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NÁMSAÐSTOÐ
Öll skólastig  -  Réttindakennarar

Nemendaþjónustan sf     www.namsadstod.is     s. 557 9233

MORGUN • HÁDEGI • SÍÐDEGI

BYRJENDANÁMSKEIÐ 8 VIKUR Tilboð 2 vikur FRÍTTHefjast 19. sept, 17. okt, 14. nóv
MORGUNYOGA 7.15 Tilboð 2 FYRIR 1
Hefst 20. sept
KRAKKAYOGA LEIKSMIÐJA
Hefst 26. sept og 31. okt.

YOGA 
MEÐ ÁSTU

Ásta Arnardóttir • 862 6098 • asta@this.isLótus jógasetur • www.this.is/asta

Frítt í yoga
19. - 23. sept.

Hryggjarstykki  nefnist sýning á nýjum 
verkum eftir Svövu Björnsdóttur sem 
verður opnuð í Listasafni Sigurjóns 
Ólafssonar í dag klukkan 15. Hún verður 
opin um helgar til 27. nóvember.

Sigurður Ragnar Eyjólfsson, þjálfari kvennalandsliðsins í knattspyrnu, er heimakær um helgar.

Æðislegt að 
tapa 11-O
M ér líður langbest í faðmi fjölskyldunnar um helgar og fer nánast aldrei út á lífið. Það er helst að við hjónin skreppum í bíó saman en annars förum við í sund eða fótbolta með sex ára dóttur okkar,“ upplýsir Siggi Raggi, eins og hann kallar sig sjálfur. 
En er hann þá að undirbúa þá litlu fyrir kvenna-landslið framtíðar? „Nei, nei,“ svarar hann og skellir upp úr. „En hún æfir fótbolta og fimleika og líkar vel. Fyrsta markið sitt skoraði hún á Símamótinu í sumar en það var sjálfsmark og bara skemmtilegt. Þá tapaði hún fyrsta leiknum sínum 11-0, sem var líka æðis-legt,“ segir Siggi Raggi, meðvitaður um helsta mark-mið íþróttaiðkunar barna, sem er að hreyfa sig og hafa gaman með öðrum börnum.
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matur
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

september 2011

Vestfirskar kræsingar 
Ísfirsku hjónin og matreiðslumeistararnir Guð-

laug Jónsdóttir og Karl Ásgeirsson vinna að  

bók um matarmenningu á Vestfjörðum.  SÍÐA 6

Karlar kenna körlum
Bjarni Gunnar Kristinsson og Björn Alberts-

son standa fyrir matreiðslunámskeiði fyrir 

karla þar sem sælkeramatur úr vönduðu og 

ódýru hráefni verður í fyrirrúmi. 

SÍÐA 2

spottið 12Litríkir og 
loðnir

Risaævintýri 
Láru Jóhönnu

leikhús 32

Allt frá grunni
maturherratíska 34

Glímir við nýja bók
Rithöfundurinn Vigdís 
Grímsdóttir málar myndir 
og kennir börnum.
bækur 22

Ekkert karamellusmjatt
Hefðir og óskráðar 
siða reglur sem fylgja 
tónleikum 
Sinfóníuhljóm-
sveitarinnar.
tónlist 20

krakkar 44

SMÖLUN Fjórhjól og fjórfætlingar ösla hér yfir ána Syðri-Ófæru á Skaftártunguafrétti á leið sinni til byggða. Smölun hófst á afréttinum síðasta 
sunnudag og réttað er í Grafarrétt í Skaftártungu í dag. Öskuryk úr Grímsvatnagosinu var mönnum og skepnum til óþæginda fyrstu dagana.  Sjá síðu 24

 MYND/HAUKUR SNORRASON

ALÞINGI Gjaldeyrishöft verða fram-
lengd um tvö ár í stað fjögurra og 
vald til að ákvarða fjölda ráðuneyta 
og verkaskiptingu milli þeirra verð-
ur áfram á höndum þingsins en ekki 
forsætisráðherra. Þetta eru helstu 
breytingarnar sem gerðar voru á 
tveimur umdeildum frumvörpum 
ríkisstjórnarinnar í gær svo nást 
mætti sátt um að ljúka þingstörfum 
í dag. Vonast er til að hægt verði að 
slíta þingi síðdegis.

Bjarni Benediktsson, formaður 
Sjálfstæðisflokksins, segir ríkis-

stjórnina hafa beðið ósigur í mál-
inu. „Þetta er fyrst og fremst sigur 
skynseminnar. Ríkisstjórnin hefur 
verið gerð afturreka með hug-
myndir um að forsætisráðherra-
væða stjórnarráðið.“ Hann segir 
sjálfstæðismenn engu að síður ekki 
munu styðja frumvarpið um breyt-
ingar á stjórnarráðinu, og ekki held-
ur frumvarpið um framlengingu 
gjaldeyrishaftanna.

Ríkisstjórnin hyggst samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins senda frá 
sér yfirlýsingu í tengslum við gjald-

eyrismál þar sem kveðið verður á 
um stofnun þverpólitískra nefnda 
um eftirlit með afnámi hafta og 
mótun nýrrar peningastefnu og sér-
fræðinganefndar sem leggja á til 
breytingar á fjármálamarkaðnum.

„Ég er mjög ánægð með þessa 
niðurstöðu,“ segir Jóhanna 
Sigurðar dóttir forsætisráðherra. 
Túlkun stjórnarandstöðunnar um 
ósigur ríkisstjórnarinnar sé röng. 
Það sé grundvallarbreyting að ekki 
þurfi lengur að breyta lögum til að 
ákvarða fjölda ráðuneyta heldur 

nægi til þess þingsályktunartillaga. 
„Það er miklu greiðari leið í gegn-
um þingið og skilar okkur skilvirk-
ari stjórnsýslu og meiri sveigjan-
leika,“ segir hún.

Jóhanna er þó gagnrýnin á störf 
þingsins að undanförnu og segir 
daprar uppákomur þar ekki hafa 
verið því til sóma. Þá sé tveggja 
vikna septemberþing misheppnuð 
tilraun. „Þessir septemberstubbar 
hafa ekki nýst sem skyldi og ég held 
að þetta gæti verið sá síðasti sem 
við förum í gegnum.“ - sh

Gefið eftir í stóru málunum
Framlenging gjaldeyrishafta verður helmingi styttri en áætlað var og forsætisráðherra fær ekki vald til að 
ákvarða fjölda ráðuneyta. Jóhanna Sigurðardóttir kveðst ánægð en segir septemberþing mislukkaða tilraun.
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Námskeið –
fyrir þá sem treysta sér ekki á hópnámskeið

Reynir þú að komast hjá því að fara á námskeið sem fyrirtækið vill 
senda þig á, er það farið að bitna á starfsframa þínum?

Langar þig að fara á námskeið en hikar vegna þess að þér líður of 
illa innan um ókunnuga?

Áttu erfitt með að einbeita þér í stórum hópi?
Langar þig t.d. á námskeið við félagskvíða en treystir þér ekki? Hefur 
þú gefist upp og hætt á námskeiði vegna þess að þér leið of illa?

Svarið við því getur verið stutt einstaklings-námskeið til að byrja 
með, og síðan heldur námskeiðið áfram í 3-5 manna hópi. Beitt er 
aðferðum HAM, jákvæð sálfræði og aðrar raunprófaðar aðferðir.
Námskeið hefjast í lok september r og verða síðan haldin með 
reglulegu millibili.

Umsjón: Jón Sigurður Karlsson, sálfræðingur, sérfræðingur í 
kliniskri sálfræði. Sérnám í HAM.

Staður: Persona, sálfræðistofur Skúlatúni 6, 3. hæð 105 Reykjavík
Nánari upplýsingar og skráning: jon@persona.is

LÖGREGLUMÁL Hryssa fannst sár-
kvalin og blæðandi, með illa útleik-
in kynfæri, í girðingu í Kjós um 
síðustu helgi. Hún hefur verið til 
aðhlynningar á Dýraspítalanum í 
Víðidal undanfarna daga. Önnur 
hryssa í sömu girðingu hafði áður 
verið færð undir læknishendur af 
sömu ástæðu. Eigendur hryssanna 
hafa kært athæfið til lögreglu.

Samkvæmt lýsingu eigenda hryss-
anna fóru þeir fyrst í byrjun júlí í 
girðinguna til að skoða folöld þar. 
Kom þá í ljós að ein hryssanna var 
með skurð undir taglinu. Önnur var 
einnig með sár, sem reyndist vera 
minni háttar. Hryssan með meiri 
áverkana var færð til dýralæknis. 
Sárið á henni reyndist bæði langt og 
djúpt og varð að sauma það saman. 

Síðastliðinn sunnudag fóru eig-
endurnir svo aftur í girðinguna 
til að draga undan hrossunum. Þá 
sást að tagl þriðju hryssunnar var 
alblóðugt og afturfætur einnig. 
Þegar farið var að rannsaka málið 
nánar reyndist blóðið koma úr kyn-
færum hryssunnar og var hún sam-
stundis færð til dýralæknis á Dýra-
spítalanum í Víðidal, þar sem hún 
hefur dvalið þar til í gær, að henni 
var sleppt. 

Hryssan sem minnstu áverkarnir 
voru á er ljónstygg í haga, en hinar 
tvær gæfari, einkum sú sem mest 
var sköðuð. Hún er barnahross, 
mjög spök og treystir öllum, 
þannig að auðvelt er að ganga 
að henni hvar sem er.  

Lísa Bjarnadóttir, dýralæknir á 
Dýraspítalanum, sem hefur, auk 
annarra, annast hryssurnar sagði 
í samtali við Fréttablaðið að báðar 
hefðu þær verið með áverka í skeið.

„Fyrri hryssan sem kom var rifin 

EFTIRLIT MEÐ HROSSUM Dýralæknir á Dýraspítalanum í Víðidal hvetur hesta-
eigendur til að fylgjast vel með hrossum sínum, þar sem grunur leikur á að 
hryssur hafi verið illa skaðaðar af mannavöldum.

Hryssur stórslasaðar 
eftir meintan níðing
Þrjár hryssur sem voru í haga í Kjós eru taldar hafa orðið fyrir barðinu á dýra-
níðingi. Rifið eða skorið var út úr kynfærum einnar þeirra og önnur var svo illa 
farin, þegar hún komst undir hendur dýralæknis, að henni hefði getað blætt út.

Svipuð mál og getur um hér í blaðinu komu upp fyrr á árinu. Skurðir sem 
taldir voru til komnir af mannavöldum fundust á kynfærum og á snoppu 
þriggja hrossa í byrjun sumars. Hryssurnar þrjár sem um var að ræða eru frá 
hrossabúi í Skagafirði.

Um það bil mánuði áður hafði hestamaður á Austurlandi komið auga á 
áverka á hryssu sinni. Héraðsdýralæknir Austurlandsumdæmis nyrðra var 
kallaður til, auk þess sem lögreglu var tilkynnt um bæði málin. Enginn hefur 
haft réttarstöðu grunaðs manns hingað til.

Tvö svipuð mál á árinu

út þannig að áverkinn sást betur. 
Það þurfti heilmikinn saumaskap 
til að koma henni í lag. Svo var 
ljótt sár í síðari hryssunni, Hún 
var mjög bólgin og mikil blæðing. 
Hún var kófsveitt og hríðskjálf-
andi þegar komið var með hana og 
henni hefði hreinlega getað blætt 
út,“ lýsir dýralæknirinn ástandi 
hrossanna tveggja og bætir við að 
á báðum hryssunum hafi áverkinn 
verið innanvert öðrum megin. 

„Mér finnst ólíklegt annað en 

að þetta geti verið af mannavöld-
um, miðað við áverkana, en það er 
svo sem ekki hægt að staðhæfa það 
meðan ekkert hefur sannast,“ segir 
Lísa og hvetur hestaeigendur til að 
fylgjast vel með hrossum sínum.  

Héraðsdýralækni Gullbringu- 
og Kjósarumdæmis, Gunnari Erni 
Guðmundssyni, var tilkynnt um 
málið. Hann kynnti sér aðstæður 
og hvatti eigendur hryssanna til að 
kæra málið til lögreglu, sem þeir og 
gerðu. jss@frettabladid.is

ÖRNEFNI Á NETINU Landmælingar tóku 
í gagnið örnefnasjá á vef sínum.

TÆKNI Landmælingar Íslands 
hleyptu í gær af stokkunum nýrri 
örnefnasjá á heimasíðu sinni, 
www.lmi.is.

Örnefnasjáin, sem var vígð á 
degi íslenskrar náttúru, er vefsjá 
af Íslandi þar sem má þysja niður 
á gervihnattamyndir og sjá þar 
yfir 58.000 örnefni úr gagna-
bönkum.

Á vef Landmælinga segir að 
sífellt sé að bætast í sarpinn, 
enda  sé mikill áhugi meðal 
almennings á varðveislu örnefna. 
Vinna hefur staðið við Örnefna-
grunninn undanfarin ár, meðal 
annars í samvinnu við Stofnun 
Árna Magnússonar. - þj

Nýjung hjá Landmælingum:

Ný örnefnasjá 
tekin í gagnið

SKÓLAR Reykjavíkurborg er hætt í samstarfi við 
Olweus um eineltisáætlanir í grunnskólum.

Sigrún Björnsdóttir hjá menntasviði Reykja-
víkur segir að undanfarin ár hafi verkefnastjóri 
Olweus-áætlunarinnar á Íslandi fengið fasta 2,5 
milljóna króna greiðslu fyrir að veita 21 grunn-
skóla í Reykjavík stuðning. Skólarnir hafi unnið 
gegn einelti í samræmi við áætlunina. Tæplega 
tuttugu aðrir skólar sem kosið hafi að vinna sam-
kvæmt öðru fyrirkomulagi hafi ekki fengið sam-
bærilegan fjárstuðning í forvarnavinnu gegn 
einelti. 

„Ekki þótti réttlætanlegt að gera með þessum 
hætti upp á milli skóla í miðlægri fjárveitingu, auk 
þess sem vonast var til þess að vinnubrögð og hug-
myndafræði Olweus-áætlunarinnar hefði þegar 
fest sig í sessi í þeim skólum sem höfðu innleitt 
hana og unnið samkvæmt henni í mörg ár,“ segir 
Sigrún.

Að sögn Sigrúnar hefur Olweus-áætlunin skilað 
góðum árangri. Þeir skólar sem svo kjósi geti áfram 
keypt þjónustuna enda hafi þeir fjárhagslegt sjálf-
stæði til þess. „Því fjármagni sem veitt hefur verið 

miðlægt til Olweus-áætlunarinnar í grunnskólunum 
verður nú varið til að efla forvarnir gegn einelti á 
öllum starfsstöðvum nýs Skóla- og frístundasviðs 
með nýju verkefni sem verið er að skipuleggja.“ - gar

Reykjavíkurborg hætti samstarfi 21 grunnskóla við eineltisáætlun Olweus:

Eineltisfé verður deilt á alla skólana

SKÓLASTARF Börn í 21 grunnskóla í Reykjavík hafa um árabil 
stuðst við Olweus-áætlunina til að verjast einelti. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Tryggvi, ertu nú orðinn jafn-
góður og Ingi Björn?

„Ég ætla mér að verða yfir hann 
hafinn!“

Knattspyrnukappinn Tryggvi Guðmunds-
son jafnaði á dögunum markamet Inga 
Björns Albertssonar í efstu deild. Hann 
ætlar alls ekki að láta þar staðar numið.

LÖGREGLUMÁL Litháísk kona, 
sem grunuð er um að hafa skil-
ið andvana fætt barna sitt eftir 
í ruslageymslu í júlí, er sak-
hæf samkvæmt niðurstöðu geð-
rannsóknar sem nú liggur fyrir. 
Endanleg ákvörðun um sakhæfi 
hennar er í höndum dómara að 
aðalmeðferð málsins lokinni.

Konan sætir farbanni, sem renn-
ur út 29. september næstkomandi. 
Rannsókn lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu er á lokastigi og 
að henni lokinni verður málið sent 
til ríkissaksóknara.

Eins og Fréttablaðið hefur 

greint frá leiddu niðurstöður 
DNA-rannsóknar í ljós að svein-
barnið átti blóðföður hér á landi. 
Faðirinn og móðirin bjuggu saman 
heima hjá föður hans um skeið 
eftir að hún kom til Íslands frá 
Litháen í október í fyrra, en slitu 
síðan samvistir. Faðir barnsins 
hafði ekki grun um að konan væri 
barnshafandi fremur en aðrir sem 
umgengust hana. 

Það var laugardaginn 2. júlí sem 
lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
fann nýfætt andvana sveinbarn, 
sem komið hafði verið fyrir í plasti 
þar sem það var ekki fyrir sjónum 

manna í ruslageymslu við hótel 
Frón í Reykjavík.

Rúmlega tvítug kona hafði 
skömmu áður fengið aðstoð á 
Landspítala vegna mikilla blæð-
inga. Þar töldu læknar að hún hefði 
fætt barn skömmu áður eða á síð-
asta sólarhring, þrátt fyrir að hún 
segðist ekki kannast við að hafa 
verið ófrísk. Hún hafði unnið sem 
herbergisþerna á umræddu hóteli 
og mun hafa fætt barnið þar. Lög-
regla taldi ljóst að barnið hefði 
verið á lífi og heilbrigt þegar það 
fæddist og er konan ein talin bera 
ábyrgð á andláti þess.  - jss

Kona sem grunuð er um að hafa búið um látið barn sitt í ruslagámi sætir enn farbanni:

Geðlæknir metur litháísku móðurina sakhæfa

FRÁ VETTVANGI Konunni var gert að 
sæta geðrannsókn og situr í farbanni til 
29. september.

VERÐLAUN Svandís Svavarsdóttir 
umhverfisráðherra veitti í gær 
Ragnari Axelssyni, ljósmyndara 
á Morgunblaðinu, Jarðarberið, 
fjölmiðlaverðlaun ráðuneytisins, 

í tilefni af degi 
íslenskrar 
náttúru.

Ragnar var 
valinn úr hópi 
fjögurra til-
nefndra. Í rök-
stuðningi dóm-
nefndar segir 
að Ragnar hafi 
verið óþreyt-

andi við að sýna náttúru Íslands 
á myndrænan hátt og hafi sér-
staklega beint sjónum að samspili 
manns og náttúru á langri starfs-
ævi sinni.

Dagur íslenskrar náttúru var 
haldinn í fyrsta sinn í gær og 
verðlaunin að sama skapi veitt í 
fyrsta sinn. - sh

Ráðherra veitir Jarðarberið:

Verðlaunaður 
fyrir ljósmyndir 
af náttúrunni

RAGNAR AXELSSON

STJÓRNMÁL Rétt rúmur fimmtung-
ur landsmanna, 21,4 prósent, segir 
að til greina kæmi að kjósa Besta 
flokkinn, byði hann fram í næstu 
þingkosningum. Þetta kemur fram 
í nýrri skoðanakönnun MMR. Í 
sambærilegri könnun frá því í 
mars sögðu 25,5 prósent það koma 
til greina að kjósa flokkinn 
í þingkosningum.

Yngri kjósendur eru líklegri 
til að velja flokkinn en eldri, þótt 
stuðningur yngsta hópsins hafi 
heldur minnkað síðan í mars. Karl-
ar voru jafnframt líklegri en konur 
til þess að kjósa hann og stuðnings-
menn ríkisstjórnarinnar líklegri 
en andstæðingar hennar. - mþl

Ný skoðanakönnun MMR:

Fimmtungur 
kysi mögulega 
Besta flokkinn

Svidler vann Grischuk
Fyrstu skákinni í úrslitum heims-
bikarmótsins lauk með sigri Rússans 
Peters Svidler gegn landa sínum, 
Alexander Grischuk. 128 þátttakendur 
hófu þessa útsláttarkeppni. Tefldar 
verða fjórar skákir í úrslitaeinvíginu.

Óbreytt staða á NM öldunga
Staðan breyttist ekkert á toppnum 
eftir skákir dagsins á Norðurlanda-
móti öldunga í skák. Friðrik Ólafsson 
er í 3.-6. sæti með 5 vinninga, hálfum 
vinningi neðar en tveir efstu menn. 
Teflt er í Faxafeni 12 og hefst næst-
síðasta umferð klukkan 14 í dag.

SKÁK

SPURNING DAGSINS



Raftæki

20-50%
afsláttur

Verkfæri

20-70%
afsláttur 5.995

9.995

59.120
73.900

ORKUNÝTING A+
203 ltr.

199kr

Pylsa eða pizza
og kók
Kaffi Garður Skútuvogi opið til kl. 17 um helgar.

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

*LÆGSTA LÁGA VERÐ 
HÚSASMIÐJUNNAR

Útimálning

og viðarvörn

25%
afsláttur

Flísar

20-60%
afsláttur

Rýmingasala á 

flísum í Skútuvogi

Brjálað verð!!!

99kr

aðeins
ÍS

ÚTSALA 

ÁRSINS!
Fatnaður

20-60%
afsláttur

Búsáhöld

50-70%
afsláttur

Hreinlætistæki

15-50%
afsláttur

Garðverkfæri

20%
afsláttur

Ljós

20-40%
afsláttur
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Í Fréttablaðinu á miðvikudag birtist 
frétt um kostnað hins opinbera vegna 
Landeyjahafnar. Þar sagði að kostnað-
ur við höfnina væri hærri en áætlanir 
hefðu gert ráð fyrir. Hið rétta er að 
kostnaður við byggingu hafnarinnar 
er um 1.400 milljónum undir upp-
haflegri kostnaðaráætlun.

LEIÐRÉTTING

STJÓRNMÁL Lagt hefur verið til á 
Alþingi að þingsályktunartillögu 
um skipun starfshóps sem semja á 
frumvarp um heimilun staðgöngu-
mæðrunar í velgjörðarskyni verði 
vísað frá. Sigríður Ingibjörg Inga-
dóttir og Mörður Árnason, þing-
menn Samfylkingarinnar, lögðu 
frávísunartillöguna fram í gær.

„Sú tillaga sem liggur fyrir 
þingi gengur mjög langt. Hún er í 
raun og veru tillaga um það að lagt 
verði fram frumvarp sem heimili 
staðgöngumæðrun. Ég er alfar-
ið á móti því og tel að umræðan 

um málið sé alltof skammt á veg 
komin, eins og fram kemur í flest-
um umsögnum um tillöguna,“ 
segir Sigríður Ingibjörg og bætir 
við: „Ég tel það algjörlega frá-
leitt að Alþingi afgreiði á nokkr-
um klukkustundum umræðu eins 
og þessa sem varðar grundvall-
armannréttindi og alvarlegar 
siðferðisspurningar.“

Þingsályktunartillaga um stað-
göngumæðrun var lögð fram í 
nóvember í fyrra af átján þing-
mönnum úr öllum flokkum nema 
Hreyfingunni. Fyrsti flutnings-

maður hennar 
er Ragnheiður 
Elín Árnadótt-
ir, Sjálfstæðis-
flokki.

Tillagan var 
afgreidd úr heil-
brigðisnefnd 6. 
september og 
bíður nú þriðju 
umræðu á þingi. 
Meirihluti heil-
brigðisnefnd-

ar mælti með tillögunni. Sigríður 
Ingibjörg og Mörður stóðu hins 

vegar ásamt Þuríði Backman að 
minnihlutaáliti þar sem lagst var 
gegn samþykki. Samkvæmt skoð-
anakönnun sem Fréttablaðið gerði 
í janúar er mikill meirihluti lands-
manna fylgjandi því að staðgöngu-
mæðrun í velgjörðarskyni verði 
heimil. Meirihluti umsagnaraðila 
um þingsályktunartillöguna var 
hins vegar á öðru máli.

Samkomulag hefur náðst um 
þinglok sem verða í dag ef allt fer 
að óskum. Því verður frávísunar-
tillagan sennilega tekin fyrir í dag.
 - mþl

Leggja til að þingsályktunartillögu um staðgöngumæðrun verði vísað frá fyrir þriðju umræðu:

Vilja vísa tillögu um staðgöngumæðrun frá

SIGRÍÐUR INGI-
BJÖRG INGADÓTTIR

KJARAMÁL Óútskýrður launamunur 
kynjanna hefur aukist úr 9,1 pró-
senti í 13,2 á milli ára meðal félags-
manna SFR. Á sama tíma jókst 
óútskýrður launamunur hjá VR, 
stærsta stéttarfélagi landsins, úr 
10,1 prósenti í 10,6 prósent.

Fram kemur í nýrri umfangs-
mikilli launakönnun stéttarfélag-
anna SFR og Starfsmannafélags 
Reykjavíkurborgar að launabil 
á milli hins opinbera og almenns 
vinnumarkaðar hefur aukist á 
milli ára, að teknu tilliti til kyns, 
aldurs, starfsstétta og annars. 
Nemur munurinn nú um tuttugu 
prósentum. 

Heildarlaun hjá félagsmönnum 
VR, sem starfa á almennum vinnu-
markaði, hækkuðu um 4,5 prósent 
á milli ára, en um eitt prósent hjá 

félagsmönnum SFR. Í krónum talið 
er launamunurinn nú að meðaltali 
112 þúsund krónur á mánuði.

Enn fremur kemur fram í könn-
uninni að yfir sextíu prósent 
félagsmanna SFR séu óánægð 
með laun sín og dregur úr henni 
þriðja árið í röð. Konur mælast 
óánægðari en karlar.

VR kynnti nýlega launakönnun 
sína í gær og þar kom fram að 
óútskýrður launamunur karla og 
kvenna hefði ekki minnkað hjá 
félagsmönnum síðustu þrjú ár.

„Félagið hefur tekið marga 
slagi um þetta mál og sem betur 
fer hefur ýmislegt unnist í þeim 
efnum. Þó er ljóst að við virðumst 
ekki hafa náð að halda þeirri þróun 
áfram sem þó var komin á nokkurt 
skrið um miðjan síðasta áratug,“ 

sagði Stefán Einar Stefánsson, for-
maður VR, á fundi með fjölmiðla-
fólki í gær. Hann sagði viðhorfs-
breytingu þurfa í samfélaginu til 
að útrýma þessu óréttlæti.

Þar kynnti hann herferð sem 
VR ætlar að hefja í næstu viku 
með það að markmiði að útrýma 
kynbundnum launamun. Stefán 
benti á að frá árinu 2001 til ársins 
2009 hefði kynbundinn launamun-
ur lækkað úr 13,8 prósentum í 10,1 
prósent. Á síðustu þremur árum 

hefði hins vegar enginn árangur 
náðst í að útrýma þessum mun.

VR ætlar vegna þessa að skora 
á fyrirtækin í landinu að útrýma 
launamuninum. Þá verða fyrir-
tæki hvött til að veita konum tíu 
prósenta afslátt af vörum og þjón-
ustu dagana 20. til 26. september 
næstkomandi til að leiðrétta með 
táknrænum hætti launamismuninn 
og vekja um leið athygli á honum. 

 sunna@frettabladid.is

 brjann@frettabladid.is

Launamunur kynja eykst 
meira hjá hinu opinbera
Um tuttugu prósenta munur er á launum hjá hinu opinbera og á almennum vinnumarkaði. Óútskýrður 
launamunur kynjanna eykst meira meðal opinberra starfsmanna en á almennum vinnumarkaði milli ára.

STARFSMENN REYKJAVÍKURBORGAR Meðalstarfsaldur starfsmanna borgarinnar er 
12,4 ár og meðallaun eru rúm 335 þúsund á mánuði. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kynbundinn launamunur mestur hjá félögum SFR
Samanburður á félögum 2011 St.Rv. SFR VR
Meðallaun á mánuði (krónur) 335.255 328.800 441.001
Kynbundinn launamunur 9,2% 13.2% 10,6%
Hlutfall með háskólapróf 29,4% 9,7% 30,4%
Hlutfall ánægðra með laun sín Ekki spurt 18,5 43,3%
Hlutfall með starfshlunnindi 52,1% 52,7% 70,8%

LÖGREGLUMÁL Einari Marteinssyni, 
forseta Vítisengla á Íslandi, var 
vísað úr Noregi í gær ásamt 
tveimur öðrum Vítisenglum frá 
Englandi og Frakklandi.

„Ég var handtekinn í gær og 
mér hent í gæsluvarðhald. Svo var 
mér flogið frá Noregi til Íslands 
í gær,“ sagði Einar í samtali við 
Vísi í gærkvöldi en hann var mjög 
óánægður með móttökurnar.

Evrópumót norsku Vítisengl-
anna fer nú fram í Noregi en um 
300 Vítisenglar eru í landinu. 
Þar er meðal annars verið að 
fagna fimmtán ára afmæli norska 
Vítisenglaklúbbsins. - vg

Sótti Vítisenglamót í Noregi:

Vítisengill send-
ur til Íslands

GENGIÐ 16.09.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

215,4703
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

115,65 116,21

183,01 183,89

159,68 160,58

21,435 21,561

20,685 20,807

17,459 17,561

1,5069 1,5157

182,36 183,44

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Strekkingur eða allhvasst 
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MILT  verður í veðri 
næstu daga en á 
morgun dregur til 
tíðinda eftir þurrt 
og sums staðar 
nokkuð bjart veður 
í dag. Það hvessir 
sunnan og vestan 
til á morgun og fer 
að rigna þegar líður 
á daginn. Mesta 
úrkoman færist til 
austurs á mánudag 
en þá dregur úr 
vætu vestanlands.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

SLYS Fullorðinn karlmaður liggur 
alvarlega slasaður á gjörgæslu 
eftir að hafa fallið af húsþaki í 
Vestmannaeyjum. Þyrla Landhelg-
isgæslunnar sótti manninn til Eyja 
og flutti á Landspítalann í Foss-
vogi.  Að sögn lögreglu var fram-
kvæmd endurlífgun á slysstað.

Framkvæmdir standa yfir við 
húsið sem maðurinn féll af sem 
er í eigu dóttur hans. Þar á meðal 
er verið að klæða þak. Talið er að 
maðurinn hafi jafnvel fokið á leið 
upp á þak hússins.

Slysið átti sér stað um klukkan 
12.30 í gær. - mþl

Endurlífgaður á slysstað:

Alvarlega slas-
aður eftir fall

Árni Stefán Jónsson, formaður SFR, segir 
það mikið áhyggjuefni að launamunur fólks 
á opinberum markaði og á hinum almenna 
sé eins mikill og raun beri vitni. Það komi 
ekki á óvart að mikil óánægja ríki meðal 
félagsmanna. 

„Opinberir starfsmenn hafa hækkað mun 
minna í launum en á hinum almenna mark-
aði, þar sem hefur verið eitthvert launaskrið 

undanfarið,“ segir hann. „Við viðurkennum 
vissulega að við höfum ekki orðið eins mikið 
fyrir barðinu á atvinnuleysi og á almenna 
markaðnum og við erum með góð lífeyris-
réttindi. En við liggjum þó töluvert á eftir.“ 

Árni segir nauðsynlegt að bregðast við 
kynbundnum launamun opinberra starfs-
manna. Munurinn hafi farið upp í 14 til 17 
prósent árið 2008 en niður í 9,9 árið 2010. 

„Það er grætilegast í þessu. En þá kom í ljós 
að lækkunin var vegna lækkunar launa hjá 
körlum en ekki hækkunar hjá konum. Það 
var ekki að gleðja okkur.“ 

Árni segir að nú sé mögulega það sama 
að eiga sér stað; ef eitthvað sé að rísa aftur 
sé það meira hjá körlum en konum. „Það 
er áhyggjuefni að þetta sé á leiðinni í sama 
horfið aftur. 13,2 prósent er alveg skelfilegt.“ 

Launamunur starfsstétta áhyggjuefni
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Virðing
Réttlæti

Þrátt fyrir baráttu undanfarinna áratuga liggur óútskýrður launamunur kynjanna enn sem 
mara á þjóðinni. Gefum börnum okkar jafna möguleika í framtíðinni og léttum álögunum.

Jafnrétti í vöggugjöf!
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EFNAHAGSMÁL Fyrirhuguð kaup kínverska kaup-
sýslumannsins Huang Nubo á Grímsstöðum á 
Fjöllum munu breyta verðmati á ósnortnu víð-
erni. Þetta segir Árni Páll Árnason, efnahags- 
og viðskiptaráðherra. 

„Þetta hefur þau ánægjulegu áhrif að það 
verður skyndilega einhvers virði að sökkva 
landi í sæ eða spilla ósnertri víðáttu á Íslandi 
með óafturkræfum hætti.“ 

Ráðherra segir það hafa verið ríkjandi 
vandamál í umhverfismati hingað til að erfitt 
hafi reynst að sýna fram á það fjárhagslega 
hverju sé verið að fórna í framkvæmdum á 
víðerni landsins. 

„Menn hafa getað farið um og spillt ósnortnu 

landi án þess að sýna fram á fjárhagslegar 
afleiðingar vegna þessa,“ segir hann og bætir 
við að fyrirætlanir Nubo muni breyta því 
verðmati. Landeigendur sanda, hóla og hrauna 
munu nú vita betur hvers konar verðmæti þeir 
séu með í höndunum. 

„Breytt verðmat hjálpar okkur sem stendur 
ekki á sama um hvað verður um hin ósnortnu 
víðerni í landinu,“ útskýrir Árni Páll. „Og það 
er mjög til góðs.“

Innanríkisráðherra þarf nú að ákveða hvort 
veita beri Nubo undanþágu til að kaup hans á 
Grímsstöðum gangi eftir. Kaupsýslumaðurinn 
ætlar sér meðal annars að byggja lúxushótel og 
heilsulind á svæðinu, en Grímsstaðir eru ein 

stærsta jörð á Íslandi, um 300 ferkílómetrar að 
stærð, og standa fáar landareignir hærra yfir 
sjávarmáli. - sv

www.frikirkja.is

Fríkirkjan
í Hafnarfirði

Hausthátíð! 
í dag kl. 15-17

Tónlistarveisla
Fram koma:

Kór Fríkirkjunnar í Hafnarfirði
Bjargræðistríóið

Kirstín Erna Blöndal
Guðmundur Pálsson

Hildigunnur Einarsdóttir
Tómas Axel Ragnarsson

Ester Jökulsdóttir
Fríkirkjubandið

Kammerkór Fríkirkjunnar í Hafnarfirði

Friðrik Dór og Jón Jónsson

Kynning á söfnuðinum og starfi hans
verður í safnaðarheimilinu á sama tíma.

Vöflukaffi í boði safnaðarins
Allir hjartanlega velkomnir

Vertu velkomin(n) 
Sunnudagurinn 18. september:

Sunnudagaskóli kl. 11

Guðsþjónusta kl. 13

Þú ert alltaf 
velkomin(n) 
í Fríkirkjuna

Breytt verðmat 
hjálpar okkur 

sem stendur ekki á 
sama um hvað verður 
um hin ósnortu víðerni 
í landinu

ÁRNI PÁLL ÁRNASON, 
EFNAHAGS- OG 

VIÐSKIPTARÁÐHERRA

Myndir þú kaupa rauðvín fyrir 
lottóvinning og geyma í 20 ár?
JÁ 12,9%
NEI 87,1%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Eiga íslensk stjórnvöld að 
endurskoða hvalveiðar í 
atvinnuskyni vegna aðgerða 
Bandaríkjanna?

Segðu þína skoðun á visir.is

UTANRÍKISMÁL Íslensk stjórnvöld 
mótmæltu aðgerðum banda-
rískra stjórnvalda vegna veiða 
á langreyði á fundi með banda-
ríska sendiherranum. Össur 
Skarphéðinsson utanríkisráð-
herra segir að efast megi um að 
langreyðaveiðar séu sjálfbærar 
á meðan ekki sé markaður fyrir 

afurðirnar.
„Við höfum 

alltaf sagt að 
við nýtum auð-
lindir okkar 
með sjálfbær-
um hætti. Það 
má draga í efa 
að við nýtum 
þær með sjálf-
bærum hætti 
ef við veið -

um langreyði sem ekki er hægt 
að selja. Það hafa verið born-
ar brigður á að hægt sé að selja 
afurðirnar,“ segir Össur.

„Í mínum huga er engin spurn-
ing um að veiðar á hrefnu eru 
sjálfbærar, en í strangasta skiln-
ingi sjálfbærni er hægt að setja 
spurningarmerki við að lang-
reyðarveiðarnar séu það.“

Hann segir að ekki verði betur 
séð en ekki sé hægt að selja 
afurðirnar nú, sem sé væntan-
lega ástæða þess að ekki sé 
verið að veiða stórhveli um þess-
ar mundir.

Þrátt fyrir efasemdir um sjálf-
bærni stórhvelaveiða Íslendinga 
segist Össur hafa orðið fyrir 
miklum vonbrigðum með að vina-
þjóð eins og Bandaríkin skuli 
hafa gripið til þeirra ráða að beita 
Ísland diplómatískum þvingun-
araðgerðum vegna hvalveiða í 
atvinnuskyni, eins og Fréttablaðið 
greindi frá í gær.

„Það veldur mér vonbrigðum 
að sjá þá skammsýni sem felst í 
því að ætla hugsanlega að láta 

þetta koma niður á samstarfi um 
norðurslóðir,“ segir Össur.

Hann segir að viðræður hafi 
staðið yfir við bandarísk stjórn-
völd um samstarf sem þjónað 
hefði hagsmunum beggja þjóða.

„Það verður hver að fljúga 
eins og hann er fiðraður, það eru 

margar þjóðir sem vilja samstarf 
við Íslendinga um norðurslóðir. 
Við verðum þá bara að einbeita 
okkur að þeim, ef Bandaríkja-
menn hafa ekki áhuga á að eiga við 
okkur samstarf,“ segir Össur. „Ég 
get nefnt Rússa, Kínverja, Norð-
menn og fleiri.“  brjann@frettabladid.is

Ráðherra efast um 
sjálfbærni hvalveiða
Draga má í efa að veiðar á langreyðum séu sjálfbærar segir utanríkisráðherra. 
Hann segir veiðar á hrefnu hins vegar augljóslega sjálfbærar. Íslensk stjórnvöld 
mótmæla harðlega aðgerðum bandarískra stjórnvalda vegna langreyðaveiða. 

STOPP Engar langreyðar eru veiddar þetta sumarið og segir utanríkisráðherra það 
benda sterklega til þess að ekki sé markaður fyrir afurðirnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÖSSUR 
SKARPHÉÐINSSON

Hvorki er lagalegur né vísindalegur grundvöllur fyrir 
aðgerðum bandarískra stjórnvalda vegna hvalveiða 
Íslendinga, að því er segir í tilkynningu frá sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðuneytinu sem send var fjölmiðlum 
í gær.

„Fyrir liggur að hvalveiðar Íslendinga eru löglegar 
og alþjóðleg viðskipti þeirra með hvalaafurðir eru í 
samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar. Jafnframt eru 
veiðar Íslendinga á hrefnu og langreyði sjálfbærar og 
byggðar á traustum vísindalegum grundvelli,“ segir í 
tilkynningunni. Þar segir jafnframt að veiðar Íslendinga 
á langreyðum séu sjálfbærar, alveg eins og norðhvalsveiðar sem stundaðar 
séu við Alaska í Bandaríkjunum.

Ekki náðist í Jón Bjarnason, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, vegna 
málsins í gær.

Enginn grundvöllur fyrir aðgerðunum

JÓN BJARNASON

Efnahags- og viðskiptaráðherra fagnar fyrirhuguðum kaupum á Grímsstöðum á Fjöllum:

Kaupin breyta verðmati á ósnortnu víðerni

GRIKKLAND, AP Fjármálaráðherrar 
Evrópusambandsins hafa komist 
að sameiginlegri niðurstöðu um 
strangari reglur um ríkisfjárlög. 
Þær gera Evrópusambandinu meðal 
annars auðveldara að samþykkja 
refsiaðgerðir á hendur þeim ríkjum 
sem brjóta þessar reglur.

Jasek Ratovski, fjármálaráð-
herra Póllands, sagði að samkomu-
lag um þetta hefði náðst á fundi ráð-
herranna í Póllandi í gær. 

Fjármálaráðherra evrusvæðisins 
hafa síðan frestað ákvörðun um 
næstu greiðslu úr neyðarsjóði 
sínum til Grikklands, þrátt fyrir 
mikinn þrýsting, ekki síst frá 
Tim Geithner, fjármálaráðherra 
Bandaríkjanna, um að hraða öllum 

ákvörðunum um lausnir á skulda-
vanda Grikkja.

Evrópsku fjármálaráðherrarnir 
vilja að Grikkir sýni fyrst fram á 
að þeir muni standa við aðhalds-
aðgerðir, sem duga þeim ásamt fjár-
hagsaðstoðinni til að greiða afborg-
anir af skuldum sínum.

Verulegur ágreiningur hefur 
verið innan Evrópusambands-
ins um það hvaða leiðir eigi að 
fara til að bjarga Grikkjum úr 
skuldavandanum.

Angela Merkel Þýskalands-
kanslari stendur enn hörð á því 
að Grikkland og önnur stórskuld-
ug Evrópuríki þurfi sjálf að bera 
ábyrgð á eigin vandamálum. Eina 
leiðin til að hjálpa þeim sé að veita 

þeim neyðar lán svo þau geti greitt 
afborganir sínar á réttum tíma. - gb

Fjármálaráðherrar Evrópuríkja fresta greiðslum til Grikklands:

Strangari fjárlagareglur í ESB

Á FUNDI Í PÓLLANDI Timothy Geithner, 
fjármálaráðherra Bandaríkjanna, ásamt 
Claude Juncker, forsætisráðherra Lúxem-
borgar, sem jafnframt er formaður 
ríkjahóps evrusvæðisins. NORDICPHOTOS/AFP

KJÖRKASSINN



Kjóll
st. S-XXL
litir: brúnt, svart

6.999,-

Bolur
st. S-XXL
litir: brúnt, svart, kakígrænt

5.999,-

Buxur
st. 10-20
3.499,-

Ökklaskór
st. 36-41
9.999,-

Skór
st. 36-41
10.999,-

Ökklaskór
st. 36-41
7.999,-

HAUST
TÍSKAN

Kjóll
st. S-XXL
litir: brúnt, svart

7.999,-

Leggings
st. S-XXL
2.999,-

Kjóll
st. S-XXL
litir: svart, kakígrænt

7.999,-

Kjóll
st. S-XXL
litir: brúnt, kakígrænt

7.999,-

Peysa
st. S-XL
litir: brúnt,svart

6.999,-

Bolur
st. S-2XL
margir litir

Tilboð
2.499,-

Ökklaskór
st. 36-41
7.999,-

Skór
st. 36-42

11.990,-

Skór
st. 36-42

11.990,-

Skór
st. 36-42

11.990,-

Skór
st. 36-42

11.990,-

Skór
st. 36-42

12.990,-
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Einstakt tækifæri til að eignast 
2010 árgerð af bíl, á afar hag-
stæðum kjörum.

Eigð’ann!

Leigð’ann!

5,9 l /100 km*VW Polo 1.2  

Eigð´ann

Verð 1.690.000
Útborgun 338.000  

Mánaðargreiðsla* 28.981

Binditími 60 mánuðir

Engin útborgun! 

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

Sími 525 8000 · bilaland@bilaland.is

– Breiðhöfða

mánaðargreiðsla miðast 
við Ergo fjármögnun

bílasamningur

6,0 l /100 km*Hyundai i20 1.4  

Eigð´ann

Verð 1.690.000
Útborgun 338.000  

Mánaðargreiðsla* 28.981

Binditími 60 mánuðir

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

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

* Verum skynsöm!
Það er ekki lengur nauðsynlegt 
að eiga stóran og eyðslufrekan a
jeppa. Möguleiki á að fá stærri 

bíla tímabundið gegn vægu gjaldi.

www. avis.is    sími 591 4000
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STJÓRNMÁL Það var pólitísk skylda 
íslenskra stjórnvalda að taka á 
móti flóttakonum frá Írak vegna 
stuðnings íslenskra stjórnvalda við 
Íraksstríðið, að mati Ingibjargar 
Sólrúnar Gísladóttur, fyrrverandi 
utanríkisráðherra.

Þetta kemur fram í bókinni 
Ríkisfang: Ekkert eftir Sigríði 
Víðis Jónsdóttur sem kom út í 
vikunni.

Túlkun Ingibjargar á ástæðum 
þess að flóttakonunum var boðið 
hingað til lands er ekki í samræmi 
við sýn Geirs H. Haarde, fyrrver-
andi forsætisráðherra. Þau sátu 
saman í ríkisstjórn þegar ákveðið 
var að bjóða konunum að koma til 
landsins sem flóttamenn.

Í bókinni er haft eftir Geir að það 
hafi „fyrst og fremst verið mann-

úðarmál og litið á það þannig“ að 
bjóða konunum að koma hingað til 
lands. Þær komu frá Írak en for-
eldrar þeirra, ömmur og afar höfðu 
flúið frá Palestínu og þær voru því 
ríkisfangslausar.

„Ísland bar vitanlega ekki 
ábyrgð á Íraksstríðinu og ég sá það 
ekki þannig að verið væri að gefa 
pólitískar yfirlýsingar með komu 
hópsins á Akranes,“ segir Geir í 
bókinni. „Hins vegar vissu allir að í 
Írak var um að ræða brýnan flótta-
mannavanda og það var gott að 
geta hjálpað til við að leysa hann.“

Ingibjörg orðar það öðruvísi: „Í 
mínum huga var alltaf skýrt að 
ákvörðunin um flóttafólkið tengd-
ist siðferðilegri ábyrgð og pólitískri 
skyldu íslenskra stjórnvalda vegna 
Íraksstríðsins.“ - bj

Fyrrverandi ráðamenn ósammála um hvers vegna flóttakonum var boðið til Íslands:

Pólitísk skylda segir Ingibjörg

ÓSAMMÁLA Fyrrverandi forsvars-
mönnum ríkisstjórnarinnar ber ekki 
saman um hvers vegna flóttakonum frá 
Írak var boðið að koma hingað til lands.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

DANMÖRK „Okkur tókst það!“ sagði 
Helle Thorning-Schmidt, formað-
ur jafnaðarmanna, í hópi stuðn-
ingsmanna í fyrrakvöld, þegar 
ljóst varð að vinstriflokkarnir 
hefðu náð þingmeirhluta eftir tíu 
ára valdasetu hægrimanna.

Sigurinn var þó ekki eins 
öruggur og kannanir höfðu gefið 
í skyn, en vinstriflokkarnir 
fengu 89 sæti gegn 86 hjá hægri-
flokkunum.

Sigurvíman var fölskvalaus en 
verður þó að skoðast í því sam-
hengi að jafnaðarmenn misstu 
eilítið fylgi og hafa raunar ekki 
hlotið verri kosningu í rúma öld.

Thorning-Schmidt fékk í gær 
umboð drottningar til stjórnar-
myndunar og verður þar með 
fyrsta konan til að gegna 
embætti forsætisráðherra.

Fyrst verður hún hins vegar 
að mynda stjórn, en með henni 
verður Sósíalistaflokkurinn og 
jafnvel Róttæki flokkurinn, sem 
vann verulega á í kosningunum. 
Þá mun Samstöðulistinn, sem er 
vinstrisinnaðastur allra flokka, 
verja stjórnina falli.

Það sem fyrir liggur hjá 
nýrri stjórn er að örva efna-
hags- og atvinnulíf Danmerkur, 
en auk þess hafa vinstriflokk-
arnir lofað því að standa vörð 
um velferðarkerfið og jafnvel 
auka skatta á banka og aðrar 
fjármálastofnanir.

Það sem flækir málin er að 
Róttækir, sem eru frjálslynd-
asti flokkur vinstriblokkarinn-
ar, höfðu fyrr á árinu samið 
við hægriflokkana um víðtæka 
hagræðingaráætlun í ríkisfjár-
málunum. Má ætla að þeir setji 
sig gegn því að sú áætlun verði 
dregin til baka og um það þurfi 
að semja.

Ein stærstu tíðindi kosning-
anna eru þau að Danski þjóðar-
flokkurinn, sem hafði mikil áhrif 
á stefnu hægristjórnarinnar, 
missti fylgi. Við það ætti áhersla 
á hert innflytjendalög að minnka.

Lars Lökke Rasmussen, fyrr-
verandi forsætisráðherra, er 
í einkennilegri stöðu þar sem 
flokkur hans, Venstre, hélt sínu 
og vel það, en Íhaldsflokkurinn, 
sem var með honum í stjórn, 
galt afhroð og missti tíu af átján 
þingmönnum.

Þrátt fyrir að sigurinn væri 
sætur lagði Thorning-Schmidt 
engu að síður áherslu á það í 
sigurræðu sinni að allir væru 
velkomnir að borðinu og sam-
vinna „yfir miðjuna“ yrði 
henni afar mikilvæg á komandi 
kjörtímabili. thorgils@frettabladid.is

Baráttan er ekki búin 
þrátt fyrir sigurinn
Vinstri flokkanna í Danmörku bíður krefjandi verkefni eftir kosningasigur. 
Helle Thorning-Schmidt verður forsætisráðherra þrátt fyrir fylgistap jafnaðar-
manna. Minni flokkarnir gætu komist í lykilstöðu í stefnumótun til framtíðar.

HRÓSAR SIGRI Helle Thorning-Schmidt verður næsti forsætisráðherra Danmerkur 
eftir kosningasigur vinstriflokkanna. Hún verður fyrsta konan til að gegna því 
embætti. NORDICPHOTOS/AFP

Úrslit þingkosninga í Danmörku 2011
Vinstriflokkarnir fögnuðu naumum sigri og taka við valdataumunum:
Flokkur fylgi breyting þingmenn breyting
Jafnaðarmannaflokkurinn 24,9% -0,6 44 -1 89
Sósíalistaflokkurinn 9,2% -3,8 16 -7
Róttæki flokkurinn 9,5% 4,4 17 +8
Samstöðulistinn 6,7% 4,5 12 +8

Venstre 26,7% 0,4 47 +1 86
Danski Þjóðarflokkurinn 12,3% -1,6 22 -3
Íhaldsflokkurinn 4,9% -5,5 8 -10
Bandalag frjálslyndra 5% 2,2 9 +4
 Auk þess eru fjögur þingsæti frá Færeyjum og Grænlandi, en þrjú þeirra féllu vinstriflokkunum í skaut. 

Helle Thorning-Schmidt
Jafnaðarmannaflokkurinn
Helle Thorning-Schmidt verður fyrsta konan til að setjast í stól forsætisráðherra í Danmörku 
eftir nauman sigur vinstri flokkanna í dönsku þingkosningunum.

■ Fædd: Rödovre í Danmörku 14. desember árið 1966 (44 ára gömul).
■ Æska: Ólst upp í úthverfi Kaupmannahafnar. Foreldrar hennar skildu þegar hún var 10 ára 

gömul. Hóf afskipti af stjórnmálum í framhaldsskóla.
■ Menntun: Hefur tvær meistaragráður, í stjórnmálafræði frá Kaupmannahafnarháskóla og 

Evrópufræðum frá College of Europe í Belgíu.
■ Störf: Gekk í danska Jafnaðarmannaflokkinn árið 1993. Evrópuþingmaður árin 1999-

2004. Þingmaður og formaður Jafnaðarmannaflokksins frá árinu 2005.
■ Einkalíf: Árið 1996 giftist hún Stephen Kinnock, syni Neils Kinnock, fyrrum leiðtoga 

breska Verkamannaflokksins. Þau eiga tvær dætur saman.
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„Enga verðtryggingu, 
 takk.“

Hvað skiptir þig máli?

