættustýringu Landsbankans.

Helstu verkefni

 » Eftirlit og greining á markaðsáhættu

 » Þróun og viðhald líkana og kerfa

 » Úrvinnsla og greining gagna

 » Skýrslugerð 

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Háskólapróf í verkfræði, viðskiptafræði, 
hagfræði eða raunvísindum

 » Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og 
hæfni í mannlegum samskiptum

 » Afbragðs tölfræði- og tölvukunnátta, for-
ritunarþekking og þekking/reynsla í SQL

 » Reynsla af störfum á fjármálamarkaði og 
áhættustýringu er kostur

 » Færni til þess að tjá sig í ræðu og riti

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Hrund Hauks-
dóttir, forstöðumaður í síma 410 7227 /  
825 6114 og Bergþóra Sigurðardóttir hjá 
Mannauði í síma 410 7907

Umsókn merkt „Áhættustýring –  
sérfræðingur í markaðsáhættu“  
fyllist út á vef bankans

Umsóknarfrestur er til og með  
20. september nk.

Markaðsáhætta hefur það hlutverk að þekkja, meta, hafa eftirlit með og stuðla að stýringu á markaðs-
áhættu. Í starfinu felst einnig að hafa eftirlit með markaðsáhættu sjóða í stýringu hjá bankanum og  
félögum tengdum honum. 
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VELFERÐARRÁÐUNEYTIÐ

Sérfræðingur á skrifstofu fjárlaga

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf 
sérfræðings á skrifstofu fjárlaga.

Helstu verkefni
Fjárlagagerð, eftirlit með framkvæmd fjárlaga, 
rekstrarlegt eftirlit með stofnunum ráðuneytisins og 
eftirfylgni með rekstraráætlunum þeirra og önnur 
þau verkefni sem undir skrifstofuna og ráðuneytið 
heyra.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði eða
 hagfræði
• Þekking og reynsla af fjárlagagerð og gerð 
 rekstraráætlana
• Öryggi og reynsla í meðferð, greiningu og 
 úrvinnslu gagna ásamt notkun töflureikna 
• Hæfni í mannlegum samskiptum og færni til að
 geta unnið sjálfstætt með skipulögðum og 
 öguðum vinnubrögðum
• Reynsla og þekking á starfsemi og rekstri 
 ríkisstofnana
• Þekking á fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins 
 æskileg

Um launakjör fer eftir kjarasamningi fjármálaráð-
herra og Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst. Karlar jafnt sem konur eru 
hvattir til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sturlaugur 
Tómasson, skrifstofustjóri, sturlaugur.tomasson@
vel.is eða Dagný Brynjólfsdóttir, dagny.brynjolfsdottir@
vel.is. Umsóknir ásamt  upplýsingum um menntun 
og starfsferil skulu berast velferðarráðuneytinu, 
Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 150  Reykjavík 
eða á netfangið: postur@vel.is eigi síðar en 
18. september nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex 
mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Ravirki óskast!
Við leitum að vönum rafvirkja 
til framtíðarstarfa. Þarf að geta 
byrjað strax.

Áhugasamir sendi inn umsóknir 
á netfangið box@frett.is merkt 
,,Rafvirki-30“ 

Hugbúnaðarprófanir

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

Umsóknarfrestur er til og með 19. september nk.  Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Nánari upplýsingar um starfið veita 

Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 578 1145.  Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem 

trúnaðarmál og þeim svarað.  

Öflugt fyrirtæki leitar að sérfræðingi í 
hugbúnaðarprófunum.  Í starfinu felst meðal annars 
ábyrgð á framkvæmd prófana og samskipti við 
hugbúnaðarsérfræðinga. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða 

sambærileg menntun
• Að minnsta kosti þriggja ára reynsla af 

prófunum eða þróun hugbúnaðar

Áhugavert tækifæri í boði hjá öflugu fyrirtæki

FORSTÖÐUMAÐUR SAMSKIPTASVIÐS
Forstöðumaður samskiptasviðs hefur umsjón með innri og ytri samskiptamálum og upplýsingamiðlun.  
Samskiptasvið starfar í náinni samvinnu við rektor og deildir skólans og stuðlar að því að koma starfsemi og 
áherslum HR á framfæri með upplýsingamiðlun, tengslum og kynningarstarfsemi.  

ÁBYRGÐARSVIÐ:
 Ábyrgð á rekstri og starfsmannahaldi samskiptasviðs
 Umsjón með útgáfum á vegum HR
 Samskipti við fjölmiðla, framhaldsskóla, atvinnulíf, samstarfsaðila og aðra hagsmunaaðila
 Miðlun upplýsinga innan HR, samskipti við deildir og nemendur
 Umsjón með almennri kynningar- og auglýsingastarfsemi
 Samfélagsmál og almannatengsl

VIÐ LEITUM AÐ EINSTAKLINGI MEÐ:
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 Haldgóða starfsreynslu á sviði samskipta- eða markaðsmála 
 Framúrskarandi samskiptahæfileika
 Góða ritfærni bæði á íslensku og ensku
 Góða skipulagshæfileika
 Útsjónarsemi
 Góð tengsl við fjölmiðla og atvinnulíf
 Hæfni og reynslu í að leiða teymi

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þóranna Jónsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrar og stjórnunar 
(thoranna@hr.is), sími 599 6200.

Umsóknum skal skilað rafrænt til Háskólans í Reykjavík fyrir 20. september. Slóðin er umsokn.hr.is. 

Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

INTERNATIONAL LIAISON COORDINATOR
The International Liaison Coordinator is responsible for overseeing and coordinating RU’s liaisons with 
international universities and other international collaborators. The liaison coordinator works closely with the 
rector and the university faculties on international marketing and development of international relations. 

RESPONSIBILITIES: 
 Establishing and developing relationships with international universities and collaborators
 International marketing and communications
 Coordination of international relations

WE SEARCH FOR AN INDIVIDUAL WITH:
 Work experience within the international university environment
 Relevant university education
 Excellent communication skills
 Initiative, drive and resourcefulness
 English proficiency (speaking and writing)
 Additional language skills 

For further information please contact Þóranna Jónsdóttir, senior executive director of administration 
(thoranna@ru.is), tel. +354 599 6200.

Applications should be submitted to RU at umsokn.hr.is before October 10th.

All inquiries and applications are considered confidential.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði. Akademískar deildir skólans 
eru fjórar: Lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. 

Nemendur skólans eru um 3000 og starfa um 200 fastir starfsmenn við skólann auk fjölda stundakennara.

The purpose of Reykjavik University is to create and disseminate knowledge to increase competitiveness and quality of life. The 
university has four academic units:  School of Law, School of Computer Science, School of Science and Engineering and School of 
Business.

About 3000 students are enrolled in the university, which has about 200 faculty and staff, as well as a number of visiting teachers.

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK
AUGLÝSIR TVÆR ÁHUGAVERÐAR STÖÐUR
Reykjavík University Announces two openings 

www.hr.is
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Auglýst eftir forstöðumanni!
Menningarmiðstöð Þingeyinga auglýsir starf forstöðumanns 
laust til umsóknar.

Menningarmiðstöð Þingeyinga er sjálfseignarstofnun á vegum 
þingeyskra sveitarfélaga.  Undir Menningarmiðstöð Þingeyinga 
heyra Safnahúsið á Húsavík, Byggðasafnið Grenjaðarstað og 
Byggðasafn Norður-Þingeyinga á Snartarstöðum.

Starfssvið:
Starfið felur í sér framkvæmdastjórn að því er varðar starfsemi, 
þróun og skipulagningu ofangreindra safna.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólanám á menningarsögulegum grunni; sagnfræði, safn 
 fræði, fornleifafræði eða skyldum greinum sem nýtist í starfi.
• Skipulags- og stjórnunarhæfileikar.
• Þekking og reynsla af safnstarfi og öðru menningarstarfi  
 æskileg.
• Góð tungumála- og tölvuþekking.

Leitað er að kraftmiklum, metnaðarfullum einstaklingi, sem er 
vanur sjálfstæðum vinnubrögðum og frumkvæði í störfum og á 
auðvelt með samskipti við fólk.

Launakjör eru í samræmi við kjarasamninga Launanefndar 
sveitarfélaga við aðildarfélög BHM.

Umsóknarfrestur er til og með 26. september nk.

Umsóknir sendist á: 
Menningarmiðstöð Þingeyinga, Stóragarði 17, 640 Húsavík.
Stjórn Menningarmiðstöðvar Þingeyinga áskilur sér rétt til að 
framlengja umsóknarfrestinn, ef nauðsyn krefur.

Upplýsingar um starfið veita Ólína Arnkelsdóttir, formaður 
stjórnar Menningarmiðstöðvar Þingeyinga í síma 865-8882, 
netfang olina@thingeyjarsveit.is og Sigrún Kristjánsdóttir 
forstöðumaður Menningarmiðstöðvar Þingeyinga, 
sími 896 8218, netfang safnahus@husmus.is

Veitingastaðurinn Vegamót 
óskar eftir að ráða matreiðslumann

vegna mikilla anna.
Einnig vantar okkur vanan aðstoðarmann í eldhús og vanan 

pizzubakara. Fjörugur og skemmtilegur vinnustaður. 
Áhugasamir hafi samband við Stefán í s. 822 6160

EEKKERTRR  
VVENE JULEEGTEGTGTTE  
SSJÓNVAAAARRPP

ÁSKRIFTARSTJÓRI

StS aaarfssvið:
· · StSStStýýrýriri  fjölbreyttuum mm ssösöluuveverkefnumm fyrir r SkkjáEinn, 
  SkSSkkjáájáááGoGolf, SkjáBíó ogogg SS Skjjk áHHHáHeieie m.m
· · StSStararaa fafaafafaar r með söluveriri S Skkjkkjásásinss að ýmsum ssölöluvuverkefnum; 
  skskks ipulu egegggug r samskiptti i viviiðð ð núúveverarrandndi viðskiptavavinini.

Umsjssjónónón mmmeðeðeðeð r r ráðááðáðninngum hefur Ragna a MMMaM rgrér t NoNorðdahlhl hjájá Skikiptumumm.
UmUUmmsæsæsækjkjkjkjeneendur ere u beðnir um að seendada umsmsókóknnir r á ragngnaam@s@skikiptptti.ii.iisis
UmUmUmUmsóssókknarfrestur er til og með 199. seseptttemmbeber 2020111
UmUU sækjandi þarf að geta hafið ð sststöörf sem  fyfyrst.

SSSSkkjárEinnnnnn aauuugglýýssiirr eftir öflugum áskriftarstjóra! Við leitum að einstaklingi með ggóóððaa skkkippppulllaaggshæffiilllleeeeiiikkkkaa, sseemm býýrrrrr   
yyffir frummkkkkvvvvææææððði, sjjáállffstæði og áhuga á að móta framtíðina með einni skemmtileeggustu ssjjjjóóóónnnvvvvaarpssttttööðððððð lllaanndddssins..

Skjárinnnn sérér um reekstksttur u SkjjásEásEásEEinsinsinns, S, SS, SSSkjákjásBísB ós, SkjásHeims og SkjásGolfs. SkjárEinn og SkjárGolf eru áskriftarrstös ðvðvar , SkjárBíó veitir aðgang að kvikmyndum heima í stofu ogg S SkSkjárHeiimurm  er enndurdurvvarp erler ndra sa sjónjónvaarpsstöötöðt va.

Hæfniskröfur:
· Reynsla af stjórnun söluverkefna og sölustörfum naauuðsynleggg.
· Frumkvæði, stjórnunar-, skipulags- og samstaarfrfshshæfæfili eikar.
· Háskólapróf eða sambærileg menntun sem nnýtýtisist t í í starfi. 

AllAllt ft rá þvíþvííí að a að SkSkkSS jájárEinn hóf göngu gu sínsína áa áriððriðrið 19 19 19 9999 99 hefhefh ur stöðin veriðrið vivinsænsæll l valalkoskosturtur hj hjá áá horhorfendum.
FráFrá up uppphap fi hehefhe ur r uru áheá rsla verið lögðgð á  á fjöfjölbrbreyttytta tata innnnlenle da dagskrárgerð og  vandaða erlenda þætti. 
SkjSkjárEárEinni  er offtastasastast nt nefnefndur af öllum fjf ölölmiðlðlllumum um þegþeggþ arar ar spuspurtrtrt er err hvahvaða ða miðil il fólfólk nk notioti he lst þegar það vð vililll
slaslaka k áá. SkjSSk árEEinnnnninn hefufurr í í gegg num tíðina bboðioðið áð áhorh fenene dumdum upp áp áp frf frábæábæábærarrarr sasasakamkamkamálaálál sereríururur, d, dramrammatíatíatík,kk, ,
raunvnverululeikeikkaaþættititi ogog og o  g gaga g manmanþætti af bestu gerð.
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Actavis  Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

Fjölbreytt störf í boði 
hjá Actavis á Íslandi

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, risaksdottir@actavis.com.  
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 18. september nk.     

Sérfræðingur í þróun mæliaðferða  
Þróunardeild mæliaðferða sér um þróun og gildingu á mæliaðferðum sem notaðar eru við þróun á nýjum lyfjaformum og við losun á  
framleiðsluvörum á markað.  Starfið er sambland af hópavinnu, verklegri vinnu á rannsóknarstofu, úrvinnslu á gögnum og skýrslugerð.

Helstu verkefni:
Þátttaka í verkefnahópum sem vinna að þróun nýrra  
lyfjaforma
Þróun og gilding á mæliaðferðum
Umsjón með tækjabúnaði og innleiðing á nýrri tækni  
og verklagi

Starfsmaður á lager  
Lagerinn heyrir undir vörustjórnunarsvið Actavis hf. og skiptist í hráefnalager, pökkunarefnislager og fullbúinn lager. 

Helstu verkefni:
Móttaka hráefna og pökkunarefna
Skráning og frágangur á hráefnum og pökkunarefnum
Afhending hráefna og pökkunarefna inn á vinnslusvæði  
og frágangur eftir notkun
Frágangur fullbúinnar vöru til útflutnings
Frágangur lyfja og annarra vara til eyðingar
Frágangur og flokkun vegna endurvinnslu

Starfsmaður í pökkun  
Í pökkunardeild fer fram vélakeyrsla í kartona- og þynnupökkun, uppgjör eftir vinnslu og skjalfesting. Einnig tæknileg umsjón/aðstoð  
við uppsetningu auk breytinga og stillinga á pökkunarlínum. Unnið er á þrískiptum vöktum.

Ef þú ert...
hress og jákvæð/ur
stundvís
samviskusöm/samur og getur tileinkað þér  
nákvæm vinnubrögð
verklagin/n
með góða enskukunnáttu
góð/ur í að vinna í hópi

Við leitum að einstaklingi:
með háskólapróf á sviði raunvísinda
með þekkingu á efnafræði og efnagreiningum (kostur)
með reynslu af rannsóknarstörfum þar sem krafist er nákvæmni  
og staðlaðra vinnubragða við öflun og úrvinnslu gagna
með góða samskiptahæfni
með góða ensku- og tölvukunnáttu

Þekkingar- og hæfniskröfur:
Reynsla af lagerstörfum er kostur
Lyftarapróf mjög æskilegt
Góð tölvuþekking

Vinnutími:
Þriðju hverja viku er unnið frá kl. 10 til 19 á virkum dögum, ásamt 
skipulagðri helgarvinnu. Einnig er um tilfallandi yfirvinnu að ræða.

… þá bjóðum við
snyrtilegan og öruggan vinnustað
fjölskylduvænt starfsumhverfi
góðan starfsanda
gott mötuneyti
fræðslu og þjálfun
iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni sem sinna heilsuvernd starfsmanna
árlegan styrk til íþróttaiðkunar auk fræðslustyrks
öflugt starfsmannafélag

  
 

sími: 511 1144
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Radisson Blu 1919 hótel leitar eftir: 
 

 Matreiðslumanni 
 Matreiðslumanni í vaktstjórastöðu 

 
Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda inn fyrir 17. september á netfangið 
sigridur.valdimarsdottir@radissonblu.com 

 
Reynsla æskileg ásamt góðri tungumálakunnáttu.  
Æskilegur aldur er 25 ára og eldri.. 

www.sindri.is    /     sími 575 0000

Byggingadeild      Verslanir      Véladeild      Þjónustudeild
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Sölumaður 
í véladeild

Sindri er verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði byggingalausna, festingarvara, véla og verkfæra. Fyrirtækið var stofnað árið 1933 
og er hluti af Johan Rönning sem rekur, auk Sindra, verslunar- og þjónustufyrirtækin Johan Rönning, Rönning og Hebron. 
Hjá félaginu starfa 65 starfsmenn í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, á Akureyri og Selfossi. Johan Rönning er þekktur fyrir að 
vera góður og eftirsóttur vinnustaður. 

Sindri leitar að starfsmanni til að selja og 
þjónusta Atlas Copco loftpressur, verkfæri 
og tengdan búnað. Starfið felur einnig í sér 
tækniráðgjöf og áframhaldandi uppbyggingu 
á véladeild Sindra.

Menntun:
Vélfræðingur með þekkingu á vélum kostur.

Hæfniskröfur:

Upplýsingar um starfið veitir Kristján Páll 
Hrafnkelsson í síma 575 0000 eða á 
kph@sindri.is.
Umsóknum skal skilað fyrir 22. september.

   

 www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

• Yfirþorskaþjálfi á hæfingarstöðina Fannborg
• Þroskaþjálfi á hæfingarstöðina Dalvegi
• Leikskólakennari við leikskólann Fögrubrekku
• Leikskólakennari við leikskólann Dal
• Leikskólakennari við leikskólann Arnarsmára
• Leikskólakennari í sérkennslu við leikskólann Álfatún
• Skólaritari við Álfhólsskóla
• Martáður við Álfhólsskóla
• Stuðningsfulltrúi við Álfhólsskóla
• Skólaliði í dægrasvöl í Salaskóla

Allar nánari upplýsingar um stöðurnar á heimasíðu Kópavogsbæjar.
 

Einungis er unnt að sækja um stöðurnar 
á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is.

LAUS STÖRF

 

Viltu vinna með eldri borgurum?
Óskum eftir að ráða 2 starfsmenn í 50% stöður hjá Félagsþjón-
ustunni í Hafnarfirði. Störfin felast í að sjá um skömmtunar-
eldhús í einu af mötuneytum fyrir eldri borgara í Hafnarfirði. 

Gerð er krafa um jákvætt viðmót, mannúðlegt viðhorf og 
hæfileika til lipurra samskipta. Sjálfstæði og frumkvæði í starfi 
eru miklir kostir.

Við leitum að einstaklingum með menntun og/eða reynslu af 
vinnu í mötuneytum eða með mikinn áhuga á að starfa með 
eldri borgurum.

Um dagvinnu er að ræða.

Laun fara eftir kjarasamningi Hafnarfjarðarbæjar og Verka-
lýðsfélagsins Hlífar.

Upplýsingar um störfin veita Sjöfn Guðmundsdóttir fulltrúi 
heimaþjónustu og Kolbrún Oddbergsdóttir deildarstjóri í síma 
585 5700

Umsóknum skal skila til Félagsþjónustunnar Strandgötu 
33 í Hafnarfirði fyrir 25. september.
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Stjörnu-Odda óskar eftir tveimur 
starfsmönnum í framleiðslu

Laghentir starfsmenn óskast í samsetningu á rafeindabúnaði, 
unnið er með mjög fíngerða rafeindaíhluti. Það er kostur ef 
viðkomandi hefur reynslu af rafeindasamsetningu og lóða-
vinnu, en er ekki skilyrði, við þjálfum sjálfir okkar starfsfólk.

Við förum fram á árangursmeðvitund, vandvirkni, samvisku-
semi og stundvísi.

Við bjóðum: Spennandi verkefni í samstarfi við samstilltan hóp 
starfsmanna í fyrirtæki sem á sér mikla framtíðarmöguleika. 
Stjörnu-Oddi framleiðir fyrst og fremst mælitæki, vörur 
félagsins eru seldar um allan heim, aðallega til umhverfis-
rannsókna og til merkinga á dýrum/fiskum/fuglum, og til 
iðnaðar.

Umsóknin sendist með tölvupóst á sigmar@star-oddi.com 
eða bréflega til Stjörnu-Odda, Vatnagörðum 14, 104 
Reykjavík, umsóknarfrestur er til mánudags 19 september.
Frekari upplýsingar veitir Sigmar Guðbjörnsson í síma 533 
6060, heimasíða Stjörnu-Odda er www.star-oddi.com.

RequirementsResponsibilities

Treasury Specialist

www.marel.com/jobs

www.marel.com

Hlutastarf eldhús
Matsölustaðurinn Hjá Dóra í Mjódd óskar eftir 

að ráða lipran og hressan einstakling til afgreiðslu 
á heitum mat þrjá eftirmiðdaga í viku. 

Íslenskukunnátta nauðsynleg. 
Upplýsingar í s. 557 3910 virka daga.

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

Skrifstofumaður Upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is 

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 18. september nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Ice Africa óskar eftir að ráða skrifstofumann til starfa. 
Framkvæmdastjóri fyrirtækisins er íslenskur. 

Starfssvið
• Útflutningsskjalagerð.
• Samskipti við flutningsfyrirtæki, (bókanir) og skýrslugerð.
• Skráning bókhalds.    
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur
• Kunnátta í útflutningsskjalagerð.
• Góð almenn tölvukunnátta í Word, Excel o.fl.
• Góð íslensku- og enskukunnáttu, kunnátta í frönsku mikill kostur.
• Starfið krefst þess að viðkomandi sé talnaglöggur, nákvæmur og  
   skipulagður í öllum vinnubrögðum.

Íslenska félagið ehf. (Icegroup ltd.) er fiskútflutningsfyrirtæki. Fyrirtækið er 
með starfsemi á Íslandi, í Noregi og í Marokkó. Eitt dótturfélaga Icegroup 
heitir Ice Africa og er staðsett í  Marokkó. www.icegroup.is
 

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

Rafeindavirki

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 18. september nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Framtíðin er björt og við erum að stækka, þess vegna leitum við að 
öflugum liðsmanni til þess að takast á við spennandi verkefni með okkur.  

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Starfsmaðurinn verður í framleiðslustýriteymi VAKA.

Helstu verkefni
• Lokafrágangur á framleiðslu.    
• Tækniaðstoð við undirverktaka.
• Fjarþjónusta við notendur.
• Viðgerðarþjónusta á verkstæði.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Rafeindavirkjun.
• Góð enskukunnátta skilyrði og eitt Norðurlandamál kostur.
• Góð þekking á Microsoft Windows nauðsynleg.

Við leitum að jákvæðum, vandvirkum, skipulögðum og 
áhugasömum liðsmanni sem getur unnið sjálfstætt.

VAKI er leiðandi fyrirtæki í þróun og markaðssetningu tæknibúnaðar fyrir fiskeldi. Nánast  
öll framleiðsla er seld á erlenda markaði í gegnum umboðsaðila eða dótturfyrirtæki erlendis.  
VAKI hlaut Útflutningsverðlaun forseta Íslands árið 2009. Starfsmenn eru 18 á Íslandi og  
9 starfa í dótturfyrirtækum VAKA í Chile og Noregi. Sjá nánar á www.vaki.is
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Jobconnect

Menntunar- og hæfniskröfur: 

Umsóknarfrestur er til 24. september. Umsóknareyðublöð má finna á: www.isavia.is/atvinna 

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna

Spennandi starf í
góðu starfsumhverfi

Isavia ohf. óskar að ráða Flugfjarskiptamenn
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Framkvæmdastjóri 
Iðnmennt ses. og IÐNÚ bókaútgáfa óska eftir að ráða framkvæmdastjóra. 

Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. 
Umsóknarfrestur er til 17. september og skal senda umsóknir til formanns stjórnar Baldurs Gíslasonar á 
bg@tskoli.is. Nánari upplýsingar gefur Baldur Gíslason í síma 8955877.

Helstu verkefni:
Daglegur rekstur og ábyrgð á fjárreiðum félagsins
Framkvæmd þeirra verkefna sem stjórn 
félagsins ákveður
Samskipti við hagsmunaaðila, birgja og 
viðskiptavini innanlands sem utan
Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í starfi
Reynsla á sviði bókaútgáfu
Reynsla af rekstri og stjórnun
Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar
Mjög góð tungumálakunnátta 
Færni til að tjá sig í ræðu sem riti

Iðnmennt ses er sjálfseignarstofnun sem hefur að mark-
miði að standa vörð um iðn- og starfsmenntun, m.a. 
með útgáfu námsefnis undir merki Iðnú bókaútgáfu.

Embætti umboðsmanns skuldara

Sviðsstjóri úrræðasviðs

Hæfniskröfur

Sviðsstjóri stjórnsýslusviðs

Hæfniskröfur

Störf umsjónarmanna

Hæfniskröfur

Störf lögfræðinga

Hæfniskröfur ,

Viðskiptafræðingar

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur
netfangið: stra@stra.is.

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ www.stra.is

Embætti umboðsmanns skuldara er ríkisstofnun sem tók til starfa 1. ágúst 2010.
Stofnunin heyrir undir velferðarráðherra og skal gæta hagsmuna og réttinda
skuldara sem kveðið er á um í lögum.

hefur umsjón með daglegri starfsemi sviðsins, er annast

fjölbreytt störf sem varðar úrlausnir fyrir umbjóðendur embættisins s.s. greiðsluaðlögun

auk annarra þeirra sérhæfðu verkefna er falla til hverju sinni.

eru háskólamenntun og/eða marktæk reynsla er nýtist í starfi. Áhersla er
lögð á frumkvæði, sjálfstæði í starfi, skipulagshæfni, fagleg vinnubrögð og lipurð í
mannlegum samskiptum. Leitað er að árangursdrifnum og metnaðarfullum stjórnanda.

hefur umsjón með daglegri starfsemi sviðsins og veitir
öðrum sviðum embættisins faglegan stuðning. Sviðið annast m.a. svörun erinda,
umsagnir um lagafrumvörp og álitaefni auk úrlausnar vafamála og annarra sérverkefna.

eru að umsækjendur hafi embættispróf í lögfræði og marktæka reynslu af
störfum og stjórnun á lögfræðisviði. Áhersla er lögð á sjálfstæð, skipuleg og fagleg
vinnubrögð. Við leitum að metnaðarfullum og árangursdrifnum stjórnanda.

sbr. lög nr. 101/2010 um greiðsluaðlögun. Viðkomandi hafa
m.a. umsjón með gerð greiðsluaðlögunarsamninga, annast innkallanir og
samningsumleitanir við kröfuhafa.

eru að umsækjendur hafi embættispróf í lögum eða meistarapróf í
lögfræði, en kostur er umtalsverð reynsla af lögfræðistörfum hjá lögmannsstofum.
Áhersla er lögð á skipuleg og fagleg vinnubrögð, frumkvæði og sjálfstæði í starfi auk
hæfni í mannlegum samskiptum.

, en meðal verkefna eru lögfræðiráðgjöf til einstaklinga í
skuldavanda, umsjón með greiðsluaðlögun, úrvinnslu erinda, samningagerð og
eftirfylgni verkefna þeirra sem umboðsmaður skuldara ber ábyrgð á.

eru að umsækjendur hafi BA próf og/eða meistarapróf í lögfræði en
marktæk reynsla af sambærilegu er kostur. Áhersla er lögð á sveigjanleika,
þjónustulipurð og metnað til árangurs í starfi.

, en meðal verkefna er ráðgjöf til einstaklinga í skuldavanda,
umsjón með greiðsluaðlögun, úrvinnslu erinda, samningagerð og eftirfylgni verkefna
þeirra sem umboðsmaður skuldara ber ábyrgð á.

eru að umsækjendur hafi menntun á sviði reksturs og viðskipta, en
marktæk þekking og reynsla af sambærilegu er nauðsynleg. Áhersla er lögð á skipuleg
og fagleg vinnubrögð, þjónustulund, sjálfstæði og metnað til árangurs í starfi.

er til og með 26. september nk. Vinsamlega sendið umsóknir ásamt
upplýsingum um menntun, prófgögn og fyrri störf til STRÁ,
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um störfin. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

veitir nánari upplýsingar, sjá nánar .

óskar eftir að ráða í eftirtalin störf

www.stra.is
Suðurlandsbraut 30

108 Reykjavík

FORSTÖÐUMAÐUR DVALARHEIMILIS ALDRAÐRA Í STYKKISHÓLMI 
 

Stykkishólmsbær óskar eftir að ráða í starf forstöðumanns 
Dvalarheimilis aldraðra, Stykkishólmi. Um er að ræða 60%-100% 
starf, eftir samkomulagi.  
Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst, eða eftir nánara 
samkomulagi. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga. 
 

Starfssvið: 
Umsjón og ábyrgð á umönnun heimilisfólks og sjúklinga í 
hjúkrunarrýmum  
Umsjón og ábyrgð á rekstri Dvalarheimilisins 

 
Menntunar- og hæfniskröfur: 

Hjúkrunarfræðimenntun eða jafngilt nám 
Frumkvæði og metnaður 
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 
Góðir samskiptahæfileikar 

 

Dvalarheimili aldraðra í Stykkishólmi, sem er sjálfseignarstofnun, tók 
til starfa 9. ágúst 1978. Á heimilinu eru átján einsmanns- og tvö 
tveggja mannaherbergi.  
Sextán íbúðir fyrir aldraða eru tengdar Dvalarheimilinu.  
 

Umsóknir skulu berast Stykkishólmsbæ, Hafnargötu 3, 340 
Stykkishólmi  
eða á netfangið baejarstjori@stykkisholmur.is.  
 
 

Nánari upplýsingar veitir Gyða Steinsdóttir, bæjarstjóri,  
sími: 433 8100 og netfang: gyda@stykkisholmur.is 

 
Umsóknarfrestur er til og með 19. september nk. 

Öllum umsóknum verður svarað. 

Óskum að ráða til starfa sjóntækjafræðing
í verslun okkar.

Reynsla æskileg, en ekki skilyrði.
Áhugasamir sendið umsókn á kringlan@prooptik.is

Sjóntækjafræðingur óskast

»
»
»

»

»

»

»
»

»
»
»
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N o r ð l i n g a s k ó l i  2 0 1 1  -  2 0 1 2  

Viltu slást í hópinn? 
Norðlingaskóli óskar eftir liðsmönnum í  

Frístund Norðlingaskóla  
sem starfrækt er fyrir nemendur 6 - 9 ára. 

Um er að ræða stöður: 
Deildar-, eða verkefnastjóra í 100% starf 

og  aðra liðsmenn í  fullt starf og hlutastarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Á skólaárinu 2011 - 2012 fer fram spennandi 
mótunarstarf nýrra leiða í frístund barna undir 
yfirskriftinni Dagur barnsins. Markmiðið er að 
flétta saman frístundastarf og skóladag yngstu 
nemenda.   
 

Skólinn sækist eftir áhugasömum liðsmönnum  
sem náð hafa tvítugs aldri og eru tilbúnir  

að vinna með skemmtilegri og gefandi liðsheild  
nemenda og starfsmanna Norðlingaskóla. 

 

Nánari upplýsingar í síma 411-7640  
(Sif eða Ellert) eða tölvupósti 
sif.vigthorsdottir@reykjavik.is   

 
Umsóknarfrestur er til 23.september nk. 

Ævintýraland Kringlunnar
– Vinna með námi

Rekstrarfélag Kringlunnar óskar eftir umsóknum 
frá aðilum 22 ára og eldri í í stöðu umsjónarmanns 
barnagæslu Ævintýralands Kringlunnar. Um er að
ræða hentugt starf fyrir skólafólk þar sem vinnu-
tíminn er milli kl. 14 og 19. 

Umsóknir berist til Viðars 
J. Björnssonar á netfangið 
vidar@kringlan.is fyrir 
fimmtudaginn 15. september.

Starfsmaður þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.

Sími  517 9000  |  www.kringlan.is

Óskum eftir 
starfskrafti í 
70% stöðu.

Áhugasamir sendi umsókn á netfangið 
kjotkompani@kjotkompani.is

Eimskip  |  Korngörðum 2  |  104 Reykjavík
Sími  525 7000  |  www.eimskip.is

Eimskip vill ráða vélstjóra með full STCW réttindi og rafvirkja á skip félagsins. 
Almennt gildir að siglt er í 2 vikur og frí í 2 vikur.

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Full réttindi STCW samkvæmt reglum lll/2 (vélstjóri)
• Sveinspróf eða reynsla af viðgerðum og viðhaldi raflagna 
 og/eða frystigáma (rafvirki)
• Nauðsynlegt að geta unnið undir álagi 
• Jákvæðni og samskiptahæfileikar 
• Íslenskukunnátta
• Hreint sakavottorð

Nánari upplýsingar um starfið veitir: Guðni Sigurmundsson í síma 525 7162. 

Umsóknarfrestur  er til og með 18. september 2011. 
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

Vélstjóri og rafvirki
á flutningaskip Eimskips
Hjá Eimskip starfar fjölbreyttur og skemmtilegur hópur öflugra starfsmanna og nú leitum við
að einstaklingum til að slást í þann hóp og takast á við spennandi störf.
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Hlutastarf
Fjölskylda í Vesturbænum óskar eftir barngóðri og 

áreiðanlegri manneskju til að sækja 4ra ára stelpu úr 
leikskóla og taka á móti 7 ára strák einn til tvo 

eftirmiðdaga í viku og sinna léttum heimilisstörfum. 

Áhugasamir vinsamlega hafið samband við Jónínu í 
s. 696 5404, Birgi í s. 8206343 eða í joninalar@gmail.com

fyrir 14. september næstkomandi.

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

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



Skemmtigarðurinn verður líflegur og skemmtilegur vinnustaður og starfsfólk okkar mun endurspegla 

þann anda. Sendu okkur umsókn ef þú hefur áhuga á að taka þátt í nýju og skemmtilegu ævintýri 

og tilgreindu hvaða starf þú ert að sækja um og hvaða vinnutími hentar þér. 

Umsóknir sendist á vinna@skemmtigardur.is fyrir sunnudaginn 18. september. 

 

Skemmtigarðurinn verður fyrir alla aldurshópa og því leitum við að fólki á öllum aldri (16 ára 

og eldri) af báðum kynjum, bæði í fullt starf og hlutastarf. Um er að ræða vaktavinnu, ýmist 

í dagvinnu eða eftirvinnu, og bæði langar og stuttar vaktir. Störfin geta bæði hentað þeim sem 

eru að leita að framtíðarstarfi eða tímabundnu starfi og verið góð viðbót fyrir heimavinnandi 

einstaklinga, skólafólk og fólk á besta aldri. 

Almennir starfsmenn til að stjórna og stýra leiktækjum og þjónusta viðskiptavini

Rafvirkja/rafeindavirkja/vélstjóra eða sambærilegt til að sjá um viðhald og umsjón leiktækja

Vaktstjórar sem bera ábyrgð á vöktum, mönnun og uppgjöri

Starfsmenn til að hugsa um börn á barnasvæði okkar

Starfsmaður sem hefur umsjón með veitingasvæði

Viltu 
taka þátt 
í ævintýri?

Dæmi um störf:

Glæsilegur 2000 fermetra skemmtigarður verður 
opnaður í verslunarmiðstöðinni Smáralind í haust 
og okkur vantar því fólk í margskonar störf.

bæði langar og stuttar vaktir. Störfin geta bæði hentað þeim sem 
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Mikilvægt er a viðkomandi sé íslenskumælandi. 
Þarf að geta unnið sjálfstætt og vera vanur allri 
fínsmíði úr ryðfríu og svörtu stáli. Gott væri að 
meðmæli og ferilskrá fylgi starfsumsókninni.
Um framtíðarstarf er að ræða og lágmarksaldur 
er 24 ára. Áhugasamir senda umsókn á 
netfangið skh@internet.is

Okkur vantar vana stálsmiði til starfa.
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Artasan

Novartis Consumer Health

Nicotinell Otrivin, Vectavir,
Lamisil Voltaren.

ehf. er sérhæft fyrirtæki
á sviði markaðssetningar á

lausasölulyfjum, heilsuvörum og
neytendavörum.

