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Sultutíðin  er hafin og um að gera að skella í holla rab-
arbarasultu. Í hana fer 700 g rabarbari, 250 g döðlur, ½ 
bolli agavesíróp, 2 tsk. sítrónusafi og vanillustöng. Saxið 
rabarbara og döðlur. Setjið allt í pott og sjóðið í 15-20 
mínútur. Hellið svo yfir í glerkrukkur með þéttu loki.

Kameron Bink er mættur til landsins og byrjaði að kenna í gær.

Orðið þreyta ekki til í 
orðaforðanum
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KynningarblaðÍsskápar
InnréttingarBorðbúnaðurEldavélarHáfar

Bakaraofnar

Fyrirtækið Einar Farestveit 
& Co. hf. er landsmönnum 
að góðu kunnugt fyrir vönduð heimilistæki. 

F yrirtækið Einar Farestveit & Co. hf. hefur fyrir lönskap ð

að Blomberg sé stórtækt í öllu sem 
það tekur sér fyrir hendur, því það 
býður upp á breiða línu af ofnum, 
allt frá hálf- og upp í alsjálfvirka 
ofna, og ofna þar sem við erum að 
tala um allt að 65 lítra ofnrými e
yfirleitt eru f

og sértækum tölvustillingum. 
Sem dæmi er hægt að stilla ofn 
sérstaklega á roastbeef og hann 
skilar kjötinu fullelduðu án þess
að kokkurinn þ f

„Allt sem frá því kemur er vand-
að og flott og stálið sem er notað
er sérstakt nanóstálf

Fjölbreytt tækjaflóra 

Einar Farestveit & Co. hf. leggur áherslu á vönduð vörumerki í eldunartækjum, að sögn verslunarstjórans Þráins Bj. Farestveit. 

MYND/PJETUR

HÁGÆÐA 
HNÍFAR

Fissler er er þekkt fyrir vandaða 
framleiðslu. Fissler er framleitt úr hágæða stáli í öllum vöru-flokkum. Fissler hefur verið fáanlegt á íslenskum markaði í nokkra áratugi. Meðal þess sem 

fyrirtækið framleiðir eru hnífar af öllum stærðum og gerðum, allt frá flysjurum upp í kjöt- og grænmetishnífa, sem hægt er að kaupa staka eða saman í setti 
ásamt hnífastöndum og nota jafnt heima eða í atvinnuskyni

HÁGÆÐA POTTARFissler er einn stærsti og virtasti framleiðandi á pöttumog pönnum í Þý k
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Fyrirtækið Einar Farestveit 
& Co. hf. er landsmönnum 
að góðu kunnugt fyrir vönduð heimilistæki. 

FF yrirtækið Einar Farestveit & Co. hf. hefur fyri lsk

að Blomberg sé stórtækt í öllu sem 
það tekur sér fyrir hendur, því það 
býður upp á breiða línu af ofnum, 
allt frá hálf- og upp í alsjálfvirka 
ofna, og ofna þar sem við erum að 
tala um allt að 65 lítra ofnrýyfirleitt

og sértækum tölvustillingum. 
Sem dæmi er hægt að stilla ofn 
sérstaklega á roastbeef og hann 
skilar kjötinu fullelduðu án þ
að kokku i

„Allt sem frá því kemur er vand-
að og flott og stálið sem er not ð
er sérstakt n

Fjölbreytt tækjaflóróraaa 

Einar Farestveit & Co. hf. leggur áherslu á vönduð vörumerki í eldunartækjum, að sögn verslunarstjórans Þráins Bj. Farestveit. 
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Óvæntur sigur
Sveit Rimaskóla 
í skák nýkrýnd 
Norðurlandameistari.
tímamót 20

Þrautagöngu lokið
Leikstjórinn Ágúst Bent 
loksins kominn með bílpróf.
fólk 38

RISAlagersala Forlagsins
er á Fiskislóð 39

90%
afsláttur

allt að  

Yfir  
1000
titlar

MENNTUN Til stendur að taka 
upp inntökupróf í hagfræðideild 
Háskóla Íslands til að vinsa úr 
þá nemendur sem ekki hafa þann 
menntunargrunn sem þarf í nám-
inu. Dósent við deildina segir ein-
kunn úr stúdentsprófi ekki nægi-
lega gott viðmið.

„Markmiðið er ekki að takmarka 
aðgang að námi í hagfræði, það 
hefur aldrei staðið til,“ segir Daði 
Már Kristófersson, dósent við hag-
fræðideild háskólans. 

Daði segir markmiðið að fækka 
þeim nemendum sem ekki geti stað-
ist þær kröfur sem deildin geri til 
þeirra. Engum sé greiði gerður með 
því að taka viðkomandi inn í nám 
sem hann ráði ekki við.

„Við sjáum enga aðra lausn sem 
gæti skilað sama árangri og inn-

tökupróf,“ segir Daði. Hann segir 
vissulega hafa verið rætt að setja 
skilyrði um lágmarkseinkunn. „Til-
fellið er að stúdentspróf eru orðin 
svo mismunandi eftir því í hvaða 
skólum þau eru þreytt að það er 
einfaldlega ekki nægilega mikið að 
marka slíkt viðmið.“

Deildarfundur hagfræðideild-
ar samþykkti fyrir sumarfrí að 
taka upp inntökupróf. Í sumar hafa 
starfsmenn deildarinnar smíðað 

reglur sem gilda munu um inntöku-
prófin, en samþykki háskólaráðs 
þarf áður en þau verða tekin upp.

„Við erum skikkuð til að spara 
í rekstri deildarinnar, og stingum 
upp á inntökuprófum til að ná niður 
kostnaði,“ segir Daði. Hann segir 
markmiðið að sýna nemendum 
hvaða kröfur séu gerðar til þeirra 
svo þeir skrái sig ekki til náms sem 
þeir ráði ekki við, og endi á að falla 
eða hætta námi. Daði segir algengt 

að á bilinu 35 til 50 prósent þeirra 
nemenda sem skrái sig til náms 
sjáist aldrei í tímum og drjúgur 
hópur fyrsta árs nema falli á jóla-
prófunum.

Hann segir stefnt að því að inn-
tökuprófin verði öllum opin sem 
hafi lokið stúdentsprófi, og allir 
sem standist prófið fái að hefja nám 
í hagfræði.

Í dag notar aðeins ein deild innan 
Háskóla Íslands inntökupróf. Þeir 
sem vilja komast í nám í læknis-
fræði eða sjúkraþjálfun við lækna-
deild háskólans þurfa að þreyta 
inntökupróf. Þau eru annars eðlis 
en þau próf sem hagfræðideild vill 
taka upp, enda takmarkaður fjöldi 
nemenda sem kemst að hjá lækna-
deild og markmiðið að finna þá hæf-
ustu.  - bj

Taka upp inntökupróf vegna 
ómarktækra stúdentsprófa
Hagfræðideild Háskóla Íslands hyggst taka upp inntökupróf fyrir nýnema næsta haust. Ekki nægilega mikið 
að marka stúdentspróf úr sumum skólum til að hægt sé að nota þau sem viðmið segir dósent við deildina.

Ekki hættur að þjálfa
Heimir Hallgrímsson er 
að hætta hjá ÍBV og mun 
skoða öll tilboð sem berast.
sport 35

YFIRLEITT HÆGUR  vindur á 
landinu í dag,  3-8 m/s en 8-13 við 
SA- og A-ströndina. Víða bjart en 
skýjað og dálítið væta NA-til. Hiti 
4-13 stig.

VEÐUR 4
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Kanna árangur eftir skólum
Athugun á árangri nemenda í Háskóla Íslands og brottfalli þeirra eftir því 
í hvaða menntaskóla þeir fóru hefur staðið yfir innan háskólans í rúmt ár. 
Róbert Haraldsson, formaður kennslumálanefndar HÍ, segir verkið hafa 
reynst flóknara en búist hafi verið við en til standi að ljúka rannsókninni á 
þessu misseri og þá séu niðurstöður væntanlegar.

Framtíðarstjörnur
Tveir af efnilegustu 
knattspyrnumönnum Íslands 
fá tækifæri til að láta að sér 
kveða í Evrópudeildinni í vetur. 
 meistaradeildin  6

FLÖKTANDI FIÐRILDI Fiðrildavika UN Women á Íslandi var formlega sett á Austurvelli í gær, en 
markmið vikunnar er að hvetja landsmenn til að taka þátt í fjársöfnun til að uppræta ofbeldi, fátækt og óréttlæti 
meðal kvenna í fátækustu samfélögum heims. Nemendur úr Vesturbæjarskóla lögðu sitt af mörkum með því að 
skreyta tré við Austurvöll með fiðrildum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VIÐSKIPTI Fulltrúar Norðuráls 
segja minnisblað, sem skrifað 
var fyrir forsætis- og fjármála-
ráðherra 30. mars 2010, ekki 
rétt. Þar sé fullyrt að aðeins 
standi yfir viðræður við Magma 
um kaup í HS Orku, en Norður-
áli hafi þá nýlega verið tilkynnt 
um söluferli fyrirtækisins.

Einar Karl Haraldsson, höf-
undur minnisblaðsins, segir 
það hafa varpað ljósi á þá stöðu 
að Magma væri í viðræðum 
um meirihlutakaup í HS Orku. 
Ríkis stjórnin hafi ekki haft 
áhrif á söluna. „Það var hins 
vegar almennt pólitískt við-
horf, bæði innan Samfylkingar 
og Vinstri grænna, að ekki væri 
eðlilegt að álfyrirtæki, sem 
kaupandi að orku, ætti í orku-
fyrirtækinu.“ - kóp / sjá síðu 4

Salan á HS Orku:

Rengja minnis-
blað ráðherra

GRIKKLAND, AP Ótti við að Grikk-
land stefni í greiðsluþrot olli óróa 
á hlutabréfamörkuðum í gær og 
féllu bréf í þýskum og frönskum 
bönkum sem fjármagnað hafa 
stóran hluta skulda gríska ríkis-
ins um allt að tólf prósentum.

Grísk stjórnvöld hafa ekki sýnt 
fram á nægilegan árangur í glím-
unni við skuldavandann á undan-
förnum vikum, og hóta ríki sem 
lofað hafa Grikkjum neyðarlánum 
að skrúfa fyrir frekari lán þar til 
stjórnvöld nái tökum á ástandinu.

Fari gríska ríkið í þrot mun 
verðmæti skuldabréfa þess 
hrynja. Það gæti haft gríðarlega 
neikvæð áhrif á þá banka sem 
keypt hafa skuldabréfin, og þar 
með fjármagnað skuldir Grikk-
lands. 

Ótti við greiðsluþrot Grikk-
lands varð til þess að hlutabréfa-
verð í Evrópu, Bandaríkjunum og 
Asíu lækkaði í gær. 

Gengi evrunnar lækkaði einn-
ig verulega, sérstaklega eftir að 
þýskir fréttamiðlar birtu fréttir 

af því að þýsk stjórnvöld væru 
byrjuð að undirbúa viðbrögð við 
gjaldþroti Grikklands. 

Margt virðist benda til þess að 
þolinmæði þýskra stjórnvalda 
gagnvart Grikklandi sé á þrot-
um. Talsmaður Angelu Merkel 
Þýskalandskanslara sagði þó í 
gær að Þýskaland „reiknaði með 
því að grísk stjórnvöld væru að 
gera sitt besta“ í efnahagsmálum 
landsins. „Okkar markmið er að 
koma á stöðugleika á evrusvæð-
inu í heild sinni,“ sagði hann. - bj

Hlutabréf þýskra og franskra banka lækka um allt að tólf prósentum vegna óróa:

Óttast að Grikkland fari í þrot
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Nú eru ýmis traust
raftæki á góðu 
Tækifærisverði.

Láttu sjá þig.

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Tæki færi
8. - 24. september 2011

LANDBÚNAÐUR „Það er svolítið 
skrýtið að fá hingað kind sem 
aldrei hefur farið úr heima-
högum,“ segir Sigurjón Stefáns-
son, bóndi á Steiná í Svartárdal 
í Austur-Húnavatnssýslu, sem 
fann kind úr Rangárvallasýslu í 
Stafnsrétt þegar réttað var þar í 
200. sinn síðastliðinn laugardag.

„Hún getur hafa komið öðru-
hvoru megin við Hofsjökul norður 
á Eyvindarstaðaheiði þaðan sem 
hún smalaðist. Hún hefur þurft að 
fara yfir einhverjar jökulár nema 
hún hafi farið yfir Hofsjökul. það 
er ómögulegt að segja hvaða leið 
hún hefur farið.“ 

Ljóst er að leiðin sem ærin 
fór var löng og klaufirnar voru 
gengnar upp í kviku að sögn Sig-
urjóns, sem finnst skrýtið að fá 
norður kind sem aldrei hefur 
farið úr heimahögum. 

„En kannski var hún að flýja 
sandrok. Hún hefur kannski ekki 
þekkt landið sitt sem hún var vön 
að ganga á.“

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
Sigurjón fær kind að sunnan. „Ég 
hef einu sinni fengið kindur sunn-
an af Eyrarbakka. Þær voru orðn-
ar klaufalitlar.“

Eigandi flökkukindarinnar úr 
Fljótshlíð, Kristinn Hákonarson 
á Eyvindarmúla, segist hafa látið 
hana út í maí. „Hún bar í vor og 
var sleppt upp á heimaland hjá 
okkur en var lamblaus þegar hún 
fannst. Þetta var sex ára kind 
mörkuð mér og það er magnað 
að hún skuli hafa farið alla þessa 
leið. Hún er búin að fara yfir 
margar sauðfjárveiki varnarlínur. 
Hún er búin að brjóta vel af sér,“ 
segir hann um flökkukindina, 
sem var slátrað í gær.

Kristinn kveðst aldrei hafa 
misst kind á þennan hátt áður.

Sigurður Eyþórsson, fram-
kvæmdastjóri Landssamtaka 
sauðfjárbænda, segir samtökin 
hafa talsverðar áhyggjur af línu-
brjótum. „Það er ekki svo langt 

síðan varnarhólfum í sauðfjár-
rækt var fækkað. Við héldum 
að gert yrði átak í að lagfæra 
varnar girðingar en viðhaldi 
þeirra er sums staðar ábótavant.“

Matvælastofnun á að sjá um 
viðhaldið en hefur ekki fengið 
nægilegt fé til þess. „Þetta er 
eilíf barátta um fjármagn,“ segir 
Þorsteinn Ólafsson, dýralæknir 
nautgripa- og sauðfjársjúkdóma 
hjá Matvælastofnun. 

Það er mat hans að línu brjótar 
séu ekki orðnir fleiri en þeir 
voru. „Það er þó nokkuð um línu-
brjóta en þeim hefur ekki fjölg-
að.“  ibs@frettabladid.is

Kind gekk úr Fljóts-
hlíð norður í land
Klaufirnar gengnar upp í kviku eftir ferðina þvert yfir landið. Var sleppt upp 
á heimaland með lambi í vor en var lamblaus þegar hún fannst í Stafnsrétt í 
Svartárdal. Viðhaldi sauðfjárveikivarnagirðinga ábótavant vegn fjárskorts. 

LÍNUBRJÓTURINN Kindin bar í vor en var lamblaus þegar hún fannst. Hún fór yfir 
margar sauðfjárveikivarnarlínur. MYND/ELÍN

Hún hefur þurft að 
fara  yfir einhverjar 

jökulár nema hún hafi farið 
yfir Hofsjökul.

SIGURJÓN STEFÁNSSON 
BÓNDI Á STEINÁ Í SVARTÁRDAL

TRÉ ÁRSINS 2010 Í fyrra varð þessi álmur 
við Heiðarveg í Vestmannaeyjum fyrir 
valinu.

NÁTTÚRA Tré ársins 2011 verður 
kynnt við hátíðlega athöfn að 
Greniteigi 9 í Reykjanesbæ í 
hádeginu í dag. Skógræktar félag 
Íslands sér um valið en þetta er 
í fyrsta sinn sem tré á Suður-
nesjum verður fyrir valinu.

Í tilkynningu frá Skógræktar-
félaginu segir að tré þetta þyki 
fyrirtaks dæmi um það hvernig 
trjágróður geti vaxið og dafnað 
þrátt fyrir erfið skilyrði.

Útnefningunni er ætlað að 
beina sjónum almennings að því 
gróskumikla starfi sem unnið er 
um allt land í trjá- og skógrækt 
og benda á menningarlegt gildi 
einstakra trjáa um allt land.  - mþl

Tré á Suðurnesjum valið:

Tré ársins 
kynnt í dag

ALÞINGI Jóhanna Sigurðardóttir 
vildi lítið tjá sig á Alþingi í 
gær um nýleg ummæli Ólafs 
Ragnars Grímssonar, forseta 
Íslands, sem 
gagnrýnt hefur 
ríkisstjórnina 
fyrir að beygja 
sig fyrir 
erlendu valdi 
í samningum 
um Icesave.

Ólöf Nordal, 
varaformaður 
Sjálfstæðis-
flokksins, 
krafði Jóhönnu 
svara um skoðun hennar á 
ummælunum, hvort hún teldi 
forsetann hafa farið út fyrir 
valdsvið sitt og það væri ríkis-
stjórninni að meinalausu að for-
setinn viðhefði slík ummæli í 
hennar nafni erlendis. Ólöf tók 
fram að hún væri sammála for-
setanum.

Jóhanna vísaði í ummæli sín 
í fjölmiðlum; forsetinn hefði 
vegið ómaklega að stjórnvöldum 
og hún hygðist ræða það við 
hann. - kóp

Krafin svara um forsetann:

Jóhanna þögul 
um forsetann

JÓHANNA 
SIGURÐARDÓTTIR

ATVINNUMÁL Forsvarsmenn Arion banka sögðu 
upp 57 starfsmönnum í gær. 38 þeirra störfuðu 
hjá höfuð stöðvum bankans en 19 á öðrum starfs-
stöðvum, að því er fram kemur í tilkynningu frá 
bankanum. 

Forsvarsmenn bankans segjast harma aðgerð-
irnar en að ljóst megi vera að rekstur íslenska 
fjármálakerfisins sé of kostnaðarsamur. Ekki séu 
fyrirhugaðar frekari aðgerðir af þessu tagi. 

„Almennt má ljóst vera að rekstur íslenska fjár-
málakerfisins er of kostnaðarsamur. Fjöldi starfs-
fólks hjá fjármálafyrirtækjum hér á landi er of 
mikill miðað við umfang kerfisins. Sú staðreynd á 
einnig við um Arion banka. Að auki eru ný verkefni, 
svo sem eftirspurn eftir nýjum lánum og fjárfest-
ingar í lægð sem stendur,“ segir í tilkynningunni. 

Einnig kemur fram að þrátt fyrir að afkoma 
bankans hafi verið viðunandi síðastliðin misseri 
sé stór hluti þess hagnaðar tilkominn vegna endur-
mats á lánabók á fyrirtækjasviði bankans. Líkt og 
greint hefur verið frá í fjölmiðlum að undanförnu 
var hagnaður bankans 10,2  milljarðar á fyrrihluta 
þessa árs. „Arion banki hefur styrkt stöðu sína á 

markaði frá stofnun bankans en engu að síður eru 
aðgerðirnar nú nauðsynlegar til að treysta stöðu 
bankans og samkeppnishæfni til framtíðar.“

Vinnumálastofnun hefur verið tilkynnt um upp-
sagnirnar.  - sv

Fjöldauppsagnir hjá Arion banka þrátt fyrir 10 milljarða hagnað á síðasta ári:

Fimmtíu og sjö manns sagt upp

HÖFUÐSTÖÐVAR ARION BANKA 38 starfsmönnum í höfuð-
stöðvum bankans var sagt upp í gærmorgun. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Friðrik, hefur þú nú hitt í 
mark?

„Já, skeytin inn.“

Friðrik Steinn Friðriksson vöruhönnuður 
hannaði átthyrnt fótboltamark og vakti 
þar með athygli hönnunartímaritsins 
FORM, sem telur hann meðal fimm 
bestu unghönnuðanna.

SLYS Umferðarslys varð um 
kvöldmatarleytið á Akranesi í 
gær þegar ökumaður mótorhjóls 
missti stjórn á hjóli sínu. Talið 
er að maðurinn hafi blindast af 
kvöldsólinni með fyrrgreindum 
afleiðingum. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglunni á Akranesi slasaðist 
maðurinn töluvert og var fluttur 
á Sjúkrahúsið á Akranesi til 
aðhlynningar. Hann er þó ekki 
talinn í lífshættu. Að sögn lög-
reglu var maðurinn vel búinn og 
varð það til þess að betur fór en 
á horfðist.   - sv 

Mótorhjólaslys á Akranesi:

Blindaðist af 
kvöldsólinni

UMHVERFISMÁL Mikil svifryksmengun 
mældist í Reykjavík í gær. Magn svif-
ryks mældist yfir 260 míkrógrömm 
á rúmmetra um miðjan dag, en fari 
magnið yfir 100 er einstaklingum með 
ofnæmi eða með alvarlega hjarta- og 
lungnasjúkdóma ráðlagt að halda sig 
innan dyra. 

Þegar styrkurinn er orðinn meira en 
150 geta einstaklingar sem eiga ekki 
við vandamál í öndunarfærum að stríða 
einnig fundið fyrir óþægindum.

Í tilkynningu frá Heilbrigðiseftirliti 
Reykjavíkur segir að ekki hafi verið 
um öskufok að ræða heldur hafi sandur 

og þurr leir borist til borgarinnar frá 
þurrum svæðum við Langjökul. Því 
megi búast við að styrkur svifryks fari 
yfir sólarhringsheilsuverndarmörk. 

Seinnipart dags var hálftímagildi 
í Grensásstöðinni, þar sem mengun 
mælist yfirleitt mest í Reykjavík, rúm-
lega 200 míkrógrömm á rúmmetra, 
en meðaltal frá miðnætti er 37,8. 
Samkvæmt spá Veðurstofu Íslands er 
búist við að vind lægi í dag og því má 
búast við að fokið minnki. 

Töluvert mistur var yfir Reykjavíkur-
borg um helgina en þó fór svifryk ekki 
yfir heilsuverndarmörk fyrr en í gær.  - sv

Svifryksmengun í Reykjavík var svo mikil í gær að möguleiki er á að heilbrigðir hafi fundið til óþæginda:

Loftmengun mælist langt yfir hættumörkum

SVIFRYKSMENGUN Í REYKJAVÍK Í GÆR Svifryk fór yfir 250 í gær 
vegna sand- og leirfoks frá Langjökli.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SLYS Gangnamaður á þrítugsaldri 
slasaðist töluvert í Þjórsárdal í 
gær þegar hestur sparkaði í höfuð 
hans. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglunni á Selfossi var maður-
inn í hóp með öðrum á leið upp á 
Flóamannaafrétt til að leita fjár. 
Allir mennirnir voru ríðandi á 
hestum. 

Maðurinn hlaut mjög slæman 
skurð á höfði þegar hesturinn 
sparkaði í hann. Lögregla og 
sjúkralið var kallað á vettvang og 
var maðurinn fluttur til aðhlynn-
ingar á sjúkrahús.   - sv

Gangnamaður slasaðist:

Hestur sparkaði 
í höfuð smala

SPURNING DAGSINS



Hrein
akstursgleði

BMW

www.bmw.is

DÍSIL 5,6 l/100 km*

Enginn annar bílaframleiðandi hefur jafn staðfastlega og jafn lengi leitað nýrra leiða til að draga úr eldsneytiseyðslu

eins skilvirkasta tæknipakka sem völ er á. Um er að ræða stórar og smáar tækninýjungar sem BMW hefur
þróað frá árinu 1999 og innleitt með það að leiðarljósi að minnka eldsneytiseyðslu og útblástur koltvísýrings.

NÝR OG STÆRRI BMW X3
Eyðir aðeins 5,6 l/100 km í langkeyrslu
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NÝR BMW X5
Kynntu þér líka nýjan X5. Tækni framtíðarinnar 

Jafnvel verðið kemur á óvart!

*Miðað við langkeyrslu

INGVAR HELGASON og B&L  •  Sævarhöfða 2, sími 525 8000
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Það væru ekki eðli-
legir viðskiptahættir 

að sá sem semdi um kaup 
á orkunni væri líka eigandi í 
fyrirtækinu.

EINAR KARL HARALDSSON 
FYRRVERANDI UPPLÝSINGAFULLTRÚI 

FORSÆTISRÁÐUNEYTISINS

GENGIÐ 12.09.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

217,0753
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

117,48 118,04

186,15 187,05

159,67 160,57

21,439 21,565

21,056 21,18

17,79 17,894

1,5262 1,5352

184,13 185,23

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

3.OOO fá vinning!
Aðalútdráttur 
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Tryggðu þér miða á www.hhi.is, 
í síma 8OO 66 11 eða hjá næsta 
umboðsmanni.

VÍSINDI Stjörnufræðingar við 
Stjörnustöð Evrópulanda á suður-
hveli (ESO) tilkynntu í gær að 
þeir hefðu uppgötvað rúmlega 50 
nýjar fjarreikistjörnur. Þar af eru 
sextán svokallaðar risajarðir en 
ein þeirra er við brún lífbeltisins í 
sínu sólkerfi.

ESO er ein stærsta stjörnu-
stöð heims en fimmtán Evrópu-
ríki standa að baki henni. Höfuð-
stöðvar ESO eru nærri München í 
Þýskalandi en nær allir sjónaukar 
og mælitæki stofnunarinnar eru í 
Síle. Aldrei áður hafa jafnmargar 
fjarreikistjörnur fundist í einu. - mþl

Stjörnustöð Evrópulanda:

Uppgötvuðu 50 
nýjar plánetur

PLÁNETUR Á síðustu árum hefur fjöldi 
þekktra reikistjarna margfaldast.

FRAKKLAND, AP Dominique Strauss-
Kahn, fyrrverandi yfirmaður 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, var 
yfirheyrður í Frakklandi í gær 
vegna ásakana um að hafa reynt 
að nauðga franskri blaðakonu fyrir 
átta árum.

Saksóknaraembættið í Frakk-
landi tekur sér væntanlega nokkr-
ar vikur eða mánuði í að ákveða 
hvort mál verður höfðað á hendur 
honum. Strauss-Kahn er nýkominn 
aftur til Frakklands eftir að mála-
ferli á hendur honum, vegna ásak-
ana um að hafa reynt að nauðga 
hótelþernu í New York í vor, voru 
felld niður. - gb

Rannsaka nauðgunartilraun:

Strauss-Kahn 
yfirheyrður

BRETLAND, AP Óháða bankamála-
nefndin í Bretlandi hefur komist 
að þeirri niðurstöðu að skilja beri 
fjárfestingarstarfsemi frá annarri 
starfsemi banka. Breskir bankar 
eigi þó að fá frest til ársins 2019 til 
að fara í slíkar breytingar. 

Nefndin telur að almennir við-
skiptavinir bankanna eigi að geta 
stundað sín viðskipti án allrar 
áhættu af fjárfestingum bank-
anna. Með þessu yrði komið í 
veg fyrir að skattgreiðendur 
þyrftu í framtíðinni að borga tjón 
almennra viðskiptavina reynist 
fjárfestingar bankanna ótraustar, 
eins og gerðist árið 2008.  - gb

Bresk þingnefnd:

Vill að bönkum 
verði skipt upp

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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BJARTVIÐRI  
Fljótlega verða 
smá breytingar hjá 
okkur en á morgun 
gengur smám 
saman í suðlæga 
átt með hlýnandi 
veðri. Yfi rleitt bjart-
viðri á morgun en 
á fi mmtudag fer að 
rigna um suðvest-
an- og vestanvert 
landið.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

ALÞINGI Bjarni Benediktsson, for-
maður Sjálfstæðisflokksins, vill 
rannsókn á málefnum HS Orku, 
allt frá einkavæðingu til kaupa 
Magma á fyrir-
tækinu. Hann 
spurði forsætis-
ráðherra, 
Jóhönnu Sigurð-
ardóttur, á þingi 
í gær hvort 
nokkuð væri 
slíkri rannsókn 
til fyrirstöðu.

Jóhanna 
sagði svo ekki 
vera og minnti á að Alþingi hefði 
nýverið samþykkt frumvarp um 
rannsóknar nefndir. Hún minnti á 
fleiri mál sem þörfnuðust rann-
sóknar við, svo sem einkavæðingu 
bankanna. Þá upplýsti Jóhanna að 
rætt hefði verið við Magma um 
lengri leigutíma og forkaupsrétt á 
auknum hlut. Þær viðræður lægju 
niðri að ósk Reykjanesbæjar vegna 
viðræðna um jarðhitaréttindi. - kóp

Jóhanna til í rannsókn:

Bjarni vill rann-
sókn á Magma

BJARNI 
BENEDIKTSSON

FRAKKLAND, AP Einn maður lét 
lífið, annar varð fyrir alvarlegum 
brunasárum og þrír aðrir meidd-
ust minna þegar sprenging varð 
í endurvinnslustöð kjarnorku-
úrgangs í sunnanverðu Frakk-
landi í gær.

Franska kjarnorkueftirlitið 
fullyrti að engin geislavirk efni 
hefðu borist út úr endurvinnslu-
stöðinni. Aðeins klukkustund tók 
að ná tökum á ástandinu.

„Samkvæmt fyrstu upplýsing-
um varð sprengingin í ofni sem er 
notaður til að bræða geislavirkan 
úrgangsmálm sem þó er mjög lítið 

geislavirkur,“ segir í yfirlýsingu 
franska kjarnorkueftirlitsins.

Enginn kjarnaofn er í stöðinni 
heldur er hún notuð einkum til að 
endurvinna geislavirkan úrgang 
frá kjarnorkuverum orkuveitu-
fyrirtækisins EDF, sem rekur bæði 
endurvinnslustöðina og um það bil 
tuttugu kjarnorkuver í Frakklandi.

Þar er einnig endurunninn geisla-
virk efni frá sjúkrahúsum og lyfja-
rannsóknarstofum, að sögn Carole 
Trivi, talskonu fyrirtækisins. Hún 
tók skýrt fram að þarna væru engin 
geislavirk efni úr vopnaframleiðslu 
endurunnin.  - gb

Sprenging í endurvinnslustöð kjarnorkuúrgangs í Frakklandi:

Engin hætta sögð á geislaleka

VIÐBÚNAÐUR Þyrla lent innan girðingar 
endurvinnslustöðvarinnar.

NORDICPHOTOS/AFP

UMFERÐ Vegagerðin mun gera 
umferðarkönnun á vegamótum 
Hringvegar og Reykjabrautar í 
Húnavatnssýslu næstkomandi 
fimmtudag og laugardag, frá 
klukkan átta að morgni til klukkan 
átta um kvöld.

Allar bifreiðar sem koma að 
könnunarstaðnum verða stöðv-
aðar og bílstjórar spurðir nokk-
urra spurninga. Meðal annars er 
verið er að skoða aksturserindi og 
tíðni ferða milli einstakra staða 
og svæða, sem nýtast munu við 
almenna áætlanagerð.  - sv

Vegagerðin kannar umferð:

Allar bifreiðar 
verða stöðvaðar

VIÐSKIPTI Fulltrúar Norðuráls segja 
minnisblað Einars Karls Haralds-
sonar, þáverandi upplýsingafulltrúa 
forsætisráðuneytisins, til Jóhönnu 
Sigurðardóttur forsætisráðherra 
og Steingríms J. Sigfússonar fjár-
málaráðherra um málefni Helgu-
víkurverkefnis ekki rétt. Ranglega 
sé farið með stöðuna varðandi kaup-
tilboð Norðuráls í HS Orku.

Minnisblaðið er dagsett 30. mars 
2010. Þar er fullyrt að ekki standi 
viðræður yfir við aðra aðila en 
Magma um kaupin að svo stöddu 
og sagt að hugmyndir Norðuráls 
og Framtaks um verð hafi verið 
fjarri hugmyndum Íslandsbanka, 
sem seldi hlutinn fyrir hönd Geysis 
Green Energy.

Ágúst H. Hafberg hjá Norðuráli 
segir þetta einfaldlega ekki rétt. 
„Ég skil þetta ekki því helgina áður 
en minnisblaðið var skrifað var 
okkur tilkynnt að setja ætti hlut-
inn í söluferli. Minnisblaðið er því 
alltaf rangt, hver svo sem ástæðan 
fyrir því er.“

Eins og greint var frá í Frétta-
blaðinu á föstudag bauð Norður-
ál í hlut GGE í HS Orku. „Ég get 
staðfest það að Norðurál tók þátt í 
söluferli á bréfum í HS Orku sem 
Íslandsbanki hélt utan um. Íslands-
banki ákvað að selja hlutabréfin í 
HS til Magma. Við erum sannfærð 
um að okkar tilboð hafi verið mjög 
samkeppnishæft en samt sem áður 
var tilboði Magma tekið,“ sagði 
Ágúst þá í samtali við Fréttablaðið.

Einar Karl segir minnisblaðinu 
hafa verið ætlað að varpa ljósi á 
þá staðreynd að Magma væri í við-

ræðum um meirihluta kaup í fyrir-
tækinu og ekki væru viðræður við 
aðra um kaupin. Ríkisstjórnin hafi 
hins vegar ekki verið aðili að mál-
inu og stjórnvöld ekki haft áhrif á 
hverjum hluturinn var seldur.

„Það var hins vegar almennt póli-
tískt viðhorf, bæði innan Samfylk-
ingar og Vinstri grænna, að ekki 

væri eðlilegt að álfyrirtæki, sem 
kaupandi að orku, ætti í orkufyrir-
tækinu. Það væru ekki eðlilegir við-
skiptahættir að sá sem semdi um 
kaup á orkunni væri líka eigandi í 
fyrirtækinu.“

Fréttablaðið óskaði eftir sam-
tali við Birnu Einarsdóttur, for-
stjóra Íslandsbanka, fyrir helgi, en 
fékk ekki, en þess í stað var send 
út tilkynning. „Það skal upplýst að 
á lokametrum söluferlisins höfðu 
borist tvö tilboð í hlutabréf GGE í 
HS Orku. Farið var yfir tilboðin og 
þau metin á hlutlægan hátt og geng-
ið var að því tilboði sem metið var 
hærra,“ segir í yfirlýsingunni.

Frekari spurningum Fréttablaðs-
ins um málið var vísað til Geysis 
Green  Energy.

 kolbeinn@frettabladid.is

Segja minnisblað til 
ráðherra vera rangt
Norðurál segir rangt að aðeins hafi verið viðræður í gangi við Magma um kaup 
á HS Orku, eins og fullyrt er í minnisblaði til ráðherra. Höfundur minnisblaðs-
ins segir pólitíska andstöðu hafa verið gegn eign orkukaupanda á orkufyrirtæki.

HELGUVÍK Fyrrverandi upplýsingafulltrúi í forsætisráðuneytinu segir að almennur 
pólitískur vilji hafi verið til þess í stjórnarflokkunum  að álfyrirtæki sem kaupandi 
orku ætti ekki í orkufyrirtækjum. Norðurál hyggur á álver í Helguvík.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



Fyrrum hluthafar Landsbanka Íslands hf. vinna nú að undirbúningi vitnamáls gegn fyrrum eiganda Landsbanka Íslands, 

vitnamáls. 

Þú getur staðfest stuðning þinn og áhuga á því að vera með í mögulegri hópmálssókn með því að skrá nafn þitt, kennitölu 

og staðfesta hlutafjáreign á umræddu tímabili á skrifstofu Lögsögu lögmannstofa, Vegmúla 4, 108 Reykjavík (fyrir neðan MP 

banka). Tekið verður á móti skráningum á tímabilinu 13-16. september frá kl. 12.30-16.00.  Engin fjárhagsleg skuldbinding 

fylgir skráningu en þeim sem skrá sig verður boðið að taka þátt í hópmálssókn komi til hennar síðar.  Lögfræðiálit Landslaga 

verður aðgengilegt fyrir fyrrum hluthafa bankans á Lögsögu lögmannsstofa.  

 F.h. fyrrum hluthafa í Landsbanka Íslands hf. 

Ólafur Kristinsson, LL.M, hdl.
olafur@logsagan.is

Áskorun til fyrrum hluthafa 
í Landsbanka Íslands hf. 
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UTANRÍKISMÁL Ferðum utanríkis-
ráðuneytisins og undir stofnana 
þess hefur fækkað um ríflega 
þriðjung á fjögurra ára tímabili 
en kostnaður við ferðalögin stend-
ur svo gott sem í stað vegna hruns 
krónunnar. 

Þetta kemur fram í svari Öss-
urar Skarphéðinssonar utanríkis-
ráðherra við fyrirspurn Vigdísar 
Hauksdóttur, þingmanns Fram-
sóknarflokksins.

Farnar voru 537 utanlandsferðir 
á vegum ráðuneytisins eða stofn-
ana þess árið 2007, en 336 árið 
2010, sem er 37,4 prósenta fækkun 
á utanlandsferðum.

Kostnaður við ferðalögin var 
98,7 milljónir árið 2007. Hann  

hækkaði í 140,9 milljónir árið eftir 
en var kominn niður í 97,9 millj-
ónir í fyrra. Meðalkostnaðurinn á 
hverja ferð hafði samkvæmt því 
aukist um ríflega 75 prósent, úr 
361 þúsund krónum árið 2007 í 634 
þúsund krónur í fyrra.

Starfsmenn ráðuneytisins og 
stofnanna þess fóru til samtals 123 
landa á tímabilinu í margvíslegum 
erindagjörðum.

Ekki er sundurgreint í svarinu í 
hvaða erindagjörðum starfsmenn 
ráðuneytisins og undirstofnanna 
þess voru í hverju tilviki en til-
greint er hvers vegna hvert af ríkj-
unum 123 var heimsótt.  - bj

Orkuskipti
í samgöngum

Opinn fundur um mótun vistvænnar
framtíðar í samgöngum

Fimmtudaginn 15. september kl. 9.00-12.30
í húsakynnum Orkustofnunar, Grensásvegi 9

 9.00 Kristján Skarphéðinsson, ráðuneytisstjóri iðnaðarráðuneytisins

 9.15 Hvert erum við komin og hver eru næstu skref?
  Sverrir V. Hauksson, formaður verkefnisstjórnar Grænu orkunnar

 9.50 Vinnuhópar að störfum

 11.45 Kynning vinnuhópa og samantekt

Allt áhugafólk um mótun vistvænnar framtíðar í
samgöngum er hvatt til að mæta

Skráðu þig með því að senda tölvupóst á asl@os.is
Takmarkað sætaframboð
Frekari upplýsingar á www.graenaorkan.is

Costa del sol
20. september

Frá kr. 39.900

Ótrúlegt tilboð - Allra síðustu sætin
Heimsferðir bjóða nú einstakt tilboð á síðustu flugsætunum til Costa 
del Sol 20. september í 8 nætur. Þú kaupir 2 flugsæti en greiðir aðeins 
fyrir 1. Við bjóðum þér fjölbreytta gistingu meðan á dvölinni stendur. 

Verð kr. 39.900
Flugsæti með sköttum, m.v. 2 fyrir 1 tilboð 20. september í 8 nætur. 
Netverð á mann. Verð áður kr. 79.800.-

Kr. 46.500 með fullu fæði
m.v. 2 í herbergi á mann á Balmoral hótelinu í 8 nætur.

Verðdæmi fyrir gistingu:

Kr. 21.300 m.v. 4 íbúð á Apartamentos MS Alay´s á mann í 8 nætur.
Verð í tvíbýli 28.800 á mann í 8 nætur.

KENÍA, AP Í það minnsta 75 létust 
og yfir 100 til viðbótar eru slas-
aðir eftir að eldur komst í bensín 
sem hafði lekið úr bensínleiðslu í 
fátækrahverfi í Naíróbí, höfuðborg 
Kenía í gær.

Fjöldi fólks hafði safnast við 
leiðsluna eftir að bensín fór að 
leka. Ekki er ljóst hvernig eldur 
komst að bensíninu, en sjónarvott-
ar segja að sprenging hafi orðið 
um klukkan níu um morgun að 
staðartíma. 

Hluti fátækrahverfisins stóð í 
ljósum logum eftir sprenginguna, 
en húsum, kofum og tjöldum hafði 

verið komið fyrir alveg upp við 
bensínleiðsluna.

Joseph Mwangi, 34 ára íbúi 
hverfisins, sagði fréttamanni AP 
að hann hefði verið að gefa kúnni 
sinni að éta þegar hann hefði heyrt 
af bensínlekanum. Hann hefði farið 
að sækja fat til að ná sér í bensín 
þegar sprengingin hefði orðið.

Rétt eftir að hann ræddi við 
fréttamanninn fann Mwangi tvö 
illa brunnin lík af börnunum 
sínum í rústum heimilis þeirra.
„Þetta voru börnin mín,“ sagði 
hann áður en hann féll grátandi í 
jörðina.   - bj

Fátækrahverfi stóð í ljósum logum eftir að eldur komst í leka frá eldsneytislögn í Naíróbí, höfuðborg Kenía:

Að minnsta kosti 75 látnir og 100 slasaðir

HARMLEIKUR Björgunarmenn flytja Joseph Mwangi af vettvangi. Hann fann 
brunnin lík barnanna sinna tveggja í rústum heimilis þeirra. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Utanríkisráðuneytið svarar fyrirspurn þingmanns um kostnað við ferðalög:

Færri ferðir en sami kostnaður

ÖSSUR 
SKARPHÉÐINSSON

VIGDÍS 
HAUKSDÓTTIR

hækkun hefur 
orðið á kostn-
aði við hverja 

utanlandsferð á vegum utan-
ríkisráðuneytisins á fjórum 
árum.

75%

KJÖRKASSINN

Ferð þú í réttir?
Já 17,7%
Nei 82,3%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Finnur þú fyrir óþægindum í 
öndunarvegi þegar svifryk er 
mikið í umhverfi þínu?

Segðu þína skoðun á Vísi.is

NEYTENDUR Neytendastofa hefur 
bannað þrjár útvarpsauglýsingar í 
auglýsingaherferð fyrir kvikmynd-
ina Algjör Sveppi og Töfraskápur-
inn. Hreyfimyndasmiðjan ehf. er 
framleiðandi auglýsinganna og 
kvikmyndarinnar sjálfrar. 

Í úrskurði Neytendastofu kemur 
fram að auglýsingarnar eru taldar 
brjóta gegn lögum um eftirlit með 
viðskiptaháttum og markaðssetn-
ingu. Talið var augljóst að þær fælu 
í sér beina hvatningu til barna til 
að kaupa aðgang að kvikmyndinni. 
Stofnuninni hafi borist athuga-
semdir frá neytendum vegna aug-
lýsinganna og því hafi málið verið 
skoðað. 

Hreyfimyndasmiðjunni var 
send athugasemd í byrjun septem-
ber vegna tveggja útvarpsauglýs-
inga fyrir kvikmyndina. Voru þær 
teknar úr umferð í kjölfarið og ný 
send út. Neytendastofa taldi þriðju 
auglýsinguna einnig brjóta gegn 
lögum og var hún því einnig tekin 
úr umferð. 

Þórunn Anna Árnadóttir, sviðs-
stjóri neytendaréttarsviðs hjá 
Neytendastofu, segir þetta í fyrsta 
sinn sem stofnuninni berist ábend-
ingar sem þessar er varða auglýs-
ingar til barna.

„Það eru strangar reglur er varða 
börn og auglýsingar og það er nauð-
synlegt að vera meðvitaður um 
það,“ segir Þórunn. „En fyrst þess-
ar þrjár auglýsingar eru ekki leng-
ur í loftinu geri ég ekki ráð fyrir því 
að það verði nein eftirmál.“ 

Bragi Þór Hinriksson, fram-
kvæmdastjóri Hreyfimyndasmiðj-
unnar og leikstjóri kvikmyndarinn-
ar, segist ekki hafa áttað sig á því 
að gömlu auglýsingarnar væru ekki 
í samræmi við lög. 

„Við tókum auglýsingarnar úr 
umferð um leið og við fengum 
úrskurðinn. Þær voru allar þrjár 
réttilega bannaðar og við fram-

leiddum því nýjar auglýsingar sem 
ég vona og held að séu í samræmi 
við lögin,“ segir hann. Varðandi 
þriðju auglýsinguna, sem einnig 
var bönnuð, segir Bragi að hún hafi 

verið sett fram sem saklaust grín. 
Spilun á henni hafi verið hætt um 
leið og seinni úrskurðurinn kom frá 
Neytendastofu.

  sunna@frettabladid.is

Sveppa bannað að 
tala beint til barna
Neytendastofa hefur úrskurðað að útvarpsauglýsingar fyrir kvikmyndina Al-
gjör Sveppi og töfraskápurinn hafi brotið gegn lögum þar sem í þeim er talað 
beint til barna. Framleiðandi hefur tekið umræddar auglýsingar úr umferð.