Nú getur þú tekið óverðtryggt íbúðalán til 25 eða 40 ára 
með föstum 6,45% vöxtum til fi mm ára. 
Kynntu þér málið á arionbanki.is.

Tinna Björk Baldvinsdóttir, 38 ára.
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Icelandair American Express®

Kynntu þér kostina á americanexpress.is

Þú færð Vildarpunkta 
af allri veltu, líka 
við notkun erlendis
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Samfélagsstyrkir 
Landsbankans

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Samfélagssjóður hyggst veita 35 samfélagsstyrki  
til mannúðar-, menningar- og menntamála, samtals  
að upphæð 15.000.000 kr. Umsóknarfrestur er til  
1. október 2011.

Styrkir skiptast með e�irfarandi hætti:
� 5 styrkir að upphæð 1.000.000 kr. hver. 
� 10 styrkir að upphæð 500.000 kr. hver
� 20 styrkir að upphæð 250.000 kr. hver.

Verkefni sem einkum koma til greina:
� verkefni mannúðarsamtaka og góðgerðarfélaga
� verkefni á sviði menningar og lista
� menntamál, rannsóknir og vísindi
� forvarna- og æskulýðsstarf
� sértæk útgáfustarfsemi

Umsóknarfrestur framlengdur
Umsóknarfrestur vegna samfélagsstyrkja hefur verið framlengdur  
til og með 1. október 2011 (póststimpill gildir). Dómnefndir eru 
skipaðar fagfólki á hverju sviði.

Sækja þarf um styrkina sérstaklega og senda umsókn merkta: 
Samfélagsstyrkir, Landsbankinn, Austurstræti 11, 155 Reykjavík.

Nánari upplýsingar á landsbankinn.is

LETTLAND, AP „Það er mjög mikil-
vægt að Samhljómsflokkurinn 
komist í ríkisstjórn,“ sagði Nils 
Usakovs, leiðtogi flokksins, sem 
spáð er stórsigri í þingkosningum 
í Lettlandi í dag.

Samhljómsflokkurinn er flokk-
ur sósíaldemókrata en hefur til 
þessa sótt fylgi sitt að mestu til 
rússneska minnihlutans í Lett-
landi, en nærri þriðjungur íbúa 
landsins á rætur að rekja til 
Rússlands. 

Usakovs segir það vera sitt 
hjartans mál að sýna landsmönn-
um fram á að vel sé hægt að 
treysta Rússum til að taka þátt í 
stjórn landsins.

Vandinn er hins vegar sá, að 
flokkurinn hefur ekki viljað við-
urkenna að Lettland var hernum-
ið af Sovétríkjunum í hálfa öld. 
Usakovs hefur meira að segja 
lagt til, að bannað verði að ræða 
þessa sögu þangað til árið 2014, 
þegar næst verður kosið til þings 
í Lettlandi.

Valdis Dombrovski forsætis-
ráðherra hefur hafnað þeirri 
hugmynd og segir að Samhljóms-
flokkurinn verði fyrst að viður-
kenna hernámið áður en hann geti 
tekið þátt í stjórnarsamstarfi.

Kosningarnar í dag eru auka-
kosningar, sem óvænt var boðað 
til í maí síðastliðnum eftir að 
Valdis Zatlers, þáverandi for-
seti, lenti í hörðum ágreiningi við 

þjóðþing landsins. Sú deila snerist 
um spillingarrannsókn, sem þing-
ið fór að skipta sér af. Forsetinn 
leysti þá upp þingið, og sú ákvörð-
un forsetans fékk yfirgnæfandi 
stuðning í þjóðaratkvæðagreiðslu 
í sumar. Þingið brást hins vegar 
ókvæða við og endurgalt Zatler 
með því að endurkjósa hann ekki 
í forsetaembættið, þegar forseta-
kjör fór fram í júní.

Usakovs, leiðtogi Samhljóms-
flokksins, er 34 ára. Hann var 
blaðamaður þangað til hann var 
kjörinn á þing árið 2006. Árið 
2009 varð hann síðan borgarstjóri 
í Ríga, höfuðborg landsins, en það 
var í fyrsta sinn sem fulltrúi rúss-
neska minnihlutans fékk það emb-
ætti síðan landið varð sjálfstætt 
fyrir tuttugu árum.

Nýleg skoðanakönnun sýnir 
að ríflega fimmtungur kjósenda 
hugsar sér að kjósa Samhljóms-
flokkinn, sem yrði þá stærsti 
flokkur landsins. Óákveðnir kjós-
endur eru hins vegar nærri 29 
prósent, þannig að mikið veltur á 
því hvert atkvæði þeirra fara.

Usakovs vonast til þess að kom-
ast í stjórn og ná þar árangri, en 
segir að jafnvel þótt þeirri stjórn 
takist ekki vel upp þá hafi honum 
að minnsta kosti tekist að brjóta 
ísinn. „Næst þegar rússnesku-
mælandi vinstrimenn verða ráð-
herrar, þá verður það auðveldara 
fyrir þá.“ gudsteinn@frettabladid.is

Rússum spáð 
kosningasigri
Flokkur rússneskumælandi Letta er á góðri leið með 
að vinna stórsigur í þingkosningum í dag. Vill sýna 
að Rússum er vel treystandi í ríkisstjórn landsins.

LÍKLEGUR SIGURVEGARI Stór veggmynd af Nils Usakovs, hinum 34 ára gamla 
leiðtoga rússneskumælandi Letta, blasir við á húsvegg í höfuðborginni Ríga.

NORDICPHOTOS/AFP

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



Eymundsson.is

STELPUFÁR MEÐ TOBBU

2.299 *
TILBOÐ KRÓNUR

Fullt verð 2.699 kr.
*Gildir til 21. september nk.

Lýtalaus, nýja bókin hennar Tobbu Marinós, er hrikalega 
fyndin, dónaleg og hjartnæm. 

Það dugir ekkert minna en tveir vasaklútar, þú átt eftir 
að grenja úr hlátri.

Nældu þér í eintak í næstu verslun Eymundsson. 

STELPUFÁR Í 

EYMUNDSSON SKÓLAVÖRÐUSTÍG 

Í DAG KL. 16. 

BOÐIÐ VERÐUR UPP Á FÖRÐUN 

FRÁ MAKE UP STORE. 

LÉTTAR VEITINGAR 

 Í BOÐI!

15% 
AFSLÁTTUR 

AF ÖLLUM TÍSKU-

TÍMARITUM Í DAG.
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greinar@frettabladid.is
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M eðbyr er með íslensku bókmenntalífi þessi dægrin. 
Reykjavík var á dögunum valin ein af bókmennta-
borgum Unesco, en það býður upp á mikla möguleika 
til grasrótarstarfs; fjöldi merkra rithöfunda lagði leið 

sína á nýafstaðna Bókmenntahátíð í Reykjavík; fram undan er 
bókamessan í Frankfurt þar sem Ísland verður heiðursgestur; 
Gyrðir Elíasson tekur við Bókmenntaverðlaunum Norðurlandaráðs 

í Kaupmannahöfn í nóvember; að 
ógleymdu hinu árlega jólabóka-
flóði, en fyrstu bárur þess falla 
nú þegar að landi. Allt eru þetta 
birtingarmyndir gróskumikils 
bókmenntastarfs þar sem við 
njótum góðs af störfum rithöf-
unda á sviði skáldskapar, fræða 
og annarra bókmenntategunda. 

Fullyrðingin um bókaþjóðina, sem við grípum til á tyllidögum, 
kann að vera orðum aukin en ýmislegt rennir stoðum undir hana. 
Samkvæmt áætlun Félags íslenskra bókaútgefenda koma alls um 
1.500 titlar af allra handa bókum út á hverju ári hér á landi. Til 
samanburðar koma út um milljón titlar á ári í Bandaríkjunum, sem 
eru um þúsund sinnum fjölmennari en Ísland. 

Samkvæmt íslenskri menningarvog, skýrslu sem unnin var 
fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið í fyrra, lesa rúmlega 
80 prósent landsmanna sér til ánægju. Ákvörðun stjórnvalda um 
að lækka virðisaukaskatt á rafbókum úr 25 prósentum niður í sjö 
prósent sætir allnokkrum tíðindum; Ísland verður þar með fyrsta 
ríkið í Evrópu (og eitt af örfáum í heiminum) til að færa virðisauka-
skatt á rafbókum til jafns við innbundin verk. 

Margt má þó betur fara. Úrval þýðinga verður til að mynda 
einsleitara með hverju árinu, þar sem glæpasagan fær sífellt meira 
vægi á kostnað annarra bókmenntategunda. Það er undir hælinn 
lagt að þær bækur sem hvað merkilegastar þykja á ári hverju á 
Norðurlöndum, til dæmis handhafar Bókmenntaverðlauna Norð-
urlandaráðs, séu þýddar á íslensku – jafnvel þótt til sé sérstakur 
sjóður fyrir norrænar þýðingar. Bókmenntalegt samtal Íslands við 
frændþjóðirnar er langtum minna en á milli þeirra innbyrðis. Eins 
og fæðuöryggið byggist menningaröryggi okkar að miklu leyti á 
aðföngum að utan.

Ríkið leikur mikilvægt hlutverk í bókmenntalífi okkar, einkum 
með framlagi í ritlaunasjóði. Aftur á móti skortir fastmótaða bók-
menntastefnu með skilgreindum markmiðum. Hvers vegna er til 
dæmis bókaútgáfa á vegum ríkisins svo sjaldan boðin út? Hví er svo 
lítil endurnýjun í gerð skólabóka fyrir börn? Í áðurnefndri skýrslu 
kemur fram að 30 prósent ungmenna á aldrinum 18 til 29 ára lesa 
ekki bækur sér til ánægju. Þetta er sérlega varhugaverð þróun í 
ljósi þess að framlög til skólabókasafna hafa verið skorin niður við 
trog á undanförnum árum. Sporna þarf við þessari hnignun. 

Bókamessan í Frankfurt markar viss tímamót. Eftir að hafa 
læðst með veggjum í samfélagi þjóðanna undanfarin þrjú ár stíg-
um við loksins fram keik og í þetta sinn með raunveruleg verðmæti 
fram að færa. Vonandi nýtist athyglin sem íslenskar rithöfundar 
njóta í Þýskalandi og víðar nú um mundir þeim vel. Góður skáld-
skapur á jú erindi við allan heiminn. En þótt við njótum nú góðrar 
uppskeru skulum við ekki gleyma að hirða um garðinn sem hún 
sprettur úr. 

TIL LEIGU

SKRIFSTOFUR Á 15. HÆÐ

Til leigu fullbúið 330 m² skrifstofuhúsnæði með húsgögnum 

og innréttingum á 15. hæð í Höfðatorgsturninum. 

Hentar vel fyrir lögfræðiskrifstofu eða fjármálafyrirtæki. 

Nánari upplýsingar 
gefur Örn V. Kjartansson, 

orn@m3.is, gsm 825 9000.

SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

SKOÐUN

Bergsteinn 
Sigurðsson
bergsteinn@frettabladid.is

Hag tölur er u fáum 
skemmtiefni. Eigi að 
síður eru þær nauðsyn-
legt viðmið fyrir stjórn-

endur þjóðarbúsins. Um leið eru 
þær undirstaða pólitískrar umræðu. 
Eðlilega álykta menn ólíkt eftir því 
frá hvaða bæjarhellu er horft. Þá 
getur skipt máli hvaða hagtölur eru 
valdar til umræðu. Á árunum fyrir 
hrun krónunnar var helst vitnað í 
tölur um ríflegan afgang af rekstri 
ríkissjóðs, tölur um góðan hagvöxt, 
tölur um vaxandi gildi krónunnar 
og tölur um stöðuga kaupmáttar-
aukningu. Þetta voru velsældartöl-
ur sem styrktu málflutning þáver-
andi ríkisstjórnar. Af sjálfu leiddi 
að stjórnarandstaðan fékk lítið 
púður í slíkum hagtölum í stríðið 
gegn ríkisstjórninni.

Á  þ e s s u m 
árum var hins 
vegar sjaldan 
vitnað í talna-
röð sem sýndi 
vaxandi halla 
af viðskiptum 
við útlönd. Þó 
að hluti þeirrar 
þróunar skýrð-
ist af miklum 
fjárfestingum 

sýndu þær tölur að þjóðin lifði 
um efni fram, í of ríkum mæli 
á erlendum lánum án þess að 
nægjanleg verðmætasköpun stæði 
að baki. Nú sjá allir að þessar hag-
tölur voru einmitt vísirinn sem 
benti á hrun gjaldmiðilsins.

En hvers vegna notuðu þáver-
andi stjórnarandstöðuflokkar ekki 

þessar hagtölur til að veikja trú-
verðugleika ríkisstjórnarinnar og 
Seðlabankans? Skýringin er sú að 
þeir lögðu til aukin ríkisútgjöld 
og vísuðu á afganginn sem ríkis-
stjórnin hafði lagt til hliðar eða 
notað til að greiða niður skuldir. 
Þessi afgangur hefði hins vegar 
gufað upp ef ráðstafanir hefðu 
verið gerðar til að jafna viðskipta-
hallann.  

Viðskiptahallinn var þannig 
veikleiki bæði í stefnu stjórnarinn-
ar og stjórnarandstöðunnar. Mun-
urinn er aðeins sá að hrunið hefði 
orðið miklu meira og kreppan 
dýpri ef stjórnarandstaðan hefði 
ráðið för og náð að eyða meir en 
gert var. Umræður um viðskipta-
hallann trufluðu einfaldlega stöðu 
allra flokka.

Tölurnar sem ekki var talað um

Eftir að forsætisráðherra 
og fjármálaráðherra 
útskrifuðust úr skóla 
AGS á dögunum hafa 

hagtölur verið notaðar til vitnis-
burðar um árangurinn svo sem 
vera ber. Í þeim tilgangi er vísað í 
tölur sem sýna nokkurn árangur í 
ríkisfjármálum, lítils háttar hag-
vöxt, tiltölulega stöðugt verðgildi 
krónunnar og kaupmáttaraukn-
ingu. Hagtöluspár um viðskipt-
in við útlönd liggja hins vegar í 
þagnargildi. Talsmenn  stjórnar-
andstöðuflokkanna nota þær ekki 

einu sinni til að koma hælkróki á 
stjórnina.

Eitt af helstu markmiðunum 
í efnahagsáætlun AGS og fyrri 
ríkisstjórnar var að tryggja að 
nægjanlegur afgangur myndað-
ist í vöruviðskiptum við útlönd 
til að þjóðarbúið hefði gjaldeyri 
til að standa í skilum með afborg-
anir og vexti af erlendum lánum. 
Gjaldeyrishöftunum var komið á 
í þessum tilgangi. Þetta ráð dugði. 
Ríflegur afgangur varð strax af 
vöruviðskiptum við útlönd. En það 
er ekki framtíðarlausn.

Í nýjum hagtölum má sjá viðvör-
unarmerki. Afgangurinn af vöru-
viðskiptunum í ár er umtalsvert 
minni en á sama tíma í fyrra. Þá 
hefur spá Seðlabankans um afgang 
af heildarviðskiptum þjóðarinnar, 
að fráskildum hlut þeirra banka 
sem eru í slitameðferð, breyst 
á verri veg. Fyrri  spár sýndu 
umtalsverðan afgang í ár og næstu 
ár. Nú sýna þær óverulegan afgang 
á þessu ári og því næsta og halla á 
árinu 2013. Þetta þýðir að tvísýnt 
er um áformin í AGS-áætluninni 
um sjálfbæran þjóðarbúskap.

Tölurnar sem ekki er talað um

Eftir fyrri reynslu er eðli-
legt að spyrja: Hvers 
vegna er þessi mælikvarði 
ekki notaður í umræðum 

um mat á stöðu þjóðarbúsins og 
um nauðsyn á nýrri efnahagsáætl-
un? Svarið er þetta: Tölurnar rugla 
pólitískar átakalínur allra.

Sterk tilhneiging hefur verið til 
að gera gott úr hruni krónunnar. 
Það bjargaði útflutningsgreinun-
um, segja menn. Flokkur fjármála-
ráðherrans og báðir stjórnarand-
stöðuflokkarnir fylgja þeirri línu. 

Blettur má ekki falla á þá kenn-
ingu. Framtíðarsýn þeirra er að 
nota gengisfellingar til að leið-
rétta samkeppnisstöðu þjóðarbús-
ins. Það þýðir að stöðugleiki er 
aukaatriði. En þeirri spurningu er 
ósvarað hvert hlutverk markaðar-
ins á að vera.

Með hruni krónunnar færð-
ust peningar frá almenningi til 
útflutningsfyrirtækja. Útflutnings-
hagvöxturinn hefur á hinn bóginn 
ekki glæðst. Það veikir málflutn-
ing þeirra þriggja flokka sem ríg-

halda í óbreytta stefnu í peninga-
málum þó að hún eigi vissulega 
ekki alla sök. Stefnuleysið í orku-
nýtingarmálum á þar líka stóran 
hlut að máli. Samfylkingin vill 
síðan ekki viðurkenna að hún hafi 
gefið allt eftir gagnvart VG og 
jafnvel hopað í aðildarviðræðun-
um. Hún lokar því augunum fyrir 
þessum tölum eins og aðrir. 

Fólkið í landinu bíður bara eins 
og fyrir síðasta hrun krónunnar 
og sér hvað verða vill. Það á ekki 
annarra kosta völ. 

Að sjá hvað verða vill

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

Raunverulegt framlag Íslands til umheimsins:

Bókauppskeran



Vilt þú vinna svona starf?
„Starfslýsing“:

Landssamband lögreglumanna

Er þetta ásættanlegt?



Gildir til 25. september á meðan birgðir endast.

Reese´s Puffs ofl.
– takmarkað magn

Vöfflur með sýróp
– ekta amerískur morgunmatur

Oreo freistingar
– tvöfaldar, þrefaldar og ....

Karamellu popp
– bara gott...

Jet-Puffed sykurpúðakrem
– geggjað í baksturinn

USA súkkulaðibita kökur
– ljósar, dökkar og djúsí

Girnilegt snakk
– ostapopp, ostasnakk, smjörpopp

Alvöru súkkulaðidrykkur
– þessi klikkar ekki 

2.519kr/kg.

KALKÚNABRINGA
FERSK

Verð áður 3.599.-

TILBOÐ

TILBOÐ

afsláttur við kassa
30%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
30%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
25%        

Amerískir
dagar

678kr/kg.

TEXAS KJÚKLINGA
LEGGIR

Verð áður 969.-

2.249kr/kg.

BUFFALÓ
KJÚKLINGALUNDIR

Verð áður 2.998.-

TILBOÐ

TILBOÐ

HÚLLUMHÆ  
             Í HOLTAGÖRÐUM

Hoppukastali og andlitsmálun 

fyrir börnin milli kl. 12 og 16  

í dag laugardag.

Hagkaup Holtagarðar



Spennandi safar
– frá Tropicana

Arizona ice-tea
– sætt og grænt te

Gourmet Texas salsa 
– alveg geggjað...

Trix í morgunmatinn
– yummie...

Coca Cola 4 í pakka 2 ltr.
– frábært verð

Rótarbjór
– öðruvísi gosdrykkur

Amerísk karamelluterta
– bara gott...

1.399kr/stk.899kr/4pk.

Canada Dry Tonic, Canada Dry 
Ginger Ale, Canada Dry Diet 
Ginger Ale, Caffeine free Coke,
Kirsuberja Coke, Kirsuberja
Pepsi, TaB, Grape Fanta...

Ótrúlega kúúúúl 
– svalara verður það varla...

ALVÖRU STEAALVLVÖVÖÖRURU STSTETEEAAAAKKKKKKK
á diskinn minn!

stakar ekta 
nautasteikur 

2.924kr/kg.

ENTRECOTE

Verð áður 3.895.-

TILBOÐ

2.924kr/kg.

RIBEYE

Verð áður 3.895.-

TILBOÐ

2.924kr/kg.

PRIMERIB

Verð áður 3.895.-

TILBOÐ

TILBOÐ

afsláttur við kassa
25%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
25%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
25%        
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Vertu öruggur
Forðastu biðraðir
Skiptu tímanlega

Sérfræðingar í bílum

Reykjanesbæ

Reykjavík

Settu Toyo harðskeljadekkin undir strax!

Ekki lenda í biðröð í haust!

Nesdekk - Reykjavík
Fiskislóð 30  / S: 561 4110

Nesdekk - Reykjanesbæ
Njarðarbraut 9 / S: 420 3333

Bílabúð Benna Dekkjaþjónusta
Tangarhöfða 8 / S: 590 2007

Umboðsmenn um land allt

Auk þess verða sjónarmið 
Alzheimerssjúklings kynnt.

Umræður og fyrirlesarar munu svara fyrirspurnum.

Málstofustjóri: 
Guðlaugur Þór  Þórðarson alþingismaður og fyrrverandi 

heilbrigðisráðherra.

Kaffi veitingar eru í boði FAAS

Allir eru hjartanlega velkomnir

RUV  hefur frestað  sýningu á heimildarmyndinni Bicycle Spoon 
Apple  sem sýna átti að kvöldi hins 21. september. Myndin 

segir frá því hvernig Pasqual Maragall, borgarstjóra í Barcelona 
sem greindist með Alzheimerssjúkdóminn árið 2007 tókst á við 
sjúkdóminn fyrstu árin eftir sjúkdómsgreininguna. Fyrirhugað er 

að sýna myndina í sjónvarpinu í október 2011.

Árlega er alþjóðlega Alzheimersdagsins hinn 
21. september  minnst um heim allan. 
FAAS mun í tilefni dagsins standa fyrir 
málstofu á Grand Hóteli miðvikudaginn 

21. september 2011 kl. 17-19 undir heitinu: 

Dagskrá:
Stutt erindi fl ytja: Jón Snædal, læknir
   Kristján Guðnason, lögreglumaður
   Brynjar Níelsson, lögfræðingur
   Guðný J. Helgadóttir, aðstandandi

Málstofa um 
„Alzheimers 
undir stýri“

Alzheimers undir stýri 

- Munum þá sem gleyma -

Eitt stærsta fyrirtæki heims er 
Coca Cola. Það ver miklum pen-

ingum í að selja vöru sína og segir 
aldrei frá ókostum drykkjarins. 
Eitt fyrirtæki ver þó hærri upp-
hæð í áróður um eigið ágæti, það 
er Evrópusambandið sjálft. Halda 
menn að ESB segi frá vanköntum 
þess að tilheyra sambandinu? Nei, 
þar sitja þessi stóru fyrirtæki við 
sama borð, allt er gott. 

Íslendingum var talin trú um 
að aðildarviðræðurnar snerust 
um kosti og galla þess að ganga í 
ESB og samninga. Nú er upplýs-
ingaherferð ESB hafin á Íslandi 
og fyrirtæki valið til að berjast 
fyrir aðildinni sérstaklega. Þetta 
er almannatengslafyrirtækið 
Athygli sem vinnur verkið. Sam-
kvæmt útboðslýsingunni er um að 
ræða „Maximum budget 1400 000 
EUR“. Eða í íslenskum krónum 
224 milljónir króna. Nú skulum 
við spyrja okkur að einni spurn-
ingu, hvers vegna skyldi „Upplýs-
ingaherferð“ Evrópusambandsins 
hér á landi vera hlutlæg eða hlut-
laus þegar sambandið hefur hvergi 
staðið fyrir slíku annars staðar?  

Stjórnarskrá okkar bannar íhlutun
Upplýsingamiðlun ESB mun vænt-
anlega alfarið vera byggð á efni 
frá sambandinu beint eða óbeint. 

Það er að segja einhliða upplýs-
ingamiðlun. Með öðrum orðum 
áróðri. ESB fer ekki í aðildar-
viðræður öðruvísi en að hafa eitt 
markmið á hreinu að vinna kosn-
ingarnar hverju sinni. Heldur fólk 
almennt að ESB sé líklegt til að 
veita hlutlægar upplýsingar um 
sjálft sig í aðdraganda þjóðarat-
kvæðagreiðslu? Frekar en stjórn-
málaflokkur í aðdraganda kosn-
inga til Alþingis? Öll þekkjum við 

fagurgalann og fallega fólkið á 
flettiskiltunum og loforðin góðu? 

Svo skulum við spyrja okkur að 
hinu, samkvæmt íslenskum lögum 
og stjórnarskrá er erlendu ríki 
bannað að vera með íhlutun í mál-
efni Íslands eða pólitík. Hér hefur 
ESB í kjölfar viðræðnanna opnað 
sendiráðsskrifstofu og býr sig 
undir að standa með ríkisstjórninni 
að landsmenn samþykki aðlögunar-
samninginn og fúlgur fjár fylgja í 
áróðurinn.

Aðlögun að ESB?
Ef stjórnvöld í Króatíu eru spurð 
hvort þau séu í samningaviðræð-
um við Evrópusambandið er svar 
þeirra skýrt nei, við erum í aðlög-
unarferli. ESB fer ekki í svona við-
ræður nema á sama grunni við 
allar umsóknarþjóðir. Heimild 

Alþingis gekk út á samninga með 
skilyrðum, ekki satt?  Alþingi gaf 
aldrei ríkisstjórninni heimild til að 
aðlaga íslenska stjórnkerfið lögum 
og reglum ESB. Það er leynd yfir 
samningsmarkmiðum Íslands, eru 
þau til? Eða hefur leiðtogi Samfylk-
ingarinnar, Össur Skarphéðinsson, 
þetta allt í hendi sinni, jafn sann-
færandi og málflutningur hans 
hefur verið á erlendri grund? 

Umsóknin lögð til hliðar
Stærstur hluti mannafla stjórnar-
ráðsins er undirlagður í vinnu við 
aðlögunina og kostnaðurinn hleyp-
ur á milljörðum króna. Evrópu-
sambandið sjálft hefur tekið mikl-
um breytingum á síðustu tveimur 
árum og glímir við mikinn innri 
vanda bæði vegna evrunnar, 
skuldakreppu og stefnumörkunar 
inn í framtíðina sem ríkjabanda-
lag á mörgum sviðum. Við þess-
ar aðstæður og vegna þess að við-
ræðurnar snúast ekki um samninga 
heldur aðlögun er rétt að leggja 
aðildarviðræðurnar til hliðar um 
sinn. Við skulum því sameinast 
um að skora á alþingismenn okkar 
og  Alþingi að leggja umsóknina til 
hliðar. Það gerir þú með því að fara 
inn á Skynsemi.is og skrifa undir 
slíka áskorun.

Heldur fólk almennt að ESB sé líklegt til 
að veita hlutlægar upplýsingar um sjálft 
sig í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu?

Nú ber Evrópusambandið 
peninga í áróðurinn

ESB-aðild

Guðni Ágústsson
fv. ráðherra

AF NETINU

Stæðaæði
Fyrir fáeinum dögum var sagt frá 
því í Ríkisútvarpinu að starfsmenn 
sinfóníuhljómsveitarinnar væru 
óánægðir með að þurfa að greiða 
„himinhá“ gjöld fyrir bílastæði í 
bílakjallaranum í Hörpu. Fréttinni 
fylgdu þær upplýsingar að starfs-
mennirnir þyrftu að greiða 2.750 
krónur á mánuði en að heildar-
kostnaður við hvert stæði væri um 
11.000 krónur. Það kom líka fram 
að starfsmennirnir fá helmingsaf-
slátt af heildarverðinu og svo 
greiðir Sinfóníuhljómsveitin hluta 
til viðbótar. Afganginn áttu starfs-
mennirnir að greiða, um það bil 
25% af heildarverði. Með það eru 
þeir óánægðir. Ég ætla ekki að vera 
kaldhæðinn en vil þó leyfa mér að 
spyrja: Hverjir eiga að borga fyrir 
þessi bílastæði, ef ekki þeir sem 
nota þau?

Ekki veit ég hvernig þetta mál 
verður leyst. Í fréttinni var sagt 
að gjaldtökunni yrði frestað þar 
til kjarasamningum lýkur. Ég geri 
því ráð fyrir að niðurgreiðsla á 
bílastæðiskostnaði verði hluti 
af kjarasamningum starfsmann-
anna. Sú ráðstöfun kallar á aðra 
spurningu: Hvað með þá starfs-
menn hljómsveitarinnar sem kjósa 
að koma gangandi, hjólandi eða 
með strætó í vinnuna? Fá þeir sinn 
ferðamáta niðurgreiddan? 
blog.eyjan.is
Hjálmar Sveinsson

Hagvöxtur er ósjálfbær
Hagvöxtur er gallað hugtak. Mælir 
bara breytingar á umfangi kaup-
sýslu. Hætti fólk að baka brauð 
og fari að kaupa þau, eykur það 
hagvöxt. Eykst líka, ef fólk hættir að 
þvo bílinn sjálft og fer með hann í 
þvottastöð. Hann mælir ekki eigin 
vinnu, vinnuskipti eða samhjálp, 
sem eykst í kreppum. Að þessu 
frádregnu er eðlilegur hagvöxtur 
innan við 1% á ári. Skrítið er, að 
hagkerfi með 1% hagvöxt standi 
undir 4% raunvöxtum. Mælikvarðar 
á borð við hagvöxt eru dæmi um 
ósjálfbær hagkerfi …
jonas.is
Jónas Kristjánsson
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Úr húmi aldanna rís hugsunin 
um Skálholt eins og myndin af 

frelsaranum á altarisveggnum þar, 
óræð, margsaga en engu að síður 
með áskorun fyrir ókominn tíma. 
Hver sem kemur þangað finnur til 
sín kallað: Hver ert þú förumaður 
og hvert ætlar þú? Hver er ákvörð-
unarstaður þinn? Vel væri svarað 
ef sagt væri: Himinn Guðs, Guðs 
eilífa borg.

Skálholt hefur vaxið í samtíð 
okkar, er eitt af því sem kallað 
hefur verið til leiks okkar samtíð-
armanna úr örófi alda. Þar hefur 
risið helgidómur sem á sér tilkall 
í huga okkar og vonum. Er ágeng-
ur við hugsun hvers okkar sem þar 
höfum komið. Segir eitthvað við 
okkur, spyr spurninga um vegferð 
okkar.

Margt er það orðið sem þaðan 
hefur borist út yfir land og lýð, 
enda staðurinn í miðjum straumi 
Íslandssögunnar. Ísleifur settist 
þar að fyrstur biskupa; Gissur var 
þar þrennt í senn: Hirðir, konung-
ur og víkingur; Þorlákur gaf for-
dæmi um sið og helgi; Marteinn 
kom á nýjum sið og Jón Arason 
stóð í móti; Vídalín talaði inn á 
hvert heimili gegnum postillu sína 
og Hannes Finnsson skrifaði hina 
fyrstu hagfræðiritgerð um það að 
landið bætti sig á aldarfjórðungi 
hvað sem á hefði dunið; Sigurbjörn, 
ég tel hann hér, talaði einnig inn á 
hvert heimili Íslands og  minnti á 
hann sem var og er og kemur.

Biskupsþjónusta er fyrirferðar-

mikil í íslenskri sögu eins og Skál-
holt. Hlutverk biskupa er að halda 
kirkjunni saman í samtíð og sögu. 
Minna á það sem hefur ævarandi 
gildi. Það er erfitt hlutverk í sam-
tímanum sem hefur gert allt að 
álitamálum og varpað öllu í efa. 
En eitt var það, sem stöðugt stóð 
og stendur alla tíð, það virki, er 
styrka höndin hlóð, þín hjálpin, 
Drottinn, blíð, kvað sr. Sigurjón 
í Saurbæ. Skálholt minnir á það 
virki, rís upp úr sögunni og nátt-
úruhamförunum og flytur nýjum 
tíma nýjan boðskap.

Á sunnudaginn bætist sr. 
Kristján Valur Ingólfsson í röð 
þeirra sem hafa veitt Skálholti for-
stöðu. Af honum er góðs að vænta 
svo reyndur sem hann er í lífi og 
starfi kirkjunnar. Prestur við hið 
ysta haf, lærdómsmaður við einn 
virðulegasta menntabrunn álfunn-
ar, fræðari presta og prestsefna, 
áður kunnur Skálholti sem rektor 
lýðskólans þar og sannur ármað-
ur kirkjunnar alla tíð. Við öll sem 
unnum kirkju og kristni á Íslandi 
skulum fagna honum.

Hvernig sem okkur finnst hlut-
unum megi vera varið í kirkju 
okkar skiptir það mestu að þau sem 
veljast til þjónustunnar þar séu 
heil í áhuga sínum, að þau séu rót-
fest í fagnaðarerindinu um Krist 
og viti hvert hlutverk kirkjunnar 
er í samtíð sem í fortíð. Enginn 
getur girnst það hlutverk í dag sem 
leiðtogar kirkju okkar gegna nema 
þau hafi ást á kirkjunni, ástríðu-
fulla ást sem sprettur af dagskipan 
hennar sem felst í þeirri skipan að 
gera allar þjóðir að lærisveinum, 
kenna þeim og helga nafni guðs, 
föður, sonar og heilags anda. Í því 
ljósi verður lífi mannanna lyft upp 
mót hugsjónum um frið og sátt í 
veröld okkar mannanna.

Skálholt – Nýr biskup

Ellen Ingvadóttir, löggiltur dóm-
túlkur og skjalaþýðandi, skrif-

ar töluvert hvassyrta grein í minn 
garð á bls. 24 í Fréttablaðinu 15. 
september sl. Þar leggur hún út 
frá leiðara sem ég skrifaði í Vest-
urlandsblaðið Skessuhorn 7. sept-
ember undir yfirskriftinni „Dulin 
búseta“. Í fyrstu velti ég fyrir mér 
af hverju hún skrifaði ekki svar-
grein sína til birtingar í sama blaði, 
þar hefði birting verið auðsótt. 
Svarið veit ég svo sem ekki en velti 
fyrir mér hvort skýringin sé sú að 
lesendur Fréttablaðsins geta fæstir 
dæmt um hvað stóð í Skessuhorni 
og hún hafi af einhverjum ástæð-
um kosið að þeir vissu ekki of mikið 
svo hún gæti túlkað orð mín út og 
suður.

Í leiðara mínum fjallaði ég, eins 
og glöggir lesendur Skessuhorns 
geta vitnað, um þá hópa fólks sem 
annars vegar dvelja langdvölum 
í háskólanámi úti á landi og hins 
vegar hópa fólks sem dvelja meg-
inhluta ársins í sumarhúsum, eða 
heilsárshúsum sínum, án þess að 
færa þangað lögheimili sín. Þarna 
fjallaði ég EKKI um hinn almenna 
sumarhúsaeiganda, fólkið sem dvel-
ur í húsum sínum af og til en stund-
ar vinnu annars staðar þar sem það 
á jafnframt lögheimili. Að ég hafi 
kallað allt það góða fólk afætur er 
alrangt hjá löggilta skjalaþýðand-
anum. Þeir hópar fólks sem dvelja 
lungann úr árinu í Borgarfirði, 
jafnvel svo árum skiptir, án þess að 

færa þangað lögheimili sín, greiða 
ekki skatta og skyldur til Borgar-
byggðar eða til Skorradalshrepps, 
gætu hins vegar með réttu kallast 
afætur. 

Töluvert er um að fólk búi allt 
árið í heilsárshúsum, stundi þaðan 
vinnu eða sé einfaldlega hætt 
vinnu og njóti ævikvöldsins í hús-
unum sínum úti á landi. Flestir 
gætu tekið undir að það er einung-
is sanngirniskrafa að það fólk flytji 
einnig lögheimili sín á þessa staði. 
Þannig vill til að í Borgarbyggð 
eru tveir fjölmennir háskólar og 
á annað þúsund sumarhús. Í hluta 
þessara sumarhúsa eru dæmi um 
að fólk hafi búsetu allt árið án þess 

að lögheimili þess sé þar skráð. 
Slíkt kalla ég dulda búsetu. Um 
þennan hóp fólks var ég að skrifa í 
leiðara mínum, ekki hinn almenna 
sumarhúsaeiganda. Í leiðaranum 
fjalla ég um það ójafnvægi sem 
orðið er í greiðslum hins opinbera 
til ríkisstofnana á landsbyggðinni, 
svo sem til löggæslu og heilbrigð-
isþjónustu. Þegar íbúatala marg-
faldast, án þess að tekjur komi á 
móti, býr lögregla og heilsugæsla 
á þessum stöðum við aukið álag. 
Greiðslur frá hinu opinbera miðast 
nefnilega við skráða íbúa á svæð-
inu með lögheimili sín þar. Dæmin 
hafa sýnt að álag á þessar stofnanir 

hefur verið svo mikið að það bitn-
ar á almennum íbúum og þeim sem 
treysta verða á þjónustuna. Erfitt 
er að fá samband við lækna eða lög-
reglu sem endalaust glíma við fjár-
skort og niðurskurð frá ríkinu. 

Ekki ætla ég að fara í smáat-
riðum út í efnistök Ellenar í grein 
hennar þar sem hún virðist hafa 
kosið að snúa orðum mínum svo illi-
lega á haus. Eitt sagði hún þó sem 
mér fannst verulega umhugsunar-
vert: „Ekki er ætlast til svars enda 
þessi grein ekki hugsuð sem upp-
haf frekari orðaskipta,“ sagði hún. 
Þetta er ekki góð latína hjá Ellen, 
að skrifa harðorða skammargrein 
vegna skrifa einhvers í allt öðrum 

fjölmiðli, snúa svo orðum viðkom-
andi á haus, og frábiðja sér loks 
að sá hinn sami geti svarað fyrir 
sig! Ellen Ingvadóttir er örugg-
lega góður og gegn eigandi sumar-
húss í Borgarbyggð og býð ég hana 
sem og alla aðra eigendur sumar-
húsa í mínu heimahéraði velkomna 
hér eftir sem hingað til. Hins vegar 
þegar og ef að því kemur að Ellen 
Ingvadóttir hættir skjalaþýðingum 
og löggiltri dómtúlkun og flytur í 
fallega heilsárshúsið sitt á bökkum 
Langár, þá þarf hún bara að muna 
að færa lögheimilið sitt þangað. Um 
það snerust skrif mín og ekkert 
annað.

Misskilningur skjalaþýðandans
Trúmál

Jakob Á. 
Hjálmarsson
fv. dómkirkjuprestur

Sumarbústaða-
eigendur

Magnús 
Magnússon
ritstjóri Skessuhorns

Hins vegar þegar og ef að því kemur að 
Ellen Ingvadóttir hættir skjalaþýðingum 
og löggiltri dómtúlkun og flytur í fallega 

heilsárshúsið sitt á bökkum Langár, þá þarf hún bara 
að muna að færa lögheimilið sitt þangað. Um það 
snerust skrif mín og ekkert annað.



Þeir sem þurfa á táknmálstúlkun eða tónmöskva að halda tilkynnið 
það til Önnu Guðrúnar Sigurðardóttur á netfangið anna@obi.is  

eða í síma 530 6700 í síðasta lagi viku fyrir fundinn.

www.obi.is

Ekkert um okkur án okkar!

Fundir á höfuðborgarsvæðinu

Hvetjum fatlað fólk, aðstandendur, alla sem starfa að 
málefnum fatlaðs fólks og aðra áhugasama til að mæta. 

Réttindagæslumaður fatlaðs fólks mætir á fundinn.

Fatlað fólk á tímamótum
Eru mannréttindi virt?

Fundaröð Öryrkjabandalags Íslands 2011

  

  Hafnarfjörður, Garðabær  
og Álftanes: 

    22. september kl. 17.00-18.30,  
Hraunseli, Flatahrauni 3, Hafnarfirði  

 Mosfellsbær, Kjós: 
    6. október kl. 17.00-18.30,  

Listasal Mosfellsbæjar í Kjarna, Þverholti 2

 Kópavogur: 
    12. október kl. 17.00-18.30,  

Félagsheimilið Boðinn, Boðaþingi 9

 Laugardalur og Háaleiti:  
    2. nóvember kl. 17.00-18.30,  

Grand Hótel Reykjavík

 Breiðholt, Árbær, Grafarholt, 
  Grafarvogur, Kjalarnes:
    3. nóvember kl. 17.00-18.30,  

Gerðuberg, A sal, Gerðubergi 3-5 

 Vesturbær, Seltjarnarnes,  
  Miðborg og Hlíðar:
   9. nóvember kl. 17.00-18.30,   

Ráðhúsi Reykjavíkur, vestursalur

  Samningur Sameinuðu þjóðanna 
um réttindi fatlaðs fólks

  Er breytinga að vænta?

  Krafa Öryrkjabandalags Íslands:  
Mannréttindi fyrir alla

  Umræður og fyrirspurnir

Fundarstjóri: Steinunn Þóra Árnadóttir

Dagskrá



TILBOÐSASKJAN 400 GRÖMM 
KOMIN Í BÓNUS
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198
KR. 150 G

TRÓPÍ 1 LTR.Ó Í

198
KR.  1 LTR

BÓNUS NÝBAKAÐIR KORNKUBBARÓ ÝBÓNUS NÝBAKAÐIR KORNKUBBAR
ÞRJÁR GERÐIR - 4 STK Í POKA

198
KR. 4STK.

BÓNUS KJARNABRAUÐ
500 GRÖMM

198
KR. 1/2 KG.

ÐÐ

+
MYLLU DANSKT RÚGBRAUÐ 

TVEIR FYRIR EINN

198 KR.
TVEIR PAKKAR

BÓNUS  KAK

198
KR. 237 G

NÝJAR ÍSLENSKAR KARTÖFLUR RTRT

198 
KR. 1.5 KG

159
KR. KG

AKURSEL  LÍFRÆNAR 
GULRÆTUR

359
KR. 1/2 KG.

165
KR. 250ML

98
KR. FLASKAN

98
KR. FLASKAN

330 ML FERSKUR

ÁVAXTASAFI



ALIALI FERSKUR GRÍSABÓGURGRÍSABÓGUR 

698  
KR.KG

ALI A FERSKAR  GRÍSAKÓTILETTUR 

985
KR.KG

FERSKT 
GRÍSAKJÖT

FERSKUR 
KJÖRFUGL

FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR

1995
KR.KG

2998
KR.KG

3998
KR.KG

 FERSKUR  HEILL KJÚKLINGUR

695
KR.KG

895
KR.KG

HÁLFUR LAMBASKROKKUR
 FROSINN: NIÐUR SAGAÐUR

FERSKT LAMBAPRIME
NÝSLÁTRUN HAUSTIÐ 2011

1459
KR.KG

FERSKT LAMBALÆRI  NÝSLÁTRUN HAUST 2011NÝSLÁTRUN HAUST 2011
FERSKT LAMBAFILLET  
NÝSLÁTRUN HAUSTIÐ 2011
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V
igdís kemur til dyranna 
eins og hún er jafn-
an klædd, í svörtu frá 
toppi til táar, og heilsar 

hjartanlega. Hún býr á efri hæð og 
upp með stiganum og inni á heim-
ili hennar eru myndir af kisum, 
rauðum kisum, öllum á svörtum 
grunni. „Ég fór að mála kisur 
fyrir tveimur og hálfu ári til að 
kynnast betur stelpunni sem ég 
var að skrifa um – hún málar ketti 
á svartan múrinn sem umlykur 
þorpið hennar. Ég mála auðvitað 
alls ekki eins og hún, því hún er 
mjög góður málari, myndirnar 
mínar eru bara auðmjúk nálgun 
við málverkin hennar,“ útskýrir 
Vigdís þegar hún sér hvert augun 
leita. 

Trúir þú á töfra?
Erindið er einmitt að forvitnast 
um söguna sem Vigdís hefur 
verið að skrifa. Hún er strax 
byrjuð að ljóstra upp atriðum um 
aðalpersónuna. Best að reyna að 
klappa þann stein. Skyldi þetta 

vera einhver landsfræg listakona? 
Man ekki í svipinn eftir neinni 
sem málar bara ketti – en það er 
ekki að marka. Þetta er sem sagt 
alvöru stelpa? (eins og að reyna að 
komast að nafni leynigests.) „Já, 
já. Algjör alvörustelpa. En hún 
var aldrei til. Bókin byggir ekki á 
alvöru lífshlaupi.“ 

Við tyllum okkur við eldhús-
borðið með kaffi í bollum og nett-
ar kökur milli puttanna. Nýjasta 
kisumyndin hallar sér upp að skáp 
við enda borðsins því eldhúsið er 
líka gallerí. Og skáldkonan leysir 
frá skjóðunni, róleg og yfirveguð.

„Það er sem sagt að koma út 
bók. Titillinn? Trúir þú á töfra? 
Þetta er saga stelpu í lokuðu þorpi. 
Hún hefur aldrei farið þaðan enda 
hvergi komist. Hún er barn þegar 
sagan gerist en fullorðin þegar 
hún segir hana.“

Er hún dulræn?
„Nei, það þarf hún heldur ekki 

að vera þó hún trúi á töfra. Stund-
um er bara alveg nauðsynlegt að 
hafa einhverja von til að lifa af,“ – 
þagnar  – „hún vill að fólk kynnist 
sér, þess vegna segir hún söguna. 
Sjálf var hún heldur ekki lokuð, 
bara einangruð í sínu litla plássi 
og fólkið sem þar bjó var það líka. 
Hennar er að finna leiðina út og 
þótt það sé þrautinni þyngra og 
taki langan tíma var það bæði 
gaman og vel þess virði. Þetta 
fylgir því að þroskast, að finna 
leiðina út, og það getur verið gef-
andi og óskaplega sársaukafullt í 
senn. Það var það hjá henni og það 
var það hjá öllu hennar fólki. Ég 

hugsa að við þekkjum það flest 
með einum eða öðrum hætti.“

Brá á það ráð að mála
Er langt síðan þú kynntist sögu-
persónunni?

„Hún fór að sækja dálítið á mig 
árið 2000, þá var ég mikið að lesa 
eftir Nínu Björk Árnadóttur skáld-
konu sem var nýlátin. Stelpan mín 
í Töfrunum heitir reyndar í höf-
uðið á henni og það er alls engin 
tilviljun. 

Nema hvað, mig langaði til að 
skrifa skáldsögu um einhvers 
konar ferðalag þar sem ljóðahefð-
in rynni í gegn og kallaði kynslóða 
á milli. Þetta hefur tekið langan 
tíma en það var alltaf gaman. Þó 
hafa komið löng stopp og aðrar 
bækur í millitíðinni. En síðan 
Sagan um Bíbí kom út, 2007, hef 
ég alveg verið með Nínu Björk og 
það hefur aldrei beinlínis slest upp 
á vinskapinn. Stundum hefur hún 
samt þagnað og ég hef ekki komist 
yfir til hennar og því ekki getað 
haldið áfram með bókina. Það 

gerðist til dæmis fyrir tveimur 
og hálfu ári. Skáldsagnapersónur 
eiga það til að vera viðkvæmar og 
sjálfsagt hefur henni þótt eitthvað 
við mig. En þá brá ég á það ráð að 
mála kisur, mála ketti á svart eins 
og hún gerði. Ég vildi gá hvort hún 
talaði ekki til mín aftur, hvort ég 
sigraði hana ekki á hennar eigin 
bragði – og viti menn! Hún gerði 
það, hún kom til mín og gerði sig 
líklega og samvinnan hélt áfram 
sem aldrei fyrr. Maður verður 
að leika á skáldsagnapersónurn-
ar sem verða stundum svo lifandi 
fyrir manni að maður heyrir í 
þeim – og svo verður maður auð-
vitað að geta leikið á sjálfan sig. 
Skáldskapurinn er mikill leikur.“

Er eitthvað sérstakt sem þú 
sækir í þegar þú ert í skriftarham?

„Það er kaffið og sígarettan. Ég 
tók samt upp þá reglu að reykja 
ekkert þegar ég skrifa og ekki 
heldur þegar ég mála. En mér 
tekst samt að reykja allt of mikið. 
Nú eru víst komnar rafmagnssíga-
rettur, ekki með nikótíni en gera 
víst það sama. Ég verð að fara að 
finna þær, annarra vegna.“

Hlustarðu á tónlist þegar þú ert 
að skrifa?

„Já, lágstemmd tónlist lætur vel 
í eyrum þegar ég skrifa og mér 
finnst líka gott að það sé umgang-
ur og þægilegt að vita af fólki 
einhvers staðar nálægt mér.“  

Umkringd fjöllum 
Hvernig takt hafa dagarnir þegar 
þú ert að skrifa?

„Mér finnst gott að fara í burtu, 

leita annað. Ég gerði það í fyrra-
vetur. Þá hafði ég vetursetu 
í Árneshreppi á Ströndum og 
það var mjög gott. Kyrrðin er 
heillandi og fólkið líka. Ég bjó í 
Kaffi Norðurfirði sem er rekið á 
sumrin en lokað að vetrinum. Þar 
upplifði ég þennan sterka íslenska 
veðravetur, umkringd fjöllum og 
sterkum straumum. Svo liggur 

leiðin þangað aftur í janúar, ég 
hef ráðið mig sem barnakenn-
ara í Finnbogastaðaskóla til vors-
ins. Ég kenndi börnum einn vetur 
þegar ég var tvítug og mér bauðst 
að rifja þá reynslu upp. Ég þáði 
það og er mjög hamingjusöm. Það 
þýðir nýtt blóð og nýjan kraft.“

Þú heldur áfram að mála, er það 
ekki?

„Þessa mynd hér í eldhúsinu 
málaði ég eftir að bókin fór í próf-
örk en þá var Nína litla auðvitað 
hætt að mála, enda á leiðinni í 
prentun. Kannski ég fari að ráðum 
fimm ára ömmustelpunnar minnar 
sem sagði: „Það er nú komið nóg 
af kisum, amma mín. Þú ættir að 
fara í hundana næst.“ Ég hugsa að 
ég geri það!“

Var vera þín í Árneshreppi liður 
í að kynnast einangruninni sem þú 
skrifar um í bókinni?

„Nei, alls ekki; ég hef kynnst 
einangruninni í Reykjavík og í 
ýmsum stórborgum, en annars er 
einangrun alls staðar eins og hún 
getur orðið jafn skelfileg og hún 
er í bókinni; hún getur leitt af sér 
grimmd og ógnir þótt yfirborð-
ið sé slétt og tilgangurinn annar. 

En enginn af atburðum sögunn-
ar hefur neitt með Árneshrepp að 
gera; þar er hlýjan og mýktin og 
sagan þakkar ljóðrænu sína meðal 
annars hreppnum og fólkinu þar. 
Það liggja miklir töfrar í fegurð 
landsins og náttúrunnar. Annars 
er bókin mín um töfrana að mestu 
leyti ástaryfirlýsing til lífsins, 
skáldskaparins og fegurðarinnar 
jafnvel þótt hún lýsi svo miklum 
ljótleika og grimmd – eða kannski 
einmitt þess vegna.“ 

Kom einhvern tíma annað til 
greina hjá þér en að verða rithöf-
undur?