Artasan er umboðsaðili

sem er einn stærsti framleiðandi
lausasölulyfja í Evrópu. Helstu

vörumerki fyrirtækisins eru m.a.
,

og

Gildi Artasan eru áreiðanleiki,
hreinskiptni og framsækni!

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði markaðsmála
og/eða viðskipta

Mikil reynsla af sölu- og markaðsstarfi á
neytendavörumarkaði

Einskær áhugi á markaðsmálum

Skipulagshæfni og reynsla af áætlanagerð

Góðir greiningar- og samskiptahæfileikar

Mjög góð ritfærni á íslensku

Góð kunnátta í ensku og dönsku

Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

�

�

�

�

�

�

�

�

Helstu verkefni:
Ábyrgð á daglegum rekstri deildarinnar

Hvatning, stuðningur og stjórnun
starfsmanna

Stjórnun samskipta við birgja og
viðskiptavini

Greining á markaði og sölutækifærum

Gerð og dreifing kynningarefnis og
umsjón með birtingu auglýsinga

Gerð sölu- og rekstraráætlana

Eftirfylgni í sölu- og markaðsmálum

�

�

�

�

�

�

�

Nánari upplýsingar um starfið veita Brynjúlfur Guðmundsson, framkvæmdastjóri bg@artasan.is s. 414 9220 og
Vilborg Gunnarsdóttir, starfsmannastjóri vilborg@artasan.is s. 535 7136. Umsóknarfrestur er til 19. september
næstkomandi. Umsóknir og ferilskrár með nöfnum umsagnaraðila sendist á netfangið starf@artasan.is.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum verður svarað.

Sölu- og markaðsstjóri
Við viljum ráða hugmyndaríkan, metnaðarfullan og öflugan einstakling í starf

sölu- og markaðsstjóra Novartis Consumer Health en deildin er sjálfstæð
rekstrareining innan Artasan ehf.

Við leitum að öflugum kerfisstjóra á upplýsingatæknisvið fyrirtækisins. Starfið felst í rekstri og 
uppsetningu netþjóna, umsjón með afritatöku og rekstri símstöðvar ásamt almennri notendaþjónustu 
við starfsmenn.

Hæfnisþættir

  Stundvísi, skipulögð og öguð vinnubrögð
  Árangursþörf og metnaður
  Geta til að vinna undir álagi
  Sjálfstæði í vinnubrögðum
  Samskiptahæfileikar

Menntun og starfsreynsla

  MCITP- gráða eða sambærilegt
  Umfangsmikil þekking á Microsoft hugbúnaði
  Þekking og reynsla á rekstri netþjóna og gagnagrunna
  Þekking á afritunarbúnaði og afritunarreglum
  Þekking á rekstri símstöðvar
  Þekking á uppsetningu forrita og vélbúnaðar
  Reynsla af notendaþjónustu

Motus er leiðandi fyrirtæki á sviði kröfustjórnunar (Credit Management Services). Hjá Motus starfa 130 starfsmenn á 11 
starfsstöðvum um land allt. Motus aðstoðar viðskiptavini sína við að bæta fjárstreymi sitt og langtímaafkomu. Motus er 

samstarfsaðili Intrum Justitia sem er leiðandi fyrirtæki á sviði kröfustjórnunar í Evrópu.

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir starfsmannastjóri 
Motus í síma 440 7122. Vinsamlegast sækið um á heimasíðu okkar 
www.motus.is. Umsóknarfrestur er til og með 20. september 2011. 
Ráðið verður í starfið eins fljótt og kostur er.

KerfisstjóriBílstjóri óskast
Prentmet, Lynghálsi 1 í Reykjavík, óskar eftir að ráða 
bílstjóra með meirapróf í 50% starf, vinnutími 13-17.
Atvinnuumsókn er á heimasíðunni www.prentmet.is

Umsóknarfrestur er til 7. október. 
Við leitum að aðila sem er ábyrgðarfullur, duglegur,  

heiðar legur, traustur, góður í samvinnu, sýnir frumkvæði,  
hefur góða  þjónustulund og eflir heildina. 

Við mat á umsóknum verður tekið sérstakt tillit til reynslu  
og þekkingar umsækjenda. 

Prentmet býður upp á hágæða prentun þar sem hraði, gæði  
og persónuleg þjónusta fara vel saman í framleiðslunni.  
Lögð er rík áhersla á að starfsfólki líði vel á vinnustað. 

Nánari upplýsingar um starfið eru hjá fram kvæmda  stjóra  
starfs mannasviðs, netfang: ingasteina@prentmet.is,  sími: 8560604.
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Verslunarstjóri
Fataverslun á Höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða verslunar-
stjóra til starfa. Leitað er að jákvæðum og drífandi aðila með 
mikla þjónustuvitund og söluhæfileika.  

Starfssvið:
• Umsjón með rekstri verslunarinnar
• Starfsmannastjórnun, skipulag verkefna, þjálfunarmál o.fl.
• Aðkoma og umsjón með innkaupum ásamt eftirlit með vöru-  
 innkaupum, lagerhaldi og rýrnun
• Ábyrgð og umsjón á vöruframboði og framsetningu vöru 
 í versluninni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði verslunar eða rekstrar æskileg 
• Reynsla af verslunarstjórnun mikill kostur
• Leiðtogahæfileikar, dugnaður og metnaður í starfi
• Góð framkoma og færni í mannlegum samskiptum

Umsóknir sendist á 101verslunarstjori@gmail.com fyrir 30.09. n.k

ÚTBOÐ ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Landhelgisgæslu Íslands, óskar 
eftir tilboðum í framkvæmdir við breytingar á rafkerfum bygg-
inga innan öryggissvæðis Keflavíkurflugvallar. Í þessum áfanga 
fellst verkið í að breyta raflögnum í  tilgreindum byggingum og 
geymslum og laga þær að gildandi reglugerð um raforkuvirki 
og ÍST: 200:2006 – Raflagnir bygginga. Skipta skal um rafbúnað, 
innlagnarefni, tengla, rofa, lampa, setja upp og tengja nýjar 
töflur. 
Sérhver bygging er um 1.100 m² að stærð með 7 íbúðum á 
tveimur hæðum. Geymslur eru hvor um sig um 170 m² að stærð 
á einni hæð. Byggingar þessar eru skammt suður af gömlu 
flugstöðinni við sama veg að nafni Þjóðbraut. Fara þarf inn um 
vaktað hlið til þess að komast á verkstað og skulu starfsmenn 
verktaka fá aðgangsheimild inn á vinnusvæðið og fylgja öryg-
giskröfum Landhelgisgæslu Íslands og þeim reglum sem gilda á 
öryggis- og varnarsvæðum. 

Helstu magntölur eru: 

Aftengja og fjarlægja: 
Aðaltöflu og rafbúnað í greinatöflum                      32 stk 
Rofa og tengla                                                   1.940 stk 
Ljós, lampa, rofa, spenna og reykskynjara            920 stk   
Dælur, þakviftur og heimilistæki                           205 stk 

Nýr búnaður og uppsetning: 
Aðaltafla og heimtaug                   4 stk 
Greinatöflur                                 28 stk 
Pípur                                          510 metrar 
Tenglar og rofar                           1.800 stk 
Strengir                                      800 metrar 
Ídráttavír                                     2.700 metrar 
Dælur og þakviftur                       12 stk 
Lampar og reykskynjarar             800 stk 

Vettvangsskoðun verður haldin 19. september 2011, kl. 10.00 til 
11.00 að viðstöddum fulltrúa verkkaupa. 

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 10. janúar 2012. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 
13. september 2011. 

Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 27. september 2011, kl. 
14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

ENDURBÆTUR Á RAFLÖGNUM Í 

BYGGINGUM 615, 616, 617 OG 618 

OG GEYMSLUM 608 OG 609 

KEFLAVÍKURFLUGVELLI 

ÚTBOÐ NR. 15116 

F.h.  Reykjavíkurborgar:
Rammasamningur um kaup á rekstrarvörum fyrir 
prentara, ljósritunarvélar og faxtæki, EES útboð nr. 
12690.

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 3.000 kr. frá 
og með 13. september 2011 í þjónustuveri Reykja-
víkurborgar, Borgartúni 12–14, 1. hæð.

Opnun tilboða: 3. október 2011 kl. 10.00, í Borgar-
túni 12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12690

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.
is/utbod 

TILKYNNING UM FRAMKVÆMDALEYFI
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar samþykkti á fundi sínum 
þann 8. september 2011 umsókn Þeistareykja ehf. um 
framkvæmda leyfi fyrir vinnubúðaplan verkeftirlits á 
Þeistareykjum. 

Samþykktar eru framlagðar yfirlitsmyndir auk framkvæmda-
lýsingar í umsókn um framkvæmdaleyfi, dags. 29. júlí 
2011. Framkvæmda-leyfið, ásamt framlögðum gögnum, er 
aðgengilegt á heimasíðu Þingeyjarsveitar, 
www.thingeyjarsveit.is.

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar hefur kynnt sér álit Skipulags-
stofnunar um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar 
og veitir framkvæmdaleyfi með skilyrðum sem tilgreind eru í 
útgefnum leyfisgögnum.

Samið hefur verið um greiðslu framkvæmdagjalds. Fram-
kvæmdaleyfið fellur úr gildi ef framkvæmdir hafa ekki hafist 
innan 12 mánaða frá dagsetningu þess. Í samræmi við 15. gr. 
laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 er ákvörðun 
framkvæmdaleyfis kæranleg til úrskurðarnefndar skipulags- 
og byggingarmála innan mánaðar frá útgáfudagsetningu, 
þ.e. til 9. október 2011.

Þingeyjarsveit, 9. september 2011,
Sveitarstjóri 

S

Ræstingastjóri
Við óskum eftir kraftmiklum einstaklingi í starf 
ræstingastjóra. Í starfinu felst umsjón og eftirlit með 
ræstingum, samskipti við verkkaupa, þjálfun starfs-
fólks ofl. 
Viðkomandi þarf að vera drífandi og samviskusamur,  
skipulagður og sjálfstæður,  tala íslensku og hafa 
ríka hæfni í mannlegum samskiptum. Reynsla af 
ræstingum er kostur en ekki skilyrði. 

Ræstitæknir I Sanitary technician
Við óskum eftir duglegu og samviskusömu fólki til 
starfa við ræstingar. Í starfinu felst almennar ræst-
ingar hjá fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu. Um 
fullt starf er að ræða. 
We are looking for efficient and reliable people, that 
can speak english, to work in the daily cleaning 
sector of our company.  To apply, you can fill out an 
application at our office in Skeiðarás 12 in Garðabær 
or send your application to ath-thrif@ath-thrif.is . 
The application deadline is the 18th of september 
2011. For more information please call 821-7741.

Umsóknum óskast skilað á netfangið 
ath-thrif@ath-thrif.is eða á skrifstofu AÞ-Þrifa, 
Skeiðarási 12 í Garðabæ. Nánari upplýsingar um 
starfið veitir Árni J. Hallgrímsson í síma 821-7741. 

Umsóknarfrestur er til og með 18. september nk. 

Icelandic 
Meteorological Office

Í janúar 2009 var stofnuð ný Veðurstofa Íslands með sameiningu 
eldri Veðurstofu Íslands og Vatnamælinga. Þar starfa rúmlega 250 
manns víðsvegar um landið. Auk þess að taka yfir verkefni eldri 
stofnana hefur Veðurstofa Íslands umfangsmeira hlutverk í vöktun 
og rannsóknum en forverar hennar, m.a. tengdum náttúruvá, 
loftslags- og vatnafarsrannsóknum.

Aðstoðarmaður  
í mötuneyti
Veðurstofa Íslands óskar eftir því að ráða starfsmann í mötuneyti  
og er vinnutími frá 11:00 til 15:00. Helstu verkefni eru að annast  
öll almenn störf í eldhúsi í samráði við matráð.

Óskað er eftir einstaklingi sem er röskur, skipulagður og ábyrgur 
ásamt því að hafa góða færni í mannlegum samskiptum. Farsæl 
reynsla af eldhússtörfum er nauðsynleg.

Um er að ræða 50% starf og fara laun eftir kjarasamningi ríkisins 
og viðeigandi stéttarfélags.  

Nánari upplýsingar um starfið veita: 
 
Borgar Ævar Axelsson Hafdís Karlsdótti 
mannauðsstjóri framkvæmdarstjóri  
Veðurstofu Íslands Fjármála- og rekstrarsviðs 
borgar@vedur.is / 522 60 00 hafdis@vedur.is / 522 60 00 

Umsóknarfrestur er til og með 25. september 2011

Umsóknir sem greina frá menntun, reynslu og fyrri störfum skulu 
berast Borgari Æ. Axelssyni, Bústaðavegi 7, 150 Reykjavík eða  
í tölvupósti á netfangið borgar@vedur.is merkt „aðstoðamaður  
í mötuneyti”.

www.vedur.is 522 60 00

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA AF LANDSBYGGÐINNI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.
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WWW.FULBRIGHT.IS

Fulbright stofnunin auglýsir 
styrki til Bandaríkjanna fyrir 

skólaárið 2012-2013
Námsstyrkir: 
til að hefja masters- eða doktorsnám.

Rannsóknarstyrkur: til vísinda og fræðimanns. 

Cobb Family Fellowship styrkur: til framhald-
snáms við Miami háskóla í öllum fögum sem 
kennd eru við skólann.

Frank Boas styrkur við Harvard Law School: 
til framhalds-náms í alþjóðalögum.

Frekari upplýsingar um styrkina og 
umsóknareyðublöð má nálgast á vefsíðunni: 
www.fulbright.is. 

Skilafrestur allra umsókna er til 
kl. 16.00 föstudaginn 21. október nk.

TIL KYNNIS- OG NÁMSFERÐA

Um er að ræða ferðastyrki til þeirra sem vinna að sam-
starfsverkefnum sem varða tvö af löndunum þremur hið 
minnsta.  Hámarksstyrkur á hvern einstakling er 1.000 
danskar krónur og hvert verkefni fær að hámarki 20.000 
danskar krónur í heildarstyrk. 

Sækja má um styrk til kynnis- og námsferða eftirtaldra:

Skóla 
Íþróttahópa
Tónlistarhópa
Annars menningarsamstarfs

Allar nánari upplýsingar  ásamt umsóknareyðublöðum er 
að finna á vef Ferðamálastofu, www.ferdamalastofa.is.
Umsóknir skulu vera á ensku eða dönsku.

Lokafrestur til að skila umsókn er 13. mars  2011 og mun 
niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir eigi síðar en 20. apríl. 

Umsóknir sendist á skraning@ferdamalastofa.is á rafrænu 
formi. 

TIL VERKEFNA Í FERÐAÞJÓNUSTU 

Allir sem starfa að eflingu ferðaþjónustu á milli 
landanna þriggja geta sótt um styrki á eftirfarandi 
sviðum ferðaþjónustu:
  

Til markaðssetningar
Til nýsköpunar og vöruþróunar
Í kynnisferðir á milli ferðaþjónustufyrirtækja
Til gæða- og umhverfismála innan ferða-  
þjónustunnar

Allar nánari upplýsingar ásamt umsóknareyðu-
blöðum  er að finna á vef Ferðamálastofu, 
www.ferdamalastofa.is.
Umsóknir skulu vera á ensku eða dönsku.

Lokafrestur til að skila umsókn er 13. mars  2011 og 
mun niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir eigi síðar 
en 20. apríl. 

Umsóknir sendist á skraning@ferdamalastofa.is á 
rafrænu formi.

Styrkir frá NATA

NATA er samstarfssamningur ferðamálaráðuneyta í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi. Markmið samningsins er að auka skilvirkni í samstarfi aðila er sinna ferðamálum 
í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi með því að styrkja, samhæfa og tryggja framboð samvinnuverkefna aðildarlandanna á þeim sviðum ferðamála þar sem þau eiga 
einkum sameiginlegra hagsmuna að gæta.

Auglýst eftir umsóknum í 
Norrænu tungumála- og 

menningaráætlun Nordplus 
(Nordplus Nordiske Sprog- 

og Kulturprogrammet)

• Styrkir til norrænna tungumálaverkefna

Norræna ráðherranefndin hefur ákveðið að Tungu-
mála- og menningaráætlun Nordplus verði mótuð 
og komið á fót utan Menntaáætlunar Nordplus sem 
sérstakur vettvangur helgaður norrænum tungu-
málum.

Fyrir aukaumsóknarfrest 15. október 2011 hefur 
Tungumála- og menningaráætlun Nordplus til um-
ráða 427.000 EVRUR (um 70 m. íslenskar krónur) .

Danmörk, Finnland, Ísland, Noregur og Svíþjóð 
standa að Tungumála- og menningaráætlun 
Nordplus 2008-2011. Einnig eiga sjálfsstjórnarsvæðin 
Færeyjar, Grænland og Álandseyjar ásamt samíska 
málsvæðinu aðild að verkefninu. 

Meginmarkmið Tungumála- og menningaráætlunar 
Nordplus á árunum 2008-2011 eru:
 • Að styrkja málskilning og þá sérstaklega skilning á  
  grannmálunum (dönsku, norsku og sænsku).
 • Að auka áhuga, þekkingu og skilning á norrænni  
  menningu, málum og lífsháttum. 

Umsóknarfresturinn 15. október 2011 er aðeins fyrir 
þann hluta áætlunarinnar sem er helgaður norræn-
um tungumálum og er um að ræða verkefni sem 
hefjast frá og með janúar 2012. Veittir verða styrkir 
til verkefna og samstarfsneta 
(ekki skólaheimsókna).

Áherslur 2011
 • Verkefni sem efla málskilning barna og 
  ungmenna (á dönsku, norsku, sænsku).
 • Verkefni sem innihalda leiðbeiningar um hvernig  
  best sé að kenna dönsku, norsku og sænsku í 
   Finnlandi, Færeyjum, Grænlandi, Íslandi og  
  samísku svæðunum. 
 • Verkefni sem innleiða verkefnið ’sprogpiloterne’ í  
  kennslu ungmenna (14-19 ára)*
 • Verkefni sem styrkja stöðu málskilnings í 
  kennaramenntun og styrkja samvinnu um stefnu- 
  mótun á sviði norræna mála í kennaramenntun á  
  Norðurlöndunum.
 • Verkefni sem innihalda hugleiðingar um val  
  háskóla á tungumálum sem kennt er á.
 • Samstarfs- og þróunarverkefni á sviði tungutækni
 • Verkefni sem stuðla að því að markmið norrænu   
  tungumálaherferðarinnar (Nordisk Sprog-
  kampagne) náist*

*Upplýsingar:
 • um Nordisk Sprogkampagne, sjá www.nordisk 
  sprogkampagne.org
 • um ’sprogpiloterne’, sjá: www.sprogpiloter.dk

Öllum umsóknum verður að skila rafrænt gegnum 
umsóknarkerfið ARS á slóðinni: 

http://ars.norden.org

Umsóknarfrestur er 15. október 2011

Nánari upplýsingar á heimasíðu Landskrifstofu 
Nordplus: www.nordplus.is

Upplýsingar á norrænum málum á aðalsíðu 
Nordplus:

www.nordplusonline.org/sca/sprog_kultur

Einnig hefur verið opnað fyrir styrksumsóknir vegna 
undirbúningsheimsókna kennara á leik- grunn- og 
framhaldsskólastigi (Nordplus Junior) og fullorðins-
fræðslustofnana (Nordplus Voksen). 

Umsóknarfrestur er 15. október.

Styrkir
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Stórar innkeyrsludyr (H3,85 x B6 m.) og stórt malbikað bílaplan er 
fyrir framan húsnæðið.  Lofthæðin er um 8 m. þar sem hæst er. 
VSK-húsnæði.  Möguleiki er á að leigjandi bæti við 110 fm. 
millilofti á sinn kostnað - grindin fyrir milliloftið komin upp.

Allar nánari upplýsingar veitir Helgi Már Karlsson í 
s. 534-1024 / 897-7086 eða hmk@atvinnueignir.is

Gott 330 fm. iðnaðarhúsnæði
Smiðshöfði 11

Gunnar Valsson
gv@remax.is

Þórarinn Jónsson
Hdl. Löggiltur
fasteignasali

699 3702

LÁTTU
OKKUR
SELJA
FYRIR
ÞIG

- með þér alla leið -

569 7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Dofraborgir 18 112 Reykjavík

Verð: 43,7 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN

frá kl. 
15:00-15:30

Hilmar Jónasson,
sölufulltrúi
verður á staðnum
sími: 695 9500 
hilmar@miklaborg.is

sunn. 11.sept.

Fallegt 5 herb. endaraðhús á 

tveimur hæðum með bílskúr 

Skipti möguleg á ódýrari eign

Laust fljótlega

HOLTABYGGÐ – SUMARHÚS VIÐ FLÚÐIR
Stærð: 70m2. Verð 16.5mkr.

Húsið er vel staðsett og stendur það fremur hátt í 
hlíðum Langholtsfjalls með miklu útsýni og fjallasýn. 
Í húsinu eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi, eldhús 
og stofa. Góð verönd með heitum potti. Skipti á DÝR-
ARI fasteign á höfuðborgarsvæðinu koma til greina. 
Milligjöf staðgreitt, allt að 10mkr. Nánari upplýsingar 
og myndir á www.husin.is og www.fasteignir.is 

Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Sigurður Fannar 
Sölumaður
GSM:  897 5930
siggifannar@husin.is

- með þér alla leið -

569 7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Jötunsalir
215 m² með útsýni í algjörum sérflokki
Veglega innréttuð eign á sjöundu og efstu hæð

Stór stofa, 3-4 svefnherbergi og tvennar svalir.

Eigninni fylgir stæði í bílageymslu.

Sjón er sögu ríkari.

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Opið hús Mávahraun 27 - Hf.

Nýkomið sérl. skemmtilegt einbýlishús á einni hæð m/ góðum bílskúr samtals. 175 fm. 
Húsið er talsvert endurnýjað ma. þak, gluggar og fl. Frábær staðsetning.

Húseignin verður til sýnis í dag, laugardag milli kl. 14-15.
Verið velkomi

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

OPIÐ
 H

ÚS

Smiðshöfði 6
Til sölu

Öll húseignin, 873,9 m² á þremur hæðum
Óskað er eftir tilboðum í eignina. 
Lágmarkstilboð kr. 59.000.000.-

Upplýsingar um eignina gefur
Óskar í síma: 898 6377

Er eignin þín „gleymd" 
á fasteignamarkaðnum?

Hafðu samband við verðlaunaðan 
sölumann og fáðu að vita hvað hægt 

er að gera, það kostar ekki krónu.

Vernharð Þorleifsson 
    Sími: 699 7372 
    venni@remax.is

Ástþór Reynir
lögg. Fasteignasali

                                   senter@remax.is 
414 4706 

                                   

sími: 511 1144
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sími: 511 1144

Langirimi 21-23, 112 Reykjavík
 Til leigu þrjár einingar í Langarima – Grafarvogi:

 

• 99 fm. þjónustuhúsnæði á 2. hæð sett upp sem  
 snyrtistofa. Getur hentað undir ýmsa starfsemi.
 
• 374 fm. skrifstofu/þjónustuhúsnæði í kjallara. 
 Þar var áður líkamsræktarstöð. Góð loftræsting.  
 Ekki vsk. húsnæði. 

• 387 fm. skrifstofu- og  þjónustuhúsn. á 2. hæð.  
 Lyfta. 14 lokaðar skrifstofur og 2 fundarherbergi.  
 Ljósleiðari er í húsinu. Ekki vsk. húsnæði. 

 

Vinsamlegast hafið samband við Ólaf í síma 824 6703 
eða sendið póst á olafur@atvinnueignir.is til að fá 
nánari upplýsingar um eignirnar.

Hnotuberg 5..
220 Hafnarfjörður
Glæsilegt hús, frábær staðsetning

Stærð: 360 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1987

Fasteignamat: 49.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 64.900.000

Sérstaklega glæsilegt og mjög sérstakt einbýlishús við Hnotuberg í Hafnarfirði.
Mjög fallegur arkitektur er í húsinu, mikil lofthæð og fallegir timburbitar í lofti.  50 fm aukaíbúð með sérinngangi
á jarðhæð. Húsið hefur verið endurnýjað að mestu síðastliðin 10 ár.

Neðri  hæð:  Flísalögð  forstofa  með  skápum,flísalagt  gestasalerni,  rúmgott  svefnherbergi,  stórt  flísalagt
þvottahús, rúmgott hol með mikilli lofthæð, hringstigi upp á efri hæð ásamt bílskúr.

Efri hæð: Eikarparket á gólfi, 4 rúmgóð svefnherbergi, útgegnt út á svalir úr einu herbergi. Svalir nánast allan
hringinn í kringum húsið. Stórt flísalagt eldhús með miklu skápaplássi og eyju. Rúmmgott flísalagt baðherbergi
með  baðkari  hvítri  innréttingu  með  góðu  skápaplássi  og  stórri  sturtu.  Innangegnt  úr  hjónaherbergi  inn  á
baðherbergi. Falleg og björt stofa með mikilli lofthæð, gert ráð fyrir arni í miðju stofunnar, tveir útgangar út á

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes
Steindórsson

Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 11 September milli kl 18:00-18:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

699 5008

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín



Víðihlíð 6..
105 Reykjavík
Glæsilegt einbýlishús á góðum stað

Stærð: 428,9 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1983

Fasteignamat: 70.950.000

Verð: 89.000.000
Frábær staðsetning í aflokuðum botnlanga nálægt Perlunni. Húsið er á þremur hæðum með tvöföldum
bílskúr. Tvennar svalir í vestur og suður. Tveir sólpallar og ræktaður garður. Á miðhæð eru opið eldhús
og opnar stofur. Á efri hæð eru þrjú til fjögur svefnherbergi, fata herbergi og baðherbergi. Á neðstu hæð
eru stofur, stór nuddpottur, sauna og 3-4 svefn eða vinnuherbergi. Gólfefni: Marmara flísar á miðhæð,
flísar á baðherbergjum og parket á öðrum vistaverum á efri hæð og neðstu hæð.

Lind

Hörður Sverrisson
Lögg. fasteignasali

hordur@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 12 september  kl 18-18:30

8995209

Blikaás 17
221 Hafnarfjörður
Falleg endaíbúð með sérinngangi

Stærð: 119, fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000

Fasteignamat: 22.150.000

Verð: 27.900.000
Falleg 119 fm 4ra herbergja íbúð með sérinngangi við Blikaás í Hafnarfirði. Íbúðin er á annarri hæð í
litlu fjölbýli í hinu vinsæla Ásahverfi í Hafnarfirði þar sem útsýni er fallegt og þjónusta á næstu grösum.
Snyrtilegt umhvefi og stutt í gönguleiðir. Nánari lýsing eignar: Stór stofa með útgengi út á suður svalir, 3
rúmgóð svefnherb. með fataskápum, stórt eldhús með fallegri viðarinnréttingu, flísalagt baðherb. með
sturtuklefa, þvottaherb. og geymsla innan íbúðar. Gólfefni: Parket og flísar.

Lind

Hörður Sverrisson
Lögg. fasteignasali

hordur@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 12 september  kl 17-17:30

8995209

Álkonuhvarf 43
203 Kópavogur
Lítil útborgun og hagstæð afborgun

Stærð: 105,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 21.450.000

Verð: 25.800.000
Björt og skemmtileg 3ja herbergja íbúð ásamt stæði í bilakjallara á þessum vinsæla stað á
Vatnsendahæð. Leikskóli er í götunni og stutt ganga í Vatnsendaskóla. Parket á allri eigninni nema á
baði og þvottaherbergi þar sem er flísalagt í hólf og gólf.Opnanlegur gluggi á baðherbergi.Ísskápur og
uppþvottavél fylgja. Eigninni fylgir 10fm. geymsla í sameign. Auðveld kaup á góðri eign.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Stefán Jarl
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

stefan@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 11.9 milli kl.16.30-17.00

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

8929966

Berjavellir 6
222 Hafnarfjörður
Á morgun sunnudag kl: 16:00-16:30

Stærð: 86,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 15.850.000

Verð: 20.500.000
Falleg 3 herbergja íbúð á 4. hæð. Möguleg skipti á 4 herbergja jarðhæð í tví-eða fjórbýlishúsi á
Völlunum. Rúmgóð stofa, útgengi út á suðaustur-svalir. Tvö stór svefnherbergi með skápum. Eldhús
með borðkrók. Þvottahús í íbúð. Allar innréttingar ásamt hurðum eru úr mahony, parket á gólfum. Í
sameign er sérgeymsla íbúðar ásamt hjóla-og vagnageymslu. Um er að ræða fallega eign í nýlegu
lyftuhúsi. Allt aðgengi og sameign er til fyrirmyndar. Upplýsingar gegur Páll í síma 699 4994 eða
pall@remax.is

Bær

Páll Guðjónsson
Lögg. fasteignasali

pall@remax.is

Opið
Hús

Skipti á stærri eign á völlunum.

512 3460

Drekavellir 18
221 Hafnarfjörður
Falleg og vel staðsett

Stærð: 101,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 19.250.000

Verð: 22.900.000
Stefán Jarl s:892-9966 kynnir í einkasölu:Eignin er staðsett beint á móti Hraunvallaskóla og
Leikskólanum Hraunseli.Flísalagður gangur, hjónaherbergið er rúmgott og bjart, fallegt eikar parket,
vandaðir og stórir skápar. Barnherbergi einnig með eikar parketi og fínum skáp.Baðherbergi er flísalagt
í hólf og gólf, bað með sturtu,þvottaherbergi inn af baðherbergi.Flísalögð stofa og eldhús, fallegar
innréttingar.Flísalagðar suður svalir.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Stefán Jarl
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

stefan@remax.is

Opið
Hús

Mánudagur 12. Sept 18.15-18.45

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

8929966

Erluhraun 13
220 Hafnarfjörður
Gott einbýli frábær staðsetnig

Stærð: 178,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1962

Fasteignamat: 31.400.000

Verð: 47.500.000
Sérlega fallegt vel staðsett 178,3 fm einbýlishús á þessum frábæra stað miðsvæðis í Hafnarfirði. Eignin
er mikið endurnýjuð og stendur á fallega ræktaðri skjólgóðri lóð.Góð eign sem hægt er að mæla með.

Allar nánari uppls gefur Páll í síma 861-9300 eða pallb@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 11.09. milli 15 og 15:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

861 9300

Fjóluhvammur 12
220 Hafnarfjörður
Vandað einbýli góð staðsetning 

Stærð: 273,2 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1980

Fasteignamat: 43.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 0
Remax Lind og Páll kynna: Mjög vel skipulagt og vandað 273,2 fm hús á tveimur hæðum. Fimm
rúmgóð herbergi, arin stofa og stofa með suður svölum. Eldhús og borðstofa. Hellulögð verönd til
suðurs og stór lóð. Einstaklega fallegt útsýni og ein besta staðsettning sem Hafnarfjörður hefur upp á
að bjóða.Skv. Þjóðskrá Íslands skiptist húsið eftirfarandi. Neðri hæð 78 fm og bílskúr 39,9 fm. Efri hæð
155,3 fm samtals 273,2 fm. Að auki er óskráð rími með glugga c,a 28 fm2 Nánari uppls Páll sími
861930

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudagin 9 sept milli 16 og 16:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

861 9300

Furuás 12
221 Hafnarfjörður
Óborganlegt útsýni

Stærð: 306,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2009

Fasteignamat: 32.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.000.000
Glæsilegt fokhelt: 269,6 fm parhús á tveimur hæðum ásamt 37,2 fm bílskúr, samtals 306,8 fm.
Efri hæðin skiptist í forstofu, snyrtingu, stofu, borðstofu, eldhús,Hjónaherbergi,fataherbergi geymslu og
bílskúr. Gengið er út á svalir úr Stofu.Neðri hæðin skiptist í 2 svefnherbergi, baðherbergi og gang.
sjónvarpserbergi, þvottahús og stórt baðherbergi

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Open house?..

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

861 9300

Langamýri 32.
800 Selfoss
Glæsilegt fullbúið raðhús.

Stærð: 140 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Fasteignamat: 22.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 28.900.000
Glæsilegt fullbúið raðhús til sölu með innbyggðum bílskúr við Löngumýri á Selfossi. Húsið er alls 141
fermetrar úr steyptum einingum og bílskúrinn er 31 fm af stærð. Innveggir eru úr gipsi. Þrjú
svefnherbergi með góðum skápum. Anddyri er rúmgott með fataskáp. Allar innréttingar úr aski. Stofa er
björt með stórum gluggum og mikilli lofthæð. Flisar á öllum gólfum. Stór sólpallur. Hellulagt plan framan
við húsið. Hagstæð óverðtryggð lán áhvílandi.

Bær

Haraldur A.
Lögg. fasteignasali

hallihar@remax.is

Skipti  óskst á eign á höf.b.svæðinu.

6903665

Móabarð 12
220 Hafnarfjörður
Góð sérhæð með frábæru útsýni

Stærð: 152,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1952

Fasteignamat: 21.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.900.000
Remax Lind og Páll kynna: 120,6 fm MIÐHÆÐ í góðu þríbýli á Góðum útsýnisstað, ásamt 32 fm
bílskúr, samtals 152,6 fm2. Íbúðin er öll nýlega standsett.Nýuppgert eldhús og bað,3 rúmgóð
svefnuherbergi og möguleiki á því fjórða.Frábært útsýni. Allar nánari uppls gefur páll í síma 861-9300
eða pallb@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudagin 11 sept milli 14 og 14:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

861 9300



Gunnar Sverrir

862 2001
Ástþór Reynir

899 6753

Skráðu fasteignina þína hjá okkur og við seljum hana!

Þóra Birgisdóttir

777 2882

Vönduð og góð þjónusta
Hringdu núna!

thora@remax.is

Ástþór Reynir 
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
arg@remax.is

berjarimi 4
112 Reykjavík
Snyrtileg íbúð á vinsælum stað

Stærð: 80,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1995

Fasteignamat: 15.150.000

Verð: 17.600.000

Auðveld kaup!! yfirtaka +sölukostnaður!! RE/MAX SENTER KYNNIR: Fallega 78,8 fm 3ja herbergja íbúð á 5.
og efstu hæð í lyftuhúsi, ásamt stæði í bílgeymslu.
Sérinngangur af svölum. Forstofa með skápum, flísar á gólfi. Hol/gangur með parket á gólfi. Eldhús með góðri
viðarinnréttingu, helluborð, ofn, háfur, (stál), flísar á gólfi. Stofa með parket á gólfi, útgengt á góðar suð/vestur
svalir.  Tvö svefnherbergi  með parket  gólfum, skápar í  báðum. Baðherbergi  með viðarinnréttingu,  baðkar og
sturtuklefi, flísum á gólfi og veggjum, baðkar, innrétting. Þvottahús með innréttingu, flísar á gólfi. Sér stæði í
bílgeymslu og sér geymsla á jarðhæð.
Stutt í alla þjónustu, grunnskóla, leikskóla osfr.
Allar  upplýsingar  um eignina  gefur  Ástþór  Reynir  í  síma 8996753 eða á  arg@remax.is  og  Gunnar  Sverrir  í
síma 8622001 eða á gunnar@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 18.00 - 18.30

899 6753

8622001

Smárarimi 10
112 Reykjavík
Fallegt einbýlishús með útsýni

Stærð: 182 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1995
Fasteignamat: 35.350.000

Bílskúr: Já

Verð: 52.900.000

RE/MAX SENTER og Þóra kynna gott hús á einni hæð á einstökum útsýnisstað. Um er að ræða vel skipulagt
einbýlishús í Grafarvoginum. Húsið er vel skipulagt, íbúðarhluti 149,6 fm.  með 4 svefnherbergergjum, stofu,
borðstofu, eldhúsi, sjónvarpsholi og baðherbergi auk forstofu, þvottahúss og bílskúrs 32,6 fm.
Nánari  lýsing;  Forstofa  er  flísalögð  með  fatahengi  og  skáp,  opið  rými   er  innréttað  sem  sjónvarpshol.
Herbergin eru 4, forstofuherbergi með skápum og parketi á gólfi, 2 barnaherbergi, ca 10 fm. og hjónaherbergi
með skápum. Baðherbergi er flísalagt, þar er baðkar og  sturtuklefi, innrétting með tveim vöskum. Eldhús er
rúmgott  með  ljósri  innréttingu  og  granít  og  viðar-borðplötum.  Stofa  og  borðstofa  eru  opnar  og  bjartar  með
mikilli lofthæð og innfelldri lýsingu. Úr stofu er gengið út á 40 fm. timburverönd og garð sem snýr í vestur með
óhindruðu útsýni. Þvottahús og geymsla er flísalagt og innréttað og tengist bílskúrnum.
Allar  frekari  upplýsingar  veitir  Þóra  í  s.  777-2882  og  thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 12. sept. kl. 18-18.30

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

0

7772882

Svalbarð 3
220 Hafnarfjörður
Laust við kaupsamning!