SVERRIR ÞÓR SVERRISSON Auglýsingar þar sem Sveppi talar beint til barna hafa nú 
verið bannaðar af Neytendastofu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Mig langaði bara að se … Obobob þetta er bannað.“
Auglýsing 1.
„Hæ krakkar þetta er Sveppi. Ég ætlaði bara að segja ykkur að Alger Sveppi og 
Töfraskápurinn, nýja myndin okkar, hún verður frumsýnd 9. september í Sambíóunum. Ég 
veit að það eru margir búnir að bíða spenntir eftir þessari mynd en núna getið þið hætt að 
bíða og bara farið í bíó. Sjáumst. Já og góða skemmtun, hún er alveg hrikalega skemmtileg, 
eða það finnst mér.“

Auglýsing 2.
,,Hæ krakkar þetta er Sveppi hérna mig langaði bara að se … Obobob þetta er bannað. 
Nú. Kæru foreldrar væruð þið til í að segja b … Þetta er bannað. Nú. Kæru Íslendingar það 
er mér sönn ánægja. *Hlátur* Á gráu svæði. Já. Þú sem ert að hlusta: Algjör Sveppi og 
Töfraskápurinn verður frumsýnd í Sambíóunum á föstudaginn næsta um land allt. Má það 
eða? *Tónlist*.“

Auglýsing 3.
„Gagnrýnendur eru á einu máli. Þeir eru allir mega-spenntir fyrir hinni stórkostlegu ævintýra-
mynd Algjör Sveppi og töfraskápurinn. Komin í bíó, í Sambíóunum um land allt. Þetta var flott 
hjá þér. Já.“ Heimild: Neytendastofa
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www.ms.is

þér að vinna kalkið úr mjólkinni. 
Meira fjör með Fjörmjólk! 

Nú í nýjum

umbúðum með 

skrúftappa 

Íslenska
sjávarútvegssýningin

20
11

Smárinn, Kópavogur • September 22-24

www.icefish.is
Samstarfsaðili um flutninga SkipuleggjandiAlþjóðleg útgáfa

Opinber íslensk útgáfa    

Eini viðburðurinn sem nær til íslenska
sjávarútvegsins í heild sinni
* Alþjóðlegar VIP-sendinefndir verða á staðnum

* Íslensku sjávarútvegsverðlaunin verða afhent í fimmta sinn þann 
22. september 2011

Allt fyrir atvinnumenn í sjávarútvegi frá veiðum til
vinnslu og dreifingar á fullunnum afurðum

Stuðningsaðilar eru:
• Sjávarútvegs-og landbúnaðarráðuneytið
• Utanríksráðuneytið
• Samtök iðnaðarins 
• Fiskifélag Íslands
• Landssamband íslenskra útvegsmanna
• Landssamband smábátaeigenda
• Samtök fiskvinnslustöðva

• Farmanna- og fiskimannasamband Íslands
• VM - Félag vélstjóra og málmtæknimanna
• Sjómannasamband  Íslands
• Félag atvinnurekenda
• Samtök verslunar og þjónustu
• Íslandsstofa
• Fiskifréttir

Nánari upplýsingar veitir Marianne Rasmussen-Coulling í síma 
+44 (0) 1329 825335, netfang: mrasmussen@mercatormedia.com

Íslenska sjávarútvegssýningin er
atburður á vegum Mercator Media

Opinbert flugfélag/loftflutningafélag & hótelkeðja

1. Hvað vill hátt hlutfall lands-
manna draga aðildarumsókn 
Íslands að ESB til baka? 

2. Hvaða fótboltalið unnu Kefl-
víkingar um helgina?

3. Hver er búinn að gera sína eigin 
útgáfu af sígildum íslenskum pop-
plögum?

SVÖR

1. Tæp 37 prósent 2. Val 3. Tónlistar-
maðurinn Hermigervill

FJÁRMÁL Fyrrverandi hluthafar í 
Landsbanka Íslands skora á aðra 
hluthafa að styðja við vitnamál 
sem höfðað verður á næstu vikum 
gegn Björgólfi Thor Björgólfs-
syni, fyrrverandi eiganda bank-
ans. Ólafur Kristinsson lögmað-

ur er skrifaður 
fyrir auglýs-
ingu sem birt-
ist í blöðum í 
gær og í dag um 
málið. 

Málið snýr 
að því að Björg-
ólfur Thor hafi 
fengið lán í 
bankanum sem 
ótengdur aðili. 
Markmiðið með 

vitnamálinu er að afla frekari 
upplýsinga um viðskipti, lánveit-
ingar og skilgreinda stöðu Björg-
ólfs Thors innan bankans, auk 
þess sem aðkoma endurskoðanda 
og lykilstjórnenda verður könnuð. 

Í framhaldinu verður tekin 
ákvörðun um það hvort höfð-
að verði skaðabótamál á hendur 
honum, að því er fram kemur í 
auglýsingu Ólafs. Þegar höfðu 
hluthafar tæplega þriggja pró-
senta hlutafjár staðfest stuðning 
við málið, sem endurspeglar 6,2 
prósent hlutafjár í eigu annarra 
en Landsbankans, stjórnenda 
hans og Björgólfs Thors. 

Þá segir Ólafur að fjöldi hlut-
hafa hafi bæst í hópinn strax í 
gær, þó formleg skráning vegna 
málsins hefjist í dag. Hann hafi 
fengið gríðarlega góð viðbrögð. 

„Mörgum spurningum er ósvar-
að er varðar aðkomu Björgólfs 
Thors að stjórnun Landsbankans 
en mikilvægast er þó að skera úr 
um lögmæti lánveitinga til hans 

og hvort ekki hefði átt að skil-
greina hann sem tengdan aðila í 
bankanum í ljósi beins og óbeins 
eignarhalds,“ segir í auglýsing-
unni. 

Lögfræðistofan Landslög hefur 
unnið lögfræðiálit fyrir hlut-

hafana og samkvæmt því var 
Björgólfur Thor tengdur aðili 
gagnvart bankanum. Ólafur segir 
að Landslögum hafi verið falið að 
undirbúa vitnamálið og undirbún-
ingur sé vel á veg kominn. 

 thorunn@frettabladid.is

Skoða möguleikann 
á skaðabótamáli 
Fyrrverandi hluthafar í Landsbanka Íslands kanna möguleikann á því að höfða 
skaðabótamál gegn Björgólfi Thor Björgólfssyni. Skorað er á hluthafa að styðja 
við málið. Forsvarsmaður segist hafa fengið gríðarlega góð viðbrögð. 

LANDSBANKINN Björgólfur Thor hefði samkvæmt lögfræðiáliti átt að vera skil-
greindur tengdur aðili í bankanum. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

BJÖRGÓLFUR THOR 
BJÖRGÓLFSSON

Björgólfur Thor Björgólfsson, fyrrverandi eigandi Landsbankans, vildi í gær ekki 
veita viðtal vegna mögulegrar málshöfðunar. Talsmaður hans vísaði á pistil á 
vefsvæði Björgólfs Thors sem skrifaður var í gær. Þar segir að Ólafur Kristinsson 
lögmaður hafi boðað fyrir réttu ári að hann ætlaði að safna fyrrverandi hlut-
höfum í Landsbankanum saman til að höfða mál gegn Björgólfi Thor.

„Ólafur virðist byggja framgöngu sína á þeirri trú, að ekki hafi verið réttilega 
upplýst um eignarhlut samstarfsmanna minna í Samson eignarhaldsfélaginu 
sem fór með ríflega 40 prósenta eignarhlut í Landsbankanum. Eins og fram 
hefur komið þá var bæði [Fjármálaeftirlitinu] og regluverði Landsbankans 
kunnugt um það eignarhald. Fullyrðingar um annað byggja ekki á neinum 
gögnum,“ segir á vef Björgólfs Thors.  - bj

FME og regluvörður þekktu eignarhald

VIÐSKIPTI Einar Sveinsson hefur 
keypt Áningu-fjárfestingar, einn 
af stærstu hluthöfum Nýherja. 

Eigendur Áningar voru fjórir; 
Benedikt Jóhannesson, stjórnar-
formaður Nýherja, Þórður Sverris-
son forstjóri og Halldór Teitsson 
auk Einars sem átti fjórðung. Hann 
hefur nú keypt hina út. 

Einar vildi hvorki tjá sig um 
kaupverðið né hvort kaupin hefðu 
verið liður í fjárhagslegri endur-
skipulagningu Nýherja eða Áning-
ar.

Áning tapaði rúmum 385 

milljónum króna samkvæmt síð-
asta uppgjöri frá árinu 2009. 
Skuldir námu 650 milljónum 
króna á móti 350 milljóna króna 
neikvæðu eigin fé. 

Áning á 7,4 prósenta hlut í 
Nýherja. Hlutur Einars í Nýherja 
er tvöfalt meiri í gegnum nokkur 
eignarhaldsfélög. Þar á meðal eru 
Gildruklettar og Hrómundur. 

Félögin hafa látið á sjá eftir 
bankahrunið. Gildruklettar töp-
uðu rúmum 540 milljónum króna á 
árunum 2008 og 2009 og var eigið 
fé félagsins neikvætt bæði árin. 

Hrómundur 
átti í Icelandair 
Group, móður-
félagi N1 sem 
kröfuhafar hafa 
tekið yfir, og 
félaginu Vafn-
ingi, sem tengd-
ist fasteigna-
viðskiptum 
Sjóvár á Makaó. 

Hrómundur tapaði sex milljörðum 
króna árið 2008 og var með nei-
kvætt eigið fé upp á tvo milljarða 
króna í lok árs.  - jab

Engeyingurinn Einar Sveinsson orðinn einn af stærstu hluthöfum Nýherja:

Situr á skuldugum félögum

EINAR SVEINSSON

DÓMSMÁL Þrítugur karlmaður 
hefur verið dæmdur í fjögurra 
mánaða skilorðsbundið fangelsi 
fyrir að vera með skammbyssu á 
heimili sínu í leyfisleysi og fyrir 
kannabisræktun. 

Þá fundust um 1,2 kíló af kanna-
bislaufum við húsleit hjá mann-
inum og um 360 grömm af marí-
júana. Maðurinn játaði brot sín. 
Við ákvörðun refsingar var litið til 
þess að manninum var ekki gefið 
að sök að hafa ætlað fíkniefnin til 
sölu og að maðurinn hafði tekið sig 
á og farið í meðferð. - jhh

Fékk skilorðsbundinn dóm:

Með ólöglega 
byssu og dóp

DÓMSMÁL Riftunarmál slitastjórn-
ar Landsbankans gegn Sigurjóni 
Þ. Árnasyni, fyrrverandi banka-
stjóra, var fellt niður í héraðsdómi 
í gær, en slitastjórnin hafði krafið 
Sigurjón um endurgreiðslu á 300 
milljóna króna launagreiðslu.

Slitastjórn Landsbankans höfð-
aði mál á hendur Sigurjóni Þ. Árna-
syni, fyrrverandi bankastjóra, 
auk tveggja annarra starfsmanna 
bankans á síðasta ári vegna launa 
sem bankaráð greiddi mönnunum í 
aðdraganda falls bankans.

Málið sneri að kaupréttarsamn-
ingum og öðrum greiðslum sem 
slitastjórnin vildi fá rift og krafð-
ist endurgreiðslu á en málarekstur-
inn hefur staðið yfir frá áramótum.

Málið var fellt niður í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í gær en dóm-
urinn úrskurðaði að slitastjórnin 

skyldi greiða Sigurjóni 700 þúsund 
krónur í málskostnað. Páll Bene-
diktsson, talsmaður slita stjórnar 
Landsbankans, sagði í samtali 
við fréttastofu Stöðvar 2 að málið 
hafi verið fellt niður af tækni-
legum ástæðum, en niðurstaðan 
hafi ekki áhrif á framgang máls-
ins og bankinn muni áfram reyna 
að sækja féð.

Sigurður G. Guðjónsson, lög-
maður Sigurjóns, sagði hins vegar 
að málatilbúnaður slitastjórnar-
innar hefði verið í skötulíki. Hann 
segir þó að skjólstæðingur hans 
hefði fremur kosið að fá efnis-
lega niðurstöðu um hvort hann 
yrði krafinn um endurgreiðslu 
fjárins, en ekkert er því til fyrir-
stöðu að slitastjórnin haldi málinu 
til streitu fyrir dómstólum þar til 
hún fæst. - hgh

Riftunarmáli gegn Sigurjóni Þ. Árnasyni vísað frá Héraðsdómi Reykjavíkur:

Segir málatilbúnað vera í skötulíki

SIGURJÓN Þ. ÁRNASON Slitastjórn 
Landsbankans var gert að greiða Sigur-
jóni 700 þúsund krónur í málskostnað. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VEISTU SVARIÐ?
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FENGU DRAUMASTARFIÐ
 AÐ LOKNU NÁMI HJÁ NTV!

Upplýsingar og skráning: 544 4500 / www.ntv.is

Tölvuviðgerðir 
72 stundir - Verð: 119.000.- 

Nám fyrir þá sem vilja hasla sér völl á
viðgerðarsviðinu. Verklegur undirbúningur fyrir
A+ gráðurnar frá Comptia.

Eftir námið eiga nemendur að vera í stakk
búnir til að uppfæra, bilanagreina og gera við
tölvubúnað, ásamt því að setja upp viðeigandi 
stýrikerfi og koma tölvum í netsamband.

Kennt í sérútbúinni tölvuviðgerðarstofu.

Morgunnámskeið byrjar 4. október

Kvöld- og helgarnámskeið 10. október

MCTS og Network+

108 stundir - Verð: 153.000.-

Markmiðið með þessu námskeiði er að
nemendur öðlist færni og kunnáttu til að setja 
upp og hafa umsjón með tölvum sem keyra á
Windows  stýrikerfinu. Nemendur öðlast einnig 
viðtækan skilning á netkerfum og geta leyst 
vandamál sem að þeim snúa. Auk þess er 
kynntur fyrir nemendum Windows 2008 Server. 
Að námskeiði loknu á nemandi að geta séð um 
rekstur minni eða meðalstórra tölvukerfa.

Morgunnámskeið byrjar 1. nóvember

Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 7. nóvember

Diplomanám í Forritun
282 stundir - Verð: 399.000.-

Öflugt starfsnám þar sem leitast er við að leggja 
traustan þekkingargrunn og byggja ofan á hann 
með skriflegum og verklegum æfingum.

Að námi loknu eiga nemendur að hafa góða 
undirstöðuþekkingu og yfirsýn yfir þær aðferðir 
sem helst eru notaðar í nútíma hugbúnaðargerð 
og vera í stakk búnir að starfa á þessu sviði. 

Að námi loknu eiga nemendur að vera færir að 
taka 3 alþjóðleg próf. 

Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 20. september
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EFNAHAGSMÁL Tekjuhalli hins opin-
bera var 155 milljarðar króna á 
síðasta ári, rúmlega 10 prósent af 
landsframleiðslu. Um svipaðan 
halla og árið 2009 er að ræða. Þetta 
kemur fram hjá Hagstofu Íslands.

Samkvæmt Hagstofunni skýrist 
niðurstaðan fyrst og fremst af mikl-
um samdrætti í tekjum hins opin-
bera vegna 11 prósenta samdráttar 
í landsframleiðslu á milli áranna 
2009 og 2010. Þá jukust útgjöld 
verulega vegna mikillar skuld-
setningar og aukins atvinnuleysis. 
Heildartekjur hins opinbera námu 
637 milljörðum króna árið 2010. 

Það er aukning frá árinu 2009 um 
3,7 prósent, eða 23 milljarða króna. 

Tekjurnar mældust 41,5 prósent af 
landsframleiðslu en voru 41 prósent 
árið 2009. Er það nokkuð lægra hlut-
fall en árið 2007 þegar tekjurnar 
námu 47,9 prósentum af landsfram-
leiðslu, en 44,1 prósenti árið 2008.

Útgjöld til heilbrigðismála námu 
9,3 prósentum af landsframleiðslu, 
alls 142,6 milljörðum króna. Hlutur 
hins opinbera nam 114,6 milljörð-
um, en hlutur heimilanna 28 millj-
örðum króna. Hlutur hins opinbera 
nam 360 þúsund krónur á hvern 
Íslending árið 2010. Það er 24 þús-
und krónum lægra en árið 2009. 
 - kóp

Samdráttur í landsframleiðslu nam 11 prósentum frá 2009:

Svipaður tekjuhalli á milli ára

HEILBRIGÐISMÁL Útgjöld hins opinbera 
til heilbrigðismála námu 360 þúsund 
krónum á hvern Íslending árið 2010. 
Það er 24 þúsundum krónum lægra en 
árið 2009. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

NÝSKÖPUN Fjórar stúlkur við jafn-
marga grunnskóla hlutu gullverð-
laun í Nýsköpunarkeppni grunn-
skólanna, sem lauk um helgina. 
Hofsstaðaskóli í Garðabæ hlaut 
gullviðurkenningu þriðja árið í röð 
en flestar hugmyndir í keppninni 
komu frá nemendum við skólann. 

Athygli vekur að af tólf börnum 
sem lentu í verðlaunasætum eru 
tíu stúlkur og aðeins tveir drengir. 
Sendar voru inn 1.872 hugmyndir 
frá 46 grunnskólum. Anna Þóra 
Ísfold, framkvæmastjóri Nýsköp-
unarkeppninnar, segir kynjahlut-
fall þeirra sem hafi átt hugmynd-
ir í keppninni hafa verið nokkuð 
jafnt.

Nýsköpunarkeppni grunnskól-
anna hefur verið haldin í tutt-
ugu ár og hafa borist 35 þúsund 
umsóknir í hana. Markmið keppn-
innar er að gera börnum á aldrin-

um átta til fimmtán ára grein fyrir 
sköpunargáfu sinni og þroska 
hana í gegnum vinnu með eigin 
hugmyndir. Ekki er útilokað að á 
næsta ári verði keppninni skipt 
upp í aldurs flokka með skiptingu 
við gagnfræðaskólaaldur, að sögn 
Önnu.  - jab

Stúlkur í meirihluta verðlaunahafa í Nýsköpunarkeppni grunnskólanemenda:

Hofsstaðaskóli með þriðja gullið

RÁÐHERRA AFHENTI GULLIÐ Þau 
Katrín Elva Elíasardóttir, Kristín Hekla 

Örvarsdóttir og Birgir Guðlaugsson frá 
Hofsstaðaskóla í Garðabæ tóku við gull-

verðlaunum frá Svandísi Svavarsdóttur 
menntamálaráðherra. 

Þessi hlutu gullverðlaun
Nafn  Skóli  Uppfinning
Kristín Hekla Örvarsdóttir  Hofsstaðaskóla   Öryggisúr
Stefanía Malen Halldórsdóttir  Grunnskólanum austan vatna  Stigastöng
Dagný Rósa Vignisdóttir   Álftanesskóla   Tannburstagler
Karen Eir Einarsdóttir   Vesturbæjarskóla    Fjölnota stóll

Fundarstjóri er Elfa Hrönn Guðmundsdóttir, starfsmannastjóri Landsnets hf.

Mannauðsdagurinn 2011
 FLÓRA félag mannauðsstjóra á Íslandi 

Helstu áskoranir í mannauðsmálum í dag og framtíðin

Framtíðaráskoranir í mannauðsmálum
08:00 Skráning
08:30 Ávarp formanns Flóru,  Ketill B. Magnússon
08:40 Gylfi Dalmann, dósent við H.Í.  

  Staða mannauðsstjórnunar á Íslandi  

08:55 Tómas Már Sigurðsson, forstjóri Alcoa
09:10 Ásbjörn Gíslason, forstjóri Samskipa
09:25 Kaffihlé
10:00 Sigrún Ragna Ólafsdóttir, forstjóri VÍS
10:15 Björn Zoega, forstjóri LSH
10:30 Paul Kearns, Director of Personnel Works Ltd. – 

 „Stepping up to the HR Challenges facing us all“

11:30 Umræður

11:50 Hádegisverður.
Samstarfsaðilar kynna vöru og þjónustu tengda mannauðsmálum 

Áskoranir mannauðsstjóra og starfsmanna mannauðsdeilda
13:30 Vlad Vaiman, forstöðumaður framhaldsnáms við H.R.

Talent Management 

13:50 Svali Björgvinsson, framkvæmdastjóri hjá Icelandair
Hvatar og hvatakerfi, er framtíð í því? - 

14:05 Sigþrúður Guðmundsdóttir,framkvæmdastjóri hjá Landvirkjun
Ráðningar

14:20 Kaffihlé
14:45 Helga Fjóla Sæmundsdóttir, frkvst. hjá Ísl. gámafélaginu

Vinnustaðamenning - 

15:00 Hafsteinn Bragason, mannauðsstjóri Íslandsbanka
HR mælikvarðar  

15:15 Elín Helgadóttir, ráðgjafi hjá PWC  -  Þróun markaðslauna

15:30 Margrét Guðmundsdóttir, forstjóri IcePharma
Ef ég væri mannauðsstjóri þá myndi ég... 

15:45 Samantekt og lok

Kokteill

Sérstakur gestur Mannauðsdagsins verður Paul Kearns forstjóri 
Personnel Works Ltd. Paul hefur starfað að mannauðsmálum frá árinu 1978. 
Paul hefur skrifað nokkrar bækur um starfsmannamál og þar á meðal bókina HR 
Strategy og Creating Business Strategy with Human Capital.

Ráðstefnan verður haldin á Hótel Natura 
í Þingheimasal 14. september kl. 08.00

Skráning fer fram á stella@practical.is

Ráðstefnugjald kr 16.500.- fyrir heilan dag 
og kr.13.500.- fyrir hálfan dag*

Meðlimir FLÓRU fá sérstök kjör og greiða kr.10.500.- fyrir heilan dag 
og kr 8.900.- fyrir hálfan dag*
*Hádegisverður er innifalinn í öllum verðum

ALÞINGI Stjórnarandstæðingar telja 
að Evrópusambandið sé að krefj-
ast aðlögunar íslensks stjórnkerfis 
að kerfi sambandsins, með skýrslu 
sinni um landbúnaðarmál. Tekist 
var á um hvað skýrslan þýddi og 
hvort aðlögunarferlis væri krafist 
fyrir mögulega samþykkt í þjóðar-
atkvæði eða ekki.

Utandagskrárumræða var 
um málið á þingi í gær og var 
Bjarni Benediktsson, for maður 
Sjálfstæðis flokksins, máls hefjandi. 
Hann sagði skýrslu ESB, sem lögð 
var fram í síðustu viku, sýna að 
sambandið teldi Íslendinga ekki 
nægilega vel undir viðræður búna, 
þar sem ekki væri skýrt kveðið á 
um hvernig aðlaga ætti íslenskt 
stjórnkerfi að því evrópska.

Jón Bjarnason, landbúnaðar- 
og sjávarútvegsráðherra, sagði 
stærstu tíðindi umræddrar skýrslu 
vera þau að ESB setti Íslending-
um opnunarskilyrði sem uppfylla 
þyrfti áður en samningar um land-
búnað og dreifbýlisþróun hæfust. 
„Það er ekki að sjá að Evrópusam-
bandið muni taka tillit til hugsan-
legra krafna Íslands um styrkja-
kerfi sem hentar okkur betur en 
kerfi Evrópusambandsins.“

Jón taldi ýmislegt óskýrt í 
skýrslu ESB og hann mundi krefja 
sambandið skýringa á því hve ítar-
leg áætlun Íslands þyrfti að vera 
áður en til viðræðna kæmi.

Össur Skarphéðinsson utanríkis-
ráðherra sagði ljóst að kröfurn-
ar væru ekki mjög skýrar. Skýr-
ingin á því væri að ESB setti það 
nánast í hendur Íslendinga sjálfra 
með hvaða hætti áætlunin yrði 
tímasett.

Össur fullyrti, sem og fleiri 
stjórnarliðar, að kröfurnar væru 
í fyllsta samræmi við skilyrði 
Íslendinga fyrir viðræðunum. 
Krafan snerist ekki um kröfu um 
aðlögun áður en samningur yrði 
borinn undir þjóðina; þvert á móti 
væri verið að ræða um hvernig 
ætti að laga íslenskt stjórnkerfi 
að kerfi ESB ef og þegar þjóðin 
hefði samþykkt samning í þjóðar-
atkvæðagreiðslu.

Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son, formaður Framsóknar-
flokksins, sagði það liggja fyrir 

að ef land sækti um aðild að sam-
bandinu yrði það að undirgangast 
reglur þess. 

Hann spurði Jón Bjarnason að 
því hvort hann gerði sama grein-
armun og Össur á því að Íslend-
ingar þyrftu að hafa starfsfólk á 
hliðarlínunni sem hlaupa mundi 
inn í tómar byggingar yrði aðild 
samþykkt.

Jón svaraði því ekki beinum 
hætti, en sagðist reiðubúinn til að 
fara til Brussel ef með þyrfti til að 
fá skýringar á skýrslu ESB.

 kolbeinn@frettabladid.is

Þingmenn takast 
enn á um aðlögun
Rætt var um aðlögun að ESB á Alþingi í gær. Stjórnarandstaðan telur kröfur 
sambandsins í landbúnaðarmálum kalla á aðlögun fyrir samþykkt. Ráðherrar 
voru ósamstíga. Jón Bjarnason segist munu krefja ESB skýringa á kröfum þess.

MÁLSHEFJANDI Bjarni Benediktsson telur skýrslu Evrópusambandsins um land-
búnaðarmál sýna að sambandið telji Íslendinga ekki nægilega búna undir viðræður. 
Skýrt sé þar hverju þurfi að breyta í landbúnaðarkerfinu hér á landi, eigi aðild að 
verða að veruleika. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



ÞRIÐJUDAGUR  13. september 2011 11

araa ionbn anki.ikk s – 444 7000

ÍS
LE

NS
KA

 SI
A

KK
.IS

AR
I5

62
75

09
/1

1

Heimilisbókhald Arion banka

Bætum við  
námskeiðum í 
Meniga
Vegna mikillar þátttöku bætir Arion banki við tveimur ókeypis 
byrjendanámskeiðum í notkun Meniga heimilisbókhaldsins.

Lærðu grunnatriðin og þú kemst að því hvað það getur
verið létt og skemmtilegt að sinna heimilisbókhaldinu.

Miðvikudagur 14. sept.  Fullbókað
Fimmtudagur 15. sept.  Laus sæti
Miðvikudagur 21. sept.  Laus sæti
kl. 17.30 í Háskólanum í Reykjavík.

Nánari upplýsingar og skráning á arionbanki.is

HÁSKÓLATORG Konur eru 54,2 prósent 
starfsfólks í háskólum í 52,9 prósentum 
stöðugilda. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VINNUMARKAÐUR Starfsfólk í 
háskólum landsins var 3.042 í 
2.255 stöðugildum á síðasta skóla-
ári. Þetta kemur fram í tölum sem 
Hagstofa Íslands birti í gær.

Starfsmönnum háskóla fjölgaði 
um 119 milli ára en aftur á móti 
fækkaði stöðugildum um 30. 
Starfsmenn sem sinntu kennslu 
á tímabilinu voru 2.128 í 1.355 
stöðugildum.

Ríflega helmingur starfsfólk við 
kennslu eru aðjúnktar og stunda-
kennarar eða 1.175 talsins í 535 
stöðugildum. Þá eru konur 54,2 
prósent starfsfólks í háskólum í 
52,9 prósentum stöðugilda.  - mþl

Fleiri konur vinna í háskólum:

Starfsfólki fjölg-
ar en stöðugild-
um fækkar

Þinur Dúnn Laugason
Karlmannsnöfnin Þinur, Dúnn og 
Laugi hafa verið samþykkt af manna-
nafnanefnd. Þá voru kvenmanns-
nöfnin Vagnfríður, Elly og Jovina 
samþykkt, en síðastnefnda nafninu 
hafði áður verið hafnað. Aftur á móti 
var kvenmannsnafninu Einars hafnað.

 MANNANAFNANEFND

FRUMKVÖÐLAR Åsa Magnusson fremst 
í flokki með öðrum þátttakendum á 
frumkvöðlaráðstefnu EUWIIN í síðustu 
viku.   Fréttablaðið/Júlíus Valsson

NÝSKÖPUN Sænski frumkvöðull-
inn og uppfinningakonan Åsa 
Magnus son hlaut æðstu verðlaun 
Evrópusamtaka kvenna í ný-
sköpun (EUWIIN). Verðlaunin 
hlaut hún fyrir björgunarbúnað-
inn QSAVE PRO, sem ætlaður 
er björgunarsveitum, köfurum, 
sundlaugarvörðum og öðrum sem 
starfa við gæslu. 

Af rúmlega fimmtíu frum-
kvöðlum sem kynntu hugmyndir 
sínar fyrir dómnefnd voru 29 
íslenskar konur tilnefndar. 

Evrópuráðstefna samtakanna 
var haldin í Hörpu í síðustu 
viku og var þetta ein stærsta 
ráðstefna frumkvöðlakvenna í 
Evrópu á árinu.  - jab

Svíi fékk æðstu verðlaunin:

29 konur voru 
tilnefndar

VIÐSKIPTI Reginn ehf., dótturfélag 
Landsbankans, skilaði 66 milljóna 
króna hagnaði fyrstu sex mánuði 
ársins. Á sama tímabili í fyrra 
skilaði félagið 48 milljóna króna 
hagnaði. 

Rekstrartekjur félagsins á 
fyrstu sex mánuðum ársins námu 
1.411 milljónum króna saman-
borið við 965 milljónir króna á 
sama tímabil í fyrra. Rekstrar-
hagnaður fyrir fjármagnsliði nam 
727 milljónum króna samanborið 
við 336 milljónir króna fyrir 
sama tímabil í fyrra. Hækkun á 
veltu milli ára skýrist af stærra 

eignasafni. Verðmæti eignasafns 
félagsins nam um mitt ár í fyrra 
um 23 milljörðum króna saman-
borið við 34 milljarða króna um 
mitt ár nú.

Reginn ehf. er eigandi að 
mörgum af helstu fasteignum 
höfuðborgarsvæðisins eins og 
Smáralind, Egilshöll, Laugum í 
Laugardal og Bíldshöfða 9, auk 
þróunarverkefna. Félagið á 58 
fasteignir og 13 þróunarverkefni 
í formi lóða eða mannvirkja í 
byggingu. Stefnt er að því að skrá 
félagið á markað um mitt næsta 
ár.  - jhh

Verðmæti eignasafns fasteignafélags í eigu Landsbankans stóreykst:

Reginn hagnast um 66 milljónir króna

SMÁRALIND Á meðal eigna Regins ehf. er Smáralind, Laugar í Laugardal og Egilshöll.

STJÓRNMÁL Gerry Stoker, prófessor 
í stjórnmálafræði við Háskólann 
í Southampton, mun flytja opinn 
fyrirlestur í tilefni af 100 ára 
afmæli Háskóla Íslands á morgun, 
14. september, klukkan 12.10. 
Erindið fjallar um hvernig stuðla 
megi að betri stjórnmálum í lýð-
ræðiskerfi. Stoker er einn þekkt-
asti stjórnmálafræðingur Evrópu. 
Rannsóknarsvið hans eru  sveitar-
stjórnarmál, stjórnmálaþátttaka, 
stjórnmálaflokkar og styrking 
borgaralegrar þátttöku í stjórn-
málum.  - sv

Breskur stjórnmálafræðingur:

Fyrirlestur um 
betri stjórnmál
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// KYNNINGARFUNDIR
Þriðjudaginn 13. september
Kl. 19 fyrir 13 - 15 ára
Kl. 20 fyrir 16 - 25 ára

 // NÁMSKEIÐ FYRIR 13 - 15 ÁRA
19. september - mánudagar kl. 17 - 21
27. september - þriðjudagar kl.17 - 21
Akureyri - 27. sept, kl. 17 - 21

// NÁMSKEIÐ FYRIR 16 - 20 ÁRA
28. september - miðvikudagar kl. 18 - 22
Akureyri - 28. sept, kl.18 - 22

// NÁMSKEIÐ FYRIR 21 - 25 ÁRA
21. september - miðvikudagar kl. 18 - 22

FRAKKLAND, AP Franski lögfræð-
ingurinn Robert Bourgi segist 
hafa fært bæði Jacques Chirac, 
þáverandi Frakklandsforseta, og 
Dominicque de Villepin forsætis-
ráðherra tugi milljóna dala í 
ferðatöskum frá þjóðarleiðtogum í 
vestan verðri Afríku á árunum 1995 
til 2005.

Meðal annars hafi hann fært 
Chirac tíu milljónir dala frá þjóð-
höfðingjum í Senegal, Búrkína 
Fasó, Fílabeinsströndinni, Gabon 
og Vestra-Kongó, sem Chirac hafi 
síðan notað í kosningabaráttu sinni 
árið 2002.

Bourgi áætlar að samtals hafi 
þessir tveir menn fengið tuttugu 
milljónir dala með þessum hætti. 
Allt hafi þetta fé verið ólöglegt og 
hvergi talið fram.

Lögmenn þeirra Chiracs og 
Villepins segja ekkert hæft í þessu. 
Jean Veil, lögmaður Chiracs, segir 
tímasetninguna á þessum yfirlýs-
ingum auk þess harla grunsam-
lega.

Chirac á nú þegar í dómsmáli, 
þar sem hann þarf að svara fyrir 
ásakanir um að hafa borið ábyrgð 
á því, meðan hann var borgarstjóri 
í París á árunum 1977 til 1995, að 
búin hafi verið til tvö gervistörf 
hjá borginni. 

Launagreiðslur vegna þeirra 

hafi svo verið notaðar til að fjár-
magna að hluta starfsemi Íhalds-
flokksins.

Auk þess styttist í kosninga-
baráttu í Frakklandi, því á næsta 
ári verða forsetakosningar.

Bourgi neitar því að pólitískar 
hvatir búi að baki fullyrðingum 
sínum, en viðurkennir að hann 
hafi ekkert í höndunum til að sanna 
ásakanir sínar, enda hafi greiðsl-
urnar verið reiddar af hendi í 
reiðufé.

„Ég hef engar sannanir. Í svona 
málum eru aldrei neinar sannanir,“ 
sagði hann.

Í gær hélt Michel de Bonnecorse, 
sem lengi var ráðgjafi Chiracs í 
málefnum Afríkuríkja, því síðan 
fram að Nicolas Sarkozy, núver-
andi Frakklandsforseti, hefði feng-
ið sinn skerf af fénu frá Afríku.

Þetta stangast reyndar á við það 
sem Bourgi hefur sagt, því hann 
segir að Sarkozy hafi sagt sér árið 
2005 að tími ferðatöskusending-
anna væri liðinn.

Martine Aubry, sem er leiðtogi 
Sósíalistaflokksins og sækist eftir 
að verða forsetaefni hans gegn 
Sarkozy í kosningunum á næsta 
ári, segir þessar ásakanir mjög 
alvarlegar og hvetur til þess að 
dómstólar rannsaki þær.

 gudsteinn@frettabladid.is

Fengu fúlgur 
frá leiðtogum 
Afríkuríkja
Tveir fyrrverandi leiðtogar Frakklands, þeir Jacques 
Chirac og Dominique de Villepin, eru sagðir hafa fengið 
tuttugu milljónir dala frá þjóðhöfðingjum í Afríku. 

DE VILLEPIN OG CHIRAC Lögmenn þeirra beggja segja ekkert hæft í ásökunum um 
að þeir hafi þegið fé frá leiðtogum Afríkuríkja.  NORDICPHOTOS/AFP

VIÐSKIPTI „Við teljum N1 traust 
félag og áhugaverðan fjárfest-
ingarkost,“ segir Finnbogi Jóns-
son, framkvæmdastjóri Fram-
takssjóðsins. 

Sjóðurinn hefur samið um 
kaup á 15,8 prósenta hlut í olíu-
versluninni N1. Kaupverð mun 
ráðast þegar rekstur ársins verð-
ur gerður upp.

Framtakssjóðurinn kaupir 
eignahlutinn af skilanefnd Glitn-
is og Íslandsbanka og þéttist 
hluthafahópurinn nokkuð fyrir 
vikið. Stærstu hluthafarnir eftir 
viðskiptin verða Framtakssjóð-
urinn, Íslandsbanki, Arion banki 
og skuldabréfaeigendur. 

Skuldsetning N1 varð mjög 

þung í efnahagshruninu 2008 og 
fór félagið í gegnum fjárhags-
lega endurskipulagningu. Niður-
staðan varð sú að kröfuhafar, að 
mestu bankar og lífeyrissjóðir, 
tóku félagið yfir í sumar. 

Lífeyrissjóðir áttu fjórtán 
prósent af heildarkröfum á N1 
og töpuðu þeir rúmum fjórum 
milljörðum króna við endur-
skipulagningu skulda félagsins. 
Eftir því sem næst verður kom-
ist telja stjórnendur Framtaks-
sjóðsins kaupin afar hagstæð, 
ekki síst fyrir þær sakir að þeir 
eygja von um að fá kröfur sínar 
til baka með skráningu N1 á 
markað eftir tvö ár.  

 - jab

Framtakssjóðurinn kaupir 15,8% hlut í N1:

Lífeyrissjóðir vonast til 
að fá tapað fé til baka

STOKKIÐ Á HJÓLI Breski hjólreiða-
kappinn Sam Pilgrim hátt á lofti fyrir 
framan Frúarkirkjuna í Nürnberg í 
Þýskalandi. NORDICPHOTOS/AFP

ALÞINGI Illugi Gunnarsson, þing-
maður Sjálfstæðisflokks, mun 
snúa aftur á þing í þessari viku. 
Illugi steig til hliðar frá störfum 
á Alþingi í apríl á síðasta ári 
vegna þeirrar óvissu sem kom 
upp þegar rannsóknarnefnd 
Alþingis sendi málefni peninga-
markaðssjóða til saksóknara. 

Í Kastljósi í gær sagði Illugi 
að hann hafi viljað gefa yfirvöld-
um ráðrúm til að átta sig á stöðu 
mála. Lögmannsstofan Lex hafi 
nú sent frá sér álit sem segir að 
ekkert hafi verið athugavert við 
fjárfestingarheimildir, fjárfest-
ingarstefnu og eignasamsetningu 
Sjóðs 9, sem var undir Glitni.

Nú sé búið að vísa þessu máli 
frá og því telur Illugi enga 
ástæðu til að halda sig lengur frá 
þingstörfum.  - sv

Lögfræðiálit á Sjóði 9:

Illugi snýr aftur 
til þingstarfa

KJARAMÁL Kaupmáttur lágmarks-
bóta í almannatryggingakerfinu 
hefur hækkað 50 prósent meira 
en kaupmáttur almennra launa 
frá árinu 2000. Þetta kemur fram 
í tölum sem Samtök atvinnulífs-
ins hafa tekið saman og birtu 
nýverið á vefsíðu sinni.

Kaupmáttur lágmarksbóta var 
í júlí í ár 65 prósent hærri en 
árið 2000. Frá árinu 1995 hefur 
hann tvöfaldast. Kaupmáttur 
lágmarkslauna hefur hins vegar 
hækkað um 24 prósent frá árinu 
2000 og kaupmáttur almennra 

launa um 10 prósent.
Þá kemur einnig fram í tölun-

um að kaupmáttur atvinnuleysis-
bóta hefur aukist um 32 prósent 
frá árinu 2000. Atvinnuleysisbæt-
ur hafa því hækkað um 20 prósent 
umfram laun.

Lágmarksbætur almanna-
trygginga eru nú rúmar 196 þús-
und krónur á mánuði. Lágmarks-
laun eru aftur á móti 182 þúsund 
krónur á mánuði.

Í pistlinum á vefsíðu SA 
segir að hlutfallslega hækk-
un lágmarks bóta megi rekja til 
tveggja ákvarðana stjórnvalda 
á síðustu árum. Árið 2007 hafi 
tekjutrygging verið hækkuð um 
næstum helming og árið 2009 
hafi uppbót vegna framfærslu-
viðmiðs verið tekið upp. Þá hafi 
verið lögð á það áhersla allan 

síðasta áratug að hækka lægstu 
launin í landinu umfram þau sem 
eru hærri.  - mþl

meiri hækkun 
hefur orðið 
á kaupmætti 

lágmarksbóta en almennra 
launa frá árinu 2000.

50%

Samtök atvinnulífsins segja kaupmátt bóta hafa hækkað meira en kaupmátt launa síðustu 10 ár:

Kaupmáttur bóta 65% hærri nú en árið 2000

PENINGAR Kaupmáttur bóta hefur 
hækkað meira en launa samkvæmt SA. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Ertu „enn á leiðinni“ í jóga?
Vantar þig orku, einbeitingu, gleði og ró?

KUNDALINI JÓGA
„Vertu velkominn“

Orkugefandi - Markvisst - Umbreytandi

Skráning og nánari upplýsingar:
www.jogasetrid.is

Auður Bjarna 846 1970
JÓGASETRIÐ -  Borgartúni 20, 4.  hæð

HALLDÓR

Hanna Birna Kristjánsdóttir, oddviti 
Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn, 

virðist hafa sérkennilegan skilning á hlut-
verki borgarstjóra og embætti borgarritara 
sem auglýst var nú um helgina. Mér finnst 
rétt að leiðrétta þennan misskilning.

Hanna Birna heldur því fram í fréttum 
um helgina að borgarkerfið sé að þenjast 
út. Ekkert er jafn fjarri sannleikanum. Hún 
misskilur eitthvað þar. Veit hún ekki betur 
eða er hún kannski að misskilja viljandi? Er 
hún búin að gleyma því að árið 2007 lagði 
Sjálfstæðisflokkurinn fram eins tillögu  um 
stofnun embættis borgarritara? 

Kostnaður við skrifstofu borgarstjóra 
hefur ekki aukist eins og hún heldur líka 
fram í sama viðtali. Hann hefur þvert á 
móti lækkað umtalsvert eins og Hönnu 
Birnu á að vera vel kunnugt um. Þar hefur 
starfsfólki fækkað og rekstrarkostnaður 
lækkað.

Ekkert er á reiki varðandi verkefni 
borgar stjóra. Ég mun áfram verða æðsti 
embættismaður borgarinnar og þeirra 
sviða sem Reykjavíkurborg rekur. Reyndar 
eru sviðin orðin færri núna. Menntasvið, 
leikskólasvið og frístundahluti ÍTR sam-
einuðust í nýtt skóla- og frístundasvið sem 
tók til starfa nú í vikunni.

Skrifstofustjóri borgarstjóra hefur haft 

yfirumsjón með því verkefni og embætti 
borgarritara á einmitt að skoða og gera til-
lögur um hvernig hægt er að fara í enn 
frekari sameiningar skrifstofa og gera mið-
læga stjórnsýslu borgarinnar einfaldari, 
skilvirkari og hagkvæmari. Þetta á að vera 
stöðugt verkefni í rekstri borgarinnar. 

Borgarritari verður staðgengill borgar-
stjóra. Það er ekkert nýtt. Borgarstjóri 
hefur alltaf haft staðgengil. Slíkur stað-
gengill hefur heitið skrifstofustjóri borgar-
stjóra og hann hefur einnig verið kallaður 
borgarritari. Stundum hefur borgarlögmað-
ur jafnvel verið staðgengill borgarstjóra. 
Þegar Hanna Birna var sjálf borgarstjóri 
og brá sér til útlanda var skrifstofustjóri 
borgarstjórnar jafnan staðgengill hennar.

Staðgengill borgarstjóra leysir hann ekki 
af í vinnunni dags daglega eins og Hanna 
Birna heldur fram. Hér er um að ræða 
nauðsynlegan hlut í stjórnsýslu þar sem 
staðgengill verður að vera til staðar ef, í 
þessu tilviki borgarstjóri, er af einhverjum 
orsökum fjarverandi. Hlutverkin eru mjög 
skýr. Staða borgarritara er mjög spennandi, 
krefjandi og lifandi starf. Vil ég nota þetta 
tækifæri til þess að hvetja sem flesta sem 
telja sig hæfa til að gegna embættinu til 
að sækja um stöðuna. Umsóknarfrestur 
rennur út 26. september næstkomandi.