„Ég hugsaði ekki sem stelpa 
að ég ætlaði að verða rithöfund-
ur, ástæðan fólst kannski í orðinu 
sjálfu, hinu málfræðilega kyni 
þess, rithöfundar hlytu að vera 
karlar; þetta hugsaði ég þá og forð-
aðist að hugsa lengra. Og því var 
ég frelsinu fegin þegar ég kynnt-
ist orðinu skáldkona. Skáldkonur 
voru kerlingar og ég gat látið mig 
dreyma um að verða skáldkona, 
mig langaði til þess og ég hafði 
sannarlega frábærar fyrirmynd-
ir. Ég hef sem sagt alltaf skrifað 
og alltaf elskað það.“

Skáldskapurinn er mikill leikur
Vigdís Grímsdóttir er ekki einhöm kona. Allir vita að hún er skáld og rithöfundur. Hitt er á vitorði fárra að hún málar litríkar 
myndir og er að taka að sér barnakennslu. Hún sagði Gunnþóru Gunnarsdóttur frá nýrri bók sem hún hefur glímt við í nokkur 
ár, baráttunni við reykingarnar, aðdáun sinni á náttúru og mannlífi í Árneshreppi á Ströndum og ástinni til lífsins.

RITHÖFUNDURINN „Nú eru víst komnar rafmagnssígarettur, ekki með nikótíni en gera víst það sama. Ég verð að fara að finna 
þær, annarra vegna,“ segir Vigdís. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Mig langaði til að skrifa skáld-
sögu um einhvers konar ferðalag 
þar sem ljóðahefðin rynni í gegn 
og kallaði kynslóða á milli.

Vigdís Grímsdóttir rithöfundur gerir fleira en að skrifa 
og skálda. Hún er líka ástríðumálari. Það var fyrir 
tveimur og hálfu ári sem aðstæður höguðu því svo 
að henni fannst hún verða að grípa til pensilsins 
til að geta haldið áfram með ritverkið sem hún var 
með í tölvunni. Afraksturinn er tilkomumiklar myndir 
í sterkum litum – og allar af rauðum kisum. Langar 
myndir og stuttar, mjóar og breiðar, stórar og litlar. 

Ritverkið sem um ræðir kemur út á bók á næstu 
vikum. Það heitir Trúir þú á töfra? og fjallar um stelpu 
sem málar rauða ketti.  

Vigdís sýnir myndir sínar í kaffihúsi Gerðubergs frá 
12. október til 20. nóvember í tengslum við ritþing um 
ævi hennar og feril sem haldið verður í Gerðubergi í 
nóvember.

■ RAUÐAR KISUR Í ÓTAL ÚTGÁFUM

EIN AF MÖRGUM
Þessi mynd hangir 

við stigann sem 
liggur að heimili 

Vigdísar. Fimm ára 
dótturdóttir hennar 

sér þar sjálfa sig í 
kerru með foreldrana 

hvort til sinnar 
handar en ömmu 

sína undir vagninum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Þ
etta var þolraun 
því Skaftártungu-
afréttur er einn sá 
erfiðasti yfirferð-
ar á landinu. Hann 
er jafnframt afar 

fallegur enda fer ég oft með 
erlenda ljósmyndara á þetta 
svæði, frá Hrífunesi í Skaftár-
tungu, þar sem ég og kona mín 
rekum ferðaþjónustu,“ segir 
Haukur. Það sem gerði gangna-
mönnum enn erfiðara fyrir nú 
en önnur ár var mikið öskufok 
á svæðinu framan af vikunni að 
hans sögn. „Fólk var krím ótt í 
framan af ösku úr Grímsvatna-
gosinu í vor. Hún fyllti öll vit og 
mann sveið í augun.“ 

Skaftártunguafréttur liggur 
milli Tungnaár og Skaftár inn 
að Vatnajökli. Haukur segir um 
tuttugu manns hafa lagt á hann 
síðasta sunnudag, ungt og sprækt 
fólk innan um eldri reynslubolta. 
Einnig voru frábærir smala-
hundar með. Mannskapurinn 
skiptist í tvo hópa, annar var á 

fjórhjólum en hinn fótgangandi. 
Tveir bílar með kerrur fylgdu svo 
rekstrinum eftir. „Uppgefið fé var 
sett á kerrurnar og það sem var 
lengst í burtu ef það náðist,“ lýsir 
Haukur, sem kveðst hafa gengið í 
grennd við Uxatinda fyrsta dag-
inn og niður með Tungnaá næsta 
dag. „Það er verkfræðilegt afrek 
að stjórna smölun í þessu úfna 
landslagi en fjallkóngurinn, Hall-
dór Magnússon í Ytri-Ásum, var 
í talstöðvarsambandi við gangna-
menn og bílstjóra og hafði alla 
þræði í hendi sér,“ segir Haukur. 
Hann segir Hólaskjól hafa breyst 
í gangnamannakofa á kvöldin og 
þar hafi féð verið sett í áheldi 
eftir hvern dag.

Heiðarnar næstar byggð voru 
smalaðar í gær, þá var komin 
væta og öskumistrið úr sög-
unni í bili svo öllum var léttara 
um andardrátt. Í dag er dregið 
í sundur í Grafarrétt og réttar-
dansleikur er í Tunguseli í kvöld 
með hinni bráðfjörugu hljómsveit 
Nefndinni. 

Fólk var 
krímótt í 
framan af ösku 
úr Grímsvatna-
gosinu í vor. 
Hún fyllti öll 
vit og mann 
sveið í augun.

REKSTUR Sauðféð á hraðri leið úr sumarhögum.ALVEG BÚIN Á ÞVÍ Askan fór illa í bæði menn og skepnur. VIÐ SYÐRI ÓFÆRU Fénu líst ekkert á að fara að svamla yfir ána og 
reynir að forða sér undan yfirráðum mannanna.

Í VÍÐÁTTUNNI Fjórhjólin hafa tekið við hlutverki hestanna í smölunum á Skaftártunguafrétti á síðustu áratugum. MYNDIR/HAUKUR SNORRASON

FJALLKÓNGURINN Gísli Halldór Magnússon í Ytri-Ásum stjórnar gangnafólki gegnum talstöð

Í öskumistri að smala úfið land
Öskufok var á Skaftártunguafrétti í byrjun vikunnar. Haukur Snorrason ljósmyndari tók þá þátt í smalamennsku þar með 
bændum og búaliði. Þótt eltingarleikur við sauðkindurnar væri aðalviðfangsefnið tók hann líka myndavélina úr bakpokanum af 
og til þegar tækifæri gafst. Haukur lýsti þessu ævintýri fyrir Gunnþóru Gunnarsdóttur og gaf henni leyfi til birtingar mynda.



Kortið gildir í líkamsrækt og sund í Salalaug Kópavogi 
og líkamsrækt, spinning og sund í Sundlaug Kópavogs.

Tækjakennsla með þjálfara innifalin.

Sundlaug Kópavogs / sími 570 0470
Salalaug Kópavogi / sími 570 0480

FRÍR PRUFUTÍMI UNDIR 

LEIÐSÖGN ÞJÁLFARA

Hringja þarf og panta tíma

30 ÁRA AFMÆLISTILBOÐ ACTIC GILDIR TIL 20. SEPT 2011

2.499 kr.

Í LÍKAMSRÆKT OG SUND 

Á AÐEINS 29.990 KR.ÁRSKORT

Skoðaðu 
heimasíðuna 

www.acticgym.is
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Þetta er ein af þessum myndum 
sem ég horfi á reglulega og allt-

af sé ég eitthvað nýtt,“ segir Páll 
Óskar Hjálmtýsson tónlistarmaður 
sem er mikill aðdáandi ævintýris-
ins Galdrakarlinn í Oz. Páll Óskar 
hitti leikarana í sýningunni síðast-
liðið vor og varði góðum degi með 

þeim þar sem 
horft var á kvik-
myndina sígildu 
og ævintýrið 
rætt í þaula. 
P á l l  Ó s k a r 
segir vinsæld-
ir kvikmyndar-
innar eiga sér 
einfalda skýr-
ingu. „Ástæðan 
er sú að þetta er 

sígilt ævintýri og skilningurinn á 
því dýpkar í hvert sinn sem maður 
horfir á það. Sem barn tekur 
maður inn persónurnar, ógnina og 
ferðalagið. Við sem erum fullorðin 

tökum kannski betur eftir boð-
skapnum, og höfum kannski lent í 
því eins og Dórótea að vera feng-
ið verkefni sem við höfum ekki 
sjálfstraust í að leysa en getum svo 
leyst á endanum.“

Kvikmyndin Galdrakarlinn í 
Oz var frumsýnd árið 1939. Hún 
er byggð á samnefndri bók eftir 
Lyman Frank Baum sem kom út 
í upphafi 20. aldarinnar og var 
reyndar upphaf að langri ritröð. 
„Þetta voru Harry Potter-ævin-
týri þess tíma,“ segir Páll Óskar og 
bendir á að sagan falli auðveldlega 
í flokk hetjusagna, þar sem upp-
byggingin fylgir ákveðnu formi. „Í 
þessum sögum er hetjan yfirleitt 
ósátt í byrjun og þráir ævintýri. 
Svo kemur eitthvað fyrir og henni 
er ýtt út í ævintýrið. Á leiðinni 
hittir hún skrautlegar týpur sem 
leiða hana í gegnum ævintýrið. 
Yfir öllu saman svífur svo stöðug 
ógn, óvinurinn, sem gjarnan legg-

ur gildrur fyrir hetjuna. Þetta er 
saga Dóróteu, saga Loga geim-
gengils og saga miklu fleiri hetja.“

Kvikmyndin var á sínum tíma 
sú dýrasta sem Metro Goldwyn 
Meyer stúdíóið hafði gert. Hún 
skilaði ekki verulegum hagn-
aði fyrr en tíu árum síðar þegar 
hún var tekin aftur til sýning-
ar. Ein ástæða vinsældanna er 
tónlistin. „Höfundar tónlistar-

innar, þeir Harold Arlen og I.Y. 
Harburg, fengu tvo mánuði til að 
gera tónlistina. Over the Rainbow 
varð síðast til og það er reynd-
ar gaman að segja frá því að það 
munaði minnstu að það væri ekki 
með í myndinni, Louis B. Mayer 
[kvikmyndaframleiðanda] fannst 
það hægja of mikið á myndinni,“ 
segir Páll Óskar. Lagið varð svo 
eins og kunnugt er eitt þekktasta 

sönglag allra tíma í flutningi 
aðalleikkonunnar Judy Garland. 

„Lagið er fallegt, það fjallar 
um vonina og þá þrá að losna úr 
hinum svarthvíta heimi og upplifa 
eitthvað annað og betra. Samkyn-
hneigðir tóku það upp á sína arma, 
bæði vegna boðskaparins en þeir 
voru flokkaðir sem annars flokks 
þegnar á þessum tíma og miklu 
lengur auðvitað. En Judy Garland 
var líka átrúnaðargoð samkyn-
hneigðra sem höfðu ríka samúð 
með því hvernig farið hafði verið 
með hana í æsku, mamma henn-
ar og Mayer voru farin að gefa 
henni amfetamín á unglingsár-
um til þess að hún væri hressari 
í vinnunni. Gáfu henni svo svefn-
töflur svo hún gæti sofið með þeim 
afleiðingum að hún var orðin dóp-
isti sextán ára,“ segir Páll Óskar. 
Útgáfa hans á Over the Rainbow 
hefur verið gefin út í tilefni frum-
sýningarinnar á leikritinu. 

■ FRÆGASTA LAGIÐ NÆSTUM ÞVÍ EKKI MEÐ 

Þ
etta er svo stór og viða-
mikil uppfærsla og svo 
mikið að gerast í sýn-
ingunni að ég er allt-
af eins og sprungin 

blaðra eftir rennsli,“ segir Lára 
Jóhanna Jónsdóttir, sem fer 
með hlutverki Dóróteu í verkinu 
Galdrakarlinum í Oz sem frum-
sýnt er í Borgarleikhúsinu í dag.

Lára Jóhanna segir magnað að 
fást við svona stórt og þekkt hlut-
verk. Hún er þó merkilega róleg 
þegar viðtalið er tekið, þremur 
dögum fyrir frumsýningu. Fær 
sér heilsudrykk og brosir bara út 
í annað spurð hvort hún sé ekki 
stressuð að syngja eitt þekktasta 
lag allra tíma, Over the Rainbow, 
eða Ofar regnbogahæðum eins og 
það heitir á íslensku. „Nei, alls 
ekki, en auðvitað er þetta mikil 
áskorun. Ég er ekki að reyna að 
syngja eins og Judy Garland en 
ég geri eins vel og ég get.“

Lára Jóhanna hafði séð kvik-
myndina frægu þegar henni var 
boðið hlutverk Dóróteu en þekkti 
verkið ekki sérlega vel. „Ég fór 

að sjálfsögðu að stúdera það 
þegar ég hafði hreppt hlutverkið. 
Þetta er risaævintýri en eins og 
í góðum ævintýrum leynist boð-
skapur í því. Og það má eiginlega 
segja að heimspekin í verkinu sé 
að það sé ekki til nein allsherjar-
lausn á vandamálum heimsins, 
heldur verði maður að læra að 
treysta á sjálfan sig,“ segir Lára 
Jóhanna, en Dórótea kemst að 
því eftir ævintýraferðina til Oz 
að galdrakarlinn þar getur lítið 
hjálpað henni.

Töfralausnir virka ekki 
Fylgisveinar Dóróteu á leiðinni til 
Oz, Pjáturkarlinn, Fuglahræðan 
og Ljónið, uppgötva líka í ferða-
laginu að þeir hafa yfir hæfileik-
um að ráða sem þeir héldu að þeir 
byggju ekki yfir – af því að þeim 
hafði verið talin trú um það. Hinn 
hjartalausi Pjáturkarl er tilfinn-
ingaríkur, heilalausa fuglahræð-
an fær snilldarhugmyndir og 
huglausa ljónið býður hættunum 
byrginn. 

„Það er auðvelt að finna hlið-

stæður í þessum boðskap. Dórótea 
finnur styrk hjá sjálfri sér þegar 
heimurinn hrynur, töfralausnin 
virkar ekki,“ segir Lára Jóhanna 
og bætir við að sýningin sé samt 
fyrst og síðast eitt stórt ævintýri. 
„Við erum ótrúlega mörg á svið-
inu, fullt af krökkum meðal ann-
ars. Sviðsmyndin er síðan alveg 
mögnuð, og fullt af sviðsmönnum 
sem eru alveg sveittir á hlaupum 
hingað og þangað á meðan á sýn-
ingunni stendur,“ segir hún og 
hlær.

Lára Jóhanna útskrifaðist úr 
leiklistardeild Listaháskólans í 
fyrra. Hún hefur haft í nógu að 
snúast síðan, var fastráðin strax 
í Borgarleikhúsið og lék þar 
meðal annars í Ofviðrinu og Nei 
ráðherra sem er enn á fjölunum. 
Margir kannast síðan eflaust við 
andlitið á henni úr auglýsinga-
herferðinni Inspired by Iceland, 
en Lára var andlit herferðarinnar. 

En hvernig vildi það til að leik-
listarnám varð fyrir valinu? „Ég 
var alls ekki skemmtikraftabarn,“ 
segir Lára Jóhanna og hlær. „Ég 

held að enginn hafi búist við því 
að ég yrði leikkona, ég var síles-
andi. En mig langaði mikið að 
taka þátt í leiklistinni í mennta-
skólanum mínum, MS, og mann-
aði mig loks upp í það í þriðja 
bekk. Og síðan hef ég verið að. Ég 
skráði mig reyndar í háskólann 
eftir stúdentspróf en sinnti Stúd-
entaleikhúsinu betur en háskóla-
náminu, þannig að ég endaði á því 
að sækja um í leiklistarnám.“

Lára Jóhanna er alin upp í 
Seljahverfinu í Breiðholti fyrir 
utan tvö ár í Englandi. „Foreldrar 
mínir voru í námi og við bjuggum 
í námsmannaíbúð í London. Það 
var góð reynsla eftir á að hyggja 
en mig langaði nú alltaf heim.“

Flipparinn í fjölskyldunni
Lára er yngst fjögurra systk-
ina og segist gerólík systkinum 
sínum. „Systir mín er læknir og 
bræðurnir rafmagnstæknifræð-
ingur og hagfræðingur, þannig 
að ég er flipparinn.“ Fjölskyld-
an fylgist stolt með ferlinum 
og Lára Jóhanna lítur oft við á 

æskuheimilinu í Seljahverfi. „Það 
er voðalega gott að geta kíkt til 
pabba og mömmu í frumsýning-
arviku og fengið fisk og kartöflur, 
þau vita að ég hef ekki tíma til að 
búa til hollan mat.“

Fyrir utan Dóróteu í Galdra-
karlinum bíða nokkur spennandi 
hlutverk Láru Jóhönnu í Borgar-
leikhúsinu í vetur. Sjónvarpsáhorf-
endur munu svo sjá hana bráðum 
á skjánum í hlutverki sínu í sjón-
varpsþáttaseríunni Heimsendi 
sem sýnd verður á Stöð tvö. 

„Ég leik þar einn vistmannanna 
á geðveikrahælinu Heimsenda. 
Vinnan við þá var afar gefandi og 
skemmtileg. Metnaðurinn í þessum 
hópi sem stendur að þáttaröðinni 
er svo mikill. Ég fékk hlutverkið og 
átti svo að lesa mér til um geðveiki 
og vinna með persónuna mína. 
Sumt var síðan notað en annað 
ekki. Við unnum mikið í spuna en 
fengum síðan handrit í hendurnar. 
Það verður spennandi að sjá þætt-
ina, enn sem komið er hef ég ekki 
séð meira en stikluna,“ segir Lára 
Jóhanna að lokum.

Er stödd í stóru ævintýri
Lára Jóhanna Jónsdóttir leikkona hefur lært margt af ævintýrinu Galdrakarlinum í Oz sem hefur átt hug hennar allan undan-
farið. Lára Jóhanna fer með hlutverk Dóróteu í verkinu, sem verður frumsýnt í dag. Sigríður Björg Tómasdóttir ræddi við hana.

LÁRA JÓHANNA JÓNSDÓTTIR Sinnti Stúdentaleikhúsinu betur en háskólanáminu og afréð loks að sækja um í Leiklistarskólanum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SÍGILT ÆVINTÝRI Lára Jóhanna sést hér í hlutverki Dóróteu í Galdrakarlinum frá Oz, 
en hægra megin má sjá Judy Garland í sama hlutverki.

PÁLL ÓSKAR
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Erika og Caluna

Veljið sjálf!
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Akranes - Ísafjörður - Selfoss - Reykjanesbær - Dalvík
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Villidýrasýning í Skútuvogi, 
á Egilsstöðum og á Selfossi

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

Haust í Blómavali 

KAFFI GARÐUR
 SKÚTUVOGI - OPIÐ TIL KL. 17

ALLAR HELGAR 
       Pylsa og kók
eða pizza og kók

verð 

199 kr.

Ís á
99 kr.í Skútuvogi

 Erikan
  er komin

OPIÐ TIL KL. 21 Í SKÚTUVOGI

...og margt fleira

Blómapottar
 30-50%afsl. Bastkörfur

 30-70%afsl.

Garðstyttur
 30-50%afsl.

Haustlaukar
magnpakkningar!

ÚTSALA 

ÁRSINS 

ER HAFIN!
 Pottaplöntur

síðustu dagar

 25-50%afsl.

Haustlaukarnir 
eru komnir!
Verð frá 349 kr.

50 stk. TÚLIPANAR 1.699 kr.

50 stk. KRÓKUSAR 1.699 kr.

20 stk. PÁSKALILJUR 1.699 kr. 

Frábært verð!
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argvíslegar hefð-
ir hafa skapast í 
kringum sinfón-
íutónleika sem 
við fyrstu sýn 
g æ t u  v i r s t 

óþarflega fastir í forminu. Þess 
þarf að gæta að mæta sérstaklega 
tímanlega, setjast niður í sitt sæti 
og láta lítið fyrir sér fara. Þá getur 
það verið ansi snúið fyrir óvana 
tónleikagesti að átta sig á því hve-
nær á að klappa og jafnvel enn 
frekar – hvenær á helst ekki að 
klappa á slíkum tónleikum.

Arna Kristín Einarsdóttir, tón-
leikastjóri Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands, segir þessar óskráðu regl-
ur og hefðir koma til af einföld-
um ástæðum. Þær hjálpi til við að 
skapa ákveðinn galdur sem verði 
til með sameiginlegri einbeitingu 
áheyrenda og hljómsveitar. „Gald-
urinn verður til af samspili áhorf-
enda í salnum og hljóðfæraleikar-
anna á sviðinu. Þetta er spurning 
um að koma sér vel fyrir, stilla sig 
saman og einbeita sér að því að 
skapa þessa stund saman.“

Að klappa eða ekki
Eitt af því sem vafist getur fyrir 
tónleikagestum er sú einfalda 
athöfn að klappa. Það er ekki svo 
einfalt að klappa skuli í hvert 
sinn sem maður verður hrifinn. 
Af hverju skyldi það vera? „Hefð-
bundin klassísk tónlist er mjög 
formföst og byggist upp af þremur 
til fjórum þáttum. Í gegnum þætt-
ina er oft verið að leika með and-
stæður, en það er hins vegar alltaf 
ákveðinn þráður sem leiðir okkur 
áfram. Sumir líta svo á að þessi 
þráður slitni þegar klappað er á 
milli þátta. En auðvitað viljum við 
að fólk sýni tilfinningar sínar og 
hrifningu. Það er gaman þegar fólk 
stendur upp og brýst út í klappi, 
af því það hreinlega getur ekki 
setið kyrrt. En almennt séð er það 
talið trufla hljómræna þróun tón-
leikanna að klappa á milli þátta.“  

Séríslenskar hefðir
Ólíkar hefðir tilheyra hinum ýmsu 
sinfóníuhljómsveitum. Til að mynda 
hefur sú hefð skapast á tónleikum 
með Sinfóníuhljómsveit Íslands að 
alltaf er klappað fyrir konsertmeist-
aranum þegar hann gengur á sviðið. 
Þetta tíðkast einnig annars staðar á 
Norðurlöndunum, en ekki endilega 
á tónleikum víðar. „Við höfum haft 
tvær konur í stöðu konsertmeistara. 
Fyrst Guðnýju Guðmundsdóttur og 
nú Sigrúnu Eðvaldsdóttur. Þetta 
eru báðar stórglæsilegar konur og 
sjálfsagt að klappa fyrir þeim! Ætli 
hefðin hafi ekki bara skapast út frá 
því?“ segir Arna og brosir breitt. 

Annað sem einkennir íslenska 
tónleikagesti er að þeir klappa í 
takt, þegar þeir vilja klappa upp 
hljómsveitina. Það eiga þeir sam-
eiginlegt með Spánverjum en þetta 
heyrist óvíða annars staðar. En 
þetta þýðir hins vegar ekki að tón-
leikagestir geti klappað upp sinfón-
íuhljómsveitina eins og hún leggur 
sig. Sólóistar eru stundum klappað-
ir upp og taka jafnvel aukalag. Það 
gerir sinfóníuhljómsveitin sjálf 
alla jafna ekki. Nema þá þegar hún 
er á ferðalagi í útlöndum og lend-
ir í uppklappi. Þá tekur hún alltaf 
sama aukalagið – Á Sprengisandi í 
útsetningu Páls Pampichler – sem 

ku vekja mikla hrifningu í hvert 
sinn, enda fjörugt lag þar á ferð.  

Andrúm fyrir listina
Í grunninn, segir Arna, snúast 
hefðirnar allar um að auðvelda 
hljómsveitinni að skapa galdur 
og gefa listinni líf, með hjálp tón-
leikagestanna sjálfra. Áheyrendur 
geri sér kannski ekki grein fyrir 
því hversu stórt hlutverk þeir 
leika sjálfir í því að vel takist til. 
„Áheyrendur leggja sína hlustun 
til stundarinnar og upplifunarinn-
ar. Þeim mun betur sem þeir hlusta 
og eru meðteknir galdrinum, því 
magnaðri verður stundin fyrir 
alla. Ég held að þessar hefðir hafi 
þróast út frá þessu. Það er verið að 
skapa listinni andrúm.“

ÁNÆGJA MEÐ EINLEIKINN Stjórnandinn Vladimir Ashkenazy og hljóðfæraleikarar Sinfóníuhljómsveitar Íslands klöppuðu Víkingi Heiðari Ólafssyni lof í lófa eftir einleik hans á 
opnunartónleikunum sem fram fóru í Hörpunni 8. september síðastliðinn. Þar lék Víkingur þriðja píanókonsert Rakhmaninoffs, sem álitinn er einn erfiðasti píanókonsert sem 
saminn hefur verið. Víkingi þótti takast svo vel upp að hann tók tvö aukalög eftir uppklapp.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

■ VINSÆLDIR SINFÓNÍUHLJÓMSVEITARINNAR VAXA

Það er einstök upplifun að láta hátt í hundrað þrautþjálfaða tónlistar-
menn leika fyrir sig. Æ fleiri virðast vera að kveikja á þessari stað-

reynd, en sprenging hefur orðið í sölu á áskriftarkortum Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands. Þegar hefur sala á áskriftarkortum aukist um tæp 70 
prósent á milli ára. Þegar salan í ár er borin saman við veturinn 2008 til 
2009 þá eru 250 prósentum fleiri sæti seld í áskrift nú en þá. Munurinn 
verður væntanlega enn meiri því salan er enn í gangi. 

Aðdráttarafl Hörpunnar er án vafa sterkasti þátturinn í þessari 
þróun. Fyrri heimkynni hljómsveitarinnar, Háskólabíó, voru ekki 
einungis takmörkuð hvað hljómgæði varðar, heldur var framboð af 
góðum sætum þar lítið.  

Þeir eru ekki einungis fleiri sem sækja tónleika Sinfóníuhjómsveit-
arinnar, heldur hefur samsetning hópsins breyst og er yngra fólk nú 
orðið meira áberandi meðal tónleikagesta. Markaðsstarf hljómsveitar-
innar hefur enda um nokkra hríð miðað að því að ná til breiðari hóps 
og þá ekki síst ungs fólks. Þeirri hugmynd hefur markvisst verið hald-
ið á lofti að Sinfóníuhljómsveitin sé hljómsveit sem allir geta notið. Það 
virðist hafa skilað sér. 

Eins og púsluspil að raða í frátekin sæti

Margfalt fleiri sæti seld í áskrift

Fjöldi fólks er með fasta áskrift að tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Margir 
hafa verið áskrifendur í áraraðir, jafnvel áratugi, og áskriftarkortin erfast oft frá 

einni kynslóð til annarrar. Áskriftarmiðum fylgja föst sæti og nú, þegar Sinfónían hefur 
fært sig um set yfir í Hörpuna, þurfa fastagestir að koma sér fyrir í nýjum sætum. Ekki 
er laust við að gætt hafi titrings meðal handhafa áskriftarkorta vegna þessa. Fasta-
gestunum er mörgum hverjum hreint ekki sama hvar þeir eiga að sitja. Margir 
þeir sem vermdu bestu sætin í Háskólabíói telja sig eiga heimtingu á bestu sæt-
unum í Hörpu líka og víst að margir hafa sérþarfir sem taka þarf tillit til. 

Mikil vinna hefur farið í þetta skemmtilega púsluspil hjá starfsfólki Hörp-
unnar að undanförnu og reynt af fremsta megni að koma til móts við óskir 
áskrifendanna. Enn á eftir að leysa úr einhverjum flækjum, enda mun 
verkefnið jafnast á við að raða á borð í flóknustu brúðkaupsveislum. Arna 
Kristín Einarsdóttir, tónleikastjóri Sinfóníunnar, er þó ekki í vafa um að úr 
sætamálum muni leysast farsællega: „Það er ekki til slæmt sæti í Eldborg.“

ARNA KRISTÍN EINARSDÓTTIR Hefðirnar 
snúast um að auðvelda hljómsveitinni 
að skapa galdur.

1. Mættu tímanlega 
Áður en tónleikar hefjast þykir mikil-
vægt að allir nái ró og einbeitingu. 
Gildir það jafnt um áheyrendur og 
hljóðfæraleikara. Því þykir við hæfi 
að allir séu sestir tímanlega og láti 
lítið fyrir sér fara á meðan hljóðfæra-
leikararnir eru að stilla hljóðfærin 
sín. Áheyrandi sem mætir seint og 
truflar þessa stund er ekki líklegur 
til vinsælda. Og það þýðir ekkert að 
mæta eftir að tónleikar hefjast. Þá er 
ekki hleypt inn. 

GULLNAR 
REGLUR 
fyrir óreynda tónleikagesti3

2. Hafðu hægt um þig
Aukahljóð utan úr sal geta pirrað tónleika-
gesti sem vilja komast á vald þess seiðs 
sem verið er að magna á sviðinu. Það er 
ekki gott að mæta í fötum sem skrjáfar í við 
hverja hreyfingu eða smjatta á karamellum 
meðan á tónleikum stendur. Það þykir 
heldur ekki sérlega skemmtilegt þegar 
hósta eða hnerra kveður við á viðkvæmu 
augnabliki. Ef þú þarft skyndilega að hnerra 
á miðjum tónleikum skaltu klípa þig fast í 
húðina á milli vísifingurs og þumalfingurs. 
Það er ekki þægilegt, en svínvirkar.

3. Sparaðu klappið
Hefð er fyrir því að klappa ekki á milli þátta í 
klassískum verkum, þó það sé orðið algengara 
í seinni tíð. Tónleikagestir í íhaldssamari kant-
inum eru ekki hrifnir af því. Þeir líta svo á að 
þráður gangi í gegnum hvert verk, sem hætt er 
við að slitni ef klappað er milli þátta. Það má 
heldur ekki þjófstarta í fagnaðarlátunum þegar 
verki lýkur. Þá er hætt við að lokatónarnir týnist 
í klappinu. Klappreglurnar stoppa ekki hér. Til 
að vera með á nótunum er gott að velja sér 
annan áhorfanda, til dæmis virðulegan gamlan 
mann, og gera eins og hann.

Siðareglurnar hjá sinfóníunni
Nú þegar aðsókn á tónleika Sinfóníuhljómsveitar Íslands er í sögulegu hámarki er ekki úr vegi að kynna sér þær óskráðu siðareglur 
sem þeim fylgja. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir ræddi við Örnu Kristínu Einarsdóttur um gamlar hefðir og tilgang þeirra.

Sala áskriftarkorta 
2008-2012

10.199
 

2008-2009

13.383
 

2009-2010

15.417
 

2010-2011

26
.000

 
2011-2012



Stökktu um borð með allri fjölskyldunni  
og taktu þátt í fjörugri dagskrá á Hesthálsi í  
höfuðstöðvum Strætó.

Frábær skemmtiatriði fyrir börn og fullorðna og 
gómsætar pylsur á grillinu, gos og djús á  
meðan birgðir endast.

 
milli kl. 13:30 og 14:30

 
bílstjórasæti strætó

og hífir þig í hæstu hæðir

þvottastöðina

og kynntu 

Fjöldi vagna verður í ferðum til og frá hátíðarsvæðinu á 
Hesthálsi. Bæði verða ferðir frá Hlemmi, gegnum Grensás og 
Ártún, og einnig frá Hamraborg í gegnum Mjódd. Ferðir verða 
farnar á þrjátíu mínútna fresti frá öllum stöðunum. Sjá nánari 
tímasetningar á strætó.is 
 
Stökktu um borð og skemmtu þér með okkur. 

HESTHÁLSI 14, Í DAG
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Í tilefni af 20 ára afmæli Tourette samtakanna á Íslandi 
bjóðum við til afmælishátíðar í Skemmtigarðinum við 

Gufunesveg í Grafarvogi, sunnudaginn 25. 
september á milli kl. 15 og 17.

Þarna verður tækifæri fyrir krakka með Tourette, systkini, 
foreldra, ömmur og afa, vini og vandamenn að hittast og eiga 
skemmtilega stund saman. Boðið verður í minigolf og pylsur.

Nýjasta bók Tourette samtakanna, Órólfur, verður auk þess kynnt 
sérstaklega. Hér er um að ræða skemmtilega og gagnlega bók 
fyrir kvíðna krakka og foreldra þeirra. Bókin mun kosta 1400 kr. 
en hægt verður að fá hana á afmælishátíðinni fyrir aðeins 1200 
kr. Athugið  að ekki verður tekið við kortagreiðsl-um, einungis 
peningum.

Við viljum biðja áhugasama vinsamlegast að skrá sig á tourette@
tourette.is. 
Lokadagur skráningar er 22. september.

Með von um að sjá sem flesta,

Stjórn Tourette samtakanna á Íslandi

Tourette samtökin 20 ára

Þ
að er varla fyrr en 
núna fyrst, þegar ég 
er fær um að setja 
þessa atburði og 
eftirköst þeirra í sam-
hengi, sem ég átta mig 

almennilega á því hversu margt og 
merkilegt ég fékk að upplifa. Í raun 
og veru var þetta einstakt tækifæri, 
en ég gerði mér alls enga grein fyrir 
því þegar við tókum þá ákvörðun að 
fara út,“ segir Karl Steinar Valsson, 
aðstoðaryfirlögregluþjónn og yfir-
maður fíkniefnadeildar lögregl-
unnar, sem flutti til Bandaríkjanna 
ásamt þáverandi unnustu sinni og 
núverandi eiginkonu, Gyðu Björgu 
Olgeirsdóttir, í september 2001, 
örfáum dögum eftir hryðjuverka-
árásirnar hinn 11. þess mánaðar.

Ástæðan fyrir vetrarlangri dvöl 
Karls og Gyðu í Bandaríkjunum var 
sú að skömmu áður hafði umsókn 
Karls, fyrsts útlendinga, verið sam-
þykkt í starfsnám og -þjálfun hjá 
deild innan bandarísku Alríkislög-
reglunnar (FBI) sem sér um alla 
stjórnunarkennslu stofnunarinnar.

Karl, sem hefur starfað sem lög-
reglumaður nánast óslitið síðan 
1985 og var á þessum tíma aðstoð-
aryfirlögregluþjónn hjá forvarna-
deild lögreglunnar, hafði áður sótt 
mörg námskeið á vegum FBI, þar 
á meðal hjá skóla stofnunarinnar 
í bænum Quantico í útjaðri Wash-
ington í Virginíuríki. „Líklega verð 
ég seint talinn með aðdáendum J. 
Edgar Hoover og þessi skóli er það 
eina jákvæða sem kemur upp í hug-
ann varðandi forstjóratíð hans hjá 
FBI,“ segir Karl. „Hoover fyrir-
skipaði stofnun þessa skóla árið 
1972 og lagði þar með að miklu 
leyti þá línu að FBI ætti að láta sig 
varða menntun lögreglumanna til 
að auka gæði löggæslu í Bandaríkj-
unum og víðar. Félagi minn, sem ég 
kynntist í gegnum fyrri námskeið 
sem ég hafði sótt, hvatti mig til að 
sækja um þessa nýju stöðu starfs-
nema sem ynni með deildinni sem 
sér um alla kennslu FBI á stjórn-
unarsviði. Ég sló til en tíu dögum 
áður en við áttum að fljúga út voru 
hryðjuverkaárásirnar gerðar.“

Við vorum rólegri en margir aðrir
Í hönd fóru miklar vangaveltur hjá 
Karli, Gyðu og fjölskyldum þeirra 
hvort réttast væri að halda áætlun, 
fresta förinni eða hætta við.

„Ég og Gyða vorum líklega 
rólegri en flestir aðrir,“ segir Karl 
og hlær, „en við skildum vel þenn-
an titring. Auðvitað vissi enginn 
hvað myndi gerast. Ég ræddi við 
leiðbeinandann minn úti um stöð-
una, hvort þessir atburðir yrðu til 
þess að lögregluembættin neydd-
ust til að kalla nemendur sína út úr 
skólanum og kennsla félli því niður. 
Eins veltum við fyrir okkur hvort 

fleiri árásir yrðu gerðar og þá hvort 
sjónir hryðjuverkasamtaka myndu 
beinast að lögregluyfirvöldum og 
FBI, sem hefur höfuðstöðvar sínar 
í Washington og einn sinn stærsta 
hóp mannafla í Quantico. Við 
ákváðum þó að fara og ég sé ekki 
eftir því,“ segir Karl og bætir við 
að þótt atburðirnir hinn 11. septem-
ber hafi sannarlega verið hræðileg-
ir hafi ástandið sem skapaðist í kjöl-
far þeirra líklega gert að verkum að 
hann hafi náð að læra og tileinka sér 
fleira en ella hefði orðið.

Margir orðnir þægilega ráðsettir
Í nágrenni Quantico leigðu Karl og 
Gyða húsnæði hjá íslenskum hjón-
um og Karl sökkti sér ofan í starfið. 
Hann segist strax hafa skynjað þau 
gríðarlega miklu áhrif sem atburða-
rás daganna á undan hafði á flest-
ar hliðar samfélagsins. Risavaxnar 
stofnanir á borð við FBI, með mörg 
þúsund starfsmenn, umsvifamikla 
starfsemi um öll Bandaríkin og 
tengifulltrúa víða um heim, voru 
þar engin undantekning.

„Það gjörbreyttist allt á þessum 
degi. Ég tók strax eftir því að menn 
voru greinilega mjög meðvitaðir um 
að gagngerrar endurskoðunar væri 
þörf og viljugir til að ráðast í slík-
ar aðgerðir. Fólk spurði sig spurn-
inga á borð við: Beinist sýn okkar 
og áherslur í rétta átt? Hefðum við 
átt að sjá þessa atburði fyrir og 
hvað hefðum við getað gert öðru-
vísi? Hvað getum við lært? Í aðdrag-
anda árásanna vissu menn ýmislegt 
en lásu ekki rétt í upplýsingarnar. 
Kannski voru margir orðnir þægi-
lega ráðsettir og mögulega hefur 
þurft þetta mikla áfall til að fá þá til 
að hugsa sinn gang. Sem þeir gerðu, 
og í mínum augum einkenndi mikil 
dýnamík þennan tíma,“ segir Karl.

Sem aðstoðarmaður leiðbein-
anda, nemandi og síðar fyrirlesari 
um stjórnun segist Karl hafa verið 
í fyrirtaks aðstöðu til að merkja 
hvernig áherslur breyttust í slíkri 
kennslu hjá FBI. 

„Stofnunin tók allar sínar deild-
ir til endurskoðunar. Sem dæmi get 
ég nefnt marga fundi þar sem rædd 
voru áhrif atburðanna á hegðun lög-
reglumanna sem koma að vettvangi, 
til dæmis orkuveri, þar sem tilkynnt 
hefur verið um undarlegar manna-
ferðir. Eru nokkrir nýir snertiflet-
ir á þeirri aðstöðu sem hafa þyrfti í 
huga?“ rifjar Karl upp.

Samsvörun við íslenska stjórnkerfið
Hann segir eitt atriði ítrekað hafa 
komið upp í umræðu um bætta lög-
gæslu í kjölfar atburðanna 11. sept-
ember. Betri samvinnu þeirra fjöl-
mörgu stofnana, meðal annars FBI 
og bandarísku leyniþjónustunnar 
(CIA), sem sjá um slík mál.

„Það virtist samdóma álit býsna 
margra að miðlun upplýsinga væri 
ábótavant. Þau skilaboð voru skýr 
að menn og stofnanir yrðu að fara 
að vinna betur saman,“ útskýr-
ir Karl. „Eftir á að hyggja hef ég 
stundum tengt þetta ástand við 
íslenska stjórnkerfið. Á ferli mínum 
sem stjórnandi í lögreglunni hafði 
ég kynnst því sem kalla mætti 
„smákóngaveldi“ innan gæsalappa, 
þar sem ákveðnir einstaklingar 
sátu í makindum sínum 
og söfnuðu að sér heil-
um haug af upplýsing-
um en töldu þessar upp-
lýsingar best geymdar 
hjá sér. Töldu jafnvel að 
upplýsingarnar gæfu 
sér vægi, í stað þess að 
átta sig á því að upp-
lýsingarnar gæfu þeim 
ekki vægi fyrr en þeir 
byrjuðu að miðla þeim 
og nota á réttan hátt. Í 
Bandaríkjunum virðast 
svipuð vandamál hafa 
verið en á mun stærri 
mælikvarða. Þetta 
kerfi hefur heldur skán-
að í íslensku samfélagi 
en hér eru enn einstak-
lingar sem fylgja þess-
ari gömlu hugmynda-
fræði. Mikil áhersla 
var því lögð á aukna 
samvinnu milli stofn-
ana í Bandaríkjunum 
í september 2001, sem 
leiddi meðal annars af 
sér aukið vægi stofnun-
arinnar Home land Secu-
rity, regnhlífarstofnun-
ar sem á meðal annars 
að tryggja gott samstarf 
milli stofnana í hryðjuverkavörnum. 
Þessar reglur, sem ég tók þátt í að 
ræða um á þessum tíma, eru enn að 
miklu leyti við lýði í Bandaríkjun-
um. Þar leikur aukin menntun stórt 
hlutverk.“

Karl telur Bandaríkjamenn hafa 
farið heiðarlega að því að endur-
skoða innviði stofnana sinna en það 
hafi ekki verið sjálfgefið.

„Hefði þessi atburðarás átt sér 
stað í öðru landi, sem hefði ekki á 
að skipa svo sterkri lýðræðishefð, 
er ég ekki viss um að menn hefðu 
verið reiðubúnir að ráðast í gagn-
rýna skoðun á sjálfum sér og gildum 
sínum. Einhvers staðar hefðu menn 
látið nægja að láta nokkra hausa 
fjúka og þannig viðhaldið ástandinu. 
Að því leyti dáist ég að því hvernig 
Bandaríkjamenn fóru í naflaskoð-
un og voru tilbúnir að læra af þeim 
mistökum sem gerð voru.“

Lítið hrifinn af stöðnun
Karl segir dvölina í Bandaríkjun-
um hafa fest í sessi ákveðnar hug-
myndir sem hann hafði áður um 
starfið.

„Sem stjórnandi hef ég alltaf lagt 
mikla áherslu á að taka 
ekki ákvarðanir fyrr 
en allir þeir hlutir sem 
mögulega gætu skipt 
máli liggja fyrir. Ég vil 
fá sem flesta til að vinna 
með mér, því þannig tel 
ég mestar líkur á skyn-
samlegri niðurstöðu. 
Mesti styrkur minn 
liggur í því að hafa náð 
að velja bestu fáanlegu 
samstarfsmennina. Í 
dag horfi ég á deildina 
sem ég sé um, í skipu-
lagðri brotastarfsemi, 
og sé að mínu mati eina 
bestu skipuðu rannsókn-
ardeild lögreglu sem til 
er. Hér er valinn maður 
í hverju rúmi og þess 
vegna hefur okkur tek-
ist að ná góðum árangri 
í geysilega mörgum 
málum. Ekki vegna 
mín, heldur vegna þess 
að starfsmennirnir eru 
sterkir og fá rými til að 
njóta sín. Þetta frædd-
ist ég mikið um í Banda-
ríkjunum.“

Hann segist vel geta 
hugsað sér að snúa aftur 

til Bandaríkjanna í umhverfið sem 
hann kynntist vel fyrir áratug. „Ég 
er lítið hrifinn af hvers kyns stöðn-
un. Ef ég sé ekki margt sem þarf að 
laga í kringum mig verð ég dálítið 
ókyrr. Ég hef yfirleitt gert breyt-
ingar á umhverfi mínu á fimm til 
sjö ára fresti og ég held að slíkt sé 
öllum hollt. Lykilstjórnendur eiga 
ekki að verða of ráðsettir.“

Kannski 
voru margir 
orðnir þægi-
lega ráðsettir 
og mögulega 
hefur þurft 
þetta mikla 
áfall til að 
fá þá til að 
hugsa sinn 
gang.

Enginn vissi hvað myndi gerast
Karl Steinar Valsson aðstoðaryfirlögregluþjónn fluttist til Bandaríkjanna örfáum dögum eftir hryðjuverkaárásirnar hinn 11. 
september 2001 og varði vetrinum við starfsnám á vegum bandarísku alríkislögreglunnar. Hann sagði Kjartani Guðmundssyni 
frá því hvernig þessi sérstaki tími hafði áhrif á samfélagið, samvinnu löggæslustofnana og hans eigið starf á Íslandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

EINSTAKT TÆKIFÆRI Karl Steinar var fyrsti 
útlendingurinn sem var tekinn inn í starfs-
nám og -þjálfun hjá deildinni sem sér um 

alla stjórnunarkennslu innan FBI. Hann 
segir reynsluna hafa kennt sér margt.
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GUCCI

Litadýrð 
Nú er tími til kominn að koma sér út fyrir 
þægindarammann og leggja svarta litnum. 
Sinnepsgulur, heiðblár og vínrauður voru 
áberandi litir á tískupöllunum. Ekki ein-
skorða sig við einn lit í einu heldur blanda 

þeim öllum saman og prufa sig áfram í 
litagleðinni.

LITRÍKIR OG ÓGIRTIR 

HERRAMENN
Herratískan fyrir veturinn 2011-12 er margbreytileg og greinilegar svipt-
ingar ef marka má tískuhúsin úti í heimi. Svarti liturinn víkur fyrir mikilli 
litadýrð. Álfrún Pálsdóttir skoðaði herratískuna fyrir komandi vetur og 
komst að því að síðir frakkar, lakkskór, loðkragar og ógirtar skyrtur væru 
það sem karlmenn ættu að klæðast í vetur vildu þeir tolla í tískunni. 

COMME DES GARCONS
3.1 PHILLIP LIM

LOUIS VUITTON

ALEXANDER MCQUEEN

BURBERRY PRORSUM

Síðir 
frakkar 
Frakkarnir eru komnir aftur 
og nú helst skósíðir. Jafnt 
klassískir með þremur 
tölum, tvíhnepptir og litríkir 
rykfrakkar sáust á herra-
mönnunum á tískuvikunum í 
byrjun árs. 

Loðkragar og fóður 
Kannski ekki pelsar fyrir karlmenn en næsta skref 

við, loðkragar og fóður í jakka er ekki bara 
hlýtt heldur líka mjög smart. Stuttir jakkar 
með loðkraga, brúnir loðfrakkar, leður- og 
gallajakkar með loðfóðri er það sem halda á 
hita á karlmönnum í vetur.

Grátt og 
ógirt 
Grái liturinn á eftir að vera 
einkennandi í vetur. Dökkum 
og ljósum tónum blandað 
saman og jafnvel sami 
liturinn frá toppi til táar. 
Skyrtur leika líka stórt hlut-
verk í herratískunni þetta 
árið en núna eiga þær ekki 
að vera vandlega girtar ofan 
í buxurnar heldur ógirtar og 
helst undir fallegri prjóna-
peysu í lit. Prjónapeysur í 
öllum stærðum, gerðum og 
litum eiga að halda hita á 
herramönnunum í vetur. 

ACNE

ACNE

ACNE

3.1 PHILLIP LIM

ALEXANDER MCQUEEN

CALVIN KLEIN

CALVIN KLEIN



matur
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

CANDY AFSLÁTTARDAGAR

Einfalt að gera allt frá grunni
Ég geri allt frá grunni 

og það er einfaldara en 
margur heldur,“ segir 

Sigurveig Káradóttir matgæð-
ingur og tekur sem dæmi að 
hún hafi aldrei keypt fars eða 

marineraðan mat. Brauðrasp 
og majónes kemur við sögu í 
uppskriftunum sem hér fylgja 
á eftir og hvort tveggja gerir 
hún sjálf. „Áherslur í minni 
matargerð snúast um hreint 

og ferskt hráefni. Ég kaupi 
til dæmis fiskinn í fiskbúð og 
rækta kryddjurtir heima,“ segir 
Sigur veig, sem er ný búin er að 
gefa út handhægt og fallegt 
kver sem heitir Sultur allt árið 

með mörgum nýstárlegum 
útfærslum. Einnig er hún einn 
þriggja höfunda bókar innar 
Hollt nesti heiman að.  - gun

september 2011

Vestfirskar kræsingar 
Ísfirsku hjónin og matreiðslumeistararnir Guð-
laug Jónsdóttir og Karl Ásgeirsson vinna að  
bók um matarmenningu á Vestfjörðum.  SÍÐA 6

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Karlar kenna körlum
Bjarni Gunnar Kristinsson og Björn Alberts-
son standa fyrir matreiðslunámskeiði fyrir 
karla þar sem sælkeramatur úr vönduðu og 
ódýru hráefni verður í fyrirrúmi. 
SÍÐA 2

Sigurveig Káradóttir er ástríðu kokkur 
sem leggur alúð í elda mennskuna og 
er örlát á góðar uppskriftir. Hér efnir 
hún til sjávar réttaveislu. 
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Hugmyndin er að hjálpa körlum 
að fikra sig frá útigrillinu sem 
hefur verið hálfgert vígi karl-

mennskunnar í matargerð og yfir í eld-
húsið. Enda er ekki nóg að setja upp 
svuntuna í þrjá mánuði á ári ef menn 

ætla að gera þetta 
með stæl,“ segir 
Bjarni Gunnar 
Kristinsson mat-
reiðslumeistari um 
fyrirhugað nám-
skeið þeirra Björns 
Alberts sonar, 
Matar gerð fyrir 
stráka á öllum 
aldri, í Tómstunda-
skólanum í Mos-
fellsbæ í október.

Eins og heitið 
gefur til kynna er námskeiðið stílað 
inn á karla og hentar byrjendum jafnt 
sem lengra komnum. „Fyrir sumum 
opnar það dyr að nýjum heimi en verð-
ur öðrum hvatning til frekari afreka í 
eldhúsinu,“ upplýsir Björn.

Námskeiðið stendur í tvo daga. 
„Þetta verður ekki leiðinleg sýni-
kennsla heldur fá karlarnir að búa til 
sælkeramat með einföldum aðferðum, 
úr góðu og ódýru hráefni,“ segir Bjarni. 
„Fyrri dagurinn er undirbúningur að 
þeim síðari en þá verður veislu slegið 
upp. „Við kennum nefnilega gott skipu-
lag, svo hægt sé að njóta afrakstursins 
í rólegheitunum seinni daginn, svona 
rétt eins og gert er þegar halda á vel-
heppnað matarboð.“ - rve

PIPARSVEINN ELDAR PIZZU 
Friðrika Benónýsdóttir

SKÝRINGAR Á UPPSKRIFTATÁKNUM:

matur kemur út mánaðarlega með laugardagsblaði Fréttablaðsins. Ritstjórn: Roald 
Eyvindsson og Sólveig Gísladóttir Hönnun: Silja Ástþórsdóttir Forsíðumynd: Vilhelm 
Gunnarsson Pennar: Friðrika Benónýsdóttir, Gunnþóra Gunnarsdóttir Ljósmyndir: 
Fréttablaðið Auglýsingar: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir Sigridurdagny@365.is

Hægt er að nálgast uppskriftir úr blaðinu á Vísi

Björn Albertsson.