Stærð: 232 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1957

Fasteignamat: 33.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 0

RE/MAX Senter og Þóra kynna einbýlishús (190 fm) með 5-6 svefnherbergjum og bílskúr (42 fm) á grónum
stað á holtinu í Hafnarfirði. Húsið skiptist í forstofu, hol, eldhús, þvottahús, stofu og borðstofu, sjónvarpshol, 5
svefnherbergi og tvö baðherbergi.
Nánari  lýsing:  Neðri  hæð;  forstofa  með  flísum,  flísalagt  hol  með  fatahengi.  Teppalögð  stofa  og  borðstofa,
eldhús er rúmgott með borðkrók og þvottahúsi innaf þaðan er gengið út í garð. Stórt forstofuherbergi var áður
tvö (einfalt að breyta aftur) og annað minna, ásamt flísalögðu baðherbergi með stórum sturtuklefa. Á efri hæð
eru  2  góð  herbergi  með  skápum,  sjónvarpshol  undir  súð  með  kvistglugga.  Baðherbergi  efri  hæðar  er  með
baðkari, kvistglugga og góðu útsýni, næst því er lítið herbergi/geymsla. Innst á gangi er rúmgott hjónaherbergi
með  gluggum  á  tvo  vegu,  litlum  svölum  í  suður  og  rými  fyrir  fataherbergi  /geymslu.  Garðurinn  er  gróinn,
sérstæður bílskúr fylgir og löng aðkeyrsla. LAUST VIÐ KAUPSAMNING.
Allar  frekari  upplýsingar  um  eignina  veitir  Þóra  í  s.  777-2882  eða  thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn kl. 16-16.30

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

0

7772882

Unubakki 17
815 Þorlákshöfn
Atvinnuhús á góðu verði

Stærð: 144,4 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 0

Verð: 13.900.000

RE/MAX  SENTER  KYNNIR:  Til  sölu  eða  leigu!!  Snyrtilegt  110m2  iðnaðarbil  ásamt  35m2  milliloft  í  nýju
atvinnuhúsnæði við Unubakka í Þorlákshöfn.  Í bilunum er góð lofthæð ( 7 m hæðst) með stórum rafdrifnum
innkeyrsluhurðum ( 4,5 x 4,0 m) inn í bilin. Einnig er sér inngangur(gönguhurð)að aftan.
Gólfhiti í öllum grunnfleti, sér rafmagnstafla í hverju bili og ljós kominn í loft og nokkrir tenglar víðsvegar.

ATH. HÆGT ER AÐ FÁ ALLT AÐ 80% FJÁRMÖGNUN Á HAGSTÆÐUM KJÖRUM.

Allar  upplýsingar  um eignina  gefur  Ástþór  Reynir  í  síma 8996753 eða á  arg@remax.is  og  Gunnar  Sverrir  í
síma 8622001 eða á gunnar@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Auveld kaup!! Til leigu eða sölu!!

899 6753

8622001



10. september 2011  LAUGARDAGUR6

 Bílar til sölu

Til sölu Lancer 4X4, 1999 ek. 180 
þús. Ný skoðaður, ný smurður, góð 
heilsársdekk. Verð 400 þús. Uppl. í s: 
894 3693.

BMW X5. 6cyl. árg. ‘02. Ek.150þ.km. 
Mjög gott eintak. Verd 2.350.000 Uppl. 
s. 862 4059.

Opel astra árgerð 2000 ,1,2L 
,eyðslugr,nýsk. Ek 132þ.km,fallegur bíll 
í góðu lagi ,beinsk. 4 dyra. Verð 410 
þúsund staðgreitt. Uppl. í s. 820 4640.

Subaru Impreza ‘98 EK, 224þús, 2WD. 
Bíll í góðu standi. Verð 340þús. Sími 
867 2169

FORD F150 CREW CAB 2004, EK. 132 
Þ. KM., 6M. EINN EIG.,SKOÐAÐUR.,8 
AUKAFELGUR, SKIPTI Á 
ÓDÝRARI,DRÁTTARK.,ÓHAPPALAUS. 
VERÐ 1750. Uppl. S. 895 8956.

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

Níðsterk duftlökkun. Héðinsgata 2 105 
Reykjavík. WWW.duft.is Sími 512 4460.

Til sölu Opel Astra árg. 2000. Ek. 
178.000. Nýtt pústkerfi, Sk. 12. Verð 
290.000. Uppl. í s. 661 6343.

Til sölu Renault Cangoo árg.’03. Ek. 
149þús. Nýjar bremsur , tímareim , 
vatnsdæla og headpakning. Áætlað V. 
570þús. Uppl. í s. 895 4415.

audi a6 allroad árg 04 verð:2.3 milljónir 
upplýsingar 6914143 Danni

Toyota Corolla 1,6. Árg. ‘96 ek. 150 þ. 
Sjálfsk. lítur ágætlega út, þarfnast smá 
aðhlynningar fyrir skoðun. Verð 160 þ. 
Uppl. í s: 777 9200.

‘1985 mercedes Benz G class.. 
antique,diesel engine and good 
condition. 500,000 kr Ph 865-8188

Hyundai Terracan, árg.’05 ek.103þús.
diesel til sölu.Uppl. í s:8986732

TIL SÖLU PASSAT. GOTT VERÐ. Ný 
skoðaður VW Passat árg 97. Ekinn 174 
þ. Verð 220.000.- Allar nánari uppl. s. 
898-5254.

Lincoln ‘08.4x4. Ek. 46.Þkm. 
Loftlæsingar, Fjarstart, 35t. Dekk, 
Drif4,10. Leður, Dráttarpakki, Crome, 
Bakkmyndav. Einn með öllu. 6.500Þ. 
S: 693 0802.

VW TRANSPORTER árg.’99. Ek 177þ. 
Verð 300þús. Uppl. í s. 897 2006.

Til sölu einstaklega fallegt og vel við 
haldið eintak af Hyundai Trajet, árg. 
2000, ek.186þ. km, ssk. Krókur, sumar- 
og vetrardekk. 7 manna bíll. Verð: 500 
þús. Stgr. Uppl. Í síma 891-6055

Til sölu Renault Megane Scenic ‘00. 
Ek.172þ. Dr.kúla, rafm.í rúðum, sumar 
og vetrardekk á felgum. Sk.12 V. 380þ. 
S. 823 6465.

Hyundai Elantra ‘99, ek. 185 þ. nýsk. V. 
300 þ. Uppl. s. 849 5948.

Subaru Impreza 2,0 silfurlitaður 
fjórjóladrifin, sjálfskiptur, árg. 99’ 
Reyklaust ökutæki, ek. 150 Þús. tilboð 
500.000.kr omarsk@internet.is

Toyota Previa skráður des. 2005, 
sjálfskiptur, ekinn um 100 þús. 
Dráttarbeisli, filmur og álfelgur. Ásett 
verð um 2.900.000 fæst á 2.690.000 
Möguleiki á 70% láni. Skoða skipti. 
Uppl. í síma 858 0405.

Volvo S40 1,9 turbo, 200 hestöfl, 
topplúga, leður, Reyklaust ökutæki 
sjálfsk, árg. 99’ ek. 210 þús. tilboð. 
790.000. kr. omarsk@internet.is

Til sölu Toyota Hiace, afturhj.drifinn, 
ssk, lengri gerð diesel. Ek. 189 þkm. V. 
750 þ. Uppl. 897 1961.

TILBOÐ TILBOÐ
Bmw 318i ‘04, ek. 94 þ. V. 1.590 þ. Gott 
lán getur fylgt, skipti á ódýrari. Uppl. 
868 4043

TOYOTA Rav4 2,0 VVT-i 10/2005, Ek. 
84 þ.km, bensín, ssk, filmur, spoiler. 
Glæsilegt eintak. Áhvílandi: 1.200.000.- 
Verð. 2.150.000. Sími 898 2130.

Volvo S40, Árg.’00, 2.0 l. Sjálfskiptur. 
Ek. 167.000. Álfelgur. Ný tímareim. Verð 
590.000. S: 8971565.

Golf sportline árg. 2004. Ek. 112.000 
km. Verð 1.490.000- Uppl. í s. 895 
3840.

Tveir eðal Benzar til sölu, annar er 220 
disel 4 dyra, beinskiptur, árg 1970 og 
hinn 280 ce 1971, ss.k Þarfnast báðir 
lagfæringar. Uppl. í síma 896 3044

Suzuki Vitara árg. 1997. Ssk, ek. 147 
þús.km. Bíll í toppstandi, nýskoðaður. 
Verð 350 þús. S. 825 2101.

TILBOÐ ÓSKAST
Mitsubishi Lancer árg. 00, ek. 260 þkm, 
ssk. nýskoðaður, Uppl. 843 0561

Til sölu Karisma ‘99 Ek. 190 þ. Uppl. í 
s. 843 0305.

Til sölu græn Toyota Carina E. Árg. ‘97. 
Sk. 12. Ek. 225þús. V. 250þús. Uppl. í 
s. 891 6625.

Toyota avensis 04
Toyota avensis ‘04, ssk, ek. 91 þ. 
Vínrauður, heilsársdekk. Fæst á 1.550 
þ stgr. Uppl. S. 899 3047.

Vw golf. árg. ‘96. ek. 190 þ. Vel gangfær, 
þarfnast lagfæringar. V. 95 þ. Uppl. 
865 1412.

VW Transporter árg. ‘01. Þarfnast 
lagfæringar. Selst ódýrt. Uppl. í s. 615 
2532.

Toyota Avensis árg.’04 ljósgrár. Ek. 
122þ. Sk.2012. Sumar og vetrardekk. 
Verð 1.450 Uppl. Í síma 895-1434.

 0-250 þús.

Til sölu Subaru Impresa árg. 1998. 
Skoðaður 2011, fæst á kr. 250.000.- 
staðgreitt, ekkert prútt, engin skipti. 
Uppl. í síma 893 2188.

 250-499 þús.

ódýr og sparneytur vw polo til sölu 
tilboð 350 þús. 2000 árg. nýtímareim 
og fl. betri upplýsingar gefnar í síma 
896 5923.

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

 500-999 þús.

TOYOTA AVENSIS Árg. 06/2000, blár, 
Ek. aðeins 138 þ.km., 2000vél, ssk, 
4dyra, krókur, Topp eintak. Verð: 
790þús. s: 892 9804.

 1-2 milljónir

Flottur Toyots Avensis ‘04. Ek. 74 þús. 
Beinsk., bensín. Vel með farinn. Verð 
1,7 m. S.867-7080.

BMW 320CI e46, árg 10/01, ek. 112þús, 
bsk, M-TECH, AC-SCHNITZER felgur, 
sá flottasti !! 1590stgr!! stendur á bill.
is S:8645611

Til sölu mazda rx8 2003 ek. 87þ. bein 
sala eða skipti á hestakerru, húsbíl eða 
5m diesel bíl s. 862 3310.

 Bílar óskast

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

BÍLL ÓSKAST. Corolla, 
Yaris, Avensis, Micra, 

Almera, Golf, Polo, Focus, 
Peugeot 206 eða Lancer

Árg. 1998-2003 fyrir 100-300 þúsund. 
Helst í góðu lagi en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. í síma 772-5450.

Gömul toyota. Því eldri því betri. Max 
200 þús. Uppl. í s. 820 7359.

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.

 Jeppar

Toyota Hilux árg. ‘04 ek. 127 þús. km. 
Dísel 2,5 l,102 hö. Breyttur fyrir 37” 
dekk. Er á 35”. Áhvílandi 1.000.000- 
kr. Verð 2.190.000-kr. Engin skipti. 
Upplýsingar í síma 821 6584 og 
ipp0332@gmail.com

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

Til sölu
Til sölu Fassa F270 árg. ‘99 með 6 
í glussa,krabba og rótor lagnir og 
fjarstýringu sími 899 2058.

Renault Premium 420 CD árg. ‘02. 
26-6x2. Uppgerður gírkassi og nýir 
spíssar. V. 3,9 + VSK. Uppl. í s. 898 
9006.

Til sölu
Til sölu Kassbohre sementsvagn á lofti 
sími 899 2058.

Flutningsvagn (tengivagn, tandem) til 
sölu verð 2,5 m+VSK skráður 18,7 
2011,burðargeta 12,7 tonn einþingt 5,3 
t .L7,30.b2,45,h2,35.nánari uppl. 898 
9006.

Til sölu
Til sölu Merceds Bens 1223 árg. ‘98 
ekinn 223 þús. með vélaflutninga palli 
sími 899 2058.

 Húsbílar

Til sölu mercedes bens 711D árg. 86. 
Bíllinn er ný innréttaður sem húsbíll, 
með 12/220/gas kerfi ásett verð 2,4 
uppl. 893-8633 Gísli.

Fallegur húsbíll Fiat Mclouis árg. ‘07. 
Ek. 20þús. km. Uppl. í s. 899 3016 eða 
486 6623.

 Mótorhjól

Til sölu Merc. Benz E 200 Kompr. 
árg. 2007. Sjálfsk, lúga, hiti í sætum, 
XENON, ekinn 76.000 km. Ásett verð 
4,5 millj. Selst í beinni sölu á 3,5 millj. 
Uppl. í síma 822 1216.

HONDA CRF 150. Árg.’07. Ek.15 tíma. 
390þ. stgr. S:860 3108.

Kawasaki Vulcan 550cc. Árg. ‘07. Verð. 
800 þús. Uppl. í s. 698 2220.

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

Til sölu Kawasaki KX125 2006. Vel með 
farið og flott hjól, mikið endurnýjað. 
Verð. 290.000. Uppl. í s. 695 0452.

Kawasaki KXF-250 ‘07. Ekið 100 tíma. 
Lítur mjög vel út. Ásett verð 370 þús. 
Tilboð 390 þús. S: 777 9200.

 Vespur

Linhai Eggy 125. V. 300þús. Fyrst skráð 
19-05-2011. Ek. 108 km, Afturdrif, 
sjálfskipt. Enginn skipti. Hjól í sal hjá 
VDO

 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

155.000 kr. fyrir 750 kg. Þýska 
úrvalskerru. Mikið úrval af Þýskum 
HUMBAUR kerrum á staðnum. 
Sérsmíðum kerrur. Mikið úrval af 
íhlutum fyrir kerrusmíði og viðgerðir. 
www.topplausnir.is Smiðjuvegi 40, gul 
gata. s:517 7718.

Vinsælu netakerrurnar komnar aftur 
á frábæru verði, stutt kr 179,999 löng 
kr 229,999  Hagkaup, sími 563-5000.
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Til sölu lítið notuð 2ja öxla kerra með 
2 t burðargetu, árg.08. Verð 450 þús. + 
vsk. Nánari uppl. í 861 6021.

 Hjólhýsi

Óska efir TABBERT DAVINCI 540, í 
skiptum fyrir FLEETWOOD UTAH 12’ 
fellihýsi 2008 með fortjaldi, sólarsellu, 
wc, Truma, grjótgrind og fl. Milligjöf stgr, 
Nánari uppl. s. 899 7567.

Til sölu LMC Lord Ambassador 650 
RMD. árg. 2008 eitt með öllu. Verð 
4.800,000- Uppl. í s. 895 3840.

 Vinnuvélar

 Bátar

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

Til sölu Sóma Julla með 40hö 
fjórgengismótor ásamt vagni. Verð 
1950þús. Upplýsingar í síma 893 2099.

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

Færeyingur (6 æringur) gullfallegur 
nýlegur trébátur. Bátnum fylgir segl, 
mótor og vagn. Uppl. s. 897 2877

 Flug

TF_PIA til sölu: Piper Warrior II, árgerð 
1980. Mótor 161 hö. Keyrður 250 tíma. 
Narco tæki, IFR tæki. Alltaf verið geymd 
í upphituðu skýli. Möguleiki að skýli 
í Fluggörðum verði selt með. Tilboð 
óskast. Uppl. í s. 892 9204 eða 774 
5010.

Af sérstökum ástæðum er Bellance 
Citabria 7KCAB árg. 1975 til sölu.. Öll 
nýuppgerð og í toppstandi. S: 869 
8754.

 Aukahlutir í bíla

 Hjólbarðar

31” dekk til sölu V. 30-45Þ S. 896 3642.

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

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

 Varahlutir

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Peugeot 406. Ódýrir varahlutir úr 
vínrauðum station árg. 1998 til sölu. 
892 5157.

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.

Er að rífa Kia Carnival 00, heill bíll fyrir 
utan vélarbilun, ssk, rafmagn í öllu og 
krókur. Uppl. 773 4747.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

Vy-þrif ehf.
öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Bókhald

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

 Garðyrkja

 Fjármál

Evrur til sölu
3% yfir seðlagengi

uppl. í síma. 857 6711.

 Málarar

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ LEKA OG 
KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA ÞÆR. Tek að mér 
Lagfæringar, Upppsetningar, Þakviðgerðir, 
Viðgerðar á Bárjárnsklæðningu og alla 
aðra Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448 
Ólafur.

Sprautulökkun, spautum innréttingar, 
innihurðir, húsgögn og fl. Gná ehf, 
Uppl. s. 894 7200.

Tek að mér hellulögn og aðra garðvinnu. 
Áralöng reynsla. Kem og geri tilboð þér 
að kostnaðarlausu. S. 867 0401.

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

 Tölvur

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

 Nudd

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

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

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

Nudd
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í 
dag. Uppl. í s. 616 6469.

 Spádómar

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

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. 
Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og 
peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Iðnaður

Gref fyrir dreni og skolpi
Fjarlægi efni og kem með nýtt. 
Er einnig með steinsögun og 
kjarnaborun. Góð og vönduð 

vinnubrögð.
Getum bætt við okkur 

verkefnum. S. 863 1291.

 Önnur þjónusta

Green-house
 ERUM FLUTT!

Nýju haustvörurnar eru komnar. 
Opið í dag 10-14. 
Frír bæklingur og eldri vara seld með 
afslætti. Green-house Móaflöt 25, 
Garðabær.

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Nudddpottur 6 manna. Sundance Spa 
rafmagns. 4. ára verð 590 þús. bein 
sala. Lítið notaður. Gumma 690 8190.

Gróðurhús TILBOÐ !!!
6fm með hertu gleri 230þ. 9fm með 
hertu gleri 330þ. KLIF ehf, S:552-3300

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

Til sölu iPod touch 32GB, enn í ábyrgð, 
er eins og nýr. Upplýsingar í 849-1499.

Þjóðbúningur með 150 
ára sprotabelti

Til sölu er þjóðbúningur með 150 ára 
sprotabelti, Tvö pils, þrjár mismunandi 
svuntur. Verð kr. 1.000.000 En verðmat 
á nýju silfri er 1,4mj. Uppl. í s. 696 
7944.

Álfelgur af Volvo V40, jafnvel með 
dekkjum. Á sama stað óskast keyptar 
stálfelgur undir samskonar bíl. Uppl. 
899 2276 e. kl. 17

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

 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.

 Hljóðfæri

Vel með farið og vandað. Consert 
EC 350 Korg frábært rafmangspíanó 
til sölu. Verð 110 þ. Uppl. í s: 695 
0452/483 1032 hjá Ástu.

 Sjónvarp

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

 Bækur

Óska eftir að kaupa vel með farið 
Kawai eða Yamaha píanó. Hrafnhildur 
s:892-4222

 Ýmislegt

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

 Til bygginga

 Verslun

Til sölu
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 Verslun

Nýjar vörur !
Full búð af nýjum vörum Allar stærðir 
Súpersól Hólmaseli 2 587 0077 / 567 
2077 Erum á facebook.

Líkamsræktartöðvar og 
Íþróttahús ATH!

Professional, antistatic dúkar fyrir 
hlaupabretti. Traust þjónusta. Gsm 666 
1025.

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda 
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

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

Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.

EKKERT SEX NUDD,

En æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heitir 
POTTAR og margar teg. af NUDDI. Einnig 
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR, 
SNYRTING og VEITINGAR. Viðráðanleg 
verð og þú kemst fljótt að. Opið 
frá 12-18 alla daga nema sun. JB 
Heilsulind. S. 823 8280. 

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Nuddnámskeið
Vöðvanudd, svæðanudd. www.dao.is

SKAPAÐU Í VETUR
 SKRÁÐU ÞIG Á 

NÁMSKEIÐ

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

Smáskipanámskeið (x. 
pungapróf) í fjarnámi 
byrjar 19. sept 2011

Námskeiðið stendur til 22. okt. en 
nemendur koma í innilotu 20. - 22. 
okt. Kjartan Örn veitir upplýsingar 
um námskeiðið í síma 665 1100 og 
skráning er á www.tskoli.is

 Kennsla

22 ára stúdent tekur að sér 
stærðfræðikennslu fyrir samræmdu 
prófin í 10.bekk. Hefur reynslu af 
kennslu. Upplýsingar í síma 8652731 
eða gylfi@sadcars.com

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig 
að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 
9515 Haukur Vigfússon.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Golden retriever hvolpar 
til sölu!

Til sölu hvítir golden retriever hvolpar, 
hreinræktaðir og verða ættbókarfærðir 
HRFÍ. Frábærir fjölskylduhundar með 
einstaklega gott geðslag. Upplýsingar 
á art@mi.is.

Gullfallegir papillon hvolpar til sölu, 
tilb. til afhendingar. Ættb. frá HRFÍ og 
örmerktir. Heilbrigðir og flottir foreldrar. 
Uppl 616-2784

Miniature Pincher
Hvolpur er undan Arí sem er bæði 
meistari og margföld verðlaunatík og 
Whisper sem hlotið hefur mörg verðlaun. 
Ættbók frá HRFí. Báðir foreldrar eru 
innfluttir. Tilbúin til afhendingar. Uppl. 
843 4384 / www.minpin.bloggar.is

HRFÍ Rottweiler
Til sölu efnilegir rottweiler hvolpar. 
Foreldrar mjög skapgóðir og heilbrigðir. 
Tilbúnir til afhentingar með HRFÍ 
ættbók um 20.sept. Uppl. í 869 1665.

Ótrúlega fallegum 7 vikna Border 
Collie hvolpum vantar gott heimili. 
Um er að ræða tvær tíkur og tvo rakka 
Upplýsingar í síma 691-1700. Skoðið 
myndir hér: http://svava.zenfolio.com/

CHIHUAHUA hvolpar til sölu. 2 
snögghærðir rakkar með ættbók 
frá HRFÍ, örmerktir, bólsusettir og 
heilsufarsskoðaðir. Eru tilbúnir fyrir ný 
heimili. Uppl. í s. 844 2728.

Chihuahua
Gullfallegur Chihuahua hvolpur til 
sölu með ættbók frá REX. Tilb. til 
afhendingar. Uppl. í s. 897 8848.

 Ýmislegt

Rafmagnspíanó til sölu með vigtuðum 
nótum x-fótur fylgir, hentar vel í nám , 
2 ára, s. 821-9266

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

Þverá í Borgarfirði
Sjóbirtingsveiði í neðri hluta Þverár. 
Eingöngu fluguveiði frá 14. sept. - 30. 
sept. Uppl. í síma 848 2304.

Gæsaveiði-kornakur.
Laus veiðileyfi í kornakur í Skagafirði. 
Möguleiki að blanda saman stangveiði 
og skotveiði. Hús fylgir. Uppl. í s. 868 
4043.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 
1-2 manna herb.Funahöfða 

17a -19 Rvk og Dalshraun 13 
Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 

þvottavél. 824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj Whith Bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

3. herb. 80fm íbúð í Hraunbæ 136. 
Með húsgögnum. Leiga 85 þ. Uppl. 
843 0561.

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

Til leigu 3 herb. íbúð 101 Rvk. Senda 
sms 777 4358

Herb. til leigu, helst kona, reyklaus. 
Uppl. 896 3667.

4. herb. íbúð á 3. hæð í Neðra 
Breiðholti til leigu. Uppl. í s. 612 5458.

Herbergi til leigu í Seljahverfi. Aðgangur 
að WC og sturtu. Húsgögn fylgja. Laus. 
Uppl. í s 824 3205.

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Til leigu 3. herbergja íbúð í Nónhæð 
gbr, 210. Langtímaleiga, leiga á mánuði 
150 þús með hita og hússjóð innföldu, 
(bankatryggingar krafist.) Uppl: 891 
6390 Guðrún.

Selfoss, lítil fjögurra herbergja íbúð til 
leigu, góðu hverfi, Uppl. í S. 698 8072.

Vesturbær
Herbergi til leigu í 101 m/aðgangi 
að eldhúsi, leigist helst rólegri og 
reglusamri konu, sími 892 9512.

Stúdíóíbúð 43 fm á rólegum stað í 
Kóp. Sér inngangur. Kælisk.uppþv.tengi 
f.þvottav.á baðh. Laus. Verð 80þ. S.898 
8925.

Big room for 1 or 2 persons, on 3rd 
floor for rent in 101 very close to bus 
station. Everything included. 45.000kr. 
No Smoking. Telephone 898 9574.

110 fm , flott 3. herb. íbúð á Berjavöllum 
í Hfj. Með 2 bílastæðum í bílakjallara. 
Leiga 160þús. m. hússjóð. Laus stax. 
Uppl. í s. 892 6615.

 Húsnæði óskast

Óska eftir 2ja herb.íbúð til leigu. Ég er 
29ára einhleypur, reykl. og reglusamur 
og er búinn að vera í fastri vinnu í yfir 
7ár. S:6992447

Ungt par, læknanemi og iðnaðarmaður, 
óskar eftir 2-3. herb. Íbúð frá 1.nóv, 
helst í Hfj, Grb eða Kóp. Erum snyrtileg, 
reglusöm, skilvís og með langtímaleigu 
í huga. S: 6922500

Einhleypur, reyklaus og reglusamur 
miðaldra skrifstofumaður óskar eftir 
stúdíó- eða lítilli 2ja herb. íbúð á 
Höfuðborgarsvæðinu. Gsm: 867-3707

Tvær ungar reglusamar stelpur óska 
eftir íbúð frá 1.nóv. helst langtíma leiga. 
Sanngjarnt verð. Uppl. í s: 849 4191.

 Geymsluhúsnæði

Vantar þig hýsingu fyrir tjaldvagn, 
fellihýsi, hjólhýsi eða húsbíl, rétt 
rúmar klst. frá Rvk. Verð frá: 22 þ. fyrir 
veturinn. Uppl. í s:897-9814

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

Ferðavagnageymsla í Borgarf. f. tjaldv. 
fellih. hjólh. bátar o.fl. upphitað, gott 
verð S: 612 6130 email: solbakki311@
gmail.com

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

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

GEYMSLUHÚSNÆÐI Í 
REYKJAVÍK

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

Húsvagnageymslan 
Þorlákshöfn.

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

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)

Geymsluhús.is
Innri Njarðvík, fellih, tjaldv, bílar ofl. 
ATH!gott verð!! Ekki seinna vænna 
en koma verðmætum í skjól!! Ennþá 
nokkur pláss laus. S. 698 8010 & 
770-5144.

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.

Tökum tjaldvagna í 
geymslu,staðsettning Mosfellsbæ. 698 
0906, 566 6250 Bjarni.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu við höfnina 
í Kópavogi.

400fm nýlegt húsnæði með 
stórum hurðum í báðum 

endum, grifja og olíuskilja. 

Má skipta í 100fm bil og 100fm 
önnur hæð, sem hentar f. 

skrifstofur, íbúð eða listamenn.
Uppl. s. 892 4683 eftir kl. 16 

mail: a1124@simnet.is

Lítið iðnarðarbil eða stór skúr óskast 
í Rvk eða í nágrenni. Max 100 þús. á 
mán. S. 820 7359.

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

 Fasteignir

Fljóðljós með hreyfiskynjara og 
myndavél. Ódýr og traust þjófavörn 
með mikinn fælingarmátt. Verð kr. 
39.000.- www.ferdavagnar.net/verslun 
S: 660-7747.

 Gisting

ATVINNA

 Atvinna í boði

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 í boði
Melabúðin óskar eftir kjötstjóra 

í verslun sína að Hagamel. 
Einnig eru laus störf í innkaup 
og áfyllingu ásamt almennum 

afgreiðslustörfum, heilsdags og 
hlutastörf.

Áhugasamir hafið samband 
við verslunarstjóra í sima 551 
0224 og/eða sendið umsókn á 

melabudin@thinverslun.is

Skemmtilegt 
afgreiðslustarf.

Ertu glaðleg, samviskusöm, 
heilsuhraust og til í að 

starfa við afgreiðslu í mjög 
skemmtilegri og líflegri verslun? 

Þá viljum við fá þig í hópinn 
okkar. Þú þarft að geta unnið 
virka daga til kl 18:30 og báða 
dagana aðra hverja helgi fram 

til 17:00, æskilegur aldur 20-40 
ára. Ca. 80% stöðugildi með 

góðum fríum á milli og ca. 25% 
yfirborgun á samningstaxta.

Sendu okkar 
bakgrunnsupplýsingar STRAX 

á framherji@simnet.is, við 
ráðum á mánudaginn.

óskar eftir áreiðanlegum og 
kraftmiklum starfsmönnum í 

vöruhús félagsins að Bíldshöfða 
9. Um er að ræða öll almenn 
lagerstörf og önnur tilfallandi 

verkefni í vöruhúsi.
Nánari upplýsingar veitir 

Lórenz Þorgeirsson í síma 440 
1250. Áhugasamir sæki um 

starfið á www.n1.is

Óska eftir fólki í úthringingar á kvöldin. 
Föst laun og bónusar. uppl. gefur Einar 
891-6091.

Opinn og ófeiminn einstaklingur óskast 
til samstarfs. Sveigjanlegur vinnutími og 
góð laun í boði. Uppl. nuddstofa09@
gmail.com

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

Opnum eftir nokkra daga glæsilega 
ísbúð við Háaleitsbraut. Óskum 
eftir fólki í dagvinnu og kvöld og 
helgarvinnu. Aldurstakmark 20 ára. 
Upplýsingar í síma 8231776.

Leitum eftir einstakling með mikla 
reynslu í sölu og þjónustu á sviði 
ræstinga til starfa sem fyrst. Starfið 
fellst í umsjón með ræstingum og sókn 
á verkefnum fyrir fyrirtækið. Umsóknir 
berist á thorey@gardlist.is.

Framúrskarandi sölufólk óskast í sölu 
á sænskum gæða hreinsivörum. Góðir 
tekjumöguleikar í boði. Umsóknir 
sendist á info@naturecare.is

Tækifæri - Áskorun
Viltu nýta tíma þinn betur. Höfum 
tækifæri fyrir þig. Ábati sem skilar 
árangri. Þjálfun - samvinna. Upplýsingar 
í síma 821 4445.

Yfirvélstjóri óskast
Á 170 tonna bát.(vélarstærð 590kw) 
frá Suðurnesjum. Upplýsingar gefnar í 
síma 861 2806 eða 421 2806.

Afgreiðslumaður óskast
Afgreiðslumaður óskast í véla og 
varahlutaverslun. Um er að ræða 
framtíðarstarf. Áhugasamir sendið 
tölvupóst á umsokn83@gmail.com

Vantar trésmiði eða menn vana 
smíðavinnu. Uppl. s. 894 3343 Jón og 
jonogsalvar@simnet.is

Prjónakonur Fimir fingur óskast til að 
prjóna lopapeysur og vesti. Þurfa að 
geta byrjað strax, við sköffum lopann 
og uppskr. Upplýsingar í síma 896 
8771.

 Atvinna óskast

Bifvélavirki með mikla tækniþekkingu 
og vanur að bera ábyrgð ókar eftir 
atvinnu getur hafið störf fljótlega 
upplýsingar í síma 6115550

Óska eftir aukavinnu við ræstingar 1-3 
daga í viku eftir kl 16 uppl í síma 
866-3880

 Viðskiptatækifæri

Til sölu eða leigu
Veitingabíll í fullum rekstri með öllum 
leyfum. Hluti söluverðs fæst lánað. 
ATH. Ýmis skipti. Uppl. í síma 868 7789 
eða grillarinn@simnet.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

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

Rauðbrúnn miniature pinscher slapp 
á fimmtudagskvöld á Bifröst. Hann er 
með svarta ól og mögulega leyfar af 
taumi. Ef þú sérð hann viltu hringja 
í Þórunni í síma 695 2445. Góð 
fundarlaun í boði. P.s ekki reyna að 
ná honum.

Týnt karlmannsúr
Gyllt Omega úr með tilfinningalegt gildi 
tapaðist í miðbæ Rvk föstudagskvöldið 
19. ágúst. Vinsamlegast hringið í s. 696 
1000. Góð fundarlaun í boði

 Fundir

ÁRG 51 úr MELA og HAGASKÓLA ER 
ÁHUGI skólafélaga að hittast 5. nóv 
HAFIÐ SAMB hronngud1@hotmail.com

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.

Hugguleg kona, 61 árs.
Óskar eftir að kynnast heiðarlegum og 
góðum manni sem vini og félaga, e.t.v. 
meira með tímanum. Helstu áhugamál 
eru útivist, fara í bíó, leikhús, á kaffihús, 
tónleikar svo eitthvað sé nefnt. Það er 
leiðinlegt til lengdar að vera alltaf ein á 
báti. Svör sendist á peggy2@simnet.is



PIPA
R/TBVA

 • SÍA
 • 102927

Bjóðum það besta í evrópskri húsgagnahönnun 
og glæsilegt úrval gjafavöru.

         M-SÓFINN íslensk framleiðsla 
sniðin að þínum þörfum.

Opið alla virka daga frá 11 – 18 og laugardaga 11–16.

gi eftir Tinnu Gunnarsdóttur, Starkaður, er not-
r undir skartgripi Guðbjargar. Snaginn, sem líkist 
tönn, er úr gegnheilu áli. 

dóttur Guðbjargar.

VERK GUÐBJARGAR  Guðbjörg hefur meðal 
annars gert sérstaklega fallegt matarstell sem kallast 
Skýjabólstrar og er úr handrenndum steinleir. Þá er 
Guðbjörg í samstarfi við Ólöfu Jakobínu Ernudóttur 
hönnuð undir nafninu Postulína en þær framleiða meðal 
annars stafabolla úr handrenndu postulíni. Þeir verða 
kynntir á sýningu Handverks og hönnunar í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.

5heimili&hönnun

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín
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Heilsuleikskólar Skóla:
Hamravellir, Háaleiti, 

Kór og Krókur.
Leikskóli á „Heilsubraut“

Ungbarnaleikskólinn Ársól.

Heilsuleikskólinn Kór Kópavogi

Heilsuleikskólinn Kór óskar eftir að ráða.
• Deildarstjóra í 100% starf.

Í leikskólanum er unnið eftir heilsustefnunni með 
áherslu á næringu, hreyfingu og listsköpun. Unnið er 
með jákvæð og gefandi samskipti og er góður andi 
ríkjandi í skólanum.

Hafir þú áhuga á að vinna í lifandi og metnaðarfullu 
starfsumhverfi með skemmtilegu fólki þá hafðu 
samband. Við hvetjum karla jafnt sem konur til að 
sækja um.

Nánari upplýsingar veita:
Bjarney K. Hlöðversdóttir leikskólastjóri í síma 
570-4940. Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á 
www.skolar.is

B andaríski leikstjórinn David Lynch hefur hannað næturklúbb í París sem 
er innblásinn af Club Silencio sem kom við sögu í kvikmyndinni Mulhol-

land Drive árið 2001. Klúbburinn verður opnaður hinn 6. október í kjallara Rue 
de Montmartre 142. Hann mun bera, eins og fyrirmyndin, nafnið Silencio.