Skýrt hlutverk
Borgarmál

Jón Gnarr
borgarstjóri

Leikskólaumræður
Erfitt getur verið að eiga við þvera 
krakka sem bíta eitthvað í sig. Þrátt 
fyrir að útskýrt sé fyrir þeim að það 
sé ekki í þínu valdi að verða við kröf-
unum breytir það stundum litlu. Þing-
menn stjórnarandstöðunnar fylktu liði 
í pontu á þingi í gær og kröfðust þess 
að Jóhanna Sigurðardóttir forsætis-
ráðherra yrði viðstödd umræður um 
breytingar á stjórnarráði. Forseti 
upplýsti að boðunum yrði 
komið til hennar, meira væri 
ekki hægt að gera. Það stöðv-
aði þó ekki þingmenn í langri 
umræðu um málið. Forseti 
upplýsti þá að forsætis-
ráðherra væri að taka á 

móti erlendum gestum og kæmi strax 
að því loknu. Engu að síður þurftu 
fjórir þingmenn stjórnarandstöðunnar 
að koma í pontu og ræða þá óum-
breytanlegu stöðu. Svona er umræðan 
stundum á leikskólum landsins.

Sittu kyrr og hlustaðu
Einn þeirra þingmanna sem aftur tjáðu 
sig um málið var Ásmundur Einar 
Daðason. Hann krafðist ekki aðeins 
þess að forsætisráðherra kæmi í þing-
sal, brýnt væri að tryggja að Jóhanna 
sæti kyrr undir ræðum þingmanna 

og tæki þátt í umræðunni. Vald 
Alþingis verður sífellt meira og 
val einstakra þingmanna að 

sama skapi minna.

Allt skýrt, eða ekki neitt
Enn og aftur sannaðist það í gær að 
ráðherrar ríkisstjórnarinnar líta hlutina 
ekki sömu augum. Í umræðu um 
skýrslu ESB um landbúnaðarmál á 
Íslandi kom þetta vel í ljós. Utanríkis-
ráðherra taldi allt í skýrslunni kýrskýrt. 
Landbúnaðarráðherra taldi hana svo 
óskýra að hann væri til í ferð til Brus-
sel til að grafast fyrir um raunverulega 

merkingu hennar. Margt má 
segja um ríkisstjórnina, en 
samstíga er hún ekki. 
 kolbeinn@frettabladid.is

F
iðrildavika UN Women er nú haldin í annað sinn. Mark-
miðið er að vekja athygli á kjörum kvenna í fátækustu 
löndum heims. Um leið er þess farið á leit við Íslendinga 
að ganga í systralag með þessum konum með því að láta 
fé af hendi rakna til baráttunnar gegn ofbeldi og fátækt. 

Hugmyndin að baki því að kenna átakið við fiðrildi er falleg 
og skírskotar til þeirrar kenningar að vængjasláttur agnar lítilla 
fiðrilda í einum heimshluta geti haft áhrif á veðrakerfið í öðrum 
heimshluta, auk þess sem fiðrildið hefur um aldir verið tákn 
umbreytinga og frelsis.

Lítið framlag á Íslandi getur enda aukið líkurnar á því að 
fátækum konum auðnist að 
skapa sér og börnum sínum og 
um leið samfélaginu öllu betri 
framtíð.

Starf UN Women beinist 
fyrst og fremst að því að bæta 
kjör kvenna í fátækustu löndum 
heimsins. Það er ekki að ástæðu-
lausu því 70% allra þeirra sem 

búa við sára fátækt eru konur sem bera yfirleitt ekki aðeins 
ábyrgð á því að fæða og framfleyta sjálfum sér heldur einnig 
börnum sínum.

Margar rannsóknir hafa sýnt að aðstoð við að bæta kjör, mennt-
un og réttindi kvenna í þróunarlöndum hefur margfeldisáhrif 
vegna þess að hún skilar sér einnig í meðal annars betri kjörum 
og menntun barna þeirra. 

Verkefni sem snúa að jafnrétti kynjanna í þróunarlöndum eru 
endalaus. Þessi verkefni krefjast ekki aðeins mannafla og tíma 
heldur einnig talsverðra fjármuna. Þess vegna er efnt til þessa 
fjársöfnunarátaks nú.

Það fé sem Íslendingar láta af hendi rakna í Fiðrildaviku mun 
ganga til þess að styrkja konur í fátækustu löndum heims til þess 
að verða sjálfstæðir borgarar sem hafa áhrif á eigin líf og kjör og 
á samfélag sitt allt. Til þess að svo geti orðið þurfa þessar konur 
menntun og atvinnutækifæri. Þannig geta þær öðlast sjálfstætt 
líf án ofbeldis.

Þetta er í annað sinn sem Fiðrildavika er haldin en haustið 
2008 tókst UN Women (eða UNIFEM eins og samtökin hétu þá) 
að safna 100 milljónum króna. 

Kannski sýnir það þá ábyrgð sem Íslendingar, sem að mjög 
mörgu leyti standa framarlega í jafnréttismálum kynjanna, 
kenna til gagnvart systrum sínum í löndum þar sem lengra er í 
land í jafnréttismálum.

Verkefnin eru enn óþrjótandi og því vonlegt að íslenskar konur 
og karlar taki enn á ný við sér með jafnmyndarlegum hætti og 
fyrir þremur árum. Það gildir nefnilega það sama hér og um 
aðra þróunaraðstoð að lítið framlag á Íslandi getur með fiðrilda-
áhrifum skipt sköpum fyrir líf og framtíð konu í fjarlægu landi.

Vængjasláttur á Íslandi getur gefið konu 
í fjarlægu landi byr undir báða vængi.

Fiðrildaáhrif 
systralags

SKOÐUN

Steinunn 
Stefánsdóttir
steinunn@frettabladid.is 



   

Í fyrirlestri sínum mun Robert Aliber fjalla um óstöðugleika á mörkuðum 

í Evrópu og Bandaríkjunum í sögulegu samhengi. Hann mun velta fyrir sér

þeirri spurningu að hversu miklu leyti sveiflur í gengi gjaldmiðla og sveiflur

hlutabréfaverðs og fasteignaverðs megi rekja til alþjóðlegra þátta, annars vegar,

og starfsemi innlendra fjárfestinga- og viðskiptabanka hins vegar. 

Meðal áhugaverðra spurninga sem hann mun leitast við að svara er hvort

bankahrunið hér á landi hafi fremur átt rætur að rekja til ástands alþjóðlegra

fjármálamarkaðar eða eftirlitsleysis og áhættusækni innlendra aðila.

Ókeypis aðgangur og allir velkomnir.

Málstofa á vegum
Hagfræðideildar

Hverjar eru orsakir titrings á eigna-  
og gjaldeyrismörkuðum?

Robert Z. Aliber er fyrrverandi prófessor  
við Chicago háskóla

Aðalbyggingu Háskóla 

Íslands, Hátíðasal.

Fimmtudaginn
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Reiðin er skrýtin skrúfa, sem 
bæði getur hert að og losað 

um tilfinningastreymi. Til eru 
þeir sem gefa sig henni á vald 
þegar hún bærir á sér. Aðrir 
hleypa henni ekki inn. Gera 
henni ekki svo hátt undir höfði. 
Hún nýtur reyndar þeirrar virð-
ingar að vera tengd réttlætinu í 
vitund mannsins, sem styður sig 
við þá staðreynd þegar skaps-
munir fara úr böndum. Þá er 
sem sagt verið að þjóna réttlæt-
inu. Munnsöfnuður sem að jafn-
aði er ekki talinn vitna um gáfur 
og góða siði er tryggur fylgi-
fiskur reiðinnar. Og geri einhver 
athugasemd við óheflað tungu-
tak, er því svarað með þótta: 
„Ég var öskureiður, og ekki 
að ástæðulausu!“ Reiðinni eru 
þannig gefin þau forréttindi, að 
ávirðingar, yfirgangur og jafn-

vel ofbeldi er án ábyrgðar, af því 
að viðkomandi gaf sig reiðinni á 
vald. Kaus það. Því að hvað sem 
hver segir, þá hefur maður alltaf 
val.

Kyrrum hugann
Réttlæti er ekki eina orðið sem 
við tengjum við reiðina. Það 
er líka talað um heilaga reiði, 
þannig að upphafningin er 
ekki lítil á þessum skapgerðar-
bresti, sem vísast er oft til 
kominn vegna skorts á innra 
öryggi og sjálfsstjórn. Ég veit 
um fólk sem hefur þjálfað sig í 
að kyrra hugann og ná með því 
betra sambandi við eigin anda 
og efni, njóta þess í dagsins önn, 
en hafa samt sem áður misst 
sig á vald reiðinnar við tiltekn-
ar aðstæður. Þá er sagt að það 
sé eðlilegt þegar óvænt and-

streymi birtist. En það er ein-
mitt þá sem á að kyrra hugann 
og láta ekki koma sér í uppnám, 
sé maður á annað borð á þeirri 
snúru að vilja vera í jafnvægi. 
Og mörgum tekst það. Til eru 
hjón og pör sem magna öðru 
hvoru upp spennu á heimilinu og 
koma af stað rifrildi, af því að 
þeim finnst svo gaman að sætt-
ast. Þegar ég heyrði um slíkt 
fyrir margt löngu hélt ég að 
það væri spaug. En ég hef síðan 
orðið vitni að slíku oftar en einu 
sinni og er alltaf jafn forviða. 
Ekki síst vegna þess að viðkom-
andi pör virðast yfirleitt ekki 
átta sig á þessu mynstri sjálf. 
Þetta er meinlaust ef það kemur 
ekki niður á börnunum. Foreldr-
ar skulda börnum sínum heim-
ili án átaka í þeirra viðurvist. 
Reiði og ávirðingar á heimili, 
hver sem ástæðan er, sest í vit-
und barnanna og fylgir þeim út 
í lífið.

Varasamt að hlúa að reiði
Reiðinni var gert hátt undir 
höfði í búsáhaldabyltingunni og 
lengst af eftir það, nema kannski 
á síðustu mánuðum. Fólk er ekki 

ánægt með pólitíkina sem er að 
verða æ furðulegri og sundur-
lausari, en það er komið niður á 
jörðina og leggur sig fram við að 
una glatt við sitt. Það þýðir ekki 
að almenningur sé ánægður, en 
það hefur dregið úr fúkyrðum og 
reiðiköstum, þó að nokkrir áhuga-
menn í faginu séu ennþá að.

Upphafning reiðinnar hér 
á landi virðist vera á undan-
haldi, að minnsta kosti í bili. 
Sem betur fer. Ég held að það 
sé verulega varasamt að hlúa 
að reiði og spennu, því að það er 
beinlínis heilsuspillandi.  Jafn-
vel svo að ekki verður aftur 
snúið. Menn sitja uppi með lak-
ara heilsufar vegna spennunnar 
og reiðinnar. Hvernig sem hún 
birtist og hvað sem hún er rétt-
lætanleg, þá er hún hvorki holl 
né heppileg. 

Reiðin
Jónína 
Michaelsdóttir
blaðamaður

Í DAG

Menn sitja uppi með lakara heilsufar 
vegna spennunnar og reiðinnar. Hvernig 
sem hún birtist og hvað sem hún er rétt-

lætanleg, þá er hún hvorki holl né heppileg.

Í grein sem ég birti í Fréttablaðinu 
20. ágúst síðastliðinn lét ég þess 

getið að til Goethes mætti rekja 
hugtakið heimsbókmenntir, „Welt-
literatur“. Gauti Kristmannsson 
dósent er ekki á því máli. Hér í 
blaðinu (1. september) benti hann 
á stað í þýzkri bók frá árinu 1773 
þar sem þetta orð kemur fyrir, þ.e. 
um hálfum sjötta áratug fyrr en 
Goethe tók sér það í munn í fræg-
um samræðum sínum við Ecker-
mann.

Hér fer Gauti Kristmannsson 
of hratt í sakir. Það stóð hvergi í 
grein minni að Goethe hefði fyrst-
ur þýzkra manna gripið til sjálfs 
orðsins „Weltliteratur“ og veit 
ég ekki hvort nokkur hefur ýjað 
að slíku, þó kann svo að vera (og 
mætti gúgla þetta!). Ég nefndi 
eingöngu að Goethe hefði búið til 
hugtak úr orðinu „Welt literatur“. 
Það hugtak hefur síðan lifað í 
umræðum manna um það hvernig 
skilja beri orðið heimsbókmenntir. 
Eru heimsbókmenntir saman lagðar 
bókmenntir allra þjóða á öllum 
tímum, merkar og miður merkar, 
eða eru þær eitthvað annað og þá 
hvað? Í þýzku bókarklausunni frá 

1773 kemur ekki nógu glöggt í ljós 
hvað átt er við með „Weltliteratur“. 
Ég bið Gauta Kristmannsson vin-
samlegast að lesa aftur og betur en 
hann virðist hafa gert þau ummæli 
sem Eckermann hefur eftir Goethe 
úr samræðum þeirra í Weimar 31. 
janúar 1827. Hann hlýtur þá að sjá 
að Goethe býr til nýtt hugtak úr 
orðinu „Weltliteratur“. 

Í örstuttu máli: Samkvæmt því 
sem Eckermann skrásetur lagði 
Goethe á efri árum þann skilning 
í orðið heimsbókmenntir að þær 
væru bókmenntir á nýju og víðara 
menningarsviði en fyrir var hjá 
hverri þjóð um sig, en í sögu legum 
tengslum við þjóðar bókmenntir 
(„Nationalliteratur“, orð sem 
Goethe notar í skilgreiningu sinni). 
Sannra fyrirmynda sé þó ávallt að 
leita hjá Grikkjum að fornu, segir 
hann. Sú viðmiðun hefur sumum 
þótt allþröng og vísa meðal ann-
ars til þess að Goethe dáði Shake-
speare, hafði hann í engu minni 
hávegum en forngrísku stórskáldin. 

Tímarnir sverfa til ýmis hug-
tök. Þannig munu heimsbókmennt-
ir tákna nú á dögum framar öðru 
þann hluta heildarbókmenntanna 
sem gæddur er menningarlegu 
áhrifagildi í heiminum frá kyni 
til kyns. En þetta breytir engu um 
hitt, að Goethe bjó fyrstur til bók-
menntafræðilega skilgreiningu á 
orðinu heimsbókmenntir, hugtak 
sem var annars konar en bláber 
orðsins hljóðan.

Orð og hugtak
Menning

Hannes
Pétursson
rithöfundur
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Heilnæmar vörur fyrir viðkvæma húð

Fyrirhugaðar eru breytingar á 
greiðsluþátttöku sjúklinga í 

lyfjakostnaði í samræmi við frum-
varp sem lagt var fyrir Alþingi 
síðast liðið vor. Mark miðið er 
ekki að draga úr útgjöldum ríkis-
ins heldur að taka upp kerfi sem 
er einfaldara og réttlátara en nú 
gildir, kerfi sem eykur jöfnuð, mis-
munar ekki sjúklingum eftir því 
hvaða sjúkdóma þeir glíma við og 
ver þá sem mest þurfa á lyfjum að 
halda gegn háum kostnaði.

Gangi áformaðar breytingar 
eftir munu flestir verða varir við 
þær en ekki á sama hátt. Þeir sem 
oft eru veikir, nota lyf að stað-
aldri eða þurfa tímabundið á mjög 
dýrum lyfjum að halda munu 
greiða minna fyrir lyfin en áður. 
Þeir sem alla jafna þurfa lítið 
á lyfjum að halda munu greiða 
meira en þeir hafa gert hingað til.

Nefna má raunverulegt dæmi 
um útgjöld öryrkja sem nú greiðir 
um 170.000 krónur á ári í lyfja-
kostnað. Útgjöld hans myndu 
lækka um 125.000 krónur, niður 
í 45.000 krónur á ári fyrir sömu 
lyfjanotkun.

Gildandi kerfi
Í gildandi kerfi greiðir fólk 

ákveðið hlutfall af verði þess lyfs 
sem ávísað er hverju sinni. Ekk-
ert þak er á heildarlyfjakostnaði 
einstaklings sem getur því orðið 
mjög hár hjá þeim sem þurfa 
mikið á lyfjum að halda. Kerfið 
er flókið að því leyti að greiðslu-
þátttaka sjúkratrygginga er mis-
mikil eftir lyfjaflokkum og kostn-
aðurinn leggst því misþungt á 
fólk eftir sjúkdómum.

Áformaðar breytingar
Gert er ráð fyrir að sjúkra-
tryggðir greiði lyfjakostnað að 
fullu upp að ákveðnu hámarki á 
tólf mánaða tímabili. Þá taka við 
stighækkandi greiðslur sjúkra-
trygginga og kostnaður einstak-
lingsins lækkar að sama skapi. 
Heimilt verður að ákveða með 
reglugerð lægri greiðsluþátttöku 
fyrir aldraða, börn, atvinnulausa 
og öryrkja og einnig að lyf vegna 
tiltekinna alvarlegra sjúkdóma 
verði undanþegin gjaldi. Miðað 
er við að öll lyf sem sjúkratrygg-
ingar taka þátt í að greiða verði 
felld inn í einn flokk og þannig 
stuðlað að jafnræði milli sjúk-
lingahópa. Sýklalyfjum verður 
bætt inn í greiðsluþátttökukerfið 
en í núgildandi kerfi þurfa not-
endur sýklalyfja að greiða fyrir 
þau að fullu. Einnig er gert ráð 
fyrir að S-merkt lyf sem notuð 
eru utan sjúkrahúsa og á göngu-
deildum sjúkrahúsa falli undir 
greiðsluþátttökukerfið.

Sett verður þak á hámarks-
útgjöld einstaklings fyrir lyf á 

12 mánaða tímabili. Í drögum 
að reglugerð er miðað við að 
almennt hámark verði um 64.000 
krónur en um 45.000 krónur fyrir 
aldraða, öryrkja, atvinnulausa og 
börn. Nái útgjöldin hámarkinu 
áður en 12 mánaða tímabilið er 
liðið er sótt um lyfjaskírteini og 
greiða sjúkratryggingar þá að 
fullu fyrir lyf viðkomandi það 
sem eftir er tímabilsins. 

Spornað við fjöllyfjanotkun
Fjöllyfjanotkun er mikil hér á 
landi. Þetta kom skýrt fram í 
upplýsingum sem fengust úr 
lyfjagagnagrunni landlæknis 
við könnun á notkun lyfja seinni 
hluta árs 2009 og fyrri hluta árs 
2010. Verstu dæmin sýndu ein-
staklinga sem notuðu á þessu 
tímabili 48 mismunandi lyf, 1.650 
manns höfðu notað 20 lyf eða 
fleiri og um 6.500 höfðu notað 10 
lyf eða fleiri. 

Með frumvarpinu er áformað 
að taka á þessu. Því verða lyfja-
skírteini ekki gefin út sjálf-
krafa þegar greiðsluhámarki er 

náð heldur miðað við að læknir 
sæki um það fyrir hönd sjúk-
lings. Þar með gefst tækifæri til 
að fara yfir lyfjanotkunina, hafa 
samband við viðkomandi lækna 
og óska eftir leiðréttingum ef 
ástæða er til.

Ávinningur af því að sporna við 
óhóflegri fjöllyfjanotkun er ekki 
síður læknisfræðilegur en fjár-
hagslegur því vitað er að mögu-

leikar á mistökum og milliverk-
unum vegna lyfja aukast í réttu 
hlutfalli við fjölda þeirra lyfja 
sem tekin eru. 

Áhersla lögð á sátt um málið
Áformaðar breytingar á 
greiðsluþátttöku sjúklinga 
hafa verið lengi í undirbúningi 
og markmið þeirra eru skýr. 
Áhersla hefur verið lögð á að 
kynna þær vel fyrir hagsmuna-
aðilum og hlusta á sjónarmið 
þeirra. Öryrkjabandalagið hefur 
lýst því yfir að það sé hlynnt 
boðaðri kerfisbreytingu og að 
hún sé réttlætismál þótt vissu-

lega geri það ýmsar athugasemd-
ir við frumvarpið í vandaðri 
umsögn til heilbrigðisnefndar 
Alþingis. Fleiri hafa skilað 
umsögnum sem mikilvægt er 
að skoða ofan í kjölinn. Ákveðið 
hefur verið að sú vinna fari fram 
í velferðarráðuneytinu með hlið-
sjón af ábendingum heilbrigðis-
nefndar og umsögnum sem henni 
bárust. Stefnt er að því að leggja 
endurskoðað frumvarp fyrir 
Alþingi á haustþingi með von um 
að það geti orðið að lögum fyrir 
áramót.

Eins og ég sagði í upphafi 
munu flestir finna fyrir breyt-
ingunum verði frumvarpið að 
lögum. Lyfjakostnaður lækk-
ar hjá þeim sem mest þurfa á 
lyfjum að halda og hafa hingað 
til borið mestan kostnað. Hinir 
þurfa að greiða meira en áður. 

Þetta er róttæk breyting og 
ég legg mikið upp úr því að um 
hana náist góð sátt og samstaða. 
Vel getur verið að einhverjar 
breytingar þurfi að gera á frum-
varpinu frá því sem lagt var 
fyrir Alþingi í vor. Verkefni 
ráðuneytisins er að fara yfir það 
á næstu vikum. Þetta mál verður 
ekki keyrt fram af hörku í and-
stöðu við sjúklinga. Markmiðið 
er að búa til réttlátara kerfi að 
norrænni fyrirmynd sem er ein-
falt, mismunar ekki sjúklingum 
og ver þá fyrir háum útgjöldum 
sem nú þurfa að greiða mest 
vegna viðvarandi heilsuleysis 
eða erfiðra sjúkdóma. 

Sanngjarnari reglur og aukin yfirsýn yfir lyfjanotkun

Í marsmánuði skipaði Ögmund-
ur Jónasson innanríkisráð-

herra nefnd um eflingu sveitar-
stjórnarstigsins. Nefndinni er 
ætlað að halda áfram vinnu sem 
hefur staðið yfir undanfarið m.a. 
með endurskoðun á Jöfnunar-
sjóði sveitar félaga, tekjustofnun-
um sveitar félaga og samvinnu og 
sameiningarkostum. Áætlað er að 
nefndin ljúki störfum í lok ársins.

Mikilvægt er á þessum tíma-
punkti að fjalla vel um framvindu 
og stöðu verkefna sem unnið hefur 
verið að í samræmi við stefnu-
yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og 
stefnumörkun Sambands íslenskra 
sveitarfélaga. Það þarf að kanna 
frekari leiðir og aðgerðir til efl-
ingar sveitarstjórnarstigsins svo 
sem með sameiningu eða aukinni 
samvinnu sveitarfélaga. Einnig að 
fjalla um margvíslegar leiðir og 
tilraunir til aukinnar þátttöku íbúa 
sem reyndar hafa verið hérlendis 
og erlendis og að skoða nýjungar 
í stjórnsýslu sveitarfélaga meðal 
annars með hliðsjón af svæðisbund-
inni samvinnu.

Nefndinni er ætlað að veita 
stuðning og hvatningu vegna þeirr-
ar vinnu, sem nú stendur yfir hjá 
sveitar félögum eða landshluta  
samtökum og miðar að því að efla 
sveitar stjórnar stigið og lýðræðis-
lega þátttöku. Náið samráð verð-
ur haft við öll landshlutasamtök og 
einstök sveitarfélög sveitarstjórnar-
fulltrúa en öll hafa nú fengið send-
an gátlista sem er hugsað sem 
umræðuskjal fyrir vinnu nefndar-
innar og til skoðanaskipta með 
sveitarstjórnarmönnum.

Ráðstefna um aukið lýðræði
Nefndin hefur nú boðað til ráð-
stefnu í Ráðhúsi Reykjavíkur mið-
vikudaginn 14. september nk., en 
ráðstefnan er m.a. ætluð sveitar-
stjórnarfólki og áhugafólki um 
aukið lýðræði.

Með ráðstefnunni er ætlunin að 
hvetja til aukinnar umræðu um 
hvernig efla má lýðræði í íslenskri 
stjórnsýslu og fjalla um hvort og 
hvernig koma megi á beinu lýðræði 
með aukinni og reglulegri þátttöku 
íbúa í ákvörðunum ríkis og sveitar-
félaga.

Fjögur burðarerindi eru á ráð-
stefnunni en Svisslendingurinn 
Bruno Kaufmann, formaður sam-
takanna Initiative and Referend-
um Institute Europe, fjallar meðal 
annars um hvernig koma á beinu 
fulltrúalýðræði og aukið mikil-
vægi þess í Sviss. Svíinn Andreas 
Konstantinidis, formaður hverfis-
ráðs í Rosengård, ræðir um dreif-
stýringu í Malmö, reynslu af 
starfi hverfisráðs Rosengård. 
Regína Ásvaldsdóttir, skrifstofu-
stjóri borgarstjóra, ræðir um 

þorpin í borginni, þróun íbúalýð-
ræðis og nærþjónustu í Reykjavík 
og að lokum mun Íris Ellenber-
ger, doktors nemi í sagnfræði og 
stjórnarmaður í Lýðræðisfélaginu 
Öldunni, fjalla um efnið beint lýð-
ræði á sveitarstjórnarstigi.

Þess má geta að í tengslum við 
ráðstefnuna verður jafnframt 
opnuð í Tjarnarsalnum sýningin: 
Nútímalegt beint lýðræði í Sviss 
og á Íslandi. Þar verður fjallað 
um þróun og fyrirkomulag beins 
lýðræðis og aukna þátttöku íbúa 
beggja landa, en sýningin er á 
vegum Lagastofnunar Háskóla 
Íslands.

Spennandi tímar eru framundan 
á sveitarstjórnarstiginu. Sveitar-
stjórnarmenn og íbúar sveitar-
félaganna eru hvattir til að vera 
meðvitaðir um þau tækifæri sem 
felast í eflingu sveitarstjórnarstigs-
ins, hvort sem er með eflingu lýð-
ræðis eða með aukinni samvinnu.

Efling sveitar-
stjórnarstigsins 

Fyrir hálfu ári, föstudaginn 11. 
mars klukkan 14.46 að staðar-

tíma, reið einn stærsti jarðskjálfti 
frá því mælingar hófust yfir norð-
austurhluta Japans. Skjálftinn 
mældist 9 á Richter. Fjöldi fólks 
missti heimili sín og eyðileggingin 
á Tohoku-svæðinu var gríðarleg. 
Í skjálftanum og flóðbylgjunni 
sem kom í kjölfarið, eyðilögðust 
um 275.000 heimili og þar að auki 
skemmdust ríflega 600.000 hús 
mikið. Talið er að rúmlega 20.000 
manns hafi látið lífið þegar heilu 
bæirnir þurrkuðust út. Aðstæð-
ur á hamfarasvæðunum hafa því 
verið hreinlega skelfilegar.

Þrátt fyrir að enn sé langt í 
land á þeim svæðum sem verst 
urðu úti, hefur mikið og gott  upp-
byggingarstarf verið unnið. Starf 
hjálparsamtaka hefur meðal ann-
ars beinst að uppbyggingu á skóla-
starfi og annars konar stuðningi 
við börn. Það hefur ekki einung-
is stuðlað að betra lífi fyrir börn-
in sjálf, heldur einnig  gefið þeim 
fullorðnu tækifæri til að einbeita 
sér að almennri uppbyggingu, vit-
andi af börnum sínum í skólum. 

Skólar tóku við auknum nem-
endafjölda, m.a. vegna samein-
inga við skóla sem þurrkuðust út í 
hamförunum. Jók það álag á kenn-
ara, starfsfólk og síðast en ekki 
síst nemendur. Nú er það einnig 
svo að mörg barnanna sem lentu í 
skjálftanum og flóðbylgjunni, upp-
lifa martraðir og þjást mörg hver 
af áfallastreituröskun vegna þess 
sem fyrir augu þeirra bar.

Til að bæta ástandið hafa bæði 
innlend sem og alþjóðleg hjálpar-
samtök lagt í gríðarlega mikla og 
óeigingjarna uppbyggingarvinnu. 
Hér á Íslandi stóðu Rauði krossinn 
og Barnaheill fyrir söfnunum til 
styrktar fórnarlömbum hörmung-
anna. Í heildina söfnuðust hér á 
landi rúmlega 26 milljónir króna, 
en innifalið í því er framlag ríkis-
stjórnarinnar. Óformlegur hópur 
„Vina Japans“ tók að sér að kynna 
söfnun Rauða krossins meðal 
almennings sem studdi ötullega 
við hana. Jafnframt studdi fjöldi 
fyrirtækja safnanir beggja aðila 
með rausnarlegum framlögum.

Þá voru haldnir hér á landi 
nokkrir styrktartónleikar og síð-
ast en ekki síst þá tóku nokkrar 
vaskar konur sig til og stofnuðu til 
prjóna átaks. Í samstarfi við aðra 
söfnuðu þær 550 kílóum af ullar-
fatnaði sem sendur var til hérað-
anna sem urðu hvað verst úti.

Í þar síðustu viku stóð hópurinn 
„Vinir Japans“ svo fyrir viðburði í 

HR undir yfirskriftinni „Brosandi 
börn“ þar sem athygli var vakin á 
aðstæðum barna á hamfarasvæð-
unum í Japan. Með viðburðinum 
vildu Japanir á Íslandi og aðrir 
aðstandendur færa Íslendingum 
kærar þakkir fyrir þann mikla 
samhug og stuðning vegna ham-
faranna í Japan.

Í tengslum við viðburðinn var 
sett af stað söfnun meðal fyrir-
tækja, en ákveðið hefur verið að 
beina afrakstri söfnunarinnar í 
gegnum hjálparsamtök í Japan 
er nefnast „Heart of gold“ (www.
hofg.org/en). Samtökin hafa það 
að markmiði að gera líf barna á 
svæðinu bærilegra, m.a. með því 
að auðvelda þeim að taka þátt í 
skólaferðalögum og öðrum upp-
örvandi viðburðum.

Öllum þeim sem hafa fengið 
að kynnast því að búa í Japan er 
það ljóst að á milli Íslands og Jap-
ans eru órjúfanleg vináttubönd 
sem aldrei munu gleymast. Það 
er japönsku þjóðinni ennfrem-
ur afskaplega mikilvægt að vita 
af hlýjum stuðningi frá vinaþjóð 
sinni hér í Norður-Atlantshafi, á 
þeim erfiðu tímum sem hún geng-
ur nú í gegnum. Þeim stuðningi og 
hlýhug mun japanska þjóðin seint 
gleyma.

Styrktarreikningur söfnunar-
innar er 0301-26-077788 á kenni-
tölu 530892-2639 (Íslensk-jap-
anska félagið).

Hálft ár frá hamförunum í Jap-
an – þakkir fyrir stuðninginn

Heilbrigðismál

Guðbjartur 
Hannesson
velferðarráðherra

Náttúruhamfarir

Ragnar 
Þorvarðarson
formaður Íslensk-
japanska félagsins

Sveitar-
stjórnarmál

Þorleifur 
Gunnlaugsson
varaborgarfulltrui

Það þarf að 
kanna frekari leið-

ir og aðgerðir til eflingar 
sveitarstjórnarstigsins svo 
sem með sameiningu eða 
aukinn samvinnu ...

Þeir sem oft eru veikir, nota lyf að stað-
aldri eða þurfa tímabundið á mjög dýr-
um lyfjum að halda munu greiða minna 

fyrir lyfin en áður. Þeir sem alla jafna þurfa lítið á 
lyfjum að halda munu greiða meira en þeir hafa gert 
hingað til.



Notaðir bílar - Bíldshöfða 10

Opið frá kl. 10 - 18 alla virka daga
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.

evrolet Spark LS koma á nýjum
sdekkjum og álfelgum

arnir í ábyrgð

arnir hafa fengið gott viðhald

íla 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 18g
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Verðdæmi:
Chevrolet Spark L, nýskr. 2010

1 430 þús

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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Nýverið sendi Jafnréttisstofa 
frá sér skýrslu þar sem því 

er haldið fram að hlutur kvenna í 
sögubókum fyrir miðstig grunn-
skóla sé fyrir borð borinn. Ég 
hóf lestur á skýrslu Jafnréttis-
stofu með töluverðri eftirvænt-
ingu þar sem mér lék forvitni á 
að sjá hvaða nálgun yrði beitt við 
greiningu sögubókanna og bjóst 
við að draga mætti lærdóm af 
skýrslunni. Skemmst er frá því 
að segja að ég hef sjaldan orðið 
jafn undrandi. Í stað þess að 
greina efnisatriði bókanna var 
megináherslan á að telja fjölda 
nafngreindra einstaklinga og 
mátti helst lesa það úr skýrslunni 
að mestu máli skipti að nafn-
greina sem flestar konur. Fengu 
bækur mínar, Sögueyjan, harða 
gagnrýni af þessum sökum og 
þar sem mér finnst hún að flestu 
leyti ómakleg leyfi ég mér að 
gera nokkra grein fyrir afstöðu 
minni. Vegna takmarkaðs rýmis 
mun umfjöllun mín spanna tvær 
greinar hér í Fréttablaðinu. Þess-
ari grein er ætlað að sýna fram 
á að bækur mínar eru skrifaðar 
samkvæmt núgildandi námskrá 
sem út kom árið 2007. Í seinni 
greininni tek ég nánar fyrir ein-
staka þætti þeirrar gagnrýni 
sem birtist í skýrslu Jafnréttis-
stofu.

 Ég lagði í bókum mínum 
áherslu á að fjalla um samfélags-
lega þætti sem móta þá umgjörð 
sem landsmenn búa við hverju 
sinni. Þar með taldi ég mig sem 
best gera grein fyrir aðstæðum 

og möguleikum almennings í 
landinu enda vildi ég einkum 
fjalla um hlutskipti hins breiða 
fjölda fremur en afrek einstak-
linga. Er það í samræmi við jafn-
réttishugsun mína að leitast við 
að skrifa sögu almennings frem-
ur en að fjalla einkum um mikil-
menni. Kennslubækur sem ein-
blína á afrek mikilmenna bjóða 
mestanpartinn upp á utanbókar-
lærdóm en mun síður upp á gagn-
rýna hugsun um það þjóðfélag 
sem menn byggja. Meginreglan 
sem ég setti mér var að nafn-
greina einungis þá fáu einstak-
linga sem augljóslega höfðu áhrif 
á hið opinbera líf á Íslandi en á 
því voru þó undantekningar sem 
ég kem að á eftir.

Aðalnámskrá grunnskóla er 
leiðarvísir fyrir höfunda náms-
efnis. Í samfélagsfræðihluta 
námskrárinnar (saga 5.-10. 
bekkjar) er að finna þau áherslu-
atriði sem ég hafði að leiðarljósi 
við ritun Sögueyjunnar. Sam-
kvæmt þeim er Jón Sigurðsson 
eini einstaklingurinn sem ber 
sérstaklega að nefna. Um það 
segir að nemandi eigi að „þekkja 
til nokkurra forystumanna í 
þjóðlífi 19. aldar á Íslandi, eink-
um Jóns Sigurðssonar, og geta 
metið hvernig þeir mótuðust af 
og mótuðu umhverfi sitt“. Þegar 
kemur að tilteknum einstakling-
um segir ennfremur að nemandi 
eigi að „geta séð fyrri tíðar fólk 
sem gerendur sögunnar...“ Þegar 
kemur að tilteknum einstakling-
um leggur aðalnámskrá sem sagt 
einungis áherslu á þá sem höfðu 
áhrif á gang sögunnar. Á fyrri 
öldum höfðu konur því miður lítil 
tækifæri til þess hvað sem líður 
jafnréttishugsjónum okkar í dag.

Samfélagsfræðihluti nám-
skrárinnar víkur ennfremur 
að sjálfsmynd nemenda en af 

skýrslu Jafnréttisstofu má ráða 
að stúlkur geti ekki speglað sig 
í námsbókum þar sem  konur 
eru ekki reglulega kynntar sér-
staklega til sögu. Í námskránni 
segir að auki: „Sjálfsmynd ein-
staklinga og hópa mótast af því 
sem á undan er gengið, af sam-
eiginlegum minningum og menn-
ingararfi.“ Og ennfremur: „Ein-
staklingurinn, nemandinn, er 
alltaf nálægur og miðar sig og 
mátar við sögu mannkyns, þjóð-
ar, byggðarlags eða fjölskyldu.“ 
Af námskránni má því ráða að 
nemendur eigi að geta speglað 
sig í námsbókum út frá öðrum 
þáttum en kynferði einu saman, 
enda nefnir námskráin kynferði 
hvergi í þessu samhengi.

Samfélagsfræðihluti aðalnám-
skrárinnar veitir einnig leiðsögn 
um þá efnisþætti sem ber að 
taka mið af við ritun sögubóka í 
samfélagsfræði fyrir 5.-7. bekk. 
Þar segir: „Í sögukennslu hefur 
áherslan löngum snúist mest um 
stjórnmál þjóða og ríkja. Í þess-
ari námskrá er stjórnmálum 
gaumur gefinn en jafnframt 
er leitast við að breikka sögu-
sviðið þannig að auk stjórnmála 
sé vikið að öðrum þáttum mann-
lífs svo sem menningu í víðri 
merkingu, siðum og trú, hugar-
fari og hugmyndastefnum, efna-
hag og umhverfismálum, félags-
legum málum hvers konar og þar 
á meðal sögu fjölskyldu, kynja 
og barna.“ Þetta eru þeir þættir 
sem ég tók mið af við ritun 
Sögueyjarinnar. Eins og sjá má 
gefur þessi upptalning tilefni til 
sérumfjöllunar um konur. Slíka 
umfjöllun er að finna í bókinni 
og er vísað til hennar í atriðis-
orðaskrá en í skýrslu Jafnréttis-
stofu er sú umfjöllun gagnrýnd 
sérstaklega eins og ég kem betur 
að síðar.

Saga samfélags 
en ekki einstaklinga

Menntamál

Leifur 
Reynisson
kennari og 
sagnfræðingur

Ósannindi 
forsætisráðherra

Ég fæ mig ekki til að setja út 
á það að Samtök fjármála-

fyrirtækja segi lán til heimila 
hafa verið færð niður um 143,9 
milljarða. Það er nefnilega rétt. 
Þau voru færð niður, megnið 
reyndar vegna þess að dómari 
benti á að stærstur hluti þessara 
lána hafi verið færður upp með 
ólögmætum hætti. Samtök fjár-
málafyrirtækja gera því ekki 
annað en að benda á sanna stað-
reynd í fréttatilkynningu sinni 
frá 31. ágúst s.l.

Ég geri hins vegar athuga-
semdir við óvandaðan og ómál-
efnalegan fréttaflutning af þess-
um málum, hvar m.a. fréttastjóri 
Stöðvar 2 breytti þessari eðlilegu 
niðurfærslu í afskriftir. Það var 
bæði villandi og röng framsetn-
ing hjá fréttastjóranum og ber 
honum að afsaka það vilji hann 
að framsetning fréttastofunnar 
sé tekin alvarlega í framtíðinni.

Villandi upplýsingar
En þetta eru í sjálfu sér smá-
munir, enda vita flestir betur 
og hafa margir bent á hið rétta í 
þessum málum.

En það er alvarlegt, þegar for-
sætisráðherra landsins stígur 
fram á opinberum vettvangi, 
fyrst í ræðu og svo í riti, og segir 
að því best verður séð, vísvitandi 
ósatt um stöðu mála.

2 .  september ful lyrðir 
forsætis ráðherra úr ræðustól 
Alþingis að „Í heild hafa skuld-
ir heimilanna verið lækkaðar 
um 144 milljarða kr. miðað við 
stöðuna í lok júlí“. Margir höfðu 
þá þegar bent á að slík fram-
setning á tölum um niðurfærslu 
lána væri bæði villandi og röng. 
Heimili landsins skulduðu aldrei 
um 120 milljarða af þessum 144 
sem forsætisráðherra talar um.

Í svari efnahags- og viðskipta-
ráðherra við fyrirspurn Ein-
ars K. Guðfinnssonar, sbr. þskj. 
1839, kemur fram að afskriftir á 
skuldum heimila hafi árin 2008 
– 2010 verið 23,6 milljarðar. Þar 
af voru 22,4 milljarðar afskrif-
aðir árin 2009 og 2010. Þessum 
upplýsingum var dreift á Alþingi 
þann 5. september og hefði for-
sætisráðherra því átt að vera 
fulljóst, a.m.k. þá, að tölur sem 
hún fór með í ræðu 2. september 
voru rangar svo munaði a.m.k. 
118 milljörðum.

Í Fréttablaðinu hinn 7. septem-
ber ítrekar samt forsætis-
ráðherra hinar röngu og vill-
andi upplýsingar. En í grein sem 
ráðherra kýs að kalla, „Góður 
árangur og sóknarfæri Íslands“ 
segir: „Einnig hefur verið ráðist 
í víðtækar aðgerðir til handa of 
skuldsettum heimilum og hafa 
skuldir heimilanna verið lækk-
aðar um ríflega 144 milljarða 
króna.“ 

Okkar árangur er ekki ykkar verk
Hér er gert gott betur en að 
segja ósatt. Hér gengur forsætis-
ráðherra svo langt að telja það 
meðal víðtækra aðgerða ríkis-
stjórnarinnar að lækka skuldir 
heimilanna um 144 milljarða. 
Við verðum að hafa í huga að um 
118 milljarðar af þessari tölu eru 
til komnir vegna baráttu einstak-
linga og samtaka á borð við Sam-
tök lánþega sem af einurð hafa 

fylgt málum í gegn um dóms-
kerfið fyrir eigin kostnað. Ríkis-
stjórnin hefur nákvæmlega ekk-
ert gert til að aðstoða við þær 
aðgerðir. Hún hefur þvert á móti 
sett lög sem Samtök lánþega 
hafa, ásamt fleirum, neyðst til 
að kæra til Eftirlitsstofnunar 
EFTA. Þessi lög brjóta að mati 
Umboðsmanns skuldara, gegn 
stjórnarskrá landsins, ásamt 
því að ófáir lögmenn hafa bent 
á að afturvirkni sú er stjórnvöld 
telja sig hafa lögfest með lögum 
151/2010, á sér ekki skýra heim-
ild í téðum lögum. Ríkisstjórnin 
hefur þannig beinlínis lagt stein 
í götu þeirra sem hafa risið upp 
og barist fyrir neytendarétti og 
stjórnarskrárvörðum eignarrétti 
heimila og fyrirtækja í landinu. 
Við bíðum nú niðurstöðu dóm-
stóla í fjölda mála og er ljóst að 
falli þau mál lánþegum í hag þá 
batnar hagur heimila landsins 
og atvinnulífs, langt umfram 
þær upphæðir sem forsætisráð-
herra ranglega eignar núverandi 
ríkisstjórn, með villandi yfirlýs-
ingum. Íslenskt efnahagslíf á sér 
því enn von, þrátt fyrir aðgerðir 
stjórnvalda en ekki vegna þeirra.

Glatað tækifæri til jöfnuðar
Það má svo velta fyrir sér af 
hverju forsætisráðherra kýs að 
svara ekki fram komnum upp-
lýsingum um ástæður þess að 
verðtrygging var ekki aftengd 
tímabundið þá er ljóst var að 
fullkomnu hruni krónunnar 
yrði ekki afstýrt. Sú aðgerð ein 
og sér gaf stjórnvöldum áður 
óþekkt tækifæri til að jafna 
stöðu milli fjármagnseigenda 
og almennings. Stjórnvöld tóku 
hins vegar meðvitaða ákvörð-
un um að nýta ekki það tæki-
færi. Ótakmörkuð ríkisábyrgð 
innistæðna og stökkbreyting 
á skuldum, var sú aðgerð sem 
gripið var til og lýsir kannski 
betur en allt annað, afstöðu 
stjórnvalda til eignarréttar-
ákvæðis stjórnarskrárinnar og 
hverjum það ákvæði er ætlað. – 
Fjármagnseigendum.

Það er grátlegur vitnis burður 
um verk forsætisráðherra, að 
hún þurfi að grípa til blekk-
inga til að sýna fram á einhvern 
árangur af starfi sínu síðast-
liðna áratugi. Spurningin sem 
í framhaldinu hlýtur að vakna 
er hvort tölulegar upplýsingar 
um atvinnuleysi og hagvöxt séu 
fengnar með sömu aðferðum og 
tölur um skuldir heimilanna?