Piparsveinar kunna ekki að elda segir klisjan og allir kunna sögur af 
hjálparlausum karlmönnum sem varla kunna að sjóða egg, hvað þá 
ýsu. Á þessu eru auðvitað ótal undantekningar og af einhverri ástæðu 

eru flestir frægustu kokkar heims karlkyns. En klisja verður ekki klisja 
nema sannleikur liggi að baki og í undirbúningsvinnunni við þetta blað, þar 
sem bæði er rætt um matreiðslunámskeið fyrir piparsveina og vestfirska 
matarmenningu, rifjaðist upp fyrir mér eitt undarlegasta matarboð sem 
mér hefur verið boðið í. Gestgjafinn var vestfirskur piparsveinn.

Á Ísafirði í þá daga var deitmenning óþekkt fyrirbæri og óhugsandi að 
strákur sem var skotinn í stelpu byði henni út að borða, enda fátt um fína 
drætti í veitingahúsaflórunni. Piparsveinninn átti því úr vöndu að ráða 
þegar hann langaði að eiga með mér huggulega kvöldstund þar sem matur 
væri hluti af huggulegheitunum. En hann var skotinn og mikið í mun að 
sjarmera stúlkuna og réðist því í það stórvirki að bjóða mér heim á laugar-

dagskvöldi og sjá sjálfur um matargerðina.
Ég mætti á tilsettum tíma, var boðið til sætis við 
eldhúsborðið og rétt rauðvín í vatnsglasi. Laum-

aðist til að líta í kringum mig í eldhúsinu en 
sá engin merki þess að rómantískur dinner 
væri í uppsiglingu. Vaskurinn var fullur af 
óuppvöskuðu leirtaui og það eina matarkyns 
sem sjáanlegt var voru Cheerios-pakkar og 
tekex. Drengurinn settist þó hinn róleg-

asti á móti mér við kámugt eldhúsborðið og 
spjallaði um daginn og veginn dágóða stund. 

Eftir svo sem hálftíma spjall spurði hann hvort ég 
væri orðin svöng. Ég játti því og hann spratt upp eins 

og byssubrenndur, opnaði frystihólfið á ísskápnum og tók út frosna pizzu. 
Reif af henni umbúðirnar og skellti henni serímóníulaust í örbylgjuofninn. 
Gramsaði síðan í leirtauinu í vaskinum um stund, dró upp tvo diska og skol-
aði þá lauslega. Þegar örbylgjan pípti eftir sirka fimm mínútur dró hann 
út frekar ógirnilega klessu, skar hana í tvennt og skellti á diskana, hnífa-
pör voru ekki í boði. Mér tókst ekki að koma niður nema nokkrum bitum af 
þessu ógirnilega ostasulli og stuttu síðar þakkaði ég pent fyrir mig og lét 
mig hverfa. Óþarfi er að taka fram að þessi rómans varð aldrei að veruleika.

Ég hef ekki haft spurnir af þessum vestfirska piparsveini árum saman 
en vonandi hefur hann snúið sér að eldamennsku úr vestfirsku hráefni og 
skellt sér á matreiðslunámskeið sem hefur gert honum kleift að snara upp 
sjávarréttahlaðborði án þess að blása úr nös. Ef ekki, þá ætti Matarblaðið 
að þessu sinni að hjálpa honum til að lenda ekki í svona klúðri aftur.

Forboðinn draumur
„Forréttabarinn hefur verið draumur okkar 
Guðmundar árum saman, því þegar maður fer 
út að borða langar mann oft í marga forrétti en 
kann ekki við að láta það eftir sér,“ segir mat-
reiðslumeistarinn Ottó Magnússon, sem ásamt 
Guðmundi Þór Gunnarssyni – en báðir eru þeir 
kenndir við Humarhúsið – lætur drauminn ræt-
ast í húsi Netagerðarinnar á Nýlendugötu 14 
á helgi komanda. Í húsinu verða einnig vinnu-
stofur mikilsvirtra listamanna og allt opið á 
milli, sem skapar einstaka stemningu.

Hægt verður að gæða sér á heilum og hálfum 
forréttum á forréttabarnum og fanga leitað 
hvaðanæva úr heiminum. Um miðjan dag-
inn verður hægt að fá sér kaffi og sætabrauð, 
en auk úrvals forrétta eru dýrindis aðalréttir og eftirréttir á matseðli og bjór og vín í glasa- og 
flöskuvís; allt á viðráðanlegu verði.

„Reykjavík hefur skort ódýran veitingastað með ljúffengum sælkeramat. Eldhúsið verður gal-
opið og fer eldamennskan nánast fram uppi á sviði, en salurinn er einstaklega kósí og hannaður af 
Stássi með upprunalegum, nýtilegum hlutum úr húsinu, eins og trégólfi á barnum og vestfirskum 
rekaviði í borðum.“

FORRÉTTABARINN

FRÍ FRÁ ÚTIGRILLINU
Bjarni Gunnar Kristinsson og Björn Albertsson standa fyrir matreiðslunámskeiði 
fyrir karla þar sem sælkeramatur úr vönduðu og ódýru hráefni verður í fyrirrúmi.

RIB EYE
Brúnið kjöt á öllum hliðum. 
kryddið með salti og pipar. 
Eldið þar til kjarnhiti nær 57°C.

OFNBAKAÐIR SVEPPIR
Skerið sveppi í bita. Veltið 
upp úr matarolíu. Salt og 
pipar eftir smekk. 
Bakið í ofni við 
100°C í 40 mín.

BERNAISE-SÓSA
2 eggjarauður
200 g smjör
bernaise-bragðefni (e. 
essence)
fáfnisgras (e. estragon)
salt og pipar
örlítill sítrónusafi

Þeytið eggjarauður og 
bernaise-bragðefni yfir vatns-
baði þar til blanda verður létt 
og ljós. Bræðið smjör og hellið 
rólega yfir. Hrærið stöðugt í. 
Bætið  fáfnisgrasi við. Salt og 
pipar eftir smekk. Bætið við 
sítrónu safa.

SALAT EFTIR SMEKK
Til dæmis salat frá Lambhaga, 
tómatar, rauðlaukur, jökla-
salat, gúrka, paprika, kletta-
salat. 

HEIMATILBÚNAR FRANSKAR
2 bökunarkartöflur

Skerið kartöflur í strimla. 
Setjið þær í sjóðandi vatn 

með teskeið af 
salti. Sjóðið í 10 
mín. Kælið.

HJÚPUR Á 
KARTÖFLUR

175 g hveiti
15 g sesamfræ

15 g þurrkrydd að eigin vali 
(hvítlaukur, fennel, karrý, 
paprika eða það sem er við 
hendina)
150 g sódavatn 

Blandið öllu saman þar til engir 
kekkir sjást. Veltið kartöflum 
upp úr og djúpsteikið við 180°C 
þar til þær verða gullinbrúnar.

NAUTA-RIBEYE Í SÚRDEIGSLOKU MEÐ 
HEIMATILBÚNUM FRÖNSKUM

Þátttakendur læra með 
einföldum aðferðum að búa 
til sælkeramat. Nauta-
ribeye í súrdeigsloku er 
einn réttanna sem karlarnir 
fá að spreyta sig á.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Hvunndags/til 
hátíðabrigða SkelfiskurFiskur

F Forréttur A Aðalréttur E Eftirréttur

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist 
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00
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Nú er hægt að fá fetaost sem kubb í saltvatni. Gott 
er að nota ostinn í salöt, samlokur, grænmetisrétti 
og á pítsuna. Ljúffengar uppskriftir með fetaosti
er að finna á www.gottimatinn.is
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Sigurveig Káradóttir er matgæðingur af 
bestu gerð sem leggur áherslu á hreint og 
hollt hráefni.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FRAMHALD AF FORSÍÐU
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1. RABARBARARÓNUR
6 eggjahvítur
250-300 ml þykkt 
rabarbara síróp
Setjið eggjahvíturnar 
í stál skál ásamt örlitlu 
salti og þeytið þær með 
handþeytara þar til þær 
eru orðnar vel stífar.

Leyfið sírópinu að bull-
sjóða á meðan og hellið því 
svo varlega í mjórri bunu 
út í eggjahvíturnar. Þeytið 
áfram þar til þetta er orðið 
alveg stíft. Best er að setja 
deigið í poka með frekar 
stórum stút og sprauta 
á pappírslagða plötu en 
líka má setja það á með 
teskeið. Bakið í ofni við 
100-120 gráður þar til kök-
urnar eru orðnar stökkar – 
fer eftir stærð hversu lang-
an tíma þær taka. Ekki hafa 
áhyggjur ef þær verða ekki 
alveg harðar – þær eru líka 
góðar dálítið mjúkar.

2. ALGJÖRAR GELLUR
Veltið gellunum upp úr 
hveiti, eggjablöndu (egg 
með smá mjólk) og brauð-
raspi með smátt söxuðu 
estragoni. Steikið á pönnu 

upp úr ólívuolíu og smjöri 
eina mínútu á hvorri hlið 
þar til raspurinn er gullinn.

2. FENNEL
2 stk. fennel
ólívuolía
smjör
grænmetisteningur
vatn 

Hvert fennel er skorið 
í fjóra parta. Brúnað á 
pönnu í smá ólívuolíu og 
smjöri. Því næst er vatninu 
og grænmetisteningum 
bætt út á pönnuna þannig 
að rétt fljóti yfir og lok sett 
yfir. Leyfið þessu að malla 
10 til 15 mínútur, þar til 
það er mjúkt en ekki komið 
í mauk. Takið lokið af og 
leyfið vökvanum að gufa 
aðeins upp.

3. SKELFISKSOÐ
ólívuolía og/eða smjör
2-3 stórir skalottlaukar

2-300 ml hvítvín
2-300 ml vatn
2-3 lárviðarlauf
2 tsk. grófmalaður 
svartur pipar
2-3 tsk. sjávarsalt
nokkrar greinar af estra-
goni (fáfnisgrasi) og/eða 
steinselju

skelfiskur

Saxið skalott-
laukinn smátt 
og setjið í pott 
ásamt smjörinu/

ólívuolíunni. Leyfið 
lauknum að malla þar 
til hann linast. Bætið þá 
afganginum af hráefninu 
út í og látið suðuna koma 
upp. Setjið skelfiskinn í og 
lok á pottinn og eftir þrjár 
til fimm mínútur er réttur-
inn tilbúinn.

4. MARINERAÐUR 
KOLKRABBI
200 ml hvítvínsedik
200 ml ólívuolía
2 msk. Maldonsalt
1 msk. grófmalaður pipar
1 kg soðinn og skorinn 
kolkrabbi 
1-2 bakaðir hvítlaukar (sjá 
hér að neðan)

Skerið toppinn af hvít
lauknum en ekki taka
af honum. Setjið han
í álpappír, smávegis a
ólívuolíu yfir og Mald
salt. Lokið álpappírnu
bakið laukinn í ofni í 3
mínútur við háan hita

Setjið allt saman í ma
vinnsluvélina – nema 
krabbann, sem síðan 
settur út í. Leyfið þes
að standa í nokkra tím
kæli en takið það sam
aðeins áður en þið b
krabbann fram, svo h
nái að jafna sig aðein

5. HUMAR MEÐ 
HVÍTLAUKSSMJÖR
humar
raspur úr eigin brau
afgöngum og söxuð
kryddjurtum
hvítlaukur
steinselja

Klippið humarinn efti
inni langsum. Opnið 
og raðið þétt á papp
klædda ofnplötu.

Takið lint smjör og se
matvinnsluvél. Saxið 
hvítlauk og steinselju

UPPSKRIFTIR SIGURVEIGAR

F A E

Pottar og pönnur í miklu úrvali
Fjölbreytt úrval af pottum og pönnum 
fyrir allar gerðir eldavéla.
Allt að 50 lítra pottar.
Góð gæði og frábært verð.

Fastus ehf. | Síðumúla 16 | 108 Reykjavík | Sími 580 3900 | www.fastus.isi 580 3900 | f t i

Pottur 7,2 lítrar  6.490,-

Panna 28cm 6.490,- 

NÝTT KORTATÍMABIL

ILVA Korputorgi, 112 Reykjavík
sími 522 4500 www.ILVA.is 

einfaldlega betri  kostur

Brauð með hangikjöti.

490,-

SMURT
BRAUÐ

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

FÁÐU BEITTUSTU 
BRANDARANA Í SÍMANN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

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

Skopmyndir Halldórs Baldurssonar eru á Vísi



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

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

Sérverslun með

Mikið úrval af 
fallegum skóm 
og töskum

Gæði & Glæsileiki
www.gabor. is

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

NÁMSAÐSTOÐ
Öll skólastig  -  Réttindakennarar

Nemendaþjónustan sf     www.namsadstod.is     s. 557 9233

MORGUN • HÁDEGI • SÍÐDEGI

BYRJENDANÁMSKEIÐ 8 VIKUR Tilboð 2 vikur FRÍTT
Hefjast 19. sept, 17. okt, 14. nóv

MORGUNYOGA 7.15 Tilboð 2 FYRIR 1
Hefst 20. sept
KRAKKAYOGA LEIKSMIÐJA
Hefst 26. sept og 31. okt.

YOGA 
MEÐ ÁSTU

Ásta Arnardóttir • 862 6098 • asta@this.is
Lótus jógasetur • www.this.is/asta

Frítt í yoga
19. - 23. sept.

Hryggjarstykki  nefnist sýning á nýjum 
verkum eftir Svövu Björnsdóttur sem 
verður opnuð í Listasafni Sigurjóns 
Ólafssonar í dag klukkan 15. Hún verður 
opin um helgar til 27. nóvember.

Sigurður Ragnar Eyjólfsson, þjálfari kvennalandsliðsins í knattspyrnu, er heimakær um helgar.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Æðislegt að 
tapa 11-O
M

ér líður langbest í faðmi fjölskyldunnar um 
helgar og fer nánast aldrei út á lífið. Það er 
helst að við hjónin skreppum í bíó saman 
en annars förum við í sund eða fótbolta 

með sex ára dóttur okkar,“ upplýsir Siggi Raggi, eins 
og hann kallar sig sjálfur. 

En er hann þá að undirbúa þá litlu fyrir kvenna-
landslið framtíðar? „Nei, nei,“ svarar hann og skellir 

upp úr. „En hún æfir fótbolta og fimleika og líkar vel. 
Fyrsta markið sitt skoraði hún á Símamótinu í sumar 
en það var sjálfsmark og bara skemmtilegt. Þá tapaði 

hún fyrsta leiknum sínum 11-0, sem var líka æðis-
legt,“ segir Siggi Raggi, meðvitaður um helsta mark-
mið íþróttaiðkunar barna, sem er að hreyfa sig og 
hafa gaman með öðrum börnum.

2

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur  
og frábær tónlist  
alla virka morgna  

kl. 6.50 – 9.00
FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

KOMDU Í ÖLL HELSTU
PARTÝIN MEÐ OKKUR

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, 
meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. 
Þú færð meira af öllu á Vísi.
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Ertu starfandi í flessum greinum?
Hefur flú áhuga á a› ljúka flví námi sem flú hófst?

Bættu um betur - bílgreinar er tilraunaverkefni sem mi›ar a› flví a›
meta færni sem  vi›komandi b‡r yfir inn í skólakerfi›, óhá› flví
hvernig hennar hefur veri› afla›. Markmi›i› er a› flátttakendur í
verkefninu ljúki sveinsprófi.

Áhugasömum er bent á a› hafa samband vi› I‹UNA fræ›slusetur
í síma 590-6400.

Nánari uppl‡singar er a› finna á: www.idan.is/radgjof. Einnig
er hægt a› senda tölvupóst á netfangi› radgjof@idan.is.

Veri› er a› vinna samskonar verkefni í múrarai›n og húsasmí›i.

Hefur flú starfa› vi› bifvélavirkjun,
bílamálun e›a bifrei›asmí›i
og vilt ljúka námi í greininni?

th
or

ri@
12

og
3.

is
 4

26
.0

33

Opið mán - fös 10-18, laugardaga 10-16
www.topphusid.is

Mörkinni 6 - Sími 588 5518

NÝKOMIÐ NÝKOMIÐ 
PEYSUR PEYSUR 

OG BOLIROG BOLIR

DÚN- OG VATT KÁPUR 
DÚN- OG VATT KÁPUR 

50% AFLÁTTUR

NÆG BÍLASTÆÐI

TOPPVÖRUR • TOPPÞJÓNUSTA

Sætust í réttunum

IQ 
Skólavörðustíg 8

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

„Það er ómögulegt að sjá á börn-
um hvort þau eru fótboltaefni. Leik-
menn koma stöðugt á óvart og þótt 
börn virðist áhugalaus og van-
kunnandi fram eftir aldri er það 
ekkert að marka. Í lands liðinu er 
ég bæði með barnastjörnur sem 
urðu strax afgerandi góðar og 
stelpur sem byrjuðu ekki að æfa 
fyrr en á unglingsárunum,“ segir 
Siggi Raggi, sem ólst upp í Efra-
Breiðholti og byrjaði að æfa fót-
bolta með Leikni en spilaði síðar 
með Víkingi, Þrótti, KR og ÍA, 
ásamt því að starfa sem atvinnu-
maður á Englandi og í Belgíu. 

„Ég byrjaði með kvennalands-
liðið í ársbyrjun 2007. Þá vorum 
við í 21. sæti á heimslistanum en 
erum nú í því sautjánda. Smátt og 
smátt nálgumst við bestu lið heims 
og gætum lent í 14. sæti ef vel 
gengur í haust,“ segir Siggi Raggi, 
sem í dag leiðir landsliðið gegn því 
norska á Laugardalsvelli í undan-
keppni Evrópu móts landsliða.

„Það hefur komið skemmtilega á 
óvart að þjálfa konur. Bæði kvenna- 
og karlaknattspyrna hefur sinn 
sjarma, en ég er heillaður af því 
hversu mikið knattspyrnu konur 
eru tilbúnar að leggja á sig og 
hversu staðráðnar þær eru í að ná 
árangri. Þeim fylgja engir stjörnu-
stælar eða óraun hæfar kröfur, og 
þær eru virkilega gefandi,“ segir 
Siggi Raggi, sem er iðulega spurður 
hvort hann ætli ekki að söðla um og 
taka að sér eitthvert félagsliðanna 
karla megin. 

„Það var stefnan í upphafi en svo 
er ekki lengur. Ég vinn með svo frá-
bærum hópi og það yrði erfitt að 
fara frá liði eftir að hafa fjárfest 
svo miklum tíma í þjálfun þess.“ 

Freistar ekki einu sinni staða 
landsliðsþjálfara karla, sem nú er 
laus? „Víst væri gaman að ná svo 
langt einn daginn að bjóðast það 
starf en tíminn er varla kominn. 
Nú verður líklega ráðinn útlenskur 
þjálfari sem nær vonandi að rífa 
liðið upp og það verður fróðlegt að 

sjá hvernig hann vinnur. Eftir ára-
tug í starfi fræðslustjóra KSÍ hef 
ég séð hvernig margir landsliðs-
þjálfarar vinna og lært sitthvað af 
þeim öllum,“ svarar Siggi Raggi.

Helgartilvera hans snýst líka um 
að sjá leiki félagsliða kvenna til að 
sjá hverjar standa sig best.

„Eitt það mikilvægasta sem ég 
get gert sem landsliðsþjálfari er 

að velja rétt lið, og mikill tími fer 
í það. Ég er heppinn að fá góðan 
stuðning að heiman því konan mín 
er mjög áhugasöm um boltann,“ 
segir Siggi Raggi, sem náð hefur 
fádæma árangri með landsliðið.

„Áhugasamur þjálfari með 
ástríðu fyrir starfinu á auðveldara 

með að hafa áhrif á leikmenn og 
fólkið í kringum sig. Þannig mundi 
ég lýsa sjálfum mér. Lykilatriði 
velgengninnar liggur í góðum leik-
mönnum, þjálfara- og stuðnings-
teymi. Ég lít ekki á starfið sem 
vinnu heldur forréttindi og þá er 
maður tilbúinn að leggja mikið á 
sig. Við viljum sjá hversu langt við 
komumst.“ thordis@frettabladid.is

Framhald af forsíðu

Íslenska kvennalandsliðið hefur aldrei unnið það norska á heimavelli. Landsliðs-
þjálfarinn hvetur landsmenn til að mæta á völlinn klukkan 16 í dag og hvetja okkar 
konur til dáða, enda mikið í húfi nú og á miðvikudag gegn Belgíu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Sýning á ljósmyndum  franska búnaðarljósmyndarans Bruno Compagnon stendur 
yfir í safnaðarheimili Akureyrarkirkju, en þar gefur að líta myndir af íslenskum nautgripum 
og öðru búfé. Myndirnar hefur Bruno tekið á ferðum sínum um Ísland síðastliðin tvö ár.

„Skagfirðingar eru syngjandi úti 
um borg og bý. Það er sama hvar 
þú leitar,“ segir Ásdís Guðmunds-
dóttir söngkona glaðlega þegar 
forvitnast er um tónleika Multi 
Musica í Salnum. Hún segir þá 
samanstanda af tónlist úr öllum 
heimshornum. Nefnir lög eins og 
Guantanamera og fleiri sem marg-
ir þekkja. 

„Hugmyndin kviknaði hjá mér 
árið 2009 þar sem ég sat flötum 
beinum við að sortera mína góðu 
geisladiska. Þar var meðal annars 
kvennatónlist frá Afríku, Suður-
Ameríku og víðar að. Þá datt 
mér í hug að efna til tónleika með 
lögum framandi þjóða, hóaði fólki 
saman, sótti um styrk frá menn-
ingarráðinu og tónleikarnir urðu 
að veruleika fyrsta vetrardag 
2009. Þegar þeir voru búnir spurði 
fólk: „En hvar er diskurinn?“ Nú 

er hann sem sagt kominn og tón-
leikarnir í Salnum í kvöld eru 
útgáfutónleikar, þannig leiðir eitt 
af öðru. 

Ásdís segir öll lögin eiga það 
sameiginlegt að vera hlý og 
skemmtileg. „Það má líkja þessu 
við að áheyrendur fari í heims-
reisu í fylgd tónlistarinnar. Ferða-
lagið hefst í Mexíkó en síðan farið 
til Síle, Brasilíu, Kúbu, Suður–
Afríku, Kenía, Indlands, Rúmen-
íu, Grikklands, Spánar og endað á 
Íslandi.“   

Diskurinn er gefinn út í sam-
vinnu við Soroptimistaklúbb 
Skagafjarðar og Vini Kenía og 
rennur hluti ágóðans til Lakeview-
skólans við Viktoríuvatnið í Kenía.   
Tónleikarnir hefjast klukkan 
20.30. Miðasala er á www.salur-
inn.is og við innganginn. 

gun@frettabladid.is

Heimsreisa í 
fylgd tónlistar
Hópurinn Multi Musica heldur tónleika í Salnum í kvöld vegna út-
gáfu disksins Unus Mundus sem inniheldur 13 lög frá 11 löndum.

Multi-Musica hópurinn er einn af mörgum kórum og tónlistarhópum Skagafjarðar. 
Á myndina vantar Sigfús Arnar og Margeir Friðriksson.

Víst væri gaman að ná svo langt einn daginn að bjóðast 
starf landsliðsþjálfara karla en tíminn er varla kominn.
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BÍLAR &
FARATÆKI

Land cruiser 120 vx 8 manna. 
Árgerð 2009, ekinn 26 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Tilboð 7.990.000. 
Rnr.130596. Uppl. í síma 570-5220 
Toyota Kletthálsi

Notaðir bílar Kletthálsi
Sími: 570 5220

www.toyotakopavogi.is

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

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

ÁRGERÐ 2011
HYUNDAI IX35 AWD Árgerð 2011. Ekinn 
10 Þ.KM Nýskráður 6/2011. Verð kr. 
4.890.000. Nývirði 5.590.000.

ÁRGERÐ 2011
SUBARU FORESTER BOXER DIESEL 
Árgerð 2011. Ekinn 17 Þ.KM Nýskráður 
6/2011. Verð kr. 4.990.000. Nývirði 
5.590.000.

ÁRGERÐ 2011
HONDA CR-V EXECUTIVE Árgerð 2011. 
Ekinn 5 Þ.KM Nýskráður 7/2011. Verð 
kr. 5.490.000. Nývirði 5.990.000

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

PORSCHE 944. Árgerð 1987 (10/86), 
ekinn 147 Þ.km, sjálfskiptur - Orginal 
lakk - Ný dekk - Ný filmaður - Carbon 
fiber - Led ljós - Xenon í aðalljósum. 
Verð 1.490.000. #283389 - Virkilega 
fallegur fornbíll sem er í salnum, sjáðu! 
Opið virka daga kl. 10-18 og laugardaga 
kl. 11:30-15

M.BENZ 200 W-123 línan. 07/1984, 
ekinn 167 Þ.KM, 4 gíra.Bíllinn er 
gjörsamlega eins og nýr. Verð 
1.990.000, tilboð óskast. #283426 - 
Gullmolinn er í salnum, þú verður að 
sjá hann! Opið virka daga kl. 10-18 og 
laugardaga kl. 11:30-15

M.BENZ Gl 320/420 cdi 4matic óskast. 
Árgerð 2007-2008, ekinn 70þKM, dísel, 
sjálfskiptur, 7 manna, bakkmyndavél. 
Staðgreiðsla í boði eða góður bíll uppí. 
uppl: Indriði s.771-8900

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig

www.bilalind.is

CADILLAC ESCALADE 4 DR Árgerð 
2002 72mílur. Verð 2.440.000 Óskum 
eftir vinnuvélum og bifreiðum á skrá. 
Sendu á bifreidar@bifreidar.is

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
http://www.bifreidar.is

FORD F350 SUPER DUTY CREW 4X4 
OUTLAW 37” breyttur Árgerð 2007, 
ekinn aðeins 28 Þ.KM, Verð 5.850.000. 
#283467

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Þarftu að kaupa 
eða selja bíl?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

Suzuki Grand Vitara Luxury Árgerð 
8/2007, ekinn 60þ.km, leður, lúga, ssk. 
Mjög gott eintak sem er á staðnum! 
Verð 2.890.000kr. Raðnúmer 152316. 
Sjá nánar á www.stora.is

Suzuki Grand Vitara Premium+ Árgerð 
6/2011, ekinn 16þ.km, ssk. 3ja mánaða 
gamall bíll á frábæru verði! Verð aðeins 
4.690.000kr. Raðnúmer 131754. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

SUBARU IMPREZA SPORT Árgerð 2009. 
Ekinn 30 Þ.KM Verð kr. 2.990.000.

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

 SUN LITE 900. Árgerð 2007. Flott 
Pallhús með Truma miðstöðinni WC 
Sturtu Vetrargeymsla Fylgir Frítt með 
Verð 2.860.000. Skoðar ýmis skipti 
Rnr.133986.

TOYOTA Land cruiser 100 VX 35”. Árgerð 
1999, ekinn 173 Þ.KM, bensín Gott 
Eintak Verð 2.890.000. Rnr.134047.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

M.BENZ Clk 55 amg. Árgerð 2005, 
ekinn 53 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 6.390.000. Rnr.172717.

M.BENZ M ml270cdi . Árgerð 2004, 
ekinn 38 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.490.000. Rnr.175602. Algjör Moli.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

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

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, Er á 
staðnum,

VW Touareg 2 V6, árg. 2008, ek. 52þ.
km, 281hö, leður, lúga, rafmagns 
hleri, 19” felgur, góð heilsársdekk, 
Stórglæsilegur og sparneytinn bíll, 
Ásett verð 5990þús.kr, Rnr.116258, er 
í salnum,

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

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

RENAULT MEGANE árgerð 2007, ekinn 
67 þ.km. Tilboðsverð: 1.650.000. 
Áhvílandi 1.350.000,Mánaðarleg afb. 
32.000 Skipti möguleg á ódýrari bíl 
eða KTM hjóli á númeri. Upplýsingar í 
síma 860-0363

Til sölu vegna flutnings Accent ‘99 
skoðaður 2012. Ekin um 200þ. er í 
fínu standi og snyrtilegur að innan. 
Dráttarkúla, 2 vertradekk. Ásett verð 
250.000, óska eftir tilboði. Uppl. í síma 
863 1002.

Ford transit árg ‘97 Verd 450þ.kr simi 
693 2991

Toyota Lancruser árgerð 1993, ekinn 
370 þús km. Verð 1470 þúsund. Upplýs 
í síma 893 6985.

ISUZU TROOPER til sölu. 3.0 Dísel 
9/2000 ekinn 255þ, allur ný yfirfarinn 
og nýskoðaður, góð dekk, krókur, verð 
400.000. Uppl í síma 896-5990

Dodge Ram 2500 QUAD. Nýskráður 
1/2007. Ekinn 81500 km. 35”dekk, 
tölvukubbur. Eyðsla ca. 13 l. Ásett verð 
4,9 milj. Vel út búinn, fallegur bíll 
Frekari upplýsingar Guðmundur 897-
3818

Toyota LC 120 VX Diesel 01.08. 79þ km, 
vel með farinn. Ásett 7.450þ. S.894 
6066

Til sölu! Toyota Yaris Sol ár ‘07 Diesel 
sjálfskiptur. Mjög gott eintak! Keyrður 
80. þúsund km. Ásett verð 1.790 þús. 
Uppl. í síma 8952166.

Til sölu 5 dyra sægrænn Nissan Almera 
Luxury árgerð 2001. Bíllinn er í mjög 
góðu ástandi enda búið að hugsa vel 
um hann. Hann er keyrður 110.000 
km. Beinskiptur. 1500 vél. Dráttarkúla. 
Loftkæling. Samlæsing. Það er mjög 
rúmgott skott í bílnum. Ásett verð kr. 
670.000. Staðgreiðsluverð er 590.000 
Uppl. í skilaboðum eða í s. 698-1179

BMW X5- Panorama 3.0 bensín. Kom 
á götuna 12/2005, keyrður 90.000 km. 
Glerþak, leður, 19”felgur ofl. Glæsilegur 
bíll. Verð 4680 þús. S: 8221970

VW FOX ‘06 / 31Þ. km / 375Þ. ÚT / 
20Þ. á mán. í 30 mán. / gsm 663 4811.

Skoda Oktavia Ambiente Árg. 05/2003 
skjálfssk. ek. 125þús. Ný tímareim, 
nýjar bremsur, ný sk.’12 Verð 890þús 
tilboð 690þús. Mögl. 100% lán/30þús 
á mán Uppl. í s: 857 2696.

Bens A170 árg07. Skjálfsk. Ek29þ. 
Dekurbíll, 1 eigandi, verð 3,4m. Uppl. 
8690617

TIL SÖLU PASSAT. GOTT VERÐ. Ný 
skoðaður VW Passat árg 97. Ekinn 174 
þ. Verð 220.000.- Allar nánari uppl. s. 
898-5254.

Til sölu VW Polo ‘98, 98 þ. km. 
Nýskoðaður. Ál-og stálfelgur, sumar-og 
negld vetrardekk. Verð 255 þ. Uppl. í 
s. 898 2049

Toyota Corolla 1600 árg ‘03. 
Sjálfskiptur. Ek. 138 þús. Verð 1090 
þús. S. 8680490

Til sölu Toyota Corolla Wagon með 
dráttarkrók árg. ‘98. Ekinn. 218 þ. Verð 
400 þ. Uppl. í s. 892 9029.

Hyundai Terracan, árg.’05 ek.103þús. 
diesel til sölu. Sjálfssk. Uppl. í 
s:8986732

Grand Cherokee Limited 7/2005 ekinn 
92þús. einn með öllu. Verð 2.850 
þús. ákv. 1.750 þús. Skipti möguleg á 
ódýrari, uppl. 824-2151.

Gullmoli !
Kia Clarus árg ‘03. Ek. 155 þús. 
Skoðaður 2012. Bíll í toppstandi á 
frábæru verði. Uppl. í s. 823 1648

Peogeot Expert Turbo D árg. ‘00. 
Skoðaður. Ek. 180 þ. km. 5 gíra. S. 
616 2597.
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Peugeot Boxer extra langur og extra 
hár, diesel. Árg. ‘07 lítið ekin. Uppl. s. 
849 4481 eða 892 0409

VW passat árg. 2000. 5 gíra. Ekinn 140 
þús. km. Skoðaður 2012. S. 616 2597.

VW Golf 1.6 árg. ‘99. Ný Tímareim, 
vatnsdæla ofl. Verð 420.000. 
Upplýsingar í síma 616-8028.

MMC Outlander 2007, 4WD, 140 hö 
dísil, ek. aðeins 42 þús. Rúmgóður og 
eyðslugrannur sportjeppi. Mjög gott 
eintak. Verð 3,4 millj. Uppl í s: 825 
2424.

Renault Megane Classic ‘98. Sk. 2012. 
Ný vél 120 km og tímar. V 280 þús. S. 
864 6587

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

Níðsterk duftlökkun. Héðinsgata 2 105 
Reykjavík. WWW.duft.is Sími 512 4460.

TOYOTA AVENSIS 6/01, SJÁLFSK. NÝ 
VÉL EK. 90Þ. KM . Í HEILD 196 Þ.KM. 
SKOÐAÐUR. GÓÐUR BÍLL. VERÐ 690 
Þ. S. 895 8956.

Skoda fabia árg.’04 ek 156þús 100% 
smurbók og nýsk. Vel með farinn. V 620 
þús. uppl. í 848-5156

Frábært eintak. Citroen Berlingo árg 
2004 ekinn aðeins 56 þús. Allur bíllinn 
ný tekinn í gegn. Tilboð óskast. S. 
690 2125

Toyota Land Cruiser 120 GX, árg. 2005. 
8 manna, diesel, ný tímareim, ekinn 
147 þ. km. 33” breyttur, krókur, filmur 
að aftan. Tilboð kr. 3.950.000, s. 660 
8609.

Til leigu 25 þús vikan!
HYUNDAI GETZ TIL LEIGU! 5 
dyra,beinskiptur leigist í viku í senn, 
leiguverð 25 þús vikan! bíllinn afhendist 
með fullann tank og í góðu standi og á 
að vera skilað þannig aftur til baka! 
Uppl. s. 691 9374

Toyota Land Cruiser 100, árgerð 
2005, Dísel, ekinn 140 þ. km. Navi, 
bakkmyndavél, topplúga, kælir á milli 
sæta ofl. Nánari uppl í síma 825-8034.

Til leigu 25 þús vikan!
SUZUKI JIMNY 4x4 TIL LEIGU! 1,3 
beinskiptur leigist í viku í senn, 
leiguverð 25 þús vikan! bíllinn afhendist 
með fullann tank og í góðu standi og á 
að vera skilað þannig aftur til baka! 
Uppl. s. 691 9374

Subaru Impreza ‘99, keyrður 250þús. 
Verð 340þús. Uppl. Í síma 771 45 45.

Subaru Forester ‘03 til sölu. Grár, 4x4, 
ekinn 119 þús. Dráttarkrókur, topplúga, 
Hraðastillir, hiti í sætum, hiti í speglum, 
loftkæling ofl. Áhv. ca 400 þús. Verð 
1290 Þús. Upplýsingar í síma 8958113

Citroen Xsara ‘01. Skoðaður ‘12. Ekinn 
122.500. 5 gíra. S:692-7212

Vilt þú komast 1.100 km 
á hverjum tanki?

Peugeot 406 2.0 dísel, árg 99 
(2000), 299 þ.km. Eyðir 5-6. Sk. 
athugasemdalaust til jan 2013. Topp 
viðhald. Mjög góður bíll. Verð 590 þús. 
S: 661-6800

Flottur Hyundai Trajet 2001 ek 160þkm 
ný tímareim, sjálfsk, krókur, sumar, 
vetrardekk 7 manna 8935993 700þús

Ford Ranger ‘91 32” hækkun + Hús 
- ekinn 156 þús. - beinskiptur Ásett 
verð 790 þús. Flott eintak Uppl. í síma: 
862 2218.

Til sölu VW Golf. Ný kúpling og 
tímareim. Ek. 175 þús. Verð 390 þús. 
S: 662 2882

JEEP GRAND CHEROKEE SRT 8. 2/2007 
ek. 66.000 km. Hlaðinn aukabúnaði. 
VERÐ AÐEINS 4.2 millj. Uppl. í síma 
893 9860.

Sparibaukur í toppstandi!
Toyota Yaris Terra, árg. ‘04. 3ja dyra, ek. 
101þ.km. Verð: 750þ. Uppl: 867 3752 
Bryndís.

ÚTSALA. 7 manna Hyundai Trajet 2003 
198 þ. km. Beinsk. Bensín. Ásett verð 
750 þ stgr. Verð 550 stgr eða tilboð. 
gsm 8938281

Q7,2007,ek .58 þ.km.20” 
d e k k , 3 5 0 h ö . B a k k m y n d a v é l , 
Dráttarbeisli,Loftpúðafjöðrun,svartur 
leður,glerþak,og mikið fl.Verð 
6,7.S.8490437

Til sölu græn Toyota Carina E. Árg. 
‘97. Sk. 12. Ek. 225þús. Tilborðsverð 
200þús. Uppl. í s. 891 6625.

 0-250 þús.

Toyota Carina Reynsluboltinn, Toyota 
Carina árg. ‘96 er til sölu. Ekinn 
ca.280.000. verð 250.000. Uppl. í síma 
895 6878.

Til sölu YAMAHA YZ125 Árg 2005 Hjólið 
er mjög vel með farið , uppgerður 
mótor , sveifarás, stimpill ofl . Verð 
370.000 kr

M.b Lancer 99’ ek 180.Þkm, ökufær 
með endurskoðun. þarf að laga hitt og 
þetta, verð 140 þús, s-7742250

Til sölu Fiat Stilo árg. 2004 ek 95 
þ km. Skemmdur eftir innbrot. Uppl 
8574221 Tilb.

 250-499 þús.

Lancer 4X4, 1999 ek. 180 þús. 
Ný skoðaður, ný smurður, góð 
heilsársdekk. Verð 400 þús. Uppl. í s: 
894 3693

Subaru Forester árg. 2000. Ekinn 209 
þ. skoðaður 2012. Verð aðeins 450þ.S: 
898-3946.

4x4 Tilboð 290þús
Subaru Impreza 2,0, árg ‘98, 4x4 
station, beinskiptur, skoðaður 2012, 
ekinn ca220þús, bíll í góðu standi, verð 
290þús, uppl í s:841-8955.

VW Golf 1.4 basicline árg 1998, ekinn 
164.000 5 gírar, nýskoðaður. smurbók, 
ný tímareim, góður bíll Verð 490.000 
uppl í síma 820-3883

Dökkblár VW Passat árgerð 2000 á 
tilboði, 350.000 kr. Er keyrður 195 
þ.km. Bíllinn er í toppstandi og 
nýlega tekinn algjörlega í gegn. Ný 
heilsársdekk. Júlíus 8206908.

 500-999 þús.

TILBOÐ 620 ÞÚS!
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4,7 
V8 árgerð ‘99 ek.123 þús m.sjálfskiptur, 
leður, kastara, glerlúga, cruize control 
ofl. ný skoðaður 2012,ásett verð 850 
þús TILBOÐ 620 ÞÚS! s.841 8955

TOYOTA COROLLA ‘03, 1.4. Ekinn 
175 þús. nýskoðaður, beinskiptur. 
Verð:770.000. Uppl.s. 6635469.

 1-2 milljónir

Til sölu Renault Trafic stuttur 11-2005. 
Vel með farinn. Ek.104þús Verð 
1490þús. 7745352. 7745474

Huynday Terracan árg ‘04. ek. 130þ. 
dísel. beinsk. ný tímareim við 90þ. tilb. 
1.800.000 s: 661-5330.

FORD FOCUS C-MAX, árg05 ek45þús 
Skoðaður 12 Beinsk. Bensín 1,6 
Reyklaus og vel með farinn. 4. sumar 
og 4 vetrardekk á felgum fylgja. Verð 
1.500þ uppl. 8692440

 Bílar óskast

Til sölu Mazda Speed 6 2,3 turbo, árg. 
‘06, 4x4, ek. 55 þús., beinskiptur, 275 
hö, frábært eintak. Verð 3.290 þús. 
Uppl. í s. 867 4680.

BÍLL ÓSKAST. Corolla, 
Yaris, Avensis, Micra, 

Almera, Golf, Polo, Focus, 
Peugeot 206 eða Lancer

Árg. 1998-2003 fyrir 100-300 þúsund. 
Helst í góðu lagi en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. í síma 772-5450.

Óska eftir ódýrum bíl Verðhugmynd 
150 til rúmlega 200 þúsund. Bíllinn 
verður að vera skoðaður og í góðu 
lagi. Er fyrir barnabarnið í skólan. Sími 
5542263

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

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

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

 Jeppar

Nissan Terrano árg. 2001, bensín, 7 
manna, ek. c.a 150.þkm. sko 2012, 
Góður bíll. Ásett verð 850.000. Fæst á 
680.000 stgr. s.893-5201.

Defender 1998. Ek. 170 þ. 40” 
Goodyear, læstur fr + aft, auka tankur, 
auka miðstöð, spiltengi fr + aft, 
GPS loftnet, CB, VHF, geymslukassi, 
toppgrind, Recaro framstólar, aftursæti 
úr Land Cruiser 120 fylgir, loftdæla, 
kastarar og vinnuljós. Tilbúinn á fjöll. 
Verð 2,6 mil. S. 894 9585

 Sendibílar

VW Caddy árg. ‘05 1,4. Ek. 130 þús. V. 
Tilboð 890 þús staðgr. S. 893 1050 e. 
kl. 14:00.

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Ford Transit háþekja 7/05. Ek 50þ. 
Eins og nýr í útliti. 1 eigandi. V.2.280þ. 
1.990þ, stgr. Uppl í síma 862 5534

 Mótorhjól

Til sölu KAWASAKI KLR 650, árgerð 
2007, ekið 20.000 km, silfurgrátt/svart, 
bensín, 182 kg, 45 hestöfl, skoðað 
2012. Verð 850.000 kr. Uppl. í síma 
863 0587.

Kawasaki Vulcan 550cc. Árg. ‘07. Óska 
eftir tilboði Uppl. í s. 698 2220.

Hjól í toppstandi.
Honda Shadow ‘96 Model Ekið: 22þús. 
mílur. Skoðan 2012. Verð 690 þús. 
Uppl. í s. 661-5453, Agnar.

Endurohjól KTM 450 EXC Factory árg. 
2007 til sölu. Hvít númer 2012. Verð 
650 þ.kr stgr. Uppl. í síma 660 9970.

 Hjólhýsi

Til sölu vandað Hjólhýsi. Hymer eriba 
nova (S 670) árg. 2007. Sími 8690175.

 Kerrur

Þýskar gæðakerrur, verð frá 155.000 kr. 
Gott úrval af kerrum á staðnum. Mikið 
úrval af íhlutum fyrir kerruviðgerðir 
og smíði, gott verð. Topplausnir ehf. 
Smiðjuvegi 40, gul gata,s:517 7718

 Vinnuvélar

 Bátar

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

Til sölu Seadoo RXP 2007 supercharged 
í góðu standi. Riva stage1. Frábært 
leiktæki á sjó eða vatn. S: 822 4060

Grásleppuveiðimenn
Grásleppunetin komin, margir litir. 
Flottóg, býtóg og felligarn og margt 
fl. Heimavik ehf. S. 892 8655. www.
heimavik.is

 Flug

TF_PIA ásamt skýli í fluggörðum: Piper 
Warrior II, árgerð 1980. Mótor 161 hö. 
Keyrður 250 tíma. Narco tæki, IFR tæki. 
Alltaf verið geymd í upphituðu skýli. Til 
sölu 1/3 hluti eða allur pakkinn. Tilboð 
óskast. Upplýsingar í síma 774-5010.

Tveir tíundu hlutar í flugvélinni TF-AIB 
eru til sölu. Vélin er Cessna 140 árgerð 
1947 í góðu standi. Uppl. í síma 
8992174 eða 8980626.



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

Te & Kaffi óskar eftir liðsstyrk
Starfsmaður á þjónustuborð 

Starfslýsing:
• Vinnutími frá kl.09.00-17.00.
• Símsvörun, reikningagerð og almenn
  afgreiðslustörf á þjónustuborði.
• Umsjón með kaffistofu.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af skrifstofustörfum.
• Reynsla af DK hugbúnaði æskileg.
• Eldri en 22 ára
• Stundvísi, heiðarleiki, jákvætt hugarfar
  og vönduð vinnubrögð.

Umsóknir sendist á 
gudmundur@teogkaffi.is

Java forritun - jQuery / JavaScript

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

Umsóknarfrestur er til og með 29. september nk.  Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Nánari upplýsingar um starfið veita 

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

trúnaðarmál og þeim svarað.  

Við óskum eftir að komast í samband við 
reynda Java forritara sem hafa náð góðum 
árangri í starfi og langar að leita nýrra 
tækifæra.   

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða 

sambærileg menntun
• Að minnsta kosti tveggja ára starfsreynsla í Java 

með áherslu á vefforritun (jQuery / JavaScript)
Áhugavert tækifæri í boði 

Hamar ehf er málmiðnaðarfyrirtæki með aðsetur 
á Kópavogi,  Grundartanga, Akureyri, Eskifirði og 
Þórshöfn.  

Við leitum eftir stálsmiðum, vélvirkjum, rafsuðu-
mönnum og rennismiðum á allar okkar starfsstöðvar.
Eitt af okkar fremstu markmiðum eru að hafa góðan 
starfsanda á vinnustað og skila faglegum vinnu-
brögðum. 

Gott tak á íslenskri eða enskri tungu skilyrði
Samkeppnishæf laun í boði.
Fullum trúnaði heitið.
Frábær vinnustaður skemmtilegt fólk.
AtH. Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Upplýsingar í síma 660-3613
Umsóknir sendist á siggil@hamar.is

Starfsmaður á 
vélaverkstæði

HAFRANNSÓKNASTOFNUNIN ÍSAFIRÐI
TÆKNIMAÐUR

Hafrannsóknastofnunin auglýsir lausa til umsóknar 
stöðu tæknimanns á útibúinu á Ísafi rði. Starfi ð felst 
m.a. í umsjón og viðhaldi rafeindabúnaðar og neðan-
sjávarmyndavéla. Góð tölvukunnátta nauðsynleg. 
Æskilegt er að umsækjendur hafi  próf í rafeinda-
virkjun. Reynsla eða sambærileg menntun kemur 
einnig til greina.

Laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknir sendist Hafrannsóknastofnuninni fyrir 
1. október nk.

Nánari upplýsingar veita Hjalti Karlsson, útibúinu á 
Ísafi rði, í síma 575 2300 og Vignir Thoroddsen í 
síma 575 2000.



LAUGARDAGUR  17. september 2011 3

Íslensk Ameríska hf. • Tunguhálsi 11, 110 Reykjavík
sími 522 2700 • www.isam.is

Vegna aukinna umsvifa óskar Íslensk Ameríska hf. 
eftir öflugum sölumanni 

Við leitum að einstaklingi með matreiðslumenntun  
og/eða góða reynslu á því sviði.

Viðkomandi mun sinna sölu á matvörum og 
rekstrarvörum fyrir stóreldhús og mötuneyti 

og þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Íslensk Ameríska (ÍsAm)  er eitt stærsta og  öflugasta markaðs- og framleiðslufyr-
irtæki landsins á neytendamarkaði. ÍsAm á og rekur vörumerkin Mylluna, Ora, Frón 
og Kexsmiðjuna, auk þess sem fyrirtækið hefur umboð fyrir  heimsþekkt vörumerki 

eins og Marlboro, Pampers, Ariel, Always, Gillette, Duracell, Head & Shoulders, 
Pringles, BKI, Campbells, Finn crisp, Oscar, Puratos, AVO, Jadico, Belcolade, Ping ofl.  
Hjá Íslensk Ameríska starfa nú um 350 manns. Stefna ÍsAm er að ráða fólk með rétta 

blöndu af hæfni, menntun, persónuleika og metnaði til að ná árangri.

Upplýsingar um starfið veitir Helga B. Helgadóttir starfsmannastjóri í síma 
522 2700. Umsóknir skulu sendar á tölvupóstfangið helga@isam.is eða 
bréfleiðis til Íslensk Ameríska, Tunguhálsi 11, 110 Reykjavík merkt starfs-

mannastjóra í síðasta lagi 30. septemer 2011

Ánægt starfsfólk er okkar metnaður

VILT ÞÚ VERA HLUTI AF 
FRÁBÆRU SÖLUTEYMI?

Starfssvið
Sala á vörum fyrirtækisins.
Öflun og viðhald viðskiptasambanda.
Gerð sölu- og innkaupaáætlana.

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun eða mikil reynsla í matreiðslu.
Góðir sölu-  og samskiptahæfileikar.
Almenn tölvukunnátta.
Frumkvæði  og metnaður til að ná árangri
Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar
Reynsla af sölumennsku er kostur 

 

Upplýsingatæknimiðstöð Reykjavíkur

Hugbúnaðarsérfræðingar

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar 
endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Hugbúnaðarþróun/veflausnir

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Þróun veflausna hjá Reykjavíkurborg
• Vefþróun í Content XXL vefumsjónarkerfi
• Tengingar við önnur kerfi
• Þarfagreining og ráðgjöf varðandi veflausnir
• Samskipti og ráðgjöf við svið og stofnanir borgarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tölvunarfræði eða sambærileg menntun
• Starfsreynsla við hugbúnaðargerð og vefforritun
• Reynsla af forritun í .NET
• Góð þekking á HTML, CSS, Java Script og SQL fyrirspurnum
• Haldgóð þekking á gagnagrunnum
• Þekking á vefþjónustum og gagnatengingum
• Þekking á virkni og uppbyggingu vefumsjónarkerfa
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi

Hugbúnaðarþróun/sérsmíði

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Þróun hugbúnaðarlausna
• Sérsmíði, viðbætur og lagfæringar við velferðarkerfi 
• Samþætting kerfa og gagnagrunna
• Ráðgjöf og þjónusta við svið og stofnanir Reykjavíkurborgar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tölvunarfræði eða sambærileg menntun
• Starfsreynsla við hugbúnaðargerð
• Reynsla af Lotus Notes forritun æskileg
• Þekking á Visual Basic, JavaScript og Java er kostur
• Þekking á vefþjónustum og gagnatengingum
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi.
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Upplýsingatæknimiðstð Reykjavíkurborgar leitar að öflugum starfsmönnum í þróunarhóp en Reykjavíkurborg rekur eitt 
stærsta og fjölbreyttasta upplýsingatækniumhverfi landsins með um 25.000 tölvunotendur.

Leitað er að einstaklingum sem hafa áhuga á að vinna í öflugum hópi starfsmanna við að leysa fjölbreytt verkefni.