Á staðnum, sem er um 200 fm, eru fjölmörg minni herbergi, hvert með 
sínum sérstaka anda. Þar má finna herbergi með spegladansgólfi, listabóka-

safn, setustofu og rúmgott 24 sæta kvikmyndaherbergi.
Lynch hannaði þrenns konar húsgögn fyrir Silencio 

auk þess sem teppi í anddyri staðarins og við barinn eru 
hönnuð af Lynch. 

Silencio verður opinn alla daga 
frá sex síðdegis til sex árdegis. 
Fram til miðnættis er hann ein-
vörðungu opinn fyrir félaga í 

klúbbnum og gesti þeirra.

Club Silencio lítur 
dagsins ljós

Stóll úr smiðju David Lynch sem hann 
hannaði sérstaklega inn í Silencio.

„Við sáum fjölmargar sýningar 
og viðburði á HönnunarMars og 
heimsóttum vinnustofur. Við frek-
ari upplýsingaöflun jókst hrifning-
in stöðugt og varð til þess að fjöldi 
boðinna hönnuða stækkaði en allt 
í allt sýnum við verk 59 hönnuða,“ 
segir Matthias Wagner K, en hann 
stýrir sýningunni ásamt prof. dr. 
Klaus Klemp, yfirsýningarstjóra 
MAK og prófessors við Hönnunar-
háskólann í Wiesbaden.

Wagner K þekkir vel til 
íslenskrar hönnunar en hann var 
sýningarstjóri fyrstu íslensku 
tísku- og vöruhönnunarsýningar-
innar á þýskri grundu, árið 2005, í 
Nytjalistasafninu í Köln. Þá fylgdu 

fleiri hönnunarsýningar í kjöl-
farið í Berlín og í 

Reykjavík og árið 2009 var hann 
sýningarstjóri fyrsta norræna 
tískuhönnunar tvíæringsins. Hann 
segir íslenska hönnun listræna og 
tilraunakennda.

„Mér finnst sérstaða Íslands, sér-
staklega á sviði tískuhönnunar, vera 
þá að hún einkennist af ferli. Hún 
hafnar meðvitað eðlislegri tísku-
sjálfsspeglun og tekur inn listrænar 
hefðir. Hönnunin helgar sig marg-
breytileika og grundvallast í því að 
vilja bera af og að sjá hönnun ekki 
sem eitthvað skilgreint heldur sem 
„bersvæði með ótakmarkaða mögu-
leika“ eins og fatahönnuðurinn 
Mundi orðaði það.  Ég tel íslenska 
hönnun almennt einstaklega til-
raunakennda, listræna og sérstaka í 
útfærslu,“ bætir hann við og vitnar 
aftur í Munda: „„Við höfum þegar 

búið til nóg af fötum til að endast 

til eilífðar. Eina réttlætingin fyrir 
því sem við erum að gera er þörf-
in fyrir að skapa.“ Ég tel að margir 
hönnuðir í sýningunni deili þessari 
afstöðu,“ segir Wagner K og Klaus 
Klemp bætir við að íslenskir hönn-
uðir muni spila mikilvægt hlutverk 
í heiminum í framtíðinni.

„Sjálfbærni og umhverfisvitund 
eru orðnar leiðandi línur í alþjóð-
legri stefnumótun. Ef sjálfsmynd 
fólks á ekki að vera skilgreind fyrst 
og fremst með neyslu mun án efa 
koma mikilvægt innlegg frá Íslandi 
og Norður-Evrópu,“ segir Klemp.“

Spurður hvað sýning af þessu 
tagi muni þýða fyrir íslenska 
hönnuði segir Wagner K íslensku 
hönnunar sýninguna í Köln á 
sínum tíma hafa verið mest sóttu 
sýninguna á safninu. Ísland veki 
áhuga og þá verði gefin út vegleg 
sýningarskrá með yfir 350 myndum 
og textum. „Sýningin gæti og ætti 
að styrkja sjálfstraust íslenskra 
hönnuða og hvetja til eflingar þessa 
geira á Íslandi,“ segir hann.

Sýningin stendur til 19. febrúar 
2012. - rat

Íslensk hönnun sérstök og listræn

Súkkulaðifjöll Brynhildar Páls-
dóttur eru eitt þeirra verka 
sem sýnd verða í MAK-safninu í 
september.

Fatahönnun Munda verður sýnd á 
Randscharf-sýningunni.

● Undirbúningur 
yfirgripsmikillar sýningar 
á íslenskri hönnun er nú í 
fullum gangi í MAK-safninu 
í Frankfurt. Sýningin 
ber heitið Randscharf 
Design in Island og verður 
opnuð 21. september. 
Sýningarstjórarnir heimsóttu 
Ísland í vor og völdu 59 
hönnuði sem þeim þóttu 
skara fram úr.

Brynjar 
Sigurðsson er 
einn þeirra 
hönnuða sem 
valdir voru.



STINGUM EKKI
HÖFÐINU
Í SANDINN

Stöndum saman  
– Styrkjum Stígamót!
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HEIMA VIÐ

heimili& 
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LÁRUS VILHJÁLMSSON 
FRAMKVÆMDASTJÓRI 
GAFLARALEIKHÚSSINS

Síðasti hlutur sem ég keypti 
mér var: Huldukonukaffibolli úr 
Álfagarðinum. Alveg magnað 
kaffi úr honum.

Eftirlætishúsgagnið 
mitt er: Gamli ruggu-
stóllinn frá lang-
ömmu eiginkonunn-
ar. Góður 
til að lesa 
í og enn 
betri til að 
sofa í.

Hvað langar þig mest 
í núna? Bókahillu í bóka/vinnu/
borðstofuna, undir leikritin mín.  

Stofan heima: Sælustaður í hjarta 
hússins þar sem öll fjölskyldan 
nýtur sín hversdags sem og á 
stórhátíðum.

Næsta framkvæmd: Hvít pílára-
girðing í bakgarðinn svo að 
hundarnir mínir, Krummi og Týra, 
geti hlaupið um frjálsir. 

Uppi á vegg hangir: Alveg frá-
bært olíumálverk eftir konuna 
mína, Ragnhildi Jónsdóttur, af 
svani sem breiðir út vængina. 
Maður horfir á það og dagurinn 
verður frábær.

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@simnet.is
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-17, sun. kl. 13-17

Myndlistavörur 

í miklu úrvali

Bílaþvottakústar 

Kr. 2.995

Alltaf eitthvað nýtt

Stunguskóflur 
Frá kr. 

1.695

Farangursteygjur ótal gerðir 

Verð frá kr. 295 3 stk.

Álskófla

Kr. 2.695

Malarskóflur 

Frá kr. 1.195
Bílabónvélar 3 gerðir 

Frá kr. 4.995

Steypuskófla

Kr. 1.710

Malarhrífa/laufhrífa

Frá kr. 1.450

Fóðurbalar/Múrbalar/
Beitingabalar/Fötur/

Brúsar/Balar

12V Fjöltengi, 
3falt/4falt M/USB 

Frá kr. 1.995

Heyrnatól

Kr. 1.485
Heyrnatól frá kr:360,

Hjólbörur 80L 

Kr. 6.999

Trésög 650 mm 

Kr. 695

Straumbreytir 12V->230V 
margar gerðir

Kr. 7.995

Straumbreytir 
230V->12V 

Hentugt fyrir kælibox ofl 

Kr. 3.985 Topplyklasett 94stk.

Kr. 13.995
Hleðsluborvélar
fjölmargar gerðir 

Frá kr. 3.995

Vinnuhanskar 

Frá kr. 175

Strigar, ótal stærðir 

Frá kr 195
Olíu/Acrýl/Vatnslitasett 12/18/24x12 ml

Frá kr 495

Acryllitir 75 ml,  
200ml, 400 ml

Frá kr. 480

5
360,

H
fj

Frá 

Gólftrönur 

Frá kr. 4.395

Heyrnat

995

Þekjulitir/Föndurlitir 

Frá kr. 810

Frá 
Stungugaffall

Kr. 3.395

Frá kr.48

16 ára

Reiðhjólafestingar á kúlu

F/2-hjól kr. 4.785 
F/3-hjól kr. 9.760

eiðhjólafestingar á kúl

Ljósabretti

Kr. 6.785

Keðjusög

Kr. 17.999

Hleðslutæki 12V 4A 

Kr. 4.695

Framlengingarsnúra 20 M  

Kr. 3.999

Hjólkoppar 
12“-13“-14“-15“-16“ 

Frá kr. 795

Endalaust úrval af 
stigum og tröppum

Verð frá kr. 22

Tjaldlugtir,  
fjölmargar gerðir  

Frá kr.795

Strekkibönd  
Ótal gerðir

Frá kr. 385

Framlengingarsnúra  
12 - 24V

kr. 999

Listavörur fyrir alla,  
leikmenn sem lærða 
REEVES Litir & strigar/ 
LEFRANC & BOURGEOIS 
litir & íblöndunarefni/
SARA&ALMA gæða- 
strigar/KOLIBRI hágæða-
penslar/MAIMERI olíu-
litir/CAMLIN listavörur

Veiðikassar/Spúnabox/
Verkfæratöskur/Smáhlutabox

1.6951 695

Hekkklippur

1

Stu

Endalaust úrval af 
stistigumgum og og tr tröppöppumum

11

S

11

20% afsláttur 
af sláttuvélum

Endalaust úrval af

MIKIÐ úrval af 
vagnhjólum, nefhjólum, 

snúningshjólum, 
kassabíladekkjum ...

Frábært verð 

Loftlykill m/10 Toppum

Kr.11.995

kr. 9999999999999999999999999999999999

Skrúfstykki 100mm 

Kr. 4.995

Fullt af nýjungum í lista-og föndurdeild

á ó í

Verkfæralagerinn

kínversk hugræn teigjuleikfimi · taichi · kung fu
einkatímar · hóptímar

S k e i f u n n i  3 j  ·  S í m i  5 5 3  8 2 8 2  ·  w w w . h e i l s u d r e k i n n . i s



N8 besti myndavélasíminn á markaðnum

Nokkrar skemmtilegar myndir úr keppninni

Ljósmyndakeppni
Nokia N8 er að ljúka
Taktu þátt núna og þú getur unnið 100.000 kr. í verðlaun. Allra síðasti dagur til að

senda inn myndir er 16. september .  Allar upplýsingar um keppnina eru á www.n8.is.

Nokia N8 er með 12 MP 
myndavél, stærstu

nN8
myndavélin
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* Innifalið: Flug með Icelandair ásamt flugvallarsköttum, gisting í tvíbýli á Hótel Absalon í 3 nætur með morgunverði, akstur til/frá flugvelli og á hótel ásamt 
öllum öðrum akstri, skoðunarferð um gamla bæinn með Sigrúnu Gísladóttur, 1 aðgöngumiði í Tívolí , „julefrokost” á Kronborg og sigling um síkin með 
Jazzbandi Michael Böving.

KAUPMANNAHÖFN

AÐVENTUFERÐIR 
FYRIR ELDRI BORGARA

VERÐ 99.900 KR.*
Á MANN Í TVÍBÝLI

(AUKAGJALD FYRIR
EINBÝLI: 13.400 KR.)

Við ætlum að komast í sannkallaða danska 
jólastemningu í aðventuferð eldri borgara til 
Kaupmannahafnar 27. til 30. nóvember. 
Icelandair skipuleggur ferðina í samstarfi við 
Landssamband eldri borgara, Emil Guðmunds-
son og Hótelbókanir í Kaupmannahöfn. Þetta 
verða fjórir indælir dagar þar sem við skoðum 
okkur um í borginni og upplifum eitt og annað 
skemmtilegt undir fararstjórn Emils 
Guðmundssonar.

+ Bókanir á www.icelandair.is/hopar (númer 
hópsins er 1344) og nánari upplýsingar hjá 
hópadeild Icelandair í síma 50 50 406 eða 
með því að senda tölvupóst á 
hopar@icelandair.is

+ Athugið að félögum Vildarklúbbs Icelandair 
stendur til boða að nota 15.000  Vildarpunkta 
sem 10.000 kr greiðslu upp í pakkaferð.

Sjónarhorn
Ljósmynd: Vilhelm Gunnarsson

MEYPRINSESSA SPENGILEG … grimm, á köflum banvæn, orti Steinunn Sigurðardóttir um Heklu sem blasir 
hér við þessum túnfífli frá bökkum Þjórsár. Deilt er um hvort virkja skuli við Neðri-Þjórsá en ef af því verður fara 
fífillinn og umhverfi hans undir vatn. 

Fyrir réttum 20 
árum, hinn 10. 

september árið 
1991, gaf hljóm-
sveitin Nirvana 
út fyrstu smáskíf-
una af væntan-
legri plötu sinni, 
Nevermind. Það 
var fyrsta plata 
hljómsveitarinn-
ar eftir að hún 
skrifaði undir 
samning við risa-
útgáfuna Geffen, 
en sveitin hafði 
áður getið sér 
gott nafn innan 
hinnar blómlegu 
tónlistarsenu í 
kringum Seattle-
borg.

Lagið, Smells Like Teen Spirit, var í fyrstu ekki talið ýkja líklegt til 
vinsælda, heldur ákjósanleg upphitun fyrir „alvöru hittarann“ Come 
as You Are sem átti að koma úr nokkru síðar.

Raunveruleikinn varð þó annar því að Teen Spirit tók tónlistar-
heiminn með þvílíku trompi að sjaldan hefur annað eins sést.

Á nokkrum vikum jókst spilun lagsins stöðugt um allt land, og ekki 
skemmdu vinsældir myndbandsins, sem MTV spilaði eins og tilvera 
stöðvarinnar lægi við.

Velgengni lagsins varðaði leið fyrir aðra „jaðartónlistarmenn“ og 
fylgdu ótal fleiri Seattle-sveitir í kjölfarið, svo sem og Pearl Jam, 
Soundgarden og Alice in Chains, svo fáeinar séu nefndar.

Lagið sjálft var samið einungis nokkrum vikum áður en upptökur 
á Nevermind hófust. Kurt Cobain samdi lagið með vísvitandi sterkri 
skírskotun til sveitarinnar Pixies, þar sem erindin eru lágstemmd en 
allt sett í botn í viðlögunum. Félagar hans í sveitinni, Krist Novoselic 
og Dave Grohl, hjálpuðu honum að fínslípa lagið og er það því eina 
lagið á plötunni sem þeir eru allir skráðir fyrir.

Nafn lagsins er þannig til komið að vinkona Cobains skrifaði á her-
bergisvegg hans, „Kurt smells like Teen Spirit“ og vísaði þar til nafns 
á svitalyktareyði. Kurt misskildi brandarann en fannst frasinn passa 
vel við lagið og lét af verða.

Ekki þarf að fjölyrða um framhaldið. Þegar komið var fram á 
næsta ár var Nirvana orðin ein vinsælasta hljómsveit heims og seldi 
milljónir eintaka af Nevermind og næstu plötum sínum, In Utero og 
Unplugged in New York. Velgengnin varð þó ekki til að sefa innri 
djöfla Cobains, sem barðist árangurslaust við eiturlyfjafíkn. Hann 
svipti sig síðan lífi árið 1994 en lifir áfram sem ein af goðsögnum 
rokksögunnar. Þó að fæstum hörðustu aðdáendum Nirvana finn-
ist Smells Like Teen Spirit skara fram úr lendir lagið jafnan í efstu 
sætum þegar útbúnir eru listar yfir bestu rokklög allra tíma. - þj

Í ÞÁ TÍÐ: Árið 1991

Smells Like Teen Spirit skýtur 
Nirvana upp á toppinn
Straumhvörf í rokksögu Bandaríkjanna með útkomu smáskífunnar.



VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888

OPIÐ ALLA DAGA
Mán. til fös. kl. 9 - 18
Laugard. kl. 10 - 16
Sunnud. kl. 12 - 16

Birt með fyrirvara um prentvillur. Vörur geta verið uppseldar.

Við Fellsmúla - ReykjavíkGARÐVÖRUR

GREINAKLIPPUR, STÓRARHEKKKLIPPUR

KEFLI

ÚÐABRÚSARHÁÞRÝSTIDÆLA 60 BAR

1099010990
HÁÞRÝSTIDÆLA 60 BAR

SLÁTTUVÉL

HANDÚÐARI

HANDÚÐARI HANDÚÐARIGARÐSETT

17951795
134613461346

GARÐSLANGA

29952995
22462246

29902990
22432243

10.99010.990
824382438243

23952395
179617961796

34953495
262126212621

39953995
299629962996

39953995
299629962996

16.94916.949
12.71212.712

990990
743743743

490490
368368368

GREINAKLIPPUR

995995
746746

49954995
37463746

ÉL

HANDÚÐARIÚÐARIGARÐSLANGAGREINAKLIPPUR

KEFLI SSLÁTTUVÉ

RÝMINGARSALA

Á GARÐVÖRUM
25%
afsláttur
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Við þökkum auðsýnda samúð við 
andlát og útför hjartkærrar móður 
okkar, tengdamóður, ömmu, lang-
ömmu og systur,

Sigríðar Ingunnar  
Ólafsdóttur 
Hjúkrunarheimilinu Eir,
áður Hæðargarði 33, Reykjavík,

sem andaðist á heimili sínu 23. ágúst. Sérstakar þakkir 
færum við starfsfólki 2B á Hjúkrunarheimilinu Eir 
fyrir góða umönnun og hlýju. 

Signý Þ. Óskarsdóttir
Ólafur H. Óskarsson        Ingibjörg Björnsdóttir
Anna H. Óskarsdóttir       Þorgrímur Ólafsson
                                             Þráinn Sigurbjörnsson
Skarphéðinn P. Óskarsson  Valgerður G. Björnsdóttir
Vigdís S. Ólafsdóttir 
Jónas M. Ólafsson               Guðrún B. Guðlaugsdóttir
Sigurrós Ólafsdóttir
Aðalheiður Sigurjónsdóttir
Skapti S. Ólafsson         Kolbrún G. Gunnarsdóttir
Ólöf J. Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

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

Valgeir Ásbjarnarson
Brekkugötu 38, Akureyri, 

lést mánudaginn 5. september. Útför hans fer fram frá 
Akureyrarkirkju mánudaginn 19. september kl. 13.30.

Ásta Axelsdóttir
Axel Valgeirsson Hanna Guðrún Magnúsdóttir
Ásbjörn Árni Valgeirsson Harpa Hrafnsdóttir
Kristjana Valgeirsdóttir Ríkarður G. Hafdal
Gunnlaug Valgeirsdóttir Ríkharður Eiríksson

afa- og langafabörn

Þökkum af alhug öllum þeim sem 
sýndu okkur samúð og hlýju við andlát 
og útför ástkærs föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Friðriks Péturs 
Valdimarssonar
Tunguvegi 4, Njarðvík.

Ólafía Friðriksdóttir Birgir Vilhjálmsson
Þórunn Friðriksdóttir Ragnar Halldórsson
Oddbjörg Friðriksdóttir Erlendur Borgþórsson
Anna Hulda Friðriksdóttir Árni Klemenz Eiðsson
Sigrún Alda Jensdóttir Snorri Snorrason
afa- og langafabörn

timamot@frettabladid.is
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„Við viljum stuðla að fræðslu um sjálfs-
víg á hófstemmdan hátt því þetta eru 
viðkvæm mál. Þó þarf að ræða þau, 
ekki síst til að efla forvarnir. Það þarf 
að hjálpa fólki framhjá þeirri hugs-
un að öll sund séu lokuð,“ segir séra 
Halldór Reynisson um kyrrðarstund 
í Dómkirkjunni í kvöld klukkan 20 á 
alþjóðadegi sjálfsvígsforvarna. Auk 
tónlistarflutnings Elvars Bragasonar 
og Steingríms Þórhallssonar organista 
mun Benedikt Guðmundsson aðstand-
andi segja frá reynslu sinni og séra Sig-
rún Óskarsdóttir flytja hugvekju. Að 
baki athöfninni stendur samstarfshóp-
ur á vegum þjóðkirkjunnar, landlækn-
isembættisins, geðsviðs LSH, Nýrrar 
dögunar, Hugarafls, Geðhjálpar og 
aðstandenda. Að henni lokinni verður 
gengið að Tjörninni þar sem kertum 
verður fleytt til að heiðra minningu 
þeirra sem fallið hafa fyrir eigin hendi.

Sérstök vefsíða www.sjalfsvig.is 
verður einnig opnuð í dag að sögn séra 
Halldórs. „Síðan er bæði hugsuð sem 
forvörn fyrir þá sem eru í sjálfsvígs-
hugleiðingum og aðstandendur þeirra 
sem hafa svipt sig lífi,“ segir hann. 
„Svo erum við að gefa aftur út bækling 
sem heitir Ástvinamissir vegna sjálfs-
vígs, sem kom út fyrir tveimur árum 
og hefur gengið hraðar út en við áttum 
von á. Bæði verkefnin eru studd af 
minningarsjóði um ungan mann, Orra 
Ómarsson, sem féll fyrir eigin hendi 
fyrir tæpum tveimur árum.“ 

Sú napra staðreynd að hér á landi 
verða 33 til 37 sjálfsvíg á ári er meðal 
þess sem samstarfshópurinn vill vekja 
athygli á, að sögn séra Halldórs. „Hvert 
sjálfsvíg er harmleikur. Oft er um að 
ræða einstaklinga í blóma lífsins sem 
af einhverjum ástæðum hafa ákveð-
ið að snúa baki við lífinu,“ segir hann 

og bendir líka á að í kringum hvert til-
felli verði fimm til fimmtán einstak-
lingar fyrir mjög alvarlegum áföllum. 
„Það tekur tvö til fjögur ár fyrir fólk að 
ná einhverju jafnvægi á nýjan leik og 
það getur bara verið hálf óvinnufært á 
meðan,“ segir séra Halldór, sem kynn-
ist þessum erfiðu málum meðal annars 
í starfi sínu hjá Nýrri dögun. 

En hver eru helstu vopnin í barátt-
unni gegn sjálfsvígum? „Við erum að 
reyna að kasta björgunarhringjum sem 
víðast,“ segir séra Halldór. „Eitt verk-
efnið er að ræða þessa hættu við ungt 
fólk. Hjá því er stundum einhver rör-
hugsun í gangi og það einblínir á eitt 
atriði sem vex því í augum en sér ekki 
öll hin. Við verðum að opna augu þess 
fyrir því að vandamálin eru ekki jafn 
alvarleg og þau virðast. Við getum 
fundið lausnir og það er alltaf von.“ 

 gun@frettabladid.is

ALÞJÓÐADAGUR SJÁLFSVÍGSFORVARNA:   KYRRÐARSTUND Í DÓMKIRKJUNNI KL. 20

Verðum að kasta björgunar-
hringjum sem allra víðast

SÉRA HALLDÓR REYNISSON „Það þarf að hjálpa fólki framhjá þeirri hugsun að öll sund séu lokuð,“ segir hann.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þýsk orrustuflugvél flaug yfir Austurland 
og gerði árás á tvö hús á Breiðdalsvík 
og tvo fiskibáta úti fyrir Austfjörðum 
þennan mánaðardag árið 1942. Skotin 
komu úr vélbyssu. Skemmdir urðu á 
húsunum en fólk slapp án meiðsla. 

Þetta var ein af sjö loftárásum sem 
gerðar voru hér á landi á þriggja mánaða 
tímabili þetta sama ár. Í þeim var ýmist 
varpað sprengjum eða skotið af vél-
byssum og stundum var hvort tveggja 

gert í senn. Í þessum sjö árásum lét einn 
skipverji á togaranum Verði lífið og tveir 
leikbræður á Seyðisfirði slösuðust mikið 
þegar sprengja lenti rétt hjá þeim. Annar 
þeirra missti fót. 

Litlu mátti muna að fleiri stórslys yrðu. 
Sjómönnum tókst stundum að bjarga 
sér með því að stýra bátum sínum í 
krákustígu og verjast þannig skotum 
og sleppa við sprengjur sem féllu allt í 
kringum þá. 

ÞETTA GERÐIST:  10. SEPTEMBER 1942

Skotið var á íslenska bæi og báta

BARÐI JÓHANNSSON, tónlistarmaður, á afmæli í dag.

„Munurinn á góðum og slæmum listamanni er 
að sá góði kann að hætta.“

Merkisatburðir
1908 Fyrstu almennu leynilegar kosningar til Alþingis eru 

haldnar, en áður hafði verið kosið í heyranda hljóði. 
1908 Bann við innflutningi áfengis er samþykkt í þjóðar-

atkvæðagreiðslu. 
1911 Minnisvarði eftir Einar Jónsson um Jón Sigurðsson er 

afhjúpaður framan við Stjórnarráðshúsið í Reykjavík. 
1950 Í Hellisgerði í Hafnarfirði er afhjúpaður minnisvarði um 

Bjarna Sívertsen riddara, sem hóf verslun í Hafnarfirði.
1960 Samtök hernámsandstæðinga eru stofnuð.
1977 Síðasta aftaka með fallöxi fer fram í Frakklandi.
2006 Michael Schumacher tilkynnir að hann muni hætta keppni 

í Formúlu 1 í lok ársins.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
hlýhug og vináttu við andlát og útför 
okkar ástkæra eiginmanns, föður, 
tengdaföður, sonar, bróður, mágs, 
afa og langafa,

Halldórs Sigurðar 
Guðmundssonar
plötu- og ketilsmiðs,
Bakkastöðum 73, Reykjavík.

Guð blessi ykkur öll.

Bergljót Harðardóttir
Hulda Björk Halldórsdóttir Sigfús Jónas Guðnason
Guðmundur Halldórsson
Þröstur Reyr Halldórsson Steinunn Guðjónsdóttir
Hulda R. Einarsdóttir   Jón Pálsson
Jón Guðmundsson   Guðrún Ólafsdóttir 
Helgi Guðmundsson Anna Magnúsdóttir
afabörn og langafabarn

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur hlýhug og samúð við 
andlát og útför móður okkar, tengda-
móður, ömmu og langömmu,

Guðbjargar Gísladóttur 
frá Selnesi, Gullsmára 5, Kópavogi.

Sérstakar þakkir til allra þeirra sem önnuðust hana 
í veikindum hennar.

Ingibjörg Óskarsdóttir
Helgi Óskar Óskarsson  Kristín Þorkelsdóttir
Þröstur Óskarsson  Guðrún Margrét Karlsdóttir       
Svala Óskarsdóttir  Bjarni Sævar Geirsson
barnabörn og langömmubörn 



63.990
FULLT VERÐ: 79.990

HÚSGAGNAHÖLLIN
HÚSGAGNAHÖLLIN OPIÐ:

TILBOÐ!
HAUST

Tilboðin 
gilda til 
17. sept.

169.990
FULLT VERÐ: 219.990STING tungusófi, svart áklæði. B:300 D:152/87 H:83 

cm. Fæst með vinstri eða hægri tungu.

STYLE eldhúsborð, hvítt. 102X152 H:71 cm. 
MEGAN borðstofustóll, svartur.

INTERIOR TETRA 
klukka, hvít.

INTERIOR púði, 
trémunstur. INTERIOR STEMWARE 

hvítvínsglas eða rauðvínsglas.

STYLO 3 sæta sófi, grátt áklæði. B:200 D:85 H:85 cm.
STYLO 2 sæta sófi, grátt áklæði. B:158 D:85 H:85 cm.

MORGAN La-z-boy stóll, vínrautt áklæði. 
B:90 D:90 H:100 cm.

MARTINI La-z-boy stóll, svart áklæði. 
B:84 D:80 H:101 cm.

CLUB LUX hægindastóll, svart áklæði. 
B:73 D:66 H:75 cm.

59.990
FULLT VERÐ: 79.990 13.990

FULLT VERÐ: 23.990

99.990
FULLT VERÐ: 139.990

79.990
FULLT VERÐ: 119.990

69.990
FULLT VERÐ: 109.980

34.990
FULLT VERÐ: 39.990

6.990
FULLT VERÐ: 9.990

1.990
FULLT VERÐ: 2.990

790
FULLT VERÐ: 990590

FULLT VERÐ: 790

NÝTT!
NÝTT! 
NÝTT!

NÝTT!
NÝTT! 
NÝTT!

NÝTT!
NÝTT! 
NÝTT!

STÓLL

40%
AFSLÁTTUR

LA-Z-BOY

35%
AFSLÁTTUR
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Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, 

Ágúst L. Eiðsson 

er látinn. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins 
látna. Sérstakar þakkir til starfsfólks hjúkrunardeildar 
3B Hrafnistu Hafnarfirði fyrir einstaka umönnun 
og hlýhug. 

Jóhanna Ágústsdóttir   Ólafur Hermannsson
Linda Ágústsdóttir        Jón Þorkelsson
barnabörn og barnabarnabörn

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir og afi,

Svavar Harðarson
bifreiðarstjóri
Fróðasundi 3, Akureyri,

sem lést á lyfjadeild Sjúkrahússins á Akureyri 
2. september, verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju 
þriðjudaginn 13. september klukkan 13.30.

Brynhildur Pálsdóttir
Gunnar Hörður Svavarsson  Sigrún Rósa Kjartansdóttir
Páll Svavarsson  Helga Björg Guðmundsdóttir
Ingunn Ósk Svavarsdóttir Sigurður Ingi Friðriksson
og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug við andlát og útför okkar 
ástkæru dóttur og systur,

Stellu Víðisdóttur,
Hjallalundi 22 Akureyri
 

Sérstakar þakkir viljum við færa læknum og 
hjúkrunarfólki á Landsspítala við Hringbraut, 
læknum og hjúkrunarfólki á Sjúkrahúsinu á Akureyri, 
Heimahlynningunni á Akureyri sem og vinum hennar 
og öllum öðrum sem komu að elsku hjartans Stellu 
okkar í veikindum hennar.
Guð blessi ykkur öll.
 
Víðir Jónsson                             Jóna Arnórsdóttir
Valdimar Víðisson
Jón Eggert Víðisson
Halldóra Friðgerður Víðisdóttir

Elskulegur faðir, tengdafaðir, afi, 
langafi og langalangafi,

Jóel Jónsson
Lindargötu 57, 101 Reykjavík,

lést 7. september á LSH Fossvogi. Útför hans fer fram 
frá Fossvogskirkju fimmtudaginn 15. september kl. 13.

Þórdís Elín Jóelsdóttir   Gunnar Gunnarsson
afabörn, langafabörn og langalangafabörn

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og bróðir,

Guðmundur Albert 
Elíasson 
fv. kaupmaður á Suðureyri,

lést á dvalarheimilinu Hrafnistu Hafnarfirði 
fimmtudaginn 8. september. Útförin fer fram frá 
Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn 14. september 
kl. 11.00.

Ingibjörg Jónasdóttir
Ellert Guðmundsson
Ragnheiður Björk Guðmundsdóttir Ágúst Ágústsson
Ingibjörg Aþena Ellertsdóttir 
Kolka Hvönn Ágústsdóttir
Ragnheiður Elíasdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir 
og amma,

Ingibjörg Gunnarsdóttir
Ofanleiti 17, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni 30. ágúst 
síðastliðinn. Útför hennar fer fram frá Fossvogskapellu 
þriðjudaginn 13. september kl. 15.00.

Hanna B. Herbertsdóttir  Þorsteinn Karlsson
Herdís K. Herbertsdóttir   Sturla Stefánsson
Gunnar Herbertsson       Margrét Árnadóttir
barnabörn

Ástkær faðir minn, tengdafaðir og afi, 

Jón Guðmundsson 
netagerðarmaður, 
Kjarrmóum 16, Garðabæ,

lést á hjartadeild Landspítalans við Hringbraut 
mánudaginn 5. september. Útför hans fer fram frá 
Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn 14. september 
kl. 15.00

 
Guðbjörg Sigríður Jónsdóttir      Loftur Bjarni Gíslason
Helga Björg Loftsdóttir
Jón Bjarni Loftsson
Ísak Máni Loftsson
Óli Arelíus Einarsson

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, 
amma, systir og mágkona,

Elínborg Jóna Rafnsdóttir 
skrifstofumaður,

lést á Gjörgæsludeild Landspítalans í Fossvogi 
miðvikudaginn 7. september. Útförin fer fram frá 
Bústaðakirkju föstudaginn 16. september kl. 13.00.

Rafn Marteinsson Kristín Jónsdóttir
Ásthildur Rafnsdóttir
Jón Atli Rafnsson
Ágúst Jónsson Birna Geirsdóttir
Sigurborg Sveinbjörnsdóttir Jón K. Guðbergsson
Anna Jenný Rafnsdóttir Gylfi Ingólfsson
Ásdís Lára Rafnsdóttir
Edda Maggý Rafnsdóttir Þórarinn Kópsson
Aðalheiður Arna Rafnsdóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

 María Gunnarsdóttir 
(Maja) 
sjúkraliði 
Suðurgötu 2a

lést á heimili sínu í faðmi fjölskyldunnar þann 
7. september sl. Jarðarför auglýst síðar.

Þórður Kristinn Guðmundsson
Ívar Örn Þórðarson Sigríður Vigdís Þórðardóttir
Guðríður Kristín Þórðardóttir Sölvi Hall
Halla Guðbjörg Þórðardóttir Sigurjón Veigar Þórðarson
og barnabörn

Þegar tekur að kólna 
í veðri þykir gott að 
eiga hlýja lopapeysu. 
Nú er því tilvalið að 
taka upp prjónana 
og fitja upp á nýrri 
peysu. 

Bókin Prjónað úr 
íslenskri ull kom út 
á dögunum og hefur 
að geyma úrval upp-
skrifta að lopapeys-
um og öðrum flík-
um, prjónuðum úr 
íslenskri ull. Upp-
skriftir bókarinn-
ar ná aftur til ársins 
1960, þegar fyrstu 
lopapeysurnar urðu 
til og fram til dagsins 
í dag. Uppskriftirnar 
eru 65 talsins og eru 
að flíkum fyrir konur, 
karla og börn.

Þetta er í fyrsta 
sinn sem saga prjóns á Íslandi er rakin á einum stað. Sér-
staklega er fjallað um uppruna íslensku lopapeysunnar og 
um íslenska ullariðnaðinn.

Meginpart 20. aldar var blómlegur ullariðnaður hér 
á landi, sem mörg hundruð eða jafnvel þúsundir manna 
höfðu atvinnu af.

Niðursveifla varð í íslenskum ullariðnaði upp úr 1980 
og mátti litlu muna að iðnaðurinn myndi leggjast af. Það 
var íslenska lopapeysan sem átti stærstan þátt í að hefja 
íslensku ullina aftur til vegs og virðingar og hefur lopa-
peysan aldrei verið jafn áberandi klæðnaður og nú.  - hþt

Saga prjóns og 
lopapeysunnar

ÍSLENSKA ULLIN Bókin hefur að geyma 
65 uppskriftir að flíkum úr ull.

Reykjavík er full af orðum og sögum fólksins sem í henni 
býr. Nú vill Bókmenntaborgin Reykjavik fanga þau orð 
með því að safna sögum borgarbúa á vef, í samvinnu við 
urb.is. Þetta geta verið eitt orð eða mörg; minningar, 
stemning, ljóð, smásögur eða hugleiðingar, en einnig má 
senda inn ljósmyndir, teikningar og texta með.

Með tímanum 
er vonast til að 
borgarbúar og 
allir sem láta sig 
höfuðborg lýð-
veldisins varða 
klæði flesta staði 
hennar í orð, því 
borgin er fyrst 
og fremst fólkið 
sem í henni býr 
og þær sögur sem 
við öll eigum.

Í dag klukkan 
13.30 munu 
borgar stjórinn 
Jón Gnarr og 
reykvískir rit-

höfundar gefa tóninn með því að kríta fyrstu orðin á 
stéttar borgarinnar. Á eftir er ungum sem öldnum boðið 
að taka þátt í frírri ritsmiðju í beinu framhaldi undir 
handleiðslu rithöfunda á eftirtöldum bókasöfnum: í aðal-
safni mætir gestum Þórarinn Leifsson, í Ársafni er það 
Andri Snær Magnason, í Foldasafni Kristjana Friðbjörns-
dóttir, í Gerðubergssafni borgarstjórinn og Kristín Helga 
Gunnars dóttir og í Kringlusafni Þorgrímur Þráinsson.

Allir eru velkomnir, börn og fullorðnir, og ekki þarf að 
skrá þátttöku.