Heimilin brenna sem aldrei 
fyrr. Afleiðingin er veikara 
atvinnulíf sem að sjálfsögðu leið-
ir til rýrari lífskjara og veikara 
samfélags. Við getum ekki leng-
ur látið reka á reiðanum. Við 
þurfum áætlanir, ákvarðanir og 
aðgerðir.

Fjármál

Guðmundur Andri 
Skúlason
talsmaður Samtaka 
lánþega

Ríkisstjórnin 
hefur nákvæm-

lega ekkert gert til 
að aðstoða við þær 
aðgerðir. Hún hefur 
þvert á móti sett lög sem 
Samtök lánþega hafa, 
ásamt fleirum, neyðst til 
að kæra til Eftirlitsstofn-
unar EFTA.

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.

 
 

 

Námskeið september 2011 
Ljósið– endurhæfingar og stuðningsmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur  

 

Námskeið fyrir börn 10-11-12 ára (5,6 og 7 bekkur) 
Sem eiga nákominn aðstandanda sem hefur greinst með krabbamein. 
Námskeiðið stuðlar að jákvæðri uppbyggingu í gegnum skemmtileg verkefni.       
Tími: Fimmtudagar kl. 16:30-18:00, 10 skipti og hefst 15 sept.

Fjölskyldunámskeið: Þar sem fjölskyldumeðlimur hefur greinst með krabbamein 
og börn þeirra (aldur barna ca: 6-10 ára). Farið verður í ýmis skemmtileg verkefni um 
samvinnu, samskipti og upplifanir
Tími: Tveir laugardagar kl 13:00-15:00, 1. okt og 8. Okt.

Námskeið í heilsueflingu:  Rætt um hvernig takast eigi við breytingar í lífinu í 
kjölfar greiningar og meðferðar á krabbameini og þá aðlögun sem nauðsynleg er til 
að njóta innihaldsríks lífs.                                                                                                  
Tími: Miðvikudagar kl. 10:00-11:30, 9 skipti og hefst 14 sept.

Fræðslufundir fyrir karlmenn                                                               
Fræðandi fyrirlestrar með mismunandi fagaðilum, um mikilvægi þess að byggja sig
upp eftir greiningu krabbameins.                                                                   
Tími: Kynningarfundur fyrir námskeiðið er mánudaginn 19 sept kl. 17:30, 
eiginkonur velkomnar með á kynninguna.                                                     
Námskeiðið hefst mánudaginn 26 september kl. 17:30-19:00, 10 skipti.

Upplýsingar og skráning hjá Ljósinu í síma 5613770

www.ljosid.is





13. september 2011  ÞRIÐJUDAGUR20

Okkar ástkæri

Stefán Guðmundsson
fyrrverandi alþingismaður, 
Sauðárkróki,

lést laugardaginn 10. september. Jarðarförin auglýst 
síðar.

Ómar Bragi Stefánsson María Björk Ingvadóttir 
Hjördís Stefánsdóttir Kristinn Jens Sigurþórsson 
Stefán Vagn Stefánsson Hrafnhildur Guðjónsdóttir 
og barnabörn.
Margrét Jónsdóttir og synir.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug 
við andlát og útför móður okkar, 
tengdamóður, ömmu, langömmu og 
langalangömmu,

Margrétar Hannesdóttur
frá Núpsstað, Langholtsvegi 15.

Þökkum starfsfólki öldrunardeildar Borgarspítalans 
B-4 og starfsfólki Skógarbæjar fyrir hjartahlýju og góða 
umönnun.

Jón Valur Samúelsson  Lovísa Gunnarsdóttir
Elsa Samúelsdóttir
Margrét Samúelsdóttir  Sveinn Sveinbjörnsson
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubörn 

timamot@frettabladid.is

Okkar ástkæra

Guðmunda Erlendsdóttir
lést sunnudaginn 11. september á deild B-6, 
Landspítala Fossvogi. Jarðarför auglýst síðar.

Gunnar Valur Þorgeirsson
Hrefna Gunnarsdóttir  Jónas Ástráðsson
Louisa Gunnarsdóttir  Birgir Þór Jónsson
Erna Gunnarsdóttir  Haukur Ólafsson
Auður Björk Gunnarsdóttir  Þórhallur K. Jónsson

Ástkær eiginmaður minn, 

Sigurður Sigurjónsson 
til heimilis að Teigagerði 12, Reykjavík, 

er látinn. Fyrir hönd fjölskyldunnar, 

Guðbjörg Hjálmsdóttir.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma, 

María Gunnarsdóttir 
(Maja)
sjúkraliði,
Suðurgötu 2a, Vogum,

sem lést á heimili sínu miðvikudaginn 7. september, 
verður jarðsungin frá Kálfatjarnarkirkju fimmtudaginn 
15. september kl. 15.00.

                Þórður Kristinn Guðmundsson
Ívar Örn Þórðarson  Sigríður Vigdís Þórðardóttir
Guðríður Kristín Þórðardóttir Sölvi Hall
Halla Guðbjörg Þórðardóttir Sigurjón Veigar Þórðarson
og barnabörn.

Eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma, 

Guðrún Sigurðardóttir 
frá Vatni í Haukadal, fyrrverandi 
hjúkrunarforstjóri FSN, Bakkabakka 
4b, Neskaupstað, 

lést að heimili sínu þriðjudaginn 6. september. Útför 
hennar fer fram frá Norðfjarðarkirkju þriðjudaginn 
13. september klukkan 14.

Halldór Þorsteinsson
Sveinbjörg Halldórsdóttir Kári Þormar
Þórunn Björg Halldórsdóttir Ragnar Eðvarðsson
Snorri Halldórsson  Sigrún Þorsteinsdóttir
og barnabörn.

40 TÍSKUHÖNNUÐURINN OG BÍTLADÓTTIRIN STELLA MCCARTNEY  er fertug.

„Tískuiðnaðurinn hefur síst gert mig hugsjúka út af útliti mínu, auk þess sem ég hef haft svolitlar 
áhyggjur af holdafarinu. Ég vona að fötin mín endurspegli það. Fólki á að líða vel í þeim.“ 

Þrjátíu ár eru í dag liðin síðan Borgarfjarðarbrúin 
var vígð, en umferð um hana hófst sumarið 
áður. 

Með brúnni styttist leiðin á milli Akraness og 
Borgarness úr 69 í 38 kílómetra. 

Brúin er 520 metra löng, sú næstlengsta á 
landinu á eftir Skeiðarárbrú. Hún var viðamesta 
mannvirki sem Vegagerðin hafði ráðist í til þess 
tíma.

Við vígslu brúarinnar lýsti Halldór E. Sigurðs-

son, fyrrverandi samgönguráðherra, því yfir að 
brúin væri opin og klippti á borða sem strengdur 
hafði verið þvert yfir hana. Halldór var einn ötul-
asti hvatamaður brúargerðarinnar og átti mikinn 
þátt í að hrinda málinu í framkvæmd á sínum 
tíma.

Borgarfjarðarbrú liggur í þjóðbraut og var 
strax mikil samgöngubót. Þar sem brúin tekur 
land í Borgarnesi hefur byggst upp stór versl-
unar- og þjónustukjarni.

ÞETTA GERÐIST:  13. SEPTEMBER 1981

Borgarfjarðarbrúin formlega vígð

„Börnin æptu upp af gleði 
þegar titillinn var í höfn, 
enda höfðu þau mikið fyrir 
honum og stemningin eins 
og á æsispennandi kosn-
inganótt þegar menn eru 
ýmist inni eða úti síðasta 
hálftímann,“ segir Helgi 
Árnason, skólastjóri Rima-
skóla, um árangur yngri 
sveitar skólans sem varð 
Norðurlandameistari barna-
skólasveita í skák í bænum 
Hadsten á Jótlandi í Dan-
mörku um nýliðna helgi.

„Sigurinn var óvæntur 
vegna þess hve börnin eru 
ung, en við stefnum allt-
af á að standa okkur sem 
best,“ segir Helgi um skák-
meistarana, sem eru á aldr-
inum 9 til 12 ára og unnu 
sænska mótherja sína í 
fyrstu umferð.

„Eftir fyrsta sigurinn töp-
uðum við niður klaufaleg-
um vinningum og urðum í 
lokin að treysta á góð úrslit 
gegn norsku sveitinni og að 
Svíar misstu vinning, sem 
þeir og gerðu. Undir lokin 
skáru fleiri stig íslensku 
barnanna úr um hver væri 
Norðurlanda meistari,“ 
segir Helgi, aldeilis kátur 
með sitt fólk sem hann 
segir hafa æft lengi og 
tekið þátt í fleiri alvöru 
og löngum skákmótum en 
jafnaldrar þeirra á Norður-
löndum. Sum eru reyndar 
þegar farin að keppa fyrir 
Íslands hönd á Evrópu- og 
heimsmeistaramótum og 
nú þegar talin til framtíðar-
skákmeistara Íslands

„Börnin stefna ákveðið á 
þessa spennandi og raun-
hæfu leið. Þau eru tilbúin 
að leggja á sig bæði æfing-
ar og keppni utan landstein-
anna, enda vinna þau mark-
visst að því að verða góðir 
skákmenn,“ upplýsir Helgi 
sem undanfarin átta ár 
hefur farið með unga skák-

menn úr liðum Rimaskóla á 
tíu Norðurlandamót. Aðeins 
tvisvar hefur skólinn ekki 
unnið til verðlauna, en fjór-
um sinnum hampað titlin-
um.

„Skák kallar á aga, kurt-
eisi og reglusemi, en númer 
eitt er ánægjan sem henni 
fylgir því skák er afar 
skemmtileg og krakka sem 
komnir eru á bragðið klæj-
ar í fingurna að tefla,“ segir 
Helgi og vitnar um árangur 
og áhuga skákprinsessunn-
ar Nansýjar Davíðsdóttur, 
sem talin er með efnileg-
ustu skákstúlkum á alþjóð-
lega vísu.

„Nansý á kínverska for-
eldra og tækju íslenskir 

foreldrar uppeldi þeirra til 
fyrirmyndar gengi okkar 
börnum betur. Hjá þeim 
gilda ákveðnar reglur og 
svo mikið öryggi að Nansý 
er alltaf ánægð, undir búin 
og vel stemmd. Árang-
ur hennar er því engin til-
viljun, jafnvel þótt Nansý 
sé bráðklár, því heima er 
haldið vel utan um hana, 
þar sem hún æfir sig í allt 
að fjóra klukkutíma á dag.“ 

Í starfi skólastjóra og 
sem mikill skákáhuga-
maður og fyrrverandi skák-
kennari hefur Helga tekist 
að gera skák áhugaverða og 
skemmtilega í augum nem-
enda.

„En því fylgir hvorki 

grimmd né heragi. Hér gilda 
þó reglur og hér eru gerðar 
kröfur, og á móti fá börnin 
ánægju og tækifæri,“ segir 
Helgi og leggur áherslu á að 
skák sé frábært veganesti 
út í lífið.

„Þó er ekki öllum börnum 
gefið að vera skákmeistarar. 
Þau þurfa að hafa til þess 
góða rökhugsun og hæfi-
leika sem ég get ekki skil-
greint, en einnig vera til-
búin að leggja á sig vinnu, 
og hafa aga og stuðning að 
heiman. Í keppnisliðunum 
eru þó ekki endilega „pró-
fessorar“ en samt krakkar 
sem eru góðir í stærðfræði 
og á bókina.“  
 thordis@frettabladid.is

YNGRI SKÁKSVEIT RIMASKÓLA:  NÝKRÝNDIR NORÐURLANDAMEISTARAR

Beitir hvorki grimmd né heraga

GLAÐIR NORÐURLANDAMEISTARAR Metnaðarfullir nemendur Rimaskóla hafa á liðnum árum unnið til 
ótal afreka á skákmótum, í upplestrar-, ræðu- og matreiðslukeppnum. Hér má sjá nýkrýnda Norðurlanda-
meistara barna í skák, frá hægri: Helgi Árnason skólastjóri, Jóhann Arnar Finnsson, Kristófer Jóel Jóhannes-
son, Oliver Aron Jóhannesson, Nansý Davíðsdóttir, Svandís Ósk Ríkharðsdóttir og Hjörvar Steinn Grétars-
son, liðsstjóri, landsliðsmaður í skák og fyrrverandi nemandi Rimaskóla.

AFMÆLI

ANDREA 
GYLFA-
DÓTTIR 
söngkona 
er 49 ára.

EDDA 
BJÖRG-
VINS-
DÓTTIR, 
leikkona og 
flugfreyja, 
er 59 ára.



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

Sölustaðir:
10 -11, Inspired í Flugstöðinni, Samkaup, Nettó, Kaskó, Fjarðarkaup, Skeljungsbúðirnar, Olís, N1, 

Kaupfélag V- Húnvetninga, Kaupfélag Skagfirðinga,Verslunin Vísir, Bláa lónið, Hreyfing, Krambúðin, 
Fiskbúðin Freyja, Melabúðin.

ÍSLENSK  FÆÐUBÓT

BITAFISKUR
-næring fyrir líkama og sál

ðir:
N1skó, Fjarðarkaup, Skeljungsbúðirnar, Olís, N1, 

Verslunin Vísir Bláa lónið Hreyfing Krambúðin

Sími 856 3451 • www.vilji.is

Stuðningsstöngin er hjálpar- og öryggistæki sem auðveldar fólki að vera virkt og athafnasamt við daglegt líf án þess 
að þurfa að reiða sig á aðra. Margir Iðjuþjálfara, sjúkraþjálfarar og læknar hafa mælt með stuðningsstöngunum fyrir sína skjólstæðinga.

• Auðveld í uppsetningu.
• Engar skrúfur eða boltar. 
• Tjakkast milli lofts og gólfs.
• Hægt að nota við hallandi loft,

timbur/gifsloft og mikla lofthæð.

Stuðningsstangirnar hafa fengið verðlaun fyrir notagildi, öryggi og hönnun á alþjóðlegum hjálpartækjasýningum í USA.

• Margir aukahlutir í boði.
• Falleg og nútímanleg hönnun.
• Passar allstaðar og tekur lítið pláss.
• Viðurkennd af Sjúkratryggingum 

Íslands, hjálpartækjamiðstöð.

vilji.is
...léttir þér lífið

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366
Opið mán.-fös. 10-18.

Opið á laugardögum 10-14.
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.

www.misty.is

GLÆSILEGUR BLÚNDUHALDARI

teg FLORENCE - glæsilegur blúnduhaldari 
í D,DD,E,F,FF,G skálum. Litur: svartur með 
gylltu ívafi á kr. 9.590,-

2

Sultutíðin  er hafin og um að gera að skella í holla rab-
arbarasultu. Í hana fer 700 g rabarbari, 250 g döðlur, ½ 
bolli agavesíróp, 2 tsk. sítrónusafi og vanillustöng. Saxið 
rabarbara og döðlur. Setjið allt í pott og sjóðið í 15-20 
mínútur. Hellið svo yfir í glerkrukkur með þéttu loki.

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist 
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

Þ
að var reyndar tilviljun 
að ég skyldi koma hing-
að í júní. Samstarfs-
maður minn sem ætlaði 

að koma hætti við og ég hljóp í 
skarðið. Það gekk ótrúlega vel og 
fólk virtist njóta tímanna hjá mér 

og ég naut þess að kenna íslensku 
krökkunum. En þetta var bara ein 
helgi og mig langaði til að upp-
lifa Ísland almennilega þannig að 
þegar Nanna hringdi og bauð mér 
að koma aftur kom ekki annað 
til greina en að slá til,“ segir 

Kameron Bink, danskennari, einn 
af stjörnunum úr So You Think 
You Can Dance 2007, sem mun 
kenna hjá Dance Center Reykja-
vík næstu tvo mánuðina.

Kameron Bink er mættur til landsins og byrjaði að kenna í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Orðið þreyta 
ekki til í 
orðaforðanum
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Kameron hefur verið önnum 
kafinn við að kenna dans síðan 
hann tók þátt í dansþættinum vin-
sæla og ferðast um allan heim í því 
augnamiði. „Ég flutti til New York 
strax eftir þættina og hef búið þar 
síðan og æft dans. Þættirnir gerðu 
mig það þekktan að ég hef verið 
eftirsóttur sem kennari allar götur 
síðan. Kennt mikið í Ástralíu, 
Suður-Afríku, Skotlandi og fleiri 
stöðum sem ég hefði aldrei komið 
til annars.“

Er þessi stöðugi flækingur ekki 
þreytandi? „Ef ég á að vera hrein-
skilinn þá tekur þetta dálítið á. 
Ég var 21 árs þegar ég tók þátt í 
SYTYCD og þá hafði maður enda-
lausa orku. Nú er ég 25 ára og er 
farinn að finna fyrir því að þetta 
tekur sinn toll. En þetta er það sem 
ég vil gera og ég nýt þess í botn, 
þannig að ég er búinn að eyða orð-
inu þreyta úr mínum orðaforða,“ 
segir Kameron hlæjandi. 

   fridrikab@frettabladid.is 

Framhald af forsíðu

Kameron hefur kennt víða, meðal 
annars í Ástralíu, Afríku og Skotlandi.

Ferðamálaskóli Íslands www.menntun.is Sími 567 1466

Meðal námsefnis:
Mannleg samskipti.
Helstu áfangastaðir
erlendis í máli og
myndum.
Mismunandi
trúarbrögð.
Saga landsins,
menning og listir.
Frumbyggjar og saga
staðarins.
Þjóðlegir siðir og hefðir.
Leiðsögutækni og ræðumennska.

Ferðalandafræði: Evrópa, Asía, Africa, Ameríka og Eyjaálfan.

Námið fer fram í formi fyrirlestra og reynslu fararstjóra
í leiðsögn á erlendri grund.

Leiðbeinendur eru:  Kjartan Trausti Sigurðsson, Pétur Björnsson,
Jóhanna Kristjónsdóttir, Höskuldur Frímannsson, Magnús Björnsson,
Pétur Óli Pétursson, Bjarni Randver Sigurvinsson, Sr. Bragi Skúlason.

Fararstjórn erlendis
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SKÓMARKAÐUR

Grensásvegur 8 & 
Nýbýlavegur 12
Sími 517 2040

Opið 
mánud-föstud. 11-18
laugard. 11-16

St. 36-41

St. 40-46

St. 37-41

 St. 36-41

Verð: 6.575

Verð:  6.595

Verð: 6.295

Verð: 5.895

NÝ SENDING

ÍSLENSKTÍSLENSKT

HUNDANAMMIHUNDANAMMI

Fæst í Bónus, Samkaup,
10-11, Fjarðarkaup og Inspired

Keflavíkurflugvelli

ÍSLENSKT

HUNDANAMMI
gott í þjálfun og í leik

VINSÆLVARA

Timburmenn  eru eftirköst mikillar áfengisdrykkju. Slík eftir-
köst eru vegna eituráhrifa áfengis og einkennast af höfuð-
verk, óreglulegum hjartslætti, ógleði og ertingu frá melt-
ingarvegi. Höfuðverkurinnn er oftast vegna ofþornunar en 
áfengi hefur vatnslosandi áhrif.

Vísindamenn á Rannsóknarstofu í  
stofnfrumufræðum við Lífvísinda-
setur Háskóla Íslands og Land-
spítalann birtu nýverið grein í 
lífvísinda ritinu PLoS ONE sem 
varpar nýju ljósi á tengsl stofn-
frumna við æxlisvöxt í brjósta-
krabbameinum. Þeir binda vonir 
við að uppgötvanir þeirra skili sér 
í nýjum meðferðar úrræðum. 

Rannsóknin, sem var hluti af 
doktorsverkefni Valgarðs Sigurðs-
sonar, snerist um að þróa þrívítt 
frumuræktunarlíkan þar sem 
æðaþelsfrumur voru ræktaðar 
með stofnfrumum úr brjóst kirtli.  
„Okkur tókst að sýna fram á hvern-
ig svokallaðar æðaþels frumur 
(æðaþel er innsta lagið í vegg 
æða) geta umbreytt stofnfrumum í 
brjóstkirtli í svokallaðar bandvefs-

líkar frumur. Slíkar bandvefs líkar 
frumur hafa þann eiginleika að 
skríða frá upprunalegri  staðsetn-
ingu yfir í nærliggjandi vefi og 
eru taldar gegna hlutverki í mein-
vörpum brjóstakrabbameina,“ 
segir Þórarinn Guðjónsson,  dós-
ent í vefjafræði við Læknadeild 
Háskóla Íslands, sem stýrði rann-
sókninni ásamt Magnúsi Karli 
Magnússyni prófessor. 

Bandvefsumbreyting æxlis-
frumna af þessu tagi er algeng í 
undirflokki brjóstakrabbameina, 
svokallaðra basal-líkra æxla, þar 
sem batahorfur eru verri en í 
öðrum tegundum brjóstakrabba-
meina. „Hingað til hafa engin sér-
tæk lyf virkað á þessi æxli. Því 
eru notuð breiðvirkandi lyf sem 
hafa oftar en ekki slæm áhrif á 

einstaklinginn að öðru leyti. Við 
erum að vonast til hægt verði að 
nota lyf, sem jafnvel eru til á mark-
aði í dag, til að hindra þennan 
æðavöxt samhliða öðrum lyfjum. 
Með öðrum orðum að hægt verði að 
koma í veg fyrir að æðaþelsfrum-
urnar geti haft þau áhrif á stofn-
frumurnar að þær fari að skríða 
inn í aðlæga vefi,“ segir Þórarinn.

Hann segir rannsóknina varpa 
ljósi á samspil æða og brjósta-
krabbameinsfrumna og að hún 
auki þannig líkur á að hægt verði 
að þróa ný meðferðarúrræði sem 
beinist að þessu samspili. Hann 
segir mikinn áhuga á því að þróa 
krabbameinsmeðferðir sem hindra 
meinvarpamyndun enda eru þau 
helsta dánarorsök krabbameins-
sjúklinga. vera@frettabladid.is

Skilar sér mögulega í 
nýjum meðferðarúrræðum
Rannsókn íslenskra vísindamanna varpar ljósi á tengsl stofnfrumna við æxlisvöxt í brjóstakrabbameinum. 
Hún eykur líkur á að hægt verði að þróa ný meðferðarúrræði sem mögulega hindra meinvörp.

Þórarinn (til vinstri) og Magnús Karl 
segja mikinn áhuga á að þróa meðferðir 
sem hindra meinvörp enda draga þau 
marga til dauða. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Vísindamönnunum tókst að sýna fram á hvernig svokallaðar æðaþelsfrumur geta 
umbreytt stofnfrumum þannig að þær fari að skríða frá upprunalegri staðsetningu 
yfir í nærliggjandi vefi og mynda meinvörp. NORDICPHOTOS/GETTY

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI SKEMMTUN
Meiri Vísir.
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Eldavélar
Háfar
Bakaraofnar

Fyrirtækið Einar Farestveit 
& Co. hf. er landsmönnum 
að góðu kunnugt fyrir 
vönduð heimilistæki. 

Fyrirtækið Einar Farestveit 
& Co. hf. hefur fyrir löngu 
skapað sér nafn hérlendis 

fyrir sölu á vönduðum eldunar-
tækjum. Verslunarstjórinn Þrá-
inn Bj. Farestveit er öllum hnút-
um kunnugur um nýjungar þess.

Þráinn upplýsir að hjá Einari 
Farestveit & Co. hf. séu fjögur 
vörumerki í öndvegi í eldunartækj-
um. Nefnir hann fyrst til sögunn-
ar Blomberg. „Óhætt er að segja 

að Blomberg sé stórtækt í öllu sem 
það tekur sér fyrir hendur, því það 
býður upp á breiða línu af ofnum, 
allt frá hálf- og upp í alsjálfvirka 
ofna, og ofna þar sem við erum að 
tala um allt að 65 lítra ofnrými en 
yfirleitt eru ofnar í kringum 53 
lítra,“ bendir hann á og bætir við 
að Blomberg þekki flestir enda 
hefur merkið fyrir löngu náð fót-
festu hérlendis.

De Dietrich er að sögn Þráins 
stórt vörumerki frá Frakklandi 
sem hefur náð miklum vinsæld-
um á Íslandi enda bjóði það upp 
á eina fullkomnustu ofna sem völ 
er á. „Sumir eru búnir alsjálfvirk-
um hreinsi- og matreiðslu kerfum 

og sértækum tölvustillingum. 
Sem dæmi er hægt að stilla ofn 
sérstaklega á roastbeef og hann 
skilar kjötinu fullelduðu án þess 
að kokkurinn þurfi að grípa inn í 
eldamennskuna.“

Þá segir Þráinn De Dietrich 
framleiða smáofna sem eru ekki 
nema 2/3 af hefðbundinni stærð 
og eru nokkuð eftirsóttir. „Þar eru 
hagkvæmnissjónarmið höfð í fyrir-
rúmi og gott dæmi um slíkt eru 
ofnar sem sameina eiginleika hefð-
bundinna ofna og örbylgjuofna.“

Þráinn segir þó fáa standast 
bandaríska fyrirtækinu KitchenA-
id snúning hvað glæsileika varðar 
í ofnum, helluborðum og háfum. 

„Allt sem frá því kemur er vand-
að og flott og stálið sem er notað 
er sérstakt nanóstál, sem er kám-
frítt.“

Einnig nefnir hann ítalska 
framleiðandann Candy sem fram-
leiðir einfalda og vandaða ofna og 
helluborð. „Þeir eru búnir öllum 
nauðsynlegum eiginleikum, góðri 
blástursviftu, undir- og yfirhita og 
grilli.“

Loks lætur Þráinn þess getið 
að litlir og stórir ofnar, háfar, gas-
hellu- og spansuðuhelluboð séu 
meðal þess sem bjóðist frá öllum 
framleiðendum, sem fyrirtækið 
er umboðsaðili fyrir. Sjón er sögu 
ríkari.“

Fjölbreytt tækjaflóra 
Einar Farestveit & Co. hf. leggur áherslu á vönduð vörumerki í eldunartækjum, að sögn verslunarstjórans Þráins Bj. Farestveit. MYND/PJETUR

HÁGÆÐA 
HNÍFAR
Fissler er er þekkt fyrir vandaða 
framleiðslu. Fissler er framleitt 
úr hágæða stáli í öllum vöru-
flokkum. Fissler hefur verið 
fáanlegt á íslenskum markaði í 
nokkra áratugi. Meðal þess sem 
fyrirtækið framleiðir eru hnífar 
af öllum stærðum og gerðum, 
allt frá flysjurum upp í kjöt- og 
grænmetishnífa, sem hægt er 
að kaupa staka eða saman í setti 
ásamt hnífastöndum og nota 
jafnt heima eða í atvinnuskyni

HÁGÆÐA POTTAR
Fissler er einn stærsti og 
virtasti framleiðandi á pöttum 
og pönnum í Þýskalandi.  
Pottarnir  eru framleiddir úr 
vönduðu stáli og til í mörgum 
tegundum, bæði til heimilis- og 
atvinnunotkunar.  Einnig fram-
leiðir Fissler mikið af eldhús-
áhöldum til að einfalda störfin í 
eldhúsinu.
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Það nýjasta í Ormsson er 
stílfögur AEG-eldhústækjalína 
sem fellur vel inn í alrými 
heimilisins. Hljóðlát tæki og 
sparneytin á orku.

Nú til dags er eldhúsið gjarn-
an hluti af opnu rými heim-
ilisins og ný og glæsileg heim-

ilistækjalína AEG tekur mið af því. 
Hún er eftir yfirhönnuð fyrirtækis-
ins, Hans Strohmeier og hefur hlotið 
hin viðurkenndu IF-hönnunarverð-
laun fyrir árið 2011,“ segir Ólafur Már 
Sigurðsson, deildarstjóri í Ormsson. Í 
nýju línunni eru ofnar, helluborð, upp-
þvottavélar, háfar og örbylgjuofnar. 
Öll hönnun er samræmd og stál kám-
frítt. „Tækin eru hljóðlát og orkunýting 
þeirra mun betri en áður,” segir Ólaf-
ur Már. „Mottóið er lægra hljóð, minni 
orkueyðsla og meiri ró.”

Ólafur Már segir innra rými ofn-
anna hafa aukist úr 58-60 lítrum upp 
í 74 lítra. Því ráði ný einangrunar-
tækni. Þrátt fyrir það taki ofnarnir 10% 
minni orku en áður. „Með hinni nýju 
THERMIC° AIR SYSTEM-hitadreifingu 
streymir hitinn jafnt innan ofnsins um 
það sem verið er að steikja eða baka,“ 
segir hann og bætir við að við stækkun 
ofnsins rúmi bökunarplötur og skúff-
ur um 20% meira magn en áður og ofn-
glerið sé líka stærra. 

Um fjóra mismunandi verð- og 
gæðaflokka er að ræða á ofnunum. 
Þeir skiptast í línurnar 3, 5, 7, og 9 og 
verða fullkomnari eftir því sem tölurn-
ar hækka. „Í tveimur hæstu klössunum 

er kominn innbyggður hjálparkokkur,“ 
segir Ólafur Már. „Hann virkar þann-
ig að hægt er að stilla eldun eftir þyngd 
á kjötinu og þá kemur tillaga að elda-
mennskunni. Einnig er hægt að setja 
inn uppáhalds-uppskriftir og með 
einni stillingu kalla þær fram. Í þeirri 
línu erum við með gufuofna líka, sem 
bjóða ekki bara upp á gufueldun held-
ur líka steikingu þar sem einungis 25% 
af því gufumagni (rakastigi) er notað 
sem venjuleg gufueldun krefst.“ 

Í Ormsson er fjölbreytt úrval af 
helluborðum úr keramiki, bæði með 
hraðhita- og spansuðuhellum. Sum 
eru felld ofan í borðplötur úr steini 
og önnur fljóta ofan á og þá eru upp-
þvottavélarnar á framfarabraut. 
„Þróun in er þannig að uppþvottavél-
arnar eru með mun stærra innra rými 
og öflugra vatnsúðunarkerfi en áður, 
auk þess sem þær eru hljóð látari,“ 
segir Ólafur Már. „Það er verið að fá 
sem mest út úr tækjunum.“  

„Það er verið að fá sem mest út úr tækjunum, segir Ólafur Már hjá Ormsson. MYND/VILHELM

Minni orka og meiri ró

Við seljum vörur frá leið-
andi framleiðendum á sínu 
sviði. Þar á meðal eldhús-

tæki frá Convotherm, Bertos, Ilsa, 
Wexiödisk, Hobart og f leirum,“ 
segir Jóhannes Ægir Kristjánsson, 
sölustjóri hjá Fastus ehf. en grill og 
eldunartæki eru stór hluti af vöru-
framboði fyrirtækisins. 

Fastus hefur einnig upp á að 
bjóða mikið úrval af borð búnaði. 
„Þar eru fremst í f lokki glös frá 
Arc International en það er stærsti  
framleiðandi glasa í heimi með 
um 50 prósent markaðshlutdeild,“ 
segir Jóhannes og nefnir að 
Fastus sé einn-
ig með postu-
lín frá fram-
leiðendum 
eins og RAK og 
Figgjo.

Starfs-
menn Fast-
us hafa víð-
tæka reynslu 
ú r  h i n u m 
ý m su gei r-
um. Jóhannes 
nefnir sérstak-
lega að hjá Fast-
us starfi matreiðslu-
meistarar með áralanga 
reynslu af matreiðslu. „Það kemur 

sér mjög vel þegar viðskiptavinir-
þurfa á ráðgjöf að halda,“ upplýs-
ir hann og bætir við að hjá fyrir-
tækinu starfi einnig tæknimennt-
aðir sölumenn sem viðskiptavinir 
kunni mjög vel að meta.

Viðsk iptav inir Fastus eru 
margvíslegir og Jóhannes nefn-
ir nokkra þeirra: „Þeir eru allt frá 
skipaútgerðum og þvottahúsum 
til bakaría og matvælaframleið-
enda,“ segir Jóhannes en Fastus 
hefur einnig þjónað þörfum ís-
búðaeigenda með vélum frá Tayl-
or sem hafa verið á íslensk-

um markaði 
í áratugi.

Viðgerða- 
og varahluta-
þjónusta er 
mikilvægur 
þáttur í starf-

semi Fastus. 
„Við erum 
í samstarf i 
við X-Tækni 
ehf.,“ segir 

Jóhannes og 
bendir á að X-

Tækni hafi að-
setur á sama 

stað og Fastus 
sem komi sér 

einstak lega vel, 

enda stutt að fara.
Jóhannes er beðinn um að 

nefna nokkur þeirra verkefna sem 
Fastus hefur unnið að undanfarið. 
„Þar má nefna tvö eldhús í Hörp-
unni og svo höfum við unnið að 
eldhúsum í nýjum veitinga húsum 
á borð við Grillmarkaðinn, Sjávar-

grillið, Happ, Mann lifandi, Uno 
og fleiri,“ telur Jóhannes upp og 
því greinilegt að reyndir mat-
reiðslumenn kunna að meta þjón-
ustu Fastus.

Jóhannes bendir á að stór hluti 
af starfsemi Fastus þjóni þörfum 
heilbrigðisgeirans. „Til þess að 

mæta þörfunum sem best höfum 
við á okkar snærum hjúkrunar-
fræðinga, líffræðinga og iðju-
þjálfa,“ upplýsir hann og því ljóst 
að fagmennskan er í fyrirrúmi hjá 
Fastus.

Nánari upplýsingar má nálgast 
á fastus.is.

Fagmennskan í fyrirrúmi
Fastus í Síðumúla 16 þjónar fyrirtækjum í hótel- og veitingageira ásamt mötuneytum og atvinnueldhúsum. Stór þáttur í starfsemi Fastus er ráðgjöf og 
hönnun í samstarfi við arkitekta og veitingamenn.

Fastus hefur unnið að ýmsum áhugaverðum verkefnum undanfarið. Sem dæmi má nefna tvö eldhús í Hörpu og eldhús í veitinga-
húsunum Grillmarkaðnum, Sjávargrillinu, Happi, Manni lifandi og Uno. MYND/DANÍEL

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmaður auglýsinga:  Ívar Örn Hansen ivarorn@frettabladid.is. s. 512 5429. 

Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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Argentínski snillingurinn Lionel 
Messi hefur verið markahæstur 
í Meistara deildinni undan farin 
þrjú ár. Hann fær væntan lega 
harða samkeppni frá Cristiano 
Ronaldo í vetur.

Messi hefur verið óstöðvandi með 
Barcelona undanfarin ár og er að 
flestra mati besti knattspyrnu-
maður heims um þessar mundir. 
Portúgalinn Cristiano Ronaldo hjá 
Real Madrid er þó ekki langt undan 
og það var gaman að fylgjast með 
einvígi þeirra um markakóngs-
titilinn á Spáni síðasta vetur. 
Ronaldo sigldi fram úr undir lokin 
og hafði betur með 41 mark í 34 
deildarleikjum, en Messi skoraði 
31 mark í 33 leikjum. Alls skor-
aði Ronaldo 54 mörk í 54 leikjum 
í öllum keppnum en Messi skoraði 
53 mörk í 55 leikjum í öllum keppn-
um. Raunar eru ekki allir sáttir við 
talninguna og telja að Ronaldo hafi 
verið gefið eitt mark sem Pepe 
skoraði gegn Real Sociedad í deild-
inni.

Það var samt Messi sem hafði 
meiri ástæðu til að fagna í vor, enda 
sigraði Barcelona bæði í spænsku 
deildinni og í Meistara deildinni. 

HVOR ER BETRI?
Messi er maðurinn á bak við glæsi-
legan árangur Barcelona á síð-
ustu árum. Hann kom fyrst inn 
í lið Börsunga í deildarleik gegn 
nágrönnunum í Espanyol í októ-
ber 2004, aðeins 17 ára og 114 
daga gamall. Síðan þá hefur leið-
in legið upp á við og hann hefur 

fimm sinnum orðið spænsk-
ur meistari og þrisvar sinnum 
Evrópu meistari. Hann lék reynd-
ar ekki með í úrslita leiknum gegn 
Arsenal árið 2006 en hlaut verð-
launapening þar sem hann lék sex 
leiki í keppninni og skoraði eitt 
mark. Messi skoraði síðan í báðum 
úrslitaleikjunum gegn Manchester 
United 2009 og 2011.

Ronaldo hefur einu sinni fagn-
að sigri í Meistaradeildinni en það 
var með Manchester United árið 
2008. Hann var síðan í liði United 

sem tapaði fyrir Barcelona í úrslit-
um 2009 og það reyndist vera síð-
asti leikur hans í treyju United. 

Einvígi þessara mögnuðu knatt-
spyrnu kappa mun halda áfram 
næstu árin. Þeir hófu þetta tíma-
bil líkt og þeir luku því síðasta. 
Ronaldo skoraði þrennu í fyrsta 
deildarleik Real Madrid, 6-0 sigri 
á Real Zaragoza. Messi svaraði 
með tveimur mörkum í 5-0 sigri 
Barcelona á Villarreal. Þetta er 
bara byrjunin á frábæru fótbolta-
tímabili.

MARKAKÓNGUR MEISTARADEILDARINNAR ÞRJÚ ÁR Í RÖÐ

STÖÐ 2 SPORT SÝNIR ALLA HELSTU LEIKINA FRÁ MEISTARADEILD EVRÓPU OG EVRÓPUDEILDINNI Í VETUR Í BEINNI ÚTSENDINGU

Tímabil Markahæstur Mörk
1992-93 Romário  (PSV Eindhoven) 7
1993-94 Ronald Koeman (Barcelona) 8 
1993-94 Wynton Rufer  (Werder Bremen) 8 
1994-95 George Weah  (Paris Saint-Germain) 7
1995-96 Jari Litmanen (Ajax) 9
1996-07 Milinko Pantić (Atlético Madrid) 5
1997-98 Alessandro Del Piero (Juventus) 10
1998-99 Andriy Shevchenko (Dynamo Kiev) 8 
1998-99 Dwight Yorke (Manchester United) 8 
1999-00 Mário Jardel (Porto) 10 
1999-00 Rául González (Real Madrid) 10 
1999-00 Rivaldo (Barcelona) 10 

Tímabil Markahæstur Mörk
2000-01 Rául González (Real Madrid) 7
2001-02 Ruud van Nistelrooy (Man. Utd) 10
2002-03 Ruud van Nistelrooy (Man. Utd) 12
2003-04 Fernando Morientes  (Monaco) 9
2004-05 Ruud van Nistelrooy (Man. Utd) 8
2005-06 Andriy Shevchenko (AC Milan) 9
2006-07 Kaká (AC Milan) 10
2007-08 Cristiano Ronaldo (Man. Utd) 8
2008-09 Lionel Messi (Barcelona) 9
2009-10 Lionel Messi  Barcelona) 8 
2010-11 Lionel Messi  Barcelona) 12

MARKAKÓNGAR MEISTARADEILDARINNAR FRÁ UPPHAFI

Tveir leikmenn hafa náð þeim ár-
angri að skora fyrir fimm mis-
munandi lið í Meistaradeildinni. 
Þetta eru Argentínumaðurinn 
Hernán Crespo og Svíinn Zlatan 
Ibrahimovic, sem um tíma léku 
saman hjá Internazionale á Ítalíu.

Crespo skoraði tvö mörk í níu 
leikjum fyrir Parma (1997–2000), 
fimm mörk í 13 leikjum fyrir Lazio 
(2000–02), tíu mörk í 15 leikjum 
fyrir Inter (2002-03 og 2006-07), 
fjögur mörk í 15 leikjum fyrir Chel-
sea (2003–04 og 2005–06) og sex í 
tíu leikjum fyrir AC Milan (2004–
05) Ibrahimovic skoraði sex mörk 
í 19 leikjum með Ajax (2002–04), 
þrjú mörk í 19 leikjum fyrir Juven-
tus (2004–06), sex mörk í 22 leikjum 

fyrir Inter (2006-09), fjögur mörk í 
10 leikjum fyrir Barcelona (2009–
10) og fjögur mörk í átta leikjum 
fyrir AC Milan (2010–11).

Skorað fyrir fimm lið

Messi eða Ronaldo?

Lionel Messi hefur skorað 37 mörk í 57 leikjum með Barcelona í Meistaradeildinni á 
undanförnum sjö árum. Hann er bara 24 ára og á eftir að bæta við einn fleiri mörkum.
 MYNDIR NORDICPHOTOS/GETTY

Cristiano Ronaldo hefur skorað 29 mörk í 76 Evrópuleikjum með Sporting Lisbon, 
Manchester United og Real Madrid.

Lionel Messi

Fullt nafn:  Lionel Andrés Messi
Fæddur:  24. júní 1987 (24 ára)
Upphafið:  Kom 11 ára til Barcelona frá 
Newell’s Old Boys í Argentínu.
Ferill:
2004–2005 Barcelona B 22 6
2004–2011 Barcelona 178 121
Landsleikir: Argentína 60 17

Cristiano Ronaldo

Fullt nafn:  Cristiano Ronaldo           
dos Santos Aveiro
Fæddur: 5. febrúar 1985 (26 ára)
Verð: £80.000.000 frá Man. Utd.
Ferill:
2001–2003  Sporting  25 3
2003–2009  Man. Utd. 196 84
2009–2011 Real Madrid 64 69
Landsleikir: Portúgal 83 29

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 
Ritstjórn: Sævar Hreiðarsson, saevar@365.is

Sterkasta deild í heimi, Meistara-
deild Evrópu, hefst á ný í dag 
með frábærum leikjum og fram 
undan er skemmtilegur fótbolta-
vetur. 

Stöð 2 Sport mun sem fyrr sýna 
a.m.k. sex leiki frá hverri umferð, 
þrjá á þriðjudögum og þrjá á mið-
vikudögum. Evrópudeildin tekur 
síðan við á fimmtudögum en þar 
eru nokkrir íslenskir leikmenn í 
eldlínunni með félögum sínum. 
Það eru því fjölmörg ómissandi 
fótboltakvöld fram undan fyrir 
fótboltaaðdáendur.

Í sumar framlengdi 365 miðlar 
samstarf við Knattspyrnu-
samband Evrópu um útsendingar 

frá Meistaradeild Evrópu og Evr-
ópudeildinni til ársins 2015. 

Ari Edwald, forstjóri 365 miðla, 
segir að Meistaradeild Evrópu 
sé flottasta sjónvarpsefni sem 
völ er á. „Alex Ferguson, stjóri 
Manchester United, sagði eitt 
sinn að Meistaradeildin væri betri 
keppni en HM í fótbolta og það er 
hægt að taka undir það. Í Meistara-
deildinni eru bestu leikmennirnir, 
bestu liðin, bestu þjálfararnir og 
besti fótboltinn. Vinsældir henn-
ar hafa farið vaxandi með hverju 
árinu og leikmenn og þjálfarar 
telja þátttöku í Meistaradeildinni 
til mestu afreka sem hægt er að 
áorka í knattspyrnu,” segir Ari. 

Íslendingar hafa átt fimm full-
trúa í Meistaradeildinni frá því 
hún var sett á laggirnar árið 1992 
og sá sjötti bætist við í ár þegar 
Kolbeinn Sigþórsson mætir til 
leiks með hollenska stórliðinu 
Ajax. Leikjum liðsins verða gerð 
góð skil í vetur. „Það verður spenn-
andi að fylgjast með Kolbeini og 
Ajax í vetur og sjá hann spreyta 
sig gegn þeim bestu í heimi,“ segir 
Ari og bætir við að  Evrópudeildin 
sé ekki síður spennandi með öllum 
Íslendingunum sem þar leika.

Stöð 2 Sport mun sýna beint frá 
öllum helstu leikjunum í deildanna 
tveggja og þætti með ítarlegri um-
fjöllun um hverja leikviku.

Besta knattspyrnukeppni í heimi
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Það þekkja allir Messi, 
Rooney, Ronaldo og Torres. 
En hvaða leikmenn eiga 
eftir að koma mest á óvart 
í Meistaradeildinni í vetur? 
Arnar Björnsson, einn 
reyndasti íþróttafréttamaður 
landsins, bendir á 11 leikmenn 
sem áhorfendur ættu að taka 
vel eftir í vetur.

„Það eru margir leikmenn sem 
gætu sett skemmtilegan svip 
á keppnina og skotið sér upp á 
stjörnuhimininn í vetur,“ segir 
Arnar.