Upplýsingatæknimiðstöð Reykjavíkurborgar, UTM fer með forystuhlutverk í upplýsingatæknimálum borgarinnar. UTM gegnir 
þjónustuhlutverki við viðskiptavini sína sem eru svið og stofnanir Reykjavíkurborgar og er ætlað að annast rekstur og þróun 
upplýsingatæknibúnaðar borgarinnar.

Nánari upplýsingar um starfið veita Hjörtur Grétarsson upplýsingatæknistjóri Reykjavíkurborgar (hjortur.
gretarsson@reykjavik.is)  og María Guðfinnsdóttir þróunarstjóri Upplýsingartæknimiðstöðvar Reykjavíkurborgar 
(maria.gudfinnsdottir@reykjavik.is) í síma 411 1900.

Umsóknafrestur er til 25. September 2011. Sækja skal um starfið á vefsíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is, 
undir Auglýsingar, Störf í boði. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Tækniþjónusta Icelandair (ITS) á Keflavíkurflugvelli óskar eftir verkefnastjóra 
í þjónustudeild félagsins.
  
STARFSSVIÐ:  
I Stýring verkefna sem snúa að móttöku, viðhaldi og afhendingu á flugvélum
I Ábyrgð á tækniþjónustu við viðskiptavini
I Samningagerð
I Stýring umbótaverkefna
I Önnur tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR:

I Háskólamenntun á sviði verkfræði, viðskiptafræði eða flugvirkjunar
I Góð enskukunnátta er nauðsynleg
I Þekking á tíma- eða verkefnastjórnun er æskileg
I Reynsla af starfi sem snýr að tækniþjónustu flugvéla er kostur
I Reynsla við samningagerð 

Fyrirspurnum svara:

Hafliði Jón Sigurðsson I 4250 175 I haflidi@its.is
Kristín Björnsdóttir I 5050 155 I stina@icelandair.is

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 25. september 2011.
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VERKEFNASTJÓRI Í ÞJÓNUSTUDEILD
PROJECT MANAGER IN CUSTOMER SERVICES

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



Starfsmaður óskast til starfa í 
dagþjálfun fyrir einstaklinga 

með heilabilun 
Við leitum að skapandi starfsmanni til að taka þátt í fjölbreyttu 
og gleðiríku starfi. Starfið felst í umönnun og þjálfun einstaklinga 
með heilabilun. Um er að ræða starf við dagþjálfun í Drafnarhúsi 
í Hafnarfirði.

Við leggjum áherslu á góða samvinnu og fagmennsku. 
Laun eru samkvæmt launakjörum viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir  Erla Einarsdóttir forstöðumaður í síma         
534-1081 eða 695-3464 og á netfanginu drafnarhus@internet.is

Umsóknir sendist fyrir 23. september n.k. til forstöðumanns 
Drafnarhúss, Strandgötu 75, 220 Hafnarfirði.
Öllum umsóknum verður svarað.

Skóla- og frístundasvið

Hvað segir Símafólkið?  
Skoðaðu viðtöl með því 
að skanna kóðann.

Einar Ágúst , kerfisfræðingur frá Rafiðnaðarskólanum 
með MCSE og MCITP gráðu frá Microsoft.

Umsóknarfrestur er til 30. september nk.

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

Fyrirspurnum svarar Ragna Margrét Norðdahl (ragnam@skipti.is).
Umsóknir berist í gegnum www.siminn.is

Síminn leitar að fjórum nýjum liðsmönnum í spennandi störf. 
Ef þú leitar að starfi í krefjandi starfsumhverfi, hefur brennandi 
áhuga á einhverju eftirtalinna sviða og starfsreynslu sem því 
tengist þá erum við með rétta starfið fyrir þig.

Síminn sérhæfir sig í hýsingu og rekstri tölvukerfa. Með því 
að fela Símanum tölvureksturinn geta fyrirtæki einbeitt sér 
að kjarnastarfsemi sinni og látið sérfræðinga Símans um 
að hugsa um tölvukerfin.

Hornsteinn Símans er starfsfólk með framúrskarandi þekkingu 
og hæfni sem byggir á öflugri liðsheild.

Við leitum að starfsmönnum með afbragðs þjónustulund 
og góða samskiptahæfileika.

Ertu tæknilega á lausu?

Skannaðu hérna

til að sækja

Barcode Scanner



Lögfræðingur 
 – skatteftirlit

Ríkisskattstjóri leitar að öflugum og jákvæðum lögfræðingi til 
starfa við skatteftirlit. Um er að ræða ráðningu til eins árs vegna 
fæðingarorlofs og námsleyfis. Mögulegt framhald ráðningar 
verður skoðað í lok þess tíma. 

Helstu verkefni eru að leggja mat á gögn og upplýsingar frá 
gjaldendum, boða og úrskurða um gjaldabreytingar.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Cand. jur. eða próf á meistarastigi á sviði lögfræði 
• Mjög gott vald á rituðu máli
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð 
• Mjög góð samskiptahæfni
• Góð almenn tölvukunnátta 
•  Þekking á reikningsskilum, málsmeðferðarreglum  

og almennri skattframkvæmd æskileg 

Umsækjendur gætu þurft að undirgangast hæfnispróf.

Upplýsingar um störfin veitir Inga Hanna Guðmundsdóttir  
starfsmannastjóri RSK í síma 442-1151.

Umsóknir skulu fylltar út á vefsíðu embættisins, www.rsk.is,  
eða á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar 
m.a. um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað er máli 
skiptir þarf að fylgja með. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2011. Eldri umsóknir 
óskast endurnýjaðar. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu. Laun taka mið af 
kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag.

Upplýsingar um embættið má finna á vefsíðu þess www.rsk.is.

Skóla- og frístundasvið
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Microsoft 
sérfræðingur
Starfslýsing: 

Rekstur miðlægra upplýsingatæknikerfa 
Símans, bæði  innri- og hýsingarumhverfi. 
Samskipti og samvinna við aðrar deildir 
Símans sem og viðskiptavini.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
·    Mjög góð þekking á MS stýrikerfum 

nauðsynleg

· 3ja til 5 ára reynsla af rekstri, hönnun 
og uppsetningu tölvukerfa

· Microsoft vottun, t.d. MCSE eða 
MCITP, Microsoft Certified IT 
Professional - Enterprise Administrator

· Afbragðs þjónustulund, sjálfstraust 
til að vinna verkefni frá a-ö ásamt 
hæfileikum til þess að vinna í hópi

· Þekking á MS Exchange, Terminal 
Server, MS OCS, MS SharePoint, MS 
SQL, IIS og BES Server er kostur

· Þekking á IBM og HP vélbúnaði kostur

Tæknimaður 
á þjónustuborði
– notendaþjónusta 
Starfslýsing: 

Tæknileg aðstoð til fyrirtækja. 
Uppsetningar- og bilanagreiningar 
á notendavélum, uppsetningar 
á prenturum og almenn þjónusta.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
·     Stúdentspróf 

· Afbragðs þjónustulund

· Hæfni til að tileinka sér tækninýjungar 
og læra nýja hluti

· Þekking á Microsoft stýrikerfum og 
öðrum Microsoft hugbúnaði

· Þekking á DNS og póstþjónustu

· Þekking á GSM/Blackberry símum – 
snjallsímum

· Þekking á virkni og uppsetningum á 
prenturum fyrir fyrirtæki

· MCP, MCSA, MCSE eða MCITP góður 
kostur

 

Netsérfræðingur 
á víðneti 
Starfslýsing: 

Rekstur á Cisco búnaði fyrir viðskiptavini.
Uppsetningar á Cisco netbúnaði.
Uppsetningar á Wi-Fi og netbúnaði.
Uppsetningar á VPN tengingum.
Eftirlit og viðhald á nettengingum fyrir 
viðskiptavini.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
·     A.m.k. 2 ára reynsla af uppsetningu 

og rekstri Cisco búnaðar

· Góð þekking á „IP routing protocol“

· Þekking á Cisco netbúnaði (LAN/
WAN)

· Þekking á Wi-Fi búnað

· Þekking á VPN hugbúnaði

· Afbragðs þjónustulund, sjálfstraust 
til að vinna verkefni frá a-ö ásamt 
hæfileikum til þess að vinna í hópi

· Cisco CCNA er góður kostur 

Tæknimaður 
á þjónustuborði
– símsvörun
Starfslýsing: 

Tæknileg aðstoð til fyrirtækja og úrlausn 
í fyrstu snertingu. Símsvörun, úrvinnsla 
úr póstbrunnum og verkbeiðnakerfum. 
Gerð verkbeiðna og eftirfylgni þeirra.  

Menntunar- og hæfniskröfur:  
·     Stúdentspróf 

· Afbragðs þjónustulund

· Eiga auðvelt með að tileinka sér 
tækninýjungar og læra nýja hluti

· Þekking á Microsoft stýrikerfum og 
öðrum Microsoft hugbúnaði

· Þekking á DNS og póstþjónustu

· Þekking á GSM/Blackberry símum - 
snjallsímum
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Embætti umboðsmanns skuldara

Sviðsstjóri úrræðasviðs

Hæfniskröfur

Sviðsstjóri stjórnsýslusviðs

Hæfniskröfur

Störf umsjónarmanna

Hæfniskröfur

Störf lögfræðinga

Hæfniskröfur ,

Viðskiptafræðingar

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur
netfangið: stra@stra.is.

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ www.stra.is

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

hefur umsjón með daglegri starfsemi sviðsins, er annast

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

auk annarra þeirra sérhæfðu verkefna er falla til hverju sinni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

veitir nánari upplýsingar, sjá nánar .

óskar eftir að ráða í eftirtalin störf

www.stra.is
Suðurlandsbraut 30

108 Reykjavík

NÝR VEITINGASTAÐUR OPNAR!

TAPASHÚSIÐ VIÐ GÖMLU HÖFNINA ÓSKAR 
EFTIR AÐ RÁÐA Í EFTIRFARANDI STÖÐUR:

FAGLÆRÐA MATREIÐSLUMENN
FAGLÆRÐA FRAMREIÐSLUMENN
MATREIÐSLUNEMAR
STARFSFÓLK Í ELDHÚS Í HLUTASTARF
STARFSFÓLK Í SAL Í HLUTASTARF
UPPVASK & ÞRIF UM HELGAR

JÁKVÆTT OG SKEMMTILEGT FÓLK SKILYRÐI

UPPLÝSINGAR Í SÍMA 869-0727, VIGDÍS YLFA.
EÐA INFO@TAPASHUSID.IS

Tapashúsið - Ægisgardur 2 - Sólfellhúsið - 101 Reykjavik - 512 81 81 - info@tapashusid.is - www.tapashusid.is
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Lín Design  Laugavegi 176  Sími 533 2220  www.lindesign.is   

Verslunarstjóri -  Lifandi starf

Við hjá Lín Design leitum að öflugum verslunarstjóra í 
100% starf.  Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá ört 
vaxandi fyrirtæki sem leitar að þjónustuliprum,
jákvæðum og skapandi einstaklingi sem býr yfir
frumkvæði og er góður í mannlegum samskiptum.

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu í almennri
verslunarstjórn en menntun mætti gjarnan tengjast 
listasviði, s.s. hönnunar- útstillinga- og markaðsmálum.

Umsóknir berist ásamt ferilskrá á netfangið 
bragi@lindesign.is fyrir föstudaginn 30. september.

ÖRYGGISVÖRÐUR
SECURITY GUARD

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa 
til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2011.  
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the 
position of  Security Guard. The closing date for this postion is 
September 30, 2011. Application forms and further information 
can be found on the Embassy’s home page:

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to : 
reykjavikvacancy@state.gov

Heilsugæslulæknir
Heilsugæslan í Salahverfi auglýsir eftir lækni til starfa. 

Æskilegt er að um sérfræðing í heimilislækningum sé að 
ræða, en til greina kemur að ráða lækni í afleysingarstarf 
til lengri eða skemmri tíma. Æskilegt er að viðkomandi geti 
verið í fullu starfi, en hlutastarf kemur einnig til greina. 

Heilsugæslustöðin er rekin af Salus ehf. samkvæmt samn-
ingi við Velferðarráðuneytið.  Sjö heimilislæknar starfa 
á stöðinni og sinna hefðbundnum heimilislækningum, 
mæðra- og ungbarnavernd, en einnig skólaheilsugæslu. 
Læknar stöðvarinnar geta starfað á Læknavaktinni utan 
dagvinnutíma. 

Umsóknarfrestur til 24. október n.k.

Upplýsingar um starfið veita læknarnir Böðvar Örn Sigur-
jónsson og Haukur Valdimarsson í síma 590-3900 eða á 
netfangið salus@salus.is

Umsóknir sendist Böðvari Erni Sigurjónssyni, yfirlækni
Heilsugæslunni Salahverfi, 
Salavegi 2, 201 Kópavogi.

Störf hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands

Starfið

Hæfniskröfur

Starfsmannastjóra

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur

Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað
hjá STRÁ Starfsráðningum ehf.

Guðný Harðardóttir
stra@stra.is

er nýtt og mun fræðslustjóri fá tækifæri til að móta og framkvæma
fræðslustefnu fyrir Sinfóníuhljómsveit Íslands. Viðkomandi stýrir fræðslustarfi, sem
felst í að opna heim tónlistar fyrir börnum, ungu fólki og fullorðnum, m.a. með
skólatónleikum og tónleikakynningum. Innan fræðslustarfs fellur einnig umsjón og
ritun tónleikaskrár, sem og fræðslu- og kynningarefnis m.a. á vef hljómsveitarinnar.
Þá ber fræðslustjóra að rækta og efla samskipti við skóla og tónlistarskóla auk þess
að halda utan um starfsemi Ungsveitar SÍ. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri.

eru að umsækjendur hafi góða þekkingu á sígildri tónlist og
tónlistarsögu auk þess að hafa brennandi áhuga á að starfa með fólki á öllum aldri
og löngun til að miðla tónlist til barna og fullorðinna. Háskólamenntun í tónlist
og/eða fræðasviðum tónlistar er æskileg. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi góð
tök á íslensku í ræðu og riti og eigi auðvelt með að koma fram, auk þess sem góð
enskukunnátta er skilyrði.

ber að móta og hrinda í framkvæmd starfsmannastefnu
hljómsveitarinnar. Hann annast starfsmannahald, gerð starfsáætlana,
ráðningarsamninga og hefur yfirumsjón með mönnun hljómsveitarinnar fyrir
sérhvert verkefni. Þá sér starfsmannastjóri um undirbúning og framkvæmd
áheyrnarprófa og er tengiliður við hljóðfæraleikara varðandi starfsaðstöðu og
hollustuhætti á vinnustað. Hann ber ábyrgð á upplýsingagjöf til starfsfólks og stýrir
innri vef hljómsveitarinnar. Starfsmannastjóri heyrir undir framkvæmdastjóra og er
honum til aðstoðar við starfsmannahald á skrifstofu.

eru að umsækjendur hafi menntun á sviði mannauðsstjórnunar eða
sambærilega háskólamenntun. Þekking á íslensku tónlistarlífi er æskileg. Áhersla
er lögð á frumkvæði, sjálfstæði í starfi, skipulagshæfni, fagleg vinnubrögð og lipurð
í mannlegum samskiptum.

er til og með 3. október nk. Gengið verður frá ráðningum sem
fyrst. Launakjör eru skv. kjarasamningi fjármálaráðuneytis og viðkomandi
stéttarfélags.

veitir nánari upplýsingar, en viðtalstími er frá kl. 13-15.
Vinsamlega sendið starfsferilskrár til ásamt viðeigandi prófgögnum.

Fræðslustjóri

Starfsmannastjóri

Fræðslustjóri

Starfsmannastjóri

www.stra.is Suðurlandsbraut 30 - 108 ReykjavíkSuðurlandsbraut 30 - 108 Reykjavík

LÖGGILTUR FASTEIGNASALI 
ÓSKAST
Landmark fasteignasala óskar eftir löggiltum  
fasteignasala til að sjá um skjalagerð.  

Mjög góð vinnuaðstaða, góð kjör og frábær andi í boði. 
Reynsla er æskileg en ekki nauðsynleg.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 
umsækjanda berist á netfangið sigurdur@landmark.is
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Staða deildarstjóra hugbúnaðardeildar Fiskistofu 

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

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

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

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

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

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

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

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

Laust embætti rektors Hólaskóla - 
Háskólans á Hólum

  
Embætti rektors Hólaskóla - Háskólans á Hólum er 
laust til umsóknar.

Í samræmi við 1. mgr. 25. gr. laga um búnaðarfræðslu, 
nr. 57/1999, auglýsir mennta- menningarmálaráðherra 
hér með laust til umsóknar embætti rektors Hólaskóla 
- Háskólans á Hólum. 

Rektor er yfirmaður stjórnsýslu Hólaskóla - Háskólans 
á Hólum og ber ábyrgð á rekstri hans. Hann ber 
ábyrgð á gerð starfs- og rekstraráætlana og að þær séu 
samþykktar af háskólaráði. Rektor er jafnframt æðsti 
fulltrúi hans gagnvart mönnum og stofnunum innan 
skólans og utan hans. Hann stýrir starfsemi háskólans 
og hefur frumkvæði að því að háskólaráð marki sér 
heildarstefnu í málefnum skólans. Rektor fer með 
ráðningarvald yfir öllum starfsmönnum skólans og 
setur þeim erindisbréf eða starfslýsingar. Um laun 
rektors fer eftir ákvörðun kjararáðs.

Mennta- og menningarmálaráðherra skipar rektor 
til fimm ára í samræmi við 1 mgr. 25. gr. laga um 
búnaðarfræðslu, að fenginni umsögn háskólaráðs. 
Skipunartímabil rektors er frá 1. janúar 2012.

Embættisgengir í embætti rektors Hólaskóla - 
Háskólans á Hólum eru þeir einir sem lokið hafa æðri 
prófgráðu við háskóla og hafa stjórnunarreynslu að 
baki.

Umsóknir skulu hafa borist mennta- og menningar-
málaráðuneytinu, Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík 
fyrir 10. október nk. 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti
13. september 2011.

menntamálaráðuneyti.is

 

Viltu vinna með börnum og ung-
mennum?

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

Vinnutími er frá 13.00 - 17.00.

Menntunar og hæfniskröfur: 
• Uppeldismenntun æskileg en ekki skilyrði
• Hæfni í mannlegum samskiptum 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem allra fyrst.

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Möguleiki 
er á sveigjanlegum vinnutíma á ársgrundvelli.

Karlar jafnt sem konur á öllum aldri eru hvött til að sækja um 
störfin. 

Nánari upplýsingar veitir Ellert Baldur Magnússon æskulýðs-
fulltrúi. Senda má fyrirspurnir á ellert@hafnarfjordur.is eða 
hafa samband við Skrifstofu æskulýðsmála í síma 585-5750 
eða 664-5510.

 Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar 
merktar „Starfsfólk – börn og ungmenni“ eða með rafrænum 
hætti á ellert@hafnarfjordur.is. 

Skrifstofa æskulýðs- og tómstundamála. 

Arctic Trucks er þjónustufyrir-
tæki sem vinnur að lausnum fyrir 
fólk sem hefur áhuga á jeppum 
og ferðalögum. 

Arctic Trucks hefur sérhæft sig 
í jeppabreytingum og er þekkt 
vörumerki á því sviði víða um 
heim. 

Arctic Trucks óskar að ráða vanan dekkjamann
með mikla reynslu af vinnu við jeppadekk. Þarf að geta unnið sjálfstætt, 

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu Arctic Trucks, www.arctictrucks.is. 
Umsóknir sendist á umsokn@arctictrucks.is.
Umsóknarfrestur er til 25. september n.k. 

Kanntu lagið á jeppadekkjum?

Sölufulltrúi 
á fyrirtækjamarkaði

Mjólkursamsalan ehf óskar eftir að ráða sölufulltrúa í söludeild 
fyrirtækisins í Reykjavík.
Starfið felur í sér heimsóknir og sölu til viðskiptavina í 
matvælaiðnaði, veitingahús og stóreldhús á fyrirtækja- og 
stofnanamarkaði auk sérhæfðrar þjónustu.

• Viðkomandi þarf að hafa frumkvæði, vera sjálfstæður, 
 stundvís, skipulagður og eiga gott með mannleg samskipti.
• Starfsreynsla sem sölufulltrúi á svipuðum markaði og- eða  
 reynsla og tengsl við matvælageirann er skilyrði.
• Vinnutími er frá 8.00-16.15 alla virka daga

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. nóvember.
Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn H Magnússon, sölustjóri í 
síma 569 2257. 
 
Umsóknarfrestur er til 26. september og skulu umsóknir ásamt 
ítarlegri ferilsskrá með mynd og meðmælendum, berast í 
netfangið adalsteinnm@ms.is  

Mjólkursamsalan ehf er framsækið framleiðslu- og markaðsfyrirtæki á 
sviði mjólkurframleiðslu í eigu 700 bænda og er eitt stærsta og traustasta 
matvælafyrirtæki landsins.  Félagið rekur 5 starfsstöðvar víðs vegar um 
landið.  Hjá félaginu starfa um 390 starfsmenn og er ársvelta um 20 
milljarðar kr. Frekari upplýsingar um fyrirtækið er að finna á heimasíðu 
félagsins www.ms.is

Lögfræðingur á Lögfræðisvið
Ríkiskaup óska eftir að ráða lögfræðing í fullt starf á Lögfræðis-
við. Starfið er fjölbreytt, spennandi og krefjandi og felst m.a. í 
miklum samskiptum við viðskiptavini fyrirtækisins. 

Meðal helstu verkefna eru:
• Ráðgjöf vegna opinberra innkaupa 
• Greining og úrlausn lögfræðilegra álitaefna 
• Samningsgerð
• Greinargerðir vegna kærumála
• Skjalagerð vegna eignasölu
• Fræðsla og miðlun upplýsinga

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Embætis-  eða meistarapróf í lögum
• Krafist er 3-5 ára starfsreynslu 
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum

Leitað er að einskaklingi sem er agaður, sjálfstæður og nákvæm-
ur í vinnubrögðum, sýnir frumkvæði og er fær um að tjá sig í 
ræðu og riti. Tungumálakunnátta auk íslensku er að lágmarki 
enska og eitt Norðurlandamál. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Launakjör 
eru samkvæmt samningum fjármálaráðuneytisins og viðkomandi 
stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur 
I. Guðmundsson, yfirlögfræðinmgur í síma: 530 1411 eða á net-
fanginu: gig@rikiskaup.is

Áhugasamir leggi inn umsókn í afgreiðslu Ríkiskaupa eða sendi 
póst á ofangreint netfang fyrir 5. október n.k. 

Ríkiskaup er þjónustufyrirtæki í fremstu röð þar sem vilji er til að alltaf 
séu við störf vel þjálfaðir og hæfir starfsmenn sem sinna starfi sínu af 
fagmennsku, alúð og ánægju. Ríkiskaup eru eftirsóttur vinnustaður fyrir 
metnaðarfulla einstaklinga með menntun, reynslu og hæfni til að takast 
á við áhugaverð og krefjandi verkefni. Ríkiskaup gera gott fólk betra.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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

Hafrannsóknastofnunin óskar eftir að ráða 
vélfræðinga á rannsóknaskipið Árna Friðriksson.

Laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
VM.

Æskilegt er að umsækjendur geti hafi ð störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Bjarni 
Sveinbjörnsson, yfi rvélstjóri, í síma 895 1370 og 
Vignir Thoroddsen í síma 575 2000.

Hafrannsóknastofnunin er stærsta rannsóknastofnun 
landsins á sviði haf- og fi skirannsókna og gegnir auk 
þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og 
verndun auðlinda hafsins. Mikill hluti starfseminnar tengist 
alþjóðlegu samstarfi  við erlendar hafrannsóknastofnanir 
og háskóla. Stofnunin rekur 5 útibú, tilraunaeldisstöð í eldi 
sjávarlífvera, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 150
starfsmenn í þjónustu sinni.

Hafrannsóknastofnunin
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík

s: 575 2000

Te & Kaffi óskar eftir liðsstyrk
Starfsfólk á kaffihús og sérverslanir
Starfslýsing:
Almenn afgreiðslustörf og vaktstjórn í fullu starfi.

Hæfniskröfur:
• Eldri en 22 ára
• Stundvísi, heiðarleiki, jákvætt hugarfar 
og vönduð vinnubrögð.

Umsóknir sendist á 
juan@teogkaffi.is 

»
»
»

»

»
»
»

»

»
»
»
»

Langar þig að taka þátt í að byggja upp?
Fyrirtæki í Rvík auglýsir eftir tæknimanni á tölvuverkstæði sem 
einnig getur sinnt útköllum til fyrirtækja. Leitað er eftir duglegum 
og hreinskiptum aðila með sjálfstæð vinnubröð. Launin eru ekki 
há en hækka eftir því sem rekstur fyrirtækisins vex aftur. Einkum 
er gert við PC tölvur en reynsla af Apple og Linux væri kostur. 
Vinsamlegast sendið atvinnuumsókn og ferilskrá (CV) á netfangið: 
vaxandifyrirtæki@gmail.com með lýsingu á hvernig tæknivinnu 
viðkomandi hefur unnið við og stöðu á vinnumarkaði.

Jón og Óskar, úra- og skartgripaverslun 
óskar eftir gullsmið og aðstoðarmanni 
á gullsmíðaverkstæði

Gullsmiður
• Sveinspróf í gullsmíði
• Almenn gullsmíðavinna
• Góð þjónustulund
• Heiðarleiki

Aðstoðarmaður á gullsmíðaverkstæði
• Laghentur einstaklingur
• Almenn aðstoð á gullsmíðaverkstæði
• Góð þjónustulund
• Heiðarleiki

Jón og Óskar er ein glæsilegasta úra- og skartgripaverslun 
landsins og rekur verslanir við Laugaveg í Smáralind og 
Kringlunni.
Umsóknum skal skilað í verslun fyrirtækisins við Laugaveg 
61 ásamt ferilskrá eða sendar á tölvupósti á netfangið 
jonogoskar@jonogoskar.is

sími: 511 1144
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MS Setrið

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Kerfisstjóri

www.marorka.com

Marorka er leiðandi í þróun hugbúnaðar og lausna fyrir orkustjórnun skipa. Marorka starfar í 

alþjóðlegu umhverfi og eru lausnir Marorku í notkun um allan heim. Hjá Marorku starfa nú um 40 

manns.

Starfslýsing

- Uppsetningar á tölvubúnaði orkustjórnunarkerfa Marorku

- Stuðningur við samstarfsaðila og þjónusta við viðskiptavini

- Samskipti við birgja og innkaup á tölvubúnaði

- Þróun á framleiðslulínu Marorku

 

Hæfniskröfur

- Framúrskarandi þekking á Microsoft hugbúnaði

- Þekking á uppsetningu vélbúnaðar

- Þekking og reynsla af rekstri netþjóna og gagnagrunna

 

Mjög mikilvægt er að viðkomandi hafi tamið sér öguð og vönduð vinnubrögð og 

eigi auðvelt með hópvinnu.

 

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á marorka@marorka.com  fyrir 26. september.

Nánari upplýsingar veitir Anna Karlsdóttir framkvæmdastjóri tæknideildar, 

anna.karlsdottir@marorka.com, sími: 6649203.

 

Vegna aukinna verkefna leitar Marorka að metnaðarfullum kerfisstjóra 
til starfa í tæknideild fyrirtækisins.

Betri bílar ehf.
Skeifunni 5c. 108 RVK

Óska eftir vönum bifvélavikja við almennar viðgerðir.
Verkstæðið sérhæfir sig í almennum viðgerðum á 

Skoda, Volkswagen, Mitsubishi og Audi.
 

Upplýsingar gefur Atli Vilhjálmsson í 
síma 5681411 á vinnutíma og 8971852.

Vélstjóri á beitningavélabát
Yfirvélstjóri óskast á Linbátinn Keltic í Noregi sem frystir um borð. 

Róið í 5 vikur 5 vikur í frí. 

Vélastærð 825 Hö.  

Upplýsingar gefur Magnús í síma 8987127 eða magnus@sjo.is
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Við höfum unnið l alþjóðlegra viðurkenninga fyrir okkar 
orkustjórnunarlausnir en okkar markmið er að gera enn betur. 
Við erum að smíða orkustjórnunarkerfi fyrir heiminn og leitum að 
metnaðarfullu og árangursdrifnu tölvunördi sem er óhræ  við 
spennandi verkefni í hugbúnaðargerð hjá framsæknu fyrirtæki. 

100% starf við hugbúnaðarþróun á orkustjórnunarkerfi 

Háskólamenntun í tölvunarfræði eða sambærileg menntun 

2 – 5 ára reynsla af þróun í Java og Python er skilyrði 

JSP, HTML, XML-vefþjónustur, Spring, Maven, Ant, SQL, 
SVN, HTTP, Hibernate, JavaScript og Agile 

Sjálfstæður, hugsar í lausnum, jákvæður, metnaðarfullur og 
agaður karakter sem líður vel í hópvinnu er okkar maður..  
Má vera fyndinn líka.  

Til þess að fá frekari upplýsingar um starfið þar u bara að senda línu á 
axel@remake.is eða hringja í 535 3004. 

Hjúkrunarfræðingur - 
Droplaugarstaðir

Hjúkrunarfræðingar með áhuga á hjúkrun aldraðra 
óskast til starfa á Droplaugarstöðum.  Um er að 
ræða starf í vaktavinnu og viðkomandi þarf að geta 
hafi ð störf sem fyrst. Starfshlutfall er eftir samkomu-
lagi.
Droplaugarstaðir er hjúkrunarheimili á Snorrabraut 
58. Heimilið er rekið af Velferðarsviði Reykjavíkur-
borgar og þar búa 81 íbúi, allir í einbýli með sérbaði.  
Heimilið var endurnýjað árið 2005 og er skipt í 8-10 
manna einingar.

Helstu verkefni og ábyrgð 
• Almenn hjúkrunarstörf.
• Tekur þátt í aðlögun nýrra starfsmanna.
• Tekur þátt í RAI mælingum.
• Þátttaka í gerð hjúkrunaráætlunar og 
 skráningu hennar.
• Þátttaka í þróun hjúkrunar á Droplaugarstöðum.

Hæfnikröfur
• Hjúkrunarfræðingur með íslenskt starfsleyfi . 
• Reynsla í öldrunarhjúkrun æskileg. 
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði í starfi , þolinmæði og jákvætt viðhorf.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur 
og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. 

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir 
Ingibjörg Ólafsdóttir forstöðumaður í síma 415-9502 
eða með því að senda fyrirspurn á netfangið 
ingibjorg.olafsdottir@reykjavik.is og 
Sigrún Erlendsdóttir hjúkrunarstjóri í síma 414-9503 
eða með því að senda fyrirspurn á netfangið 
sigrun.erlendsdottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja 
um starfi ð á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.
reykjavik.is, umsóknarfrestur er til 1. október n.k.

Velferðarsvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan 
hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endur-

spegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
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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



17. september 2011  LAUGARDAGUR12

20.

 

Auglýsing um skipulag – 
Hafnarfjarðarbær

Breyting á aðalskipulagi,  gatnamót Rey-
kjanesbrautar og Víkurgötu í Hafnarfirði 

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum 31. ágúst 
2011 tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2005 
- 2025 hvað varðar gatnamót Reykjanesbrautar og Víkurgötu 
við Straumsvík. Tillagan var auglýst 8. júli 2011 skv. 31. grein 
skipulagslaga nr. 123/2010 og lauk athugasemdafresti 19. 
ágúst 2011. Engar athugasemdir bárust. Tillagan var samþykkt 
óbreytt, en við framkvæmd verksins verður tekið mið af um-
sögnum umsagnaraðila. 

Í breytingartillögunni felst að gatnamót Reykjanesbrautar 
og Víkurgötu verða lögð undir Reykjanesbraut. Breytingin 
er gerð til að minnka slysahættu á gatnamótunum. Áhrifin 
af breytingunni teljast mjög jákvæð, og ekki eru talið að um 
nein neikvæð áhrif verði að ræða. Aðalskipulagið og um-
hverfisskýrslu ásamt umsögnum Fornleifaverndar ríkisins og 
Umhverfisstofnunar má nálgast á Skipulags- og byggingarsviði 
Hafnarfjarðar Strandgötu 6, sími 585 5500.

Skipulags- og byggingarsvið Hafnarfjarðar.

ÚTBOÐ ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

15107 – Ráðgjöf í upplýsingatækni 
og ýmis önnur sérfræðiráðgjöf á því sviði 

RAMMASAMNINGUR MEÐ ÖRÚTBOÐUM

Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerfi 
Ríkiskaupa á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði á ráðgjöf í 
upplýsingatækni.   
Margskonar sérfræðingar koma til greina svo sem tölvunar-
fræðingar, hugbúnaðarsérfræðingar, forritarar, stærðfræðingar 
og fleiri. 

Kaupendur hjá hinu opinbera þ.e. ríki og sveitarfélög eru að 
leita að sérfræðingum sem eru þekktir fyrir að uppfylla kröfur 
útboðsins, til dæmis á eftirfarandi sviðum: 

• Hugbúnaðargerð 
• Stefnumótun og þróun í upplýsingatækni 
• Verkefnastjórnun 
• Þarfagreining 
• Ferlagreining 
• Þjálfun í stjórnun UT mála 
• Liðsauki, þjálfun og stuðningur 
• Rafræn viðskipti 
• Ráðgjöf í útvistun 
• Skjala og þekkingarstjórnun 
• Þjónusta við opinn hugbúnað 

Gert er ráð fyrir því að samið verði við fleiri en einn aðila um 
viðskipti þessi. 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum sem eru rafræn 
og aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is. Opnunartími 
tilboða er  4. október kl.11:00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík, að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

ÚTBOÐ ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Ríkiskaup fyrir hönd Isavia ohf. óska eftir tilboðum í 
verkið: Egilsstaðaflugvöllur, jarðvinna á öryggissvæði. 

Lauslegt yfirlit yfir verkið 
Verkið felur í sér jarðvegsskipti og lagningu efra burðarlags 
á um 150 m löngu öryggissvæði norðan flugbrautarenda. 
Einnig verða lagðar ídráttarlagnir og undirstöður fyrir 
flugbrautarljós. 
Fjarlægja þarf malbik af um 3.600 m² svæði og urða í öryg-
gissvæði til hliðar við flugbraut. Grafa þarf fyrir burðarlagi 
og er meðaldýpt uppgraftar um 0,4 m. Uppgreftri verður 
jafnað í nálæg öryggissvæði. Leggja skal 30 cm þykkt efra 
burðarlag með efni sem verkkaupi leggur til. Grafa þarf lag-
naskurði og leggja í þá ídráttarrör. Setja skal niður steyptar 
undirstöður fyrir ljós meðfram öryggissvæðinu. 
 

Helstu verkþættir og magntölur: 
Gröftur um  2.500 m³ 
Efraburðarlag um  2.900 m³ 
Lagnaskurðir um      1.200 m 
Brunnar (nýir og færðir)  5 stk 
Ljósakollur (undirstöður)  12 stk 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaup-
um, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík. frá og með miðvikudegin-
um 19. sept. 

Tilboð verða opnuð 4.október 2011 kl. 15:00  hjá Ríkiskaup-
um, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. 

15123 - Egilsstaðaflugvöllur, jarðvinna á 
öryggissvæði. 

Póstdreifing - Suðurhraun 1
210 Garðabær - Sími 585 8300
www.postdreifing.is

Heyrðu í okkur næst þegar þú þarft á öruggri 
og hagstæðri dreifingarþjónustu að halda.

fjölpósti, blöðum, tímaritum, 
bréfum og vörum.

Okkar hlutverk 
er að dreifa

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU ENGIN HÖFT 
Í VIÐSKIPTUNUM Á VÍSI

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!

Meiri Vísir.

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

 Hjólbarðar

Nelgd vetrardekk á felgum til sölu. 235-
70R 16”. Verð 125þús. Uppl í 892 7654

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

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

 Varahlutir

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

Ódýrir varahlutir úr 1,8 Peugeot 406 
station ‘98 til sölu. 892 5157

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum að byrja rífa Peugeot ‘02, Golf 
‘98-’05, WV Passat ‘98-’00, Pajero ‘92-
00 Accent ‘98. Grand vitara XL7 ‘03. 
Benz ‘88-’05, Landrover Discovery ‘98. 
Fiat Stilo ‘04 Kaupum bíla niðurrifs 
og uppgerðar. Ísetningar á staðnum. 
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og 
lau. 10-14.

 Pípulagnir

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 663 5315 eða 699 
6069. 

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA 
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar, 
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar 
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra 
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448 
Ólafur.

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Laga ryðbletti á þökum
Hreinsa þakrennur og tek að mér ýmis 
smærri verkefni. Uppl. í s. 847 8704 eða 
manninn@hotmail.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.

Sprautulökkun, spautum innréttingar, 
innihurðir, húsgögn og fl. Gná ehf, 
Uppl. s. 894 7200.

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

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

 Tölvur

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

 Nudd

MASSAGE
Whole Body Massage in Reykjavik Any 
Time 823 6377.

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

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

 Snyrting

Stjörnubros. Laser tannhvíttun. 
Sársaukalaus meðferð sem tekur 
rúman klukkutíma. Hvíttar tennur um 6 
- 10 stig og endist í eitt ár eða lengur. Er 
útskriftuð lasertannhvíttunarfræðingur 
frá snyrtiskóla í Bristol. Nota eingöngu 
viðurkennt efni frá USA. Tímap. í s. 
776 2263

 Spádómar

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

Spásíminn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Önnur þjónusta

Green-house
 ERUM FLUTT!

Nýju haustvörurnar eru komnar. 
Opið í dag 10-14. 
Frír bæklingur og eldri vara seld með 
afslætti. Green-house Móaflöt 25, 
Garðabær.

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

 Til sölu

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

Stiga sláttuvél með safnk. árg. 2001 til 
sölu. Verð hugm. 160þ eða tilboð upl. 
í s.847-2464

Poolborð 8 fet. til sölu. Allar græjur 
fylgja. verðh.150þ. upl. í síma, 847-2464

Scheppach. þýsk. trésmíðavél 
Sambygð. til sölu. Uppl. í V. Brynja

Gróðurhús TILBOÐ !!!
6fm með hertu gleri 230þ. 9fm með 
hertu gleri 330þ. KLIF ehf, S:552-3300

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

 Sjónvarp

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

 Verslun

Lagersala !
500 1.000 1.500 2.000 3.000 
Laugardaginn 17. sept. Milli 12 og 
20 Bara þennan eina dag. Súpersól 
Hólmaseli 2 587-0077 / 567-2077 
Erum á facebook.

Líkamsræktartöðvar og 
Íþróttahús ATH!

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

 Ýmislegt

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

 Heilsuvörur

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

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

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

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

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

 Kennsla

Gítarkennsla
Kenni byrjendum og lengra komnum 
nemendum á klassískan gítar. Tek 
einnig að mér kennslu mjög ungra 
nemenda. Upplýsingar hjá Steingrími í 
síma 898 2263 e.kl 17.

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig 
að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 
9515 Haukur Vigfússon.

 Húsgögn

Hringborðstofusett á 
heildsöluverði

Erum með til sölu ný og glæsileg 
hringborðstofusett, 1,5m í þvermál 
með átta stólum, verð aðeins 275.000 
kr. Settin er hægt að skoða hér http://
listinn.is/husgogn.htm og í Listanum, 
Akralind 7, virka daga frá kl. 10-17, sími: 
564-4666 / 866-6101.

 Dýrahald

Krúttlegur Pinscher strákur leitar að 
góðu heimili. Verð 150þ. s: 6926600

Næsta námskeið hefst 20. september. 
www.hundaskoli.net

Enskur cocker spaniel
Til sölu Leirdals-Kvistur, hreinræktaður 
enskur cocker spaniel hvolpur. Frábær 
fjölskylduhundur, mjög greindur, 
hlýðinn, ljúfur og rólegur. Bólusettur, 
heilsufarsskoðaður, örmerktur og með 
ættbók frá HRFÍ. Frekari upplýsingar í 
síma 868-9455. www.leirdals.is

ENGLISH SPRINGER SPANIEL Hvolpar til 
sölu, tví og þrílitir. S. 896 9478 Gunnar

Chihuahua
Gullfallegur 14 mán. síðhærður rakki til 
sölu með ættbók. Uppl. í s. 690 6745

Tveir 9 vikna fallegir og glaðir kettlingar 
fást gefins á gott heimili. Eru kassavanir, 
vel uppaldir og tilbúinr að fara að 
heiman. Uppl. í síma 616 6368 og 
717 7077.

HRFÍ CHIHUAHUA
Hvolpar til sölu, 2 snögghærðir rakkar 
með ættbók frá HRFÍ, örmerktir, 
bólsusettir og heilsufarsskoðaðir. Eru 
tilbúnir fyrir ný heimili. Uppl. í s. 844 
2728.

 Ferðaþjónusta

Tilboð Sjóstöng og grill 
aðeins 4.990 kr.

 Svartfuglsskytterí
Okkar vinsælu sjóstanga og grillferðir. 
Einnig erum með hraðskreiðan bát í 
skotveiðina. Þeir sem versla fyrir meira 
en 10.000kr á hársnyrtistofunni Texture 
fá 30% afslátt í sjóstöng. Nánari uppl. 
í 865 6200.

 Fyrir veiðimenn

Þverá í Borgarfirði
Sjóbirtingsveiði í neðri hluta Þverár. 
Eingöngu fluguveiði frá 14. sept. - 30. 
sept. Uppl. í síma 848 2304.

 Ýmislegt

Tek að mér að sauma út myndir. 
Sanngjarnt verð. Uppl. í síma 694 
6480. Margrét.

 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

Til leigu í Mosfellsbæ 2ja herb. snyrtileg 
og rúmgóð kjallaraíbúð. Hafið samb. á 
sigr@simnet.is

30 fm stúdíóíbúð til leigu fyrir 
reglusaman einstak. Ósamþ. í 104 RVK. 
Sér inng.. Eldhúsaðstaða, salerni og 
sturta. Bankaáb. eða 3. mánaða fyrifr. 
65þ. mán. Til sýnis laugardag á milli 
14-17. Sími 618 4150. Laus STRAX

3.herb. 70fm Risíbúð í tvíb. Hátt til 
lofts. Í 104 Rvk. Reglusamur, bankaáb. 
eða 3mán. fyrirfr. 140þús. Til sýnis 
laugardag á milli 14-17. Laus Strax. Uppl 
í 618 4150

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Atvinna
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Herbergi til leigu við Kringluna í Rvk öll 
aðstaða. S. 899-2060/499-2072

Til leigu herbergi, eldhús og bað með 
húsgögnum. Póstnr 104. Leigist á 
70þús til maí/júní. Uppl. í s. 861 5412

Góð 100 fm íbúð á besta stað í 110 til 
leigu í 3 mánuði. Leigist með innbúi. 
Upplýsingar og tilboð: 1tilleigu@gmail.
com

 Húsnæði óskast

Óska eftir bílskúr á leigu, miðsvæðis í 
Reykjavík Uppl í 892 7654

Mæðgur leita sér að 3 herb. íbúð í Rvk 
frá 1. okt. Önnur er á sextugs aldrinum 
og hin á þrítugs aldrinum. Reglusamar 
og skilvísar. Uppl. í s. 694 7395 eða 
martasiwiec@simnet.is

Reyklaust og reglusamt par í Háskóla 
leitar af snyrtilegri íbúð í RVK. Meðmæli. 
Greiðslugeta frá 50-85þús. Erum með 
húsgögn. Uppl. í S 8482698/8478086

 Geymsluhúsnæði

Húsvagnageymslan 
Þorlákshöfn.

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

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

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

Geymsluhúsnæði í 
Keflavík

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

Fellihýsa, tjaldvagna og 
húsbílageymsla í miðri 

Reykjavík
Höfum til leigu pláss fyrir tjaldvagna, 
fellihýsi, húsbíla, fjórhjól og hvað sem 
þarf að geyma yfir veturinn. Erum 
staðsettir í miðri Reykjavík á besta stað. 
Húsnæðið er upphitað, mikil lofthæð. 
Verð miðað við ummál. Frekari 
upplýsingar í síma 856-3699

Upphituð 
ferðavagnageymsla í 

Borgarf.
Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og fl. 
S: 612 6130 , solbakki.311@gmail.com

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

 Gisting

 Atvinnuhúsnæði

Hafnarfjörður - 
skrifstofur - 
 vinnustofur

Eigum laus nokkur skrifstofuherbergi 
eða vinnustofur og 90 m2 húsnæði 
undir verslun, snyrtilegt verkstæði eða 
skyldan rekstur. Nánar á www.leiga.
webs.com

 Atvinna í boði

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”

Framtíðarstarf á lager
Fyrirtæki í matvælaiðnaði 

getur bætt við duglegu fólki til 
starfa á lager, um er að ræða 
framtíðarstarf ef viðkomandi 

stendur sig vel. Krafist er 
stundvísi, samviskusemi í starfi 

og þarf viðkomandi að hafa 
lag á að stjórna fólki. Einnig 

er kostur ef viðkomandi hefur 
meirapróf eða gamla prófið, en 

þó ekki skilyrði.
Áhugasamir sendi umsókn á 

thjonusta@365.is 
merkt (lagerstarf 9/2011)

Afgreiðslufólk
vantar í hálfsdagsstörf í 
bakaríin okkar, á virkum 
dögum. Framtíðarstarf.

Umsóknir sendist með nafni 
og síma á netfangið 
umsokn@kornid.is

Súfistinn kaffihús / 
Hafnarfirði

Laust er til umsóknar 100 % 
starf við afgreiðslu og þjónustu. 
Æskilegur aldur 20 ára og eldri.
Upplýsingar um starfið veitir 

Hjördís í s. 694 9148

Þjónustu maður óskast 
á kæliverkstæði

Kælivirkni ehf. óskar eftir að 
ráða til starfa vélfræðing, 

vélvirkja, vélstjóra eða mann 
með mikla reynslu í faginu. 

Starfið felur í sér viðhald og 
uppsetningu véla og tækja 

tengt kæli og frystibúnaði, auk 
annarra tilfallandi verkefna. 

Við leitum að laghentum og 
sveigjanlegum starfsmanni . 
Grunnþekking í kælitækni er 

nauðsynleg. 

Starfsmaður þarf að hafa 
góða færni í mannlegum 

samskiptum, reyklaus og með 
hreint sakavotorð.

Áhugasamir sendi umsókn og 
starfsferilsskrá á netfangið: 

kaelivirkni@kaelivirkni.is

Hársnyrtifólk
Stólar til leigu á Wink Smáratorgi, 
hagstæð leiga á vinsælum stað. Mikið 
að gera. Uppl. í s. 822 4849 e. kl 13.

Vinna í Noregi
Vinna í boði fyrir fjölskyldufólk í 
fiskverksmiðju í Noregi. Góðar aðstæður 
fyrir fjölskyldur, húsnæði skóli ofl. Uppl. 
s. 843 0561 og buddhika@simnet.is

Tækifæri - Áskorun
Viltu nýta tíma þinn betur. Höfum 
tækifæri fyrir þig. Ábati sem skilar 
árangri. Þjálfun - samvinna. Upplýsingar 
í síma 821 4445.

Framúrskarandi sölufólk óskast í sölu 
á sænskum gæða hreinsivörum. Góðir 
tekjumöguleikar í boði. Umsóknir 
sendist á info@naturecare.is

Sushi smiðjan Geirsgötu 3
Óskar eftir að ráða starfsfólk í eldhús. 
Fullt starf/Hlutastarf. Íslenskukunnátta 
æskileg. Uppl. á staðnum á 
mánudaginn milli kl. 14-17.

 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

 Viðskiptatækifæri

Föndurverslun til sölu á 
höfuðborgarsvæðinu. Gott tækifæri. 
Uppl.: yr@scrap.is

Lítið kaffihús/íssöluturn til sölu í 
101,frábær staðsetning og nýuppgert 
húsnæði, hagstæð kaup, ekkert 
áhvílandi, hentar vel að bæta 
við hádegismatsölu eða bakkelsi 
upplýsingar á gotrack@gmail.com

 Tilkynningar

HRÍSEYINGAR
Haustfagnaður 

Hríseyingafélagsins verður 
haldinn 8. okt. n.k. í Húnabúð, 

Skeifunni 11.
Húsið opnar kl. 19. 
Miðaverð kr. 4.500

Miðar seldir hjá Valgerði í 
síma 8643599 fyrir 1. okt.

Nefndin

 Ýmislegt

Nýja Postulakirkjan
VERTU MEÐ ! Sunnudagur kl. 11:00 
og 14:00. FRIÐRIKSKAPELLA, 101 
Reykjavík. www.nac-iceland.org Fyrir 
persónulega fyrirbæn s. 845 3399.

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

512 4900 
www.landmark.is!

gg g j gg g gg g
Magnús Einarsson                    
löggiltur fasteignasali

Þórarinn Thorarensen
sölustjóri
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sö

Sigurður Samúelsson
löggiltur fasteignasali
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Kristberg Snjólfsson                     
ölufulltrúi

Sveinn Eyland                 
öggiltur fasteignasali                  

 S
lö

K
s

Friðbert Bragason
ölufulltrúi

F
s

Eggert Maríuson            
ölufulltrúi

E
s

igrún Hákonardóttir                               S
p gviðskiptafræðingur – v

skjalagerð

Árangur – Fagmennska – Framsækni

Er eignin þín „gleymd" 
á fasteignamarkaðnum?

Hafðu samband við verðlaunaðan 
sölumann og fáðu að vita hvað hægt 

er að gera, það kostar ekki krónu.

Vernharð Þorleifsson 
    Sími: 699 7372 
    venni@remax.is

Ástþór Reynir
lögg. Fasteignasali

                                   senter@remax.is 
414 4706 

                                   

HB FASTEIGNIR



Háagerði 22
108 Reykjavík
Stórkostleg staðsetning

Stærð: 127 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1954

Fasteignamat: 26.350.000

Verð: 43.900.000

Venni  og  RE/MAX  Senter  hafa  tekið  í  einkasölu  gullfallegt  og  mikið  endurnýjað  einbýli  innst  í  botnlanga  á
þessum frábæra stað. Fengist hefur leyfi fyrir bílskúr á lóðinni og kvistum á efri hæð.
Nánari lýsing: Húsið er byggt úr holstein og er á tveimur hæðum. Jarðhæðin skiptist í forstofu með skápum,
vinnuherbergi, gestabaðherbergi, stofu og borðstofu með útgengi í garð með glæsilegan sólpall með heitum
potti,  eldhús   og  þvottahús.  Jarðhæðin  hefur  verið  mikið  endurnýjuð  seinustu  6  ár  og  ber  þar  að  nefna
baðherbergið,  þvottahúsið,  drenlögn sett  um húsið,  skipt  um frárennslislagnir  út  í  götu,  skipt  um kaldavatns
heimæð, og nýjar nýjar útihurðir. Þakið var yfirfarið og málað fyrir tveimur árum.
Efri hæðin skiptist í fjögur svefnherbergi og lítið baðherbergi. Búið var að láta teikna og fá byggingarleyfi fyrir
kvistum á hjónaherbergið fyrir nokkrum árum.
Kíkið  í  heimsókn  á  sunnudaginn,  Venni  tekur  á  móti  ykkur  með  heitt  á  könnunni:)

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

arg@remax.is

Venni@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn kl 16.00-16.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

699 7372

777 2882

Grasarimi 2
112 Reykjavík
Parhús m. bílskúr og 4 svefnh.