Vefslóð verkefnisins er: http://bokmenntaborgin.is/
ordum-reykjavik/ 

Reykjavík með 
orðum borgara

BORGARSTJÓRINN Í REYKJAVÍK Jón Gnarr 
verður utan við Gerðubergssafn í dag.

Innilegar þakkir til ykkar allra sem 
sýnduð okkur samúð og hlýhug við and-
lát og útför frænku okkar og vinkonu,

Áslaugar Hafliðadóttur
lyfjafræðings 
Bjarkargötu 12, Reykjavík.

Hjördís, Jóhanna, Anna Jóna, Óskar, Óskarsbörn 
og fjölskyldur
Svanhildur Magnúsdóttir og fjölskyldur

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

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.





TÝNDA
KYNSLÓÐIN

Nýr skemmtiþáttur
Föstudagar

Mið-Ísland

Lífsleikni Gillz
Hefst eftir áramót

Steindi Jr. með nýja sketsa
Væntanlegt

Vinsælasta spennuþáttaröð 
Stöðvar 2
Væntanlegt

Kalli
Berndsen

Tískukóngur Íslands
mætir á Stöð 2
Væntanlegt

Gillz leggur kynbræðrum sínum
línurnar í lífsleikni
Væntanlegt

Verðlaunaþátturinn fagnar
10 ára afmæli
Hefst 25. september

Lífsleikni Gillz

Sjálfstætt fólk

Vandað talsett
barnaefni á
hverjum
degi

Heimsréttir 
Rikku

Ferskur og fróðlegur
matreiðsluþáttur
Fimmtudagar

Skemmtilegri spurningaþáttur með Loga Bergmann

Hefst 23. september

SPURNINGA-
BOMBAN

Skemmtiþáttur ársins 2011 á Eddunni
Hefst 24. september

SPAUGSTOFAN

Inniha

STÖÐ 2 VILD
ENDALAUS FRÍÐINDI

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.
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ÁFRAM ÍSLENSKT!
25 ára afmælisveisla Stöðvar 2 heldur áfram í allan vetur, þar sem við bjóðum með stolti upp á 
glæsilega innlenda dagskrá. Stöð 2 er í farabroddi í gerð metnaðarfulls íslensks sjónvarpsefnis, 
hvort sem um er að ræða gamanþætti, spennu, barnaefni eða lífsstílsþætti.
Vertu með í veislunni í allan vetur.

Frá þeim sem færðu okkur Fangavaktina 

Hefst í október

ldið skiptir öllu máli
Á Stöð 2, Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra bjóðum við upp á 56 klukkustundir* af skemmtun á hverjum sólarhring 
þar sem gæði, fjölbreytni og metnaður fer saman. Þú getur valið um að horfa á framúrskarandi innlent efni, 
vinsælustu erlendu þættina, margverðlaunaða gæðaþætti eða vandað talsett barnaefni – að ógleymdu 
úrvali kvikmynda í hverjum mánuði. Geri aðrir betur!

Nýttu þér tilboðin í Stöð 2 Vild og þú getur
sparað þér andvirði áskriftar að Stöð 2.

TILBOÐ
Stöð 2 Plús, Stöð 2 Extra og Stöð 2 Bíó
fylgja áskrift að Stöð 2.

FYLGISTÖÐVAR

Allt að 30% afsláttur af áskrift.
AFSLÁTTUR

512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

fyrir peningana með áskrift að Stöð 2 

því Stöð 2 Extra, Stöð 2 Bíó og plúsrásirnar 

fylgja frítt með fyrir aðeins

Þú færð meira

237 kr. á dag

*Lengd útsendingar í klukkutímum - Meðaltal á dag í viku  34 2011

PUNKTASÖFNUN
Fyrir alla áskrifendur.
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Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Hafið þið verið rassskelltir?
Sveppi: Jamm, mamma rassskellti 
mig einu sinni þegar ég var sjö 
ára. Það var ekki gaman.
Villi: Já, ég var mjög óþægur 
krakki.
Gói: Nei, aldrei.

Farið þið með bæn fyrir svefninn?
Sveppi: Já, stundum og oftast með 
Faðir vorið því þá líður mér aðeins 
betur á eftir.
Villi: Ég mætti örugglega vera 
duglegri við það, en ég þakka Guði 
stundum fyrir mig.
Gói: Já alltaf, þá líður mér svo vel. 
Ég og strákurinn minn förum allt-
af með þrjár, fjórar bænir og þá er 
svo gott að fara að sofa.

Hver er óskaafmælisgjöfin? 
Sveppi: Myndavél.
Villi: Gömul Telemark-skíði.
Gói: Hjól.

Kunnið þið eitthvað einstakt?
Sveppi: Já, að halda jafnvægi með 
hluti á nefinu.
Villi: Fáir vita að ég spila á harm-
óníku.
Gói: Minn leyndi hæfileiki er að 
geta breytt höndunum í lúður og 
spilað lög. Þá er alltaf gaman að 
sjá svipinn á fólki.

Hvað finnst ykkur skemmtilegast 
að dreyma á nóttunni?
Sveppi: Mig dreymir oft að ég sé 
að hrapa, það er fínt sko, sérstak-
lega þegar maður vaknar.
Villi: Að ég sé sjóræningi og vís-
indamaður á sama tíma, svona vís-
indasjóræningi.
Gói: Sveppa og Villa.

Hafið þið borðað 
skordýr?
Sveppi: Ég borðaði 
eitt sinn orm í beinni 
útsendingu á Stöð 2.
Villi :  Ég hef 
nokkrum sinn-
um gleypt flug-
ur. Þær eru 
frekar bragðlausar, svona 
eins og tófú.
Gói: Ég borðaði eitt sinn flugu, 
alveg óvart. Það var ekki gott. 
Mér brá svo svakalega að ég 
hrækti henni út úr mér og hljóp 
inn, tannburstaði mig í klukku-
tíma og fór í sturtu í fimm tíma.

Hvað hræddi ykkur mest í töfra-
skápnum?
Sveppi: Ráma röddin sem kallaði 
nafn mitt úr skápnum.
Villi: Þegar vondu karlarnir eltu 
okkur á snjósleðum og þegar 

vondi batt okkur í herberginu en 
mamma Sveppa bjargaði því.
Gói: Það var erfitt og kalt að vera 
á sjó um nótt. Svo var ég pínu 
hræddur þegar við flugum út um 
gat á Hörpu. Vó, það var svaka-
legt!
 

Hver er uppáhalds barnabíómynd-
in ykkar?
Sveppi: The Goonies.
Villi: Bróðir minn ljónshjarta.
Gói: The Goonies.

Hvert er uppáhalds 
nammið?
Sveppi: Möndlur.
Villi: Hlaupkarlar.
Gói: Kit Kat.

Eruð þið frægastir í fjölskyldum 
ykkar?
Sveppi: Ég er allavega þekkt-
astur í minni, og líka óþekk-
astur.
Villi: Mér var alltaf sagt að 
Mick Jagger væri frændi 
minn, svo hann er langfræg-
astur.
Gói: Við pabbi berjumst um tit-
ilinn. Það er hörð samkeppni.

Hvert var uppáhalds fagið 
ykkar í skóla?

Sveppi: Leikfimi.
Villi: Myndmennt. Mér finnst 

mjög gaman að teikna.
Gói: Íslenska.

Í hvaða íþrótt eruð þið best-
ir?

Sveppi: Handbolta. Ég 
er undrabarn í 
hægra horninu.

Villi: Handbolta, 
en kem sjálfum mér 

á óvart í badminton.
Gói: Sápukúlubandí.

Ef þið gætuð orðið hvor annar, 
hver vilduð þið verða?
Sveppi: Líklega Gói. Hann er svo 
einfaldur, en Villi oft svo áhyggju-
fullur og hugsi.
Villi: Sveppi, því þá mundi ég ekki 
reka mig upp í opnar skápa hurðir 
og gæti skúrað uppréttur undir 
eldhúsborði.
Gói: Villi. Hann á svo marga vini.

Eigið þið dót frá æskuárunum 
sem þið ætlið alltaf að eiga?
Sveppi: Ég á frímerki.
Villi: Já, bangsann minn Sigurjón 
og nokkrar bækur. 
Gói: Já, fullt af bílum og dóti sem 
ég ætla alltaf að eiga.
Af hverju eruð þið bestu vinir?
Sveppi: Vináttan bara atvikaðist.
Villi: Af því við treystum hver 
öðrum og höfum svipaða afstöðu 
til lífsins. Sveppi og Gói eru líka 
svo fyndnir.
Gói: Af því okkur finnst svo 
skemmtilegt að vera saman. Þá 
er alltaf gaman. Villi og Sveppi 
eru svo skemmtilegir. Við höfum 
svipuð áhugamál og finnum 
okkur alltaf eitthvað skemmti-
legt að gera.

Við hvern eruð þið bestir?
Sveppi: Ég er mjög góður við 
sjálfan mig.
Villi: Son minn.

Gói: Strákinn minn. 
Hann er bestur og 

það er best að 
vera bestur við 
hann.

H v a ð  e r 
skemmtilegast 
við að verða full-

orðinn, og hvers 
saknið þið mest við 

að vera strákar?
Sveppi: Maður ræður svo 

miklu fullorðinn, en ég sakna 
þess að hafa ekki áhyggjur af 
neinu.
Villi: Að geta fengið byssuleyfi og 
farið í veiði. Ég sakna þess mest 
að þora að spyrja. Þegar maður 
verður fullorðinn óttast maður að 
aðrir komist að því að maður viti 
ekki neitt. Ég reyni samt að passa 
þetta og varðveita.
Gói: Sem fullorðinn leikari get 
ég alltaf verið strákur og það 
er skemmtilegast. Þegar ég var 
strákur var ég alltaf að setja upp 
leikrit og leika, og núna er ég enn 
að setja upp leikrit og leika, þann-
ig að ekkert hefur breyst. 

Eru stelpur skemmtilegar?
Sveppi: Já... og sætar!
Villi: Já, þær geta verið mjög 
skemmtilegar, alveg eins og 
strákar, en sumar líka leiðinleg-
ar, alveg eins og strákar.
Gói: Já, stelpur eru geðveikt 
skemmtilegar. Fólk er skemmti-
legt burtséð frá því hvort það eru 
stelpur eða strákar. Ég hef gaman 
af hressu og skemmtilegu fólki. 
Það eru bestu vinirnir.

thordis@frettabladid.is

Flugur eru eins og tófú
Villi, Gói og Sveppi eru bestu vinir í alvöru, en líka bestu vinir barnanna. Þeir lentu í skuggalegum 
ævintýrum við gerð Algjörs Sveppa og töfraskápsins. Hér svara þeir mjög mikilvægum spurningum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Villi: „Ég vildi 
að ég væri 

Sveppi, því þá gæti 
ég skúrað uppréttur 
undir eldhúsborði.“

- Farþegi í leigubíl bankar létt 
í öxl bílstjórans til að spyrja 
hann spurningar. Bílstjórinn 
hrópar upp yfir sig, missir 
stjórn á bílnum og staðnæm-
ist uppi á gangstétt. „Fyrir-
gefðu,“ segir farþeginn. „Ég 
vissi ekki að þér myndi bregða 
svona mikið.“ „Allt í lagi. 
Þetta er bara fyrsti dagur inn 
minn sem leigubílstjóri, ég hef 
keyrt líkbíl í 25 ár.“

- Þrír menn biðu á ganginum 
á fæðingarheimilinu. Læknir-
inn kom fram og sagði þeim 
fyrsta að hann hefði fengið 
tvíbura. Maðurinn hló og 
sagðist vinna hjá fyrirtækinu 
2 fyrir 1. Tíminn leið og annar 
maðurinn fékk að vita að nú 
ætti hann þríbura. „Og ég sem 
vinn hjá Þremur frökkum!“ 
Þá leið yfir þann þriðja. Hann 
vann nefnilega hjá Tíu-Ellefu.

EHOW.COM er síða þar sem meðal annars er hægt að læra að útbúa dýr 
úr leir. Sláið inn á ensku „making clay animals“ í leitargluggann. Ekki er þó 
nauðsynlegt að kunna ensku því aðferðirnar eru sýndar á myndböndum.

Á Vísi er hægt að horfa 
á myndskreyttan upp-
lestur úr þessum sígildu 
ævintýrum.

Hlustaðu á Dísu ljósálf  
og Alfinn álfakóng á Vísi

a 

u 

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið 
1928 í þýðingu Árna Óla og hefur margsinnis verið 
endurprentað. Dísa ljósálfur er ein klassískra sagna holl-
enska meistarans G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum 
börnum í tugi ára. 

ý

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið



Leggur
dag við nótt
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BAKÞANKAR 
Atla Fannars 
Bjarkasonar

1

6 7 8
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119
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2 3 4 5

krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ókei... ég ætti 
kannski að 

hringja fyrst og 
athuga 

hvort það 
sé í lagi...

Já... ég veit 
að það er 
freistandi! 
En ég verð 
því miður 
að segja 

nei!

Fjand-
inn!

Ka‘segiru? 
Eigum við að 
skell‘okkur?

Því miður, 
ég fékk ekki 

leyfi!

Hvað er í 
kvöld-

matinn?

Tökum 
ekki á móti 

sölu-
mönnum

Það þýðir ekki að væla
þótt það fari mjólk á 

gólfið
Bentu á þann sem að 

þér er næstur.

LÁRÉTT
2. land, 6. frá, 8. aldur, 9. arr, 11. guð, 
12. hökutoppur, 14. háspil, 16. hvað, 
17. áverki, 18. úði, 20. kusk, 21. titra.

LÓÐRÉTT
1. fíkniefni, 3. rún, 4. endurómur, 5. 
keyra, 7. fitlari, 10. sægur, 13. sódi, 
15. könnun, 16. samkynhneigður, 
19. til.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. kúba, 6. af, 8. rek, 9. sig, 
11. ra, 12. skegg, 14. tromp, 16. ha, 
17. sár, 18. ýra, 20. ló, 21. riða. 

LÓÐRÉTT: 1. hass, 3. úr, 4. bergmál, 
5. aka, 7. fiktari, 10. ger, 13. gos, 15. 
próf, 16. hýr, 19. að. 

Úff

Mögulega hef ég leitað á röngum 
stöðum, en mér sýnist við vera að 

ala upp heilu kynslóðirnar af konum sem 
kunna ekki að elda. Í gegnum tíðina hef ég 
þurft að leiða stúlkur að eldavélum, kynna 
þær fyrir þeim og fullvissa um að það 
sé ekkert að óttast. Ég hef hlotið stand-
andi lófaklapp fyrir að sjóða pasta og séð 
aðdáun skína úr augum yngismeyjar eftir 
að ég hrærði egg, saltaði það og pipraði.

HVAÐ veldur þessari úrkynjun veit ég 
ekki. Mögulega hafa konur á einhverjum 
tímapunkti fengið nóg, eftir að hafa 

drottnað yfir eldhúsum heimsins í gegn-
um aldirnar og átt heiðurinn af því að 
koma mannskepnunni á legg. Þær hafa 
mögulega hugsað að verki þeirra væri 
lokið, enda hafa lífslíkur aldrei verið 
hagstæðari fyrir tegundina sem er með 

þumalputta og hikar ekki við að nota 
þá. Ég get til dæmis búist við 

að lifa þangað til ég verð 170 
ára, samkvæmt nýjustu rann-
sóknum, einfaldri tölfræði og 
óbilandi trú á því að yngingar-
tafla verði fundin upp áður en 
ég drepst.

FÁVÍSIR kenna eflaust jafn-
réttisbaráttunni um hvernig er 
komið fyrir ungu kynslóðinni, 
sem kann hvorki að nota eldavél 
né steikarpönnu. Að með innreið 

konunnar á vinnumarkaðinn hafi eldhúsið 
verið skilið tómt eftir, aðeins svo óáhuga-
samir og óhæfir strákpjakkar geti tekið 
við sleifinni og hafist handa við að þeyta, 
steikja og baka. En það er sama hvernig á 
málið er litið, matarvenjur okkar hafa 
hríðversnað eftir að það tók að fækka í 
húsmæðrastofninum.

INNREIÐ karlmannsins í eldhúsið hefur 
nefnilega leitt af sér byltingu í útbreiðslu 
frosinna matvæla. Byltingu sem enginn 
sem er vanur að borða mömmumat bað um.  
Byltingu sem náði hápunkti þegar heild-
sali sem flytur inn frosnar pitsur fullyrti 
í auglýsingu að þær brögðuðust eins og á 
ítölskum veitingastað. Haha! ferskt hráefni 
og handbragð ítalskra kokka jafnast sem 
sagt ekki aðeins á við, heldur er alveg eins 
og það sem á sér stað í verksmiðju á megin-
landi Evrópu — þar sem pitsurnar renna á 
færibandi á meðan sósu og áleggi er frussað 
á þær úr slöngum, áður en þeim er pakkað 
inn í lofttæmdar umbúðir, þær djúpfrystar 
og loks dreift í gámum út um allan heim.

EFTIR því sem ég velti þessu máli meira 
fyrir mér öðlast ég meiri virðingu fyrir 
húsmóðurinni. Eftir að hafa fætt og klætt 
heilu þjóðirnar er henni þakkað fyrir með 
lægri launum, ofbeldi og hótfyndni strák-
pjakka sem skrifa pistla í blöð og slá um sig 
með frösum og takmörkuðum hæfileikum í 
eldhúsinu … Mamma, ég er svangur.

Karlar sem mata konur

Til sölu stórglæsilegt og nýlegt 20 hesta hús með frábærri aðstöðu 
fyrir hesta og menn. 14 stíur þar af 4 fyrir graðhesta, breiður fóður-
gangur og sérlega vandaðar innréttingar. Rúmgóð hnakkageymsla, 
andyri, hlaða, wc og fataskiptaherbergi. Á efri hæð er 45 fm kaffi- 
og setustofa ásamt hreinlætisaðstöðu. Við húsið eru 3 stór gerði, 
upphitaðar stéttar, einkaheimreið og 20ft geymslugámur. 200 m 
eru í nýjan löglegan keppnisvöll og tvö stór tamningagerði ásamt 
hringgerðum. Frábærar reiðleiðir til allra átta mitt í ósnortinni 
náttúru. Sjón er sögu ríkari. Kíkið við, að sjálfsögðu verður heitt á 
könnunni.

Opið hús á morgun, sunnudag, frá kl. 17:00 – 18:00.
www.vidskiptahusid.is - sími: 862 9171 

11. september 2011 – kl. 17:00 – 18:00

OPIÐ
 H

ÚS

Fjárborg B-gata 19 við Almannadal

Ævintýraland Kringlunnar
– Vinna með námi

Rekstrarfélag Kringlunnar óskar eftir um sóknum 
frá aðilum 22 ára og eldri í stöðu umsjónarmanns 
barnagæslu í Ævintýralandi Kringlunnar. Um er að 
ræða hentugt starf fyrir skólafólk þar sem vinnu-
tíminn er kl. 14 – 19. 

Umsóknir berist til Viðars  
J. Björnssonar á netfangið  
vidar@kringlan.is fyrir  
fimmtu daginn 15. september.

Starfsmaður þarf að geta  
hafið störf sem fyrst.

Sími  517 9000  |  www.kringlan.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI SKEMMTUN
Meiri Vísir.
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Flugvirkjun
Flugskóli Íslands/Tækniskólinn og Lufthansa Resource Technical 

Training bjóða nýtt nám í flugvirkjun. Leyfi og viðurkenning náms er 

á vegum Lufthansa Resource Technical Training, sem er viðurkenndur 

þjálfunaraðili, Part 145. Námið er viðurkennt af íslenskum flugmála- 

yfirvöldum.

Kennt er í tvær annir í staðbundnu námi og fjarnámi. Að loknu námi, 

gefst nemendum kostur á að sækja um að fara í starfsþjálfun hjá 

viðurkenndu viðhaldsfyrirtæki. Námið hefst með staðbundinni lotu 

14. nóvember. 

Kynningafundur verður í Flugskóla Íslands Bæjarflöt 1-3, mánudaginn 

12. september kl. 20:00. Allar nánari upplýsingar eru hjá Flugskóla 

Íslands á flugskoli.is eða í tölvupóst á flugvirki@flugskoli.is.

www.flugskoli.is

Vertu vinur okkar á facebook, www.facebook.com/flugskoli

Tónleikar  ★★★

Þriðji píanókonsert Rakmaninoffs og 
fimmta sinfónía Sjostakóvitsj
Sinfóníuhljómsveit Íslands. Einleikari: Víkingur Heiðar Ólafsson. 
Stjórnandi: Vladimir Ashkenazy. 

Eldborgarsalur Hörpu

Oft glæsilegt  
Þeir eru margir píanókonsertarnir sem gera miklar kröfur til einleikarans. En 
Everestfjallið í píanóheiminum er líklega þriðji konsertinn eftir Rakmaninoff. 
Hann er svínslega erfiður. Ofurhraðar, flóknar nótnarunur eru óteljandi; heljar-
stökkin eftir hljómborðinu eins og áhættuatriði í geimtrylli. 

Konsertinn hefur verið fluttur nokkrum sinnum á tónleikum Sinfóníu-
hljómsveitar Íslands. Hann fékk að hljóma enn á ný á upphafstónleikum 
vetrarins núna í vikunni. Að þessu sinni var Víkingur Heiðar Ólafsson í einleiks-
hlutverkinu, en stjórnandi Vladimir Ashkenazy. 

Ashkenazy er sjálfur hættur að spila á píanó, en hann var óumdeilanlega 
einn mesti píanóleikari heims. Ef ég man rétt eru til þrjár mismunandi 
upptökur á plötum með honum þar sem hann spilar þriðja konsertinn eftir 
Rakmaninoff. Þær eru hver annarri magnaðri. 

Að leika einleik í þessum konsert, þar sem hljómsveitarstjórinn er slíkt ofur-
menni, og gera það skammlaust, er afrek í sjálfu sér. Víkingur var með langflest 
á hreinu, allskyns tækniatriði voru prýðilega af hendi leyst. Hann lék skýrt 
og af öryggi. Margt í öðrum kaflanum var flott og ofsafenginn hraði síðasta 
kaflans var aðdáunarverður. 

Það var samt ekki allt sannfærandi. Þótt túlkunin hafi vissulega skartað 
töfrandi augnablikum var hún býsna dauf í það heila í fyrri hluta verksins. 
Stígandin hefði oft mátt vera markvissari. Flutningurinn var dálítið svarthvítur, 
ýmist algerlega innhverfur eða allt var á fullu. Fyrir bragðið gerðist ekki nóg 
í tónlistinni. Heildaryfirbragðið var svo litlaust. Það vantaði spennuna sem 
myndast þegar listamaðurinn leyfir frásögninni í tónlistinni að byggjast upp í 
trylling – án þess að flýta sér að gera það. 

Útkoman var mun betri eftir því sem á leið. Segja má að Víkingur hafi 
virkilega komist í gang í seinni hluta konsertsins. Þá var líka gaman!

Hitt verkið á efnisskránni, fimmta sinfónían eftir Sjostakóvitsj, var almennt 
betur heppnað. Ashkenazy nær einstaklega vel að segja sögu í tónum, og í 
rússneskri tónlist er hann á heimavelli. Í þessu verki er dramatíkin allsráðandi, 
frá afar þunglyndislegum ládeyðuköflum upp í rafmagnaða hápunkta. Hljóm-
sveitin spilaði af fagmennsku, strengirnir voru flottir, málm- og tréblásturinn 
hnitmiðaður, og allt annað eins og best verður á kosið. Samhljómurinn var líka 
fallegur og ég dáðist sérstaklega að bassalínunum, sem komu sérlega vel út. 

Helst mátti finna að því að undiraldan í rólegu köflunum var ekki nógu 
ógnandi. Túlkunin var ef til vill of stílhrein, Ashkenazy vissi nákvæmlega hvað 
hann vildi og hann kom því fumlaust til skila. En af of mikilli skynsemi. Fyrir 
bragðið greip tónlistin mann ekki.    Jónas Sen

Niðurstaða: Ég hef farið á skemmtilegri tónleika um ævina.
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Kór Neskirkju 
Æfingar á miðvikudögum kl. 19:00 - 22:00.
Leiðir helgihald í messum safnaðarins.
Aðalverkefni haustsins er Magnificat eftir J. S. Bach.
Kórstjóri Steingrímur Þórhallsson 

Hljómur Kórastarf fyrir 60 ára og eldri.
Æfingar á mánudögum kl. 14:15 - 15:45. 
Kórstjóri Magnús Ragnarsson. 

Stúlknakór Neskirkju
Kórastarf fyrir stúlkur í 5. - 7. bekk grunnskóla. 
Æfingar á þriðjudögum kl. 15:00 - 16:00. 
Kórstjóri Steingrímur Þórhallsson. 

Barnakór Neskirkju 
Kórastarf fyrir börn í 2. - 4. bekk grunnskóla.
Æfingar á fimmtudögm 14:00 - 14:45.
Börnin eru sótt í Melaskóla og þeim skilað þangað eftir æfingu. 
Kórstjóri Hilmar Örn Agnarsson. Áhugasamir geta haft samband við 
Steingrím kórstjóra í síma 896-8192 eða steini@neskirkja.is

Neskirkja v/Hagatorg - s. 511 1560 - neskirkja.is

Kórastarf Neskirkju

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.  
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menning@frettabladid.is

Verkið Nú Nú eftir Bjargeyju 
Ólafsdóttur myndlistarkonu verð-
ur flutt í Listasafni Reykjavík-
ur, Hafnarhúsi í dag. Verkið er 
hið fyrsta sem flutt er í tónleika-
röðinni Jaðarberi sem  verður í 
safninu í vetur. Tinna Þorsteins-
dóttir píanóleikari forsprakki tón-
leikaraðarinnar og einn flytjenda 
Nú nú brá sér í óvenjulegt hlut-
verk í verkinu. „Ég dansaði líka 
og dansarinn spilaði, svo tóku fim-
leikamenn þátt líka en verkinu má 
helst lýsa sem myndlistardans-
tónlistarverki enda öllum þáttum 
gert jafn hátt undir höfði. Það er 
mjög í anda tónleikaraðarinnar en 
markmið hennar eru meðal annars 
að brjóta niður múra á milli list-
greina,“ segir Tinna.

Hún hafði samband við Lista-
safn Reykjavíkur fyrir ári síðan og 
kynnti þeim hugmyndina að tón-
leikaröð þar sem áherslan væri á 
tilraunakennda tónlist. Við undir-
búning fyrstu tónleikanna falaðist 
Tinna eftir því við Landsbankann 
að hann lánaði safninu flygil. Það 
fór hins vegar svo að bankinn gaf 

safninu flygilinn. „Þannig að segja 
má að þetta hafi verið margir við-
burðir í einum, flutningur verks-
ins, opnunarverk Jaðarbers, vígsla 
flygilsins og svo hluti af Reykjavík 
Dance Festival.“ 

Verkið verður flutt klukkan 
fimm í dag en Tinna stendur einn-
ig fyrir tónlistargjörningi á Kjar-
valsstöðum á morgun í tengslum 
við sýninguna Ný list verður til 
sem sagt er frá hér á síðunni. 

Ólíkar listgreinar í eina sæng

NÚ NÚ Tinna Þorsteinsdóttir píanóleikari og Snædís Lilja Ingadóttir dansari ásamt 
fimleikamönnum sem taka þátt í flutningi verksins Nú nú.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Litríkar, nautnalegar og tilfinn-
ingaríkar konur eru aðalmyndefni 
sýningar listakonunnar Huldu Vil-
hjálmsdóttur, sem nú stendur yfir 
í Galleríi Ágústi á Baldursgötu 12. 

Sumar þeirra kvenna sem sjá 
má á málverkum Huldu eru raun-
verulegar persónur úr lífi hennar á 
meðan aðrar eru sprottnar úr hug-
arfylgsnum hennar. Allar eiga þær 
það sameiginlegt að hafa á einn 
eða annan hátt fylgt listakonunni. 
„Kveikjan að þessum konumálverk-
um er mamma mín og það hvern-
ig hún tjáði sig. Ég málaði port-
rett af henni þar sem hún stendur 
í allt of stórum fermingarkjól og 
með biblíuversin í hendinni, þung 
á brún og guðhrædd. Það má segja 
að þessi sýning sé óður til þess 
hvernig konur tjá sig.“

Hulda notar blek, akrýl og olíu 
og málar bæði á pappír og striga. 
Verkin eru því af margvíslegum 
toga en öll áberandi litrík. „Þessi 
verk eru full af tilfinningum og tjá 
hvernig ég upplifi þessar konur. 
Þær eru allar sterkir persónuleik-
ar, sjálfstæðar og skapandi. Þess 
vegna túlka ég þær með sterkum 
litum.“

Gallerí Ágúst er opið föstudaga, 

laugardaga og sunnudaga á milli 
klukkan 13 og 17. Á laugardaginn 
kemur, milli 14 og 16, verður Hulda 
með óformlega leiðsögn um sýn-
inguna. Henni til halds og trausts 
við leiðsögnina verður ónefnd-
ur leynigestur – kona – í anda 
sýningar innar.  - hhs

Tilfinningaríkar konur

HULDA VILHJÁLMSDÓTTIR Sýnir myndir 
af sterkum, sjálfstæðum og skapandi 
konum í Gallerí Ágústi.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hvað gerist þegar eitt skeið 
í listum víkur fyrir öðru? 
Þeirri spurningu leitast 
Jón Proppé við að svara á 
sýningunni Ný list verð-
ur til, sem verður opnuð á 
Kjarvals stöðum í dag.

Sjöundi áratugurinn og þau skil 
sem urðu í listum á því tímabili 
eru í brennidepli á yfirlitssýn-
ingunni Ný list verður til, sem 
verður opnuð á Kjarvalsstöðum 
í dag. Þá urðu afdrifarík kyn-
slóðaskipti í íslenskri myndlist, 
þar sem landslagslistin svaraði 
ekki lengur kröfum samtímans 
og abstraktlistin, sem hafði verið 
ráðandi í um áratug, var á undan-
haldi. 

„Það myndaðist semsagt ákveð-
ið tómarúm, sérstaklega á árunum 
1965 til 1970,“ segir Jón Proppé 
sýningarstjóri. „Þegar engin ein 
stefna er lengur ráðandi fara 
menn að leita í ýmsar ólíkar áttir. 
Nýja kynslóðin vildi eitthvað allt 
annað en sú fyrri og var reiðubúin 
til að skoða ólíklegustu kima í leit 
að innblæstri. Úr þessari gerjun 

spretta upp hreyfingar á borð við 
SÚM og líka kvennalistin, sem var 
mjög sterk áratuginn á eftir.“ 

Að mati Jóns helgaðist endurnýj-
unin í listum á þessum tíma fyrst 
og fremst af kynslóðaskiptum, 
þótt vissulega hafi eldri listamenn 
tekið þátt í tilraunastarfsemi. 

„Aðrir sátu við sinn keip og 
fyrir vikið urðu dálítil átök í 
kringum þetta en líka mikil 
stemning.“ 

Jón kveðst hafa lagt mikið upp 
úr að hafa sýninguna fræðandi. Í 
vetur verður til að mynda boðið 
upp á dagskrá í tengslum við hana 
þar sem fjallað verður um hlið-
stæða endurnýjun í öðrum list-
greinum á sjöunda áratugnum. 

„Það voru líka miklir umbrota-
tímar í öðrum geirum líka,“ 
segir Jón. „Vigdís Finnbogadóttir 
ræðir til dæmis um tilraunaleik-
hús á sjöunda áratugnum, Bjarki 
Sveinbjörnsson, forstöðumaður 
Tónlistar safns Íslands, ræðir um 
tilraunir í tónlist á sjöunda ára-
tugnum og Dagný Kristjánsdóttir 
segir frá umbrotatímum í pólitík.“

Þá verða ýmsir tónlistarvið-
burðir á dagskrá í tengslum við 
sýninguna. 

Spurður hvort jafn róttæk 
endur nýjun hafi átt sér stað í 
myndlist frá því á sjöunda ára-
tugnum, hugsar Jón sig um. 

„Kannski ekki jafn róttæk, en 
þróunin hefur verið hraðari í það 
heila. Myndlistin er til dæmis 
mjög fjölbreytt nú um mund-
ir, það er engin ein nálgun eða 
stefna ráðandi. Ungir listamenn 
í dag hugsa dálítið eins og þetta 
fólk gerði fyrir 45 árum; að það 
sé allt í lagi þótt sumir geri popp-
listaverk, aðrir konseptverk og 
enn aðrir málmskúlptúra og ekk-
ert því til fyrirstöðu að allir geti 
sýnt saman. Umburðar lyndið 
er ekki jafn ríkjandi þegar ein 
ákveðin stefna verður ráðandi. 
Kannski er staðan í myndlistinni 
nú um mundir vísbending um það 
að við séum á nýju  opnunarskeiði 
og það gæti orðið róttæk breyting 
á næstunni.“ 

Ný list verður til verður opnuð 
á Kjarvalsstöðum klukkan 16 í 
dag.  Nánari upplýsingar um sýn-
inguna og viðburði henni tengdri 
má finna á heimasíðu Listasafns 
Reykjavíkur, listasafnreykjavik-
ur.is. 

 bergsteinn@frettablad.is

Rýnt í kaflaskipti listarinnar
JÓN PROPPÉ Segir afdrifarík kynslóðaskipti hafa orðið í listum á sjöunda áratugnum, þegar abstraktstefnan sem hafði verið 
ríkjandi í áratug var á undanhaldi og menn tóku að þreifa fyrir sér á nýjum slóðum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HÁPUNKTUR BÓKMENNTAHÁTIÐAR   Dagskráin á Bókmenntahátíð í Reykjavík verður þétt um helgina. Klukkan 
9 í dag hefst málþing um Íslendingasögur í Norræna húsinu, klukkan 12.30 hefjast höfundaviðtöl á sama stað og klukkan 
15.30 verður boðið upp á upplestra. Geirfuglarnir leika fyrir dansi á Bókaballi í Iðnó í kvöld en hátíðinni lýkur á sunnudag 
með fleiri höfundasamtölum og upplestrum. Nánar um dagskrána á bokmenntahatid.wordpress.com.



ÞÓRA EINARSDÓTTIR  ·  FINNUR BJARNASON  ·  GARÐAR THÓR CORTES 
ÁGÚST ÓLAFSSON  ·  SIGRÚN HJÁLMTÝSDÓTTIR  ·  JÓHANN SMÁRI SÆVARSSON

HULDA BJÖRK GARÐARSDÓTTIR  ·  AUÐUR GUNNARSDÓTTIR  ·  SIGRÍÐUR ÓSK KRISTJÁNSDÓTTIR
SNORRI WIUM  ·  VALGERÐUR GUÐNADÓTTIR  ·  KOLBEINN JÓN KETILSSON  ·  VIÐAR GUNNARSSON

KÓR OG HLJÓMSVEIT ÍSLENSKU ÓPERUNNAR

LÝSING: PÁLL RAGNARSSON  ·  BRÚÐUGERÐ: BERND OGRODNIK 
BÚNINGAR: FILIPPÍA I. ELÍSDÓTTIR  ·  LEIKMYND: AXEL HALLKELL JÓHANNESSON
LEIKSTJÓRI: ÁGÚSTA SKÚLADÓTTIR  ·  HLJÓMSVEITARSTJÓRI: DANÍEL BJARNASON

FRUMSÝNT Í HÖRPU 22. OKTÓBER 2011

Laugardaginn 29. október kl. 20 Laugardaginn 19. nóvember kl. 20
Laugardaginn 5. nóvember kl. 20 Sunnudaginn 20. nóvember kl. 16
Laugardaginn 12. nóvember kl. 20 Laugardaginn 25. nóvember kl. 20
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Langar þig til að 
syngja í kór?

Kór Grafarvogskirkju auglýsir eftir góðu söngfólki. 

Meðal verkefna vetrarins er Carmina Burana eftir 
Carl Orff. Fyrir hverja sungna messu fæst einn 

söngtími hjá mjög hæfum söngkennurum.

Áhugasamir  hafi samband við stjórnanda kórsins, 
Hákon Leifsson, með tölvupósti, hakon@vortex.is, 

eða í síma, gsm 6181551.