Þjóðverjinn Mario Götze var 
lykil maður í sigri Borussia Dort-
mund í þýsku Bundesligunni síðast-
liðinn vetur. „Grunnurinn er til 
staðar og hann er ótrúlega góður 
miðað við aldur og getur orðið ein 
af stórstjörnunum í boltanum.“

Eden Hazard, kantmaður Lille, 
spilaði einnig stórt hlutverk þegar 
lið hans tryggði sér óvæntan sigur 
í frönsku deildinni. „Hazard var 
einn heitasti leikmaðurinn á mark-
aðinum í sumar og það er spurn-
ing hvað hann verður lengi hjá 
Lille. Annar leikmaður sem áhorf-
endur ættu að gefa gaum er Dan-
inn Christian Eriksen. Það verður 
gaman að sjá hann með Kolbeini 
Sigþórssyni. Tveir frábærir leik-
menn sem hafa alla burði til að ná 
enn lengra.“

Einn leikmaður sem hefur 
komið Arnari á óvart í vetur 
er Phil Jones, varnarmaður 
Manchester United. „Það er ljóst 
að Ferguson hefur veðjað á réttan 
leikmann og hann hefur staðið sig 
betur en ég reiknaði með. Smell-
passar í United-liðið.“

„Juan Mata lærði fræðin hjá 
Real Madrid og gæti orðið einn af 
lykilmönnum Chelsea í vetur og 
Kóreumaðurinn Park Chu-Young 
gæti spilað stórt hlutverk hjá 
Arsenal. Ég sá hann spila nokkra 
leiki með Mónakó og hann kemur 
með nýja vídd inn í enska boltann.“ 

Einn áhugaverðasti mark-
vörðurinn í Meistaradeildinni er 
Manuel Neuer hjá Bayern. „Það 
verður forvitnilegt að sjá hvort 
forráðamenn Manchester United 
eigi eftir að naga sig í handar bökin 
fyrir að hafa ekki keypt Neuer í 
sumar.“

„Giuseppe Rossi hjá Villarreal 
hefur ótrúlegt markanef og verð-
ur gaman að fylgjast með honum 
kljást við stóra og sterka varnar-
menn í Meistaradeildinni. Fábio 
Coentrão er fjölhæfur leik maður 
og gæti gert gæfumuninn fyrir 
Real Madrid. Hann var að mínu 
mati besti maður Portúgala hér á 
Laugardalsvelli gegn Íslendingum. 
Marek Hamšík er stórskemmti-
legur sóknarmaður hjá Napoli og 
João Moutinho hjá Porto er alvöru-
miðjumaður og gæti orðið stórt 
númer í Evrópuboltanum.“

Götze verður 
STÓRSTJARNA

MARIO GÖTZE

Borussia Dortmund

Fæddur:  3. júní 1992 (19 ára)
Staða á velli:  Sóknartengiliður
 Næsta stórstjarna Þýskalands og efstur 
á óskalista Manchester United. Hefur 
þegar stimplað sig inn í þýska 
landsliðið.

EDEN HAZARD

Lille

Fæddur:  7. janúar 1991 (20 ára)
Staða á velli:  Kantmaður
 Eldfljótur og leikinn Belgi sem Arsenal 
reyndi að kaupa í  sumar og Liverpool 
freistaði þess að fá forkaupsrétt á.

CHRISTIAN ERIKSEN

Ajax

Fæddur:  14. febrúar 1992 (19 ára)
Staða á velli:  Sóknartengiliður
 Efnilegasti Dani sem komið hefur fram 
í síðan Michael  Laudrup sló í gegn. 
Yngsti leikmaðurinn á HM 2010.

JUAN MATA

Chelsea

Fæddur:  28. apríl 1988 (23 ára)
Staða á velli:  Kantmaður/framherji
 Upp alinn hjá Real Madrid, sló í gegn 
hjá Valencia og seldur til Chelsea fyrir 
23,5 milljónir punda.

MAREK HAMŠÍK

Napoli

Fæddur:  27. júlí 1987 (24 ára)
Staða á velli:  Sóknartengiliður
 Besti leikmaður Slóvakíu frá upphafi. 
Kom til Brescia aðeins 17 ára og seldur 
til Napoli fyrir 5,5 milljónir evra 2007.

MANUEL NEUER

Bayern Munchen

Fæddur:  2   7. mars 1986 (25 ára)
Staða á velli:  Markvörður
 Var frábær milli stanganna hjá Schalke 
og Bayern borgaði 18 milljónir evra 
fyrir hann í sumar.

GIUSEPPE ROSSI

Villarreal

Fæddur:  1. febrúar 1987 (24 ára)
Staða á velli:  Framherji
 Fæddur í New Jersey í Bandaríkjunum, 
lék í unglingaliðum Man. Utd og er 
orðinn lykilmaður í ítalska landsliðinu.

PHIL JONES

Manchester United

Fæddur:  21. febrúar 1992 (19 ára)
Staða á velli:  Miðvörður
 Hefur leikið frábærlega með United í 
upphafi tímabilsins. Þykir líklegur sem 
framtíðarfyrirliði enska landsliðsins.

FÁBIO COENTRÃO

Real Madrid

Fæddur:  11. mars 1988 (23 ára)
Staða á velli:  Vinstri bakvörður
 Portúgalskur landsliðsmaður sem Real 
Madrid borgaði 30 milljónir evra fyrir í 
sumar. Getur einnig leikið á kantinum.

PARK CHUYOUNG

Arsenal

Fæddur:  10. júlí 1985 (26 ára)
Staða á velli:  Framherji
 Fyrirliði landsliðs Suður-Kóreu. Kom frá 
Mónakó, þar sem hann skoraði 25 
mörk í 91 deildarleik á þremur árum.

JOÃO MOUTINHO

Porto

Fæddur:  8. september 1986 (24 ára)
Staða á velli:  Miðjumaður
 Leikstjórnandi Porto sem sigraði í 
Evrópudeildinni og ofarlega á 
óskalista stærstu liða Evrópu.
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„Það er kominn smá fiðringur í 
mann enda er búið að tala mikið 
um þetta hér úti,“ segir Kolbeinn, 
en Ajax er nú í riðli með spænska 
stórliðinu Real Madrid annað árið 
í röð. Ajax komst reyndar ekki 
áfram í fyrra því liðið endaði í 
þriðja sæti riðilsins, einu stigi á 
eftir öðru stórveldi, AC Milan frá 
Ítalíu. Þá var Kolbeinn ekki kom-
inn til Ajax en félagið keypti hann 
nú í sumar frá öðru hollensku liði, 
AZ Alkmaar, fyrir 4,5 milljónir 
evra.

Miklar vonir eru því bundn-
ar við Kolbein, sem fékk treyju 
númer níu, en margar stór-
stjörnur hafa áður klæðst þeirri 
treyju í gegnum tíðina. Ein þeirra 
er Dennis Bergkamp, sem nú er 
aðstoðarþjálfari Franks de Boer 

hjá félaginu. Báðir hófu ferilinn 
hjá Ajax og voru þar að auki lykil-
menn með hollenska landsliðinu á 
tíunda áratugnum.

ERFIÐUR EN SKEMMTILEGUR RIÐILL
Auk Real Madrid eru franska 
liðið Lyon og Dinamo Zagreb 
frá Króatíu með Ajax í D-riðli 
Meistara deildarinnar. Ef úrslitin 
verða eftir bókinni má gera ráð 
fyrir því að Ajax og Lyon berjist 
um að fylgja Real í sextán liða 
úrslitin. Ekki má þó afskrifa 
Króatana, sérstaklega þegar þeir 
spila á sínum heimavelli.

„Þetta er erfiður riðill en það 
er engu að síður skemmtilegt að 
fá að mæta þessum stórliðum. Við 
eigum séns á að komast áfram og 
lítum á Lyon sem okkar helsta 

keppinaut,“ segir Kolbeinn. „Þeir 
frönsku hafa ekki verið upp á sitt 
besta að undanförnu og virðast 
ekki vera jafn sterkir og þeir voru 
fyrir nokkrum árum.“

Fyrsti leikur Ajax í riðlinum 
verður einmitt gegn Lyon á heima-
velli. Kolbeinn segir að sá leikur 
sé afar mikilvægur.

„Við þurfum að byrja vel í 
keppninni. Góð úrslit í þessum 
leik gefa okkur byr undir báða 
vængi fyrir næstu leiki. Real er 
auðvitað með frábært lið og er lík-
legast til að vinna riðilinn en við 
erum líka með gott lið og ætlum 
okkur að komast áfram.“

VERÐUM KANNSKI BESTU VINIR
Hinn 27. september rennur síðan 
upp stór stund hjá íslenskum 

knattspyrnuáhugamönnum þegar 
Kolbeinn og félagar leika gegn 
Real Madrid á Santiago Bernabéu. 
Kolbeinn segist vissulega vera 
spenntur fyrir þeirri tilhugsun að 
spila þar en veltir þó ekki vöngum 
yfir því öllum stundum.

„Það kemur kannski að því 
þegar nær dregur,“ segir hann 
í léttum tón. „En ég veit að það 
verður gaman að fara á þennan 
sögufræga völl og mæta mörgum 
af bestu fótboltamönnum heims, 
þá sérstaklega Cristiano Ronaldo. 
Við eigum nú leik gegn Portú-
gölum með íslenska landsliðinu 
í næsta mánuði og vonandi fær 
maður að mæta honum þrisvar 
á skömmum tíma. Við verðum 
kannski orðnir bestu vinir eftir 
það,“ segir hann og hlær.

DRAUMUR AÐ RÆTAST
Kolbeinn segir þátttöku Ajax í 
Meistaradeildinni hafa haft mikið 
að segja um þá ákvörðun að ganga 
til liðs við félagið í sumar. „Það 
heillaði að spila í henni en mestu 
máli skiptir að mér er ætlað stórt 
hlutverk hjá liðinu. Það kom í 
ljóst strax í fyrsta leik að ég á að 
vera aðalframherji liðsins enda 
er númerið sem ég fékk ekkert 
lítið. Ég held því að ég hefði ekki 
getað tekið betra skref á ferlinum 
en að koma til Ajax.“ Kolbeinn er 
ekki nema 21 árs gamall en segir 
nú gamlan draum vera að rætast. 
„Þegar ég var yngri dreymdi mig 
um að spila í Meistaradeildinni. Nú 
er næst á dagskrá að sýna öllum að 
ég get staðið mig í þessari keppni.“
 eirikur@frettabladid.is

Vil sýna öllum að 
hér á ég heima
Kolbeinn Sigþórsson verður sjötti Íslendingurinn sem spilar í Meistaradeild Evrópu 
þegar lið hans, Ajax, hefur leik í keppninni gegn Lyon á heimavelli á morgun.

LUIS SUÁREZ

Ajax (2007-2011)

Fullt nafn:  Luis Alberto Suárez Díaz
Fæddur:  24. janúar 1987
Viðurkenningar með Ajax:  
 Markahæstur og leikmaður ársins í 
Hollandi 2009-10.
Ferill:
 2005–2006 Nacional 27  10
 2006–2007 Groningen  29 10
 2007–2011 Ajax 110  81
 2011– Liverpool 16 6
Landsleikir:   Úrúgvæ 49  21

ZLATAN IBRAHIMOVIC

Ajax (2001-2004)

Fullt nafn:  Zlatan Ibrahimović
Fæddur:  3. október 1981
Ferill:
 1999–2001  Malmö FF 40 16
 2001–2004 Ajax 74 35
 2004–2006 Juventus 69 23
 2006–2009 Inter 88 57
 2009–2011 Barcelona 29 16
 2010– AC Milan 28 14
Landsleikir:  Svíþjóð 67 28

PATRICK KLUIVERT

Ajax (1994-1997)

Fullt nafn:  Patrick Stephan Kluivert
Fæddur:  1. júlí 1976
Ferill:
 1994–1997 Ajax 70 39
 1997–1998 AC Milan 27 6 
 1998–2004 Barcelona 182 90
 2004–2005 Newcastle 25 6
 2005–2006 Valencia 10 1
 2006–2007 PSV Eindhoven 16 3
 2007–2008 Lille 13 4
Landsleikir:  Holland 79 40

DENNIS BERGKAMP

Ajax (1986-1993)

Fullt nafn:  Dennis Nicolaas Bergkamp
Fæddur:  10. maí 1969
Viðurkenningar með Ajax: 
 Markahæstur í Hollandi 1991, 1992 og 
1993. Valinn leikmaður ársins 1991 og 
1992.
Ferill: 
 1986–1993 Ajax 185 103
 1993–1995 Inter 52 11
 1995–2006 Arsenal 316 87 
Landsleikir:  Holland 79 37

MARCO VAN BASTEN

Ajax (1982-1987)

Fullt nafn:  Marcel van Basten
Fæddur:  31. október 1964
Titlar með Ajax:  Evrópumeistari 
 bikarhafa 1986–87, hollenskur meistari 
1981–82, 1982–83, 1984–85 og 
bikar meistari 1982–83, 1985–86, 
1986–87.
Ferill:
 1982–1987 Ajax 133 128 
 1987–1995 AC Milan 147 90 
Landsleikir:   Holland 58 24

Kolbeinn Sigþórsson

Fæddur:  14. mars 1990 (21 árs)
Verð:  4,5 milljónir evra.
Ferill:
 2006–2007 HK 5 1
 2010–2011 AZ Alkmaar 32 15
 2011- Ajax 5 4
Landsleikir:   Ísland 8 4



Skagamaðurinn Árni Gautur 
Arason var fyrstur Íslendinga 
til að leika í Meistaradeildinni 
þegar hann stóð á milli 
stang anna hjá Rosenborg 
í leik gegn Galatasaray í 
október 1998. 

Árni hafði verið vara markvörður 
Rosenborg í rúmt ár og aðeins 
spilað tvo deildarleiki þegar 
hann var óvænt kallaður inn í 
byrjunar liðið fyrir leikinn gegn 
Galatasaray. Hann stóð sig vel í 
leiknum og Rosenborg sigraði 3-0. 

Hann lék einnig í síðari leiknum 
gegn Galatasaray en sá leikur 
tapaðist með sömu markatölu. 
Eftir það fékk hann ekki tæki-
færi fyrr en gegn Dynamo Kiev 
í febrúar 2000. 

Árni náði að festa sig í sessi 
sem aðalmarkvörður liðsins og 
lék alls 21 leik í Meistara deildinni. 
Meðal mótherja í þessum leikjum 
voru stórliðin Real Madrid, 
Bayern München, Juventus, 
Inter, Ajax, Porto og Lyon. Árni 
Gautur yfirgaf Rosenborg undir 
lok árs 2003 og gekk til liðs við 
Manchester City.
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● HINIR FIMM FRÆKNU
Þeir fimm íslensku leikmenn sem 
leikið hafa í Meistara  deildinni 
eru:
● Eiður Smári Guðjohnsen, 45 

leikir og 7 mörk með Chelsea 
og Barcelona 2003-2009.

● Árni Gautur Arason, 21 leikur 
með Rosenborg 1998-2002

● Eyjólfur Sverrisson, 8 leikir 
með Hertha Berlin 1999-2000.

● Sölvi Geir Ottesen, 3 leikir með 
FC København 2010-2011. 

● Helgi Sigurðsson, 
1 leikur með 
Panathin aikos 
2000-2001.

Leikir í undan-
keppni Meistara-
deildarinnar eru 
ekki taldir með í 

þessari tölfræði.

Eyjólfur Sverrisson í leik með Hertha Berlin. Hann lék með liðinu í átta ár og hjálpaði 
því að komast upp í efstu deild í Þýskalandi og alla leið í Meistaradeildina.

Árni Gautur Arason lék með Rosenborg í sjö ár og var lengst af aðalmarkvörður 
liðsins. Rosenborg varð norskur meistari öll árin sem Árni lék með liðinu.

Wayne Rooney fagnar hér öðru marki sínu gegn tyrkneska liðinu Fenerbahce í 
Meistaradeildinni, 28. september 2004.   MYNDIR NORDICPHOTOS/GETTY

Eyjólfur Sverrisson er sann færður 
um að Kolbeinn Sigþórsson geti 
staðið sig í Meistara deildinni. 
Sjálfur lék Eyjólfur átta leiki í 
þessari sterkustu deild í heimi. 

Eyjólfur var atvinnumaður í 
þrettán ár og varð bæði þýskur og 
tyrkneskur meistari. Hann er með 
reyndustu leikmönnum Íslands 
á erlendri grund og veit vel hvað 
þarf til þess að ná langt í boltanum. 

„Kolbeinn getur farið alla leið,“ 
segir Eyjólfur og sparar honum 
ekki hólið. „Hann er mjög sér-
stakur leikmaður. Býr yfir mikilli 
tæknilegri getu og er með ofboðs-
lega flottar hreyfingar. Það er helst 
að þær minni mann á Marco van 
Basten eins og hann var í gamla 
daga. Þeir hjá Ajax hafa greinilega 
séð eitthvað í honum sem minnti þá 
á þessar gömlu hetjur.“ Eyjólfur 
segir að Kolbeinn fái varla stærra 
og betra svið en Meistaradeildina. 
„Sérstaklega ef liðin þeirra kom-
ast áfram í sextán liða úrslitin – 
það er draumur allra knattspyrnu-
manna.“

OF MARGIR ÚTLENDINGAR
Eyjólfur varð þýskur meistari með 
Stuttgart vorið 1992 og hefði lík-
lega orðið fyrsti Íslendingurinn til 
að komast alla leið í riðlakeppni 
Meistaradeildarinnar ef mistök 
hefðu ekki átt sér stað í leik gegn 
Leeds United í 1. umferð undan-
keppni Meistaradeildarinnar um 
haustið. Þá mátti aðeins hafa þrjá 
útlendinga í hverju liði en Stuttgart 
skipti óvart fjórða útlendingnum inn 
á og leikurinn var dæmdur tapaður.

Eyjólfur var lánaður frá Stutt-
gart til Besiktas í Tyrklandi vetur-
inn 1994-95 og varð tyrkneskur 
meistari með liðinu, sem þar með 
vann sér keppnisrétt í Meistara-
deildinni. Eyjólfur hafði hins vegar 
ekki áhuga á því að leika áfram í 
Tyrklandi og sumarið 1995 seldi 
Stuttgart hann til Hertha Berlin, 
sem þá lék í næstefstu deild þýska 
boltans. Tveimur árum síðar var 
liðið komið upp í efstu deild og Eyj-
ólfur átti stóran þátt í því að liðið 
náði sínum besta árangri, þriðja sæti 
í Bundesligunni veturinn 1998-99.

LÉK GEGN AC MILAN OG BARCELONA
Eyjólfur lék loks með Hertha 
Berlin í Meistaradeildinni vetur-
inn 1999 til 2000. Þar lék hann 
átta leiki en Hertha var í riðli 
með Chelsea, Galatasaray og AC 
Milan. Liðið endaði í öðru sæti 
riðils ins á eftir Chelsea en á 
þessum árum tók við önnur riðla-
keppni með sextán liðum. Þar 
var Hertha í riðli með Barcelona, 
Porto og Sparta Prag en komst 
ekki áfram. 

EYJÓLFUR SVERRISSON, ÞJÁLFARI UNDIR 21 ÁRS LANDSLIÐS ÍSLANDS, LÉK 8 LEIKI Í MEISTARADEILDINNI MEÐ HERTHA BERLIN

Kolbeinn minnir mann 
á Marco van Basten

Eyjólfur Sverrisson

Fullt nafn:  Eyjólfur Gjafar Sverrisson
Fæddur:  3. ágúst 1968
Starf:  Þjálfari U21 árs landsliðs Íslands
Ferill sem leikmaður:
 1984–1989 Tindastóll 81 66
 1990–1994 Stuttgart 108 21
 1994–1995 Besiktas 33 9
 1995–2003 Hertha Berlin 193 13
Landsleikir:  Ísland 66 10

ÁRNI GAUTUR ARASON SPILAÐI 21 LEIK Í MARKI ROSENBORG Í MEISTARADEILD EVRÓPU Á ÁRUNUM 19892002

Fyrstur Íslendinga í 
Meistaradeildinni

Arsenal keypti Mikel Arteta frá 
Everton örfáum mínútum áður en 
félagsskipta glugganum var lokað á 
Englandi. Hann segist hafa tekið á 
sig launalækkun til þess að fá tæki-
færi til að spila í Meistaradeildinni 
með Arsenal.

Arteta er fæddur í San Sebastián 
í Baskahéröðum Spánar. Besti vinur 
hans í æsku var Xabi Alonso, sem 
nú leikur með Real Madrid. Þá 
dreymdi um að leika saman með 
heimaliðinu, Real Sociedad, en leiðir 
skildu þegar þeir voru fimmtán ára 
og Barcelona bauð Arteta samning 
en Alonso fékk tækifæri með Socie-
dad. Arteta komst þó aldrei í aðallið 
félagsins en lék með B-liði Barce-
lona á sama tíma og Pepe Reina, nú-
verandi markvörður Liverpool. 

Það var góður skóli og Arteta 
er alinn upp við sama leikkerfi og 
allar helstu stjörnur Barcelona 

undanfarin ár. Hann var lánaður til 
PSG í Frakklandi árið 2000. Þaðan 
lá leiðin til Rangers, síðan heim til 
Sociedad í skamman tíma og loks 
til Everton. Núna er honum ætlað 
að stýra leik Arsenal á miðjunni og 
taka við hlutverki Cesc Fabregas, 
sem var seldur til Barcelona.

MIKEL ARTETA LÆKKAÐI Í LAUNUM TIL AÐ SPILA MEÐ ARSENAL Í MEISTARADEILDINNI

Wayne Rooney hefur skorað 25 
mörk í 64 leikjum með Manchester 
United í Meistaradeildinni. Hann 
byrjaði með stæl þegar hann skor-
aði þrennu í fyrsta Meistaradeildar-
leik sínum, þegar United sigr-
aði Fener bahce frá Tyrklandi 6-2, 
skömmu eftir að United keypti 
hann frá Everton haustið 2004. 
Þetta var jafnframt fyrsti leik-
ur Rooney fyrir United. Hann var 

aðeins 18 ára og 335 daga gamall og 
er yngsti leik maðurinn sem skorað 
hefur þrennu í Meistara deildinni.

Fimm aðrir leikmenn hafa 
skorað þrennu í sínum fyrsta 
Meistaradeildar leik: Marco van 
Basten (AC Milan), Faustino 
Asprilla (Newcastle United), Ya-
kubu (Maccabi Haifa), Vincenzo Ia-
quinta (Udinese) og Grafite (Wolfs-
burg).

Þrenna í fyrsta leiknum

Byrjaði hjá Barcelona
Mikel Arteta

Fullt nafn:  Mikel Arteta Amatriain
Fæddur:  26. mars 1982 (29 ára)
Verð:  £10.000.000 frá Everton
Ferill:
 1999–2002 Barcelona B 42 3
 2000–2002 PSG (láni) 31 8
 2002–2004 Rangers 50 12
 2004–2005 Real Sociedad 15 1
 2005–2011 Everton 173 28
 2011– Arsenal 1 0
Landsleikir:  Spánn U21 12 2

i
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Tveir af efnilegustu knatt-
spyrnumönnum Íslands fá 

tækifæri til að láta að sér 
kveða í Evrópudeild-

inni í vetur. Jóhann 
Berg Guðmunds-
son leikur með 
hollenska liðinu 

AZ Alkmaar 
og Rúrik Gísla-
son leikur með 

danska lið-
inu Odense 
Boldklub. 

Báðir 
hófu þeir 

fótboltaferilinn í Kópavogi, Jó-
hann Berg með Breiðabliki en 
Rúrik með HK. Jóhann flutti 

fimmtán ára til Englands með for-
eldrum sínum og æfði um skamma 

hríð með unglingaliði Chelsea og 

síðar komst hann að hjá Fulham. Meiðsli 
settu strik í reikninginn og hann sneri 
heim til Íslands í desember 2007 og gekk 
á ný til liðs við Breiðablik. Hann kom 
sem stormsveipur inn í íslenska bolt-
ann vorið 2008 og var einn besti leik-
maður Íslandsmótsins það ár. Jóhann 
gerði fimm ára samning við AZ Alkma-
ar í janúar 2009 og eftir eitt ár í vara-
liðinu stimplaði hann sig inn síðastliðinn 
vetur. Hann lék 23 deildarleiki og skor-
aði eitt mark, auk þess sem hann skoraði 
eitt mark í hollensku bikarkeppninni og 
tvö mörk í níu leikjum í Evrópudeildinni. 
Jóhann hefur haldið uppteknum hætti 
það sem af er þessu tímabili og búinn að 
skora bæði í hollensku deildinni og í und-
ankeppni Evrópudeildarinnar.

Rúrik vakti ungur athygli með HK og 
hann gerði samning við belgíska stór-
liðið Anderlecht í febrúar 2004. Honum 
líkaði ekki dvölin í Belgíu og rifti samn-
ingnum síðar sama ár. Sumarið 2005 lék 
hann með meistaraflokki HK í næstefstu 
deild og stóð sig mjög vel. Þaðan lá leiðin 
til Charlton Athletic, þar sem hann gerði 
þriggja ára samning en náði aldrei að 
komast í aðalliðið. Rúrik náði loks að láta 
ljós sitt skína eftir að hann gekk til liðs 
við danska liðið Viborg árið 2007. Hann 
vakti mikla athygli fyrir frammistöðu 
sína og eitt af sterkustu liðum Dana, 

OB, lagði allt í sölurn-
ar til að fá hann til 
sín tveimur árum 
seinna. Hjá OB 
hefur Rúrik 
ver ið  e i n 
aðal stjarna 
liðsins.

JÓHANN BERG GUÐMUNDSSON OG RÚRIK GÍSLASON, KANTMENN ÍSLENSKA LANDSLIÐSINS, VERÐA Í ELDLÍNUNNI Í EVRÓPUDEILDINNI Í VETUR

Framtíðarstjörnur

JÓHANN BERG 
GUÐMUNDSSON

Fæddur:  27. október 1990 (20 ára)
Staða á velli:  Vinstri kantmaður
Ferill:
 2008  Breiðablik 22 6
 2010-2011 AZ Alkmaar 25 2
Landsleikir:  Ísland 13 0

RÚRIK GÍSLASON

Fæddur:  23. febrúar 1988 (23 ára)
Staða á velli:  Hægri kantmaður
Ferill:
 2004 Anderlecht 0 0
 2005 HK 12 1
 2005–2007 Charlton 0 0
 2007–2009 Viborg 47 17
 2009-2011 Odense 50 8
Landsleikir:  Ísland 12 1

Í Evrópudeildinni eru 48 lið sem skipt er í tólf riðla. Stærstu nöfnin í ár 
eru Tottenham, Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven, Lazio, Schalke 
og Atlético Madrid en auk þess verður spennandi að fylgjast með 
Íslendingaliðunum, FC København, Odense Boldklub, AZ Alkmaar 
og AEK Aþenu. Alls komast 32 lið áfram úr riðlakeppninni og sjálfur 
úrslitaleikurinn fer fram í Búkarest miðvikudaginn 9. maí 2012.

Riðlarnir í 
Evrópudeildinni

A-riðill
Tottenham (England)
Rubin Kazan (Rússland)
PAOK (Grikkland)
Shamrock Rovers (Írland)

B-riðill
FC København (Danmörk)
Standard Liège (Belgía)
Hannover 96 (Þýskaland)
Vorskla Poltava (Úkraína)

C-riðill
PSV Eindhoven (Holland)
Hapoel Tel Aviv (Ísreal)
Rapid Búkarest (Rúmenía)
Legia Varsjá (Pólland)

D-riðill
Sporting Lissabon (Portúgal)
Lazio (Ítalía)
Zürich (Sviss)
Vaslui (Rúmenía)

E-riðill
Dynamo Kiev (Úkraína)
Besiktas (Tyrkland)
Stoke (England)
Maccabi Tel Aviv (Ísrael)

F-riðill
Paris Saint-Germain (Frakkland)
Athletic Bilbao (Spánn)
Red Bull Salzburg (Austurríki)
Slovan Bratislava (Slóvakía)

G-riðill
AZ Alkmaar (Holland)
Metalist Kharkiv (Úkraína)
Austria Vín (Austurríki)
Malmö FF (Svíþjóð)

H-riðill
Braga (Portúgal)
Club Brugge (Belgía)
Birmingham (England)
Maribor (Slóvenía)

I-riðill
Atlético Madrid (Spánn)
Udinese (Ítalía)
Rennes (Frakkland)
Celtic (Skotland)

J-riðill
Schalke 04 (Þýskaland)
Steaua Búkarest (Rúmenía)
Maccabi Haifa (Ísrael)
AEK Larnaca (Kýpur)

K-riðill
Twente (Holland)
Fulham (England)
Odense (Danmörk)
Wisla Kraków (Pólland)

L-riðill
Anderlecht (Belgía)
AEK Aþena (Grikkland)
Lokomotiv Moskva (Rússland)
Sturm Graz (Austurríki)

Það verður gaman að fylgjast með 
danska liðinu FC København í Evr-
ópudeildinni í vetur. Með liðinu 
leika Íslendingarnir Sölvi Geir Otte-
sen og Ragnar Sigurðsson.

Sölvi og Ragnar eru báðir mið-
verðir og það mun mæða mikið á 
þeim í leikjum liðsins sem er í sterk-
um riðli með Standard Liège frá 
Belgíu, Hannover 96 frá Þýskalandi 
og Vorskla Poltava frá Úkraínu.

Sölvi hefur verið í miklum metum 
hjá aðdáendum FCK síðan hann 
kom til liðsins sumarið 2010. Hann 
skoraði mikilvægasta mark í sögu 
félagsins þegar hann tryggði liðinu 
1-0 sigur á Rosenborg í undankeppni 
Meistaradeildarinnar í fyrra og þar 
með sæti í riðlakeppninni.

Ragnar var keyptur frá sænska 
liðinu IFK Gautaborg í sumar og á 
fyrir höndum harða baráttu um sæti 
í liðinu. FCK er með sterkustu vörn 
danska boltans og hefur fengið á sig 
fæst mörk allra liða í dönsku deild-
inni undanfarin þrjú ár. Þessi sterki 
varnarleikur hefur tryggt liðinu tit-
ilinn öll þrjú árin. 

Nýr þjálfari FCK er Svíinn Rol-
and Nilsson, fyrrverandi bak-

SÖLVI GEIR OTTESEN OG RAGNAR SIGURÐSSON LEIKA Í VÖRNINNI HJÁ FC KØBENHAVN

Besta varnarlína í Danmörku

SÖLVI GEIR OTTESEN

Fæddur:  18. febrúar 1984 (27 ára)
Kaupverð:  150 milljónir króna
Ferill:
 2001-2004 Víkingur 36 0
 2004-2008 Djurgården 35 2
 2008–2010 SönderjyskE 54 6
 2010- FC København 19 4
Landsleikir:  Ísland 15 0

RAGNAR SIGURÐSSON

Fæddur:  19. júní 1986 (25 ára)
Kaupverð:  118 milljónir króna
Ferill:
 2004-2006 Fylkir 38 2
 2006-2011 IFK Gautaborg 122 11
 2011- FC København 4 0
Landsleikir:   Ísland 16 0

Sölvi Geir Ottesen hefur 
verið lykilmaður í vörn 
dönsku meistaranna 
FC København frá því 
hann kom til liðsins frá 
SönderjyskE í júní 2010.

vörður IFK Gautaborg, Sheffield 
Wednesday og Coventry. Hann tók 
við af Norðmanninum Ståle Sol-
bakken sem var ráðinn til Köln í 
sumar. Nilsson leiddi Malmö FF til 

sigurs í sænsku deildinni í fyrra og 
fyrsta verk hans eftir að hann tók 
við FCK var að kaupa Ragnar, sem 
hann þekkti vel úr sænska boltanum.

Miðvörðurinn efnilegi Elfar Freyr Helgason gekk til liðs við 
AEK í Aþenu í júlí eftir að hafa verið einn besti miðvörður Pepsi-
deildarinnar með Breiðabliki undanfarin tvö ár. 

Elfar er snöggur og sterkur í loftinu og hann á framtíðina 
fyrir sér. Hann gerði þriggja ára samning við AEK en hann var 
til reynslu hjá félaginu síðastliðið haust þar sem þjálfari liðsins, 
Spánverjinn Manolo Jimenez, hreifst af honum.

Samkeppni um stöður í miðri vörn AEK er mikil en þó gæti 
Elfar átt möguleika á að vinna sér sæti í liðinu. Miðvörðurinn 
Traianos Dellas, sem var einn besti maður Grikkja er þeir urðu 
Evrópumeistarar 2004, er orðinn 35 ára og á ekki mikið eftir í 
boltanum.

Elfar bíður færis

ELFAR FREYR HELGASON

Fæddur:  27. júlí 1989 (22 ára)
Staða á velli:  Miðvörður
Kaupverð:  21 milljón króna
Ferill:
 2009-2011 Breiðablik 44 1
 2011- AEK Aþena 0 0
Landsleikir:  Ísland 1 0



Enginn Íslendingur hefur verið 
í sigurliði í UEFA-bikarnum eða 
Evrópukeppni bikarhafa. Þær 
keppnir voru sameinaðar árið 
1999 undir nafni UEFA-bikarsins, 
sem breyttist síðan í Evrópudeild-
ina (UEFA Europa League) árið 
2009. 

Arnór Guðjohnsen komst 
tvisvar í úrslitaleik með Ander-
lecht, einu sinni í UEFA-bikarnum 
og einu sinni í Evrópukeppni 
bikarhafa, en tapaði í bæði 
skiptin. 

Arnór var á sínu fyrsta tímabili 
með Anderlecht, 1983-84, þegar 
liðið komst í úrslitaleik UEFA-
bikarins og mætti þar Tottenham. 
Arnór hafði glímt við meiðsli 
allan veturinn og lék ekki fyrri 
leikinn sem fram fór í Belgíu og 
endaði 1-1. Hann kom inná sem 
varamaður í leik liðanna á White 
Hart Lane en leikur inn endaði 
einnig með jafntefli og eftir fram-
lengingu var gripið til vítaspyrnu-
keppni. Staðan var 4-3 fyrir 

Tottenham þegar komið var að 
Arnóri að taka fimmtu vítaspyrnu 
liðsins en Tony Parks varði spyrn-
una og Tottenham fangaði sigri.

Anderlecht komst í úrslit í Evr-
ópukeppni bikarhafa vorið 1990 
og mætti þar Sampdoria. Leikur-
inn endaði með markalausu jafn-
tefli en Gianluca Vialli tryggði 

Sampdoria titilinn með tveimur 
mörkum í framlengingu.

Ásgeir Sigurvinsson lék til úr-
slita í UEFA-bikarnum með Stutt-
gart árið 1989 en tapaði fyrir Diego 
Maradona og félögum hans í Na-
poli. Fyrri leikurinn endaði með 
2-1 sigri Napoli á Ítalíu og sá seinni, 
sem fram fór í Stuttgart, endaði 3-3.
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Eiður Smári Guðjohnsen gekk 
til liðs við gríska félagið AEK 
í Aþenu í sumar og það mun 
væntanlega mæða mikið 
á honum í Evrópudeildinni 
í vetur. Fyrsti leikur liðsins 
í riðlakeppninni, gegn 
Anderlecht, verður sýndur í 
beinni útsendingu á Stöð 2 
Sport á fimmtudag.

Íslendingar hafa aldrei áður sýnt 
grískum fótbolta eins mikinn 
áhuga og nú. Arnar Grétarsson 
var óvænt ráðinn yfirmaður knatt-
spyrnumála AEK í mars 2010. en 
hann lék með liðinu á árunum 
1997 til 2000. Í sumar fékk Arnar 
bæði Eið Smára og varnarmann-
inn Elfar Frey Helgason til liðs 
við AEK og þar á bæ eru bundn-
ar miklar vonir við Íslendingana. 

HEIMSÆKIR ÆSKUSLÓÐIR
Fyrsti leikur AEK í Evrópudeild-
inni er gegn Anderlecht í Belgíu 
á fimmtudag. Sama dag fagnar 
Eiður Smári 33 ára afmæli sínu, 
en hann er fæddur 15. september 
1978. 

Eiður Smári ætti að þekkja vel 
til á þessum velli því þar gerði 
Arnór faðir hans garðinn frægan 
með Anderlecht á árunum 1983-
1990. Arnór náði hátindi ferilsins 
með Anderlecht veturinn 1986-
1987 þegar hann varð belgískur 
meistari með liðinu, markahæsti 
leikmaður deildarinnar og valinn 
besti leikmaðurinn í Belgíu.
Á þessum árum steig Eiður Smári 
sín fyrstu skref í fótboltanum. Á 
meðan Arnór lék með Anderlecht 
spilaði Eiður Smári með drengja-
liði í bænum Brussegem þar sem 
fjölskyldan bjó skammt fyrir utan 

Brussel. Hann var aðalmarka-
skorari liðsins og sýndi strax 
mikla knattspyrnuhæfileika. Á 
sumrin lék hann síðan með ÍR á 
Íslandi.

LEIKJAHÆSTUR ÍSLENDINGA
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
Eiður Smári mætir Anderlecht í 
Evrópukeppni því hann var í liði 
Chelsea sem lék gegn Anderlecht 
í Meistaradeildinni í nóvember 
2005. Chelsea sigraði 2-0.

Eiður Smári er langleikja-
hæstur íslenskra leikmanna í 
Meistaradeildinni, en hann lék 
45 leiki og skoraði sjö mörk fyrir 
Chelsea og Barcelona á árunum 
2003-2009. Þá eru ekki með taldir 
þrír leikir og eitt mark í undan-
keppni Meistara deildarinnar. 
Hann lék einnig sjö leiki og skor-
aði þrjú mörk í UEFA-keppninni 
með Chelsea á árunum 2000-2002.

Eiður Smári er einnig eini Ís-
lendingurinn sem hefur verið í 
sigur liði í Evrópukeppni en hann 
sat reyndar á bekknum allan tím-
ann í úrslitaleik Barcelona og 
Manchester United árið 2009.

EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN OG FÉLAGAR HANS Í AEK FRÁ AÞENU MÆTA ANDERLECHT Í EVRÓPUDEILDINNI Á FIMMTUDAG Í BEINNI Á STÖÐ 2 SPORT

Eiður Smári Guðjohnsen verður 33 ára á fimmtudag þegar hann leikur með AEK gegn Anderlecht. Þessi lið mættust einnig í 
Evrópudeildinni í fyrra og þá hafði Anderlecht betur, 3-0 í Belgíu og liðin gerðu síðan 1-1 jafntefli í Aþenu.  MYND AEK

Mætir Anderlecht 
á afmælisdaginn

Eiður Smári Guðjohnsen

Fæddur:  15. september 1978 (32 ára)
Ferill: 
 1994 Valur 17 7
 1994-1998 PSV Eindhoven 13 3
 1998 KR 6 0
 1998-2000 Bolton 55 18
 2000-2006 Chelsea 185 54
 2006-2009 Barcelona 72 10
 2009-2010 Mónakó 9 0
 2009-2010 Tottenham 11 1
 2010-2011 Stoke 4 0
 2010-2011 Fulham 10 0
Landsleikir:  Ísland 67 24

Arnór lék tvisvar til úrslita 
og Ásgeir einu sinni

● ÍSLENDINGARNIR Í GRÍSKA BOLTANUM
Eiður Smári Guðjohnsen og Elfar Freyr Helgason leika 
með AEK frá Aþenu í Evrópu deildinni og Arnar Grétars-
son er einn af æðstu stjórnendum liðsins.

● Sigurður Grétarsson, bróðir Arnars, varð fyrstur Íslend-
inga til þess að leika í gríska boltanum þegar hann gekk 
til liðs við Iraklis sumarið 1984. Liðið lék í efstu deild 
og Sigurður skoraði nokkur mörk og vakti athygli fyrir 
frammistöðu sína. Eftir eitt ár í Grikklandi var hann 
seldur til Luzern í Sviss.

● Ríkharður Daðason var lánaður frá KR til Kalamata 
í grísku 1. deildinni snemma árs 1997 og lék með 
liðinu frá febrúar til aprílloka. Hann spilaði tíu leiki 
og skoraði eitt mark í efstu deild áður en hann 
fór aftur til KR. 

● Arnar Grétarsson gekk til liðs við AEK 
frá Leiftri sumarið 1997. Á fyrsta tíma-
bili hans í Grikklandi varð liðið í 3. sæti 

og komst í 8-liða úrslit í Evrópukeppni 
bikar hafa. Tímabilið 1998-99 lenti liðið í 2. sæti og spilaði 
í UEFA-bikarnum og á þriðja og síðasta árinu varð liðið 
bikar meistari en hafnaði í 3. sæti deildarinnar. Alls lék 
hann 67 deildarleiki og skoraði eitt mark. Hann hélt síðan 
til Lokeren í Belgíu sumarið 2000. 

● Kristófer Sigurgeirsson fór frá Fram til Aris í október 1998 og lék þar út 
tímabilið, alls 15 deildarleiki.

● Helgi Sigurðsson lék í tvö ár með Panathinaikos. Hann 
kom til liðsins frá Stabæk í Noregi fyrir 127 milljónir 
króna í ágúst 1999 en átti erfitt með að festa sig í sessi 
hjá félaginu og á tveimur árum spilaði hann aðeins 29 
deildarleiki og skoraði tíu mörk. Hann var seldur til Lyn í 
Noregi fyrir 30 milljónir króna sumarið 2001.

Arnór Guðjohnsen (neðri röð, lengst til hægri) með leikmönnum Anderlecht fyrir 
úrslitaleikinn gegn Sampdoria í Evrópukeppni bikarhafa 1990.  MYNDIR NORDICPHOTOS/GETTY
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Leikirnir í Meistaradeildinni
A-riðill
Bayern München (Þýskaland)
Villareal (Spánn)
Manchester City (England)
Napoli (Ítalía)

14. sept. Man. City - Napoli
14. sept. Villarreal - Bayern
27. sept. Bayern - Man. City
27. sept. Napoli - Villarreal
18. okt. Napoli - Bayern
18. okt. Man. City - Villarreal
2. nóv. Bayern - Napoli
2. nóv. Villarreal - Man. City
22. nóv. Napoli - Man. City
22. nóv. Bayern - Villarreal
7. des. Man. City - Bayern
7. des. Villarreal - Napoli

B-riðill
Internazionale (Ítalía)
CSKA Moskva (Rússland)
Lille (Frakkland)
Trabzonspor (Tyrkland)

14. sept. Lille - CSKA
14. sept. Inter - Trabzonspor
27. sept. CSKA - Inter
27. sept. Trabzonspor - Lille
18. okt. CSKA - Trabzonspor
18. okt. Lille - Inter
2. nóv. Trabzonspor - CSKA
2. nóv. Inter - Lille
22. nóv. CSKA - Lille
22. nóv. Trabzonspor - Inter
7. des. Lille - Trabzonspor
7. des. Inter - CSKA

C-riðill
Manchester United (England)
Benfica (Portúgal)
Basel (Sviss)
Otelul Galati (Rúmenía)

14. sept. Benfica - Man. Utd
14. sept. Basel - Otelul
27. sept. Man. Utd - Basel
27. sept. Otelul - Benfica
18. okt. Otelul - Man. Utd
18. okt. Basel - Benfica
2. nóv. Man. Utd - Otelul
2. nóv. Benfica - Basel
22. nóv. Man. Utd - Benfica
22. nóv. Otelul - Basel
7. des. Basel - Man. Utd
7. des. Benfica - Otelul

D-riðill
Real Madrid (Spánn)
Lyon (Frakkland)
Ajax (Holland)
Dinamo Zagreb (Króatía)

14. sept. Zagreb - Real Madrid
14. sept. Ajax - Lyon
27. sept. Real Madrid - Ajax
27. sept. Lyon - Zagreb
18. okt. Zagreb - Ajax
18. okt. Real Madrid - Lyon
2. nóv. Ajax - Zagreb
2. nóv. Lyon - Real Madrid
22. nóv. Real Madrid - Zagreb
22. nóv. Lyon - Ajax
7. des. Ajax - Real Madrid
7. des. Zagreb - Lyon

E-riðill
Chelsea (England)
Valencia (Spánn)
Bayer Leverkusen (Þýskaland)
Genk (Belgía)

13. sept. Chelsea - Leverkusen
13. sept. Genk - Valencia
28. sept. Valencia - Chelsea
28. sept. Leverkusen - Genk
19. okt. Leverkusen - Valencia
19. okt. Chelsea - Genk
1. nóv. Valencia - Leverkusen
1. nóv. Genk - Chelsea
23. nóv. Leverkusen - Chelsea
23. nóv. Valencia - Genk
6. des. Chelsea - Valencia
6. des. Genk - Leverkusen

F-riðill
Arsenal (England)
Marseille (Frakkland)
Borussia Dortmund (Þýskaland)
Olympiacos (Grikkland)

13. sept. Olympiacos - Marseille
13. sept. Dortmund - Arsenal
28. sept. Arsenal - Olympiacos
28. sept. Marseille - Dortmund
19. okt. Marseille - Arsenal
19. okt. Olympiacos - Dortmund
1. nóv. Arsenal - Marseille
1. nóv. Dortmund - Olympiacos
23. nóv. Marseille - Olympiacos
23. nóv. Arsenal - Dortmund
6. des. Olympiacos - Arsenal
6. des. Dortmund - Marseille

G-riðill
Porto (Portúgal)
Shakhtar Donetsk (Úkraína)
Zenit St. Petersburg (Rússland)
APOEL (Kýpur)

13. sept. Porto - Shakhtar
13. sept. APOEL - Zenit
28. sept. Zenit - Porto
28. sept. Shakhtar - APOEL
19. okt. Shakhtar - Zenit
19. okt. Porto - APOEL
1. nóv. Zenit - Shakhtar
1. nóv. APOEL - Porto
23. nóv. Zenit - APOEL
23. nóv. Shakhtar - Porto
6. des. Porto - Zenit
6. des. APOEL - Shakhtar

H-riðill
Barcelona (Spánn)
AC Milan (Ítalía)
BATE Borisov (Hvíta-Rússland)
Viktoria Plzen (Tékkland)

13. sept. Barcelona - AC Milan
13. sept. Plzen - BATE
28. sept. BATE - Barcelona
28. sept. AC Milan - Plzen
19. okt. AC Milan - BATE
19. okt. Barcelona - Plzen
1. nóv. BATE - AC Milan
1. nóv. Plzen - Barcelona
23. nóv. AC Milan - Barcelona
23. nóv. BATE - Plzen
6. des. Barcelona - BATE
6. des. Plzen - AC Milan

16 liða úrslit
14. og 15. febrúar 2012 - fyrri leikir
21. og 22. febrúar 2012 - fyrri leikir
6. og 7. mars 2012 - seinni leikir
13. og 14. mars 2012 seinni leikir

8 liða úrslit
27. og 28. mars 2012 - fyrri leikir
3. og 4. apríl 2012 - seinni leikir

Undanúrslit
17. og 18. apríl 2012 - fyrri leikir
24. og 25. apríl 2012 - seinni leikir

Úrslitaleikur
19. maí 2012 - Allianz Arena 
í München

Meistaradeild Evrópu er flottasta íþróttaefni sem völ 
er á og umgjörðin um keppnina á Stöð 2 Sport verður 
glæsileg í vetur. 