Stærð: 157,1 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1991
Fasteignamat: 27.550.000

Bílskúr: Já

Verð: 40.900.000
RE/MAX Senter og Þóra kynna fallegt parhús með bílskúr og 4 svefnherbergjum.
Neðri hæð; Forstofa, eldhús, þvottahús/vinnuherbergi, gestasnyrting, hol, stofa/borðstofa og sólskáli.
Nýr stigi milli hæða. Efri hæð; Hjónaherbergi með svölum út af, 3 barnaherbergi, nýlega endurnýjað
fallegt baðherbergi, fataherbergi og gangur/hol. Húsið er ný málað og í góðu ástandi. Garður er gróinn
og afgyrtur, skjólgóður og sólríkur.
Frekari upplýsingar veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn kl. 18.00-18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

7772882

Perlukór 1A
203 Kópavogur
Jarðhæð með sérinngangi og sólpall

Stærð: 98,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 18.650.000

Verð: 25.900.000
3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér inngang og sólríkri, afgirtri verönd í nýlegu fjölbýli.Íbúðin skiptist í
flísalagða forstofu með góðu skápaplássi, tvö rúmgóð svefnherbergi með góðum skápum og parket á
gólfum, flísalagt baðherbergi með sturtubaðkari og góðri innréttingu, flísalagt þvottahús, eldhús með
fallegum innréttingum og stofu með útgengi á sólríka hellulagða verönd.Allar innréttingar og tæki eru
vönduð.Umhverfið er mjög barnvænt með leiktækjum á lóð og berjaling í nokkurra metra fjarlægð frá
húsinu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi

arg@remax.is

Venni@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn kl 17.00-17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

699 7372

Svalbarð 3
220 Hafnarfjörður
Gott verð - Laust við kaupsamning

Stærð: 232 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1957

Fasteignamat: 33.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000
RE/MAX Senter og Þóra kynna gott fjölskylduhús í Hafnarfirðinum.
Húsið sem er 190 fm. er á tveimur hæðum. Neðri hæð; Forstofa, hol, eldhús með borðkrók, þvottahús,
stofa/borðstofa, stórt herbergi (áður 2) annað minna og gott baðherbergi. Efri hæð; 3 barnaherbergi,
hjónaherbergi með geymslu/fataherbergi og svölum, baðherbergi og sjónvarpshol. Gróinn garður og
rúmgóður bílskúr (42 fm). Húsið hentar vel fyrir stóra fjölskyldu.
Frekari upplýsingar veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn kl. 16.30-17.00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

7772882

Erluás 39
221 Hafnarfjörður

Eitt glæsilegasta einbýli í Hafnarfirði

Stærð: 313 fm
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 2003
Fasteignamat: 55.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 0

RE/MAX Lind fasteignasala og Páll  Bergþór kynna:  Frábærlega vel  staðsett
einbýli  á  tveimur  hæðum  ásamt  2  herbergjum  í  risi  á  FRÁBÆRUM
ÚTSÝNISSTAÐ  í  ÁSLANDINU  í  Hafnarfirði.  Húsið  er  skráð  samkv  FMR
266,7fm,  ásamt  46,6  fm  bílskúr,  eða  samtals  313,3  fm.  Að  auki  er  óskráð
rými  um 150fm að sögn eiganda.  Húsið er  skipt  niður  í  sérhæð með risi  og
bílskúr og síðan er 3ja herbergja falleg fullbúin íbúð og önnur 2ja herbergja á
jarðhæð. Eignin er öll hin vandaðasta að utan sem innan.
Allar  nánari  upplýsingar  gefur  Páll  í  síma  8619300  eða  pallb@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Sunnudagin 18 sept milli 16 og 16:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

861 9300



Nýr og byltingarkenndur
fasteignavefur

Byltingarkennd leitarvél.
Notaðu google map.

Gríðarlega öflug 
leitarvél fyrir
kaupendur og leigjendur.

Fjölbreyttari, einfaldari
hraðari, nákvæmari
og skemmtilegri fasteignaleit.
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Furugerði 5
108 Reykjavík
"Falinn fjársjóður" í grónu hverfi

Stærð: 132,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983

Fasteignamat: 25.200.000

Verð: 34.900.000
Glæsilegt enda raðhús með 80 fm afgirtri verönd.
Gengið er inn á efri hæð: Flísalögð forstofa með rúmgóðum skápum. Fallegt gestasalerni, flísalagt.
Samliggjandi eldhús, borðstofa og stofa, hátt til lofts, fallegur þakgluggi. Í eldhúsi er hvíttuð eikar
innrétting, granít borðplata. Halogen. Hnota á gólfum.
Á neðri hæð er stór svefnherbergissvíta, en auðvelt að breyta aftur í tvö herbergi. flísalgt baðherbergi,
geymla og þvotthús.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigríður Guðna
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sigga@remax.is

Jóhanna Íris
Sölufulltrúi

johanna@remax.is

Opið
Hús

Opið hús laug. 17. sept. 15:00-15:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

663 3219

662 1166

Hörgatún 1
210 Garðabær
EINBÝLISHÚS MEÐ MIKLUM MÖGULEIKUM

Stærð: 328,6 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1960

Fasteignamat: 55.300.000

Verð: 59.900.000
Mjög tignarlega og vandað einbýlishús á frábærum stað við Hörgatún 1 í Garðabæ. Miklir möguleikar
eru til staðar. Eignin er í dag tvær íbúðir, en einfalt er að breyta aftur í einbýli. Húsinu hefur verið vel
viðhaldið.
EIGN MEÐ MIKLA MÖGULEIKA SEM VERT ER AÐ SKOÐA.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAG 18.SEPT FRÁ 17:30 - 18:00

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

699-3702

Kjarrhólmi 32
200 Kópavogur
Mjög falleg 3ja herb. íbúð á 1hæð

Stærð: 81 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Fasteignamat: 14.450.000

Verð: 19.400.000
Mjög falleg 3ja herbergja íbúð á 1.hæð við Kjarrhólma 32 í Kópavogi.  Eignin er skráð 75,1 fm hjá FMR
en að auki er sérgeymsla ca 6 fm,  Samtals er því eignin 81fm. Eigninni er sérlega vel viðhaldið að
innan sem utan.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAG 18.SEPT FRÁ 16:30 - 17:00

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

699-3702

Laufrimi 28
112 Reykjavík
Frábær kaup.

Stærð: 62,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1995

Fasteignamat: 12.900.000

Verð: 15.900.000
Falleg íbúð með sér inngangi og sér afgirtum garði.
Gengið inn í flísalagða forstofu, fataskápur. Geymsla/þvottahús innan íbúðar, flísalagt. Flísalagt
baðherbergi með sturtubaðkari. Rúmgott svefnherbergi með góðum fataskápum. Samliggjandi eldhús,
borðstofa og stofa, gengið úr stofu út í sér afgirtan garð, hellulögð verönd. Á gólfi stofu, eldhúss og
svefnherbergis er plastparket.
Eign sem nýtist virkilega vel.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigríður Guðna
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sigga@remax.is

Jóhanna Íris
Sölufulltrúi

johanna@remax.is

Opið
Hús

Opið hús laugardag 16:00-16:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

663 3219

662 1166

Reynihvammur 41.
200 Kópavogur
Mikið endurnýjuð neðri sérhæð

Stærð: 104,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967

Fasteignamat: 18.300.000

Verð: 25.900.000
Mjög fallega og velskipulagða neðri sérhæð með sérinngangi í suðurhlíðum Kópavogs.
Eignin hefur verið endurnýjuð að mestu.Nýtt eikarparket,nýtt eldhús, ný blöndunartæki, rafmagn
endurnýjað, hús nýmálað að utan, nýtt þak ofl.
Forstofa:Flísalögð með fatahengi.Eldhús: Nýlega endurnýjað,tveir stórir gluggar ásamt
borðkrók.Stofa/borðstofa: Samtengdar og bjarta. Tvö góð barnaherbergi. Hjónaherbergi, rúmgott.
Baðherbergi, flísalagt. Þvottahús: mjög rúmgott með góðum hirslum ásamt glugga.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 18 sept  kl 17:00-17:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

699 5008

Tr-llakór 1-3.
203 Kópavogur
Besta verðið í Kórahverfinu

Stærð: 141,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Fasteignamat: 24.500.000

Verð: 29.900.000
Mjög fallega og bjarta 4ra herbergja íbúð ásamt stæði í bílageymslu.
Forstofa: Rúmgóð flísalögð með eikarskápum.
Eldhús: Opið inn í borðstofu, falleg og vönduð axis eikarinnrétting.
Borðstofa: Rúmgóð flísalögð opið inn í stofu og eldhús.
Stofa: Stór parketlögð með útgengi út á stórar svalir.
Svefnherbergi: Þrjú rúmgóð parketlögð herbergi með skápum.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 18 sept kl 18:00- 18:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

699 5008

Sólvallagata 66  2. hæð
101 Reykjavík
*FRÁBÆR STAÐS. Í VESTURBÆ*

Stærð: 102 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1938

Fasteignamat: 20.850.000

Verð: 24.700.000
Góð 3ja-4ra herb. íbúð, 102 fm., á 2. hæð í vesturbæ Reykjavíkur. Tvennar svalir. Nýlegir gluggar og
ofnar. Frábær staðsetning.
Hol með góðum fataskáp. Tvær stofur með útgengt á suðursvalir. Herbergi inn af stofu. Hjónaherbergi
er rúmgott, með útgengt á norðursvalir. Baðherbergi með glugga og baðkari með sturtu.  Í eldúsi er
rúmgóður borðkrókur, tengi fyrir uppþvottavél, þvottavél og þurrkara.  Sérgeymsla í kjallara ásamt
sameiginlegu þvottahúsi.

Bær

Eggert Ólafsson
Lögg. fasteignasali

eggert@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 15 - 15:30

8931819

Laugavegur 7
101 Reykjavík
Til Leigu gott skrifstofuhúsnæði

Stærð: 180 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1974

Fasteignamat: 0

Verð: 0
Remax Lind  kynnir: til  LEIGU!
Snyrtilegt c,a 180 fm fm skrifstofuhúsnæði á 4 hæð ´Laugavegi 7, gott auglýsingargildi. Húsnæðið
skiptist í stóra móttöku, 5 rúmgóðar skrifstofur, fundarsal, eldhúskrók og sameiginleg salerni.
Leiguverð Samkomulag.-.Ath bílastæði eru í bakhúsi
Allar nánari upplýsingar fást hjá Remax Lind Páll simi 8619300 eða pallb@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Open house?..

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

861 9300



matur 5

Í nýútkominni bók sem heitir Hollt nesti heiman að er að finna um það bil 70 uppskriftir að 
nesti og matarpökkum. Að auki eru tillögur að girnilegu nesti fyrir lautarferðir allan ársins 
hring. Þær Sigurveig Káradóttir, eigandi Matarkistunnar, Sigurrós Pálsdóttir, yfirmaður 
veitinga deildar hjá Manni lifandi og Grænum kosti, og Margrét Gylfadóttir, matgæðingur 
og mannfræðingur, standa á bak við bókina. Uppskriftirnar eru einfaldar en að sama skapi 
nýstárlegar og minna okkur á að oftast nær leynist meira í ísskápnum en við höldum. Bókin 
er prýdd ljósmyndum eftir Gunnar Sverrisson. Bókaútgáfan SALKA gefur út.

HOLLT NESTI HEIMAN AÐ  

ít-
a utan 
n 
af 
don-
um og 
30-40 
a.

at-
kol-
er 

ssu 
ma í 
mt út 

berið 
hann 
ns.

RI

uð-
ðum 

ir skel-
hann 

pírs-

etjið í 
niður 

u og 

blandið saman við – hversu 
mikið af hvoru fer eftir 
smekk. Setjið smjörið í 
sprautupoka og leyfið því 
að harðna aðeins í ísskáp. 
Sprautið því á humarinn og 
stráið brauðmylsnunni ofan 
á. Setjið humarinn inn í ofn 
við háan hita í örfáar mín-
útur, eða þar til raspurinn 
er gullinn. 

RABARBARAMAJÓNES
Blandið saman majónesi 
(Má blanda til helminga 
með sýrðum rjóma til að fá 
léttari sósu) og rabarbara-
sírópi til helminga. (Upp-
skrift að rabarbarasírópi er 
á bls. 39 í bókinni Sultur 
allt árið) 

MAJÓNES MEÐ 
BÖKUÐUM HVÍTLAUK 
OG SÖLTUÐUM 
SÍTRÓNUM
Bætið ofnbökuðum hvít-
lauk og söltuðum sítrónum 
út í majónes (Uppskrift að 
söltuðum sítrónum eru á 
bls. 67 í Sultur allt árið). Vel 
má setja fínt rifinn sítrónu-
börk og smá sítrónusafa í 
staðinn. 



6 matur

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

ÞÁTTUR UM NORRÆNAN MAT
 Í bígerð er ný sjónvarpsþáttaröð sem fjalla mun um 
matarmenningu á Norður-Atlantshafssvæðinu og 
matreiðslu á afbragðs hráefni frá þessum heims-
hluta. Sérstök áhersla verður lögð á mat frá Græn-
landi, Íslandi og Færeyjum.

 Þekkingarfyrirtækið Matís mun taka þátt í gerð þátt-
anna, sem framleiddir verða af Saga film.

 Norrænn matur hefur notið mikilla vinsælda undanfarið 
og því hafa þessi þættir, sem ætlað er að sýna sem víðast, 
fengið þó nokkra athygli frá fjölmiðlum á Norðurlöndum.

A

Hér kemur uppskrift úr bók-
inni að hvannarrótargröfnum 
laxi, en það er einmitt gott að 
grafa lax nú þegar laxveiði-
tímabilið er að enda og allar 
kistur fullar af laxi. Hvannar-
rætur er í raun vel hægt að 
verða sér úti um, svo framar-
lega sem ekki er frost í jörðu. 
Í þessa uppskrift þarf aðeins 
hluta af einni hvannarrót. 
Hreinsið og skolið rótina vel 
fyrir notkun.

2  laxaflök

KRYDDBLANDA
6 msk. salt
5 msk. sykur
4 msk. rifin hvannarrót
2 msk. saxaður kerfill (eða 
saxaður kóríander)
½ tsk. malaður hvítur pipar
2 tsk.  rósapipar (gott að 
merja hann svolítið með 
fingrum)

Snyrtið og beinhreinsið laxa-
flökin. Blandið saman öllu sem 

á að fara í kryddblönduna. 
Stráið þunnu lagi af henni á 
ofnskúffu eða plötu sem flökin 
passa á. Leggið flökin, með 
roðhliðina niður, í skúffuna og 
stráið vel af kryddblöndunni 
ofan á. Breiðið plastfilmu yfir 
og látið standa í kæliskáp í 
tvo sólarhringa. Skerið laxinn 
í sneiðar og raðið á fat eða 
disk og berið fram með rist-
uðu brauði og léttri hvannar-
rótarsósu.

LÉTT HVANNARRÓTAR-
SÓSA
200 g sýrður rjómi
1½  msk. rifin hvannarrót
½ tsk. möluð hvannarfræ, 
ferskur safi úr hálfri sítrónu
1 tsk. hlynsíróp
1 msk. fínt saxaður kerfill 
(eða kóríander)
örlítið salt og pipar

Hrærið út í sýrða rjómann. 
Bætið öðru hráefni við og 
smakkið til með salti og pipar.

HVANNARRÓTARGRAFINN LAX AÐ 
VESTFIRSKUM HÆTTI

Þessi bók er ekki hefðbundin matreiðslubók,“ segir 
Guðlaug Jónsdóttir matreiðslumeistari, sem vinnur að 
bók um matarmenningu á Vestfjörðum ásamt manni 

sínum Karli Ásgeirssyni, sem einnig er matreiðslumeistari. 
„Það eru þarna uppskriftir að ýmsum vestfirskum réttum í 
bland við alls konar fróðleik, gamlan og nýjan. “

Mergurinn málsins er þó sá að hráefnið í uppskriftunum 
er að svo miklu leyti og hægt er fengið á Vestfjörðum. „Við 
reynum að nota þetta hráefni sem er hérna á svæðinu,“ 
segir Karl. „Áherslan er lögð á þann mat sem einkennir 
Vestfirðina. Við tölum til dæmis um skötuna, harðfiskinn, 
hákarlinn og auðvitað fiskistöppuna frægu. Þetta er þó 
ekkert fornaldarlegt því við komum með nýja rétti sem 
byggja á gömlu hefðinni.“ „Við segjum til dæmis frá gömlu 
fiskistöppunni eins og hún var en gefum svo uppskrift að 
nýmóðins fiskistöppu,“ bætir Guðlaug við.

Myndirnar í bókinni eru kapítuli út af fyrir sig. Karl 
og Guðlaug hafa farið með Ágústi Atlasyni, ljósmyndara, 
upp um fjöll og firnindi, eldað á staðnum og myndað í 
vestfirsku umhverfi. „Það gefur myndunum meira gildi að 
taka þær í þessu náttúrulega umhverfi og leyfa vestfirsku 
náttúr unni að njóta sín,“ segir Karl. 

Það er stórhugur í þeim hjónum; bókin, sem bókaútgáfan 
Uppheimar hyggst gefa út á vormánuðum, verður gefin út 
bæði á íslensku og ensku og hugsanlega á þýsku. „Þetta er 
dálítið sérstök bók,“ segir Karl. „Við vitum ekki til þess að 
svona bók hafi komið út á Íslandi áður.“ „Draumur okkar 
er sá að þessi bók verði til þess að fólk átti sig á því að Vest-
firðir eru eftirsóknarverður staður, bæði til að heimsækja 
og búa á,“ bætir Guðlaug við. - fsb

Vestfirsk matarmenning er viðfangsefni nýstárlegrar 
bókar þeirra Guðlaugar Jónsdóttur og Karls Ásgeirs-
sonar matreiðslumeistara. MYND/HALLDÓR SVEINBJÖRNSSON

MATUR SEM 
einkennir Vestfirði
Ísfirsku hjónin Guðlaug Jónsdóttir og Karl Ásgeirsson matreiðslumeistarar vinna að 
óhefðbundinni matreiðslubók sem fjallar um matarmenningu á Vestfjörðum.

margt smátt

Grafni laxinn smellpassar inn í umhverfið 
við Dynjanda í Arnarfirði.
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BORGARI

EINN SEM ÞÚ VERÐUR AÐ PRÓFA

RISA

Hann er svo stór að hann dugar 
fyrir heila fjölskyldu

STÆRSTI
HAMBORGARI
Á ÍSLANDI

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

4.490 kr.

GRILLHÚSSINS



Nýjar lausnir
... einstök hönnun
Ítölsku gæðainnréttingarnar frá InnX
innréttingum eru án efa meðal þeirra
allra vönduðustu sem völ er á og úrvalið 
er mikið. Hvort sem þú sækist eftir 
framsækinni hönnun á heimsmæli-
kvarða eða ítalskri sveitarómantík þá 
finnur þú innréttingu við hæfi hjá okkur á 
sanngjörnu verði.

Við aðstoðum þig við að finna bestu
lausnirnar fyrir þitt eldhús og bjóðum 
framúrskarandi þjónustu frá upphafi
til enda.

Komdu við í sýningarsal okkar að 
Fákafeni 11 og fáðu teikningar og tilboð 
þér að kostnaðarlausu.
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VIÐ MÆLUM MEÐ…

matur SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT

HÁTÍÐINNI FULL BORG 
MATAR  sem stendur fram á sunnu-
dag. Dagskráin er sneisafull af við-
burðum fyrir alla fjölskylduna og 
27 veitingastaðir í borginni bjóða 
upp á sérstaka hátíðarmatseðla úr 
íslensku hráefni alla daga hátíðar-
innar. Sjá www.fullborgmatar.is

SUNNUDAGSMÁLTÍÐINNI 
 sem er einn af dagskrárliðum há-
tíðarinnar Full borg matar. Fólk er 
hvatt til að halda í þá gamalgrónu 
hefð að borða góðan mat með fjöl-
skyldunni á sunnudegi. Eftir það má 
senda mynd ásamt stuttri lýsingu á 
Facebook-síðu hátíðarinnar, en besta 
myndin hlýtur verðlaun.

MATARDÖGUM  sem fram fara í 
Hótel- og matvælaskólanum í Kópa-
vogi fram á sunnudag. Skemmtileg 
dagskrá er í boði auk þess sem kynnt 
verða úrslit í vali á bakara, vínþjóni 
og matreiðslumanni ársins.

Benedikt Freyr Jónsson
S: 5125411, gsm 8235055
benediktj@365.is

Ívar Örn Hansen 
S: 5125429 , gsm 6154349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S: 5125462, gsm 8233344
sigridurdagny@365.is 

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!

menning
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

ágúst 2011

SÍÐA 4

Listasagan 

Líftækni í ljósi 

bókmennta
Vélmenni, gervimenni og 

klón eru viðfangsefni bókar 

Úlfhildar Dagsdóttur.

SÍÐA 6

Hrafninn kyssir í Rekavík

Evan Fein hefur samið kammeróperu sem 

gerist í Rekavík á Hornströndum. 
SÍÐA 2

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HEFUR ORÐIÐ 

VVeVeVe ðrðrðrð ááá áððuðuðurrr TILBOÐ

Philips CR7D5JB25 25 stk. CD-R diskar á spindli
2.990 1.990

Philips CR7D5NB00 100 stk. CD-R diskar á spindli
9.990 6.990

Philips DR4S6B25F 25 stk. DVD+R diskar á spindli    4.990 3.490

Philips DR4S6J10C DVD+R diskur í hulstri

249
169

VIKUTILBOÐ Á 

GEISLADISKUM BETRA

ALLTAF
VERÐ

REYKJAVÍK AKUREYRI
EGILSSTAÐIR

SEX VERSLANIR

ips CR7D5JB25 2

ÁPRENTANLEGIR

in

HITAKÚTAR OG OFNAR MEÐ 15% AF

H ópur áhugafólks um Tyrk-
land er á leið í menningar-
ferð til landsins um miðjan 
október með rithöfundinn 

og sálfræðinginn Jón Björnsson í 
broddi fylkingar. Hópurinn varð til 
á tveimur námskeiðum um Tyrkland 
sem Jón hélt í Endurmenntun Háskóla 
Íslands. „Það var í raun fólkið á nám-

skeiðinu sem kallaði eftir ferðinni 
en það langaði til að heimsækja þá 
staði sem við fjölluðum um. Við sett-
um okkur því í samband við starfs-
fólk ÍT-ferða sem tók að sér að skipu-
leggja ferðina.“ Jón segir sífellt fleiri Íslendinga 

leggja leið sína til Tyrklands en þá 
helst á suður- og vesturströndina. 

„Þar er ekki endilega að finna það 
sem er allra markverðast en Istan-
bul er til að mynda engu lík. Cappad-
ocia-héraðið, þar sem menn hafa 
holað bústaði og kirkjur í stein, er 
svo ennþá fjarri því að vera nokkru 
öðru líkt.“

Jón hefur hingað til ekki farið fyrir 
hópi ferðafólks en hann fer sjálfur í 

eina hjólaferð á ári og hefur talsvert 
hjólað um Istanbul og Tyrkland. Hann 
hefur skrifað tvær ferðabækur. Hin 
síðari kom út árið 2006 og heitir Með 
skör járntjaldsins. Hún lýsir ferð hans 
meðfram gamla járntjaldinu frá Pól-
landi og suður til Istanbul. „Ég hef 

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalögSEPTEMBER 2010

Heillandi Heidelberg  Kastalinn 
er stolt borgarinnar, segir heimamaður-
inn Þórdís Linda Þórarinsdóttir.
SÍÐA 6

Smæsta landið  Íbúar Vatikansins eru aðeins tæplega þús-und og eru allir læsir.SÍÐA 4

FRAMHALD Á SÍÐU 6

HEIMSVELDI OG KLETTABORGIR

Menningarferð um Tyrkland er fyrirhuguð í október en þar mun ótal sögu-legar minjar bera fyrir augu.

fjölskyldan[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

CANDY AFSLÁTTARDAGAR 15%

september 2011

Börnin velja bækurnar Sara Hlín Hálfdánardóttir hefur gefið út barnabækur undir nafninu Unga ástin mín í fimm ár.  
SÍÐA 6

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

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

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

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

Brugðið á leik eftir vinnu og leikskóla
NORDICPHOTOS/GETTY

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

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Sannir skógarmenn Feðgarnir Hannes Pétursson og Fannar 
Logi Hannesson skemmtu sér ærlega 
saman á feðgahelgi í Vatnaskógi.SÍÐA 2

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl – júní 2011

AUGLÝSINGAR Í SÉRBLÖÐUM
Sérblöð Fréttablaðsins eru fjölbreytt og höfða til fólks á öllum aldri. Fjöldi mismunandi 
sérblaða kemur út í hverjum mánuði. Leitaðu ráða hjá ráðgjöfum okkar um hvar 
auglýsingin þín nær best til markhópsins.
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VICKYMÝKRI LÖG Á NÝRRI PLÖTU

BJÖRKGEFUR ÚT RÁNDÝRT BOX 

FYRIR SAFNARAÍ skólann
Stórsnjallir símar á frábæru verði

í verslunum Vodafone
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●  Harpa Einarsdóttir 

hannar nýja fatalínu 

●  Á rúmstokknum 

●  Tískutáknið 

Amy Winehouse

THELMA BJÖRK

EINARSDÓTTIR

Stefnir á 

atvinnumennsku

erg  Kastalinn 
t borgarinnar, segir heimamaður-

inn Þórdís Lind
inn Þórd a Þórarinsdóttir.
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matur[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]
júlí 2011 Feta og fersk  jarðarberSumarlegt salat að hætti mat-

reiðslumanna veitingahússins 73.
SÍÐA 6

Lífrænt
lostætiMarentza Poulsen töfrar fram veislu úr garðinum.SÍÐA 2

Ástríða er besta kryddið
Hjónin Gísli Egill Hrafnsson og Inga Elsa

Bergþórsdóttir elda af alúð og natni. 

g ókar 
dóttur.

Hrafninn kyssir í Rí RReReRekRekRekRekRekaeka
í ReReeka
ReRek vík

Evan Fein hefur samið kammeróperu sem 

gerist í Rekavík á Hornströndum. 
SÍÐA 2
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Feta og fersk  jarðarberSumarlegt salat að hætti mat-
reiðslumanna veitingahússins 73.

SÍÐA 6
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rentza Poulsen ar fram veislu rðinum.
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 SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM HÍBÝLI 

júlí 2011

UNAÐSREITUR

f Misiejuk rækta garð með 

um framandi.

Faldir fjársjóðir

Sigga Heimis fjallar um 

eftirsótta nytjahluti.
SÍÐA 2

Margt að sjá

Kaupmannahöfn 

kraumar af spennandi 

hönnunarviðburðum.

SÍÐA 6

TAF

Bratwurstpylsur
Kjúklinga-Bratwurstpylsur eru óreyktar og unnar úr sérvöldu 

gæðahráefni. Þær eru kryddaðar til með jurtum og kryddkornum 
þannig að úr verður bragð sem fær sælkera til að kikna í hnjáliðunum 

og brosa framan í heiminn. 

Grunnur að góðri máltíð
www.holta.is



Eftirréttir
Tiramisu a la Nino
Með karamellusósu. Sérstök uppskrift frá
fjölskyldu Nino kokks frá Ítalíu.

Amaretto súkkulaði Brownie  
Með vanillu gelato.

Möndlukaka
Með dulce de leche – frábær með kaffinu.

Ís kokksins 

Forréttir
Bruschetta Mozzarella
Ótrúlega fersk – tómatar, fersk basilíka og 
Mozzarella.

Carpaccio classico
Nautacarpaccio með karamelluðum furuhnetum, 
klettasalati, parmesanosti og klettasalatspestó.

Calamari 
Djúpsteiktur smokkfiskur með sólþurrkuðu 
tómataioli.

Hvítlauksbakaðir humarhalar
Humarhalar bakaðir í hvítlauk, ítalskri steinselju
og parmesan. 

Aðalréttir
Humar og risarækju Linguini
Linguini pasta með risarækjum, humri, klettasalati og kirsuberja-
tómötum í kraftmikilli sósu. 

Kjúklinga Tagliolini
Tagliolini með hægeldaðri kjúklingabringu, sveppum, spínati, 
rjómaosti, svörtum pipar og pancetta í rjómasósu.

Insalata con pollo
Romain salat með grillaðri kjúklingabringu, prosciutto mulningi,
kirsuberja- tómötum, gúrku, melónu, og sinnepsdressingu.

Lamba Osso bucco
Hægeldað lamba Osso bucco með sellerýrótarmauki, rósmarín
tómatseyðiog hvítlauks kartöflum.

UNO  |  Hafnarstræti 1-3  |  101 Reykjavík  |  Sími 561 1313  |  uno.is

3ja rétta matseðill

3.490 kr.

út september.

Mezzacorona
rauðvíns- o
hvítvínsgla

750 kr

Tilboð
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Sjónarhorn
Ljósmynd: Pjetur Sigurðsson

ÞAR SEM JÖKULINN BER VIÐ LOFT Sögusvið skáldverkanna Leyndardóma Snæfellsjökuls eftir Jules 
Verne og Kristnihalds undir jökli eftir Halldór Laxness skartaði sínu fegursta á heldur svölum haustdegi í 
vikunni. Bærinn Garðar sést einnig á myndinni, sem tekin var á sunnanverðu Snæfellsnesi.

Á þessum degi fyrir réttum 85 árum, hinn 17. 
septem ber árið 1916, hófst stuttur en sögu-

legur ferill Manfreds von Richthofen sem orrustu-
flugmaður, er hann skaut þá niður sína fyrstu óvina-
flugvél í bardaga.

Von Richthofen, sem er betur þekktur undir viður-
nefninu Rauði baróninn, var af prússneskum aðals-
ættum og munstraði sig ungur í herinn. 

Hann hóf flugferil sinn í fyrri heimsstyrjöldinni 
sem sprengjuflugmaður á austurvígstöðvunum árið 
1915 en var svo sendur til vesturvígstöðvanna þar 
sem frægðarsól hans hóf að rísa.

Í sinni fyrstu ferð sem orrustuflugmaður, á 
Albatross-tvíþekju, hitti hann fyrir breska vél og 
kom til harðrar rimmu.

Von Richthofen sagði svo sjálfur frá: 
„Englendingur inn vatt sér og snerist og flaug í 
kröppum hlykkjum. Ég hafði hins vegar aðeins eitt í 
huga. Maðurinn fyrir framan mig skyldi fara niður, 
hvernig sem færi.“

Í hamaganginum virðist flugmaðurinn hafa misst 
sjónar á von Richthofen, sem laumaðist þétt aftan að 

honum og skaut niður með vélbyssu sinni.
Mótor bresku vélarinnar þagnaði og vélin sveif 

niður til jarðar þar sem hún lenti rétt innan þýsku 
víglínunnar. Flugmaðurinn og aðstoðarmaður hans 
voru þar helsærðir og létust fljótlega.

Næsta ár tók von Richthofen í notkun þríþekju af 
Fokker-gerð, eldrauða á lit, og hlaut af því sitt fræga 
viðurnefni. Hann er talinn hafa skotið niður alls átta-
tíu óvinavélar.

Rauði baróninn mætti endalokum sínum í apríl 
1918, einungis 25 ára gamall. Sú atburðarás er hins 
vegar enn óljós og margar kenningar uppi.

Staðreynd málsins er að í miðri flugorrustu fékk 
hann byssukúlu í brjóstið sem dró hann nær sam-
stundis til dauða. Hvaðan skotið kom er hins vegar 
ekki víst. Breskur flugmaður var heiðraður fyrir 
afrekið en flest þykir þó benda til þess að banaskotið 
hafi komið frá loftvarnarbyssu á jörðu niðri.

Hvernig sem það gerðist er nafn Rauða barónsins 
enn þekkt og þrátt fyrir stuttan feril hans hafa fáir 
einstakir hermenn náð viðlíka frægð í seinni tíð.  - þj

 Heimildir: History.com og Wikipedia

Í ÞÁ TÍÐ: Árið 1947

Rauði baróninn fellir fyrsta andstæðinginn
Frægasti flugkappi sögunnar skaut niður enska orrustuflugvél innan þýsku víglínunnar.

RAUÐI BARÓNINN 
Manfred von Richt-
hofen skrýddur æðstu 
heiðursviðurkenningu 
þýska hersins. Hann 
skaut niður áttatíu 
óvinaflugvélar í fyrri 
heimsstyrjöldinni.
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Smellinn
Forsteyptar einingalausnir frá BM Vallá

Einingahúsin henta vel sem einbýlishús, 
orlofshús, hesthús, skrifstofur, gistihús  
... möguleikarnir eru óendanlegir.

Einar Ólafsson verðlaunaarkitekt hefur fjölbreytta 
reynslu af hönnun einingahúsa.

Frábær byggingakostur
„Forsteyptar einingar gefa frelsi í hönnun og ég  
get verið viss um gæði steypunnar. Þess vegna vel 
ég forsteyptar einingar í margar af bygging unum 
sem ég hanna.“

BM Vallá ehf.

Bíldshöfða 7

110 Reykjavík

Sími: 412 5050

Fax: 412 5001

sala@bmvalla.is

Helstu kostir 
SMELLINN húseininga:
Styttri byggingartími

Steypt við bestu aðstæður

Yfirborð frágengið

Gott einangrunargildi

Minni fjármagnskostnaður

Smellinn einingahús eru traustur og fljótlegur 
kostur fyrir fólk í framkvæmdahug. Húsin eru 
steypt við bestu mögulegu aðstæður, reist og 
tilbúin á stuttum tíma og hafa í för með sér 
lægri fjármagnskostnað.

PIPA
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Snorra Edda segir dverga hafa mannvit og mannslíki en þó búi þeir í  jörðu og steinum. Dvergar eru vitrir og miklir l ista- og 
handverksmenn. Álfur er dvergur. Kynngimagnaður og  kröftugur galdrar hann fram gómsætt súkkulaðikex og vanillukex. Fáðu þér 

galdraverk Álfs. Lærðu að þekkja hann. Veltu fyrir þér uppruna dverga í goðsögnum. Hugsaðu um leynidyr á klettum og hvort l íf sé í 
steinum. Það býr margt skemmtilegt í undraheimi goðsagnanna. Fáðu þér nýtt íslenskt kremkex frá Frón. Lestu meira á fronkex.is. 

Skoðaðu fronkex.is

Kauptu Álf. Smakkaðu Álf súkkulaðikex og Álf vanillukex í dag.

vanillukexsúkkulaðikex

vanillukexsúkkulaðikex
vanillukexsúkkulaðikex

vanillukexsúkkulaðikex

Nafn mitt er

vanilludvergursúkkulaðidvergur

Eigðu litla íslenska kexdverga frá Frón í eldhússkápnum.  
Taktu Álf, nýja kremkexið frá Frón, með í ferðalagið, í bílinn, 
sumarbústaðinn, bakpokann, tjaldið, tjaldvagninn,  
fellihýsið, hjólhýsið, húsbílinn. Og í vasann. Smakkaðu Álf. 

Smakkaðu í dag nýtt gómsætt kremkex frá Frón

Smakkaðu nýtt vanillukex

Prófaðu nýtt súkkulaðikex

nýttíslen
skt

kemur við sögu á hverjum degi

M a g n a ð u r  d v e r g u r  í  n o r r æ n u m  g o ð s ö g n u m

Gómaðu nýtt íslenskt kremkex frá Frón í dag
Færst í öllum helstu matvöruverslunum





Barnastígvél. Litir: Blá,
bleik. Stærðir: 26-33.

Hlý úlpa með 2.000 mm vatnsheldni.
Litir: Bleik, blá, svört. Stærðir: 90-120.

Hlý úlpa með 2.000 mm vatnsheldni. 
Litir: Bleik, blá. Stærðir: 130-150.

Pollagalli með endurskinsmerkjum. Buxur með 
axlaböndum og jakki með hettu sem taka má af. 
Litir: Blár, bleikur. Stærðir: 90-130.

2 pör af vettlingum í pakka. Svartir og bleikir,
svartir og grænir. Stærð: 3-6 ára.

Kuldagalli með styrkingum á rassi 
og hnjám. 5.000 mm vatnsheldni,

vatnsheldir saumar og góð öndun. Litir: 
Svartur, bleikur, blár. Stærðir: 80-110.
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Okkar innilegustu þakkir sendum 
við öllum sem sýndu okkur samúð og 
vinarhug við andlát og útför elskulegs 
eiginmanns míns, föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa

Erlings Herbertssonar
(Reinholds Kummer) 
blikksmíðameistara.

Hjartans þakkir til lækna og hjúkrunarfólks 
á Líknardeild Kópavogs. Sérstakar þakkir til 
heimahlynningar LSH sem annaðist hann og okkur 
af einstökum kærleika.

Sonja Valdemarsdóttir
Kristín Erlingsdóttir
Valgerður Kummer Magnús S. Ármannsson
Ragnar Kummer Þóra Björk Sigurþórsdóttir
Guðríður  Dagný Erlingsdóttir Ágúst Guðmundsson
Sonja Erlingsdóttir
afabörn og langafabörn.

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð og 
hlýhug við andlát og útför elskulegs 
eiginmanns, föður, tengdaföður og afa,

Magnúsar Karls 
Péturssonar
læknis, Einilundi 1, Garðabæ.

Guð blessi ykkur öll.

Ingibjörg Pétursdóttir
Ólafur Tryggvi Magnússon Björg Vilhjálmsdóttir
Magnús Karl Magnússon Ellý Katrín Guðmundsdóttir
Atli Freyr Magnússon Steinunn Gestsdóttir
Ásdís Magnúsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Útfararþjónusta
Davíðs Ósvaldssonar ehf

Davíð Ósvaldsson 
Útfararstjóri 
S. 551 3485/896 8284 (24 tíma vakt)

Óli Pétur Friðþjófsson 
Útfararstjóri - S. 892 8947

Okkar ástkæri

Stefán Guðmundsson
fyrrverandi alþingismaður,
Sauðárkróki,

sem lést laugardaginn 10. þessa mánaðar, verður 
jarðsunginn frá Sauðárkrókskirkju mánudaginn  
19. september kl. 15.00.

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

timamot@frettabladid.is

Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, 
brá sér í hlutverk bensíntitts eða öllu 
heldur etanóltitts þennan mánaðardag 
árið 2007 með því að dæla sjálfur fyrstu 
tankfyllinni af lífetanóli á bíl á Íslandi. 
Það var gert á eldsneytisstöð Olís við 
Suðurlandsbraut. 

Í ávarpi við þetta tækifæri sagði 
forsetinn að með vígslu fyrstu etanól-
dælunnar á Íslandi væri stigið mikilvægt 

skref í átt að því að Íslendingar öxluðu 
frekari ábyrgð á því að draga úr mengun 
frá bílaflotanum og að gera íslenskt 
hagkerfi minna háð olíuinnflutningi. 
Hann skoraði á þjóðina að taka þátt 
í þjóðarátaki til að kveðja olíuna og 
bensínið.

Það voru Olís og Brimborg sem 
stóðu að innleiðingu lífetanóltækninnar 
hérlendis.

ÞETTA GERÐIST:  17. SEPTEMBER 2007

Fyrsta etanólið á bíl á Íslandi
Merkisatburðir
1630 Borgin Boston í 

Bandaríkjunum er 
stofnuð af breskum 
landnemum.

1823 Fyrsta grindadráp er í 
Reykjavík er 450 mar-
svín eru rekin á land 
í krikanum þar sem 
Slippurinn var síðar.

1844 Fyrstu alþingiskosn-
ingarnar haldnar í 
Reykjavík. 

1966 Vegur fyrir Ólafsfjarð-
armúla er formlega 
opnaður.

1988 Sumarólympíuleikar 
eru settir í Seúl í 
Suður-Kóreu.

„Þegar ég var yngri fannst mér sex-
tugt fólk dálítið gamalt. Nú er ég komin 
á það stig og þarf að venja mig við það. 
Á þessum aldri er maður búinn að upp-
lifa ýmislegt og öðlast vissa reynslu 
sem ætti að geta nýst. Að minnsta kosti 
í sumum þjóðfélögum er borin virð-
ing fyrir visku þeirra gömlu,“ segir 
Ragnhildur Pála Ófeigsdóttir glað-
lega. Hún fagnar sextugsafmæli í dag 
í hópi nokkurra vina og vandamanna 
en kveðst ekki mikil afmæliskona. „Ég 
hef tvisvar haldið upp á afmælið mitt 
áður. Fyrst þegar ég var tvítug, þá fór 
ég út að borða með nokkrum vinkonum 
og þegar ég varð fimmtug hélt ég smá 
partý. Þannig verður það núna líka.“

Ragnhildur er fædd í sama húsi og 
hún býr í núna, við Sólvallagötuna – 
inni í stofu meira að segja. „Ég er eins 
og Vesturbæjarvíðirinn, orðin rótgró-
in,“ segir hún hlæjandi en kveðst 
þó á tímabili hafa notið þess að búa 
erlendis. „Ég hef verið samtals sjö ár 
í Bandaríkjunum og er hrifin af þeim 
því þau eru svo fjölbreytt. Mamma var 
kennari og gat fengið frí á launum í eitt 
ár svo hún fór til Texas þegar ég var 
sextán ára, 1967. Ég fékk að vera þar 
í high school og þetta var mjög spenn-
andi ár og miklar hræringar þarna í 
Suðurríkjunum. Hippahreyfingin var 
að byrja og hún snerti mig heilmikið. 
Ég tók það nærri mér hversu mikill 
mismunur var milli svartra og hvítra 
og fátækra og ríkra og var óskaplega 
hrifin af Martin Luther King en hann 
var drepinn þarna um vorið og Róbert 
Kennedy líka.“

Seinna kveðst Ragnhildur hafa búið í 
fimm ár í Kaliforníu meðan eiginmað-
urinn, Vilhjálmur Egilsson, var þar 
í námi. „Ég var þá með tvö lítil börn 
og var í námi líka en aðallega fannst 
mér ég læra af því að kynnast fólki og 
vera til. Svo átti ég löngu seinna eftir 

að vera eitt ár á Austurströndinni, í 
Washington, og það var áhugavert líka. 
En mér finnst Kalifornía eiga vinning-
inn. Þeir sem voru í leit að ævintýrum 
áður fyrr fóru þangað og þar býr fullt 
af ævintýrafólki og afkomendum ævin-
týrafólks. Það gerir Kaliforníu litríka 
og skemmtilega. Svo vaknaði maður 
alla morgna í sól og fegurð.“

Yndislegast finnst Ragnhildi þó að 
vera á Íslandi og kveðst ekki geta hugs-
að sér að lifa án hinna björtu sumar-
nátta. „Ég vaki oft um fagrar nætur. 
Mér finnst það svo mikil dásemd 
og dýrð,“ segir hún og kveðst elska 

Þingvelli og Breiðafjörð. „Mér finnst 
Arnarfjörður óskaplega fallegur og 
Skagafjörður er eins og huldufólksland 
að vetrinum. Þetta eru allt staðir sem 
ég þekki vel og lít á sem perlur.“ 

Sérkennsla er fag Ragnhildar, því 
hefur hún sinnt við ýmsa skóla en er 
samt ekki starfandi núna heldur að 
vinna að mastersritgerð sem hún segir 
vera gæluverkefni. „Sérkennsla er 
afskaplega áhugaverð því nemandinn 
kennir manni svo mikið,“ segir Ragn-
hildur sannfærandi. „Það myndast 
gagnkvæmt samband sem er gefandi 
fyrir báða.“ gun@frettabladid.is

RAGNHILDUR PÁLA ÓFEIGSDÓTTIR, SÉRKENNARI OG SKÁLD:  ER SEXTUG Í DAG

Sum þjóðfélög bera virðingu 
fyrir visku þeirra gömlu

RAGNHILDUR PÁLA „Ég vaki oft um fagrar nætur. Mér finnst það svo mikil dásemd og dýrð,“ 
segir afmælisbarnið. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

HANK WILLIAMS KÁNTRÍSÖNGVARI (1923-1953)  var fæddur þennan dag.

„Lag sem ekki er hægt að semja á tuttugu mínútum er ekki þess virði að 
semja það.“

Innilegt þakklæti fyrir auðsýnda 
samúð og vinarhug við andlát og útför 
okkar ástkæra eiginmanns, föður, 
tengdaföður, afa, langafa, bróður og 
mágs,

Hjálmars Haraldssonar
skipstjóra. 

Sérstakar þakkir til starfsfólks D-deildar 
Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja og Heimahlynningu 
Suðurnesja fyrir einstaka umönnun og hjartahlýju, 
sem og annarra sem létu sér annt um hann í 
veikindum hans.

Ragnheiður Guðmundsdóttir
Haraldur H. Hjálmarsson Linda Rós Sveinbjörnsdóttir
Kristín G. Hjálmarsdóttir Kjell Ove Aarö
Eva M. Hjálmarsdóttir Arnar Daníelsson
Sigríður H. Hjálmarsdóttir Davíð Árnason
Anna K. Hjálmarsdóttir Magnús K. Guðjónsson
Laufey U. Hjálmarsdóttir Bjarki Þór Sveinsson
Rósey Rán Hjálmarsdóttir Indriði K. Guðjónsson

Innilegar þakkir til allra þeirra 
sem sýndu okkur samúð og hlýhug 
við andlát og útför elskulegs föður 
okkar, tengdaföður, afa, langafa og 
langalangafa, 

Gunnþórs Ragnars 
Kristjánssonar 
áður til heimilis í Skarðshlíð 29, 
Akureyri.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Kjarnalundi og 
Lyflækningadeildar Sjúkrahúss Akureyrar fyrir góða 
umönnun.

Jakobína Þórey Gunnþórsdóttir
Kristján Gunnþórsson  Jónína S. Helgadóttir
Þóroddur Gunnþórsson   Lilja Marinósdóttir 
Sveinmar Gunnþórsson   Kristín Pálsdóttir
Eyþór Gunnþórsson   Soffía Valdemarsdóttir 
Jóhanna Gunnþórsdóttir   Brynjólfur Lárentsíusson 
Ragnar Gunnþórsson 
Haraldur Gunnþórsson   Hallfríður Hauksdóttir 
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.
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Ástkær frænka okkar,

Ástríður Jónsdóttir
Fannborg 3, Kópavogi,
áður til heimilis að Vallargerði 18,

lést á hjúkrunarheimili Hrafnistu, Boðaþingi, 
laugardaginn 3. september síðastliðinn. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 
Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og vinarhug. 
Sérstakar þakkir til starfsfólksins á Skjólbraut og 
Boðaþingi 5-7 fyrir alúð og góða umönnun.

Nína Jenný Kristjánsdóttir
Björn Kristjánsson  Þórey Sigfúsdóttir
Guðný Elísabet Kristjánsdóttir  Jóhann Jóhannsson
Anna Björnsdóttir Þórir Kjartansson
Nína Björnsdóttir
Jón Björnsson    Maureen Björnsson
Ásgerður Erla Björnsdóttir Kurt P. Larsen
börn og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir, 
afi og langafi, 

Sigurður Sigurjónsson 
Teigagerði 12, 

sem lést 10. september, verður jarðsunginn frá 
Bústaðakirkju þriðjudaginn 20. september kl. 13. 
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem 
vilja minnast hans er bent á Íþróttasamband fatlaðra 
(sími 514-4080).

Guðbjörg Hjálmsdóttir
Reynir Sigurðsson Þórrún Þorsteinsdóttir
Sigurður Sigurðsson Ingibjörg J. Eiríksdóttir
Ragnar Sigurðsson Sigríður Jenný Guðmundsdóttir
Steinunn Sigurðardóttir Bjarni Vésteinsson
 Sigríður Rut Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til ykkar allra sem 
sýnduð okkur samúð og vinarhug við 
andlát og útför elskulegrar dóttur 
okkar og systur, 

Evu Lynn Fogg

sem lést af slysförum 3. ágúst síðastliðinn.

Guðrún Olga Gústafsdóttir
Keith Warren Fogg
Aron Már Ólafsson

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, 
stjúpmóðir, amma og langamma,

Guðný Ástrún 
Valdimarsdóttir
handavinnukennari,

verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn 
20. september kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar 
er bent á FAAS – Félag aðstandenda alzheimer sjúklinga 
og annarra skyldra sjúkdóma, Hátúni 10b, 
105 Reykjavík.

Magnús Þór Aðalsteinsson Steinunn Brynjarsdóttir
Guðný Aðalsteinsdóttir
Bryndís Björnsdóttir Magni S. Sigmarsson
Ásdís Björnsdóttir Guðni Már Harðarson
Brynjar Steinn Magnússon
og langömmubörn.

Þökkum af alhug þeim sem sýndu 
okkur hlýhug og samúð við fráfall og 
útför móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu, 

Önnu Biering
Fossvogsbletti 2.

Við þökkum sérstaklega starfsfólki á hjúkrunar-
heimilinu Eir sem annaðist hana af umhyggju og alúð.

Moritz Wilhelm Sigurðsson Margrét Dóra Guðmundsdóttir
Guðmundur Sigurðsson  Anna Sigríður Zoëga
Auður Sigurðardóttir  Ólafur Halldórsson
Sigurður Þórir Sigurðsson Ásta Björk Sveinbjörnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Samtökin Sterk efna til samkeppni í 
gerð forvarnarmyndbands um vændi 
á Íslandi. Að sögn Kristbjargar Konu 
Kristjánsdóttur, talskonu samtak-
anna, er tilgangurinn að vekja athygli 
á vændiskaupendum sem hópi en hann 
hefur hingað til verið ósýnilegur í 
þjóðfélaginu.

„Þeir hafa sjaldan eða aldrei verið 
til umfjöllunar í fjölmiðlum og verið 
lausir undan allri ábyrgð. Með breyttri 
löggjöf um vændi, sem kveður á um að 
vændiskaup séu ólögmæt, var fyrsta 
skrefið tekið í þá átt að gera þá hluta 
af umræðunni. Segja má að löggjöfin 
hafi orðið til þess að við lögðum af stað 
með þessa samkeppni.“

Kristbjörg segir markmið keppn-
innar vera að fækka vændiskaupum á 

Íslandi. „Erlendar rannsóknir sýna að 
stór hluti vændiskaupenda, eða allt að 
80 prósent eru fiktarar, vita sjaldnast 
hvað þeir eru að fara út í og sjá eftir 
því. Við bindum vonir við að forvarn-
armyndbönd af þessu tagi hafi áhrif 
á þennan hóp og ýti undir upplýsta 
umræðu um vændiskaup og mansal á 
Íslandi.“

Að hennar sögn má senda inn heim-
ildarmyndir, tónlistarmyndbönd eða 
annað sem þátttakendur setja fram í 
formi myndbands. Hámarkslengd er 
fimm mínútur. Keppt er í aldursflokk-
unum 16-25 ára og 26-35 ára. Verðlaun-
in fyrir yngri flokkinn eru 300.000 
krónur og 400.000 krónur fyrir þann 
eldri. Nánar á heimasíðu Sterk, www.
sterk.is.