HVER ER SÉRSTAÐA 
NORRÆNNA 
BÓKMENNTA?

Umræðukvöld þriðjudagskvöldið 
13. september kl. 20, í Norræna húsinu 
með þátttöku Piu Tafdrup, Einars Más Guðmundssonar, 
Jóns Yngva Jóhannssonar og Auðar Aðalsteinsdóttur.
 
Stjórnandi umræðna er Jórunn Sigurðardóttir,
heiðursgestur Gyrðir Elíasson.
 
Umræður verða á skandinavísku og ensku.

SKIPTA BÓKMENNTAVERÐLAUN 
NORÐURLANDARÁÐS MÁLI?

Norræna húsið  Sturlugata 5  101 Reykjavík  S. 5517030   www.norraenahusid.is 

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 10. september 2011 

➜ Tónleikar
15.00 Kvartett saxófónleikarans 
Jóels Pálssonar kemur fram á fimmtu 
tónleikum jazztónleikaraðar veitinga-
staðarins Munnhörpunnar í Hörpu. 
Aðgangur ókeypis.

17.00 Sigrún Eðvaldsdóttir fiðluleikari 
og Selma Guðmundsdóttir píanóleikari 
fagna 25 ára samstarfi sínu með opn-
unartónleikum Tíbrár, tónleikaraðar 
Salsins í Kópavogi. Miðaverð er kr. 
3.500.
21.00 Hljómsveitin Contalgen Funeral 
frá Sauðárkróki heldur tónleika á Bar 11. 
Aðgangur ókeypis.
21.00 Tónlistarmaðurinn Skúli 
Mennski heldur tónleika ásamt Hjalta 
Þorkelssyni í Sláturhúsinu á Egils-
stöðum. Miðaverð er kr. 1.000.
21.00 Andrea Gylfadóttir og Bíóband-
ið flytja lög úr þekktum kvikmyndum á 
Café Rosenberg. Aðgangseyrir 
er kr. 1.500.
22.00 Hljómsveitin Ensími 
spilar á Græna Hattinum 
á Akureyri. Miðaverð er kr. 
2.000 og fer forsala miða 
fram í Eymundsson. 
22.00 Ball með Skíta-
móral, Steinda Jr og 
Gorilla-band á Úrillu Górillunni, Stór-
höfða 17. Miðaverð er kr. 1.500.
23.00 Danska hljómsveitin The Psyke 

Project heldur tónleika ásamt 
Momentum og Muck á 

Paddy’s í Keflavík. Aðgangs-
eyrir er kr. 1.500. 
23.00 Bjartmar og Berg-

risarnir ásamt rokksveit 
Rúnars Júlíussonar 
halda ball á Spot í 
Kópavogi. Miðaverð 
er kr. 1.500. 

➜ Leiklist
19.00 Sýningin Hárið í leikstjórn Jóns 
Gunnars Þórðarsonar er sýnd í Hörpu. 
Miðaverð er kr. 3.950.
20.00 Leikfélagið Sýnir frumsýnir í 
Gaflaraleikhúsinu nýja leikgerð af 
riddarasögunni um Tristram og Ísönd. 
Almennt miðaverð er kr. 2.000 en 
nemar og ellilífeyrisþegar greiða kr. 
1.500.

➜ Opnanir
14.00 Sýningin Reynsla er þekking 
opnar í Verksmiðjunni á Hjalteyri. 
Sýningin er listræn framsetning sem 
beinir athygli að útikennslu í leikskólum 
og náttúrulegum leikvöllum. Allir 
velkomnir.
15.00 Sýning myndlistarkonunnar 
Hrafnhildar Ingu Sigurðardóttur, 
Straumar, opnar í Gallerí Fold. Allir 
velkomnir.
16.00 Sýningin Ný List verður til og 
sögusmiðjan Sérvizka Kjarvals verður 
opnuð á Kjarvalsstöðum. 

➜ Sýningar
14.00 Sýningin LeikVerk verður opnuð 
í Gerðubergi. Þar má finna vöru- og 
fatahönnun, leirlist, silfursmíði, leikföng 
og myndlist. Þátttakendur í sýningunni 
eru 26 talsins. Allir velkomnir.

➜ Uppákomur
13.00 Flugsýning í tilefni af 70 ára 
afmæli Reykjavíkurflugvallar. Allir 
velkomnir. 

➜ Dans
13.00 Verkið A Flock of Us er sýnt í 
Hafnarhúsinu og er endurflutt kl. 14.15 
og kl. 16. Sýningin er liður í Reykjavík 
Dance Festival. Miðaverð er kr. 2.000.
13.30 Verkið The Lost Ballerina er 
sýnt í Listasafni Íslands og er endurflutt 
kl. 15.15. Sýningin er liður í Reykjavík 
Dance Festival. Miðaverð er kr. 1.000.
17.00 Verkið Nú nú er sýnt í Hafnar-
húsinu. Sýningin er liður í Reykjavík 
Dance Festival. Miðaverð er kr. 2.000.
19.00 Verkið Retrograde + Cosas 
er sýnt í Tjarnarbíói. Sýningin er liður í 
Reykjavík Dance Festival. Miðaverð er 
kr. 3.500.
20.30 Verkið Belinda og Gyða + Vor-
blótið er sýnt í Tjarnarbíói. Sýningin er 
liður í Reykjavík Dance Festival. Miða-
verð er kr. 3.500.

21.00 Verkið Club 0.569412 er sýnt á 
Bakkusi. Sýningin er liður í Reykjavík 
Dance Festival.
22.00 Verkið Tripping North er sýnt í 
Tjarnarbíói. Sýningin er liður í Reykjavík 
Dance Festival. Miðaverð er kr. 2.000.

➜ Tónlist
22.00 Plötusnúðarnir FKNHNDSM DJs 
þeyta skífum á Kaffibarnum.

22.00 Plötusnúðurinn Dj Árni Sveins 
þeytir skífum á Bakkusi.
23.00 RVK Underground 
efnir til eins árs afmælis-
veislu á Factorý í boði 
Smirnoff. Plötusnúð-
arnir Dj Margeir, Grétar 
G, Karíus&Bakkus, 
Impulze, Exos, Oculus, 
Introbeats og plötu-
snúðar breakbeat.
is þeyta skífum.

➜ Listamannaspjall

14.00 Listakonan Hulda Vilhjálms-
dóttir verður með leiðsögn um sýningu 
sína Mynd af henni í Gallerí Ágúst. Allir 
velkomnir.

➜ Fyrirlestrar
11.00 Dagar heildrænnar heilsu 
verða í Lágafellsskóla í Mosfellsbæ um 
helgina. Þar verður boðið upp á kynn-
ingar, prufutíma og fyrirlestra um líkama 
og sál. Miðaverð er kr. 1.000 og gildir 
fyrir báða dagana. Frekari upplýsingar 
má nálgast á heimsljos.is. 

➜ Myndlist
13.00 Stefán Hermannsson sýnir í 
kaffihúsi Gerðubergs. Allir velkomnir. 

➜ Markaðir
10.00 Hinn árlegi haustmarkaður 
Kristniboðssambandsins verður hald-
inn á Basarnum í Austurveri, Háaleitis-
braut 68. Hægt að styðja gott málefni 
með því að kaupa ýmsan varning, fersk-
vöru og heimabakað. Allir velkomnir.

Sunnudagur 11. september 2011 

➜ Tónleikar
16.00 Kristjana Stefáns heldur 
tónleika ásamt Jónasi Sigurðssyni og 
Ómari Guðjóns á Merkigili á Eyrar-
bakka. Aðgangur er ókeypis en frjáls 
framlög vel þegin.
16.00 Finnski fiðluleikarinn Pasi Eeri-
käinen og Jón Sigurðsson píanóleikari 
halda tónleika í Selinu á Stokkalæk. Á 
efnisskránni eru fiðlusónötur eftir Rich-
ard Strauss og Johannes Brahms, Valo 
eftir finnska tónskáldið Jaakko Kuuisto 
og Systur í Garðshorni eftir Jón Nordal.
21.00 Tónlistarmaðurinn Skúli 
Mennski heldur tónleika ásamt Hjalta 
Þorkelssyni á Gamla Bauk á Húsavík. 
Miðaverð er kr. 1.000.

Leiksýningin Uppnám lengdist 
um tuttugu mínútur vegna hlát-
ursroka leikhúsgesta. Sýningin 
var frumsýnd síðasta laugardag í 
Þjóðleikhúskjallaranum.

Sólveig Guðmundsdóttir, sem 
leikur einn þriggja pörupilta í 
sýningunni, segir leikarana vera 
í skýjunum með móttökurnar. 
„Þetta var frumsýningin og því í 
fyrsta sinn sem við sýndum fyrir 
fullum sal og það var því ánægju-
legt að vita að fólk hafi skemmt 
sér. Það teygðist svolítið á sýning-
unni því við þurftum að bíða eftir 
því að fólk hætti að hlæja. Það er 
svolítið eins og að fá annan leik-
ara inn í verkið því maður þarf að 
stilla sig upp á nýtt og spila með 
þetta,“ útskýrir Sólveig og viður-
kennir að viðtökurnar virki mjög 
hvetjandi á leikara sýningarinnar. 

„Við vorum alveg í skýjunum 
að sýningu lokinni og hlógum og 
skemmtum okkur baksviðs. Ég 
hafði mestar áhyggjur af því að 
ég mundi springa úr hlátri á sýn-
ingunni því við höfum hlegið svo 
mikið á æfingum, en sem betur 
fer tókst okkur að halda andliti. 
Ég notaði trikk sem Halldóra Geir-
harðs kenndi mér og þuldi upp 
orðið „kartafla“ í síbylju.“

Sýningin skiptist í tvo hluta, 
sá fyrri er uppistand pörupilt-
anna sem leiknir eru af Sólveigu, 
Alexíu Björgu Jóhannesdóttur og 
Maríu Pálsdóttur og sá síðari er 

söngleikur Bjarna Snæbjörnsson-
ar og Sigríðar Eyrúnar Friðriks-
dóttur. Salurinn var einnig stjörn-
um prýddur en meðal gesta voru 
leikkonurnar Ólafía Hrönn Jóns-
dóttir og Halldóra Geirharðsdóttir 
og þingmennirnir Katrín Jakobs-
dóttir og Guðmundur Steingríms-
son, sem mætti til að styðja eigin-
konu sína, Alexíu Björgu. 

Sýningin fer fram alla föstudaga 
út septembermánuð.  -sm

Hlátursrokur gesta 
lengdu frumsýningu

GLATT Á HJALLA Frumsýning verksins 
Uppnám lengdist um tuttugu mínútur 
vegna hlátursroka leikhúsgesta. Sólveig 
Guðmundsdóttir og Alexía Björg 
Jóhannesdóttir voru ánægðar með 
viðtökurnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA SKÚBB
Meiri Vísir.
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KAMERON BINK ÚR HINUM VIRTU 
DANSÞÁTTUM AÐALKENNARI!

Stórglæsileg JÓLAsýning!

REYKJAVÍK – ÞRÓTTI, Þróttur, Engjavegi 7
KÓPAVOGUR – HK, Digranesvegi

GARÐABÆ – SJÁLANDSSKÓLA, Löngulínu 8.  

REYKJAVÍK - KÓPAVOGUR - GARÐABÆRREYKJAVÍK - KÓPAVOGUR - GARÐABÆR
Í glæsilegri aðstöðu:

Tryggðu þér

pláss með því að 

skrá þig strax á

dancecenter.is 

dancecenter.is 

dancecenter@dancecenter.is
777 3658

Nánari upplýsingar fást á dancecenter.is 
og á facebookgrúbbu DanceCenter RVK. 
Einnig er hægt að senda tölvupóst á 
dancecenter@dancecenter.is eða hringja 
í síma 777 3658 hjá DanceCenter Reykjavík. 

DÖNSUM svo lengi sem lifum!

      
Jazzfunk     Street     Hip hop     Break       
Nútímadans     Barnadansar & Ballett   

Aldur: 3-4 ára, 5-6 ára, 7-9 ára, 
10-12 ára, 13-15 ára, 16-19 ára, 
20-24 ára, 25-35 ára, 35+

Fjöldi 12 vikna námskeiða í HÆSTA Gæðaflokki!
Minnum á ÁRSKORTIN!
Fjöldi 12 vikna námskeiða í HÆSTA Gæðaflokki!
Minnum á ÁRSKORTIN!

DÖNSUM svo lengi sem lifum!

DansLið þáttanna 
kemur sérstaklega 

á vegum:

Áskrifendur 

fá frían prufutíma 

13. sept & 20% afslátt 

af öllum dansnámskeiðum 

til áramóta! Skráðu þig

strax á stod2.is.

dancecenter.is!

 
Við byrjum á fullum krafti 12. sept!

Skráðu þig strax á dancecenter.is!

Ekki missa af þessu einstaka tækifæri 

➜ Leiklist
19.00 Sýningin Hárið í leikstjórn Jóns 
Gunnars Þórðarsonar er sýnd í Hörpu. 
Miðaverð er kr. 3.950.

➜ Síðustu Forvöð
11.00 Lokadagur sýninganna Kona/
Femme, Louise Bourgeois og Kjarval, Úr 
fórum Jóns Þorsteinssonar og Eyrúnar 
Guðmundsdóttur í Listasafni Íslands. 
Halldór Björn Runólfsson með leiðsögn 
um sýningarnar kl. 14. Aðgangseyrir er 
kr. 800. Eldri borgarar og öryrkjar greiða 
kr. 500. Ókeypis aðgangur fyrir alla 
yngri en 18 ára. 
14.00 Sýningunni Sjónhendingu lýkur 
í dag í Sal íslenskrar grafíkur, Hafnar-
húsi. Vatnslitaverk eftir Derek Mundell. 
Allir velkomnir.

➜ Umræður
16.00 Pallborðsumræður þar sem 
kunnir aðilar, óskyldir dansgreininni, 
munu tjá sig um upplifanir sínar af 
ólíkum viðburðum Reykjavík Dance 
Festival. Umræðurnar fara fram á Kex 
Hostel. Allir velkomnir.

➜ Sýningarspjall
15.00 Magnús Árna-
son ræðir Homage, 
innsetningu eða tilraun 
sína, í Kúlu Ásmundar-
safns. Aðgangseyrir 
er kr. 1.000. Náms-
menn 25 ára og yngri 
greiða 500 kr. Ókeypis 
aðgangur fyrir eldri 
borgara, öryrkja og 
börn að átján ára aldri. 

➜ Kvikmyndir
15.00 Ef þér er annt um heimili þitt, 
sovésk heimildarmynd frá 1967 um 
upphaf innrásar Þjóðverja í Sovétríkin 
sumarið 1941 og orrustuna um Moskvu. 
Aðgangur ókeypis og er myndin sýnd 
í MÍR, Hverfisgötu 105. Skýringar á 
dönsku. 

➜ Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara 
í Reykjavík verður í Stangarhyl 4. Dans-
hljómsveitin Klassík leikur fyrir dansi. 
Aðgangseyrir er kr. 1.500 en kr 1.300 
fyrir félagsmenn FEB. 

➜ Listamannaspjall
15.00 Listamannatvíeykið Hugsteypan 
samanstendur af þeim Ingunni Fjólu 
Ingþórsdóttur og Þórdísi Jóhannes-
dóttur. Í tengslum við sýninguna Í bili 
í Hafnarborg munu þær ræða við gesti 
um samstarfsverkefni sitt og sýninguna. 
Allir velkomnir.

➜ Myndlist
13.00 Lokadagur sýningarinnar Fimm-
tíu góðæri í Listasafni ASÍ. Sýningin er 
haldin í tilefni af fimmtíu ára afmæli 
safnsins. Aðgangur ókeypis. 

➜ Markaðir
15.00 Allsherjar flóamarkaður á Bakk-
usi. Allir velkomnir.

Upplýsingar um viðburði send-
ist á hvar@frettabladid.is.

Rapparinn Blaz Roca, sem var reyndar 
nefndur Erpur Eyvindarson við fæðingu, 
og söngvarinn Friðrik Dór koma fram 
á tónleikum á Nasa í kvöld. Sérstakir 
gestir eru Páll Óskar, XXX Rottweiler og 
grínistinn Steindi Jr.

Yfirskrift tónleikanna er Rændu banka, 
ekki tónlist. Miðaverð er 1.500 krónur og 
með hverjum seldum miða fylgir annað-
hvort plata Erps eða Friðriks Dórs. „Þetta 
verður rosalegt,“ segir Erpur spurður 
um tónleikana. „Þú borgar 1.500 kall inn 
og færð plötu, þannig að þetta er þvílíkt 
vinalegt. Allir sem hafa verið að ræna 
tónlist hljóta að segja núna: „Ég ræni 
banka í staðinn“. Það er verið að gefa 
mönnum tónlist.“ 

Rændu banka en ekki plötu

SAMEINA KRAFT-
ANA Erpur og 
Friðrik Dór sam-
eina krafta sína á 
Nasa í kvöld. Páll 
Óskar mætir einnig 
á svæðið, rétt eins 
og Steindi Jr. og 
XXX Rottweiler.
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folk@frettabladid.is

STÖÐUPRÓF 
Stöðupróf á vegum mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins verða haldin 
í Mennta skólanum við Hamrahlíð 15. september kl. 16:00 
í eftirfarandi tungumálum:

Albönsku, bosnísku, eistnesku, filippísku, finnsku, grísku, 
hollensku, japönsku, kínversku, króatísku, litháísku, 
portúgölsku, pólsku, rússnesku, serbnesku, sinhala, 
taílensku, ungversku og víetnömsku. 

Rafræn skráning í stöðupróf fer fram á heimasíðu skólans 
http://www.mh.is/skolinn/exam/. Frekari upplýsingar á 
skrifstofu skólans í síma 595-5200. 
Sýna þarf persónuskilríki með mynd í prófinu.

Prófgjald, kr. 6000 fyrir hvert próf, ber að greiða inn á 
reikning Menntaskólans við Hamrahlíð í banka 323 hb 26 
nr 106, kt. 460269-3509. Greiðslufrestur er til hádegis á 
prófdegi, nauðsynlegt er að fram komi nafn og kennitala 
próftaka. Réttur til próftöku byggist á að prófgjald hafi 
verið greitt.

PLACEMENT TESTS
Placement tests (for Secondary School credit) will be 
held at Menntaskólinn við Hamrahlíð on September 15th  
at 4 pm in the following languages:

Albanian, Bosnian, Chinese, Croatian, Dutch, Estonian, 
Filipino, Finnish, Greek, Hungarian, Japanese, Lithuanian, 
Portugese, Polish, Russian, Serbian, Sinhala, Thai, and 
Vietnamese. 

On-line registration takes place on the school website 
http://www.mh.is/skolinn/exam/. For more information 
call the school office tel. 595-5200. Everyone sitting the 
test must show an ID with a picture.

The fee,  kr. 6000 per test, should be paid  to the account 
of the Menntaskólinn við Hamrahlíð bank 323 – 26 
– account no. 106, id. 460269-3509 before noon on the 
15th. Please provide the name and identification number 
of the examinee when paying. Only those that have paid 
can sit the exam.
       
    Rektor.

Menntaskólinn við Hamrahlíð
www.mh.is

Orka nýrra tíma – helgarnámskeið 
17. -18. sept.

Áhrif orkulegra umbreytinga jarðar á daglegt líf 
okkar og framtíð. 

12 vikna Orkustöðvanámskeið 20. sept. – 6. des 
Kennd undirstöðuatriði orkustöðavinnu og farið yfir hvernig 

orkustöðvarnar tengjast efnislíkamanum.

12 vikna Heilunarnámskeið 21. sept. – 7. des
Farið í gegnum mismunandi heilunaraðferðir og kennd undir-
stöðuatriði fyrir orkuheilun. Æfingar í næmnisþjálfun, lestri 

árulíkamans, notkun blómadropa og kristalla. 

Nánar á Viskaoggledi.is s: 615 5710 
og Heimurinyjuljosi.is

VISKA OG GLEÐI
NÁMSKEIÐ Á HAUSTÖNN

Tímaritið GQ stendur fyrir 
verðlaunaafhendingu á 
hverju ári þar sem það 
velur menn ársins. Fræga 
fólkið fjölmennti á rauða 
dregilinn og horfði á rokk-
arann Keith Richards val-
inn höfund ársins, U2 
hljómsveit ársins og leikar-
ann Bradley Cooper, sem 
hlaut titilinn alþjóðlegi 
maður ársins. Ljósmyndar-
inn Mario Testino fékk 
verðlaun fyrir að vera inn-
blástur ársins, hönnuður 
ársins var Tommy Hilfiger 
og kona ársins fyrirsætan 
Lara Stone svo eitthvað sé 
nefnt. 

Verðlaunaafhendingin fór fram í 
London og klæddust flestir sínu 
fínasta pússi, sumir þó í efnis-
litlum flíkum sem skildu lítið eftir 
fyrir ímyndunaraflið.

GEGNSÆTT Fyrirsætan og eigin-
kona knattspyrnukappans Peters 
Crouch, Abigail Clancy, vakti mikla athygli 
bresku pressunnar í þessum efnislitla og 
gegnsæja kjól. 

BUXUR Leikkonan 
Charlize Theron mætti í 
víðum gráum buxum. 

Geisluðu á rauða dreglinum

BERT BAK 
Daisy 
Lowe var 
glæsileg 
í svörtum 
blúndu-
kjól með 
beru baki. 

KONA 
ÁRSINS 
Fyrirsætan 
Lara Stone 
geislaði í 
appelsínu-
gulum kjól.

KÖFLÓTT 
Emma Watson 
var glæsileg. 

SÖNG-
FUGL-
INN 
Leona 
Lewis var 
sæt með 
rauða 
tösku og 
varalit í 

stíl.
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Leikkonan Reese Witherspoon lenti í 
þeirri óskemmtilegu reynslu að keyrt 
var á hana þegar hún var í sínum dag-
lega skokktúr um Santa Monica-hverfið í 
Los Angeles. Witherspoon þurfti að fara 
á spítala til að láta huga að smávægileg-
um meiðslum en bíllinn var ekki á mikl-
um hraða þegar hann keyrði á leikkon-
una. Það var 84 ára gömul kona sem var 
við stýrið en ekki fylgir sögunni hvort 
hún hafi meiðst.

Keyrt á Witherspoon

SMÁVÆGILEG MEIÐSL 84 ára 
kona keyrði á Witherspoon.

7. PLATA kanadísku rokksveitarinnar Nickelback er væntanleg í plötubúðir hinn 2.nóvember. 
Sem þýðir að Tiger Woods ætti að geta tekið gleði sína á ný enda einn harðasti aðdáandi 
sveitarinnar.
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LAGERSALAN 
ER STAÐSETT
Í KAUPTÚNI 
(VIÐ HLIÐINA Á 
VERSLUNINNI)

FYRSTUR KEMUR
FYRSTUR FÆR!

TEKK-COMPANY
SALA

Nýjar vörur daglega í verslunum
Tekk-Company í Kauptúni og Kringlunni

Opið laugardag kl.10–17 og sunnudag kl. 13–17 Sími 564 4400

F
 A

 B
 R

 I
 K

 A
 N

 –
 e

it
t 

k
á
 o

g
 e

n
g
in

n
 h

a
m

b
o
r
g
a
r
i

BORÐ
STOFU
BORÐ
FRÁ KR.
10.000

BÓKA
HILLUR
FRÁ KR.
19.000

MIKIÐ
ÚRVAL
AF 
ALLS 
KYNS
SMÁ -
VÖRU

KERTA-
GLÖS
FRÁ 
KR.
300 

50
70%

A
F
S

L
Á

T
T
U

R

TIL

HÆGINDA
STÓLAR
FRÁ KR.
19.900

SÓFAR
FRÁ KR.
49.000



10. september 2011  LAUGARDAGUR

    

Ævintýramyndin Algjör Sveppi og töfra-
skápurinn var frumsýnd í Sambíóunum 
Egilshöll á fimmtudagskvöld. Mikið var 
um dýrðir og að sjálfsögðu mættu þangað 
aðalstjörnurnar Sverrir Þór Sverrisson og 
Vilhelm Anton Jónsson. 

Algjör Sveppi og töfraskápurinn er þriðja myndin 
með þeim Sveppa og Villa, en hinar tvær hafa notið 
mikilla vinsælda. Í þetta sinn opnar Sveppi töfraskáp 
með ófyrirséðum afleiðingum.

Ævintýraleg
frumsýning

MÆTTIR Á SVÆÐIÐ Sveppi, Villi og félagar mættu í strætó á frumsýninguna við góðar undirtektir krakkanna. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

STEINDI Í STUÐI Steindi Jr, einn af leikurum myndarinnar, 
í góðum hópi með Skoppu og Skrítlu og þeim Karli, Degi, 
Tristan og Bjarti.

MEÐ ÍÞRÓTTAÁLFINUM Villi bregður á leik með íþróttaálfinum 
úr Latabæ.

SPENNTIR AÐDÁENDUR Hanna, Hilmir, Ragnhildur og Bryndís 
biðu spennt eftir frumsýningunni. 

GÓI OG ELÍSA Guðjón Davíð Karlsson, sem leikur í myndinni, 
ásamt Elísu.
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KORPUOUTLET, KORPUTORGI
Opið mánudag til laugardags frá 11 til 18.

Sunnudaga frá 12 til 18 • S. 578 9400.

Stærsti lagermarkaður landsinsStærsti lagermarkaður landsins

T-BOLIR, Outlet verð kr. 1.995
f/herra

3
fyrir
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f/herra

T-BOLIR, Outlet verð kr. 1.995
f/herra

3
fyrir

2

T-BOLIR, Outlet verð kr. 1.995
fyrir dömur

3
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Laugavegur

Hverfisgata
29

Rakarastofan
Klapparstíg
Klapparstíg 29  •  Sími 551 3010

Opið lau kl. 10-14

Hárgreiðslustofan
Klapparstíg

Opið lau kl. 10-14

Elisabetta Canalis, fyrrverandi 
kærasta George Clooney, sagði 
í viðtali við ítalska tímaritið Chi 
að sambandsslit fengju mikið á 
hana.

„Mér finnst alltaf að mér hafi 
mistekist þegar sambönd mín 
ganga ekki upp. Það er ekkert 
fallegt við það að kveðja ástina 
sína,“ sagði Canalis, en hún var í 
sambandi með Clooney í tæp tvö 
ár. „Ég er svolítil strákastelpa 
í mér en þegar ástin er annars 
vegar læt ég vaða yfir mig. Ég er 
að leita að manni sem getur fært 
mér öryggi.“

Erfitt að 
kveðja Georg

SÁR Elisabetta Canalis segir erfitt að 
hætta í sambandi.  NORDICPHOTOS/GETTY

Tímaritið Star Magazine greindi 
frá því fyrir helgi að Vilhjálmur 
Bretaprins og eiginkona hans, 
Kate, ættu von á tvíburum innan 
skamms. Talsmaður konungs-
hallarinnar vísar þó þessum 
fréttum á bug.

„Væri fréttin rétt hefði 
konungs höllin sjálf sent frá sér 
tilkynningu þess efnis, ekki 
slúður rit,“ sagði talsmaðurinn. 
Vilhjálmur hefur áður tjáð sig 
um barneignir og sagði hjónin 
ekki ætla að flýta sér. „Við tökum 
eitt skref í einu. Fyrst viljum við 
njóta hveitibrauðsdaganna og svo 
munum við íhuga barneignir. En 
vissulega viljum við bæði eignast 
börn í framtíðinni.“

Barneignir 
fá að bíða

EKKI ÓLÉTT Vilhjálmur Bretaprins og 
Kate eiga ekki von á tvíburum.

NORDICPHOTOS/GETTY

David Walliams, sem er þekktastur fyrir 
að vera annar af Little Britain-tvíeykinu, 
hefur vakið mikla athygli í breskum fjöl-
miðlum fyrir nýjasta athæfið sitt, að synda 
niður eftir allri Thames-ánni. Sundið er 
allt í allt 140 mílur, eða 225 kílómetrar, en 
Walliams syndir það til styrktar góðgerða-
samtökunum Sport Relief. Hann hefur nú 
þegar safnað rúmlega 330 þúsund pundum.

En sundið hefur reynt mikið á líkamlegt 
og andlegt þrek leikarans því áin Thames 
þykir ákaflega skítug og strax á öðrum degi 
varð grínistinn fyrir barðinu á svokallaðri 
Thames-veiru sem veldur því að hann 
kastar upp og á erfitt með að matast. Hann 
hefur haft háan hita en þrátt fyrir viðvar-
anir lækna ætlar Walliams sér að klára 

sundið. Samkvæmt Daily Mail hefur honum 
því verið ráðlagt að notast við saltlausnir 
til að halda orku en hann hefur ekki haldið 
neinu niðri í næstum tvo daga. Sundið mun 
standa yfir í átta daga.

Allir helstu fjölmiðlar Bretlands hafa 
fylgst með leikaranum synda í skítugri 
Thames-ánni. Fjölda áhorfenda hefur einn-
ig drifið að og er Little Britain-stjarnan 
hvött áfram með hrópum og köllum. „Ég 
hélt á einum tímapunkti að Take That væri 
á báti á eftir mér, slíkur var hávaðinn,“ lét 
Walliams hafa eftir sér. Þetta er reyndar 
ekki í fyrsta skipti sem hann syndir til 
styrktar Sport Relief því leikarinn synti 
yfir Ermarsundið árið 2006 og safnaði þá 
einni milljón. 

Little Britain-stjarna á sundi

SUNDGARPUR David Walliams ætlar að synda niður eftir 
öllu Thames-fljótinu á átta dögum. Hann er þegar orðinn 
veikur vegna Thames-veiru sem veldur því að hann getur 
næstum ekkert nærst.  NORDICPHOTOS/GETTY 
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VELLÍÐAN – HVATNING – KÆRLEIKUR – MARKMIÐ – STÖÐUGLEIKI – ÁRANGUR – STYRKUR 
JAFNVÆGI – ÞOL – KRAFTUR – TEYGJUR – ÖNDUN – VIRÐING – HUGARRÓ – NÆGJUSEMI – SLÖKUN 

ÞAKKLÆTI – INNRI FRIÐUR – FÉLAGSSKAPUR 

NJÓTUM ÞESS VEL OG LENGI …

JÓGA MEÐ THEU 
Fallegt og frískandi jóga. Hefst 13. sept. 
Upplýsingar í síma 898 4942 eða 
www.dansogjoga.is

TANÍA SMÁRADÓTTIR 
Mömmuleikfimi – Fit pilates / kerrupúl 
6 vikna námskeið hefst 19 sept.
Upplýsingar í síma 699 6627 eða 
elisabettania@gmail.com 

LOVÍSA ÁRNADÓTTIR 
Fit pilates – fjölbreytt og 
skemmtilegt
Upplýsingar í síma 892 1598 og 
lovisa@heima.is

KRISTÍN JÓNSDÓTTIR 
ÍAK einkaþjálfari 
Upplýsingar í síma 893 2396 
eða kristin@kjalkar.is

YOGA MEÐ MAGGÝ 
Meðgöngujóga – mömmujóga 
Rólegt jóga fyrir alla
Upplýsingar í síma 821 7482 
eða yoga@maggy.is

SÓLEY JÓHANNSÓTTIR 
Leikfimi fyrir konur – 15 vikna námskeið 
hefst 12. sept.
Upplýsingar í síma 822 7772 
eða soley@studiosoleyjar.is

BERGLIND SIGURJÓNSDÓTTIR 
Breytt og bætt líðan – Fit pilates byrjenda 
og hefðbundið
Upplýsingar í síma 891 6901 
eða e.berglind@simnet.is

KÓPAVOGI

HEILSURÆKT FYRIR OKKUR ALLAR

Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

fyrir íslenskt vísindasamfélag

Hlutverk Rannís er að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning og 
framkvæmd stefnu Vísinda- og tækniráðs. Rannís er miðstöð stuðningskerfis vísinda- 
og tæknisamfélagsins og hefur umsjón með opinberum samkeppnissjóðum s.s. 
Rannsóknasjóði og Tækniþróunarsjóði. Rannís sér um greiningu á rannsóknum og 
nýsköpun og gerir áhrif þeirra á þjóðarhag sýnileg. Rannís er miðstöð upplýsinga og 
miðlunar alþjóðasamstarfs vísinda- og tæknisamfélagsins.

Siðareglur
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Rannís óskar eftir samstarfi við vísindamenn, rannsakendur og fræðimenn til að 
skapa íslensku vísinda- og rannsóknarsamfélagi sterka siðferðilega umgjörð.

Rannís hefur að beiðni Vísinda- og tækniráðs sett fram tillögur sem er ætlað að vera 
leiðbeinandi fyrir vönduð vinnubrögð í vísindum.

Allir sem telja sér málið skylt eru hvattir til að kynna sér það nánar á heimasíðu 
Rannís, www.rannis.is/sidareglur og koma á framfæri athugasemdum 
á netfangið sidareglur@rannis.is fyrir 15. október 2011.

Leikkonan Eva Longoria er trúlof-
uð kærasta sínum, Eduardo Cruz, 
eftir aðeins sex mánaða samband. 
Eduardo þessi er yngsti bróðir 
leikkonunnar Penelope Cruz. 

Cruz bað sinnar heittelskuðu í 
júlí er þau voru í fríi á Marbella 
á Spáni ásamt systur hans og eig-
inmanni hennar, Javier Bardem. 
Samkvæmt heimildarmönnum 
er fyrirhugað brúðkaup síðar á 
árinu. „Eftir bónorðið stukku þau 
í saman í sjóinn. Þau voru mjög 
hamingjusöm. Þau hafa fundið 
sálufélaga sinn hvort í öðru,“ var 
haft eftir innanbúðarmanni. 

Fann ástina á ný

HAMINGJUSÖM Eva Longoria er 
trúlofuð kærasta sínum, Eduardo Cruz. 
Hann er bróðir Penelope Cruz.

NORDICPHOTOS/GETTY

Fatahönnuðurinn Karl Lagerfeld 
er lítið hrifinn af tísku straumum 
þeim sem viðgangast meðal 
bresks hefðarfólks. Hann segir 
fötin óklæðileg og ósmekkleg.

Í nýlegu viðtali var Lagerfeld 
spurður út í brúðkaup Vilhjálms 
Bretaprins og Kötu og kjólana 
sem gestirnir klæddust við það 
tilefni og sparaði hönnuðurinn 
ekki stóru orðin. „Léleg snið, 
ljótir hattar og allt of stutt pils á 
feitum fótleggjum. En konungs-
fólkið er mikið í tísku í dag, ekki 
satt? Þetta er afturhvarf til gam-
alla tíma. Fólki finnst þau spenn-
andi,“ sagði Lagerfeld sem stýr-
ir bæði hinum virtu tískuhúsum 
Chanel og Fendi auk eigin línu, 
Karl Lagerfeld.  

Gagnrýnir hefðarfólk

GAGNRÝNINN Karl Lagerfeld er ekki 
vanur að sitja á skoðunum sínum. 
Hann er ekki hrifinn af tísku bresks 
hefðarfólks. NORDICPHOTOS/GETTY

Vöruhönnuðurinn Sesselja 
Thorberg rekur ráðgjafar-
fyrirtækið Fröken Fix, sem 
sérhæfir sig í innanhúss- 
og skipulagsráðgjöf fyrir 
heimilið. Fyrirtækið stofn-
aði hún í fyrra og síðan þá 
hefur hún haft í nægu að 
snúast. 

Sesselja Thorberg hafði verið að 
gefa fólki ráð í nokkurn tíma en 
eftir að henni var sagt upp hjá 
arkitektastofu í kjölfar kreppunn-
ar nýtti hún tækifærið og lét gaml-
an draum rætast og stofnaði Frök-
en Fix. Fyrirtækið hefur blómstrað 
síðan þá og nú hefur Sesselja ráðið 
til sín annan starfsmann og flutt 
sig í nýtt húsnæði. „Það kom mér 
á óvart hvað þetta hefur gengið 
rosalega vel, ég hef enn ekki getað 
tekið mér sumarfrí og það er full-
bókað hjá mér næstu tvo mánuðina. 
Ég hef samt svo ofboðslega gaman 

af þessu að ég lít varla á þetta sem 
vinnu, þetta er mitt áhugamál og 
mín ástríða og fólk virðist ánægt, 
ég hef fengið þakkarbréf og faðm-
lög frá viðskiptavinum,“ segir Sess-
elja, sem hyggst þó taka sér gott og 
langþráð jólafrí. 