Upphitun hefst hálftíma fyrir leik þar sem spáð er 
í spilin fyrir kvöldið. Sýndir verða þrír leikir sam-
tímis á Stöð 2 Sport og hliðarrásum og íþróttafrétta-
menn Stöðvar 2 munu lýsa leikjunum eins og þeim 
einum er lagið.

Strax að leikjunum loknum taka Meistaramörkin 
við þar sem farið er yfir alla leikina, mörkin skoð-
uð og öll umdeildu atvikin krufin til mergjar. „Við 
ætlum að halda áfram á svipaðri braut og undan-
farin ár auk þess sem það verða alltaf einhverjar 

nýungar,“ segir Hörður Magnússon sem mun stýra 
Meistaramörkunum ásamt Arnari Björnssyni í vetur. 

„Við fáum til okkar menn sem hafa mikla þekk-
ingu og innsýn í liðin og leikkerfin sem þau spila. Við 
verðum með viðtöl við stjóranna fyrir og eftir leiki 
þannig að knattspyrnuáhugamaðurinn fær stemn-
inguna beint í æð. Það er dagskrá frá því vel fyrir 
leik og langt fram á kvöld. Þetta er flottasti, besti 
og skemmtilegasti fótbolti sem völ er á og við munum 
kappkosta við að gera umgjörðina í kringum leikina 
sem glæsilegasta.”  

Allir leikirnir sem sýndir eru á aðalrásinni, Stöð 2 
Sport, verða einnig sendir út í háskerpu.

Flott umgjörð um frábæra keppni

Iceland Express og Vífilfell eru 
bakhjarlar Stöðvar 2 Sports 
og stuðla að því að allt besta 
íþróttaefni í heimi stendur ís-
lenskum íþróttaáhugamönnum 
til boða. Forsvarsmenn fyrirtækj-
anna ætla að fylgjast vel með 
Meistaradeildinni í vetur og 
hafa sínar skoðanir á því hvaða 
lið á eftir að hampa bikarnum 
næsta vor.

MATTHÍAS IMSLAND
Iceland Express

Matthías Imsland, forstjóri Ice-
land Express, hefur fylgst með 

fótbolta frá því 
hann var gutti 
og segist ætla 
að fylgjast með 
Meistaradeild-
inni af miklum 
áhuga í vetur 

þrátt fyrir að hans uppáhaldslið, 
Liverpool, sé ekki með í keppn-
inni að þessu sinni. „Ég sakna að 
sjálfsögðu minna manna úr þess-
ari keppni en treysti á að þar á 
bæ sé verið að byggja upp lið 
sem getur gert flotta hluti innan 
þriggja ára,“ segir Matthías. 

Matthías telur að Barcelona 
sé sigurstranglegasta liðið í 
keppninni í ár og segist halda 
með liðinu í keppninni. „Það er 
unun að sjá þá spila. Þeir þekkja 
hvern annan vel og spila hraðan 
sóknar bolta sem er gríðarlega 
gaman að horfa á.“

GUÐJÓN GUÐMUNDSSON 
Vífilfell

Guðjón Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri markaðs- og sölu-
sviðs Vífilfells, 
er mikill áhuga-
maður um 
knattspyrnu. 
„Ég hef fylgst 
með Meistara-
deildinni frá 
upphafi henn-
ar og mun svo sannarlega gera 
það áfram. Mitt lið er Manches-
ter United og ég hef haldið með 
þeim síðan þeir komu hingað 
til lands og spiluðu við Val árið 
1982.”

Guðjón hefur farið á 5 leiki í 
Meistaradeildinni, þar af 4 úrslita-
leiki. Hann vonast til að sjá sína 
menn í úrslitum næsta vor. 
„Barcelona og Real Madrid verða 
einnig með í baráttunni, líklega 
ásamt háværu nágrönnunum í 
City.”

BAKHJARLAR 
STÖÐ 2 SPORT
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Rönning heimilistæki starfrækir þrjár 
verslanir á landinu, í Skútuvogi í 
Reykjavík, á Akureyri og á Reyðarfirði.  
Hjá Rönning er áhersla lögð á 
heildarþjónustu við viðskiptavini.

Við seljum tvö vörumerki í heimilis-
tækjum hjá Rönning, Fagor og 
Gorenje,“ útskýrir Ragnar Her-
mannsson, rekstrarstjóri Rönn-

ing heimilistækja í Skútuvogi.  „Það er 
skemmtileg saga á bak við Fagor-fyrir-
tækið en það var stofnað af presti í Baska-
héraðinu á Spáni. Hann safnaði samskot-
um til að stofna fyrirtæki í héraðinu sem 
framleiddi eitthvað sem íbúarnir þyrftu 
á að halda. Í dag eru Fagor-heimilistækin 
seld um allan heim,“ segir Ragnar. Öll eld-
unartæki hjá Rönning eru frá Gorenje, rót-
grónu fyrirtæki sem leggur áherslu á gæði. 
„Gorenje var stofnað á sjötta áratugnum og 
er í Slóveníu. Það framleiðir öll sín heimilis-
tæki á sama stað, ólíkt mörgum fyrirtækjum 
sem dreifa framleiðslunni eftir því hvað þau 
þurfa að borga fyrir vinnuafl í hverju landi,“ 
segir Ragnar, en Gorenje hefur einnig unnið 
með þekktum hönnuðum við framleiðslu 
heimilistækjanna.

„Gorenje hefur það fram yfir aðra fram-
leiðendur. Fyrirtækið hefur meðal ann-
ars unnið með ítölsku hönnunarstofunni 
Pinin farina, en sú stofa hefur hannað bíla 
fyrir Ferrari. Línan þeirra er heildstæð og 
falleg en Rönning er eina verslunin hér 
á landi með þá línu,“ segir Ragnar. Þá er 
Gorenje einnig í samstarfi við franska hönn-
uðinn Ora-Ito  og fást tvær línur heimilis-
tækja eftir hann hjá Rönning. „Hönnunar-
línurnar henta fólki vel sem er að leita að 
öðruvísi útlit í eldhúsinu. Fólk horfir meira 
í heildstæðar línur í dag frekar en einstök 
tæki. Við erum einnig með góða samninga 
við þjónustuverkstæði og sjáum sjálf um 
alla varahluti í öll tæki í hverri línu,“ segir 

Ragnar og leggur áherslu á góða þjónustu 
við viðskiptavini.

„Okkar mottó er að selja fólki það sem 
það vill en ekki eitthvað sem það hefur enga 
þörf fyrir. Við seljum þér ekki ofn með átta 
eða tíu kerfum á, þegar þú notar bara þrjú 
eða fjögur,“ segir Ragnar.

Fyrirtækið Johann Rönning var stofn-
að árið 1933 og Rönning heimilistæki árið 

1987. Ragnar segir starfsfólk Rönning fylgj-
ast vel með og reglulega bætist nýjar línur 
í vöruúrvalið.

 „Við erum alltaf með augun opin fyrir 
nýjungum. ATAG er til að mynda nýtt 
merki á markaðnum sem er væntanlegt í 
Rönning. Sú lína er með mjög sérstöku og 
skemmtilegu útliti og henni fylgir átta ára 
ábyrgð á varahlutum séu fjórar vörur úr 

línunni keyptar. Um áramótin koma einnig 
tvær nýjar línur frá Gorenje þar sem meðal 
annars verður hægt að fá  ofn með snjall-
símaviðmóti. Þá verður einnig hægt að fá 
heimilis tæki með díóðuljósum þar sem er 
hægt að velja um sjö mismunandi liti og 
breyta stemmingunni í eldhúsinu eftir því. 
Það eru því spennandi tímar fram undan 
hjá Rönning.“

Heildarútlit í eldhúsið

Með hverju seldu heimilistæki hjá Rönning fylgir bók með húsráðum 
og leiðbeiningum um notkun hvers tækis. Til dæmis hvernig matvæli 
geymast best í ísskápnum og hvernig meðhöndla á þvott svo eitthvað 
sé nefnt.

Meðalheimili hendir yfir 100 kílóum af grænmeti og öðrum matvæl-
um á ári. Ár eftir ár. Þennan risavaxna haug má að nokkru leyti skrifa á 
ranga meðferð við geymslu matvæla. Lestu um kælisvæðin þrjú í bók-
inni Brrrhh sem fylgir með Gorenje-kæliskápum. 

Í bókinni er ekki reynt að bregða ljósi á þá fjölmörgu eiginleika nútíma 
ísskápa sem hjálpa til við að halda matnum óskemmdum. Sjónum er hins 
vegar beint að kælisvæðunum þremur sem finna má í flestum ísskápum: 
+8°C, +5°C, 0°C. Þessi þrískipting skiptir höfuðmáli upp á geymslu matvæla.

Húsráð og leiðbeiningar

Ragnar Hermannsson, rekstarstjóri Rönning, segir hönnunarlínurnar frá Gorenje henta fólki sem vilji heildarútlit í eldhúsið. MYND/ANTON

Ora Ito White línan fæst hjá Rönning. MYND/RÖNNING

Neytendur geta sparað sér umtalsverðar 
upphæðir í matarinnkaupum með því að 
geyma matvæli á réttan hátt. Leiðbein-
ingabók fylgir öllum Gorenje-ísskápum.



HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ SELFOSSI HÚSAVÍK AKUREYRI REYKJAVÍK S: 569 1500

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

6TH SENSE TÆKNIN 
GERIR GÆFUMUN 
ER LAÐA Á FRAM 
SAMHLJÓMINN 
Í UMHVERFINU

KOMIÐ OG SKOÐIÐ ÚRVALIÐ

Whirlpool hefur framleitt 
hágæða tæki í 100 ár
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BÍLAR &
FARATÆKI

HONDA TRX 450 Árgerð 2008, ekinn 
40 tíma, Nerf bars - Demparahlífar - 
Ný yfirfarið og smurt - Rafstart. Verð 
620.000. Rnr.131743.

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

Dodge Grand Caravan SXT (7 manna) 
04/2005 ek aðeins 56 þ.km 3.8 V6 , 
1 eigandi flott eintak TILBOÐSVERÐ 
1580 þús

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

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

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

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

Óskum eftir 560 hjólhýsi með tveim 
rúmum, árg. 2006 og yngra. Fyrir enn 
af viðskiptavinum okkar. Óskum einnig 
eftir öllum gerðum af ferðavögnum 
á skrá.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
www.ferdavagnamarkadur.is

TOYOTA Land cruiser 100VX Árgerð 
2002, ekinn 108 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur Eins og nýr -TILBOÐSVERÐ- 
2.990þ Rnr.153890.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

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

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

 

NISSAN Armada LE. Árgerð 2005, 
ek. 67 Þ.KM, bensín, sjálfski. 315hö. 
Flottur, lítið ekinn og einn með öllum 
aukahlutum. Tilboð 2.750þ.kr. Ásett 
verð 3990þús. kr. Rnr.190249.

Audi A4 2,0 QUATTRO, árg. 7/2007, 
ek 56þús.km, 200hö, sjálfskiptur, 4x4, 
leður, lúga, álfelgur, ofl, Mjög flottur 
umboðsbíll og vel búinn, Tilboðsverð 
3990þús.kr, Rnr 191574, Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

TIL SÖLU :
Toyota Auris 2008 ,EINN EIGANDI, 
keyrður 79.000km Verð;1.990.000,- 
áhv.1.370.000,- = 620.000,- stgr ..afb 
á mán 33.000,- og fer lækkandi. Uppl. í 
síma 896-3362 Þóra Ólafs.

Til sölu Nissan Almera Luxury árgerð 
2001 Bíll í mjög góðu standi. Sægrænn. 
Keyrður 110.000. Beinskiptur. 1600 vél. 
Dráttarkúla. Loftkæling. Ásett verð kr. 
650.000. Uppl. í s. 896 1683

LAND CRUISER 120 VX
Nýskráður 10/2007, ekinn 79 þ.km,  

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 6.990.000

CAYENNE
Árgerð 2005, ekinn 96 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.990.000

407 SW XR
Nýskráður 10/2006, ekinn 61 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.290.000

307 XT
Nýskráður 6/2007, ekinn 67 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.950.000

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

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.450.000

MDX SH AWD
Nýskráður 7/2007, ekinn 24 þ.mílur, 

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 6.990.000

ANTARA ELEGANCE
Nýskráður 5/2008, ekinn 93 þ.km,  

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.590.000

JETTA COMFORT
Nýskráður 6/2006, ekinn 67 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.
Verð kr. 2.150.000

Tilboð kr. 1.790.000

CR-V EXECUTIVE
Nýskráður 1/2004, ekinn 106 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.890.000

EXPLORER XLT 4WD
Árgerð 2003, ekinn 104 þ.mílur, 

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.350.000

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

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.690.000

L200 INTENSE
Nýskráður 8/2008, ekinn 30 þ.km, 

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.150.000

ACCORD COMFORT
Nýskráður 4/2006, ekinn 67 þ.km,  

bensín, 5 gírar.

Verð kr. 1.990.000

SONATA GLS
Nýskráður 7/2005, ekinn 115 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.650.000

TOURAN
Nýskráður 2/2004, ekinn 107 þ.km, 

bensín, 6 gírar.

Verð kr. 1.350.000

TOYOTA

PORSCHE

PEUGEOT

PEUGEOT

HONDA

ACURA

OPEL

VOLKSWAGEN

HONDA

FORD

SUBARU

MITSUBISHI

HONDA

HYUNDAI

VOLKSWAGEN

Bílakjarnanum  Eirhöfða 11 Sími 551 7171  notadir.bernhard.is

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga 

milli kl. 10:00 og 18:00
 

Laugardaga 

milli kl. 12:00 og 16:00

HONDA JAZZ 1.4i
Nýskráður 6/2008, ekinn 61 þ.km, bensín, 5 gírar.

Verð kr. 1.990.000

.4i
ensín, 5 gírar.

00

TILBOÐ DAGSINS Tilboðsverð

kr. 1.590.000

Bílar til sölu
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 Bílar til sölu

Til sölu Renault Cangoo árg.’03. Ek. 
149þús. Nýjar bremsur , tímareim , 
vatnsdæla og headpakning. Áætlað V. 
570þús. Uppl. í s. 895 1436.

Lexus RX350 EXE árg.9/2006. Ek. 50 
þús. Dráttarkr. bakkskynjarar, nýleg 
heilsársdekk, ný skoðaður. V.4.800.000. 
Uppl. í s. 893 9903.

Til sölu Opel Astra ‘99. 5 dyra. Ek. 163 
þús. Verð 390 þús. Uppl. í s. 659 8312

 0-250 þús.

Renault scenic. Árg. ‘98. Sk12. Verð 
190.000 s: 662 1394.

 500-999 þús.

4X4 TURBO DISEL 
SJÁLFSSKIPTUR

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

 Bílar óskast

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

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

!!! 0-250þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‘98, 
skoða allt. Hringdu í síma

 659 9696

Óska eftir sætum úr VW Caravelle eða 
bíl til niðurrifs. uppl. s. 893 1050

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

Til sölu Yamaha FZR 1000. árg. ‘92, 
þarfnast smá lagfæringar. V. 360 þ. 
Honda Goldwing árg. 87. tilbð. Uppl. 
S. 895 8244.

 Vespur

TILBOÐ Í NOKKRA DAGA !
Flottar stórar 50cc bensín vespur í 
rauðu og svörtu og bláu á 12” og 13” 
dekkjum. Box aftan á og þjófavörn 
fylgja frítt með. VERÐ NÚNA: 199.000. 
Þú sparar 79.000. City Runner S: 567 
1040 Laugarvegur 168

City Runner ehf
Laugarvegur 168, 105 

Reykjavík
Sími: 567 1040

Opið frá 14 til 17 mánudaga 
til föstudaga.

 

 Reiðhjól

 Kerrur

Gæðakerrur - Góð reynsla Ýmsar 
stærðir 1 eða 2ja öxla. Íslensk smíð. 
www.brimco.is Brimco ehf. Flugumýri 
8, Mos. s. 894-5111 Opið 13-16.30

 Vinnuvélar

LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR 
OG VÖRUBÍLAR Í HVERS KYNS 
HÍFINGARVINNU. DS-LAUSNIR ehf 561-
8373 www.dslausnir.is

 Bátar

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

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

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

 Bílaþjónusta

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

 Varahlutir

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

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

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

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. Ísetningar á staðnum. 
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og 
lau. 10-14.

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

 Hreingerningar

Vy-þrif ehf.
öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

 Garðyrkja

 Bókhald

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

 Fjármál

Evrur til sölu
3% yfir seðlagengi

uppl. í síma. 857 6711.

 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

Flísalagnir. Tek að mér stór og smá 
verkefni. Góð vinnubrögð. Uppl. í s. 
775 0772.

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

Húseigendur
Getum bætt við okku verkefnum í 
múr og sprungu viðgerðir. Málum 
rennur og niðurföll. Áralöng reynsla. 
Fáðu raunhæft tilboð þér að 
kostnaðarlausu. Uppl. í síma 618 5286 
eða thordurmurari@gmail.com

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

Gluggar, hurðir, sólpallar/þök og allt 
húsaviðhald. Parket og smíðar, Uppl. í 
s. 896 9819.

Til sölu innréttingar úr 23 hestahúsi. 
Nónplast, panill, ryðfrí milligerði, 
bílsskúrshurðir og margt fl. Uppl. s. 
898 1990.

 Tölvur

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

 Nudd

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

Whole body massage. S. 849 5247.

Brasilian whole body massage. S. 698 
8834, Mona.

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

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

 Spádómar

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

 Veisluþjónusta

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

 Rafvirkjun

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

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150

Green-house
 ERUM FLUTT!

Nýju haustvörurnar eru komnar. 
Opið í dag 13-19. 
Frír bæklingur og eldri vara seld með 
afslætti. Green-house Móaflöt 25, 
Garðabær.

KEYPT
& SELT

 Óskast keypt

Óska eftir að kaupa vínyl hljómplötur, 
DVD, CD diska og playstation leiki. 
Uppl. í s. 698 8629.

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.

 Til sölu

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

Heimilisþjófavörn
Þjófavörn fyrir heimahús, hringir í 3 
símanúmer.3 skynjarar. Örfá stk eftir. 
Viðgerðarmaður setur þær í fyrir þig. 
Tilboð núna með birgðir endast. 14.900 
krónur. Áður 25.900. City Runner S: 567 
1040 Laugarvegur 168

Vorum að fá nýja sendingu af okkar 
vinsælu Ál-römpum, fyrir flestar 
tegundir bíla. Taka allt að 150kg. Verð 
37,500 kr. Tilboð núna 14.900 kr.

City Runner ehf
Laugarvegur 168, 105 

Reykjavík
Sími: 567 1040

Opið frá 14 til 17 mánudaga 
til föstudaga.

 

 Verslun

Líkamsræktartöðvar og 
Íþróttahús ATH!

Professional, antistatic dúkar fyrir 
hlaupabretti. Traust þjónusta. Gsm 666 
1025.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.
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 Ýmislegt

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

HEILSA

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda 
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is

 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

NUDD - FÓTAAÐGERÐIR 
- DETOX

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

Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.

 Þjónusta

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

SKAPAÐU Í VETUR
 SKRÁÐU ÞIG Á 

NÁMSKEIÐ

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

Nuddnámskeið
Vöðvanudd, svæðanudd. www.dao.is

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

Spánn-Costa Brava laust frá 01. 
nóvember, vikuleiga. www.starplus.is 
og www.starplus.info

 Fyrir veiðimenn

Silunganet Silunganet
Mikil úrval. Heimavík, S. 892 8655 
www.heimavik.is

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 
þvottavél. 824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj Whith Bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Herbergi til leigu!
Herbergi með húsgögnum og wc 
til leigu. Áhugasamir sendi póst á 
thjonusta@365.is Fyrir fimmtudaginn 
16.sept. Merkt „herbergi”

Til leigu frá 1.okt 3herb falleg sólrík 
íbúð m.húsgögnum í rólegu umhverfi 
í vesturbæ reykjavíkur 101. S. 899 6255

Litil 40m2 íbúð i Innri Njarðvík til leigu 
á 45.000 pr m. innifalið rafmagn / hiti 
uppl í 772 7113 Lilja

Til leigu 3ja herb. íbúð í Setberginu Hfj. 
áhugasamir hafðið samband í 611 8793.

 Geymsluhúsnæði

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

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

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

HÚSVAGNAGEYMSLA
UPPHITAÐ, þurrt, hreint og lyktarlaust. 
Verð og myndir á Facebook: 
Húsvagnageymslan Eyrarbakka S: 564 
6501.

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.

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Leikskólinn Vinaminni.

Laus er til umsóknar 
100% staða starfsmanns 
í leikskólanum Vinaminni 

Asparfelli 10 111 Reykjavík. 
Leikskólinn Vinaminni er 

sjálfstætt starfandi skóli. Í 
starfinu er lögð aðaláhersla á 
að efla félagsfærni, samskipti, 

sjálfstæði og sjálfsvitund 
barnanna Æskilegt er að 

viðkomandi hafi reynslu af 
leikskólastarfi eða vinnu með 

börnum.

Nánari upplýsingar hjá 
Sólveigu leikskólastjóra sími 

8618055 og 5870977

Viðgerðarmaður
Verslunartækni óskar eftir að 
ráða starfsmann í viðgerðir 

með reynslu af kæliviðgerðum í 
þjónustudeild.

Vinsamlegast sendið 
upplýsingar á 

stefan@verslun.is 

Verslunartækni, Draghálsi 4, 
110 Reykjavík Sími: 535 1300, 

verslun@verslun.is

Sölumaður óskast.
Bifreiðaumboð óskar eftir 

reyndum sölumanni sem þarf 
að geta hafið störf strax við 

sölu notaðra bíla.
Upplýsingar sendist á 

thjonusta@365.is 
Merkt „sölumaður”

Gjaldkeri
 Reyndur gjaldkeri óskast til 

starfa hjá bifreiðaumboði. Þarf 
að geta hafið störf sem fyrst.

Upplýsingar sendist á 
thjonusta@365.is 
Merkt „Gjaldkeri”

Markaðssamskipti ehf óskar eftir 
rösku og sjálfstæðu fólki í símaver. 
Verktakastarf með sveigjanlegum 
vinnutíma og góðum greiðslum fyrir 
duglega einstaklinga. Upplýsingar gefur 
Magnús í síma 694-9614.

Barnapössun óskast i Hveragerði fyrir 
4ja mánaða barn, nokkra tima á viku. 
S. 845 7158.

Óska eftir að ráða mótasmiði og 
kranamann sem fyrst. Umsóknir með 
upplýsingar um fyrri störf sendist á 
tm.vinna@gmail.com

Starfsfólk óskast í heilsdag eða 
hlutastarf í verslunum við Laugaveg 
með kvennfatnað og fylgihluti. Uppl. í 
s. 691 7976.

Stýrimann vantar á 60 tn línubát frá 
Hafnarfirði. (Lúða). Sími: 866 9874.

 Atvinna óskast

Ég er 56 ára íslenskur kerfisfræðingur 
og vantar vinnu. Margt annað kemur til 
greina. Vinsamlegast sendið mér línu á 
netfangið ief@ief.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Dýsarpáfagaukurinn okkar, Pæja 
tapaðist um kl 13.00 á laugardaginn. 
Hún sást síðast fljúga í átt að 
Borgarspítalanum. Vinsamlegast látið 
vita í síma 698 4559.

 Einkamál

Spjalldömur 908 2000
Opið allan sólarhringin.

Fasteignir

Atvinna

Þjónusta

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 vegna ferða milli Íslands og Grænlands 
annars vegar og Íslands og Færeyja hins vegar, en styrkur 
getur þó ekki numið meira en 25% ferðakostnaðar. Ekki 
eru veittir styrkir vegna gistingar og uppihalds.  

Sækja má um styrk til kynnis- og námsferða eftirtaldra:
 Skóla 
 Íþróttahópa
 Tónlistarhópa
 Annars menningarsamstarfs

Ítarlegar 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 30. september 2011 og 
mun niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir eigi síðar en  1. 
nóvember.
Umsóknir sendist á skraning@ferdamalastofa.is á raf rænu 
formi. 

TIL VERKEFNA Í FERÐAÞJÓNUSTU 

Allir sem starfa að eflingu ferðaþjónustu á milli 
landanna þriggja geta sótt um styrki til samstarfs-
verkefna á eftirfarandi sviðum ferðaþjónustu:

 Til sameiginlegra markaðssetningarverkefna
 Til nýsköpunar- og vöruþróunarverkefna
 Til þekkingarheimsókna og miðlunar 

 gagnkvæmrar reynslu milli ferðaþjónustuaðila  

   Til gæða- og umhverfismála innan 
 ferðaþjónustunnar

Ítarlegri upplýsingar ásamt umsóknareyðublöðum er 
að finna á vef Ferðamálastofu, www.ferdamalastofa.is. 
Umsóknir skulu vera á ensku eða dönsku.
Hámarksstyrkur til verkefnis er 100 þúsund danskar 
krónur, eða að hámarki 50% kostnaðaráætlunar.

Lokafrestur til að skila umsókn er 30. september   
2011 og mun niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir eigi 
síðar en 1. nóvember.
Umsóknir sendist á skraning@ferdamalastofa.is á 
raf rænu 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.

Samstarf Íslands, Grænlands og Færeyja á sviði ferðamála

Styrkir

Vernharð Þorleifsson 
    Sími: 699 7372 
    venni@remax.is

Ástþór Reynir
lögg. Fasteignasali

                                   senter@remax.is 
414 4706 

                                   

Vantar þig reyndan 
sölumann sem setur 

kraft í söluna?
Hafðu samband við verðlaunaðan sölu-

mann og fáðu að vita hvað hægt er 
að gera, það kostar ekki krónu.
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Þökkum af alhug öllum sem sýndu 
samúð og kærleik við andlát og útför 
elskaðs eiginmanns, föður, tengdaföður 
og afa,

Halldórs Magnússonar 
fv. frkvstj. Sunnubraut 36, Kópavogi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Heimahlynningar, 
Líknardeildar Kópavogi og allra sem önnuðust hann 
af alúð og umhyggju í veikindum hans og heiðruðu 
minninguna við útför hans. Guð blessi ykkur öll. 

Jóhanna Guðmundsdóttir
Vilborg Halldórsdóttir  Helgi Björnsson
Steinunn Halldórsdóttir
Oddný Halldórsdóttir
Orri, Björn Halldór, Sunna, Hanna Alexandra, Þórunn 
Soffía, Halldór Sörli, Júlía Sif og Fannar Alexander.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Jóna Jóhanna 
Þórðardóttir

sem lést föstudaginn 9. september á Heilbrigðis-
stofnuninni á Patreksfirði, verður jarðsungin frá 
Patreksfjarðarkirkju laugardaginn 17. september 
kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Slysavarnardeildina Unni Patreksfirði, 
reikningur 0153-26-001609 kt. 450390-2679.

Hilmar Árnason Guðlaug Rósa Friðgeirsdóttir
Halldór Árnason  María Óskarsdóttir
Þórður Steinar Árnason  Áslaug Hauksdóttir
Hugrún Árnadóttir  Stefán Egilsson
Gísli Jón Árnason  Fríður Magnúsdóttir
Helena Rakel Árnadóttir Pálmi Stefánsson
Berglind Árnadóttir  Stefán Hagalín Ragúelsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, 
afi og langafi,

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

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

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

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Þórey Jónsdóttir  
fótaaðgerðafræðingur,
frá Þorvaldsstöðum í Breiðdal,

lést á Sjúkrahúsinu á Akranesi laugardaginn 10. 
september. Jarðsungið verður frá Akraneskirkju 
föstudaginn 16. september kl. 14.00. Jarðsett verður 
að Þorvaldsstöðum í Breiðdal mánudaginn 
19. september kl. 11.00.

Guðný Jóna Ólafsdóttir   Guðjón Guðmundsson
Daðey Þóra Ólafsdóttir
Erla Ólafsdóttir   Fjölnir Þorsteinsson
Eygló Peta Gilbertsdóttir  Óskar Ingi Ágústsson
barnabörn og barnabarnabarn

Þökkum af alhug öllum þeim sem 
sýndu okkur samúð og hlýju við andlát 
og útför ástkærs eiginmanns, sonar, 
bróður, tengdasonar, mágs og frænda,

Ragnars Heiðars 
Kristinssonar
húsasmíðameistara,
Bæjarbrekku 10, Álftanesi.

Sérstakar þakkir færum við þeim sem hjálpuðu til við 
erfidrykkjuna.

Ragnheiður Katrín Thorarensen
Ingibjörg Magnúsdóttir
Hulda Björk Ingibergsdóttir
Kristín Þorvaldsdóttir
Þorvaldur Jón Kristinsson
Ólafur Kristinsson Þorbjörg Inga Jónsdóttir
Oddur C.S. Thorarensen Unnur L. Thorarensen
Elín Thorarensen Úlfar Örn Friðriksson
Alma Thorarensen  Sindri Sveinbjörnsson
og frændsystkin

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma, langamma og 
langalangamma

Sigríður Löve 
bókasafnsfræðingur,
Suðurlandsbraut 58, Reykjavík, 

lést á Hjúkrunarheimilinu Mörk 10. september. 
Jarðsungið verður frá Áskirkju mánudaginn 19. 
september kl. 15.00. Blóm eru afþökkuð en þeim sem 
minnast vilja hinnar látnu er bent á líknarstofnanir.

Jón Steingrímsson
Steingrímur Jónsson Guðrún Olga Einarsdóttir
Þóra Jónsdóttir Júlíus Lennart Friðjónsson
Vigdís Löve Jónsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Elsku móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Anna Björg Björnsdóttir 
Skálateigi 1, Akureyri, 

verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju föstudaginn 
16. september kl. 13.30.

 
Sigrún Hjaltadóttir            Sævar Sigmarsson
Jón Hjaltason                   Lovísa Björk Kristjánsdóttir
Hrönn Hjaltadóttir
Þorsteinn Hjaltason          Hrafnhildur Björnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Kvikmynd Steinþórs Birgis-
sonar, Jón og séra Jón, verð-
ur frumsýnd í Bíói Paradís 
á fimmtudagskvöld klukk-
an 20. 

Myndin, sem fjallar um 
séra Jón Ísleifsson, hlaut 
áhorfendaverðlaun á heim-
ildarmyndahátíðinni Skjald-
borgu 2011.

Séra Jón hefur verið sókn-
arprestur í Árnesi Ströndum 
í tólf ár. Hann lifir lífinu á 
sinn eigin sérstæða máta og 
af honum eru margar sögur 
bæði sannar og ósannar. Í 
kjölfar langvinnra deilna 
innan safnaðarins er svo 
komið að mikill meirihluti 
sóknarbarna hefur skrifað 
undir vantraust á séra Jón 
og lýst því yfir að þau vilji 
ekki að hann starfi lengur 

sem sóknarprestur í Árnes-
prestakalli. 

Jón og séra Jón 
í Bíói Paradís

STEINÞÓR BIRGISSON Kvikmynd 
hans Jón og séra Jón hlaut áhorf-
endaverðlaun Skjaldborgar.

Fróðleiksfúsum trjárækt-
endum á Vestur- og Austur-
landi býðst skógræktar-
nám á næstu misserum á 
vegum verkefnisins Grænni 
skóga hjá Endurmenntunar-
deild Landbúnaðar háskóla 
Íslands. Kennt verður 
í starfsaðstöðu skólans 
að Reykjum í Ölfusi og á 
Hvanneyri og fyrir austan 
fer kennslan fram á Hér-
aði. Um sextán námskeið er 
að ræða, þar af eru þrettán 
skyldunámsgreinar. Fyrstu 
námskeiðin verða kennd nú 
á haustönn 2011 og þau síð-
ustu vorið 2014. Að meðal-
tali eru 2,5 námskeið á önn 
og kennt á föstudögum og 
laugardögum. 

Fjallað er um mörg af 
grunnatriðum skóg ræktar, 
svo sem val á trjátegund-
um, undirbúning lands 
fyrir skógrækt, uppeldi og 

gróður setningu skógar-
plantna, skógarumhirðu og 
skjólbelti.

Verkefnisstjóri er Björg-
vin Örn Eggertsson sem 
hefur netfangið bjorgvin@
lbhi.is. Vissara er að sækja 
um sem fyrst. - gun

Skógræktarskóli

SKÓGUR Fyrstu námskeiðin 
verða í haust og þau síðustu 
vorið 2014. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Matardagar 2011 verða 
haldnir í Hótel- og matvæla-
skólanum í Kópavogi 16. til 
18. september. Þar sýnir 
fagfólk í matvælagreinum 
handverk sitt og haldnar 
verða ýmsar keppnir. Klúbb-
ur matreiðslumeistara velur 
Matreiðslumann ársins og 
Vínþjónafélag Íslands velur 
Vínþjón ársins. Bakaradeild 
skólans velur Bakara árs-
ins í samstarfi við Lands-
samband bakarameistara, 
Matvæla- og veitingafélag 
Íslands og birgja.

Samtök ferðaþjónust-
unnar, Matvæla- og veit-
ingafélag Íslands og IÐAN 

fræðslusetur velja síðan 
Matreiðslunema ársins og 
Framreiðslunema ársins. 
Landssamband bakara-
meistara kynnir fagið og 
gefur gestum að smakka 
heilkornsbrauð.

Meistarafélag kjötiðnar-
manna sýnir réttu handtökin 
við úrbeiningu og meðferð 
á kjöti. Kaffibarþjónafélag 
Íslands kynnir starfsemi 
sína og býður gestum að 
smakka á kaffi.

Öllum er velkomið að 
koma og fylgjast með keppni 
og kynningum en nánari 
dagskrá Matardaganna er 
að finna á www.freisting.is.

Fagstéttir keppa um titla

KEPPT Í BAKSTRI Meðal annars verður keppt um titilinn Bakari ársins.

Minningar- og styrktartónleikar verða í Bústaðakirkju 
sunnudaginn 18. september klukkan 20. Meðal einsöngv-

ara eru Jóhann Friðgeir 
Valdimarsson, Anna Sig-
ríður Helgadóttir, Gréta 
Hergils Valdimarsdóttir, 
Edda Austmann Harðar-
dóttir, Hanna Björk Guð-
jónsdóttir, Björg Birgis-
dóttir og Svava Kristín 
Ingólfsdóttir. Einnig 
syngur kór Bústaðakirkju 
og nokkrir hljóðfæraleik-
arar koma fram, þeirra á 
meðal Jónas Þórir á píanó 
og Jón Þorsteinn Reynis-
son á harmóniku.

Svava Kristín Ingólfs-
dóttir heldur tónleikana 
til minningar um dóttur-
dóttur sína, Karenu Mist 
Kristinsdóttur sem lést 
23. desember 2010 og til 
minningar um önnur börn 
sem dáið hafa vöggu-
dauða, úr veikindum eða í 
slysum. Tónleikarnir eru 

jafnframt til styrktar Líf – Kvennadeild Landspítalans. 
Aðgangseyrir er 1.500 krónur.

Minningar - og 
styrktartónleikar

SÖNGKONA OG KÓRSTJÓRI
Svava Kristín Ingólfsdóttir heldur 
tónleikana í göfugum tilgangi.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR



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
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BAKÞANKAR 
Kolbeins 

Óttarssonar 
Proppé

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Pondus Eftir Frode Overli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Barnalán Eftir Kirkman/Scott
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krossgátakrossgáta
LÁRÉTT
2. dylja, 6. hætta, 8. iðn, 9. næra, 11. 
ónefndur, 12. liðsemi, 14. krafsa, 16. 
bardagi, 17. lík, 18. fálm, 20. tveir 
eins, 21. heimili.

LÓÐRÉTT
1. þræðir í vefnaði, 3. hvort, 4. 
drottinsvik, 5. beita, 7. ákvörðun, 10. 
einkar, 13. gláp, 15. nabbi, 16. ái, 19. 
í röð.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. fela, 6. vá, 8. fag, 9. ala, 
11. nn, 12. fylgd, 14. klóra, 16. at, 17. 
nár, 18. fum, 20. ðð, 21. inni. 

LÓÐRÉTT: 1. ívaf, 3. ef, 4. landráð, 5. 
agn, 7. ályktun, 10. all, 13. gón, 15. 
arða, 16. afi, 19. mn. 

Farðu og plokkaðu þig Heiður 
– þú spilar með berum.

Haha! Náði 
mér niðri á 

þér!

Hvað er málið? 
Af hverju bendir 
hann á jörðina?

Ætti hann 
frekar að 

lakka á sér 
neglurnar?

Auð-
vitað!

Má ég 
smakka 
salatið?

Palli, maturinn verður 
til eftir tíu mínútur.

Ég held að þú sért orðinn nógu 
gamall til að sýna smá stillingu, 

ekki satt?

Hvort var þetta já 
eða nei?

Náði þér 
Hannes!

Haha! 

Mikið hefur verið rætt og ritað um 
árás hryðjuverkamanna á skotmörk í 

Bandaríkjunum 11. september 2001. Skyldi 
engan undra; um hræðilega atburði var að 
ræða sem haft hafa mikil áhrif á heims-
byggðina. Nú, tíu árum síðar, er hins vegar 
grátlegast að líta yfir farinn veg og sjá 
þau tækifæri sem glatast hafa til að gera 
heiminn sem við öll búum í að betri stað. 
Þeim var fórnað á altari eigin hagsmuna, 
hefndarþorsta og gamaldags heimsmyndar. 
Leiðtoga heimsins skorti áræði og þor til að 
breyta til hins betra.

ÞAR eru Íslendingar engin undantekning. 
Stjórnvöld hér á landi studdu hefndarárás 
Bandaríkjanna á Afganistan. Árás sem 
var illa skipulögð og – líkt og svo oft áður 
– algjörlega laus við áætlun um hvað tæki 
við þegar, og ef, vopnin hljóðnuðu. Sam-
kvæmt skýrslu frá Sameinuðu þjóðunum 
féllu 2.777 almennir borgarar í Afganistan 
árið 2010. Fyrstu sex mánuði ársins 2011 
eru þeir 1.462. Óbreyttir borgarar sem féllu 
í árásum hryðjuverkamannanna á Banda-

ríkin voru 2.977. Enginn þeirra saklausu 
borgara sem fallið hafa í Afganistan bar 
ábyrgð á þeim árásum. Þeim var fórn-

að á altari hagsmuna Bandaríkjanna. 
Auga fyrir auga, tönn fyrir tönn.

INNRÁSIN í Írak er síðan sér-
kapítuli út af fyrir sig. Þeir 
íslenskir ráðamenn sem hana 
studdu munu seint geta þvegið 

skammarstimpilinn af sér. Ekki þurfti nema 
grunnskólaþekkingu á heimsmálum til að 
sjá í gegnum málatilbúnað innrásaraðila. 
Því miður bjuggu þeir sem um véluðu ekki 
yfir þeirri þekkingu. Eða bjuggu yfir henni 
en kusu að ljúga.

INNRÁSARAÐILAR hafa ekki einu sinni 
haft fyrir því að telja saman hve mörg sak-
laus mannslíf aðgerðir þeirra hafa kostað. 
Sömu aðilar og vita upp á hár hve margir 
Bandaríkjamenn féllu 11. september yppta 
öxlum og telja mannfall í Írak hjóm eitt. Töl-
urnar þar eru á bilinu 100 þúsund til rúm-
lega 1 milljón, allt eftir því hver telur og 
hvernig mannfall er skilgreint. Þetta studdu 
formenn Framsóknar- og Sjálfstæðis flokks, 
innblásnir af lygum hagsmunaaðila. Og hafa 
ekki enn svarað fyrir.

HEIMURINN breyttist 11. september 2001 
er viðkvæði sem heyrist oft. Því miður er 
það ekki rétt. Sannleikurinn er nefnilega 
sá að heimurinn breyttist ekkert. Gamal-
dags hugsunarháttur ofbeldis og skiptingar 
í „okkur“ og „hina“ festist í sessi. Það eina 
sem breyttist var birtingarmynd þess hugs-
unarháttar.

OG jú, fyrir þau hundruð þúsunda sem hafa 
fallið fyrir vestrænum vopnum breyttist 
heimurinn vissulega. Þau voru myrt með 
blessun alþjóðasamfélagsins. Hvenær þeim 
verður reistur minnisvarði er hins vegar 
ekki vitað.

Hinn óbreytti heimur

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur  
og frábær tónlist  
alla virka morgna  

kl. 6.50 – 9.00
Þráinn á tökkunum og  
Gissur með fréttirnar

Meiri Vísir.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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

meiri upplýsingar meiri umræða meira líf
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,

i i lý i i i ð i líf

Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu 
fréttir, ítarlega umfjöllun og gagnlegar upplýsingar um 
veiði, hvort heldur sem er stangveiði eða skotveiði. 
Fylgstu með í sumar og nýttu þér allt sem Vísir hefur 
upp á að bjóða.
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menning@frettabladid.is

Salvadorinn Horacio Cast-
ellanos Moya er einn 
umdeildasti rithöfundur 
Rómönsku Ameríku í seinni 
tíð. Hann býður töfraraun-
sæinu birginn og dregur 
upp óvægna mynd af þyrn-
um stráðri sögu álfunnar. 