Félag áhugafólks um kvenna-
knattspyrnu (FÁK) var stofnað 19. 
júní síðastliðinn. Megintilgang-
ur félagsins er að standa vörð um 
hag kvenna í íslenskri knattspyrnu 
ásamt því að búa til vettvang fyrir 
skoðanir hagsmunaaðila. Meðal 
fyrstu markmiða félagsins er að 
auka aðsókn á kvennaleiki, bæði 
lands- og félagsliða, auka umfjöll-
un og umræðu um knattspyrnu 
kvenna og jafna hlut kvenna og 
karla á öllum sviðum íslenskrar 
knattspyrnu. 

Heimasíða félagsins, www.
kvennafotbolti.is, verður sett í 
loftið í dag, en þá leika bæði A-
landsliðið og U19-landslið kvenna 
í undankeppni Evrópumótsins. A-

landsliðið etur kappi við Noreg á 
Laugardalsvelli klukkan 16 í und-
ankeppni Evrópumótsins, sem fer 
að þessu sinni fram í Svíþjóð 2013, 
og U19-liðið spilar gegn Slóveníu á 
Vodafone-vellinum klukkan 12.

Meðal stofnenda félagsins eru 
þrír þjálfarar yngri flokka kvenna 
og einn þjálfari meistaraflokks 
kvenna. Stofnendurnir eru fimm 
talsins: Ólafur Lúther Einarsson, 
Íris Björk Eysteinsdóttir, Hallur 
Ólafur Agnarsson, Daði Rafnsson 
og Ásgrímur H. Einarsson. Stjórn 
félagsins skipa Ólafur Lúther Ein-
arsson formaður, Daði Rafnsson, 
Ásgrímur H. Einarsson, Hrönn 
Guðmundsdóttir og Þórir Óskars-
son.

Vilja jafna hlut kynjanna í knattspyrnu

KONUR BERJAST Frá leik KR og ÍBV í Pepsi-deild kvenna í 
sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Sýningin Reynsla og þekking var 
opnuð í Verksmiðjunni á Hjalteyri um 
síðustu helgi. Hún beinir athygli að úti-
kennslu í leikskólum og náttúrulegum 
leikgörðum og áhrifum þeirra á and-
legan og líkamlegan þroska fólks.

Meðal þess sem verður sýnt er 
afrakstur af þróunarverkefni um úti-
kennslu sem var unnið í sumar í sam-
starfi við leikskólann Iðavelli á Akur-
eyri. Þar voru elstu börnin úti alla 
daga frá júni og fram í miðjan júli á 
nærliggjandi leikvelli og unnu í anda 
útileikskóla. 

Þá verður til sýnis hönnunarferli frá 
náttúrulegum leikgarði sem varð til 
við Krílakot í sumar, en tilgangurinn 
er að gefa innsýn í hugmyndafræðina 
á bak við þessa tegund af leikgörðum. 

Ýmsar innsetningar leika sér að 
skilningarvitum gesta og eru gagn-
virkar til að gefa dýpri innsýn í hug-
myndafræðina á bak við náttúrulega 
leikgarða. Einnig verða gagnvirk 
vinnusvæði á staðnum sem gestir 
geta tekið þátt í og skapað sína eigin 
hugarsmíð. Sýningin stendur til 25. 
september.

Reynsla og þekking á Hjalteyri

SÝNINGIN Í VERKSMIÐJUNNI Sýningin stendur opin til 25. september.

ÓSÝNILEGIR Vændiskaupendur hafa hingað 
til verið ósýnilegur hópur.

Athygli vakin á vændiskaupum

Hjartans þakkir til allra þeirra fjölmörgu sem sýndu samúð, 
hjálp, hlýju og vinarhug við andlát og útför okkar elskuðu

Hönnu Lilju Valsdóttur og 
Valgerðar Lilju Gísladóttur

Sogavegi 22. 

Gísli Kr. Björnsson
Þorkell Valur Gíslason Guðrún Filippía Gísladóttir
Sigríður Hanna Gísladóttir
Valur Steinn Þorvaldsson    Guðrún Sigurðardóttir
Sigríður Þóra Valsdóttir      Ingólfur Kr. Guðmundsson
Sigurður Már Valsson Dröfn Helgadóttir
Anna Filippía Sigurðardóttir  Björn Ottó Halldórsson 
Kristbjörn Helgi Björnsson  Steinunn Dögg Steinsen
Katrín Ellý Björnsdóttir       Kristinn Halldórsson
Björn Ragnar Björnsson      Guðrún Magnea Árnadóttir
Birgir Magnús Björnsson     Unnur Hlíðberg Hauksdóttir
Fanney Ósk Þórisdóttir
Gísli Guðbrandsson 
Ellý Ingólfsson
                                Guð blessi ykkur öll.
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Langaði þig alltaf að verða 
dýralæknir? „Ekki þegar ég 
var lítil. En svo eignaðist ég 
nokkur dýr og fór með þau til 
dýralæknis og þá breyttist það. 
Þegar ég var orðin eldri og  
búin með framhaldsskólann, þá 
fannst mér dýralækningar vera 
mjög spennandi og komst inn í 
skóla í Noregi. Ég hef aldrei séð 
eftir því.“

Er erfitt að læra það? „Já, það er 
erfitt. Maður þarf að standa sig 
mjög vel í skólanum til þess að 
komast inn í dýralæknaháskóla. 
Námið tekur sex ár og það þarf 
að lesa mikið af erfiðum bókum 
sem eru ekkert alltaf skemmti-
legar. Fyrstu árin voru svo 
erfið að stundum langaði mig 
til að hætta. Seinna fórum við 
að vinna meira með dýrunum 
og þá var námið skemmtilegt 
og spennandi.“ 

Áttu dýr sjálf? „Já, ég á einn lít-
inn hund núna. En ég var búin 
að eiga hund, kött, páfagauk 
og gullfiska áður en ég fór í 
skólann.“ 

Hvað er stærsta dýr sem hefur 
komið á dýraspítalann? „Stærsti 
hundurinn sem ég hef séð var 
90 kílóa Stóri Dani. Hausinn á 
honum náði mér upp í handar-
krika. Stærsti kötturinn var tólf 
kíló og alveg ofboðslega feit-
ur. Bumban á honum var svo 
stór að hann gat varla labbað. 
Stærsta kanínan kom til mín á 
spítala í Svíþjóð. Það var belgísk 

risakanína og hún var átta kíló 
sem er fjórum sinnum stærra 
en venjuleg íslensk kanína. Í 
skólanum mínum kom inn naut 
sem var yfir eitt tonn að þyngd, 
það var 1.300 kíló og við þorðum 
varla að koma nálægt því. Ann-
ars eru hestarnir stærstu dýrin 
sem koma núna á spítalann.“

En minnsta? „Minnstu dýrin 
eru litlir páfagaukar og dverg-
hamstrar. Þeir geta verið minna 
en 30 grömm og stundum svo-
lítið erfitt að lækna þá því að 
tækin okkar eru oft of stór fyrir 
þá.“

Hefur dýr sem þú 
varst að lækna 
einhvern 
tíma ráðist á 
þig? „Já, ég 
hef nokkr-
um sinnum 
verið bitin 
af hundum 
og köttum og 
mjög oft verið 
klóruð. Einu 
sinni réðst á mig 
risastór gylta, 
sem var að 
verja 

grísina sína. Þá þurfti ég að 
hlaupa hratt í burtu. En ég hef 
aldrei slasast neitt, bara fengið 
smá skrámur og marbletti.“

Hvað á maður að gera ef gælu-
dýrið manns verður veikt? 
„Koma með það til dýralækn-
is. Ef það er ekki hægt þá þarf 
alla vega að hringja og tala við 
dýralækninn. Því meiri upplýs-
ingar sem þú getur gefið okkur, 
því betra.“

Hefurðu einhvern tíma tekið 
lasið dýr með þér heim? „Ekki 
oft, en einu sinni kom inn lítill 
hvolpur sem var svo veikur og 
þá fékk hann að vera heima hjá 
mér um nóttina.“  

Hver eru uppáhaldsdýrin 
þín? „Ég á hund núna og 
hann er uppáhaldið mitt, en 
mér finnast kettir líka æðis-
legir og á örugglega eftir að 
eignast kött seinna. Kanínur 

eru líka skemmtilegar þegar 
þær fá að vera inni eins og 

heimilisdýr og eru gæfar.“

krakkar@frettabladid.is
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Ég á einn lítinn 
hund núna. En 

ég var búin að eiga 
hund, kött, páfagauk 
og gullfiska áður en 
ég fór í skólann.

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Aldur:   átta ára. 

Í hvaða skóla ertu: Flataskóla 
í Garðabæ. 

Í hvaða stjörnumerki ertu: 
Krabbanum.

Áttu happatölu? já, töluna 
þrjá. 

Helstu áhugamál/hvað ger-
irðu í frístundum þínum? Æfi 
júdó og sund, leik mér við vini 
mína og með Star Wars-dót, 

Eftirlætissjónvarpsþáttur: 
Stundin okkar og myndir með 
Ástríki og Steinríki. 

Besti matur? Spagettí. 

Eftirlætisdrykkur? Sódavatn. 

Hvaða námsgrein er í eftir-
læti? Lestur, heimilisfræði og 
stærðfræði. 

Áttu gæludýr – ef svo er, 
hvernig dýr og hvað heitir 

það? Ég á kött sem heitir Mala. 
Skemmtilegasti dagurinn 
og af hverju? Skemmtilegasti 
vikudagurinn er sunnudagur því 
hann er svo rólegur og þá er 
notalegt að slappa af eða leika 
við vini sína. Svo finnst mér 
sumardagurinn fyrsti og afmæl-
isdagurinn minn. 
Eftirlætistónlistarmaður/
hljómsveit? Bítlarnir og hljóm-
sveitin Survivor því hún bjó 
til lagið Eye of a Tiger 
sem mér þykir svo 
skemmtilegt. 

Uppáhaldslitur? Ljós-
grænn. 

Hvað gerðirðu í 
sumar? Fór á Akur-
eyri, yfir Kjöl, á 
Kirkjubæjarklaust-
ur og var líka á 

skátanámskeiðum þar sem ég 
lærði að smíða kofa og stunda 
útivist. 

Skemmtilegasta bók sem þú 
hefur lesið? Syrpur og sögurn-
ar úr Njálu sem heita Vetrarvíg, 
Brennan, Blóðregn og Hetjan. 
Hvað ætlarðu að verða þegar 
þú ert orðin/n stór? Ferðaleið-
sögumaður, helst langar mig að 
ferðast um Panama, Bandaríkin 

og Spán. 

HLJÓP ÞEGAR RISASTÓR 
GYLTA RÉÐST Á MIG
Hildigunnur Georgsdóttir dýralæknir vinnur á Dýraspítalanum í Víðidal og er 
innan um dýr allan daginn. Hún sagði Krakkasíðunni svolítið frá starfi dýra-
læknisins, uppáhaldsdýrunum sínum og stóru gyltunni sem réðst á hana.

Askur Hrafn Hannesson

SNERPA.IS/NET Prinsessan á bauninni er meðal þeirra ævintýra sem 
lesa má á heimasíðu Netútgáfunnar, snerpa.is/net en þar er að finna úrval 
ævintýra og þjóðsagna á íslensku. Einnig má þar lesa sögurnar úr Þúsund 
og einni nótt, þar á meðal söguna af Alí Baba.

Tvær appelsínur gengu yfir 
brú. Önnur appelsínan datt út 
í ána. Hvað sagði hin?
„Fljót, skerðu þig í báta!“

„Af hverju ertu með pylsu á 
bak við eyrað?“
„Æ, nei, þá hlýt ég að hafa 
borðað blýantinn!“

„Hvernig kemur þú gíraffa inn 
í ísskáp?“
„Það er ekki hægt. Hættu 
þessu rugli.“

„Hvernig kemur þú fíl inn í 
ísskáp?“ 
„Það er ekki hægt, nema 
þú látir sérsmíða risastóran 
ísskáp.“

Dómarinn: „Ertu sekur?“
Sá seki: „Nei, herra dómari.“
Dómarinn: „Hefurðu stolið 
einhverju áður?“
Sá seki: „Nei, þetta var í fyrsta 
sinn.“ 



Everlasting
Foundation SPF 15

NÝJUNG

15 klukkustundir af 
fullkomnun og algjörri 
vellíðan.

Ertu að leita að frábærum farða? 
Treystu ráðleggingum fagfólksins. 
Með nýrri og afar háþróaðri aðferð, 
High Fidelity System, nær Everlasting 
Foundation frá Clarins að laða fram 15 
klukkustunda lýtalausa og silkimjúka 
áferð og samtímis að auka vellíðan og 
vernda húð þína. Allan daginn, alla 
daga getur þú notið þess hve lengi 
farðinn helst fallegur á húð þinni og 
hve mikla útgeislun hann veitir þér. 
Sólvarnarstuðull (SPF) 15. Fljótandi 
farði eða púðurfarði ... þitt er valið! 
Clarins nýtur þess heiðurs að vera í 
1. sæti þegar kemur að  lúxushúðs-
nyrtivörum á Evrópumarkaði.

Kíktu á www.clarins.com                                                          

Dagana 15. - 21. september. 

Glæsilegur kaupauki* að verðmæti 11.800kr. 
fylgir þegar verslað er fyrir 5.900kr. eða meira.

Líttu við og kynntu þér það allra nýjasta frá Clarins og 
fáðu þér prufu af kremi sem hentar þinni húðtegund.

Clarins dagar í verslunum Hagkaups

*Gildir meðan birgðir endast.
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BAKÞANKAR 
Davíðs Þórs 

Jónssonar

www.matarfikn.is

Esther Helga Guðmundsdóttir M.Sc.

Opinn fræðslufundur um matarfíkn verður haldinn 
mánudaginn 19. september n.k. kl. 20.00, Síðumúla 6.

Erindi flytja Phil Werdell MA og Mary 
Foushi CENAPS, en þau hafa yfir 20 ára 
reynslu sem meðferðaraðilar vegnar offitu, 
matarfíknar og átraskana.

6 daga dvalarmeðferð vegna matarfíknar með 
frábærum meðferðaraðilum! 
Dvalarmeðferðin er sniðin að:

 • Þeim sem vilja stuðning til að byrja í fráhaldi

 • Þeim sem hafa áður verið í fráhaldi en eru í „falli”

 • Þeim sem eru í fráhaldi en vilja dýpka batann sinn

Meðferðaraðilar eru Phil Werdell MA, Mary Foushi CENAPS og Esther 
Helga Guðmundsdóttir MS. Á námskeiðinu er unnið á sama hátt og á 
fyrstu viku í innlagnarmeðferð vegna matarfíknar.  Lögð er áhersla á að 
styðja við svokallað „fráhald“ frá mat sem veldur fíkn og kynningu á 12 
spora bataleiðum. Dagskráin innifelur m.a. „meðferðagrúppur“, fræðslu-
fyrirlestra, lestur og verkefnavinnu og lært að matbúa fráhaldsfæði.

Tími: 23.-28. september, föstudagskvöld til miðvikudags
Staðsetning: Ölver Hafnarfjalli (um 45 mínútna ferð frá Reykjavík).

Verð fyrir 6 daga dvalarnámskeið: kr. 134.200.-

Nám í matarfíkniráðgjöf
Endurmenntunarnámskeið fyrir fagfólk:
Food Addiction: Treatment, Aftercare and Public Health. 

Kynningarfundur verður haldinn þriðjudaginn 20. september n.k. 
kl. 20.00 - 21.30, Síðumúla 6.

Kennarar: Phil Werdell MA., Mary Foushi CENAPS og Esther Helga 
Guðmundsdóttir MS.

Áhugasamir hafi samband í síma 568 3868 og 699 2676 eða 
matarfikn@matarfikn.is

Síðumúli 6, 108 Rvk, sími 5683868
www.matarfikn.is

„Tónlist fyrir alla” 

auglýsir eftir tónleikadagskrám fyrir tónleikahald í 
grunnskólum. 

Allar nánari upplýsingar um hvað koma skal fram í 
umsókninni eru á heimasíðu TFA, www.tonlistfyrir-
alla.is og hjá Jóni Rafnssyni í jon@tonlistfyriralla.is 

Umsóknarfrestur er til 15.október n.k.

Vilt þú taka þátt
í skemmtilegu og

spennandi tónlistarverkefni?
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. sett, 6. rykkorn, 8. næra, 9. háð, 
11. á fæti, 12. ljóst, 14. hégómi, 16. í 
röð, 17. af, 18. skelfing, 20. málmur, 
21. land.

LÓÐRÉTT
1. dægurs, 3. samtök, 4. garðplöntu-
tegund, 5. skrá, 7. heimilistæki, 10. 
sjón, 13. skarð, 15. loga, 16. tæki, 19. 
nafnorð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. lagt, 6. ar, 8. ala, 9. gys, 
11. il, 12. skýrt, 14. snobb, 16. tu, 17. 
frá, 18. ógn, 20. ál, 21. laos. 

LÓÐRÉTT: 1. dags, 3. aa, 4. glitbrá, 
5. tal, 7. ryksuga, 10. sýn, 13. rof, 15. 
báls, 16. tól, 19. no. 

Ekki aftur!!

Gaur! Tormen-
ted Popes 
klikka ekki!

Jói! Vissirðu að 
eyrnamergur verður 
svartur þegar maður 
hlustar á svartmetal?

Núna 
veit ég 

það. Takk 
Zlatan!

Má ég fara 
í Kringluna 
með Söru?

Ertu búinn 
að læra 
heima?

Svona. „Svona“? Ég á bara eftir að 
skrifa ritgerð fyrir 

ensku.
Og tutt-

ugu dæmi 
í stærð-
fræði.

Og læra 
beygingar 
í spænsku.

Þannig að 
þetta er 

svona-búið.

Ég klára 
þetta! 
Treystirðu 
mér ekki?

Svona.

Nærð 
mér ekki 
hérna!

Nærð mér 
ekki!

Veistu, 
maður 

getur verið 
ánægður 

með eitthvað 
en um leið 

séð eftir því?

Ég vil ekki 
vita!

Vúúhúúú! Sléttustripparinn 
lætur til sín taka á ný

Ég er sósíalisti. Ég tel að allir eigi að hafa 
jafnan rétt til menntunar og heilbrigðis-

þjónustu óháð efnahag. Ég tel reynsluna 
hafa sýnt að einkarekstur á grunnþjón-
ustu samfélagsins leiði undantekningalítið 
til misréttis. Markmið einkafyrirtækja er 
að skila hagnaði og sumt á að mínum dómi 
einfaldlega ekki að skila hagnaði.

ÉG er kristinn. Ég trúi á Guð. Ég trúi að 
maður eigi að gera öðrum það sem maður 
vill að aðrir geri sér, að það sé ekki nóg 
að láta það ógert að gera öðrum það sem 
maður vill ekki að aðrir geri sér. Ég trúi 
með öðrum orðum á guð sem leggur á okkur 
ábyrgð og skyldur, ekki bara taumhald og 
bönn. 

ÉG er femínisti. Ég styð félagslegt, efna-
hagslegt og pólitískt jafnrétti kynjanna. 
Mér finnst að allir eigi að fá sömu tækifæri 
og sömu laun fyrir sömu vinnu, óháð kyn-

ferði. Í raun get ég ekki verið sósíalisti án 
þess að vera femínisti.

 ÖLLU sem hér hefur verið 
nefnt hefur verið mis-
kunnarlaust misbeitt í gegn 
um tíðina. Öll þessi hug-
myndafræði bræðralags, 
samhjálpar og mannjöfn-
uðar hefur verið notuð til 
að réttlæta mannréttinda-

brot, misrétti og kúgun. En gúlagið var ekki 
sósíalismi. Krossferðir og hommahatur eru 
ekki kristindómur. Ekki frekar en að 11. 
september hafi verið islam eða að pyntingar 
og aftökur guðleysingja á kirkjunnar fólki 
í Austur-Evrópu kommúnismans hafi verið 
siðrænn húmanismi. Vandamálið er ekki 
hugmyndafræði. Vandamálið er hrætt fólk 
sem notar hugmyndafræði til að réttlæta 
ofbeldi. Ofbeldi er viðbragð hugleysingjans 
við því sem hann upplifir sem „öðruvísi“. 
Vandamálið er óttinn við „hina“ og hugsun 
sem hólfar fólk niður í „okkur“ og „hina“. 
Vandamálið er óþol gagnvart því sem fellur 
ekki að manns eigin þægilegu heimsmynd.

FEMÍNISMI, sem setur konur í þá stöðu að 
þurfa að afsaka og réttlæta klæðaburð sinn, 
notkun á snyrtivörum, verkaskiptinguna 
inni á heimilinu eða jafnvel langanir í kyn-
lífi, er á villigötum. Þegar hugmyndafræði, 
sama hvaða nafni hún nefnist, fer að fela 
í sér ritskoðun, tískulögreglu og persónu-
njósnir er hún löngu hætt að snúast um hug-
sjónir. Þá hefur vænisýkin tekið völdin, eins 
og svo sorglega mörg dæmi sanna.

ÞAÐ gildir einu með hvaða hugtökum ger-
ræði er skreytt, á hvaða hugmyndafræði 
það er hengt. Ofbeldi verður alltaf ofbeldi. 
Það verður aldrei kristindómur, islam, 
sósíalismi eða femínismi, hvað sem hver 
segir.

Misbeiting hugmyndafræðinnar

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI ÍÞRÓTTIR
Meiri Vísir.
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PAPPÍRSFIÐRILDI
– KILJA
JAÐIAUGAÐ – KILJA

Verð: 990 kr.

Í FRJÁLSU FALLI – KILJA
FRIÐLAUS – KILJA

Verð: 1.990 kr.

BALLIÐ Á BESSASTÖÐUM

Nú: 1.290 kr.
Verð áður: 2.490 kr.

48%
afsláttur

MAMMA – MYNDLJÓÐ

Nú: 490 kr.
Verð áður: 929 kr.

SPÁMAÐURINN

Nú: 890 kr.
Verð áður: 1.389 kr.

TÁR, BROS OG TAKKASKÓR
– KILJA

Nú: 490 kr.
Verð áður: 1.290 kr.

62%
afsláttur

HIMINGEIMURINN

Nú: 1.790 kr.
Verð áður: 3.290 kr.

46%
afsláttur

STÓRSKEMMTILEGA 
STELPUBÓKIN

Nú: 1.690 kr.
Verð áður: 3.990 kr.

58%
afsláttur

SAGNALIST
– ÍSLENSK STÍLFR. II

Nú: 990 kr.
Verð áður: 5.622 kr.

82%
afsláttur

Í NÆTURGARÐI
FÍNA BLÓMIÐ

Nú: 390 kr.
Verð áður: 1.390 kr.

72%
afsláttur

2 fyrir12 fyrir1

Opið alla helgina kl.  10–19
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Fiskislóð

Fiskislóð

RISAlagersala 
á Fiskislóð 39

Nýtt 
kortatímabil

LJÓSIÐ YFIR LANDINU

Nú: 390 kr.
Verð áður: 3.557 kr.

90%
afsláttur

BREIÐAVÍKURDRENGUR

Nú: 790 kr.
Verð áður: 4.490 kr.

82%
afsláttur 47%

afsláttur36%
afsláttur

Allir sem kaupa fyrir  

6.000 kr. eða meira 

fá bókagjöf. Þeir sem  

kaupa fyrir 12.000 kr. 

eða meira fá tvær  

bækur að gjöf.

Allt að   

       90%
 afsláttur

Fo r l ag ið  ·  F i s k i s l óð  39  ·  101  Reyk j av í k  ·  fo r l ag id@fo r l ag id . i s  ·  O pi ð  a l l a  dag a  k l .  10–19  –  f im mtudaga  k l .  10–21



menning@frettabladid.is

BESTU VINIR Finnbogi Þorkell Jónsson og Tinna Þorvalds Önnudóttir fara með hlut-
verk vinanna doktor Flosa og Vönju frænku, sem vinna úr óöryggi sínu í sameiningu.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Barnaleiksýningin Kallinn 
sem gat kitlað sjálfan sig 
var nýverið frumsýnd í 
Norðurpólnum. Verkið er 
samið af leikhópnum Fjöður 
í hatti, út frá hugmynd leik-
stjórans Árna Kristjáns-
sonar um sérfræðing á sviði 
hláturs.

Leikhópurinn Fjöður í hatti sýnir 
nýja íslenska leikverkið Kall-
inn sem gat kitlað sjálfan sig í 
Norðurpólnum. Leikstjóri verks-
ins er Árni Kristjánsson og er sýn-
ingin samin af leikhópnum, sem 
varð til við gerð barnaleikritsins.

Verkið segir frá doktor Flosa, 
leiknum af Finnboga Þorkeli Jóns-
syni, og Vönju frænku hans, sem 
er túlkuð af Tinnu Þorvalds Önnu-
dóttur.

„Flosi er doktor í hlátur- og kitl-
vísindum og safnar hlátri í krukk-
ur. Sagan hefst þegar Flosi býður 
Vönju frænku í heimsókn til að 
sýna henni nýjustu tilraunina. 
Hann hefur nefnilega fundið leið 
til að kitla sjálfan sig,“ segir Árni.

Spuni var nýttur við persónu-
sköpun og leggur hópurinn ríka 
áherslu á vinabönd persónanna í 
verkinu og hvernig þau vinna úr 
óöryggi sínu í gegnum vináttuna.

„Í sýningunni verður Vönju svo 
mikið á að hún byrjar að rappa. 
Hún sér einnig um dans sýningar-
innar, en hún er haldin sjúkdómi 
sem veldur því að hún byrjar oft 
að dansa upp úr þurru.“ 

Listformin dans, söngur og 

leikur sameinast í þessari 50 mín-
útna löngu leiksýningu, en flutt 
eru þrjú lög, að meðtöldu rapp-
laginu.

„Finnbogi hafði fundið fyrir 
því þegar hann las sögur fyrir 
litlu frænku sína að henni þótti 
skemmtilegast að hlusta á sögur 
sem hann hafði einnig gaman af.“ 
Leikhópurinn lagði því upp með 
gera leikrit þar sem börn og for-
eldrar gætu sameinast í hlátri.

Tónskáldið Albert Hauksson 
samdi tónlist sýningarinnar en 
lagatextana unnu Árni og Finn-
bogi í sameiningu. Myndlistarkon-
urnar Ásta Fanney Sigurðardótt-
ir og Margrét Agnes Iversen sáu 
um leikmynd og búninga. Hlut-
verk þeirra var að búa til heildar-
mynd um furðuheim doktor Flosa. 
Að sögn Árna urðu heilu senurnar 
til vegna hinna sérkennilegu leik-
muna sem þær grófu upp.

Sýningarrými Norðurpólsins 
er ekki eins hefðbundið og hjá 
stofnanaleikhúsunum. Börnin 
verða þannig meiri þátttakendur 
í sýningunni og hefur leikhópur-
inn fundið fyrir ánægju foreldra 
með þann þátt.

„Börnin fá að sitja á dýnu 
nálægt sviðinu, þau hrópa inn 
í leikritið og við það myndast 
skemmtileg stemning. Á frumsýn-
ingunni gekk ein stelpa á sviðið og 
þurftu leikararnir að biðja hana 
vinsamlegast um að setjast aftur.“

Kallinn sem gat kitlað sjálfan 
sig er sýnt á föstudögum kl. 18 
og á sunnudögum kl. 14 í Norð-
urpólnum og er áætlað að sýna 
verkið fram í október.

hallfridur@frettabladid.is

Doktor í hlátur- 
og kitlvísindum

Leikstjórinn Árni Kristjánsson 
útskrifaðist af brautinni Fræði og 
framkvæmd frá Listaháskóla Íslands 
fyrir þremur árum. Hann hefur meðal 
annars unnið sem aðstoðarleikstjóri 
með Sveini Einarssyni við Íslensku 
óperuna og í Gerplu í Þjóðleikhúsinu 
með Baltasar Kormáki, sem báðir eru 
hoknir af reynslu. Á síðasta ári flutti 
hann í Iðnó frumsamda einleikinn Á 
gólfinu, sem framleiddur var af Sveini 
Einarssyni og Vigdísi Finnbogadóttur. 
Hann hefur leikstýrt atvinnuleikhóp-
um í London. Í sumar leikstýrði hann 
og samdi útvarpsþættina Skapalón 
á Rás 1. Einnig hefur hann leikstýrt 
mörgum menntaskólasýningum og 
kennt leiklist, þar á meðal á götum 
Kostaríku.

STÖRF ÁRNA KRISTJÁNSSONAR LEIKSTJÓRA

30-50%
afsláttur *

Rýmingarsala í Kauptúni Garðabæ

Verslun BYKO
í Kauptúni lokar!

Dæmi um vöruflokka með afslætti:
Hreinlætis- og blöndunartæki 

Rafmagns- og loftverkfæri

Handverkfæri

Festingar og járnvörur

Ljós og lampar

Raflagnaefni

Parket og flísar

Málningarvörur

Búsáhöld

Innréttingar

Heimilisraftæki

Teppi og mottur

Leikföng og tómstundavörur

30% afsláttur

30% afsláttur

40% afsláttur

40% afsláttur

50% afsláttur

40% afsláttur

30% afsláttur

30% afsláttur

50% afsláttur

40% afsláttur

30% afsláttur

40% afsláttur

30% afsláttur

*Afslátturinn gildir ekki á timbri, pípulagningaefni og vörum í Outlet hluta.

BYKO Kauptún lokar     30-50% afsláttur*     BYKO Kauptún loka    30-50% afsláttur*      BYKO Kauptún lokar      30-50% afsláttua
B

u
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ÞÓRA EINARSDÓTTIR  ·  FINNUR BJARNASON  ·  GARÐAR THÓR CORTES 
ÁGÚST ÓLAFSSON  ·  SIGRÚN HJÁLMTÝSDÓTTIR  ·  JÓHANN SMÁRI SÆVARSSON

HULDA BJÖRK GARÐARSDÓTTIR  ·  AUÐUR GUNNARSDÓTTIR  ·  SIGRÍÐUR ÓSK KRISTJÁNSDÓTTIR
SNORRI WIUM  ·  VALGERÐUR GUÐNADÓTTIR  ·  KOLBEINN JÓN KETILSSON  ·  VIÐAR GUNNARSSON

KÓR OG HLJÓMSVEIT ÍSLENSKU ÓPERUNNAR

LÝSING: PÁLL RAGNARSSON  ·  BRÚÐUGERÐ: BERND OGRODNIK 
BÚNINGAR: FILIPPÍA I. ELÍSDÓTTIR  ·  LEIKMYND: AXEL HALLKELL JÓHANNESSON
LEIKSTJÓRI: ÁGÚSTA SKÚLADÓTTIR  ·  HLJÓMSVEITARSTJÓRI: DANÍEL BJARNASON

FRUMSÝNT Í HÖRPU 22. OKTÓBER 2011

Laugardaginn 29. október kl. 20 Laugardaginn 19. nóvember kl. 20
Laugardaginn 5. nóvember kl. 20 Sunnudaginn 20. nóvember kl. 16
Laugardaginn 12. nóvember kl. 20 Laugardaginn 25. nóvember kl. 20
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Félagsmenn í Vinafélagi Íslensku óperunnar athugið!
Frestur til að ganga frá kaupum á fráteknum miðum

fyrir félagsmenn rennur út 25. september.
Nánari upplýsingar í miðasölu Hörpu.

Við bjóðum þig velkominn 
í prufu, mánudaginn 19. sept. í 
Grensáskirkju, Háaleitisbraut, 
kl. 19:30. 
Nótnalæsi er kostur en ekki skilyrði.

Stjórnandi er Gunnar Ben. 

Stjórn ÁKR

Tenór eða bassi?
Langar þig að ganga til liðs við metnaðar-
fullan, blandaðan kór með fjölbreytta 
efnisskrá og skemmtilegu fólki?
Nú þegar við erum að hefja okkar 45. starfsár höfum við laus pláss 
fyrir karla, bæði í tenór og bassa. 

www.kor.is

Tónleikar  ★★

Klassík í Vatnsmýrinni 
Miklós Dalmay flutti verk eftir Debussy, Liszt og Elínu Gunnlaugs-
dóttur

Norræna húsið, 14. september.

Árás á píanóstrengi
Klassík í Vatnsmýrinni. Miklós Dalmay flutti verk eftir Debussy, 
Liszt og Elínu Gunnlaugsdóttur í Norræna húsinu á miðvikudags-
kvöldið.

Tónleikum ungverska píanóleikarans Miklós Dalmay, sem hefur 
búið hér um árabil, seinkaði um hálftíma. Þeir voru haldnir í Nor-
ræna húsinu. Ástæðan fyrir seinkuninni var sú að strengur hafði 
slitnað í píanóinu þegar Dalmay var að æfa sig. Það tók drjúga stund 
að lagfæra það. 

Skýringin á því af hverju strengurinn slitnaði kom í ljós þegar nokk-
uð var liðið á tónleikana. Á efnisskránni var frumflutningur á verk-
inu Punktar og strik eftir Elínu Gunnlaugsdóttur. Það var í þremur 
köflum. Ég verð því miður að segja að fyrsti kaflinn var einhver verst 
skrifaða píanótónlist sem ég hef á ævi minni heyrt. 

Tónlistin var ekkert annað en leiðigjörn tónhending. Hún var 
endurtekin á efsta tónsviðinu aftur og aftur og AFTUR. Tóntegund-
in breyttist að vísu í sífellu, en aldrei þannig að það virkaði áhuga-
vert. Hamrað var á efstu strengjum píanósins þangað til maður var 
að verða brjálaður. Og viti menn: Strengur slitnaði aftur. Píanóið varð 
svo falskt við þessi átök að það sem á eftir kom, var á mörkum þess 
að hægt væri að hlusta á það.

Eins og áður sagði var verk Elínar í þremur köflum. Hinir tveir 
kaflarnir voru skárri, en samt ekki sérlega bitastæðir. Annar kafl-
inn var andstæða hins fyrri, rólegur og aðallega á neðsta tónsviðinu. 
Hann var býsna þráhyggjukenndur og endurtekningarsamur. Og sá 
þriðji var hvorki fugl né fiskur.

Ég vil taka það fram að ég hef heyrt margt fallegt eftir Elínu í 
gegnum tíðina, t.d. kórverk sem hafa komið sérlega vel út. Ég veit að 
hún getur gert betur en þetta.

Fyrir utan þessi ósköp voru tónleikarnir ágætir. Dalmay er flottur 
píanóleikari með góða tækni og listrænt vit. Hann kynnti hvert verk 
sjálfur. Það gerði hann einkar skemmtilega og kryddaði mál sitt með 
húmor sem hitti beint í mark. Images II eftir Debussy var fullt af hug-
myndaauðgi og skáldlegum blæbrigðum. Og Les cloches de Genève 
og Liebestraum eftir Liszt var prýðilega flutt. Sömu sögu er að segja 
um Ungverska rapsódíu nr. 13 í lok tónleikanna. Að vísu var píanóið 
þá orðið rammfalskt af fyrrgreindum ástæðum. 

Ég vona að ég heyri Dalmay spila sem fyrst aftur – og þá eitthvað 
sem ekki slátrar hljóðfærinu.

Jónas Sen

Niðurstaða: Barsmíðakennt íslenskt tónverk eyðilagði annars góða tónleika.

Fjöldi innlendra skáldverka kemur út á hljóðbók sam-
hliða innbundnum verkum í haust. Hægt verður að 
sækja bækurnar á sérstakt vefsvæði á Tónlist.is og 
verða valdir titlar einnig gefnir út á geisladiski. 

Útgáfufélagið Skynjun stendur á bak við útgáfuna og 
mun gefa út hljóðbækur frá helstu bókaforlögum lands-
ins. Stefán Hjörleifsson hjá Skynjun segir að stefnt 
sé að því að gefa út 25 til 40 titla á ári. Þetta markar 
vatnaskil í útgáfu hljóðbóka hér á landi, sem bæði 
snareykst og verður aðgengilegri en hingað til hefur 
verið. Stefán segist hafa furðað sig á að útgáfa hljóð-
bóka hafi ekki verið umfangsmeiri.

„Ég held að það helgist af því að bókaútgefendur 
hafi verið brenndir af þeirri reynslu. Áður fyrr þurfti 
hljóðbók að koma út á sex kassettum eða nokkrum 
geisladiskum. Nú eru komnar til græjur þar sem hægt 
er að hlusta hvar og hvenær sem er og maður þarf ekki 
að gera annað en að fara á netið til að sækja bókina.“ 
Hann bætir við að aðrir útgefendur hljóðbóka séu vel-
komnir til samstarfs. „Það myndi einfaldlega auka 
úrvalið.“ 

Stefán segir megináhersluna vera á nýjar bækur, 
til dæmis komi bækur Arnaldar Indriðasonar, Yrsu 
Sigurðardóttur og Ólafs Jóhanns Ólafssonar allar út á 
hljóðbók í haust. „Við erum líka með valin eldri verk 
sem við gefum út, til dæmis bækur Arnaldar og Yrsu.“ 

Að sögn Stefáns er mikil vinna í lögð í lesturinn 
sjálfan. Í hópi lesara eru landsþekktir leikarar á borð 
við Ingvar Sigurðsson og Elvu Ósk Ólafsdóttur en í 
sumum tilfellum lesa höfundar verk sín sjálfir.

Stóraukin útgáfa hljóðbóka 

STEFÁN HJÖRLEIFSSON
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Netið er eins og vatn
úr krana, þarf bara 
alltaf að virka
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Fimmta Kanilkvöldið verð-
ur haldið á Faktorý í kvöld. 
Að þessu sinni er boðið upp 
á syngjandi plötusnúða.

„Drengurinn er algjör látúnsbarki. 
Hann syngur jafn vel og R. Kelly, 
Justin Timberlake og Stevie Nicks 
samanlagt. Sem er eins gott, því 
við flytjum meðal annars lög eftir 
þau í nýjum búningi,“ segir Stein-
dór Grétar Jónsson um söngrödd 
Alexanders Briem, sem er hvað 
þekktastur fyrir leik sinn í kvik-
myndinni Gauragangi. Saman 
mynda þeir tvíeykið Lím Drím 
Tím – syngjandi plötusnúða,  og 
munu skemmta á Kanilkvöldi á 
Faktorý, sem hefst á miðnætti í 
kvöld.

Sérstaða Lím Drím Tím er 
fólgin í því að spila eitt lag og 

syngja annað yfir. „Ég vil ekki 
nefna stærstu sprengjurnar okkar 
en við munum spila endurhljóð-
blöndu af laginu I Follow River 
með Lykke Ly og syngja yfir það 
Dreams með Fleetwood Mac, fólk 
ætti að þekkja það,“ segir Alex-
ander og Steindór bætir við að sá 
eini sem vitað er til að hafi gert 
eitthvað svipað á Íslandi sé Erlend 
Øye úr hljómsveitinni Whitest Boy 
Alive, þegar hann var hér á landi 
fyrir nokkrum árum.

Þetta verður fimmta Kanilkvöld-
ið en vinahópi drengjanna fannst 
skorta alvöru danspartý og tók því 
málið í sínar hendur. Dansveisl-
an fer fram á efri hæð Faktorý og 
munu Kanilsnældurnar, B.G. Bar-
regaard og Jón Eðvald kanilsnúð-
ur þeyta skífum ásamt drengjun-
um, sem lofa taumlausri gleði og 
trylltum dansi.  hallfridur@frettabladid.is

Plötusnúðar syngja 
í alvöru danspartýi

TAUMLAUS GLEÐI „Við 
verðum með stærsta 
hljóðkerfið hans Óla ofur,“ 
segir Steindór Grétar sem 
er til vinstri á myndinni. Við 
hlið hans er látúnsbarkinn 
Alexander Briem.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



Síminn býður upp á hraðar og öruggar áskriftarleiðir 
þar sem þú getur fylgst með notkuninni og breytt 
áskriftinni eftir þínum þörfum með einum músarsmelli.

Hringdu núna í 800 7000 og veldu þína leið 
– með Netvara og Sjónvarpi Símans.

Mánaðarverð

4.490 kr.
Mánaðarverð

5.490 kr.
Mánaðarverð

6.490 kr.

Leið 1 
10GB

Leið 2 
40GB

Leið 3 
80GB

Leið 4 
140GB

Mánaðarverð

7.690 kr.

11112Mb  • 10GB

22212Mb  • 40GB 33312Mb  • 80GB

44416Mb  • 140GB

Viltu miklu 
hraðara Internet? 
Á siminn.is sérðu 
hvort Ljósnetið er 

komið til þín.
Vinsælasta 

leiðin
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 17. september 2011 

➜ Tónleikar
15.00 Á sjöttu tónleikum jazztón-
leikaraðar veitingastaðarins Munn-
hörpunnar í Hörpu kemur fram 
hljómsveitin Sálgæslan. Aðgangur 
er ókeypis.

20.30 Tónleikar með Jóni Kr. Ólafs-
syni í FÍH salnum, Rauðagerði 27. 
Ásamt honum kemur fram einvalalið 
tónlistarmanna. Miðaverð er kr. 2.000.
20.30 Multi Musica hópurinn heldur 
útgáfutónleika í Salnum í Kópavogi en 
diskurinn Unus Mundus er nýkominn 
út. Miðaverð er kr. 2.500.
21.00 Útgáfutónleikar Weirdcore og 
Bix á Bakkusi. Ásamt þeim koma fram 
djdelarosa, Plx og Futuregrapher. Eftir 
tónleika stjórnar DJ Kgb tónlistinni. 
Aðgangur er ókeypis.
21.00 Októberfest Stúdentaráðs 
Háskóla Íslands: Dikta, Jón Jónsson 
og Blaz Roca koma fram. Tónleikarnir 
fara fram í tjaldi fyrir framan Háskóla 
Íslands.
21.00 Hljómsveitin Vax heldur tónleika 
á Brekkunni á Stöðvarfirði kl. 21 og aðra 
tónleika á Kaffi Kósý á Reyðarfirði á 
miðnætti. Miðaverð er kr. 1.200. 

21.00 Jussanam leikur brasilískan 
djass á Café Haiti.
21.30 Svavar Knútur kemur fram á 

Café Rosenberg ásamt 
stúlknakór. Daníel Jón 

sér um upphitun. 
Aðgangseyrir er kr. 

1.500.
22.00 
Hljómsveit-

irnar Ensími og 
Ourlives leika 

á rokktónleikum 
á opnunarhelgi 
Gauks á Stöng á 

Tryggvagötu 22. Aldurstakmark er 18 
ára og aðgangur er ókeypis.

➜ Leiklist
14.00 Fulltrúi frá Dramatikkens hus 
flytur erindi og Bjarni Jónsson leikskáld 
stýrir umræðum í Tjarnarbíói. Viðburð-
urinn er hluti af Grósku, höfundahátíð 
Félags leikrita og handritshöfunda.
20.00 Leikverkið Verði þér að góðu 
með leikhópnum Ég og vinir mínir sýnt 
í Hofi á Akureyri. Miðaverð er kr. 2.500.
20.00 Frumsýning leikverksins Alvöru 
menn í leikstjórn Gunnars Helgasonar. 

Leikritið er sýnt í Austurbæ og miðaverð 
er kr. 3.500.
20.00 Leikfélagið Sýnir flytur nýja leik-
gerð af riddarasögunni um Tristram og 
Ísönd í Gaflaraleikhúsinu í Hafnarfirði. 
Miðaverð er kr. 2.500.

➜ Opnanir
15.00 Sýningin Night Cometh með 
verkum eftir bandaríska myndlistar-
manninn Philip Van Keuren verður 
opnuð í sal Íslenskrar grafíkur. Lista-
maðurinn verður viðstaddur sýninguna. 
Allir velkomnir.
15.00 Sýningin Hryggjarstykki verður 
opnuð í Listasafni Sigurjóns Ólafssonar 
á Laugarnesi. Til sýnis eru ný verk eftir 
Svövu Björnsdóttur. Aðgangseyrir er 
kr. 500, eldri borgarar greiða kr. 300 en 
aðgangur er ókeypis fyrir nemendur og 
börn til 18 ára aldurs.
15.00 Sýningin á verkum Hildar 
Hákonardóttur, Þar sem ég bjó og það 
sem ég lifði fyrir, veðrur opnuð í Lista-
safni ASÍ við Freyjugötu. Allir velkomnir.

16.00 Hildur Evlalía Unnarsdóttir 
opnar sýningu í Gallerí Tukt. Allir eru 
velkomnir. 
19.30 Sýningin Grasrót IX verður 
opnuð í Nýlistasafninu. Listamenn sem 
sýna eru Bryndís Björnsdóttir, Helga 
Björg Gylfadóttir, Irene Ósk Bermu-
dez, Klængur Gunnarsson, Kolbrún 
Ýr Einarsdóttir, Kristín Rúnarsdóttir, 
Sigríður Tulinius og Sigurður Atli 
Sigurðsson. Allir velkomnir.
21.00 2 Fuglar, samsýning Bergs 
Andersonar og Baldvins Einarssonar, 
veðrur opnuð í Gallerí Dverg, Grundar-
stíg 21. Allir velkomnir.

➜ Kvikmyndir
20.00 Bandaríski leikarinn og kvik-
myndagerðarmaðurinn Crispin Glover 
flytur leikverk sem byggir á bókum 
sínum Crispin Hellion Glover’s Big Slide 
Show og sýnir kvikmynd sína What Is it? 
í Bíói Paradís. Miðaverð er kr. 2.500.

➜ Ljósmyndasýningar
14.00 Sissa ljósmyndari hefur opnað 
ljósmyndasýninguna Honesty á Kex 
Hostel. Allir velkomnir. Sýningin er opin 
alla daga fram til 22. september.

➜ Tónlist
22.00 DJ Manny þeytir skífum á 
Barböru.
22.00 Pabbahelgi er á Kaffibarnum 
og þeyta Benni B Ruff og Gísli Galdur 
skífum.
22.00 DJ Jón stjórnar tónlistinni á 
Thorvaldsen.
22.00 Plötusnúðurinn DJ Logi Pedro 
úr hljómsveitinni Retro Stefson þeytir 
skífum á Faktorý.
22.00 Plötusnúðurinn Dj Into The 
Night spilar á Trúnó.
22.00 Hljómsveitin Timburmenn leika 
í Hressingarskálanum. Að tónleikum 
loknum stjórnar DJ Fúsi tónlistinni.
22.00 DJ Símon þeytir skífum á 
Vegamótum.
23.00 Plötusnúðurinn Dj Geiri Flóvent 
spilar tónlist á Hvítu Perlunni.
23.30 Plötusnúðurinn Dj Bogi spilar 
tónlist á Esju.
23.30 Plötusnúðurinn DJ Árni Kocoon 
spilar á Prikinu.
23.30 Fimmta Kanilkvöld ársins fer 
fram á Faktorý. Kanilsnældurnar, Lím 
Drím Tím - syngjandi plötusnúðar, B.G. 
Baarregaard og Jón Eðvald kanilsn-
úður. Aðgangur er ókeypis.

➜ Markaðir
12.00 Haustmarkaður Hlöðunnar í 
Vogum á Vatnsleysuströnd þar sem 
ýmislegt matarkyns sem og handverk 
verður til sölu. Markaðurinn er haldinn í 
hlöðu við Egilsgötu 8. Allir velkomnir.

Sunnudagur 18. september 2011 

➜ Tónleikar

20.00 Hinn heimsþekkti Gustavo 
Adolfo Dudamel stjórnar Sinfóníu-
hljómsveit Gautaborgar í Eldborg í 
Hörpu. Miðaverð er frá kr. 5.900 til kr. 
10.900.
21.00 Hljómsveitin Vax heldur tónleika 
í Sláturhúsinu á Egilsstöðum. Miðaverð 
er kr. 1.200.
21.00 Djasstónleikar með Ólafi Jóns-
syni og Stefáni S. Stefánssyni og 
hljómsveit á Café Rosenberg. Aðgangs-
eyrir er kr. 1.000.
21.00 Eyjólfur Kristjánsson mætir 
með gítarinn og leikur dægurlög á 
opnunarhelgi Gauks á Stöng á Tryggva-
götu 22. Aldurstakmark er 18 ára og 
aðgangur er ókeypis.
22.00 Stefán Stefánsson heldur 
tónleika á Café Rosenberg.

➜ Leiklist
14.00 Barnaleikritið Kallinn sem gat 
kitlað sjálfan sig er sýnt á Norður-
pólnum. Miðaverð er kr. 1.900.
20.00 Leiksýningin Þetta er lífið ... om 
lidt er kaffen klar! í flutningi Charlotte 
Bøving er sýnd í Iðnó. Miðaverð er kr. 
2.900.
20.00 Leikfélagið Sýnir flytur nýja leik-
gerð af riddarasögunni um Tristram og 
Ísönd í Gaflaraleikhúsinu í Hafnarfirði. 
Miðaverð er kr. 2.500

➜ Síðustu forvöð
11.00 Lokasýningarhelgi Saumað í 
stein, sýningar Helgu Pálínu Brynjólfs-
dóttur textílhönnuðar í Herberginu, 
sýningarsal Kirsuberjatrésins á Vestur-
götu 4. Allir velkomnir.
14.00 Gárum, sýningu Önnu Hallin og 
Olgu Bergmann lýkur í Kling og Bang 
gallerí. Aðgangur er ókeypis.

➜ Söngskemmtun
14.00 Söngstundin Syngjum og 
kveðum í kaffihúsi Gerðubergs. Gestir 
fá sönghefti og geta sungið um haustið 
ásamt ýmsum tónlistarmönnum. 
Aðgangur er ókeypis.

➜ Sýningarspjall
15.00 Sýningarstjóraspjall um 
sýninguna Ný list verður til og að því 
loknu er fyrsti tónlistargjörningurinn 
fluttur í tónleikaröðina Jaðarber. 
Aðgangseyrir er kr. 1.000, námsmenn 
yngri en 25 ára greiða kr. 500, aðgangur 
er ókeypis fyrir börn yngri en 18 ára, 
eldri borgara og öryrkja.

➜ Kvikmyndir
15.00 Sovésk kvikmynd frá 1956, 
Ódauðleg herdeild, verður sýnd í MÍR, 
Hverfisgötu 105. Þetta er leikin mynd 
um hetjulega vörn virkisins í Brest, 
Hvíta-Rússlandi, á fyrstu dögum og 
vikum innrásar Þjóðverja í Sovétríkin 
sumarið 1941. Enskur texti. Aðgangur 
er ókeypis. 