Hún segir viðskiptavini sína vera 
úr öllum stéttum þjóðfélagsins og 
verkefnin ólík. „Ég hef aðstoðað 
námsmann við að taka salernið sitt 
í gegn á ódýran og hagkvæman 
hátt og einnig endurhannað heilu 
herbergin fyrir efnameira fólk, 
þannig að verkefnin eru mörg og 
ólík,“ segir hún og bætir við að 
kreppan hafi ekki komið að sök, 
fólk vilji enn hafa fallegt í kring-
um sig. „Konur fara enn og kaupa 
sér hælaskó eða fara í strípur og 
ég held að þetta sé bara spurning 
um hvort þú viljir eyða í heimilið 
eða eitthvað annað,“ segir hún að 
lokum. 

Þeim sem hafa áhuga á að kynna 
sér starf Sesselju betur er bent á 
heimasíðuna www.frokenfix.is.  
 sara@frettabladid.is

Fær faðmlög frá 
viðskiptavinum

STÆKKAR VIÐ SIG Sesselja Thorberg vöruhönnuður rekur ráðgjafarfyrirtækið Fröken Fix. 
Fyrirtækið hefur blómstrað undanfarið ár og nú hefur hún bætt við sig starfsmanni.
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MÁVAHLÁTUR  
– KILJA
KULAR AF DEGI   
– KILJA

Verð:  
990 kr.

HIMINGEIMURINN

Nú: 1.790 kr.
Verð áður: 3.290 kr.

46%
afsláttur

ARTEMIS FOWL  
– SAMSÆRIÐ

Nú: 590 kr.
Verð áður: 2.990 kr.

80%
afsláttur

ÞÓRBERGUR ÞÓRÐARSON 
– STÓRBÓK

Nú: 1.995 kr.
Verð áður: 3.990 kr.

50%
afsláttur 48%

afsláttur

BALLIÐ Á BESSASTÖÐUM

Nú: 1.290 kr.
Verð áður: 2.490 kr.

ERTU GUÐ, AFI?

Nú: 1.790 kr.
Verð áður: 3.690 kr.

51%
afsláttur

FURÐUSTRANDIR 
– ÓBUNDIN

Nú: 1.290 kr.
Verð áður: 3.490 kr.

63%
afsláttur

SJÖ DAGA SAFAKÚRINN

Nú: 265 kr.
Verð áður: 2.650 kr.

90%
afsláttur

ÞEGAR ÉG VARÐ ÓLÉTTUR 
– KILJA

Nú: 790 kr.
Verð áður: 1.782 kr.

56%
afsláttur

LYKILL AÐ  
ÍSLENDINGASÖGUM  

Nú: 890 kr.
Verð áður: 3.690 kr.

76%
afsláttur

FLEY OG FAGRAR ÁRAR

Nú: 790 kr.
Verð áður: 3.454 kr.

77%
afsláttur

2 fyrir1

Fiskislóð

Grandagarður

Ánanaust

M

Fiskislóð

Fiskislóð

HÉR

Opið alla helgina kl.  10–19

Ekki missa af ótrúlegum tilboðum  
á RISAlagersölu Forlagsins

Allt að  
       90% afsláttur

MS kynnir nýtt KEA– 

skyr með karmellu-

bragði kl. 12 í dag

Allir sem kaupa fyrir  

6.000 kr. eða meira 

fá bókagjöf. Þeir sem  

kaupa fyrir 12.000 kr. 

eða meira fá tvær  

bækur að gjöf.

Fo r l ag ið  ·  F i s k i s l óð  39  ·  101  Reyk j av í k  ·  fo r l ag id@fo r l ag id . i s  ·  O pi ð  a l l a  dag a  k l .  10–19  og  f im mtudaga  k l .  10–21
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T I L B O Ð S B Í Ó

SPY KIDS 4 4D  KL. 3.40 (TILBOÐ)         L
STRUMPARNIR 3D ÍSL.T KL. 3.20 (TILBOÐ)    L

SPY KIDS 4 4D  KL. 1 (TILBOÐ)    L
STRUMPARNIR 3D ÍSL. TAL KL. 1 (TILBOÐ)  L
STRUMPARNIR 2D ÍSL. TAL KL. 1 (TILBOÐ) L

LAUGARDAGUR - SUNNUDAGUR

Sveppi og félagar 

eru komnir í B
ÍÓ

WWW.SAMBIO.IS

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is

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

LAUGARDAGUR: GE9N 18:00, 20:00, 22:00  REYKJAVIK 
DANCE FESTIVAL 15:00  ANDLIT NORÐURSINS 18:00, 22:10 

 MÓTVÆGI 20:00  MARY AND MAX 18:00  ANIMAL 
KINGDOM 22:00  SANNLEIKURINN UM KARLA 20:00  BRIM 
18:00  SVÍNASTÍAN 20:00, 22:00 
SUNNUDAGUR: GE9N 18:00, 20:00, 22:00  MÓTVÆGI 20:00 

 ANDLIT NORÐURSINS 18:00, 22:00 GÓÐI SONURINN 
18:00, 20:00, 22:00  OSLÓ 31. ÁGÚST 22:00  SVÍNASTÍAN 
18:00, 20:00.  ÍSLENSKUR TEXTI. ENGLISH SUBTITLES.

Iceland Express og ÚTÓN, útflutn-
ingsmiðstöð íslenskrar tónlistar, 
hafa undirritað samkomulag um 
stofnun Músík Express, sem er 
samstarf um stuðning við íslenska 
tónlistarmenn á erlendri grundu. 

Verkefnið er framhald af 
Norðrinu sem var samstarfsverk-
efni ÚTÓN, tónlistarmanna og 
Iceland Express á Þýskalands-
markaði 2009 og 2010. Með þessu 
verkefni er unnið á öllum áfanga-
stöðum Iceland Express.

Samstarfið felst í því að tónlistar-
menn fá flugmiða með flugfélag-
inu og ríflega yfirvigt til að flytja 
hljóðfæri og önnur tæki. Tónlistar-

mennirnir geta þess síðan í kynn-
ingarefni sínu að þeir séu í sam-
starfi við Músík Express.

Samningur var undirritaður 
í nýjum höfuðstöðvum Iceland 
Express í Ármúla 7. Við það tæki-
færi léku hljómsveitirnar Agent 
Fresco og Prinspóló, sem verður 
fyrsta hljómsveitin sem gerir sam-
starfssamning við Músík Express. 

Styrkja útrás tónlistarmanna

SAMNINGUR UNDIRRITAÐUR Samningur 
um stuðning við íslenskt tónlistarfólk 
var undirritaður í höfuðstöðvum Iceland 
Express. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Opnunarhátíð kvikmyndaverð-
launa Norðurlandaráðs fór 
fram í vikunni. Gestirnir voru 
afar fagrir og áhugaverðir eins 
og ljósmyndari Fréttablaðsins 
komst að.

Fjör á opnunarhátíð

HRESS Hrefna Haraldsdóttir og Viðar Eggerts-
son brostu sínu blíðasta, enda í góðu stuði.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SKÁL Árni Ólafur Ásgeirsson, Silja Hauksdóttir og Gísli Örn Garðarsson létu sig 
að sjálfsögðu ekki vanta.

GÓÐUR FÉLAGSSKAPUR Ísleifur Þórhallsson og Ásgrímur Sverrisson ásamt 
Pernillu August, en mynd hennar, Svínastían, er tilnefnd til kvikmyndaverð-
launa Norðurlandaráðs.

SMÁRABÍÓ
HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR

B.G.- MBL

5%
OUR IDIOT BROTHER  KL. 5.50 - 8 - 10.10  7
OUR IDIOT BROTHER LÚXUS KL. 1 -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. 1(TILBOÐ) 3.20 - 5.50 - 8  L
STRUMPARNIR 3D ÍSL. TAL  KL. 1(TILBOÐ) 3.20 - 5.40  L
STRUMPARNIR 2D ÍSL. TAL  KL. 1(TILBOÐ) - 3.20  L
ONE DAY  KL. 1(TILBOÐ) - 3.20  12

ÞAÐ EIGA ALLIR EINN SVOLEIÐIS

-K.H.K., MBL

-E.E., DV

- H.V.A. - FRÉTTABLAÐIÐ

COLOMBIANA  KL. 8 - 10.20  16
MELANCHOLIA KL. 6 - 9  12 
Á ANNAN VEG  KL. 4 - 6 - 8 10
30 MINUTES OR LESS  KL. 10  14
SPY KIDS 4D  KL. 3.40 (TILBOÐ) - 5.50  L
THE CHANGE-UP  KL. 5.30 - 8 - 10.30 14
STRUMPARNIR 3D ÍSL.TAL  KL. 3.40 (TILBOÐ)  L

COLOMBIANA  KL. 8 - 10.10  16 
30 MINUTES OR LESS  KL. 6  14
Á ANNAN VEG  KL. 2 (TILBOÐ) -4 - 6 10
THE CHANGE-UP  KL. 8 - 10 14
SPY KIDS 4D  KL. 4  L
STRUMPARNIR 3D ÍSL.TAL  KL. 2 (TILBOÐ)  L

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 2(950 kr) og 4

STRUMPARNIR - 2D 2(700 kr) og 4 - ISL TAL

STRUMPARNIR - 3D 2(950 kr), 4 og 6 - ISL TAL

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

POWERSÝNINGKL. 10.15
 

ÞRÆLMÖGNUÐ MYND UM 
SON SADDAM HUSSEIN!

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL

16

16

12

12

L

L

L

L

L

KRINGLUNNI

10

14

14

7

7

7

V I P

12

12

12

L

L

L

L

L

L

L

16

16

16

16

16

7

7

7

12

12

12

12

KEFLAVÍK

12

12

16

ALGJÖR SVEPPI kl. 12 - 12:30 - 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. 12(3D) 2:30(3D) - 3(2D) - 5:30(2D)
FINAL DESTINATION 5 kl. 8 - 10:20 3D
HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS 2 kl. 12 3D
COWBOYS & ALIENS kl. 8 2D
HORRIBLE BOSSES kl. 10:40 2D

16

16

AKUREYRI

����
Entertainment Weekly

����
San Fransisco - TH

COLIN FARRELL ER FRÁBÆR Í 
ÞESSUM MAGNAÐA THRILLER

SÝND Í 
3D

ALGJÖR SVEPPI kl. 12- 12:30 - 2 - 2:30 - 4 - 4:30 - 6 - 6:30 - 8:30 2D
FRIGHT NIGHT - 3D kl. 8 - 10:20 3D
FRIGHT NIGHT LUXUS VIP kl. 1:30 - 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. 2 - 4:30 2D
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali kl. 1:30 2D ALGJÖR SVEPPI kl. 1 - 2 - 3 - 4 - 6  2D

CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8 2D
FRIGHT NIGHT - 3D kl. 10:20 3D
CARS 2 M/ ísl. Tali kl. 1 - 3:40 3D
Kvikmyndahátíð daganna 26.Ágúst til 12.September

THE TREE OF LIFE  Ó textuð kl. 5:20
RABBIT HOLE M/Íslenskum texta kl. 6
THE BEAVER Ó textuð kl. 8
CASINO JACK M/Íslenskum texta kl. 8
RED CLIFF M/ enskur texti kl. 10
HESHER M/Íslenskum texta kl. 10

ALGJÖR SVEPPI OG TÖFRASKÁPURINN kl. 2 - 4 - 6 - 8
CRAZY, STUPID, LOVE. kl. 8
FRIGHT NIGHT kl. 10:10
BÍLAR 2 ÍSLENSKT TAL kl.  2 - 4 
GREEN LANTERN kl. 6 
FINAL DESTINATION 5 kl. 10:10

ALGJÖR SVEPPI kl. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
COLOMBIANA kl. 10:10
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8
RISE OF THE APES kl. 10:30

SELFOSS

ALGJÖR SVEPPI OG TÖFRASKÁPURINN  kl. 2 - 4 - 6 - 8
FRIGHT NIGHT kl. 10:10
RISE OF THE PLANET OF THE APES kl. 5:50 - 8
FRIENDS WITH BENEFITS kl. 10:10
CARS 2 m/íslensku tali kl. 1:30  - 3:40



IÐNAÐARRÁÐUNEYTIð

.com/sveppi3

SÝNINGARTÍMAR UM HELGINA TIL FIMMTUDAGSINS 15. SEPTEMBER

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Í BÍÓHÚSUM SAMBÍÓANNA OG Á SAMBIOIN.IS

SAMBÍÓIN ÁLFABAKKA SÝND SAMBÍÓIN EGILSHÖLL SAMBÍÓIN KRINGLUNNI

kl. 12 - 12.30 - 2 - 2.30 - 4 -4.40 - 6 - 6.30 - 8.30

kl. 6 - 6.30 - 8.30

kl. 12 -12.30 - 2.30 - 3 - 5 - 5.30

kl. 5 - 5.30

kl. 1 - 2 - 3 - 4 - 6

kl. 6

10.-11. SEPTEMBER

12.-15. SEPTEMBER

10.-11. SEPTEMBER

12.-15. SEPTEMBER

10.-11. SEPTEMBER

12.-15. SEPTEMBER

SÝND SÝND SAMBÍÓIN AKUREYRI SAMBÍÓIN KEFLAVÍK

kl. 2 - 4 - 6 - 8

kl. 6 - 8

kl. 2 - 4 - 6 - 8

kl. 8

10.-11. SEPTEMBER

12.-15. SEPTEMBER

10.-11. SEPTEMBER

12.-15. SEPTEMBER

SÝND SÝND

SAMBÍÓIN SELFOSSI

kl. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8

kl. 6 - 8

10.-11. SEPTEMBER

13. SEPTEMBER

SÝND

10. SEPTEMBER

11. SEPTEMBER

kl. 3

kl. 2 - 4

ÍSAFJÖRÐUR SÝND

11. SEPTEMBER kl. 4

PATREKSFJÖRÐUR SÝND

10. SEPTEMBER

11. SEPTEMBER

kl. 3

kl. 3

SEYÐISFJÖRÐUR SÝND

9. SEPTEMBER

11. SEPTEMBER

SAUÐÁRKRÓKUR SÝND

kl. 6

kl. 3 - 5

10. SEPTEMBER

11. SEPTEMBER

AKRANES SÝND

kl. 2

kl. 4

18. SEPTEMBER

ÓLAFSVÍK SÝND

kl. 3
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sport@frettabladid.is

JÓN ARNÓR STEFÁNSSON  var stigahæstur Íslendinga er körfuboltalandsliðið tapaði fyrri æfingaleik sínum 
gegn Kínverjum ytra, 80-66. Jón Arnór skoraði átján stig en Jakob Örn Sigurðarson kom næstur með sautján. 
Hlynur Bæringsson var einnig öflugur með fjórtán stig og sex fráköst. Seinni leikur liðanna fer fram á morgun.

FÓTBOLTI Garðar Jóhannsson er 
leikmaður 17. umferðar Pepsi-
deildar karla að mati Fréttablaðs-
ins. Hann skoraði tvö mörk fyrir 
lið sitt, Stjörnuna, í 4-0 sigri þess 
á FH fyrir landsleikjafríið.

Öll átjánda umferðin fer fram 
á morgun, alls sex leikir. Stjörnu-
menn mæta Grindavík á útivelli 
og þurfa sigur til að halda í við 
keppinauta sína í baráttunni um 
Evrópusæti.

Lið Stjörnunnar hefur verið á 
miklum skriði að undanförnu og 
er það ekki síst að þakka öflugum 
sóknarleik með Garðar fremstan 
í flokki enda markahæsti leik-
maður deildarinnar. Sagan segir 
að Garðar sé sjálfsöruggur með 
eindæmum og gangi undir viður-
nefninu hroki á meðal liðsfélaga 
sinna. „Það er stór munur á 
hroka og sjálfsöryggi. Þeir halda 
að þetta sé hroki en ég hef sýnt 
þeim margoft að þetta er ekki 
hroki. Bara geta sem ég hef fram 
yfir þá,“ segir hann í léttum dúr. 
„Þetta eru nú bara létt skot fram 
og til baka,“ bætir hann við. 

Ítarlegt viðtal við Garðar má 
lesa á íþróttavef Vísis. - esá, ktd

Garðar Jóhannsson:

Munur á hroka 
og sjálfsöryggi

MARKAHÆSTUR Garðar Jóhannsson 
hefur skorað tólf mörk í Pepsi-deild 
karla, flest allra. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Gylfi Þór Sigurðsson er 
loksins byrjaður að sparka í bolta á 
nýjan leik eftir nokkuð langa fjar-
veru vegna meiðsla. Hann meidd-
ist á undirbúningstímabilinu með 
liði sínu, Hoffenheim í Þýskalandi, 
en upphaflega var talið að hann 
yrði bara frá í fáeinar vikur.

„Það var svo margt annað sem 
bættist við upphaflegu meiðslin 
að það tók sinn tíma að ná mér 
góðum af þessu öllu saman,“ segir 
Gylfi í viðtali við Fréttablaðið. „Í 
upphafi voru þetta hnémeiðsli en 
svo lenti ég í vandræðum með 
mjaðmagrindina. Þar að auki fékk 
ég slæma bólgu í taug og tók sinn 
tíma að ná henni úr. En eftir að það 
batnaði gerðist hitt mjög fljótt og 
er ég nú nýbyrjaður að æfa með 
liðinu aftur. Ég er mjög feginn 
því,“ bætir Gylfi við.

Eftir því sem á leið og ekk-
ert skánaði var Gylfi sendur 
til sérfræðings í München og 

viðurkennir að honum hafi fund-
ist erfitt að takast á við óvissuna. 
„Sem betur fer hef ég ekki þurft 
að vera svona lengi frá vegna 
meiðsla áður og það var erfitt að 
vita ekki hversu langan tíma ég 
myndi þurfa til að ná mér góðum. 
En núna tel ég eðlilegt að áætla að 
ég taki mér 10-14 daga til að koma 
mér í ágætis form. Ég mun líklega 
ekki spila um helgina en vonast til 
að komast aftur inn í hópinn fyrir 
næstu helgi.“

Gylfi missti af landsleikjunum 
gegn Noregi og Kýpur og segir það 
vitanlega leiðinlegt. En eftir á að 
hyggja hafi það verið skynsamlegt 
og þakkar hann landsliðsþjálfaran-
um Ólafi Jóhannessyni fyrir það.

„Ólafur ákvað í raun fyrir mig 
að það besta í stöðunni væri að 
ég myndi vera áfram hér úti og 
fá meðhöndlun hjá félaginu. Ef ég 
hefði verið að taka einhverja sénsa 
með landsliðinu hefði það kannski 

kostað mig nokkrar vikur í 
viðbót, sem hefði verið mjög 
slæmt,“ segir Gylfi. Ísland 
tapaði sem kunnugt er í Nor-
egi en vann svo langþráðan 
sigur gegn Kýpur á þriðju-
daginn.

„Það var vissulega fúlt 
að missa af þessum 
sigurleik loksins 
þegar hann kom 
en ég vona að 
heppnin sé að 
ganga í lið með 
okkur og að 
þetta horfi allt 
til betri vegar. 
Ég missti af 
heimaleiknum 
gegn Portúgölum 
og vonandi fæ ég 
tækifæri til að spila 
gegn þeim úti í síðasta 
leiknum í riðlinum. 
Það væri gaman að 

geta strítt þeim þar,“ segir 
Gylfi. Leikurinn í Portú-
gal fer fram föstudaginn 7. 
október og verður síðasti 
landsleikurinn undir stjórn 
Ólafs Jóhannes sonar.
Gylfi er þó lítið að velta 
fyrir sér hver eigi að taka 

við af Ólafi. „Við 
leikmenn erum 
lítið að spá í það 
og reynum frek-
ar að hugsa um 
næsta  lei k 
og að standa 
okkur vel. 
Óli er enn 

þjálfarinn 
okkar og verð-
ur það þangað 
til hann hættir.“
 - esá

Gylfi Þór Sigurðsson loksins að komast aftur af stað eftir langa fjarveru vegna meiðsla:

Feginn að Ólafur tók ákvörðun fyrir mig

GYLFI ÞÓR
Hér í búningi þýska 
liðsins Hoffenheim.

Lið 17. umferðar
Markvörður
Ingvar Jónsson, Stjörnunni

Varnarmenn
Trausti Björn Ríkharðsson, Fylki
Daníel Laxdal, Stjörnunni
Ólafur Örn Bjarnason, Grindavík
Hlynur Atli Magnússon, Fram

Miðjumenn
Jóhann Laxdal, Stjörnunni
Andri Rafn Yeoman, Breiðabliki
Finnur Ólafsson, ÍBV

Sóknarmenn
Albert Brynjar Ingason, Fylki
Garðar Jóhannsson, Stjörnunni
Tryggvi Guðmundsson, ÍBV

FÓTBOLTI Veigar Páll Gunnarsson 
sendi í gær frá sér yfirlýsingu 
vegna mála hans með landsliðinu. 

Veigar braut agareglur lands-
liðsins fyrir leikinn gegn Kýpur 
og sagði svo í viðtali við norska 
fjölmiðla á fimmtudag að það 
skipti engu máli þótt menn fengju 
sér rauðvínsglas og tvo bjóra 
fyrir landsleik gegn Kýpur.

Veigar segist nú hafa verið 
ófagmannlegur. Yfirlýsing hans í 
stórum dráttum er svohljóðandi:

„Ég harma að hafa brotið gegn 
þeim agareglum sem í gildi voru 
fyrir A-landslið karla síðast-
liðinn laugardag. Hegðun mín 
var ófagmannleg og óásætt-
anleg og ég bið félaga mína í 
A-landsliði Íslands afsökunar svo 
og alla knattspyrnu áhugamenn, 
stuðnings menn og samstarfsaðila 
Knattspyrnusambandsins.

Eftirmál þessa hafa orðið mér 
dýrkeypt og kostað mig sæti í 
landsliðinu. Ég sætti mig við 
orðinn hlut og mun ekki dvelja 
við þetta mál lengur eða tjá mig 
frekar um málið. Vonandi verður 
þetta öðrum víti til varnaðar.

Frá því ég var fyrst valinn til 
að leika fyrir Íslands hönd, hef 
ég ávallt litið á það sem heiður og 
forréttindi að leika með íslenska 
landsliðinu og ég hef jafnan gefið 
kost á mér þegar til mín hefur 
verið leitað. Á því hefur ekki 
orðið nein breyting þó mér hafi 
nú orðið á í messunni.“

Yfirlýsing frá Veigari Páli:

Biður alla       
afsökunar

VEIGAR PÁLL Segist hafa verið 
ófagmannlegur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Sumarið 2011 er þegar 
orðið sögulegt fyrir KR-inga, 
sem eru á góðri leið með að verða 
fyrsta félagið á þessari öld sem 
vinnur tvöfalt (síðast KR árið 
1999), það er verður bæði Íslands-
meistari og bikarmeistari. Strák-
arnir hans Rúnars Kristinssonar 
hafa þegar unnið bikarinn og í síð-
asta leik sínum settu þeir nýtt met 
með því að verða fyrsta liðið sem 
leikur 21 leik inn í tímabil án þess 
að bíða ósigur.  

KR-ingar fóru taplausir inn í 
landsleikjafríið eftir 2-1 sigur á 
Fram í 21. leik sínum í deild og 
bikar í sumar. Þeir bættu með því 
met Valsmanna sem töpuðu í 21. 
leik sínum árið 1978 og höfðu setið 
lengi í efsta sæti á listanum yfir 
þau félög sem hafa spilað lengst 
inn í tímabil án þess að tapa. 

Tapleikur Valsmanna í sept-
ember 1978 var bikarúrslita-
leikurinn á móti Skagamönnum 
á Laugardals vellinum. Vals-
menn unnu 19 fyrstu leiki sína 
það sumar, tryggðu sér Íslands-
meistaratitilinn með jafntefli í 20. 
leiknum en töpuðu svo 0-1 fyrir ÍA 
í Laugardalnum þar sem hinn nít-
ján ára Pétur Pétursson, núverandi 
aðstoðarþjálfari KR, skoraði eina 
markið og það með hægri fæti. 
Þetta Valslið er enn fremur síð-
asta liðið sem fer taplaust í gegn-
um Íslandsmótið.

Bikarúrslitin hafa reynst erfið
Þau lið sem hafa spilað lengst 
inn í tímabil án þess að tapa eiga 
það reyndar nokkur sameiginlegt 
að hafa tapað sínum fyrsta leik í 
bikar úrslitum. Svo var raunin hjá 
Keflvíkingum sumarið 1973 og 
Skagamönnum sumarið 1974 en 
þau lið áttu bæði metið á undan 
Valsmönnum. Keflavík tapaði 
bikar úrslitaleiknum fyrir Fram 
árið 1973 aðeins fjórum dögum 
eftir að varalið liðsins hafði unnið 
Fram í deildinni. Skagamenn komu 
einnig taplausir inn í bikarúrslita-
leikinn árið eftir en steinlágu þá 
óvænt 1-4 fyrir Val. 

Aðeins tvö önnur lið frá þessari 
öld komast inn á topp tíu listann. 
Fylkismenn voru taplausir í fyrstu 
ellefu leikjum sínum sumarið 
2000 og fimm árum síðar unnu 
FH-ingar 14 fyrstu leiki sína áður 
en þeir töpuðu í vítakeppni á móti 
Fram í undanúrslitum bikarsins. 

Fari KR-ingar í gegnum síðustu 

sex leiki sína í Pepsi-deildinni án 
þess að tapa leik geta þeir orðið 
fyrsta liðið í 52 ár sem tapar ekki 
deildar- eða bikarleik á tímabili. 
Því náði síðast lið KR árið 1959. 

Það KR-lið vann alla tíu deildar-
leiki sína á tímabilinu en bikar-
keppnin var ekki sett á laggirnar 
fyrr en árið eftir. Ekkert félag í 
sögu íslenskar knattspyrnu hefur 
því farið taplaust í gegnum tíma-
bil síðan farið var að keppa í bikar-
keppninni haustið 1960.

Erfiður leikur í Krikanum
KR-ingar heimsækja FH-inga í 
Kaplakrikann á morgun en FH-
ingar hafa unnið Íslandsmeistara-
titilinn fimm sinnum síðan KR 
vann Íslandsbikarinn síðast haust-
ið 2003. Þetta er af stóru prófum 
KR-inga á lokasprettinum en liðið 
hefur nú tveggja stiga forskot 
á ÍBV auk þess að eiga leik inni. 
FH-ingar eru sjö stigum á eftir og 
verða því endanlega úr leik tapi 
þeir fyrir KR á morgun.

 ooj@frettabladid.is

Sögulegt sumar hjá KR
KR-ingar bættu 33 ára gamalt met Valsmanna frá 1978 þegar þeir unnu 2-1 
sigur á Fram á KR-vellinum á dögunum. Þeir urðu þar með fyrsta liðið á 
Íslandsmóti til að fara svona langt inn í tímabil án þess að tapa leik. 

SKEMMTILEGT SUMAR Í VESTURBÆNUM 
KR-ingarnir Bjarni Guðjónsson, Guðjón 
Baldvinsson og Kjartan Henry Finn-
bogason fagna marki í sumar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Flestir leikir inn í tíma-
bil án þess að tapa

21 - KR 2011  (16 sigrar, 5 jafntefli)

20 - Valur 1978  (19 sigrar, 1 jafntefli)
Tapið: 27. ágúst á móti ÍA (0-1) í 
bikarúrslitum

17 - ÍA 1974  (12 sigrar, 5 jafntefli)
Tapið: 14. september á móti Val (1-4) 
í bikarúrslitum

16 - Keflavík 1973   (15 sigrar, 1 
jafnt.)
Tapið: 12. september á móti Fram 
(1-2) í bikarúrslitum

14 - FH 2005   (14 sigrar, 0 jafntefli)
Tapið: 3. ágúst á móti Fram (víta-
keppni) í undanúrslitum bikarsins

13 - Fram 1972   (8 sigrar, 5 jafntefli)
Tapið: 17. september á móti KR (1-2) í 
16 liða úrslitum bikarsins

13 - KR 1996   (11 sigrar, 2 jafntefli)
Tapið: 29. júlí á móti ÍBV (0-1) í 
undanúrslitum bikarsins

12 - ÍA 1992   (9 sigrar, 3 jafntefli)
Tapið: 25. júlí á móti Val (1-5) í 
deildinni

11 - Valur 1976   (7 sigrar, 4 jafntefli)
11 - Fram 1988   (10 sigrar, 1 jafntefli)
11 - Fylkir 2000   (7 sigrar, 4 jafntefli)

GOLF Lið höfuðborgarinnar er 
með örugga forystu í KPMG-
mótinu í golfi sem er nú hálfnað. 
Að loknum fyrri keppnisdeginum 
í gær er liðið með níu og hálft 
stig af tólf mögulegum gegn 
tveimur og hálfu stigi liði lands-
byggðarinnar.

Mótið fer fram með sams 
konar fyrirkomulagi og hin forna 
Ryder-keppni þar sem keppnislið 
Bandaríkjanna og Evrópu keppa.

Keppt var í fjórleik og fjór-
menningi í gær en í dag keppa 
allir þátttakendur í tvímenningi. 
Þar verða einnig tólf stig í boði 
en liði höfuðborgarinnar duga 
þrjú stig til að klófesta bikarinn 
af landsbyggðinni, sem hefur 
unnið keppnina síðustu tvö árin. 
 - esá

KPMG-mótið í golfi:

Höfuðborgin í 
góðum málum



Götuskór úr leðri. Herrastærðir.

Þægilegir gönguskór 
með mjúkum sóla 
sem grípur vel 
í bleytu. Dömu- 
og herrastærðir.

Slitsterkir götuskór úr leðri. Stærðir: 28-40. Léttir íþróttaskór með sóla sem strikar ekki gólf. Hvítir eða 
svartir með reimum: 32-382/3. Svartir með riflásum: 28-34.

Innanhússíþróttaskór með riflásum. 
Barnastærðir: 28-34.

Innanhússíþróttaskór með sóla sem grípur vel 
og litar ekki gólf. Herrastærðir.

Körfuboltaskór. 
Herrastærðir.
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SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2
11.00 Fawlty Towers  11.35 Fawlty Towers  
12.05 Fawlty Towers  12.35 Top Gear  
13.30 Top Gear  14.20 Top Gear  15.10 
Top Gear  16.00 Live at the Apollo  
16.45 Live at the Apollo  17.30 Michael 
McIntyre‘s Comedy Roadshow  18.15 
The Graham Norton Show  19.00 Live 
at the Apollo  19.45 Live at the Apollo  
20.30 Michael McIntyre‘s Comedy 
Roadshow  21.20 The Graham Norton 
Show  22.05 Fawlty Towers  22.35 Fawlty 
Towers  23.05 Fawlty Towers  23.40 
Fawlty Towers  00.10 Fawlty Towers  
00.40 QI Children in Need Special  

07.50 Fanboy og Chum Chum  08.00 
AF1  08.25 Tintin  08.50 Isas Stepz  
09.30 Gepetto News  10.00 DR Update - 
nyheder og vejr  10.10 Boxen  10.25 100 
års spekulation  13.20 102 Minutes That 
Changed America  16.30 TV Avisen med 
Sport og Vejret  17.00 Radikale Venstres 
landsmøde  18.00 DR1 Dokumentaren  
19.00 21 Søndag  19.40 9/11 - Ten Years 
Later  21.20 Fodboldmagasinet  21.50 
Kinas nye konkubiner  04.00 Rasmus 
Klump  04.05 Chiro  04.10 Hubert  
04.20 Humf  04.35 Carsten og Gittes 
Vennevilla  

06.35 Førkveld  07.15 Filmavisen  07.25 
Puls  08.35 Norge rundt  09.00 Nordisk 
gudstjeneste  09.45 Glimt av Norge  
10.00 11. september-markering  17.00 
Søndagsrevyen  17.45 Sportsrevyen  
18.05 Siffer  18.35 Norskekysten  19.15 
Kriminalsjef Foyle  20.50 Utan hår  21.05 
Kveldsnytt  21.25 Rallycross  21.55 
Mordene på Skärsö  22.55 Luksus i 
ørkenen  23.25 Blues jukeboks  04.30 
Morgennytt   

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 America‘s Got Talent 
(19:32)
15.05 America‘s Got Talent 
(20:32) 
15.50 Friends (2:24)
16.15 Borgarilmur (3:8)
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Frasier (7:24)
19.40 Ramsay‘s Kitchen Night-
mares (6:6) Í þessari þáttaröð 
heimsækir Gordon Ramsay veitinga-
hús þar sem allt er að fara í 
hundana, maturinn vondur, starfs-
fólkið gagnslaust, viðskiptavinirnir 
horfnir og reksturinn á góðri leið 
með að fara á hausinn. Verkefni 
Ramsays er því ærið en hann heitir 
því að snúa rekstrinum við og gera 
veitingahúsið eftirsótt á aðeins 
nokkrum vikum.
20.30 Harry‘s Law (2:12) Nýr 
gamansamur lögfræðiþáttur frá 
David E. Kelly um stjörnulögfræðing-
inn Harriet Korn (Kathy Bates) sem 
hættir hjá þekktri lögfræðistofu og 
stofnar sína eigin. Hún ræður til sín 
harla óvenjulegan hóp samstarfsfólks 
og ákveður að taka að sér mál þeirra 
sem minna mega sín.
21.15 The Whole Truth (12:13) 
Nýtt og spennandi lögfræðidrama. 
Kathryn Peale er metnaðarfullur sak-
sóknari í New York. Jimmy Brogan 
er vinur hennar frá því þau voru við 
nám saman í Yale-háskólanum og er 
virtur verjandi í borginni. Bæði eru 
þau mikið keppnisfólk og áköf í að 
sinna vinnu sinni vel og berjast fyrir 
skjólstæðinga sína. 
22.05 Game of Thrones (4:10) 
Magnaðir þættir sem gerast á mið-
öldum í ævintýraheimi sem kallast 
Sjö konungsríki Westeros þar sem 
sumrin geta varað í áratugi og vet-
urnir alla ævi.
23.05 60 mínútur
23.50 Love Bites (4:8)
00.35 Big Love (3:9)
01.30 Weeds (9:13)
02.00 It‘s Always Sunny In 
Philadelphia (7:13) 
02.25 Eagle Eye
04.20 Jumper
05.45 Fréttir

08.00 Make It Happen
09.30 Vetrardagskrá Stöðvar 2
10.10 Duplicity
12.15 Doubting Thomas: Lies 
and Spies
14.00 Make It Happen
15.30 Vetrardagskrá Stöðvar 2
16.10 Duplicity
18.15 Doubting Thomas: Lies 
and Spies
20.00 Fracture
22.00 Bjarnfreðarson
00.00 Once Upon a Time In 
the West
02.40 Shooting dogs

06.10 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 
16.00 Vetrardagskrá Stöðvar 2 
Sérstakur þáttur af Íslandi í dag sem 
helgaður er kynningu á dagskrár vetr-
arins á Stöð 2.
16.45 Bold and the Beautiful
18.05 Bold and the Beautiful
18.30 ET Weekend
19.15 Ísland í dag - helgarúrval
19.40 Tricky TV (4:23) Magnaður 
töfraþáttur þar sem við fáum að sjá 
brellur og brögð af ýmsu tagi. Í hverj-
um þætti sjáum við eitthvað nýtt og 
spennandi eins og að heilt fótbolta-
lið getur horfið fyrir framan áhorf-
endur eða kennari fyrir framan skóla-
bekk. Kynnir þáttarins er Stephen 
Mulhern en hann er þekktur sjón-
varpskynnir í Bretlandi.
20.05 So You Think You Can 
Dance (22:23) Nú er úrslitastund-
in að renna upp en þetta er síðasti 
séns fyrir keppendurnar til að heilla 
áhorfendur. Hver mun standa uppi 
sem sigurvegari?
21.35 So You Think You Can 
Dance (23:23) Úrslitastundin er 
runnin upp og nú kemur í ljós hver 
verður næsta dansstjarna Banda-
ríkjanna?
23.00 Royally Mad (1:2)
23.55 Sex and the City (20:20)
00.30 Sex and the City (16:18)
01.00 ET Weekend
01.45 Tricky TV (4:23)
02.10 Sjáðu
02.35 Fréttir Stöðvar 2 
03.20 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV

09.45 Spænski boltinn: Real 
Sociedad - Barcelona Útsending 
frá leik Real Sociedad og Barcelona 
í spænsku úrvalsdeildinni í knatt-
spyrnu.
11.30 Ítalía Bein útsending frá 
kappakstrinum í Monza á Ítalíu.
14.00 F1: Við endamarkið 
Keppni helgarinnar í Formúlu 1 
kappakstrinum krufin til mergjar.
14.30 Golfskóli Birgis Leifs 
(5:12) Golfþáttur þar sem besti kylf-
ingur Íslands, Birgir Leifur Hafþórs-
son, tekur fyrir allt sem tengist golfi 
og nýtist kylfingum.
14.55 Ísland - Noregur Útsend-
ing frá landsleik Íslands og Noregs í 
undankeppni EM hjá U21 árs lands-
liðum.
16.45 FH - KR Bein útsending frá 
leik FH og KR í Pepsi deild karla.
19.00 Spænski boltinn: Real 
Madrid - Getafe Útsending frá leik 
Real Madrid og Getafe í spænsku úr-
valsdeildinni í knattspyrnu.
21.00 Pepsi mörkin Skemmti-
legur þáttur þar sem farið er yfir öll 
mörkin og umdeildu atvikin.
22.10 FH - KR
00.00 Pepsi mörkin

08.40 Stoke - Liverpool
10.30 Man. City - Wigan
12.20 Norwich - WBA  Bein út-
sending frá leik Norwich City og 
West Bromwich Albion í ensku úr-
valsdeildinni.
14.45 Fulham - Blackburn Bein 
útsending frá leik Fulham og Black-
burn Rovers í ensku úrvalsdeildinni.
17.00 Sunnudagsmessan
18.15 Norwich - WBA Útsending 
frá leik Norwich City og West Brom-
wich Albion í ensku úrvalsdeildinni.
20.05 Sunnudagsmessan Guð-
mundur Benediktsson og Hjörvar 
Hafliðason fara yfir leiki helgarinnar í 
ensku úrvalsdeildinni.
21.20 Fulham - Blackburn Út-
sending frá leik Fulham og Blackburn 
Rovers í ensku úrvalsdeildinni.
23.10 Sunnudagsmessan
00.25 Bolton - Man. Utd Út-
sending frá leik Bolton Wanderers og 
Manchester United í ensku úrvals-
deildinni.
02.15 Sunnudagsmessan

10.05 11:e september dagen som för-
ändrade världen  14.00 Rapport  14.05 
11:e september dagen som förändrade 
världen  14.40 Intervju ur Gomorron 
Sverige  14.55 Anslagstavlan  15.00 
STCC  15.55 Sportnytt  16.00 Rapport  
16.10 Regionala nyheter  16.15 Landet 
runt  17.00 Sportspegeln  17.30 Rapport  
17.55 Regionala nyheter  18.00 Moraeus 
med mera  19.00 Mördare okänd  20.40 
X-Games  21.25 The Hour  22.25 True 
Blood  23.15 Rapport  23.20 Landet 
Brunsås  23.50 En andra chans  00.20 
Rapport  

N4 - Sjónvarp Norðurlands 
endursýnir efni liðinnar viku

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 
07.00 Fréttir 07.03 Morgunandakt 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Sumar raddir 09.00 
Fréttir 09.03 Landið sem rís 10.00 
Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 Það 
er líf í Hrútadal 11.00 Guðsþjónusta í 
Hafnarfjarðarkirkju 12.00 Hádegisútvarp 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 
13.00 Víðsjá 14.00 Útvarpsleikhúsið: 
Furðuverkið 15.00 Kynslóðir mætast 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Jazzhátíð Reykjavíkur 
2011 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skorningar 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Óskastundin 19.40 Fólk og fræði 
20.10 Tónleikur 21.00 Foreldrahlutverkið 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð 
kvöldsins 22.15 Mixtúra 23.15 Sagnaslóð 
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

08.00 Morgunstundin okkar
10.20 Popppunktur (e)
11.25 Landinn (e)
11.55 Golf á Íslandi (9:14) (e)
12.30 Silfur Egils
14.00 Undur sólkerfisins – Blái 
borðinn (3:5) (e)
15.00 Landsmót hestamanna (e)
15.45 Hvað veistu? - Flugið (e)
16.15 Mótókross
16.50 Ísþjóðin með Ragnhildi 
Steinunni (2:8) (e)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Með afa í vasanum (51:52)
17.42 Skúli Skelfir 
17.53 Ungur nemur - gamall 
temur (30:30)
18.00 Stundin okkar (e)
18.25 Fagur fiskur í sjó (8:10) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.10 Kviksjá (Skröltormar)
20.15 Skröltormar Íslensk stutt-
mynd frá 2007. Leikstjóri er Haf-
steinn Gunnar Sigurðsson. 
20.45 Lífverðirnir (Livvagterne)
21.45 11. september: Annar 
heimur (9/11: The Day that 
Changed the World)
23.20 Luther (5:6) (Luther) (e)
00.15 Silfur Egils (e)
01.30 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

06.00 ESPN America

07.00 PGA Championship (4:4)

11.10 Golfing World

12.00 The KLM Open (2:2)

15.00 World Golf Champion-
ship (4:4)

19.00 The KLM Open (2:2)

22.00 THE PLAYERS Official 
Film 2011 (1:1)

22.50 US Open 2000 – Official 
Film

23.50 ESPN America

19.00 Fiskikóngurinn 
19.30 Gunnar Dal
20.00 Hrafnaþing
21.00 Einar Kristinn og sjávar-
útvegur
21.30 Kolgeitin
22.00 Hrafnaþing
23.00 Motoring
23.30 Eldað með Holta

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.55 Rachael Ray (e)
14.20 Rachael Ray (e)
15.00 Real Housewives of 
Orange County (10:17) (e)
15.45 Dynasty (26:28) (e) 
16.30 Being Erica (3:12) (e)
17.15 How to Look Good 
Naked - Sexy Over 60 (1:1) (e)
18.05 According to Jim (4:18) (e)
18.30 Mr. Sunshine (4:13) (e)
18.55 Rules of Engagement 
(19:26) (e)
19.20 30 Rock (2:23) (e)
19.45 America‘s Funniest 
Home Videos (20:50) (e)
20.10 Top Gear Australia (6:8) 
Heimsveldi Top Gear manna teyg-
ir anga sína víða, að þessu sinni alla 
leið til Ástralíu. Að þessu sinni reyna 
þeir félagar fyrir sér í hljóðfærasmíð.
21.00 Law & Order: Criminal 
Intent - LOKAÞÁTTUR (16:16) 
Bandarískir spennuþættir sem fjalla 
um störf rannsóknarlögreglu og sak-
sóknara í New York. Forstjóri banka 
er myrtur í mannránstilraun og bönd-
in taka að berast að einstaklingi sem 
mótmælti harðlega aðkomu ríkisins 
til bjargar bankanum.
21.50 The Borgias (3:9) Einstak-
lega vandaðir þættir úr smiðju Neils Jor-
dan um valdamestu fjölskyldu ítölsku 
endurreisnarinnar, Borgia-ættina. 
22.40 Shattered (12:13)
23.30 House (1:23) (e)
00.20 In Plain Sight (10:13) (e)
01.05 The Bridge (10:13) (e)
01.55 The Borgias (3:9) (e)
02.45 Pepsi MAX tónlist

> Ryan Gosling
„Mér finnst mannfólkið mjög flókið og 
fært um að gera alls kyns hluti sem 
kvikmyndir geta ekki sýnt.“
Ryan Gosling leikur í sakamála-
myndinni Fracture, sem segir frá 
ungum saksóknara sem fær það 
verkefni að sækja til saka verkfræð-
ing fyrir að hafa myrt eiginkonu 
sína. Myndin er sýnd á Stöð 2 Bíói 
kl. 20.

Það er komið að fjórða þættinum 
í þessari mögnuðu þáttaröð. Ned 
fer að rannsaka skyndilegt fráfall 
forvera síns sem aðstoðarmaður 
konungsins og er sannfærður um 
að eiginkona konungsins og bróðir 
hennar eigi hlut að máli. Á varð-
stöðinni tekur Jon lánlausan nýliða 
upp á sína arma en dvergurinn 
Tyrion lendir í vandræðum eftir að 
hann yfirgefur varðstöðina. Þetta er 
þáttur sem enginn aðdáandi þátt-
anna má missa af.

STÖÐ 2 KL. 22.05

Game of Thrones
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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
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Friends (18:24)
14.10 Cougar Town (8:22)
14.35 Hot In Cleveland (8:10)
15.05 Heimsréttir Rikku (3:8)
15.45 Týnda kynslóðin (4:40)
16.25 ET Weekend
17.10 Vetrardagskrá Stöðvar 2
17.55 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir 
18.56 Lottó 
19.04 Ísland í dag - helgarúrval
19.29 Veður 

19.35 America‘s Got Talent (19:32) 
Fimmta þáttaröðin af þessari stærstu hæfi-
leikakeppni heims. Keppendur eru af öllum 
stærðum og gerðum og hæfileikarnir jafn 
misjafnir og keppendur eru margir. Dómar-
arnir eru þau Piers Morgan, Sharon Osbourne 
og grínistinn góðkunni Howie Mandel. Kynnir 
er Nick Cannon sem er vel þekktur leikari, 
grínisti með meiru og þar að auki eiginmaður 
söngkonunnar Mariuh Carey.

20.55 America‘s Got Talent (20:32) 
Fimmta þáttaröðin af þessari stærstu hæfi-
leikakeppni heims. Keppendur eru af öllum 
stærðum og gerðum og hæfileikarnir jafn 
misjafnir og keppendur eru margir. Dómar-
arnir eru þau Piers Morgan, Sharon Osbourne 
og grínistinn góðkunni Howie Mandel. Kynn-
ir er Nick Cannon sem er vel þekktur leikari, 
grínisti með meiru og þar að auki eigin maður 
söngkonunnar Mariuh Carey.

21.35 Rachel Getting Married Drama-
tísk mynd með Anne Hathaway í aðalhlut-
verki en hún var tilnefnd til Óskarsverðlauna 
fyrir frammistöðu sína. Hún leikur unga konu 
sem er nýkomin úr meðferð en heldur heim 
til sín til að vera viðstödd brúðkaup syst-
ur sinnar.

23.25 The Vanishing Hörkuspennandi 
skálatryllir um þráhyggju manns sem verð-
ur að fá að vita hvað varð um unnustu hans 
sem hvarf með dularfullum hætti.

01.15 The Chumscrubber Gráglettin 
mynd um Dean Stiffle.

03.00 Hancock

04.30 Get Smart

06.25 Sleepless in Seattle
08.10 The Naked Gun
10.00 Pretty Woman
12.00 Red Riding Hood
13.20 Vetrardagskrá Stöðvar 2
14.00 The Naked Gun
16.00 Pretty Woman
18.00 Red Riding
19.20 Vetrardagskrá Stöðvar 2
20.00 Sleepless in Seattle
22.00 Ghost Image
00.00 The Dark Knight
02.25 Adam and Eve
04.00 Ghost Image

15.00 Vetrardagskrá Stöðvar 2

15.40 Gilmore Girls (19:22)

16.25 Ally McBeal (21:22)

17.10 Nágrannar

18.30 Nágrannar

18.55 Cold Case (11:23)

19.45 Heimsréttir Rikku (3:8)

20.25 Borgarilmur (3:8) Ilmur heimsækir 
hjarta Evrópusambandsins og kemst að því 
að borgin er ekki öll þar sem hún er séð.  

21.00 Týnda kynslóðin (4:40) Týnda 
kynslóðin er frábær skemmtiþáttur.

21.35 Vetrardagskrá Stöðvar 2

22.15 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (7:13)

22.40 Glee (19:22)

23.25 Fairly Legal (7:10)

00.10 Ally McBeal (21:22)

00.55 Vetrardagskrá Stöðvar 2

01.40 Gilmore Girls (19:22)

02.25 Cold Case (11:23)

03.10 Týnda kynslóðin (4:40)

03.45 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (7:13)

04.10 Glee (19:22)

04.55 Fairly Legal (7:10)

05.40 Sjáðu

08.55 Formúla 1 - Æfingar
10.00 Danmörk - Noregur
11.45 Formúla 1 2011 - Tímataka Bein 
útsending frá tímatökunni fyrir kappakstur-
inn á Ítalíu.
13.20 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu
13.45 Undankeppni EM
15.25 La Liga Report
15.50 Spænski boltinn: Real Sociedad 
- Barcelona Bein útsending frá leik Real 
Sociedad og Barcelona í spænsku úrvals-
deildinni í knattspyrnu.
17.50 Spænski boltinn: Real Madrid - 
Getafe Bein útsending frá leik Real Madrid 
og Getafe í spænsku úrvalsdeildinni í knatt-
spyrnu.
20.00 Formúla 1 2011 - Tímataka Út-
sending frá tímatökunni fyrir kappakstur-
inn á Ítalíu.
21.30 Floyd Mayweather Jr.- Marquez 
Útsending frá bardaga Floyd Mayweather Jr. 
og Juan Manuel Marquez.
22.35 Spænski boltinn: Real Sociedad 
- Barcelona
00.20 Spænski boltinn: Real Madrid 
- Getafe

09.55 Premier League Review 2011/12
10.50 Season highlights 2004 - 2005
11.45 PL Classic Matches: Liverpool - 
Chelsea, 1996 
12.15 PL Classic Matches: Arsenal - 
Man United, 1998 
12.45 Premier League World
13.15 Premier League Preview Hitað 
upp fyrir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeild-
inni. Viðtöl við leikmenn og þjálfara og spáð í 
spilin fyrir leikina.
13.45 Stoke - Liverpool Bein útsend-
ing frá leik Stoke City og Liverpool í ensku úr-
valsdeildini.
16.15 Bolton - Man. Utd Bein útsend-
ing frá leik Bolton Wanderers og Manchester 
United í ensku úrvalsdeildinni.
18.45 Man. City - Wigan Útsending 
frá leik Manchester City og Wigan Athletic í 
ensku úrvalsdeildinni.
20.35 Sunderland - Chelsea
22.25 Arsenal - Swansea
00.15 Wolves - Tottenham

08.00 Morgunstundin okkar
10.25 Ísþjóðin með Ragnhildi Stein-
unni (2:8) (e)
10.55 Lemúrar
11.40 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
13.00 Kastljós (e)
13.30 Mörk vikunnar (e)
13.55 Demantamót í frjálsum íþrótt-
um
16.00 Útsvar (Grindavík - Reykjanesbær) (e)
17.05 Ástin grípur unglinginn (16:23)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Franklín (7:13)
18.23 Eyjan (17:18) (Øen) (e)
18.54 Lottó (2:52)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Popppunktur
20.55 Hundahótelið (Hotel for Dogs) 
Systkini sem mega ekki hafa hund heima hjá 
fósturforeldrum sínum veita flækingshundum 
skjól á yfirgefnu hóteli en enginn má komast 
að því. Bandarísk sjónvarpsmynd frá 2009.
22.35 Fyrirtækið (The Firm) Ungur lög-
fræðingur kemur til starfa á virtri lögmanna-
stofu en kemst að því að þar er ekki allt með 
felldu. Bandarísk spennumynd frá 1993. At-
riði í myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.
01.05 Tvíburaturnarnir (World Trade 
Center) Bandarísk bíómynd frá 2006. Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi ungra barna. (e)
03.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

21.00 Helginn Helginn er þáttur þar sem 
Helgi Hrafn og Helgi Steinar setjast í sófann 
og ræða um fréttir og efni af netinu. 

06.00 ESPN America

07.00 PGA Championship 2011 (3:4)

11.35 Inside the PGA Tour (36:42)

12.00 The KLM Open (1:2)

15.00 World Golf Championship (3:4)

19.00 The KLM Open (1:2)

22.00 Golfing World

22.50 Ryder Cup Official Film 2004

00.05 ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.50 Rachael Ray (e)
14.15 Dynasty (25:28) (e)
15.00 Friday Night Lights (3:13) (e)
15.50 One Tree Hill (19:22) (e)
16.35 Top Gear Australia (5:8) (e)
17.25 The Bachelorette (4:12) (e)
18.55 The Marriage Ref (2:10) (e) Bráð-
skemmtileg þáttaröð þar sem stjörnudóm-
stóll leysir úr ágreiningsmálum hjóna. Grínist-
inn Jerry Seinfeld er hugmyndasmiðurinn á 
bak við þættina.
19.40 Got to Dance (3:21) Þættirnir Got 
to Dance nutu mikilla vinsælda á SkjáEin-
um á síðasta ári en þar keppa hæfileikarík-
ustu dansararnir sín á milli þar til aðeins einn 
stendur eftir sem sigurvegari. 
20.30 Legally Blonde 2 Framhald 
gaman myndarinnar Legally Blonde frá árinu 
2001 með Reese Witherspoon í aðalhlut-
verki. Þegar hér er komið sögu er ljóskan Elle 
Woods nýbúin að missa vinnuna á stórri lög-
mannsstofu vegna skoðanna sinna á dýra-
verndunarmálum. 
22.05 Moonstruck (e) Rómantísk óskars-
verðlaunamynd frá árinu 1987. Cher leikur 
ekkju af ítölskum uppruna sem er nýbúin að 
jarða manninn sinn. Hún reynir í kjölfarið að 
finna þann eina rétta með sprenghlægileg-
um afleiðingum. 
23.50 Shattered (11:13) (e) Þáttaröð 
um rannsóknarlögreglumanninn Ben Sulliv-
an sem er ekki allur þar sem hann er séður. 
Brúðkaupsveisla fer úr böndunum þegar 
byssuglaðir glæpamenn hefja skothríð á gest-
ina og nema frumburð hjónanna á brott.
00.40 Smash Cuts (30:52)
01.00 Judging Amy (6:23) (e)
01.45 Got To Dance (3:21) (e)
02.35 Pepsi MAX tónlist

20.00 Hrafnaþing
21.00 Græðlingur
21.30 Svartar tungur
22.00 Björn Bjarnason
22.30 Veiðisumarið
23.00 Fiskikóngurinn 
23.30 Gunnar Dal
00.00 Hrafnaþing

> Meg Ryan
„Fólk er alltaf að segja mér að breytingar 
séu af hinu góða. Hins vegar þýðir það bara 
að eitthvað sem maður vildi ekki að gerðist 
hefur átt sér stað.“ 
Meg Ryan leikur í rómantísku gaman-
myndinni Sleepless in Seattle, sem segir frá 
dreng sem hringir inn í útvarpsþátt og óskar 
þess að faðir sinn finni sér nýjan förunaut. 
Myndin er sýnd á Stöð 2 Bíói kl. 20.

Eftir að hafa horft á fyrstu tvo þættina af Game of 
Thrones hrökk það upp úr mér að þetta minnti 
helst á Ronju ræningjadóttur með léttu klámívafi. 
Aðdáendur þáttanna og bókanna brugðust ókvæða 
við og litu, allir sem einn, á þessa fullyrðingu sem 
hina mestu lítilsvirðingu við þættina. Það þóttu 
mér undarleg viðbrögð þar sem höfundur bókanna 
mætti prísa sig sælan ef hann hefði frásagnargáfu 
Lindgren og þættirnir eru, eðli málsins samkvæmt, 
bara útþynning á bókunum. 

Lindgren skapaði, í bókum eins og Ronju ræn-
ingjadóttur, Elsku Míó minn og Bróðir minn ljónshjarta, ævintýraheim 
þar sem átök góðs og ills eru í forgrunni og umhverfið er óskilgreindur 
miðaldaheimur þar sem dimmir skógar, vetrarhörkur og þjóðsagna-
verur skapa dulúð og vott af óhugnaði. Þessari formúlu fylgir höfundur 
Game of Thrones, George R. R. Martin, út í ystu æsar, en kryddar með 

kynlífi og mun stærri skömmtum af blóði en Lindgren 
lætur eftir sér. Enda veit hún að því meira sem skilið 
er eftir fyrir ímyndunaraflið, þeim mun meiri verður 
óhugnaðurinn og spennan.

Annað sem Martin hefði gjarnan mátt læra af Lind-
gren er persónusköpun. Persónur hennar eru sprell-
lifandi og lifa með hverri kynslóðinni á fætur annarri, 
en af þremur fyrstu þáttunum í Game of Thrones að 
dæma eru persónur Martins staðlaðar steríótýpur 
og auk þess alltof margar til að hægt sé að kynnast 
persónueinkennum hverrar fyrir sig. Saga stendur 

og fellur með persónum sínum og blóðugar nærmyndir og pínlegar 
kynlífs senur koma aldrei í staðinn fyrir þær.

Ef þetta væri keppni í frásagnargáfu og hæfileikanum til að fanga 
áhorfandann væri löngu búið að senda Martin heim og Lindgren ríkti 
ein.

VIÐ TÆKIÐ FRIÐRIKA BENÓNÝSDÓTTIR SKOÐAR KLÁMVÆÐINGU ASTRID LINDGREN

Ronja og Míó gera do-do

RONJA RÆNINGJADÓTTIR
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ER TITILLINN KOMINN Í ÁSKRIFT Á OLD TRAFFORD?
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Með áskriftinni færðu Netfrelsi og getur 
séð alla uppáhaldsþættina þína í fullum 
gæðum á netinu hvar og hvenær sem er.

NETFRELSI FYLGIR MEÐÁSKRIFT AÐ SKJÁEINUM
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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  
23.35 Country jukeboks m/chat  

08.30 Ramasjang Mix  08.55 Isas Stepz  09.10 
Spiderman  09.30 Troldspejlet  10.00 DR Update 
- nyheder og vejr  10.10 Tidens tegn - TV på 
tegnsprog  10.55 Sign up  11.10 OBS  11.15 
Klovedal i Indonesien  12.15 Midt i naturen  
12.40 Vilde roser  13.25 Dronningeofret  14.25 
Skjulte Stjerner  15.25 Skjulte Stjerner  15.40 Før 
søndagen  15.55 Min Sport  16.20 Held og Lotto  
16.30 TV Avisen med vejret  16.55 SportNyt  
17.05 Stillehavets tropiske eventyr  18.00 Maestro  
19.00 Kriminalkommissær Barnaby  

09.00 Vem tror du att du är?  10.00 Rapport  10.05 
Dödstrött  11.00 Ishockey  14.00 Rapport  14.05 
X-Games  14.50 Lykke  15.50 Helgmålsringning  
15.55 Sportnytt  16.00 Rapport  16.15 Go‘kväll 
lördag  17.00 Sverige!  17.30 Rapport  17.45 
Sportnytt  18.00 Gäster med gester  18.45 Tack för 
musiken  19.45 Dyngkåt och hur helig som helst  
21.45 Rapport  21.50 X-Games  22.35 Rapport  
22.40 Bobby  00.35 Rapport  00.40 Bored to 
Death  01.05 Moraeus med mera  02.05 Rapport  
02.15 Niklas Mat  02.45 Trädgårdsfredag  

09.30 Troldspejlet  10.00 DR Update - nyheder og 
vejr  10.10 Tidens tegn - TV på tegnsprog  10.55 
Sign up  11.10 OBS  11.15 Klovedal i Indonesien  
12.15 Midt i naturen  12.40 Vilde roser  13.25 
Dronningeofret  14.25 Skjulte Stjerner  15.25 
Skjulte Stjerner  15.40 Før søndagen  15.55 Min 
Sport  16.20 Held og Lotto  16.30 TV Avisen med 
vejret  16.55 SportNyt  17.05 Stillehavets tropiske 
eventyr  18.00 Maestro  19.00 Kriminalkommissær 
Barnaby  20.30 Søvnløs i Seattle  22.10 Mulholland 
Drive  04.00 Noddy  

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 Bæn 
07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 08.05 Við sjávar-
síðuna 09.00 Fréttir 09.03 Út um græna grundu 
10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 Kvika 11.00 
Vikulokin 12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 13.00 Flakk 14.00 Lennon í 
nýja heiminum 14.40 Útvarpsperla: Mynd af konu 
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 11. september, tíu árum 
síðar 17.05 Stimpilklukkan 18.00 Kvöldfréttir 18.17 
Skurðgrafan 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Óperukvöld Útvarpsins: Vilhjálmur Tell 22.00 
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.40 Kona með sólhlíf 
sem snýr sér til vinstri 23.15 Stefnumót 00.00 
Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

Anne Hathaway var tilnefnd til 
Óskarsverðlauna fyrir frammistöðu 
sína í þessari mynd þar sem hún 
leikur unga konu sem kemur heim 
úr meðferð til að vera viðstödd 
brúðkaup systur sinnar.

STÖÐ 2 KL. 21.35
Rachel Getting Married 

Lesendur okkar 
eru á öllum aldri

– og við þjónum   
   þeim öllum

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft
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Öryggi í samskiptum 

-námskeið við félagsfælni 

Hef opnað stofu 

í Domus Medica sem 

sjálfstætt starfandi 

heimilislæknir.

Opið verður fyrir nýskráningar 

sjúklinga í takmarkaðan tíma.

Tímapantanir í síma 5631038

Lárus Þór Jónsson

Vox academica óskar eftir söngfólki, 
körlum og konum, í allar raddir. 

 
Megin verkefni vetrarins eru veraldleg og 

kirkjuleg tónlist frá endurreisnartímanum á 
haustmisseri og Messa í G dúr e. Poulenc 

á vormisseri.

Áhugasamir hafi samband við kórstjóra, Egil 
Gunnarsson, s. 659-4888, eða egill@skoli.eu

PERSÓNAN

„Þetta er mikill heiður,“ segir 
myndlistarmaðurinn Katrín 
Sigurðar dóttir. 

Metropolitan-safnið í New 
York hefur keypt listaverk henn-
ar Boiserie sem var sett þar upp 
á síðasta ári. Metropolitan er eitt 
stærsta listasafn heims og því 
um mikla upphefð fyrir Katrínu 
að ræða. Ekki er vitað til þess að 
safnið hafi áður keypt verk eftir 
Íslending.

„Þetta er eins góð útkoma og 
nokkur getur óskað sér þegar safn 
hefur áhuga á verkinu manns. Sér-
staklega safn eins og hér um ræðir 
sem geymir marga af mikilvæg-
ustu listmunum og listaverkum 
sem mannkynssagan geymir,“ 
segir Katrín. 

Hún sýndi tvö verk í safninu 
undir yfirskriftinni Boiseries og 
voru þau sérstaklega unnin fyrir 
safnið. Sýningin sjálf hét Katrin 
Sigurdardottir at the Met. 

Katrín, sem er búsett í New 
York og í Reykjavík, er þekkt fyrir 
endur gerð og túlkun á stöðum, bæði 
raunverulegum og ímynduðum. 
Innsetningar hennar á safninu voru 
endurgerðir í fullri stærð á tveim-
ur frönskum herbergjum frá 18. öld 
sem eru varðveitt í Metropolitan-
safninu. Spurð um hvers vegna hún 
ákvað að endurgera herbergin segir 
Katrín: „Við það að fá tækifæri til 
að sýna í þessu safni var mjög eðli-
legt að maður beindi sjónum sínum 
að safninu sjálfu og öllum þessum 
stórkostlegu listaverkum sem eru 
þar. Að velja þessi herbergi hefur 
líka töluvert með það að gera að 
mitt áhugasvið liggur mjög oft í 
stöðum og staðsetningum. Það er 
þess vegna sem ég valdi að endur-
gera þessi herbergi frekar en að 
endurgera málverk, búninga eða 
postulínsstyttur.“

Katrín vill ekki gefa upp hvað 
Metropolitan borgaði fyrir lista-
verk hennar en síðasta fimmtudag 
spjallaði hún við gesti Listasafns 
Reykjavíkur um sýninguna í New 
York ásamt Anne L. Strauss, sýn-
ingarstjóra Metropolitan. 

Rúmlega 173 þúsund gestir 

komu að sjá sýningu Katrínar 
í Metropolitan-safninu sem er 
magnaður árangur og ólíklegt að 
nokkur annar Íslendingur hafi 
fengið jafnmarga á einkasýningu 
sína. Sýningin stóð yfir frá október 

í fyrra þangað til í júní síðastliðn-
um. Fjölmiðlar fóru afar fögr-
um orðum um Katrínu og verkið 
hennar, þar á meðal The New York 
Times, The New Yorker og tíma-
ritið Artforum.  freyr@frettabladid.is

KATRÍN SIGURÐARDÓTTIR: EINS GOTT OG NOKKUR GETUR ÓSKAÐ SÉR

Metropolitan-safnið keypti 
listaverk Katrínar Sigurðar 

SELDI TIL METROPOLITAN Myndlistarmaðurinn Katrín Sigurðardóttir hefur selt verk 
sitt Boiserie til Metropolitan-safnsins í New York. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BOISERIE Verkið sem Metropolitan-safnið keypti af Katrínu.

„Við viljum gefa þjóðinni tækifæri til að 
segja hvaða lagahöfunda hún vill fá,“ segir 
Þórhallur Gunnarsson. Landsmönnum gefst 
í fyrsta skipti kostur á því að tilnefna þann 
tónlistarmann sem þeir vilja sjá í Söngva-
keppni Sjónvarpsins en Þórhallur fer fyrir 
nefnd sem er að endurskoða hana.

Fyrirkomulagið á keppninni í ár verður 
breytt. Ekki verður kosið á milli laganna í 
undankeppnum eins og undanfarin ár held-
ur fara þau beint í einn stóran úrslitaþátt. 
Þau verða hins vegar frumflutt í sérstökum 
undanþáttum. RÚV er þegar byrjað að aug-
lýsa eftir lögum en þau verða að hafa borist 
á geisladiski þann 10. október. Rás 2 stendur 
síðan fyrir áðurnefndri könnun og í kjöl farið 
mun RÚV fara þess á leit við við komandi 
aðila að þeir semji lag. Þórhallur vonast til 

að listamenn taki vel í þá bón. „Það hlýtur 
að vera eftirsóknarvert að semja lag sem er 
spilað á laugardagskvöldi fyrir alla þjóðina í 
beinni útsendingu.“ Ekki er þó komið á hreint 
hversu mörg lög RÚV hyggst fá eftir 
þessari leið.

Og Þórhallur bendir á að lögin 
sem hafi verið samin fyrir 
Söngvakeppnina undanfarin ár 
hafi mörg hver öðlast sjálfstætt líf 
þrátt fyrir að hafa ekkert endilega 
sigrað sjálfa keppnina. Enda eigi 
það að vera aukaatriði, aðalatriðið sé 
að fá sem flest og best íslensk lög 
úr ólíkum áttum. „Menn eiga 
að sjá hana sem tækifæri 
fyrir sig til að koma lögum 
sínum á framfæri.“   - fgg

Engar undankeppnir í Eurovision

BREYTT FYRIRKOMULAG Þórhallur Gunnarsson 
vonast til að hægt verði að lokka bestu 

tónlistarmenn landsins til að taka þátt í 
Söngvakeppni Sjónvarpsins í ár. Það voru 
Vinir Sjonna sem unnu keppnina í fyrra.

Stephan Stephensen úr hljómsveitinni Gus Gus, 
öðru nafni President Bongó, er nýjasti liðs-

maður Knattspyrnufélagsins Mjaðmar sem 
er skipað ýmsum landsþekktum lista-
spírum. Bongó hefur æft með félaginu 
að undanförnu og þykir hafa sýnt fína 
takta, enda taktfastur maður með 
eindæmum. Fyrir í KF Mjöðm er félagi 
hans úr Gus Gus, Högni Egilsson, sem 
nýlega gekk til liðs við sveitina.  - fb

 FRÉTTIR AF FÓLKI

„Þetta er þá bara þáttur sem stendur undir nafni, 
týnda kynslóðin er þá bara fundin,“ segir Pálmi Guð-
mundsson, framkvæmdastjóri sjónvarpssviðs 365 
miðla. 

Skemmtiþátturinn Týnda kynslóðin, sem þau Björn 
Bragi Arnarsson og Þórunn Antonía Magnúsdóttir 
stýra, tók við af Sveppa og Audda á föstudagskvöldum 
í vetur á Stöð 2. Mikið hefur verið lagt í þáttinn en 
áhorfið hefur ekki náð þeim hæðum sem búast mátti 
við. Samkvæmt síðustu fjölmiðlakönnun Capacent 
Gallup mældist þátturinn með 9,3 prósent áhorf í 
aldurs hópnum 12-80 ára en náði ekki inn á lista hjá 
aldurshópnum 12-49 ára. 

Það eru því frekar eldra fólkið sem horfa á unga 
fólkið. „Það er auðvitað bara þannig að áhorfendur 
eru að skila sér úr fellihýsunum þannig að það er allt-
of snemmt að dæma áhorfið,“ segir Pálmi sem hefur 
mikla trú á þættinum. „Eftir tvær vikur verðum við 
komin með betri mynd á þetta,“ segir Pálmi.  - fgg

Týnda kynslóðin fundin

FYRIR ELDRA FÓLKIÐ Það er frekar eldra fólkið sem horfir 
á Týndu kynslóðina með þeim Birni Braga og Þórunni 
Antoníu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Karen Björk Björgvinsdóttir

Aldur: Þrítug.
Starf: Danskennari.
Fjölskylda: Eiginmaður og barn.
Búseta: 210.
Stjörnumerki: Hrútur.

Karen er meðal dómara í nýjum dans-
þætti í Ríkissjónvarpinu.
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÞAÐ ERU
ENGIN HÖFT Í
VIÐSKIPTUM
Á VÍSI
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Fullt hús hjá Ham
Útgáfutónleikar Ham vegna 
plötunnar Svik, harmur og dauði 
voru haldnir fyrir fullu húsi á Nasa 
á fimmtudagskvöld. Tónleikarnir 
heppnuðust mjög vel og spiluðu 
Sigurjón Kjartansson og félagar lög 
af nýju plötunni í bland við eldri 
slagara á borð við Partíbæ. Mörg 
þekkt andlit voru í salnum, þar á 
meðal rithöfundurinn Andri Snær 
Magnason, fjölmiðla maðurinn 
Þorsteinn J., húðflúrsmeistararnir 
Fjölnir og Nonni tattú, Jónsi í Í 
svörtum fötum, Biggi 
í Maus, Pétur Ben, 
leikarinn Björn 
Hlynur Haralds-
son, Höskuldur í 
Quarashi, fram-
leiðandinn Sindri 
Kjartansson og kona 
hans Arnþrúður 
Dögg Sigurðar-
dóttir og Ása 
Dýradóttir, 
bassaleikari 
Mammút.  

Guðmundur leitar fanga
Guðmundur Steingrímsson, 
sem á dögunum sagði sig úr 
Framsóknar flokknum og boðaði 
stofnun nýs stjórnmálaafls, virðist 
vera farinn að bollaleggja um 
pólitík með líkt þenkjandi fólki 
hér og þar í þjóðfélaginu. Í síðustu 
viku sást til hans á skrafi í Háskóla 
Íslands við tvo framámenn í 
stúdentapólitíkinni, þá Stefán Rafn 
Sigurbjörnsson og Viktor Orra 
Valgarðsson. Ekki er ólíklegt að 
tvímenningunum hugnist vel fyrir-
ætlanir Guðmundar, því þeir komu 
af krafti inn í háskólapólitíkina í 
fyrravor með nýju 
framboði: Skrökvu, 
sem stefnt var 
gegn ríkjandi vald-
höfum til áratuga. 
Tilraun þeirra 
hefur gengið framar 
vonum og hver veit 
nema Guðmundur 
hafi einfaldlega 
verið að leita 
hjá þeim ráða. 
 - fb, sh

1 Spítalinn verði austan 
Elliðaáa

2 Tappinn skrúfaður í flöskur 
Klettavatns

3 Fyrrum sambýlismaður Sivjar 
neitar sök

4 Sýni varúð með barnamyndir

5 Óttast aðra hryðjuverkaárás 
um helgina
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