Salvadoríski rithöfundurinn 
Horacio Castellanos Moya var 
gestur á Bókmenntahátíð í Reykja-
vík í vikunni sem leið og á dög-
unum kom bók hans, Fásinna, 
út í íslenskri þýðingu Her-
manns Stefánssonar hjá Bjarti. 
Grimmd og harðneskja skipa ein-
att stóran sess í bókum Moya. Hann 
kveðst hafa fengið nóg af töfra-
raunsæinu sem Rómanska Amer-
íka er oftar en ekki kennd við og 
vill fjalla um álfuna eins og hún er 
í raun og veru. Bók hans, El Asco 
(Ógleði), vakti miklar deilur í El 
Salvador þegar hún kom út 1997, og 
fékk Moya líflátshótanir sem urðu 
til þess að hann flúði land.

Að vinna úr áföllum
Fásinna er stutt en erfið lesning; 
segir frá manni sem hefur fengið 
það verkefni að prófarkalesa ellefu 
hundruð síðna skýrslu um þjóðar-
morð á frumbyggjum í ónefndu 
ríki í Mið-Ameríku, og er við þann 
starfa ýmist drukkinn eða hel-
tekinn kynórum, kolómögulegur, 
taugaveiklaður og veiklundaður.

„Ég fékk hugmyndina að þess-
ari bók fyrir um fimmtán árum,“ 
segir Moya um Fásinnu, sem kom 
út á frummálinu 2004. „Kaþólska 
kirkjan hafði þá látið vinna ítar-
lega skýrslu um grimmdarverk í 
Gvatemala í borgarstríðinu frá 1960 
til 1996. Þegar ég las þá skýrslu 
hjó ég eftir ýmsum setningum úr 
vitnisburði fórnarlamba sem heill-
uðu mig. Ég hripaði margar þeirra 
niður í minnisbók, sem lá síðan 
óbætt hjá garði næstu árin.“

Það var ekki fyrr en sex árum 
síðar sem Moya fór að vinna úr 
minnispunktunum, þegar hann 
var á leið til Gvatemala, þar sem 
hann hafði fengið starf við blaða-
mennsku. 

„Ég var kvíðinn við að fara þang-
að, því Gvatemala er enn hættulegt 
land, ekki síst ef maður skrifar 
fyrir blað í stjórnarandstöðu. Ég fór 
því að leita að öðru verkefni til að 
dreifa huganum og rakst þá á þessa 
gömlu minnispunkta. Ég hugsaði 
mér að hér væri komið ágætt verk-
efni og byrjaði því að skrifa og varð 
fljótt svo heltekinn af því að ég 
skrifaði fyrri hlutann í svo til einum 
rykk, en tók mér svo um árs hlé 

áður en ég skrifaði seinni hlutann
Það var ekki fyrr en eftir á sem 
ég áttaði mig á að þetta var í raun 
leið til að komast hjá því að hugsa 
um það sem beið mín í Gvate-
mala. Ég var í sjálfu sér að gera 
það sama og aðalsöguhetjan, sem 
er alltaf að reyna að komast hjá 
því að hugsa um það sem hann 
á að vera að gera – en er um leið 
fyllilega meðvitaður um það.“ 
Moya segir bókina fja l la 
um hvernig fólk tekst á við 
á föl l  e ða  g r i m md a r  verk . 
„Það fer af stað ákveðið sálrænt 
ferli þar sem manneskjan reynir að 
verja sig fyrir áfallinu með einum 
eða öðrum hætti. Aðalpersónan í 
þessari bók er í sífelldri leit að ein-
hverri truflun frá því sem hún er að 
gera og í því felst innri togstreitan.“ 

Blóði drifin saga
Moya segir uppvöxt sinn í 
El Salvador helstu ástæðuna 
fyrir því að dauði og grimmd 
verði honum sífelld yrkisefni. 
„Það voru hryllilegir hlutir í gangi 
þegar ég var ungur maður. Ég flúði 
fyrst land 1979 og fór til Kanada. 
Síðar sneri ég aftur en fór aftur 
1997 og þá alfarinn. Þetta hafði 
varan leg áhrif á mig sem rithöfund 
og ég skrifa mikið um hversu auð-
velt það getur verið að drepa fólk.“ 

Moya segist þó ekki leitast við 
að taka eindregna siðferðislega 
afstöðu í bókum sínum eða predika, 
til þess geti menn skrifað blaða-
greinar eða skýrslur. 

„Ég er frekar að reyna að losa 
mig við eitthvað sem er innra með 
mér. Ég held að það fólk skiptist 
ekki sjálfkrafa í góðmenni og ill-
virkja; manneskjan er flóknari 
en svo. Ég hef ekki áhuga á svart-
hvítum persónum, heldur gráu 
svæðunum. Ég skrifaði til dæmis 
bók þar sem aðalpersónan var lög-
reglumaður og í sjálfu sér reglu-
legt illmenni en í stað þess að sýna 
hann sem einfalt skrímsli reyndi ég 
að bregða ljósi á mannlega þáttinn. 
Þetta vekur ekki alltaf hrifningu, 
mörgum fannst ég vera að sýna vel-
þóknun á persónunni, sem var alls 

ekki reyndin. Ég var einfaldlega að 
sýna hann sem manneskju. Ég vil 
frekar reyna að lýsa samfélaginu 
með öllum sínum flækjum og tog-
streitu en eftir ströngum skilgrein-
ingum um gott og vont.“ 

Maður án föðurlands 
Moya býr sem stendur í Iowa í 
Bandaríkjunum og hefur verið á 
flakki undanfarin ár. Tvisvar hefur 
hann fengið inni hjá samtökunum 
City of Asylum, sem skjóta skjóls-
húsi yfir ofsótta rithöfunda, í fyrra 
skiptið í Frankfurt og það síðar-
nefnda Pittsburgh. Hann lítur á sig 
sem mann án föðurlands en finnst 
það ekki mikil fórn að færa. 

„Ég á vissulega vini í El Salva-
dor sem ég sakna en ég hitti þá 
stundum. Stjórnmálaástandið 
þar í landi hefur róast og mér er 
orðið óhætt að fara þangað endr-
um og eins en mér líður alltaf 
dálítið utangarðs þar. Það teng-
ist eflaust því að ég var fjögurra 
ára gamall þegar ég flutti þang-
að frá Hondúras; ég er flökkukind 
sem finnst ég hvergi eiga heima 
nema þar sem ég er þá stundina.“ 
Samt skrifar hann nær eingöngu 
um „heimaslóðirnar“. 

„Já, það er merkilegur fjandi,“ 
segir hann og hlær. „Ég bjó um 
skeið í Tókýó og hugsaði með 
mér: „Af hverju ertu að skrifa um 
atburði í Mið-Ameríku, í staðinn 
fyrir Japan? En þarna er minnið að 
verki, það ræður oftar en ekki för.“
Fyrir rithöfund eins og Horacio 
Castellanos Moya eru skriftir bein-
línis hættuleg iðja. Spurður hvort 
háskinn sé honum ofarlega í huga 
þegar hann skrifar segir hann svo 
ekki vera.

„Svona var bara hvunndagurinn 
þegar ég ólst upp,“ segir hann. „Það 
hefur í sjálfu sér ekkert breyst, 
glæpir hafa tekið við af stríðinu 
og dánartíðnin er enn svipuð í El 
Salvador og Gvatemala og hún var 
á dögum borgarastríðsins. Fyrir 
rithöfund þýðir ekkert að leiða of 
mikið hugann að þessu, annars fær 
maður ritteppu.“ 
 bergsteinn@frettabladid@.is 

Viltu syngja í skemmtilegum félagsskap?

Gospelkór Árbæjarkirkju auglýsir eftir konum og körlum í 
kórinn.

Gospelkórinn er að hefja sitt 14. starfsár og er einn elsti 
starfandi gospelkór landsins.  

Áhugasamir mæti í Árbæjarkirkju miðvikudagana 14. og 
21. september kl. 17.30.

Frekari upplýsingar veitir kórstjórnandinn Ingvar Alfreðsson 
í síma 867-0377 eða í tölvupósti: ingvaralfredsson@gmail.com

  

Árbæjarkirkja

SÉRSTAÐA NORRÆNNA BÓKMENNTA  „Hver er sérstaða norrænna bókmennta? Skipta Bókmenntaverðlaun 
Norðurlandaráðs máli?,“ er yfirskrift umræðukvölds sem Norðurlandaráð og Norræna húsið bjóða til í kvöld í klukkan 20. 
Þátttakendur eru danski rithöfundurinn Pia Tafdrup, Einar Már Guðmundsson, Jón Yngvi Jóhannsson og Auður Aðalsteinsdóttir. 
Jórunn Sigurðardóttir er stjórnandi umræðna og Gyrðir Elíasson er heiðursgestur.

Leikhús  ★

Zombíljóðin
Handrit, leikstjórn og flutningur: Mindgroup (Jón Páll Eyjólfsson, Jón 
Atli Jónsson, Hallur Ingólfsson og Halldóra Geirharðsdóttir). 

Borgarleikhúsið 
Það er alltaf nokkuð tilhlökkunarefni þegar komið er að fyrstu frumsýningu 
haustsins. Á föstudag var komið að 555. viðfangsefni Leikfélags Reykjavíkur. 
Zombíljóðin, eftir leikhópinn Mindgroup í leikstjórn leikhópsins Mindgroup 
og í leikmynd leikhópsins Mindgroup, fengu inni í Borgarleikhúsinu með 
sýningu þar sem tónlistarstjórnin var einnig í höndum leikhópsins Mind-
group.

Íslenskir leikhúsgestir eru með afbrigðum kurteisir eða vel upp aldir í 
sínu hlutverki sem áhorfendur. Sama hversu mjög þeim ofbýður eða leiðist 
í leikhúsi, alltaf skulu þeir berja saman lófum og þakka fyrir sig. það verður 
þó að viðurkennast að stundum er þetta lófatak ein stór feginstuna þar sem 
fólki er gefið leyfi til þess að komast heim. Fátt er verra en að fá heimþrá á 
leiksýningu, eða óska þess að vera einhvers staðar annars staðar.

 Þegar mikil ógæfa 
dynur yfir hvort heldur 
þjóð eða einstaklinga 
þarf ákveðna fjarlægð 
í árum til þess að 
geta gert henni skil í 
listaverki. Það er engin 
tilviljun að það leið 
ákveðinn tími þar til 
kvikmyndaheimurinn 
og rithöfundar voru 
færir um að fjalla um 
ofsóknir nasista í síðari 
heimsstyrjöldinni, það 
er engin tilviljun að 
það tók ákveðinn tíma 
þar til hægt var að gera 
bíómyndir um Kennedy-
morðið. 

Eitt af því sem ein-
kenndi hinn svokallaða 
póstmódernisma var að 
hræra í raunverulegum 
atburðum helst um leið 
og þeir voru að gerast. 
Í þessu verki eru raun-
verulegar harmsögur án 
nokkurrar tímafjarlægðar 
gerðar að yrkisefni 
eða umfjöllunar efni 

uppvakninga á mjög ósmekklegan máta. Nýlátið fólk birtist í gervi upp-
vakninga og persónur úr hroðalegu sakamáli, þar sem blekið í dómunum 
er vart þornað, er látið tjá sig og fella dóma. Margt var vitaskuld gert 
með skondnum lausnum en heildin var eins og grautur og gutl þar sem 
raunveruleg frásögn eða markmið lýsti með fjarveru sinni. Allir þeir sem 
að þessari sýningu komu geta betur, miklu miklu betur. Örlagasögur þeirra 
persóna úr heimi hinna dánu sem sagðar voru, eru nýbúnar að birtast í 
miðlum landsins og með þeirri vinnuaðferð sem hér er beitt gengur leik-
húsið í raun og veru skrefi lengra en subbulegustu blöðin.

Það er ekki hægt að fetta fingur út í leikinn sem slíkan. Bæði Hallur 
Ingólfsson og Halldóra Geirharðsdóttir héldu mjög vel utan um þær pers-
ónur sem þau áttu að fyrirstilla og sama er að segja um Jón Pál Eyjólfsson. 
Jón Atli verður meira eins og uppfylling í þeim gervum sem hann birtist í. 
Fíflalegur tilgangslaus línudans átti líklega að sýna hversu miklir asnar finna 
lausn á sínum málum í slíkri iðju en þau milliatriði urðu eins og tímaeyðsla. 
Búningarnir voru fáránlegir og þar með svolítið fyndnir. Fulltrúi þeirra sem 
neitaði að leika með í Facebook-vinaruglinu sem Hallur Ingólfsson lék, var 
persóna sem hvíldi vel í hlutverki sínu og tókst að smjúga inn undir hjá 
áhorfendum enda týpan nokkuð hlægileg og varpaði fram þó nokkrum 
sannleikskornum. Fjölskyldu, sem er enn í sárum í ákveðnu nafngreindu 
hverfi hér í Reykjavík, var sýnd vanvirðing. 

Mindgroup-hópurinn hefur áður skapað mjög athyglisverðar sýningar og 
verður vonandi framhald á því. Það voru ágætar hugmyndir og lítil mynd-
brot hér, en heildin gekk ekki upp. Elísabet Brekkan 

Niðurstaða: Ósmekkleg úrvinnsla á vandmeðförnu efni. 

HORACIO CASTELLANOS MOYA „Ég held að fólk skiptist ekki sjálfkrafa í góðmenni og 
illvirkja; manneskjan er flóknari en svo. Ég hef ekki áhuga á svarthvítum persónum, 
heldur gráu svæðunum.“ FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Dauðinn var daglegt brauð
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folk@frettabladid.is

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

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

Skannaðu strikamerkið
til að sækja „appið“ í símann

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

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

Hafðu bankann með þér

Kærasta Simons Cowell til tuttugu ára 
lýsir honum sem kynóðum hundi. Hann 
hafi oft haldið framhjá henni en aldrei 
viljað viðurkenna það. Ástamál Cowells 
eru enn og aftur í kastljósi fjölmiðla.

Bandaríska söngkonan Sinitta ræddi á mjög 
opinskáan hátt um samband sitt við sjónvarps-
stjörnuna Simon Cowell í nýlegu tímariti People. 
Tilefnið var viðtal útvarpsmannsins How-
ards Stern við Cowell. Þar upplýsti sjónvarps-
mógúllinn að hann hefði átt nána stund með 
tveimur konum í einu og að hann væri ekki viss 
um hvort hann væri enn trúlofaður afganska 
förðunarmeistaranum Mezhgan Hussainy. Tals-
kona Cowells brást mjög snöggt við þegar Cowell 
lét þessi orð falla og sagði fjölmiðlum að Cowell 
væri mjög annt um einkalíf sitt.

Sinitta kæmi það hins vegar ekki á óvart 
ef Hussainy hefði gefist upp á Cowell. Sjón-
varpsmaðurinn hafi aldrei verið við eina fjöl-
ina felldur. „Hann hélt oft og mörgum sinnum 
framhjá mér og ég fann það eiginlega strax að 
ég gæti ekki treyst honum,“ hefur People eftir 
söng konunni. Sinitta var fyrsti skjólstæðing-
ur Cowells en hún varð stórstjarna á meðan 
Cowell var að koma sér á framfæri í umboðs-
mennsku og var enn tiltölulega óþekktur. Sinitta 
og Cowell hafa haldið góðu sambandi í gegnum 
tíðina en söngkonan lýsir honum engu að síður 
sem kynóðum hundi. „Hann er eins og persónan 
í Shaggy-laginu It Wasn‘t Me. þar er náunginn 
alltaf gripinn glóðvolgur við framhjáhaldið en 
neitar alltaf sök. Þannig var Cowell. Hann elsk-
ar allar konur, af öllum stærðum og gerðum.“

Cowell hefur enn ekki viljað staðfesta að 
sambandi hans og Hussainy sé lokið. Daily 
Mirror greinir hins vegar frá því að Hussainy 
sé flutt í „grafreit gamalla kærasta“ eins og 
húsið er kallað af nánum vinum sjónvarps-
stjörnunnar en það er skammt frá glæsilegri 
villu sjónvarpsmannsins í Beverly Hills. „Ég 
veit ekki hvort Simon hafi hætt með henni 
eða hún með honum. Maður veit aldrei með 
hann.“  freyrgigja@frettabladid.is

KYNÓÐUR
SIMON
COWELL

STEPHEN FRY  verður kynnir bresku kvikmyndaverð-
launanna, BAFTA, í sjöunda sinn í febrúar á næsta ári. Hann var 
kynnir á árunum 2000 til 2006 við góðar undirtektir. Leikarinn 
tekur við keflinu af sjónvarpsmanninum Jonathan Ross.

SUNDUR OG SAMAN
Sinitta og Simon Cowell voru 
saman í tuttugu ár. Sinitta segir 
að Cowell hafi haldið framhjá 
sér með fjölda kvenna. Ástalíf 
Cowells er aftur í kastljósinu 
eftir útvarpsviðtal en þar sagðist 
útvarpsmaðurinn ekki viss 
um hvort trúlofun hans og 
Mezhgan Hussainy stæði enn.

NORDICPHOTOS/GETTY

Söngkonan Beyonce Knowles til-
kynnti á dögunum að hún eigi von 
á barni. Nú berast fréttir af því 
að hún er sólgin í afar furðulegan 
mat á meðgöngunni, eins og vill 
gerast. Knowles hefur nefnilega 
hámað í sig banana með tómat-

sósu, Bounty-ís með 
chili-sósu, Oreo-kex 
með súrum gúrk-
um og brauð með 
bræddu súkkul-
aði.

Knowles ku 
vera svo sólgin 

í matinn 
skrýtna að 
eftir að 
hún kom 
fram á 
mynd-
banda-

hátíð MTV 
á dögunum 

þurfti hún hrein-
lega að hlaupa 
af sviðinu til 
að byrja að 
háma í sig.

Sólgin í 
skrýtinn mat

Harðjaxlinn Jason Statham 
getur ekki beðið eftir því að 
vinna aftur með Sylvester 
Stallone. Þeir unnu saman við 
The Expend ables í fyrra og núna 
eru tökur á framhaldsmyndinni 
að hefjast í Búlgaríu eftir tvær 
vikur. „Ég skemmti mér vel 
með Sly. Það verður gaman að 
vinna með honum aftur,“ sagði 
Statham. Staðfest hefur verið 
að Dolph Lundgren og Mickey 
Rourke endurtaki hlutverk sín 
í The Expendables 2. Orðrómur 
um að John Travolta, Jean-
Claude Van Damme og sjálfur 
Chuck Norris leiki í myndinni 
hefur einnig verið uppi.

Hlakkar til 
að hitta Sly

FURÐULEGUR 
SMEKKUR Beyonce 
Knowles er sólgin 
í furðulegan mat á 
meðgöngunni.

7
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NÝTT ÚTLIT
HEFST Í KVÖLD 
KL. 21.25

SKJÁREINN AÐEINS

Á MÁNUÐI

NETFRELSI FYLGIR MEÐÁSKRIFT AÐ SKJÁEINUM

Svo virðist sem söngkonan vin-
sæla Jennifer Lopez skemmti sér 
vel á lausu en hún sat á fremsta 
bekk á tískusýningu Tommy 
Hilfiger ásamt leikaranum 
Bradley Cooper. Vel fór á með 
þeim tveimur og höfðu ljósmynd-
arar sýningarinnar meira áhuga 
á parinu en fatnaðinum. 

Lopez og Cooper fóru síðan út 
að borða saman og ýttu þar með 
undir orðróm þess efnis að eitt-
hvað meira sé á milli þeirra en 
vinskapur. Talsmaður Lopez 
segir hins vegar að þau tvö 
hafi hist til að ræða sameigin-
legt verkefni. Lopez skildi við 
söngvarann Marc Anthony fyrr í 
sumar og skemmti sér vel á tísku-
vikunni í New York.  

Daðrandi 
á tískuviku

DÖÐRUÐU Jennifer Lopez og Bradley 
Cooper höfðu meiri áhuga á hvort 
öðru en sumartískunni 2012 frá Tommy 
Hilfiger.  NORDICPHOTOS/GETTY

Hugh Jackman hafði ekkert á 
móti því að þyngja sig fyrir hlut-
verk sitt í myndinni Real Steel. 
Leikarinn fer með hlutverk fyrr-
verandi hnefaleikamanns í mynd-
inni. Um framtíðarmynd er að 
ræða sem fjallar um vélmenni 
sem eigast við í boxhringnum 
í stað manna. Jackman þurfti 

ekki að vera í jafngóðu 
formi og vanalega 
fyrir hlutverkið og 
líkaði það vel. „Það 
var fínt að geta 

fengið sér bjór af 
og til,“ sagði 

hinn 43 ára 
Jackman. 
Myndin 

verður 
frumsýnd 
vestan-
hafs 7. 

október. 

Drakk bjór 
og þyngdi sig

ÞYNGDI SIG 
Jackman hafði 
ekkert á móti því 
að þyngja sig 
fyrir hlutverkið.

Bono, söngvari U2, telur að hljóm-
sveitin muni starfa áfram um 
ókomna tíð, eða þangað til meðlim-
ir hennar gefa upp öndina. 

„Þetta er eins og með prestana. 
Eina leiðin út er í kistu,“ sagði 
Bono um framtíð U2 í viðtali við 
Coventry Telegraph. Hann bætti 
því við að meðlimir sveitarinnar 
bæru mikla virðingu hver fyrir 
öðrum og það hefði mikið að segja.

Bono lét þessi orð falla þegar 
hann mætti, ásamt gítarleikaranum 
The Edge, á frumsýningu heimild-
armyndarinnar From the Sky Down 
á kvikmyndahátíðinni í Toronto. 
Myndin fjallar um gerð plötunnar 

Achtung Baby sem er orðin tuttugu 
ára gömul.

 „Það var erfitt að horfa á mynd-
ina. Við erum ekki sérlega góðir í 

því að horfa um öxl. Edge þurfti 
til dæmis að pína mig til að hlusta 
á safnplöturnar sem við gerðum 
áður en þær voru gefnar út,“ sagði 
Bono. „Ég hef bara engan áhuga á 
því hvað við höfum gert. Mér finnst 
miklu meira spennandi hvað við 
ætlum að gera.“ 

Söngvarinn skilur ekkert í því 
hvers vegna einhverjir vilja sjá 
heimildarmynd um hvernig Acht-
ung Baby varð til. „Við sömdum 
fullt af lögum og á endanum hljóm-
uðu þau ansi vel. Þessi mynd snýst 
um hve litlu munaði að lögin urðu 
ekki til. Ég skil engan veginn af 
hverju einhver vill horfa á þetta.“

Aðeins dauðinn mun stöðva U2

BONO OG THE EDGE Tuttugu ár eru liðin 
síðan platan Achtung Baby með U2 
kom út.

Hinn 36 ára gamli Daniel 
Bedard var handtekinn í 
Montreal í Kanada á dög-
unum og ákærður fyrir 
að brjótast inn í glæsi-
hýsi söngkonunnar 
Celine Dion. Bedard 
stal húslyklum René 
Angélil, eiginmanns 
Dion, úr bíl hans 
og hélt svo heim 
til þeirra. Þar 
gerði hann sig 
heimakominn, 

borðaði sætabrauð og 
lét renna í heitt bað. 
Honum varð svo á 
að setja öryggis-
kerfi hússins í 
gang og þegar 
lögreglan mætti 
á svæðið sagði 
hann: „Nei, hæ. 
Hvað eruð þið að 
gera hér?“

Bedard var 
handtekinn á 
staðnum.

Braust inn og lét 
renna í baðkarið

BROTIST INN 
Maðurinn sem 
braust inn til 
Celine Dion 
og eiginmanns 
hennar ætlaði í 
heitt bað.
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ráða & feta ostateningar henta 
el í kartöflusalatið, á pítsuna, 
sósuna, salatið, ofnréttinn og 
smáréttabakkann.
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Gráða & feta
ostateningar í olíu

Nýtt

Dúóið Two Step Horror, sem 
er skipað Þórði Grímssyni og 
Önnu Margréti Björnsson, hefur 
gefið út sína fyrstu plötu, Living 
Room Music. Parið samdi plötuna 
veturinn 2008 til 2009 í stofunni 
heima hjá sér. Hún kom út í Bret-
landi í maí hjá óháðu bresku 
útgáfunni Outlier Records. Plat-
an er núna fáanleg í 12 Tónum, 
Smekkleysu og Lucky Records. 

Two Step Horror er í hópnum 
Vebeth sem samanstendur af tón-
listar- og myndlistarmönnum. 
Meðal annarra meðlima eru 
hljómsveitirnar Singapore 
Sling, Third Sound, The Dead 
Skeletons, The Gogo Darkness, 
Hank og Tank og The Meek frá 
Bandaríkjunum.

Fyrsta platan 
frá Horror

TWO STEP HORROR Dúóið Two Step 
Horror er skipað þeim Þórði Grímssyni 
og Önnu Margréti Björnsson.

Breska hljómsveitin Coldplay 
hefur tekið upp dúett með banda-
rísku söngkonunni Rihönnu. 
Lagið heitir Princess of China og 
verður að finna á plötunni Mylo 
Xyloto sem kemur út 24. október. 
„Lögin á plötunni mynda eina 
heild. Strákar og stelpur eru aðal-
persónurnar og efst á listanum 
hjá stelpunum var Rihanna en 
það tók okkur smá tíma að safna 
kjarki til að spyrja hana,“ sagði 
söngvarinn Chris Martin. „Hún 
hefur ótrúlega rödd og hún er 
mjög ólík minni.“ 

Söng dúett 
með Coldplay

RIHANNA Breska hljómsveitin Coldplay 
hefur tekið upp dúett með bandarísku 
söngkonunni Rihönnu.

„Ég var búinn að vera í Skruddu í fimm-
tán ár og mig langaði til að gera eitthvað 
annað,“ segir Ívar Gissurarson, nú fyrrver-
andi forleggjari hjá Skruddu. 

Ívar er búinn að setja íbúð sína í miðbæ 
Reykjavíkur í leigu og er fluttur til 
smábæjar ins Sjöpo í Svíþjóð ásamt konu 
sinni. Þar hyggst hann verða innan handar 
dóttur sinni sem er að fara í framhaldsnám, 
og vera afi í hjáverkum. 

Ívar hefur þó ekki alveg sagt skilið við 
bókaútgáfu því í prentsmiðju er komin 
endur útgáfa á bók Ingólfs heitins Margeirs-
sonar, Lífsjátning: Endurminningar Guð-
mundu Elíasdóttur söngkonu. Ástæðan er 
sú að Ívar er að standa við gefið loforð. „Við 
Ingólfur erum frændur, hann er móður-

bróðir minn. Við sátum saman þegar ég var 
búinn að taka þessa ákvörðun og vorum að 
rabba saman. Hann hafði mikinn áhuga á 
því að við færum að bralla eitthvað saman 
og ég lofaði honum að fyrst skyldi ég gefa út 
eftirlætisbókina mína, Lífsjátningu. Þetta 
er því draumur okkar beggja að rætast,“ en 
Ívar segist hafa heyrt það út undan sér að 
bókin sé í miklum metum hjá ungum konum 
um þessar mundir. „Ingólfi hefði þótt vænt 
um að heyra það.“

Ívar útilokar ekki að fara út í bókaútgáfu 
á nýjan leik en það verði hins vegar aldrei 
jafn stórt í sniðum og Skrudda var. „Hugur-
inn er alveg farinn að mjatla en ég ætla þá 
að gera eitthvað sem hef gaman af og þykir 
vænt um.“ - fgg

Sígild bók Ingólfs endurútgefin

FLUTTUR AF LANDI BROTT Ívar Gissurarson, oftast kenndur 
við Skruddu, er fluttur til Svíþjóðar til að aðstoða dóttur sína. 
Hann hyggst þó gefa aftur út samtalsbókina Lífsjátningu eftir 
Ingólf Margeirsson sem kom út fyrir þrjátíu árum.

Elektrópoppsveitin Sykur hefur 
sent frá sér nýtt lag í stafrænu 
formi sem nefnist Shed Those 
Tears. Þetta er einnig fyrsta 
smáskífulag sveitarinnar sem 
kemur út í Bretlandi. Lagið fékk 
góða dóma í breska blaðinu The 
Guardian á dögunum þar sem 
hljóðgervlarnir, taktarnir og 
raddirnar þóttu blandast einkar 
vel saman. Lagið verður að finna 
á næstu plötu Sykurs sem er 
væntanleg síðar á árinu á vegum 
Record Records. Fram undan 
eru tónleikar á Hoxton Bar and 
Kitchen í London 29. september 
á hinni norrænu Ja Ja Ja-upp-
ákomu og á Airwaves-hátíðinni.

Sykur með 
glænýtt lag
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Lágmúla - Laugavegi - Garðatorgi - Smáralind - Smáratorgi - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Patreksfirði - Ísafirði - Blönduósi - Hvammstanga
Skagaströnd - Sauðárkróki - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstöðum - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Fáskrúðsfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Keflavík

Afsláttur af allri línunni.

Guli miðinn
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- Lifið heil

www.lyfja.is

Til hamingju
með daginn
Fylgstu með og nýttu þér 
fjölmörg spennandi tilboð í 
tilefni af 15 ára afmæli Lyfju.

VITEYES augnvítamín 
með zinki og luteini.

   til augnbotnahrörnunar
THERA TEARS gervitár og gel 
gegn augnþreytu og þurrki.

afmælis-
afsláttur 

15%15%15%
afmælis-
afsláttur 

25%25%25%

Magnesíum er nauðsynlegt  
fyrir uppbyggingu beina, vöðva 
og tauga. Teskeið af Crystal Magnesíum 
út í vatn á hverju kvöldi, bætir svefninn og meltinguna. 

Rannsóknir hafa sýnt að almenningur fær ekki alltaf nægilegt D-vítamín 
í gegnum fæðu eða sólarljós. Solaray er gæðavítamín.

KAL Crystal Magnesíum 
Solaray D vítamín

afmælis-
afsláttur 

25%25%25%

Nutrilenk Gold

afmælis-
afsláttur 

20%20%20%

Náttúrulegt byggingarefni fyrir 
liðina. Hentar fólki sem þjáist af 
sliti og verkjum í liðamótum. 
NUTRILENK GOLD hefur fengið 
frábærar viðtökur hérlendis og 
státar af þúsundum ánægðra 
viðskiptavina. 

Viteyes og Thera Tears

Tilboðin hér að neðan gilda til 16. september.
 

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Þriðjudagur 13. september 2011 

➜ Tónleikar
20.00 Pasi Eerikäinen fiðluleikari og 
Jón Sigurðsson píanóleikari flytja verk 
eftir Strauss, Brahms, Kuusisto og Jón 
Nordal í Bergi á Dalvík. 
21.00 Dúettinn Simon & Clover 
leikur á tónleikum á Café Rosenberg. 
Aðgangseyrir er kr. 1.000.

➜ Leiklist
20.00 Leikfélagið Sýnir flytur leikverkið 
Tristram og Ísönd í Gaflaraleikhúsinu í 
Hafnarfirði. Miðaverð er kr. 2.000.

➜ Fundir
16.30 Alþjóðamálastofnun og NEXUS, 
standa að málstofu um Grænland og 
Norðurslóðir. Málstofan er öllum opin 
og verður haldin í Háskóla Íslands, 
Lögbergi 101.

➜ Umræður

20.00 Umræðukvöld um norrænar 
bókmenntir með þátttöku Piu Tafdrup, 
Einars Más Guðmundssonar, Jóns 
Yngva Jóhannssonar og Auðar Aðal-
steinsdóttur. Umræður verða á 
skandinavísku og ensku og fara fram í 
Norræna húsinu.

➜ Uppákomur
20.00 Ritlistarhópur Kópavogs 
stendur fyrir minningardagskrá um átta 
látin skáld úr Kópavogi í Forsælunni við 
Salinn í Kópavogi. Aðgangur er ókeypis.

➜ Tónlist
21.00 Spilakvöld á Prikinu og plötu-
snúðurinn Dj dr Zeuss þeytir skífum.
22.00 Plötusnúðurinn HalliValli þeytir 
skífum á Kaffibarnum.
22.00 Karókí með tónlistarmanninum 
Ragnari Ólafssyni, sem spilar undir og 
raddar, á Café Oliver.

➜ Fyrirlestrar
12.30 Antti Kuosmanen, sendiherra 
Finnlands hjá OECD, heldur fyrirlestur á 
vegum Alþjóðamálastofnunar og Rann-
sóknaseturs um smáríki, í fundarsal 
Norræna hússins.

➜ Útivist
Korpúlfarnir, samtök eldri borgara í 
Grafarvogi, standa fyrir sundleikfimi í 
Grafarvogssundlaug.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Tónlistarmaðurinn Gylfi Ægisson 
heldur upp á 65 ára afmælið sitt 
með því að flytja bestu lögin sín 
í bland við gamanmál í Salnum í 
Kópavogi 12. nóvember. 

„Ég verð einn með grín 
og gaman eins og ég er 
með í afmælum og hefur 
þótt mjög vinsælt,“ segir 
Gylfi. „Ég hef verið að 
skemmta mjög mikið 
í afmælum, fyrir 
utan það sem ég 
er að gera með 
GRM,“ segir 
hann og á þar 
við hljóm-

sveitina sem er skipuð honum, 
Rúnari Þór og Megasi. Önnur plata 
þeirra kemur út fyrir jól og eru 
þeir þegar búnir að syngja lögin 
í hljóðveri. 

Miðasala á afmælistón-
leikana hefur gengið vel 
og með sama áframhaldi 
verður uppselt um næstu 
mánaðamót.  - fb

Grín og gítarspil

65 ÁRA Gylfi Ægisson 
heldur upp á afmælið 
sitt með tónleikum í 
Salnum.

Önnur plata Hellvar, Stop That 
Noise, kemur út á miðvikudaginn. 
„Við tókum hana „live“ upp á einni 
helgi í desember. Aron Arnarsson 
var á tökkunum og þetta var hug-
mynd frá honum. Hann hafði verið 
á tökkunum hjá okkur á Airwaves 
og sagðist vilja fanga kraftinn 
hjá okkur. Það var alveg hárrétt 
ákvörðun hjá honum,“ segir Elvar 
Geir Sævarsson. 

Um tónjöfnun (mastering) á 
plötunni sá JJ. Golden frá Golden 
Mastering, sem hefur unnið með 
böndum eins og Primus, Sonic 
Youth, Calexico og Neurosis.

Fyrsta plata Hellvar kom út 

fyrir fjórum árum og hefur ýmis-
legt breyst síðan þá. Sveitin var 
upphaflega dúett Elvars Geirs 
og Heiðu Eiríksdóttur en er núna 
kvintett. „Síðasta plata var bara 
með forrituðum trommuheila. Við 
vorum að daðra við elektróníska 
músík en núna er þetta mest bara 
keyrslurokk.“ 

Hellvar heldur útgáfu- og hlust-
unarpartý í Nýlenduvöruverzlun 
Hemma og Valda á miðvikudags-
kvöld. Þá verður nýr meðlimur 
kynntur til leiks, Haukur Viðar 
Alfreðsson úr Morðingjunum 
sem tekur við bassanum af Sverri 
Ásmundssyni.  - fb 

Fönguðu kraftinn á einni helgi

TEKIN UPP Á EINNI HELGI Önnur plata 
Hellvar, Stop That Noise, var tekin upp á 
einni helgi í desember í fyrra.
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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.

ÞRIÐJUDAGUR: GE9N 18:00, 20:00, 22:00  SVÍNASTÍAN 
18:00, 20:00, 22:00  ANDLIT NORÐURSINS 18:00, 20:00, 
22:00  MÓTVÆGI 20:00  MARY AND MAX 18:00 

 ANIMAL KINGDOM 22:00  
ÍSLENSKUR TEXTI. ENGLISH SUBTITLES.

Svínastían 
með Noomi Rapace

Þ.Þ. Fréttatíminn

Tónlist  ★★★★

We Sink
Sóley

Sóley Stefánsdóttir er hljóm-
borðsleikari í hljóm-
sveitunum Seabear og 
Sin Fang. Í fyrra steig 
hún fram sem sóló-
listamaður þegar hún 
sendi frá sér EP-plöt-
una Theater Island 
sem vakti mikla og 
verðskuldaða athygli. 
Á henni voru sex 
píanódrifin, róleg og 
stemningsfull lög. 
Nú er fyrsta platan 
hennar í fullri lengd 
komin út. Hún heitir 
We Sink og er gefin 
út af Kimi Records 
á Íslandi, en þýska 
fyrir tækið Morr Music 
gefur hana út á alþjóðamarkaði 
og dreifir henni út um allan heim. 
Þegar þetta er skrifað er Sóley á 
þriggja vikna tónleikaferð um 
Evrópu.

Það eru þrettán lög á plöt-
unni, tíu ný lög og þrjú sem voru 
á Theater Island. We Sink er í 
sama anda og fyrri platan, en 
lögin eru fjölbreytilegri. Eitt af 

einkennum We Sink er mínímal-
ískar útsetningar. Söngurinn er 
mjög framarlega í mixinu, en á 
bak við hann er gjarnan píanó-
leikur, hljómborð, raddir, stund-
um smá gítar og bassi eða önnur 
hljóðfæri og svo mjög útpældur 

ásláttur sem er ólík-
ur á milli laga. Sums 
staðar er þetta lófa-
klapp eða hikandi raf-
bank, en annars stað-
ar heilt trommusett 
og svo allt þar á milli. 
Eins og fyrr segir eru 
útsetningarnar mis-
jafnar frá einu lagi 
til þess næsta. Í lag-
inu Bad Dream er til 
dæmis eingöngu smá 
gítarundirleikur. Ein-
kenni flestra útsetn-
inganna er ákveð-
in naumhyggja. Hér 
sannast að stundum 
er minna meira.

Margar laga smíðanna á We 
Sink eru melódískar og grípandi 
og textarnir eru skemmtilegir. 
Sóley semur öll lög og texta. Hún 
syngur og spilar á flest hljóðfær-
in og tekur plötuna upp ásamt 
Sindra Má Sigfússyni, Héðni 
Finnssyni og Birgi Jóni Birgis-
syni. 

Nokkrir aðrir hljóðfæra-

leikarar koma við sögu. Öll 
vinnsla plötunnar; söngur, spila-
mennska og hljómur eru til fyrir-
myndar.

Það eru mörg frábær lög á We 
Sink þar á meðal má nefna I‘ll 
Drown, Smashed Birds, Kill the 
Clown, Pretty Face, And Leave og 
svo hið magnaða Theater Island.

We Sink er á heildina litið mjög 
góð plata. Sóleyju hefur tekist að 
búa til einstaka stemningu sem 
heldur þessari annars fjölbreyttu 
plötu saman. Theater Island EP 
platan gaf fögur fyrirheit og We 
Sink stendur við þau að fullu.

Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Melódísk og grípandi 
lög og einfaldar en hugmyndaríkar 
útsetningar einkenna þessa frábæru 
fyrstu plötu Sóleyjar í fullri lengd.

Minna er meira 
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Skemmtikrafturinn Sverrir 
Þór Sverrisson hefur fullt 
tilefni til að gleðjast þessa 
dagana. Tíu þúsund gestir 
sáu þriðju Sveppa-mynd-
ina í kvikmyndahúsum um 
helgina og alls hafa yfir 80 
þúsund manns séð mynd-
irnar hans.

Kvikmyndin Algjör Sveppi og 
töfraskápurinn var aðsóknar-
mesta myndin þessa helgina en 
rúmlega tíu þúsund gestir af 
öllum stærðum og gerðum fóru 
og sáu ævintýri grallarans og 
vina hans.

„Við erum virkilega sáttir, 
alveg rosalega glaðir,“ segir 
Sverrir Þór Sverrisson í sam-
tali við Fréttablaðið. Samkvæmt 
aðsóknarlista kvikmynda-
húsanna sem sendur var út í gær 
fóru 10.260 að sjá myndina um 
helgina en það skilar tæplega tíu 
milljónum í miðasölu. Þetta eru 
aðeins 500 færri gestir en komu 
á frumsýningarhelgi þrívíddar-
myndarinnar, Algjör Sveppi og 
dularfulla hótelherbergið. Alls 
hafa nú 81 þúsund gestir séð 
Sveppa-myndirnar þrjár en sú 
tala á eflaust eftir að fara yfir 
100 þúsund gesta markið þegar 
sýningum á þriðju myndinni 
lýkur.

Sverrir var hins vegar ekki 
reiðubúinn að lýsa því yfir að 
fjórða myndin yrði gerð. „Við 
ætlum ekki að gera hana bara til 
að gera hana. Það getur vel verið 
að fjórða myndin verði gerð, það 
er góð stemning fyrir því í hópn-
um. En það verður ekki á næsta 
ári. Við ætlum ekki að vaða í 
það,“ segir Sverrir, sem hefur 
þó ekki sagt skilið við Sveppa 
því fram undan eru skrif fyrir 
barnaþættina á Stöð 2.

 freyrgigja@frettabladid.is

SVERRIR ÞÓR Í SKÝJUNUM

GOTT GENGI Þríeykið Villi, Gói og Sveppi er að gera góða hluti í kvikmyndahúsum 
borgarinnar um þessar mundir. Rúmlega tíu þúsund sáu þriðju Sveppamyndina um 
helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SÓLEY  STEFÁNSDÓTTIR

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ GILDA 
EKKI Í BORGARBÍÓI

5%

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

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

COLOMBIANA  KL. 8 - 10.20  16
MELANCHOLIA KL. 6 - 9  12 
Á ANNAN VEG  KL. 6 - 8 - 10 10
30 MINUTES OR LESS  KL. 8 - 10  14
SPY KIDS 4D  KL. 5.50  L
ONE DAY  KL. 5.30 12

ÞAÐ EIGA ALLIR EINN SVOLEIÐIS

-K.H.K., MBL

-E.E., DV

- H.V.A. - FRÉTTABLAÐIÐ

B.G.- MBL

COLOMBIANA 5.50, 8 og 10.15(POWER)

THE DEVILS DOUBLE 8 og 10.15

CHANGE UP 8 og 10.15

SPY KIDS - 4D 6

STRUMPARNIR - 3D 6 - ISL TAL

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

700 kr.700 kr. 700 kr.700 kr.
700 kr.700 kr.

950 KR. Í 3D950 KR. Í 3D
gleraugu seld sérgleraugu seld sér

950 KR. Í 4D950 KR. Í 4D
gleraugu seld sérgleraugu seld sér

Þriðjudagur er tilboðsdagur.

POWERSÝNINGKL. 10.15
 

ÞRÆLMÖGNUÐ MYND UM 
SON SADDAM HUSSEIN!

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL
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ALGJÖR SVEPPI TÖFRASKÁPURINN kl. 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. 5:30(2D)
FINAL DESTINATION 5 kl. 8 - 10:20 3D
HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS 2 kl. 5 3D
COWBOYS & ALIENS kl. 8 2D
HORRIBLE BOSSES kl. 10:40 2D

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

ALGJÖR SVEPPI OG TÖFRASKÁPURINN kl. 6  2D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8 2D
FRIGHT NIGHT - 3D kl. 10:20 3D
Kvikmyndahátíð daganna 26.Ágúst til 12.September

16

16

L

L

16

16

7

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

AKUREYRI

����
Entertainment Weekly

����
San Fransisco - TH

COLIN FARRELL ER FRÁBÆR Í 
ÞESSUM MAGNAÐA THRILLER

SÝND Í 
3D

THE TREE OF LIFE Ó textuð kl. 5:20
CASINO JACK  M/Íslenskum texta kl. 6
THE BEAVER Ó textuð kl. 8
RABBIT HOLE M/Íslenskum texta kl. 8
HESHER M/Íslenskum texta kl. 10
RED CLIFF M/ enskur texti kl. 10

ALGJÖR SVEPPI OG TÖFRASKÁPURINN kl. 6 - 8
FRIGHT NIGHT kl. 10:10
RISE OF THE PLANET OF THE APES kl. 8
FRIENDS WITH BENEFITS kl. 10:10,         BÍLAR kl. 5:50
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ALGJÖR SVEPPI kl. 6 - 8
COLOMBIANA kl. 10:10
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8
RISE OF THE APES kl. 10:30
BÍLAR 2 íslenskt tal kl. 5.30
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SELFOSS

ÞRIÐJUDAGSBÍÓ 

Í DAG 
GILDIR EKKI Á SVEPPA

         12



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

TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT OG FYLGSTU MEÐ FRÁ BYRJUN!

MEISTARADEILDIN BYRJAR MEÐ FJÖLDA STÓRLEIKJA ÞAR SEM UNGSTIRNIÐ KOLBEINN SIGÞÓRSSON SPREYTIR SIG MEÐAL ÞEIRRA ALLRA BESTU. ÚTSENDINGARNAR HEFJAST KL. 18 Á 
LEIKDEGI OG AÐ LEIKJUM LOKNUM FARA ÍÞRÓTTAFRÉTTAMENN STÖÐVAR 2 OG SÉRFRÆÐINGAR ÞEIRRA YFIR ÖLL MÖRKIN, TILÞRIFIN OG UMDEILDU ATVIKIN Í MEISTARAMÖRKUNUM. 

18:00  Meistaradeildin — upphitun

18:30  Barcelona — AC Milan

18:30  Borussia Dortmund — Arsenal

18:30  Chelsea — Bayer Leverkusen

20:45  Meistaramörkin

Í KVÖLD

18:00  Meistaradeildin — upphitun

18:30  Ajax — Lyon

18:30  Benfica — Man. Utd.

18:30  Man. City — Napoli

20:45  Meistaramörkin

Á MORGUN
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sport@frettabladid.is

Aktu um á nýlegum bíl í ábyrgð.

Einstakt tækifæri til að 
eignast 2010 árgerð af bíl, 
á afar hagstæðum kjörum.Eigð’ann!

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

* M.v. Ergo bílasamning 
með 80% fjármögnun, 8,8% 

óverðtryggðum vöxtum og 
gullvildarkjörum.

5,9 l /100 km*VW Polo 1.2  

Eigð´ann

Verð 1.690.000
Útborgun 338.000  

Mánaðargreiðsla* 28.981

Binditími 60 mánuðir

6,4 l /100 km*VW Golf 1.4   

Eigð´ann

Verð 2.590.000
Útborgun 518.000  

Mánaðargreiðsla* 44.342

Binditími 60 mánuðir

6,0 l /100 km*Hyundai i20 1.4  

Eigð´ann

Verð 1.690.000
Útborgun 338.000  

Mánaðargreiðsla* 28.981

Binditími 60 mánuðir

6,1 l /100 km*Hyundai i30 1.4  

Eigð´ann

Verð 1.790.000
Útborgun 358.000  

Mánaðargreiðsla* 30.688

Binditími 60 mánuðir

Sími 525 8000 · bilaland@bilaland.is

– Breiðhöfða

mánaðargreiðsla miðast 
við Ergo fjármögnun

bílasamningur

Komdu í Bílaland Breiðhöfða, kíktu á 
úrvalið og kannaðu kosti þess að eig’ann.
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GUÐMUNDUR REYNIR GUNNARSSON  meiddist ekki alvarlega í leiknum gegn FH á sunnudag. Guð-
mundur meiddist á ökkla undir lok leiksins. Hann sagði í samtali við Fréttablaðið í gær að hann væri tæpur fyrir leikinn 
gegn Grindavík á fimmtudag en myndi en klárt væri að hann myndi spila í stórleik sumarsins gegn ÍBV á sunnudag.

FÓTBOLTI Í kvöld verður flautað til 
leiks í riðlakeppni Meistara deildar 
Evrópu. Boðið er upp á sann-
kallaðan risaslag í fyrstu umferð 
þegar AC Milan sækir Evrópu-
meistara Barcelona heim.

Milan verður án sinnar skær-
ustu stjörnu en Zlatan Ibrahimovic 
meiddist á æfingu í gær. Milan 
verður einnig án Robinho þannig 
að þeir Pato og Antonio Cassano 
þurfa að draga vagninn í sókninni 
hjá ítalska liðinu.

Aaron Ramsey verður ekki með 
Arsenal í kvöld þegar enska liðið 
sækir Dortmund heim. Ramsey er 
meiddur. 

Þetta er vont fyrir Arsenal 
enda einnig án Jacks Wilshere. 
Mikel Arteta og Yossi Benayoun 
munu væntanlega báðir spila með 
Arsenal í kvöld. Alex Song og 
Emmanuel Frimpong eru einnig 
klárir í bátana.

Chelsea á síðan heimaleik gegn 
þýska liðinu Bayer Leverkusen. 
Andre Villas-Boas, stjóri Chel-
sea, hefur ekki áhyggjur af því að 
sjálfstraust leikmanna Chelsea sé 
lítið í keppninni. Chelsea hefur á 
síðustu árum komist nálægt sigri 
í keppninni en aldrei náð að landa 
bikarnum eftirsótta.

„Ég held að það sé ekkert sál-

fræðilegt vandamál hjá liðinu. 
Það gerist margt óvænt í þessari 
keppni og stundum getur það skil-
að liðum alla leið í úrslita leikinn. 
Maður veit aldrei hvað gerist,“ 
sagði Villas-Boas.

„Félagið er oftar en ekki í 
undanúrslitum keppninnar. Við 
munum reyna að fara alla leið 
aftur í vetur.“    - hbg

Riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu hefst í kvöld með átta leikjum:

Enginn Zlatan gegn Barcelona

FLOTTUR MEÐ TAGLIÐ Zlatan mun ekki leika á sínum gamla heimavelli með Milan í 
kvöld. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Leikir kvöldsins
E-riðill:
Chelsea - Bayer Leverkusen  Sport 4
Genk - Valencia
F-riðill:
Dortmund - Arsenal   Sport 3
Olympiakos - Marseille
G-riðill:
Apoel Nicosia - Zenit St. Petersburg
Porto - Shaktar Donetsk
H-riðill:
Barcelona - AC Milan   Sport
Viktoria Plzen - BATE Borisov

FÓTBOLTI KSÍ veitti í gær verðlaun 
fyrir umferðir 10-18 í Pepsi-deild 
kvenna. Gunnhildur Yrsa Jóns-
dóttir, fyrirliði meistaranna, var 
valin best og Þorlákur Árnason 
var valinn besti þjálfarinn.   - hbg

Pepsi-deild kvenna:

Gunnhildur og 
Þorlákur best

ÁNÆGÐ Þorlákur og Gunnhildur Yrsa 
með verðlaunin sín. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Pepsi-deild kvenna:
Verðlaun fyrir umferðir 10-18:
Besti leikmaðurinn: Gunnhildur Yrsa Jóns-
dóttir, Stjarnan
Besti þjálfarinn: Þorlákur Árnason, Stjarnan
Besti markvörðurinn: Birna Berg Haralds-
dóttir, ÍBV
Stuðningsmannaverðlaun: Stjarnan
Lið umferðanna:
Birna Berg Haraldsdóttir, ÍBV
Elísa Viðarsdóttir, ÍBV
Mist Edvardsdóttir, Val
Málfríður Erna Sigurðardóttir, Val
Anna Björk Kristjánsdóttir, Stjarnan
Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, Stjarnan
Laufey Ólafsdóttur, Val
Fanndís Friðriksdóttir, Breiðablik
Soffía Arnþrúður Gunnarsdóttir, Stjarnan
Ashley Bares, Stjarnan
Berglind Björg Þorvaldsdóttir, ÍBV

HANDBOLTI HSÍ réði í gær Gústaf 
Adolf Björnsson sem aðstoðar-
landsliðsþjálfara kvenna. Gústaf 
mun því verða aðstoðarmaður 
Ágústs Þórs Jóhannssonar lands-
liðsþjálfara.

Gústaf Adolf tekur við starfinu 
af Einari Jónssyni sem er frekar 
upptekinn við þjálfun hjá Fram.

Ágúst fær reynslumikinn mann 
með sér í Gústafi en hann hefur 
þjálfað hjá Fram, Haukum, Vík-
ingum og hann þjálfar nú hjá 
Stjörnunni. Gústaf hefur verið 
aðalþjálfari landsliðsins en hann 
tók við af Slavko Bambor árið 
1991.

Spennandi verkefni er fram 
undan hjá landsliðinu en það 
tekur þátt á HM í Brasilíu í des-
ember.   - hbg

HSÍ ræður nýjan mann:

Gústaf aðstoðar 
Ágúst Þór

GÚSTAF ADOLF Hér í leik með Stjörnu-
stúlkum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Verum skynsöm!
Það er ekki lengur nauðsynlegt að eiga
stóran og eyðslufrekan jeppa. Möguleiki 
á að fá stærri bíla tímabundið gegn vægu 
gjaldi.

Engin 
útborgun! 

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

Leigð’ann!

www. avis.is    sími 591 4000

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

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

5,9 l /100 km*VW Polo 1.2  

Leigð´ann

Samtals á mán:* 49.900
Leigutími 12 mánuðir

6,0 l /100 km*Hyundai i20 1.4  

Leigð´ann

Samtals á mán:* 49.900
Leigutími 12 mánuðir

6,1 l /100 km*Hyundai i30 1.4  

Leigð´ann

Samtals á mán:* 54.900
Leigutími 12 mánuðir

6,4 l /100 km*VW Golf 1.4  

Leigð´ann

Samtals á mán:* 74.900
Leigutími 12 mánuðir
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 SUN      MÁN ÞRI MIÐ FIM FÖS LAU 

Jeppi
Skíði Ak.
JeppJepp

Jeppi
Skíði Ak.
JeppJeppJeppi

Skíði Ak..
JeppJepp

VW Polo

VW Polo

VW Polo VW Polo

VW Polo

VW Polo

VW Polo
VW Polo

VW Polo

VW Polo
VW Polo

VW Polo
VW Polo

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

*

FÓTBOLTI Það vakti að vonum mikla 
athygli á sunnudag þegar Heimir 
Hallgrímsson tilkynnti að hann 
myndi láta af þjálfun ÍBV-liðs-
ins í lok tímabilsins. Það kemur 
eflaust mörgum á óvart enda 
hefur ÍBV verið á stöðugri uppleið 
undir stjórn Heimis. Tímasetning 
tilkynningarinnar vekur einnig 
athygli en ÍBV er í blóðugri baráttu 
um Íslandmeistaratitilinn við KR.

„Þetta var farið að kvisast 
út enda sagði ég stjórninni frá 
ákvörðun minni fyrir mánuði. Því 
vildum við segja fréttina áður en 
aðrir færu að slúðra um málið,“ 
segir Heimir, en ÍBV hefur þegar 
gefið út að Magnús Gylfason taki 
við liðinu. Eftir stendur samt 
spurningin af hverju Heimir sé að 
hætta.

Minn tími er liðinn í Eyjum
„Ég er búinn að skila mínu til 
félagsins og ég ætla ekki að vera 
ellidauður þjálfari ÍBV. Minn tími 
er einfaldlega kominn hér. Strák-
arnir hafa gott af nýju blóði. Mér 
finnst þetta líka frábær tími til að 
stíga til hliðar. Það er allt önnur 
umgjörð, staða og allt annað lið en 
þegar ég tók við á sínum tíma. Ég 
tel mig því skila ansi góðu búi,“ 
segir Heimir, en hann tók við lið-
inu af Guðlaugi Baldurssyni er það 
féll árið 2006.

Heimir var með liðið í tvö ár í 
1. deild en eftir að ÍBV komst upp 
aftur hefur það verið á mikilli 
siglingu. Var mjög nálægt því að 
vinna titilinn í fyrra og er aftur í 
baráttunni núna.

Nú þegar eru farnar af stað 

sögusagnir um að Heimir sé að 
fara hingað og þangað. Hann segir 
allar þær sögur vera rangar enda 
hafi hann ekki rætt við nein félög 
enn sem komið er. Hann muni þó 
hlusta, komi áhugaverð tilboð.

„Ég hef ekkert verið að velta 
mér upp úr framhaldinu en von-
andi fæ ég að þjálfa einhvers 
staðar. Það er engin flétta eða 
neitt í gangi hjá mér. Það er sann-
leikurinn. Ég tel mig vera að gera 

félaginu greiða með því að láta 
vita í tíma svo það geti gert sínar 
ráðstafanir. Ég er að hugsa um 
hagsmuni ÍBV og tel mig hafa 
komið heiðarlega fram,“ segir 
Heimir, en hann hefur enga trú á 
því að þetta mál trufli ÍBV-liðið í 
lokaleikjum mótsins.

Það væri gaman 
að prófa eitthvað nýtt
Heimir ætlar að skoða sín mál 
eftir tímabilið en hefur alls ekki 
tekið neina ákvörðun um að flytja 
upp á land. Hann er tannlæknir 
í Vestmannaeyjum og það er það 
eina sem liggur fyrir í dag.

„Ég vona að ég sé ekki hættur 
að þjálfa. Kannski býðst eitthvað 
skemmtilegt og þá skoða ég það. 
Ég hef aldrei verið að þjálfa pen-
inganna vegna og er ekkert að 
fara á taugum. Það er bara léttir 
fyrir mig að þetta mál sé komið 
út svo ég geti lagt það til hliðar,“ 
segir Heimir, sem þekkir aðeins 
að þjálfa í Eyjum.

„Það gæti verið gaman að prófa 
eitthvað nýtt. Hið eina sem er 
á ferilskránni hjá mér er ÍBV. 
Yngri flokkar, kvenna- og karla-
lið. Eins og ég segi skoða ég það 
sem kemur upp en ég get sagt af 
fullum heiðarleika að ég er ekki 
með neitt annað tilboð í höndunum 
sem stendur,“ segir Heimir. Hann 
nennti ekki að svara símtölum í 
gær, en síminn hringdi mikið hjá 
honum þá.

„Ég hefði líklega svarað hefði 
komið símtal frá Englandi,“ segir 
Heimir léttur og hlær við.

 henry@frettabladid.is

Aldrei þjálfað peninganna vegna
Heimir Hallgrímsson mun láta af þjálfun ÍBV í lok sumars. Hann segist ekki vera með tilboð frá neinu 
öðru félagi í höndunum. Heimir er ekki hættur að þjálfa og mun skoða þau tilboð sem hann fær.

ÞEKKIR SINN VITJUNARTÍMA Heimir segir að ÍBV-liðið hafi gott af því að fá nýjan 
þjálfara. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Brasilíski markvörður-
inn Heurelho Gomes mun að 
öllum líkindum yfirgefa Totten-
ham þegar félagaskiptaglugginn 
opnast á ný í janúar. 

Harry Redknapp, knattspyrnu-
stjóri Tottenham, hefur gefið 
til kynna í enskum fjölmiðlum 
að markvörðurinn eigi sér ekki 
framtíð hjá Lundúnaliðinu.    - sáp

Heurelho Gomes:

Fer frá Spurs

FÓTBOLTI Newcastle skreið upp í 
fjórða sæti ensku úrvalsdeildar-
innar í gær er liðið náði marka-
lausu jafntefli gegn QPR á úti-
velli. Leikurinn var fjörugur en 
leikmönnum var fyrirmunað að 
skora.

Joey Barton var fyrirliði gegn 
sínu gamla félagi og hélt ró sinni 
að mestu allan leikinn.

QPR er í ellefta sæti deildar-
innar. Heiðar Helguson var ekki 
í leikmannahópi QPR að þessu 
sinni.   - hbg

Jafnt hjá QPR og Newcastle:

Newcastle í 
fjórða sætið

FYRIRLIÐI Joey Barton var fyrirliði QPR 
gegn sínu gamla liði.

NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES
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Við frumsýnum tvær
gamanþáttaraðir
í kvöld á Stöð 2

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

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

> Charlize Theron
„Mér finnst sú aðferð að sakfella 
morðingja og taka þá af lífi ekki 
endilega senda út réttu skilaboðin.“
Charlize Theron leikur í kvikmyndinni 
Hancock, sem segir frá óvin-
sællri ofurhetju sem leitar til 
kynningarfulltrúa til að laga 
ímynd sína og vinna traust 
almennings á ný. Myndin er 
sýnd á Stöð 2 Bíói kl. 20.

18.15 Að norðan Fjölbreyttur þáttur um 
norðlenskt mannlíf.

21.00 Bæjarstjórnarfundur Útsending 
frá bæjarstjórnarfundi frá því fyrr um daginn.

20.00 Hrafnaþing Jafet Ólafsson með 
nýjustu fréttir úr viðskiptalífinu.

21.00 Græðlingur Gurrý og grænir fingur.

21.30 Svartar tungur Þingi lokið en hefst 
aftur fyrsta mánudag í október. Þrátt fyrir það 
er nóg að ræða.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um 
helgar og allan sólarhringinn.

15.45 Íslenski boltinn (e)

16.40 Leiðarljós

17.25 Tóti og Patti (23:52)

17.35 Þakbúarnir (22:52)

17.47 Skúli skelfir (5:52)

17.58 Jimmy Tvískór (15:26)

18.20 Táknmálsfréttir

18.30 Laus og liðugur (4:20)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

19.55 Að duga eða drepast (40:40) 
(Make It or Break It)

20.40 Herstöðvarlíf (Army Wives) 
Bandarísk þáttaröð um eiginkonur hermanna 
sem búa saman í herstöð og leyndarmál 
þeirra.

21.25 Golf á Íslandi Golfþættir fyrir alla 
fjölskylduna, þá sem spila golf sér til ánægju 
og yndisauka og líka þá sem æfa íþróttina 
af kappi.

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Njósnadeildin (2:8) (Spooks IX) 

23.15 Anna Pihl (1:10) (Anna Pihl) Dönsk 
þáttaröð um erilsamt starf lögreglukonunnar 
Önnu Pihl. Atriði í þáttunum eru ekki við 
hæfi barna.

00.00 Kastljós (e)

00.20 Fréttir

00.30 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Rachael Ray (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

15.45 Parenthood (4:22) (e)

16.35 Dynasty (27:28)

17.20 Rachael Ray

18.05 Got to Dance (3:21) (e)

18.55 America‘s Funniest Home Videos

19.20 Rules of Engagement (4:13) (e)

19.45 Will & Grace (11:24)

20.10 Outsourced - NÝTT (1:22) Todd 
er venjulegur millistjórnandi hjá fyrirtæki sem 
selur smádót í gegnum símasölu. Dag einn 
þegar hann mætir til vinnu er honum sagt 
að verkefnum símaversins hafi verið útvistað 
til Indlands – og hann eigi að flytja þangað 
til að hafa yfirumsjón með því. Todd ákveð-
ur að slá til og mætir til Indlands í vinnuna 
þar sem loftslagið er öðruvísi, menningin 
önnur og fólkið frábrugðið því sem hann á 
að venjast.

20.35 The Marriage Ref (3:10) 

21.25 Nýtt útlit - NÝTT (1:12) Þessir vin-
sælu þættir snúa nú aftur með breyttu sniði. 
Þau Jóhanna, Hafdís og Ási aðstoða ólíkt fólk 
að ná fram sínu besta í stíl og útliti. 

21.55 In Plain Sight (11:13) 

22.40 Dexter (6:12) (e)

23.30 CSI: New York (13:22) (e)

00.20 Leverage (11:16) (e)

01.05 Shattered (12:13) (e)

01.55 Smash Cuts (29:52) (e) 

02.15 Will & Grace (11:24) (e) 

02.35 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America

07.10 World Golf Championship 2011 

11.10 Golfing World

12.00 Golfing World

12.50 The KLM Open (1:2)

15.50 World Golf Championship 2011

18.00 Golfing World

18.50 PGA Championship 2011 (4:4)

22.00 Golfing World 

22.50 PGA Tour - Highlights (29:45)

23.45 ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 Doctors (31:175)

10.15 Extreme Makeover: 
Home Edition

11.00 Wonder Years (11:23)

11.25 The Bill Engvall Show (7:12)

11.50 Monk (10:16)

12.35 Nágrannar

13.00 American Idol (16:39)

14.20 American Idol (17:39)

15.00 Sjáðu

15.30 Barnatími Stöðvar 2

17.05 Bold and the Beautiful

17.30 Nágrannar

17.55 The Simpsons (24:25)

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.11 Veður 

19.20 Two and a Half Men (3:24)

19.45 Modern Family (6:24)

20.10 Two and a Half Men (5:16)

20.35 Mike & Molly (1:24) Stórskemmti-
legir rómantískir gamanþættir úr smiðju 
Chuck Lorre sem fjalla um Mike og Molly, tvo 
ofurvenjulega og viðkunnalega einstaklinga 
sem kynnast á fundi fyrir fólk sem glímir við 
matarfíkn, og verða ástfangin upp fyrir haus. 

21.00 Chuck (1:24)

21.45 Come Fly With Me (5:6)

22.15 Entourage (11:12)

22.40 Daily Show: Global Edition

23.10 Borgarilmur (3:8)

23.45 Hot In Cleveland (8:10)

00.10 Cougar Town (8:22)

00.35 Hawthorne (1:10)

01.20 True Blood (7:12)

02.05 NCIS: Los Angeles (20:24)

02.50 Nip/Tuck (13:19)

03.35 Silk

05.25 Two and a Half Men (5:16)

05.50 Fréttir og Ísland í dag

08.00 Top Secret

09.30 Vetrardagskrá Stöðvar 2

10.10 The Curious Case of Benjamin 
Button

12.50 Skoppa og Skrítla

14.00 Top Secret

15.30 Vetrardagskrá Stöðvar 2

16.10 The Curious Case of Benjam-
in Button

18.50 Skoppa og Skrítla

20.00 Hancock

22.00 Insomnia

00.00 Friday the 13th

02.00 Zombie Strippers

19.30 The Doctors
20.15 Grey‘s Anatomy (20:24) Fimmta 
sería þessa vinsælasta dramaþáttar í heimi. 
Meredith og Derek komast að því að það að 
viðhalda hinu fullkomna sambandi er mun 
erfiðara en þau áttu von á. Líf læknanna 
ungu hefur tekið stakkaskiptum þegar einn 
úr hópnum veikist alvarlega og mörkin milli 
lækna og sjúklinga verða óljós.
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.50 Love Bites (5:8) Frábærir rómant-
ískir gamanþættir þar sem allt er látið flakka 
um nútímaástarsambönd frá framleiðendum 
Sex and the City, Love Actually og Bridget 
Jones’s Diary um ástina og allt það brjálæði 
sem hún fær okkur til að gera.
22.35 Big Love (4:9) Fjórða þáttaröðin 
um Bill Henrickson og óvenjulegu fjölskyld-
una hans. Sögusvið þáttanna er samfélag 
mormóna í Salt Lake City í Utah-ríki þar sem 
fjölkvæni tíðkast.  Bill er sannkristinn mor-
móni, farsæll verslunareigandi og mikill fjöl-
skyldumaður en hann á þrjár eiginkonur, þrjú 
heimili og sjö börn.
23.35 Weeds (10:13) Gamanþættir um 
ekkjuna úrræðagóðu, Nancy Bowden, sem 
ákvað að hasla sér völl sem eiturlyfjasali.
00.10 The Bill Engvall Show (7:12)
00.35 Týnda kynslóðin (4:40)
01.05 Grey‘s Anatomy (20:24)
01.50 The Doctors (111:175)
02.35 Sjáðu
03.00 Fréttir Stöðvar 2 
03.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

16.15 Pepsi mörkin Skemmtilegur þáttur 
þar sem farið er yfir öll mörkin og umdeildu 
atvikin í Pepsi deild karla í knattspyrnu. Um-
sjónarmaður er Hörður Magnússon.

17.30 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Skyggnst á bakvið tjöldin hjá liðun-
um sem leika í Meistaradeild Evrópu. Hitað 
upp fyrir komandi leiki og um leið hinir ýmsu 
leikir krufðir til mergjar. 

18.00 Meistaradeildin - upphitun

18.30 Meistaradeild Evrópu: Barce-
lona - AC Milan Bein útsending frá stór-
leik Barcelona og AC Milan í Meistaradeild 
Evrópu.

20.45 Meistaradeildin - meistara-
mörk Sýnt frá öllum leikjunum í Meistara-
deild Evrópu i knattspyrnu. Öll helstu tilþrifin 
og umdeildu atvikin á einum stað.

21.25 Meistaradeild Evrópu: Borussia 
Dortmund - Arsenal Útsending frá leik 
Borussia Dortmund og Arsenal í Meistara-
deild Evrópu.

23.15 Meistaradeild Evrópu: Chelsea 
- Bayer Leverkusen Útsending frá leik 
Chelsea og Bayer Leverkusen í Meistara-
deild Evrópu.

01.05 Meistaradeildin - meistaramörk

07.00 QPR - Newcastle Útsending frá 
leik Queens Park Rangers og Newcastle í 
ensku úrvalsdeildinni.

16.15 Arsenal - Swansea Útsending 
frá leik Arsenal og Swansea í ensku úrvals-
deildinni.

18.05 Premier League Review 2011/12 
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar 
sem leikir helgarinnar verða skoðaðir og 
krufðir til mergjar.

19.00 Norwich - WBA Útsending frá leik 
Norwich City og West Bromwich Albion í 
ensku úrvalsdeildinni.

20.50 Fulham - Blackburn Útsending 
frá leik Fulham og Blackburn Rovers í ensku 
úrvalsdeildinni.

22.40 Football League Show Sýnt frá 
síðustu leikjum í neðri deildum enska bolt-
ans. Glæsileg mörk og mögnuð tilþrif.

23.10 Stoke - Liverpool Útsending frá 
leik Stoke City og Liverpool í ensku úrvals-
deildinni.

Svikahrappar sem þrífast á auðtrúa eða örvæntingar-
fullu fólki leynast víða. Sumir hafa gott upp úr krafsinu 
um hríð en fyrr eða síðar kemst upp um flesta. Það er 
hægt að plata alla stundum og suma alltaf en það er ekki 
hægt að plata alla alltaf. Svikahrappar geta verið sérdeilis 
auðvirðilegir en það má þó telja þeim það til tekna að það 
er afbragðssjónvarpsefni að sjá flett ofan að þeim.

Afhjúpun svikahrappa er orðin eins konar sérgrein 
fréttahaukanna í 60 mínútum. Nýverið sagði Scott Pelley 
áhorfendum þáttarins frá manni að nafni Larry Stowe sem 
hefur um árabil þóst vera læknir og sagst geta læknað 
ólæknandi sjúkdóma á borð við MS og MND, notandi 
stofnfrumur. Hann hefur rukkað örvæntingarfulla sjúklinga í leit að von 
um jafngildi milljóna króna fyrir einskis virða þjónustu. Auðvirðilegra 
athæfi er vart hægt að hugsa sér. 60 mínútur fengu nokkra sjúklinga í 
lið með sér og fylgdust með samskiptum þeirra við Stowe, sem lofaði 

þeim fullri heilsu og sagði aðferðir sínar það árangursríkar 
að fárveikir sjúklingar hefðu staðið upp úr hjólastólum. 
Þegar koma átti að aðgerð eins sjúklingsins sem fara átti 
fram á spítala í Mexíkó kom Pelley hins vegar úr felum 
og sagði hreint út við Stowe að hann væri svikahrappur. 
Þá taldi hann upp lygarnar sem Stowe hafði orðið uppvís 
að. Að sjá Stowe engjast í sófanum og reyna að bera í 
bætifláka fyrir sig var magnað sjónvarp.

Það er ekki oft sem íslenskum fjölmiðlamönnum hefur 
tekist að negla einstakling sem orðið hefur uppvís að 
misjöfnu athæfi. Kompás gerði það nokkrum sinnum, 
eftirminnilegasta tilvikið sennilega verandi mál Guðmundar 

í Byrginu. Ríkisútvarpið náði Árna Johnsen í útvarpsfréttum fyrir tíu 
árum en þar stöðvast minni þess sem hér skrifar. Kannski er Ísland 
einfaldlega of fámennt til að svona gerist reglulega. Við þurfum því að 
láta 60 mínútur nægja.

VIÐ TÆKIÐ MAGNÚS ÞORLÁKUR LÚÐVÍKSSON OG SJÓNVARPSEFNI Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI

Flett ofan af svikahröppum



Meira í leiðinni

VERÐ NÚ 19.998 KR.

VERÐ NÚ 12.998 KR.

VERÐ NÚ 1.498 KR.

VERÐ 19.900 KR. VERÐ 6.990 KR.

VERÐ NÚ 3.498 KR. VERÐ NÚ 1.490 KR.

490 KR. 295 KR.

VERÐ NÚ 1.499 KR.

VANDAÐAR VÖRUR
Á GÓÐU VERÐI

N1 STÓRVERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9

N1 VERSLANIR: 
Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði, Akureyri, Akranesi, Ólafsvík, Egilsstöðum, Vestmannaeyjum,
Grindavík, Reykjanesbæ, Selfossi, Ísafirði, Reyðarfirði og Höfn.

VERÐ NÚ 11.998 KR.

100.000
kr. afsláttur

1.099.000 KR.

1.299.000 KR.

Mike & Molly
Sprenghlægilegur rómantískur þáttur um 
tvo ofurvenjulega og viðkunnalega átfíkla
sem eiga í stöðugri baráttu við aukakílóin.

Fyrsti þáttur í kvöld kl. 20:35 

Chuck
Tölvunördinn og ofurspæjarinn Chuck Bartowski
er enn á ný mættur til leiks í þessum drepfyndnu
og æsispennandi þáttum.

Fyrsti þáttur í kvöld kl. 21:00

512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

10.15 EastEnders 10.45 Keeping Up Appearances 
11.15 Fawlty Towers 11.50 ‚Allo ‚Allo! 12.20 ‚Allo 
‚Allo! 12.50 The Inspector Lynley Mysteries 13.40 
The Inspector Lynley Mysteries 14.25 Keeping 
Up Appearances 14.55 Keeping Up Appearances 
15.25 ‚Allo ‚Allo! 16.00 ‚Allo ‚Allo! 16.30 Fawlty 
Towers 17.00 Fawlty Towers 17.35 Inspector Lynley 
Mysteries 18.20 The Inspector Lynley Mysteries 
19.10 Top Gear 20.00 The Graham Norton Show 
20.45 QI 21.15 Gavin & Stacey 21.45 My Family 
22.15 Top Gear 

10.10 Horisont 10.35 Dage i haven 11.05 Vores Liv 
11.35 Aftenshowet 12.30 Fuld af ungdom 13.00 
DR Update - nyheder og vejr 13.10 Kommissær 
Wycliffe 14.00 Thomas og hans venner 14.15 
Stor & Lille 14.30 Lille Nørd 15.00 Livet i Fagervik 
15.50 DR Update - nyheder og vejr 16.00 Vores 
Liv 16.30 TV Avisen med Sport 17.05 Aftenshowet 
18.00 Hammerslag 18.30 Bonderøven 19.00 
TV Avisen 19.25 Kontant 19.50 SportNyt 20.00 
Wallander 04.00 Molly Monster 04.05 Chiro 04.10 
Hubert 04.20 Humf 

11.00 Nyheter 11.05 Ørkenslottet 12.00 Nyheter 
12.05 Bondi Beach 12.30 Krumt nebb og skarpe 
klør 13.00 Nyheter 13.10 Dallas 14.00 Nyheter 
14.10 Jessica Fletcher 15.00 Nyheter 15.10 Dyrisk 
15.40 Oddasat - nyheter på samisk 15.55 Nyheter 
på tegnspråk 16.00 Førkveld 16.40 Distriktsnyheter 
17.45 Ut i naturen 18.15 Folk 18.45 Extra-trekning 
18.55 Distriktsnyheter 19.30 Valg 2011 20.30 
Folk i farta 21.00 Kveldsnytt 21.15 Elskerinner 
22.15 Bakrommet: Fotballmagasin 22.45 Lindell: 
Slangebæreren 

06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30 
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar á milli 09.45 
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 
10.13 Þjóðlagahátíðin á Siglufirði 2011 11.00 
Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 Fréttir 
12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 Fyrr og 
nú 14.00 Fréttir 14.03 Að horfa á tónlist 15.00 
Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Ennislokkur einvaldsins 
15.25 Örlög kringum sveima 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Víðsjá 17.00 Fréttir 18.00 Kvöldfréttir 18.20 
Auglýsingar 18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Endurómur úr Evrópu 
20.00 Leynifélagið 20.30 11. september, tíu árum 
síðar 21.20 Tríó 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 
22.10 Orð kvöldsins 22.15 Fimm fjórðu 23.05 
Stimpilklukkan 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp 
Rásar 1

10.45 Moraeus med mera 11.50 Hundra drag-
spel och en flicka 13.15 X-Games 14.00 Rapport 
14.05 Gomorron Sverige 14.30 Maestro 15.30 
Sverige idag 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport 
16.10 Regionala nyheter 16.15 Go‘kväll 17.00 
Kulturnyheterna 17.15 Regionala nyheter 17.30 
Rapport 18.00 Vem tror du att du är? 19.00 
Landet Brunsås 19.30 Hübinette 20.00 Dox 21.30 
Gothika 22.55 Rapport 23.00 En andra chans 
23.30 9/11. State of emergency 01.00 Rapport 
01.05 Tack för musiken 

Fyrsti þátturinn í glænýrri 
gamanseríu sem slegið hefur í 
gegn vestan hafs og var vinsælasta 
nýja gamanþáttaröðin síðastliðinn 

vetur. Þetta eru 
rómantískir og 

bráðfyndnir 
þættir um 
tvo indæla 
einstaklinga 

sem kynnast 
á fundi fyrir 

fólk sem 
glímir við 
matarfíkn.

STÖÐ 2 KL. 20.35
Mike & Molly
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ÆGIR  849.000,- kr.

TILBOÐ

Tilboð kr. 849.000
ÆGISVAGNÆGISVAGNÆGISVAGN
(fullt verð kr. 1.279.000)

Erum að selja leiguvagna frá 
því í sumar, allt 2011 vagnar 
með fortjaldi og yfirbreiðslu

KKÍKTU VIÐ OG GERÐU GÓÐ KAUPÍKTU VIÐ OG GERÐU GÓÐ KAUPKÍKTU VIÐ OG GERÐU GÓÐ KAUP
TAKMARKAÐ MAGN

2 VAGNAR EFTIR

h

SILFUR TUNGLIÐ

„Algjör snilld“

Júlíus Júlíusson, Mbl. Miðasala á harid.is

HÁRIÐ
Sýningin sem gat ekki hætt 
fer að hætta!

AUKASÝNING

AUKASÝNING

AUKASÝNING

ÖRFÁ SÆTI

Allra síðustu sýningar!

MORGUNMATURINN

„Ég var búinn að fresta þessu 
nógu lengi,“ segir Ágúst Bent, 
rappari og leikstjóri grínþáttanna 
Steindinn okkar.

Bent fékk loksins bílprófið á 
föstudaginn í síðustu viku, 28 ára 
gamall. Prófið fékk hann ekki 
þrautalaust, en bílprófssaga hans 
teygir sig yfir síðasta áratug eða 
svo. „Ég hef alltaf haft temmilega 
lítinn áhuga á þessu, en það var 
aldrei planið að vera ekki með bíl-
próf. Þetta var bara eitt af þessu 
sem frestaðist,“ segir Bent, sem 
byrjaði að læra á bíl þegar hann 
var 17 ára gamall. „Svo flosnaði 
ég upp úr því í kjölfarið á smá 
óhappi. Ég lenti í árekstri þegar 
ég var að stelast til að keyra án 
bílprófs.“

Þegar Bent var 24 ára gam-
all gerði hann aðra tilraun til að 
taka prófið, en það gekk ekki upp. 
„Ég fór í gegnum allt kerfið og 
féll á verklega prófinu. Þá var ég 
svo fúll að ég reyndi ekki aftur,“ 
segir hann. „Í sumar byrjaði ég 
svo aftur og féll reyndar aftur 
á verklega prófinu, en ákvað að 
leyfa mér ekki að verða jafn fúll 
og síðast. Ég fór því, reyndi enn 
einu sinni og náði.“

Bent gengur að eigin sögn vel 
að fóta sig í umferðinni og þakk-
ar því meðal annars að vera með 
sjálfskiptan bíl að láni frá móður 
sinni. „Það hjálpar helling,“ segir 
hann. „Mér finnst mjög gaman að 
keyra. Ég keyri reyndar hægt, en 
ég held að ég keyri ekki svo hægt 

að ég eyðileggi umferðina fyrir 
öllum hinum. Ég verð betri með 
hverjum deginum — það er gaman 
að keyra um og hlusta á músík.“

Vinir Bents fagna bílprófinu 
eflaust mest þar sem þeir geta 
loksins innheimt áratug af skutli 
hingað og þangað. „Þú getur ekki 
ímyndað þér hvað ég skulda mörg-
um far, enda búinn að vera að 
skutla mönnum í vinnuna síðustu 
daga,“ segir Bent.

En eru bílakaup á döfinni?
„Ég er búinn að vera að skoða og 

kaupi örugglega bíl fljótlega. Ég 
veit náttúrulega ekkert um bíla, 
þannig að ég þarf að finna ein-
hvern sem veit eitthvað um bíla 
svo ég verði ekki höstlaður.“ 

 atlifannar@frettabladid.is 

ÁGÚST BENT: GAMAN AÐ KEYRA OG HLUSTA Á TÓNLIST

Loks kominn með bílpróf 
eftir áratugs þrautagöngu

REFFILEGUR UNDIR STÝRI Leikstjórinn og rapparinn Bent er orðinn 28 ára gamall en er engu að síður nýkominn með bílpróf.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

„Þegar ég dekra við mig fæ ég 
mér Grænu þrumuna í Manni 
lifandi. Annars elska ég hafra-
graut sem eldaður er með ást og 
umhyggju, klikkar aldrei.“

Sigríður Klingenberg spámiðill

„Lárus hefur verið að gefa okkur góð ráð og 
verið okkur innan handar við samningsgerð. 
Hann hefur kennt okkur hvernig við eigum að 
bera okkur að því svona samningsmál eru haf-
sjór af alls konar gildrum. En hann á hins vegar 
engan hlut í fyrirtækinu,“ segir útvarpsmaður-
inn, athafnamaðurinn og fitness-kappinn Ívar 
Guðmundsson.

Lárus Welding, fyrrverandi bankastjóri 
Glitnis, hefur aðstoðað Ívar og samstarfsfélaga 
hans, Arnar Grant, við að halda utanum samn-
inga en lífsstílsvörur þeirra félaga hafa notið 
mikilla vinsælda að undanförnu. Ívar segir að 
Arnar hafi fyrst komist í kynni við bankamann-
inn þegar hann var í einkaþjálfun hjá honum. 
„Og við höfum getað leitað til hans og líka 
Hemma bróður [Hermanns Guðmundssonar, 

framkvæmdastjóra N1].“ Ekkert lát hefur verið 
á vinsældum drykkjarins Hámarks en í fyrra 
seldust 1,2 milljónir ferna. „Það er svona tutt-
ugu prósenta aukning í ár,“ segir Ívar en þeir 
seldu jafnframt 200 þúsund orkustangir árið 
2010. „Við erum líka að byrja með vítamínlínu 
sem er fjölvítamín-tafla, ein fyrir karla 
og ein fyrir konur.“ Þá hafa þeir verið að 
prófa sig áfram með matarpakka á vef-
síðunni pakkinn.is enda segir Ívar það 
algengustu spurninguna sem hann 
fái frá fólki, hvað það eigi að borða. 
„Þetta er tiltölulega nýbyrjað og það 
eru fjörutíu til fimmtíu manns hjá 
okkur í mat núna. Við gerum okkur 
vonir um að þetta verði í kringum 
hundrað manns.“  - fgg

Lárus Welding aðstoðar kraftakarla

Tobba Marinósdóttir vinnur nú hörðum höndum að sjónvarps-
þætti sínum, sem fer í loftið á Skjá einum 21. september og er 
nefndur í höfuðið á henni. Tobba hefur fengið liðsauka í þáttinn, 
en blaða- og leikkonan Lilja Katrín Gunnarsdóttir verður 
með innslög í þættinum sem einhvers konar mótvægi 
við umfjöllunarefni Tobbu. Þær virðast ansi samstíga 
vinkonur, en ásamt því að hafa starfað saman á 
Séð og heyrt á árum áður lék Lilja aðalhlutverkið í 
þáttunum Makalaus sem voru byggðir á samnefndri 
bók Tobbu.

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Gaukurinn var hálfgerð félags-
miðstöð tónlistarmanna. Þangað 
komu allir sem voru að spila, hitt-
ust og ræddu um bransann,“ segir 
gítarleikarinn og athafnamaður-
inn Franz Gunnarsson.

Gaukur á Stöng verður opn-
aður á ný á föstudaginn þar sem 
tónleikastaðurinn Sódóma hefur 
verið frá árinu 2009. Gaukur á 
Stöng var einn vinsælasti tónleika-
staður borgarinnar á árum áður 
og Franz segist vilja endurvekja 
stemninguna sem var á Gaukn-
um þegar popparar, djassarar og 
rokkarar hittust þar og ræddu 
málin. „Við vildum setja tónlistar-
manninn í fyrsta sæti. Það er gert 
erlendis og við viljum fylgja þeirri 
stefnu,“ segir Franz og játar að ef 

tónlistarmennirnir sem komi fram 
séu ánægðir smitist það auðveld-
lega til gesta staðarins. Hann segir 
aðstöðu fyrir tónlistar mennina 

hafa verið bætta til muna. „Við 
erum búnir að betrumbæta aðstöð-
una baksviðs, þannig að það er 
meira rými fyrir tónlistarmann-
inn til að hita sig upp fyrir gigg. 
Svo höfum við fest kaup á græj-
um; trommusettum og mögnurum, 
þannig að tónlistarmaðurinn þarf 
ekki að róta og getur nýtt græjurn-
ar í húsinu.“

Franz segir opnunardagskrána 
um helgina eiga að sýna breidd í 
tónlistarvali staðarins. „Við ætlum 
að vera með Jagúar á föstudaginn, 
Ensími og Ourlives á laugardaginn 
og Eyjólf Kristjánsson á sunnu-
daginn,“ segir hann. „Við ætlum 
að fylgja gömlu gildunum sem 
Gaukur inn hafði og vera með allar 
tónlistarstefnur í húsinu.“  - afb

Gaukur á Stöng opnaður á ný

ALLT AÐ GERAST Framkvæmdir við 
enduropnun Gauks á Stöng standa nú 
sem hæst.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FLOTT ÞRÍEYKI Lárus Welding hefur alltaf sinnt líkamsrækt af 
mikilli natni en bankastjórinn fyrrverandi hefur verið þeim 
Arnari Grant og Ívari Guðmundssyni innan handar í samnings-
málum félaganna.
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Gerið gæða- og verðsamanburð

NÝ SENDING AF HÚSGÖGNUM

Listh

Listhúsinu Laugardal

12 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

NÝ DÝNA

35% afsláttur

nú 

Mikið úrval 
af svefnsófum

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Aðsóknin tekur við sér
Fréttablaðið greindi frá því fyrir viku 
að aðsóknin á íslensku kvik-
myndina Á annan veg hefði ekki 
verið upp á marga fiska þrátt fyrir 
lofsamlega dóma í flestum fjöl-
miðlum. Aðeins 159 mættu til að 
sjá myndina fyrstu sýningarhelgina 
en á einni viku hefur gestafjöldinn 
næstum þrefaldast því samkvæmt 

aðsóknarlista kvikmynda-
húsanna hafa 609 

nú séð myndina. 
Sem þýðir að 450 
gestir lögðu leið 
sína í kvikmyndahús 
borgarinnar til að sjá 
þessa fyrstu mynd 

Hafsteins 
Gunnars 
Sig-
urðs-
sonar.
 - fgg

Fólkið í 
landinu les 
FréttablaðiðFréttablað

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

1  Óttast að börn slasist í 
hyldjúpum húsgrunni

2  Nöfnin Þinur, Dúnn og Laugi 
samþykkt hjá mannanafnanefnd

3  Herþotur á loft vegna 
ástaratlota í háloftunum

4  Skyldleikinn þykir ótvíræður

5  Farið yfir nýlegar 
jarðhræringar á íbúafundi

Rekinn burt vegna 
glerglassins 
Þúsundþjalasmiðurinn Gunnar 
Sigurðarson hefur í sumar verið 
betur þekktur sem Gunnar á Völlum. 
Þættir hans um íslensku knatt-
spyrnuna frá öðrum hliðum í sjón-
varpi mbl.is hafa vakið athygli. Um 
helgina fóru Gunnar og tökumaður 
hans, Fannar Sveinsson, til Grinda-
víkur þar sem heimamenn tóku á 
móti Stjörnunni. Grindvíkingar tóku 
höfðinglega á móti þeim með mat 
og drykk og Gunnar tók glerglas 
með sér út á völlinn þegar máls-
verðinum var lokið. Þeir félagar voru 
svo reknir burt af svæðinu skömmu 
síðar. Þökk sé 
samskiptasíð-
unni Twitter 
er nú komið 
í ljós hvernig 
í málunum lá. 
Dómarateymið 
kunni lítt að 
meta glerglasið 
á vellinum og 
þess var því krafist 
að þeir yrðu reknir 
á brott. 
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