➜ Tónlist
21.00 Djasstónleikar á Faktorý. Allir 
velkomnir.
22.00 Djass er leikinn á Café Oliver. 
Allir velkomnir.

➜ Samkoma
12.00 Lítil styrktarsamkoma fer fram á 
veitingastaðnum Kryddlegnum Hjörtum 
til styrktar Umhyggju, styrktarfélagi 
langveikra barna. Boðið upp á veitingar, 
fyrirlestra og gyðjuathöfn. Þátttaka 
kostar kr. 5.000 og rennur allur ágóði til 
Umhyggju.
19.00 Bridge hefst í Breiðfirðingabúð. 
Spilaður er tvímenningur. Aðgangseyrir 
er kr. 600.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

Weirdcore-raftónlistarkvöld verður haldið á Bakkusi í 
kvöld. Einnig verður fagnað nýrri plötu Bix, Animalog, sem 
kom út 7. september. Fram koma Bix, DJ Delarosa, PLX og 
Futuregrapher.  

Weirdcore var stofnað árið 2005 af þeim Tanyu Pollock 
og Rósu Birgittu Ísfeld. Þær fengu til liðs við sig raftón-
listarmanninn Sigurbjörn Þorgrímsson, betur þekktan 
sem Biogen, sem lést fyrr á árinu. Weirdcore-kvöldin voru 
haldin mánaðarlega og var það síðasta haldið í fyrra, 17. 
september, sem er einnig afmælisdagur Tanyu. „Við hætt-
um með þetta Weirdcore því hann var orðinn svo veikur,“ 
segir Tanya og á þar við Biogen. „Núna ætlum við að halda 
upp á lífið og það sem við sköpuðum saman og heiðra þessa 
útgáfu með Bix í leiðinni.“

Tónleikarnir standa yfir frá 21 til 01 og er aðgangur 
ókeypis.  - fb

Halda upp á lífið

BIX Nýrri plötu Bix, Animalog, verður fagnað í kvöld.

„Ef ég fer eitthvert er það á English Pub, B5 eða Prikið. 
Maður fer bara þangað sem vinirnir eru,“ segir Ásgeir Orri 
Ásgeirsson hjá upptökuteyminu Stop Wait Go, sem hefur 
unnið með Friðriki Dór, Erpi, Haffa Haff, The Charlies og 
Steinda Jr. „Þetta eru langmest sóttu staðirnir, held ég. 
Það er alltaf troðið þarna.“ Ásgeir Orri, sem er 21 árs, er 
annars ekki mikil barfluga. „Mér finnst mjög gott að fara 
út að borða á Prikinu um helgar. Það er gott að 
fara þangað í þynnkumatinn.“
Meðlimir Stop Wait Go hafa verið duglegir við 
að semja eigin lög að undanförnu og selja 
þau til Bandaríkjanna. Fyrir vikið eru þeir 
hættir með íslensk verkefni í bili.  - fb

Besti barinn:  Ásgeir Orri Ásgeirsson

Fer þangað sem vinirnir eru
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KL. 11-16
Bændamarkaðurinn er í Krónunni
Lindum / Bíldshöfða / Granda / Mosfellsbæ / Selfossi / Akranesi
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fyrst og fremst ódýr

BREIÐSKÍFA SÖNGKONUNNAR RIHÖNNU  ku vera væntanleg 
á þessu ári. Fréttirnar eru óvæntar, en síðasta plata hennar kom út í fyrra. 

Sverrir Garðarsson sleit 
liðþófa og hefur verið frá 
keppni í fótbolta í sumar. 
Meðan hann jafnar sig á 
meiðslunum framleiðir 
hann lampa með félaga 
sínum.

Sverrir Garðarsson, varnartröll úr 
FH, hefur verið frá knattspyrnu-
vellinum í allt sumar vegna meiðsla 
og hefur fyrir vikið beint kröftum 
sínum í aðra átt. Hann er nú farinn 
að framleiða nýstárlega lampa með 
félaga sínum, Ingvari Birni Þor-
steinssyni, nema í vöruhönnun við 
Listaháskólann og hönnuði lamp-
ans. Sverrir segir þetta einungis 
fyrstu línuna hjá þeim félögum, 
þeir ætli sér meira í náinni fram-
tíð. Lampinn var til sýnis á einni 
stærstu hönnunarsýningu í heimi 
í Stokkhólmi í fyrra og fékk góðar 
viðtökur.

Sverrir sleit liðþófa í upphafi 
sumarsins og í uppskurði kom í ljós 

að hann var með brjóskskemmdir í 
hnénu. Hann er nú í stífri endurhæf-
ingu, sem hann segir að gangi mjög 
vel. „Ég er ekkert búinn að leggja 
skóna á hilluna þótt margir spyrji 
mig þeirrar spurningar. Ég vakna á 
hverjum degi og geri hnéæfingar.“ 

Þeir félagar eru þegar komnir 
með hönnunarvernd fyrir lamp-
ann í Evrópu og Ísland en ætla sér 
að fara hægt í sakirnar, sígandi 
lukka sé best. „Hins vegar hafa 
allir sem hafa fengið lampa verið 
mjög ánægðir og við höfum átt 
fundi með fyrirtækjum sem hefur 
litist mjög vel á hann,“ útskýrir 
Sverrir, en þeir hafa nú þegar selt 
fimmtán lampa. „Maður er allt-
af að læra í þessum bransa og við 
stefnum núna á að gera góða vef-
síðu og vinna með rétta fólkinu.“ 
Þeir sem hafa áhuga að kynna sér 
lampana enn frekar geta farið á 
vefsíðuna switchlight.is en hluti af 
sölu lampanna rennur til styrktar 
Krabbameinsfélaginu.

 freyrgigja@frettabladid.is

VARNARTRÖLL ÚR 
FH Í LAMPAGERÐ

HANNAR EIGIN LAMPA Sverrir og Ingvar Björn með lampana nýstárlegu sem bjóða 
fólki upp á þann valkost að hanna sinn eigin með mynd. Sverrir segir þá þegar hafa 
selt fimmtán slíka lampa. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

6

Tónleikamynd og -plata Sigur 
Rósar, Inni, kemur í verslanir 7. 
nóvember. Platan verður tvöföld 
og á henni verða fimmtán lög, þar 
á meðal Lúppulagið sem hljóm-
ar í lok myndarinnar en var áður 
óútgefið. Sigur Rós spilar níu lög 
í myndinni, sem var tekin upp í 
London 2008, auk fjögurra auka-

laga. Inni var frumsýnd á kvik-
myndahátíðinni í Feneyjum á 
dögunum við góðar undirtektir. 
Myndin verður sýnd í fyrsta sinn 
hér á landi á Alþjóðlegri kvik-
myndahátíð í Reykjavík 22. sept-
ember. Inni verður sýnd víða um 
heim í haust, þar á meðal í Grikk-
landi, Brasilíu, Kanada og Noregi.

Kemur í nóvember

„Ég hefði líka rekið mig,“ sagði 
ólátabelgurinn Charlie Sheen í við-
tali í spjallþætti Jay Leno í vikunni.

Charlie Sheen virtist hafa misst 
vitið fyrr á þessu ári í kjölfarið á 
því að hann var rekinn úr sjón-
varpsþáttunum Two and a Half 
Men. Heimurinn fylgdist með 
Charlie bulla í viðtölum um eigið 
ágæti en nú virðist hann hafa snúið 
við blaðinu. Þá virðist hann ætla að 

bæta ímynd sína, því hann viður-
kenndi í viðtali við Leno að hafa 
verið stjórnlaus. „Ég áttaði mig á 
að ég var að tapa,“ sagði Sheen, en 
frasinn „Winning“ (að vinna) var 
einna frægastur á niðurlægingar-
tímabili hans. Þá segist hann ekki 
vera reiður út í framleiðendur CBS 
fyrir að reka hann og gengur svo 
langt að segjast skilja ákvörðun 
þeirra. 

Ímyndarherferð Charlie Sheen

NÝR MAÐUR Charlie Sheen viðurkennir 
í viðtali við Leno að hann hafi verið 
stjórnlaus á tímabili.
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Kevin Costner hefur hætt við að 
leika í vestra Quentins Tarant-
ino, Django Unchained. Talið 
var að leikarinn hefði samþykkt 
að vera í aukahlutverki sem ill-
lmennið Ace Woody en ekkert 
verður af því. Tímasetningin 
þótti ekki henta, líklega vegna 
leiks hans í nýrri Superman-
mynd leikstjórans Zacks Snyder. 
Þetta kemur á óvart því Tarant-
ino er þekktur fyrir að endur-
vekja feril leikara sem mega 
muna sinn fífil fegri. Danny 
McBride úr sjónvarpsþáttunum 
Eastbound & Down hefur verið 
orðaður við hlutverkið. Þeir 
leikarar sem hafa þegar sam-
þykkt að leika í Django Unc-
hained eru Leonardo DiCaprio, 
Samuel L. Jackson, Jamie Foxx 
og Christoph Waltz. 

Dregur sig út 
úr Django

HÆTTUR VIÐ Kevin Costner er hættur við 
að leika í Django Unchained.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Scarlett Johansson hefur viður-
kennt að ljósmyndirnar af henni 
sem láku á netið á dögunum hafi 
verið teknar af henni sjálfri. 
Leikkonan kærði lekann til 
bandarísku alríkislögreglunn-
ar, FBI, eftir að hakkari komst í 
myndirnar í gegnum iPhone-sím-
ann hennar. Lögreglan mun vera 
nálægt því að finna sökudólginn 
eða sökudólgana. „Þessar mjög 
svo persónulegu ljós-
myndir voru teknar 
af skjólstæðingi 
mínum á heim-
ili hans þar sem 
hann sat fyrir 
nakinn eða ber 
að ofan,“ sagði 
lögfræðingur 
Johansson í 
yfirlýsingu 
sinni.  

Myndaði sig 
nakta heima

SCARLETT 
JOHANSSON 

Myndirnar sem 
láku á netið 

voru teknar á 
heimili hennar.

Vera Sölvadóttir kvikmyndagerðarkona er 
einn stjórnenda menningarþáttarins Djöfla-
eyjunnar sem hefur göngu sína á RÚV á 
þriðjudag. Þetta er frumraun Veru á sjón-
varpsskjánum og er hún mjög spennt fyrir 
fyrsta þættinum.

Djöflaeyjan fjallar um leiksýningar, kvik-
myndir, heimildarmyndir og sjónvarpsþætti 
auk þess sem skyggnst verður á bak við tjöld-
in og viðtöl tekin við fagfólk. „Í fyrsta þætt-
inum heimsækjum við til dæmis þýskan hljóð-
mann sem gerir hljóðbrellur fyrir sjónvarp og 
bíó. Hann gerði meðal annars fuglahljóð með 
viskustykki og hófatak með kókoshnetum og 
það var alveg ótrúlega fyndið og skemmtilegt 
að fylgjast með honum,“ útskýrir Vera. 

Hún segist hafa fengið símtal frá Þórhalli 

Gunnarssyni sjónvarpsmanni í vor þar sem 
hann bauð henni að starfa við gerð Djöfla-
eyjunnar. „Mér fannst þetta mjög spennandi 
og sagði strax já. Þetta er í fyrsta sinn sem 
ég birtist á sjónvarpsskjánum en ég er lítið 
kvíðin því efnið er gott og fólkið sem ég vinn 
með mjög hæfileikaríkt. Við erum þegar búin 
að taka upp efni fyrir fyrsta og annan þátt 
en munum svo vinna að næstu þáttum alveg 
fram á vor þegar göngu þeirra lýkur.“ 

Innt eftir því hvort hún ætli að halda frum-
sýningarveislu fyrir vini og vandamenn á 
þriðjudagskvöld segist Vera ekki hafa skipu-
lagt slíkt ennþá. „Ég þarf að kaupa mér sjón-
varp fyrst, ég er sjónvarpslaus eins og er. En 
hver veit, kannski slær maður upp veislu,“ 
segir hún glaðlega að lokum. - sm

Þarf að kaupa sér sjónvarp

HLAKKAR TIL Vera Sölvadóttir er einn stjórnenda 
Djöflaeyjunnar, sem hefur göngu sína á þriðjudag. Þetta 
er frumraun hennar í sjónvarpsþáttagerð.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

George Clooney segir að þrátt 
fyrir að hann hafi mikla ástríðu 
fyrir því að leikstýra ætli hann 
að halda áfram að leika. „Síð-
ustu tíu árin hef ég beint sjónum 
mínum að leikstjórninni en það 
tekur langan tíma að leikstýra 
einni mynd. Þess vegna er leik-
listin dagvinnan mín. Þannig á 
ég fyrir salti í grautinn en í raun 
langar mig mest að leikstýra,“ 
sagði Clooney sem leikur í gam-
anmyndinni The Descendants. 
„Á milli þess sem ég leikstýri er 
gott að fá að leika hjá leikstjór-
um á borð við Alexander Payne, 
Steven Soderbergh, Coen-bræð-
urunum og fleiri góðum.“

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

Fyrsta erlenda gestahljómsveitin í Hörpu:  

Sinfóníuhljómsveit 
Gautaborgar

GUSTAVO DUDAMEL

DUDAMEL Á ÍSLANDI
Ein skærasta stjarna tónlistarinnar

Tryggið ykkur miða

WWW.ICELANDAIR.IS

Á morgun, 18. september kl. 20.00

www.harpa.is
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MÓÐIRIN Leikkonan Isabella Rossellini 
var ekki með í för þegar dóttir hennar 
glataði fötum og myndavél í Reykjavík. 
 NORDICPHOTOS/GETTYIMAGES

Rossellini rænd í Reykjavík

Emilíana Torrini 
heldur sína fyrstu 
tónleika í langan 
tíma á tón-
listarhátíð 
í Sviss 26. 
október. 
Hátíðin nefnist 
Heartland 
Festival og 
er haldin í 
bænum Vevey 
við bakka 
Genfarvants. 
Meðal annarra 
tónlistarmanna 
á hátíðinni verða 
José González, sem hefur nokkrum 
sinnum spilað hér á landi, og 
David Pajo sem hefur spilað með 
rokksveitunum Yeah Yeah Yeahs 
og Interpol. Emilíana eignaðist sitt 
fyrsta barn í byrjun ársins og hefur 
lítið haft sig í frammi á tónlistar-
sviðinu síðan þá. Ný plata mun þó 
vera á teikniborðinu. 

Hljómsveitin Bloodgroup fær góða 
dóma hjá þýsku tónlistarsíðunni 
Laut.de fyrir plötu sína Dry Land. 
Tónlistinni er líkt við aðra 
íslenska elektrópopp-
sveit, FM Belfast, og 
sænsku tónlistar-
konuna Fever Ray. 
Andrúmsloftinu á 
plötunni er hrósað 
ásamt sköpunar-
gleðinni, auk 
þess sem tón-
listin er sögð 
algjörlega í 
takt við tím-
ann. Lagið 
This Heart 
fær sérlega 
góða dóma 
þar sem Lilju 
Kristínu 
Jónsdóttur, 
fyrrverandi 
söngkonu 
hljóm-
sveitarinnar, 
er hrósað fyrir 
kraftmikla 
röddina. 

Hljómsveitirnar Apparat Organ 
Quartet, Dikta og Retro Stefson, 
þar sem Þorbjörg Roach spilar á 
hljómborð, taka þátt í Reeperbahn-
hátíðinni í Hamburg í Þýskalandi 

sem fer fram 22.-24. 
september. Hátíðin 
fer fram árlega í 
borginni og hafa 
íslenskar hljóm-
sveitir áður komið 
þar fram. Mark-
miðið með henni 

er að kynna 
hljómsveitir 
fyrir fólki í 
tónlistarbrans-
anum. Sam-
hliða er haldið 
hið svokallaða 
Reeperbahn 
Campus þar 
sem aðilar 
í tónlistar-
geiranum 

koma 
saman 
og halda 
fyrirlestra 

og pall-
borðsum-

ræður.  - fb

FRÉTTIR AF FÓLKI

Elettra Rossellini Wiedemann, 
dóttir leikkonunnar Isabellu 
Rossellini, lenti í óskemmtilegri 
reynslu þegar hún var stödd í 
tveggja vikna fríi á Íslandi í 
sumar. Undir lok ferðalagsins 
var öllum farangri hennar stol-
ið, en frá þessu greinir Rossell-
ini í viðtali við blaðið New York 
Magazine. Í farangrinum var 
meðal annars myndavél og fatn-
aður Rossellini, þar á meðal 
skærgulur kjóll sem hún keypti 
í búð í Reykjavík. 

„Í tíu mínútur var ég alveg 
brjáluð yfir þessu en svo hugs-
aði ég með mér að sá sem hefði 
tekið dótið mitt þyrfti örugglega 

meira á því að halda en ég.“ 
Elettra Rossellini er 28 ára 
gömul fyrirsæta og hefur meðal 
annars setið fyrir í tímaritunum 
Vogue og Harper’s Bazaar. Einn-
ig er hún andlit Lancóme-snyrti-
vörumerkisins. 

Í viðtalinu kemur fram að hún 
hafi verið stödd á Íslandi með 
föður sínum, Jonathan Wiede-
mann, sem er fyrrverandi fyrir-
sæta og nú hönnuður hjá Micro-
soft, stjúpmóður sinni og börnum 
þeirra. Fór Rossellini meðal 
annars í Bláa lónið, í jöklaferð 
og skoðaði hraun en ekki kemur 
fram hvar í Reykjavík hún varð 
fyrir barðinu á þjófunum. 

Söngkonan Whitney Houston 
snýr aftur á hvíta tjaldið á næst-
unni í endurgerð kvikmyndar-
innar Sparkle frá árinu 1976.

Idol-stjarnan Jordin Sparks 
leikur einnig í myndinni sem er 
byggð á sögu hljómsveitarinnar 
The Supremes. Fyrsta 
kvikmynda hlutverk Houston 
var í The Bodyguard árið 1992 
og lék hún í nokkrum myndum í 
kjölfarið, en hefur ekki leikið í 
fimmtán ár. Í Sparkle leikur hún 
móður Jordin Sparks, sem vill að 
dóttir sín stígi varlega til jarðar í 
tónlistarbransanum.

Houston á 
hvíta tjaldið

ÖLLUM FÖTUNUM STOLIÐ Fyrirsætan 
Elettra Rossellini Wiedemann greinir frá 
óskemmtilegu atviki á Íslandi í viðtali 
við New York Magazine. 
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Vala og Berglind í Ólátagarði

Opnunarhátið á milli kl. 11.00 og 16.00 í dag

Ólátagarður er ný hönnunarverslun með 
leikföng og fylgihluti í barnaherbergi. 
Við bjóðum upp á vinnustofu fyrir 
viðskiptavini og leikaðstöðu 
fyrir börnin.

Við hlökkum til að sjá ykkur!

Snorrabraut 56 / 511 3060 / olatagardur.is

Opnunarhátíð í 
Ólátagarði!

Sebra
Mini labo Föndur

fyrir börnin
Blöðrur

Sirkus Íslands

15% hátíðarafsláttur
Léttar veitingar Snorrabraut 56

Í dag á 
milli 11–16

Smallstuff

Bimbi FAFU

Puzzled by Iceland

Dýrin 
í Ólátagarði

Leikföng
Litagleði

Bílarnir í Ólátagarði

Efni

Litir

Penslar

Finndu okkur á Facebook!

ERT ÞÚ 
ÓLÁTABELGUR

?

PI
PA

R\
TB

W
A

 •
SÍ

A
 

VINNINGAR AFHENTIR Í ELKO LINDUM. 149 KR/SKEYTIÐ. 
MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.   

BOÐSMIÐI
BOÐSMIÐIB

VILTU
VINNA 
MIÐA?

SENDU SMS SKEYTIÐ
ESL WAR Á 

NÚMERIÐ 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

FULLT AF VINNINGUM:
BÍÓMIÐAR

TÖLVULEIKIR - DVD MYNDIR
GOS OG FLEIRA!

9. HVER
VINNUR!

FJÖLDI 
AUKAVINNINGA

KOMIN Í BÍÓ!

Gyðja Collection frumsýndi nýja fylgihlutalínu á Nauthóli í 
Nauthólsvík á fimmtudagskvöld. Fjöldi fólks kom saman af 
því tilefni og virtist skemmta sér vel.

GYÐJUR FAGNA
MEÐ GYÐJU

GYÐJAN MÆTT Berglind Rós óskaði Sigrúnu Lilju, framkvæmdastjóra og hönnuði 
Gyðja Collection, til hamingju með nýju línuna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FRAMÚRSTEFNULEGAR FYRIRSÆTUR
Stúlkurnar sem sýndu nýju línuna voru 
ólíkar gestunum.

HRESSAR Magnea Árnadóttir og Lilja 
Pálsdóttir brostu blítt.

FERSKAR Ása Björg, Bjarnheiður Hannesdóttir og Hanna María voru 
á meðal ferskari gesta.

MÆTTAR Á SVÆÐIÐ 
Sandra Ýr Grétars-
dóttir og Þórdís Dan 
voru áberandi.



Smáratorgi 1 Kópavogi + Sími: 580-0000 + sala@a4.is + www.a4.is

ÚTSÖLUMARKAÐUR Á SMÁRATORGINU

Leikföng, föndurvörur og DVD 

Opnunartími: Mán.- fös. 9:00-18:00 · Lau. 10:00-18:00 · Sun. 12:00-18:00

i Sí i 580 0000 + sala@a4 is + www.a4.is

Opnunartími: Mán.- fös. 9:00-18:00 · Lau. 10:00-18:00 · Sun. 12:00-18:00

ATHUGIÐ! Útsölumarkaðurinn er aðeinsí  A4 Smáratorgi 1, Kópavogi.

GERIÐ GÓÐKAUP HJÁ OKKUR!

VERÐ FRÁ

99 kr.
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SPARBÍÓ

T I L B O Ð S B Í Ó
I DON´T KNOW HOW SHE DOES IT KL. 1 (TILBOÐ) L
SPY KIDS 4 4D  KL. 1 (TILBOÐ)            L
STRUMPARNIR 3D ÍSL. TAL KL. 1 (TILBOÐ)      L
STRUMPARNIR 2D ÍSL. TAL KL. 1 (TILBOÐ)     L

LAUGARDAGUR - SUNNUDAGUR

Á ANNAN VEG  KL. 4 (TILBOÐ)             10
SPY KIDS 4 4D  KL. 3.40 (TILBOÐ)         L
STRUMPARNIR 3D ÍSL.T KL. 3.40 (TILBOÐ)    L

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is

LAUGARDAGUR: CRISPIN HELLION GLOVER’S BIG SLIDE 
SHOW, SEINNI HLUTI 20:00  JÓN OG SÉRA JÓN 20:00, 
22:00  ÚKRAÍNSKAR STUTTMYNDIR (600 kr) 20:00  
SVÍNASTÍAN 20:00, 22:00  GE9N 18:00   MÓTVÆGI 18:00  
SUNNUDAGUR: JÓN OG SÉRA JÓN 18:00, 20:00, 22:00  
ÚKRAÍNSKAR STUTTMYNDIR (600 kr) 20:00  KINÓ-KLÚBB-
URINN (950 kr.) 20:00  SVÍNASTÍAN 20:00, 22:00  GE9N 
18:00, 22:00  ANDLIT NORÐURSINS 18:00   MÓTVÆGI 
18:00 ÍSLENSKUR TEXTI. ENGLISH SUBTITLES.

Svínastían 
með Noomi Rapace

Þ.Þ. Fréttatíminn

Nokkrar íslenskar hljómsveitir spila bæði í Rússlandi og Kína á næstunni. Hjálmar fara 
einnig á bókaráðstefnu í Finnlandi þar sem lög af nýju plötunni, Óróa, verða spiluð.

Íslensk bönd á framandi slóðum
Í RÚSSLANDI OG KÍNA

Hjálmar eru á leiðinni til Finnlands og spila á bókaráð-
stefnu í Turku 30. september og 1. október. „Þau létu þýða 
flesta textana okkar yfir á finnsku og buðu okkur að 
koma og spila,“ segir gítarleikarinn Kiddi. Hljóm-
sveitin spilar svo í Moskvu 5. október og í St. 
Pétursborg tveimur dögum síðar. „Það er mjög 
gaman að spila í Rússlandi. Það er gaman að 
koma til lands þar sem maður upplifir hlut-
ina eins og þeir eigi ekki að vera þannig,“ 
segir Kiddi. Hjálmar, sem spila einnig í 
Eistlandi 8. október, hafa lokið hljóð-
versvinnu við nýju plötuna sína sem 
heitir Órar og kemur út í lok október. 

Prins Póló er að fara í 
tónleikaferð til Póllands, 
heimalands súkkulaði-
kexisins vinsæla sem 
hljómsveitin er nefnd 
eftir, og spilar þar í 
næstu viku.

Þjóðlagasveitin Árstíðir spilar á listaráð-
stefnunni Without Borders í Búlgaríu í 
kvöld. Því næst verður haldið til Rúss-
lands og komið fram á tónleikum 
í átta borgum 23. september til 
2. október. Þetta verður í annað 
skiptið sem hljómsveitin spilar 
á þessum slóðum. Í síðustu 
viku gaf Árstíðir út lagið Ljóð 
í sand. Það verður á annarri 
plötu sveitarinnar, Svefns og vöku 
skil, sem kemur út í byrjun næsta 
mánaðar.

For a Minor Reflection spilar á tónlist-
arhátíðinni Black Rabbit í Kína ásamt 
þekktum nöfnum á borð við Ludacris, 
Thirty Seconds To Mars og Grandmas-
ter Flash. Sveitin gefur út stuttskífuna 
EP í október. Strákarnir fjármögnuðu 
upptökurnar með því að selja EP 
í forsölu á síðunni Pledgemusic.
com. Þar geta aðdáendur einnig 
keypt aðrar vörur merktar hljóm-
sveitinni, þar á meðal lopapeysur.

Elektrópoppsveitin Bloodgroup heldur 
einnig sína fyrstu tónleika í Kína í byrjun 
október, eins og Fréttablaðið hefur 
greint frá. Þar spilar hún á þremur 
stórum tónlistarhátíðum í borgunum 
Peking, Shanghæ og Zhenjiang. Eftir 
Kínaförina flýgur Bloodgroup til Rúss-
lands og spilar á The Rock Immune 
Festival-hátíðinni. Rússland verður 
tuttugasta landið sem Bloodgroup 
heimsækir á árinu. 

SMÁRABÍÓ
HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%
I DON´T KNOW HOW SHE DOES IT KL. 1 (TILBOÐ) - 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10 
I DON´T KNOW HOW... Í LÚXUS  KL. 1 - 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10          L
WARRIOR  KL 8 - 10.50              16
SPY KIDS 4D  KL. 1 (TILBOÐ) - 3.30 - 5.50    L
OUR IDIOT BROTHER  KL. 8 - 10.10              14
STRUMPARNIR 2D  KL. 1 (TILBOÐ) - 3.40 - 5.50    L
STRUMPARNIR 3D  KL. 1 (TILBOÐ) - 3.30 - 5.40    L
30 MINUTES OR LESS  KL. 8 - 10             14

I DON´T KNOW HOW SHE DOS IT KL. 5.50 - 8 - 10.10  L
COLOMBIANA  KL. 8 - 10.20  16
MELANCHOLIA  KL . 6 - 9  12
Á ANNAN VEG  KL. 4 (TILBOÐ) - 6 - 8  10
SPY KIDS 4D KL. 3.40 (TILBOÐ) - 5.50  L
30 MINUTES OR LESS  KL. 10  14
STRUMPARNIR 3D  KL. 3.40 (TILBOÐ)  L

I DON´T KNOW HOW SHE DOS IT KL. 8 - 10  L 
COLOMBIANA   KL. 6 - 8 - 10 16
STRUMPARNIR 3D  KL. 4 (TILBOÐ)  L
Á ANNAN VEG  KL. 4 (TILBOÐ)  10
SPY KIDS 4D KL. 6  L

COLOMBIANA 5.50, 8 og 10.15(POWER)

WARRIOR 7 og 10

THE DEVILS DOUBLE 10.15

CHANGE UP 5.50 og 8

SPY KIDS - 4D 2(950 kr) og 4

STRUMPARNIR - 3D 2(950 kr) og 4 - ISL TAL

STRUMPARNIR - 2D 2(700 kr) og 4 - ISL TAL

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar
Tilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

POWERSÝNING
KL. 10.15

 

MYND UM SON
SADDAM HUSSEIN!

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL
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16
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16

16
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����
-A.E.T. MBL 

„ALLIR Á 
SVEPPA“

DRIVE kl. 5:30 - 8 - 10:20 2D
ALGJÖR SVEPPI m/ísl tali kl. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 2D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8 - 10:40 2D
HARRY POTTER kl. 2 3D
FRIGHT NIGHT kl. 8 - 10:30 3D
BÍLAR 2 m/ísl tali kl. 2:30 - 5  2D
FINAL DESTINATION 5 kl. 8 - 10:20 3D

ALGJÖR SVEPPI OG TÖFRASKÁPURINN kl. 2 - 4 - 6 - 8 2D
DRIVE kl. 8 og 10:10 2D
BÍLAR 2 m/ísl tali kl. 2 - 4 2D
GREEN LANTERN kl. 6 2D
FRIGHT NIGHT kl.   10:10 3D

DRIVE kl. 8 2D
ALGJÖR SVEPPI m/ísl tali kl. 2 - 4 - 6 - 8 2D
FRIGHT NIGHT kl. 10:10 3D
ONE DAY kl. 5:50 - 10:10 2D
CARS 2 m/ísl tali kl. 1:30 - 3:40 2D

DRIVE kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
DRIVE LUXUS VIP kl. 1:30 - 3:40 - 8 - 10:10 2D
SVEPPI 12-12:30-1-2-2:30-3-4-4:30-6-6:30-8:30  2D
FRIGHT NIGHT - 3D kl. 10:30 3D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 2D
LARRY CROWNE kl. 8 2D
GREEN LANTERN kl. 10.10 2D
HORRIBLE BOSSES kl. 5:50 (vip) - 8 - 10:10 2D
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali kl. 12.30 - 3 - 5:30 2D DRIVE kl. 8 - 10:10 2D

ALGJÖR SVEPPI kl. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  2D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8 2D
FRIGHT NIGHT - 3D kl. 10:20 3D
BÍLAR 2 m/ísl tali kl. 2 2D

Kvikmyndahátíð Auka sýningar vegna mikla eftirspurna

THE TREE OF LIFE Ótextuð kl. 5
FAIR GAME Ótextuð kl. 8
RED CLIFF enskur texti kl. 10:10

“Drive er sankallað meistaraverk.”Time Out New York
“drive er besta mynd 2011”Filmophilia.com

Með tæplega 9 í einkunn á virtasta 
kvikmyndavef heims - imdb.com

L

L

7

12

16

SELFOSS

ALGJÖR SVEPPI kl. 2 - 4 - 6 - 8
FINAL DESTINATION 5 kl. 10:10
BÍLAR 2 m/ísl tali kl. 2 - 5:30
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8
RISE OF THE APES kl. 10:30

���
 RÁS 2

���
PRESSAN

���

„LÍFLEG, 
FYNDIN 
HENTAR 
ÖLLUM 
ALDRI“



.com/sveppi3Miðasala á www.sambio.is

vinafærslur

Ég fór á þessa mynd í gær, 
hún var geggjuð langar 

svooooo aftur. 
Kemur mynd nr.4?

Ólöf Rós

Ég hlýt að vera orðinn 10 
aftur því ég hló svo mikið 

af Audda, frábær :)
Jóhannes Skúlason

Var á henni í gær,
geðveik mynd, vonandi 

kemur önnur :D
Andrea Björk Birkisdóttir

Var ad koma heim af henni, 
þetta er klárlega besta 
myndin :D vonandi kemur 

önnur :D
Elín Björg Eyjólfsdóttir

Skemmtilegasta mynd 
sem ég hef séð!
Guðríður María

Var í bíó á Algjör sveppi og 
töfraskápurinn :D

það var svoo gaman :D
Sigrún Agnes Einarsdóttir

Syni mínum þótti nú ekki 
leiðinlegt á nýjustu myndinni 

og hló mikið...
...sagði mér svo með tilþrifum frá 
myndinni þegar heim var komið.
Þórdís Bjarney Guðmundsdóttir

Er kominn af myndinni, 
langar aftur!

Hafþór Pálmi Oddsson Þetta er langbesta myndin 
sem þið hafið gert, það 
hlýtur að vera gaman að 

búa til svona myndir!
Mc Rachel Ray

Ég ætla með öllum vinum 
minum á þessa mynd :D 

Mér er alveg sama þótt ég 
sé unglingur og þetta er 
barnamynd því þetta eru 

snilldarmyndir ;)
Ísabella Mist Tómasdóttir

"Sveppi, Villi og Gói 
skila allir sínu upp í 

topp", "Allir á Sveppa!"  
A.E.T. - Mbl.

"Fálkaorðuna á Sveppa" 
K.I. Pressan.is

"Skemmtileg bíómynd fyrir 
alla fjölskylduna, lífleg, 

fyndin og hentar öllum aldri" 
H.G. - Poppland Rás 2

"Vekur ímyndunarafl 
áhorfenda"

Ó.H.T - Rás 2
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sport@frettabladid.is

Sunnudagur, 18. september

Breiðablik - Víkingur R. kl.17.00
Kópavogsvöllur

ÍBV - KR kl.17.00
Hásteinsvöllur

Valur - Þór kl.17.00
Vodafonevöllurinn

Grindavík - FH kl.17.00
Grindavíkurvöllur

Fylkir - Stjarnan kl.17.00
Fylkisvöllur

Fram - Keflavík kl.19.15
Laugardalsvöllur

ANDRI ÓLAFSSON  verður ekki í liði ÍBV gegn KR og ólíklegt er að hann spili meira með Eyjaliðinu 
í sumar. Andri meiddist á nára í leiknum gegn Stjörnunni og hann tjáði Fréttablaðinu í gær að útlitið væri 
ekki gott með framhaldið. Ef hann spilar ekki meira er það mikið áfall fyrir ÍBV enda Andri lykilmaður.

Helga Margrét Þorsteinsdóttir frjálsíþróttakona

Þolinmæði þrautir vinnur allar. Þetta 
hefur mamma brýnt fyrir mér oft og 
mörgum sinnum. Lengi vel fannst 
mér þetta nú bara vera eitthvert 
innantómt raus í kellingunni og 
kannski skildi ég aldrei almennilega 
hvaða boðskapur felst í raun og 
veru í máltækinu. 

Núna er ég aftur á móti alltaf 
að átta mig betur og betur á því 
hvað þolinmæði er mikil dyggð. 
Með þolinmæðina og æðruleysið 
að vopni gefst maður aldrei upp, 
sama þó að á móti blási, og það 
kröftuglega. 

Að ná ekki settu marki er sárt. Þú 
verður fyrir vonbrigðum því þér mis-
tókst. Það auðveldasta í stöðunni 
er að snúa baki við eigin draumum 
og löngunum, gefast upp á mark-
miðinu og setja þér nýtt markmið á 
einhverju öðru sviði. 

Ný markmið eru að sjálfsögðu af 
hinu góða en ef við gefumst alltaf 
upp á gömlu markmiðunum er 
hætt við að við náum aldrei neinum 
markmiðum. Það er ekki auðvelt 
að bíta á jaxlinn og halda áfram að 
vinna að gamla markmiðinu en ef 
að þig langar virkilega mikið að ná 
því er það klárlega þess virði. Þegar 
markmiðið svo loksins næst verður 

tilfinningin betri en þig hafði órað 
fyrir.

Gömlu markmiðin verður þó að 
endurskoða reglulega og gott er að 
spyrja sjálfan sig hvers vegna mark-
miðið hefur ekki enn náðst. Þegar 
svarið við þeirri spurningu liggur 
fyrir er mikilvægt að gera ekki sömu 
vitleysuna aftur.

Ég stend frammi fyrir þeirri 
leiðinlegu staðreynd að mér tókst 
ekki að ná lágmarki á Heimsmeist-
aramótið í frjálsum íþróttum, sem er 
í fullum gangi þegar þetta er skrifað. 
Að ná lágmarkinu fyrir mótið hafði 
verið markmið hjá mér í langan 
tíma og niðurstaðan því eðlilega 
töluverð vonbrigði. Það auðveldasta 
í stöðunni væri að fara í fýlu og 
gefast upp. En það ætla ég ekki að 
gera. Það er annað tækifæri eftir tvö 
ár, þá verður heimsmeistaramótið 
haldið í Moskvu og þar ætla ég að 
vera meðal keppenda. 

Í íþróttum er ekki tjaldað til 
einnar nætur og uppbyggingarstarf-
semin getur tekið mörg ár þangað 
til settu marki er náð. Það gengur 
ekki alltaf vel og við því er ekkert 
að gera. Það eina sem við getum 
gert er að halda alltaf áfram – aldrei 
gefast upp!

Aldrei gefast upp! 

FÓTBOLTI Íslenska kvennalandsliðið 
verður í eldlínunni í dag þegar það 
mætir Norðmönnum á Laugardals-
vellinum í gríðarlega mikilvægum 
leik í undankeppni EM. Stelpurnar 
okkar hafa kallað eftir stuðningi í 
leiknum á morgun, en þær hafa átt 
marga frábæra daga í Laugardaln-
um undanfarin ár, þar sem aðeins 
ein orrusta hefur tapast síðan Sig-
urður Ragnar Eyjólfsson tók við 
þjálfun liðsins árið 2007.

Tveir leikmanna íslenska liðsins 
státa af frábærri tölfræði á Laug-
ardalsvellinum síðustu ár og það 
er vonandi að þær geti báðar bætt 
við hana í leiknum í dag, sem hefst 
klukkan 16.00. Þóra Björg Helga-
dóttir hefur haldið marki sínu 
hreinu í 1.848 daga á vellinum og 
Margrét Lára Viðarsdóttir hefur 
skorað 27 mörk í 18 A-landsleikjum 
sínum á vellinum. 

„Það er rosalega mikilvægt að 
við förum út úr þessum viður-
eignum með helst níu stig. Það er 
frábært að byrja á þremur heima-
leikjum og komast svolítið á skrið í 
riðlinum,“ segir Þóra Björg Helga-
dóttir, sem lék um tíma í norsku 
deildinni. 

„Ég þekki margar í norska liðinu 
og ég veit að þær eru hræddar við 
okkur. Þær vita að við erum góðar. 
Ég held að þetta verði bara stál í 
stál,“ segir Þóra. 

Þetta verður stríð
„Þetta verður stríð,“ segir Mar-
grét Lára Viðarsdóttir. „Við eigum 
svolítið harma að hefna því mér 
fannst við ekki eiga góðan leik á 
móti þeim á Evrópumótinu. Mér 
fannst þær valta yfir okkur í öllum 
aðgerðum. Við höfum sýnt það á 
árinu að við erum með hörkulið. 
Leikmenn okkar eru að fá meiri 
reynslu á hverjum degi og verða 
bara betri og betri. Það verður 
ekkert auðvelt fyrir Norðmenn-
ina að ætla eitthvað að valta yfir 
okkur á morgun,“ segir Margrét 
Lára. 

Stærsta fréttin úr íslenska hópn-
um fyrir þennan leik er að liðið er 

án Eddu Garðarsdóttur, sem hefur 
leikið síðustu 26 mótsleiki kvenna-
landsliðsins, eða alla alvöru lands-
leiki sem liðið hefur spilað undir 
stjórn Sigurðar Ragnars. 

Sakna Eddu
„Við erum með miklu breiðari 
hóp og fleiri stelpur eru komn-
ar með reynslu. Litlu krílin eru 
komin með 40, 50 leiki og það er 
bara frábært. Þó að við söknum 
Eddu hef ég engar stórar áhyggj-
ur af þessu,“ segir Þóra. Edda er 
þó ekki aðeins brimbrjóturinn á 
miðju liðsins því hún tekur líka 
öll föstu leikatriðin, svo sem horn 
og aukaspyrnur sem skila liðinu 
jafnan mörgum mörkum. 

„Það er mjög erfitt að fylla skarð 
Eddu því hún er lykilleikmaður í 
okkar liði. Hún er stór og mikill 
karakter líka, sem gleymist oft. 
Við munum leysa það á morgun 

og það kemur bara einhver önnur 
sterk inn í hennar stað. Við skorum 
bara á okkur sjálfar að skora mark 
úr föstu leikatriði á morgun [í 
dag]. Ég held að það sé gott mark-
mið,“ segir Margrét Lára Viðars-
dóttir, en það gæti komið í hennar 
hlut að taka horn og aukaspyrnur 
liðsins. 

Þóra hefur haldið hreinu í níu 
leikjum í röð á Laugardalsvellin-
um og alls í 814 mínútur. Hún fékk 
síðast mark á sig á vellinum í A-
landsleik í leik á móti Svíum lok 
ágúst 2006. 

Elska að spila á Laugardalsvelli
„Ég ætla ekki að breyta því og 
hef sett stefnuna á tíu ár,“ segir 
Þóra í léttum tón en bætir svo við: 
„Okkur líður rosalega vel hérna 
og værum til í að spila alla leik-
ina hér. Við fáum yfirleitt rosa-
lega góðan stuðning og það er nátt-

úrulega allt best á Íslandi,“ segir 
Þóra og Margrét Lára vonast eftir 
að fólk fjölmenni í Laugardalinn í 
dag.

„Ég vona að við fáum þjóðina 
með okkur. Laugardalsvöllurinn 
er okkar völlur og okkar vígi. Það 
kemur enginn hingað og tekur eitt-
hvað frá okkur hér. Við elskum að 
spila hér,“ segir Margrét Lára og 
bætir við: 

„Ég vil skora á fólk að mæta 
á morgun. Við stelpurnar erum 
búnar að vera duglegar í vikunni. 
Við erum búnar að fara í heim-
sóknir út um allan bæ og höfum 
látið taka auglýsingar af okkur 
fyrir blöðin. Við erum að sinna 
okkar og ég skora á fólk að svara 
kallinu og mæta á morgun. Við 
þurfum bara að fylla völlinn og þá 
eiga Norðmennirnir ekki mögu-
leika,“ segir Margrét Lára að 
lokum. ooj@frettabladid.is

Veit að þær eru hræddar við okkur
Þóra Björg Helgadóttir og Margrét Lára Viðarsdóttir hafa farið á kostum á Laugardalsvellinum síðustu 
ár og íslenska liðið þarfnast þeirra sem aldrei fyrr þegar það tekur á móti Noregi í dag í einum af úrslita-
leikjum sínum í undankeppni EM. „Ég vona að við fáum þjóðina með okkur,“ segir Margrét Lára.

27 MÖRK Í AÐEINS 18 LEIKJUM Margrét Lára Viðarsdóttir verður í sviðsljósinu í dag þegar Ísland mætir Noregi á Laugardalsvell-
inum. Hún biðlar til þjóðarinnar að mæta og styðja við bakið á stelpunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Lið 19. umferðar
Markvörður:
Sigmar Ingi Sigurðarson, Breiðabliki

Varnarmenn:
Alexander Magnússon, Grindavík
Daníel Laxdal, Stjörnunni
Grétar Sigfinnur Sigurðarson, KR
Kristinn Jónsson, Breiðabliki

Miðvallarleikmenn:
Andri Fannar Stefánsson, Val
Andri Steinn Birgisson, Keflavík
Matthías Vilhjálmsson, FH

Sóknarmenn:
Jóhann Helgi Hannesson, Þór
Steven Lennon, Fram
Óli Baldur Bjarnason, Grindavík

FÓTBOLTI Sigmar Ingi Sigurðarson 
er leikmaður 19. umferðar Pepsi-
deildar karla að mati Frétta-
blaðsins. Hann sýndi marga 
frábæra takta í marki 
Breiðabliks er liðið gerði 1-1 
jafntefli við Keflavík suður 
með sjó í fyrrakvöld.

„Við ætluðum að 
stimpla okkur endan-
lega út úr botnbar-
áttunni með þessum 
leik,“ sagði Sigmar 
Ingi við Frétta-
blaðið í gær. „En 
þetta var opinn 
leikur þar sem sigur-
inn gat dottið með báðum 
liðum.“

Breiðablik er núverandi 
Íslandsmeistari og því ein-
kennilegt að liðið skuli vera 
að daðra við botnbaráttu 
fremur en titilslaginn. „Við 
vorum með skýr markmið 
fyrir tímabilið um að sækja 
titilinn upp á nýtt. Það hefur 
einfaldlega engan veginn geng-
ið eftir,“ sagði Sigmar Ingi. „Við 
komumst í raun aldrei af stað eða 
á skrið með því að vinna nokkra 
leiki í röð.“

Sumarið hefur þó verið ágætt 
fyrir Sigmar Inga sem hefur 
fengið mikið að spila og haldið 

Ingvari Þór Kale, sem á nokkra 
landsleiki að baki, úr liðinu í síð-
ustu leikjum. „Ég spilaði nokkra 

leiki í upphafi móts sem gekk 
ágætlega. Svo þegar ég fékk 
aftur tækifærið hef ég reynt 

að nýta það eins vel og ég 
get. Mér finnst góður 

stígandi í mínum 
leik.“

Sigmar er 28 
ára gamall upp-
alinn Bliki en 
hefur aldrei spil-

að meira með lið-
inu en nú í sumar. 

Hann á einnig nokk-
ur ár að baki með ÍH 

og Hvöt í 2. og 3. deild 
en kom svo aftur til 
Breiðabliks fyrir sum-
arið 2009. Þar til í sumar 
voru tækifærin af skorn-
um skammti.

„Ég hef alltaf verið með 
jákvætt viðhorf og sætt 
mig við mína stöðu. Ég hef 
ekki mikið getað sagt síð-
ustu ár enda hefur Ingvar 
spilað mjög vel, þó svo að 

hann hafi ekki alveg fund-
ið sig í sumar. Ég hef bara 

haldið áfram, lagt hart að 
mér og reynt að bæta mig.“ 
 - esá

Sigmar Ingi Sigurðarson bestur í 19. umferð:

Með jákvætt viðhorf

FÓTBOLTI Svo gæti farið að fresta 
yrði stórleik ÍBV og KR í Pepsi-
deildinni á morgun.

Spáð er aftakaveðri í Eyjum og 
vindhraðinn gæti farið allt upp í 
25 metra á sama tíma og leikur-
inn á að fara fram.

Birkir Sveinsson, mótastjóri 
KSÍ, sagði að menn þar á bæ 
væru ekki farnir að huga að 
frestun. Tekið yrði á málinu á 
leikdegi ef á þyrfti að halda.

KR-ingar hyggjast fljúga í 
leikinn á sunnudag og miðað við 
spána núna er ólíklegt að flogið 
verði til Eyja. Þá verður leiknum 
sjálfkrafa frestað fram á mánu-
dag en spáin fyrir mánudag er 
ágæt.

Ef KR-liðið kemst aftur á móti 
til Eyja verður það síðan í hönd-
um dómarans að ákveða hvort 
leikurinn fari fram eður ei.

Þriðja síðasta umferð Pepsi-
deildarinnar á að fara fram á 
morgun. Klukkan 17.00 mæt-
ast Grindavík og FH, Fylkir og 
Stjarnan, Breiðablik og Víkingur, 
Valur og Þór og vonandi fer fram 
leikurinn í Eyjum.

Leikur Fram og Keflavíkur 
hefst aftur á móti klukkan 19.15 í 
Laugardalnum.  - hbg

Stórleiknum kannski frestað:

Aftakaveðri 
spáð í Eyjum

HÁSTEINSVÖLLUR Ekki er víst að það 
verði stætt á vellinum á morgun.

FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR
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SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2
10.50 Fawlty Towers  11.30 Fawlty 
Towers  12.05 Fawlty Towers  12.35 Top 
Gear  13.25 Top Gear  14.15 Top Gear  
15.10 Top Gear  16.00 Live at the Apollo  
16.45 Live at the Apollo  17.30 Michael 
McIntyre‘s Comedy Roadshow  18.15 
The Graham Norton Show  19.00 Live 
at the Apollo  19.45 Live at the Apollo  
20.35 Michael McIntyre‘s Comedy 
Roadshow  22.00 Fawlty Towers  22.05 
The Graham Norton Show  22.40 Fawlty 
Towers  23.10 Fawlty Towers  23.50 
Fawlty Towers  00.25 Fawlty Towers  
01.00 QI  01.30 QI  

08.00 AF1  08.25 Tintin  08.50 Isas 
Stepz  09.05 Hannah Montana  09.30 
Gepetto News  10.00 DR Update - 
nyheder og vejr  10.10 Boxen  10.25 
100 års spekulation  12.00 Gudstjeneste 
i DR Kirken  12.45 Midt i naturen  13.15 
Vilde roser  14.00 Mission. Ekstremsport  
14.30 HåndboldSøndag  16.30 TV 
Avisen med Sport og Vejret  17.30 Søren 
Ryge præsenterer  19.00 21 Søndag  
19.40 Fodboldmagasinet  20.10 Thorne: 
Bangebuks  22.00 Den hemmelige krig 
mod terror  04.00 Molly Monster  04.05 
Chiro  04.10 Hubert  

> Dustin Hoffman
„Mér finnst vera svindlað á mér, 
því ég mun aldrei fá að upplifa 
hvernig það er að vera óléttur, 
fæða barn og gefa brjóst.“
Dustin Hoffman leikur 
í kvikmyndinni Billy 
Bathgate, sem segir frá 
manni sem trúir því að 
hann verði ríkur fái hann 
inngöngu í glæpaklíku. 
Myndin er sýnd á Stöð 2 
Bíói kl. 22.

N4 Sjónvarp Norðurlands end-
ursýnir efni frá liðinni viku.

07.15 Ut i nærturen  07.40 Schrödingers 
katt  08.10 FBI  08.40 Norge rundt  
09.05 Skavlan  10.05 Kjell Arnljot Wig - 
engasjert og omstridt NRK-pioner  10.45 
Smykketyven  12.15 QuizDan  13.15 
4-4-2  15.30 Åpen himmel  16.00 
Ut i naturen  16.30 Newton  17.00 
Søndagsrevyen  17.45 Sportsrevyen  
18.05 Siffer  18.35 Norskekysten  19.15 
Kennedy-klanen  19.55 Kennedy-klanen  
20.40 NM sommerskiskyting  21.00 
Kveldsnytt  21.20 Historier om graviditet  
22.20 Mordene på Skärsö  23.20 Blues 
jukeboks  04.30 Morgennytt   

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 
07.00 Fréttir 07.03 Morgunandakt 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Inn og út um gluggann 
09.00 Fréttir 09.03 Landið sem rís 10.00 
Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 Þá mun 
ljóð mitt koma til þín 11.00 Guðsþjónusta 
í Bessastaðakirkju 12.00 Hádegisútvarp 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 
13.00 Víðsjá 14.00 Útvarpsleikhúsið: Ég 
skrifa leikrit af því ég get ekki annað 15.00 
Kynslóðir mætast 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Jazzhátíð Reykjavíkur 2011 18.00 
Kvöldfréttir 18.17 Skorningar 18.50 
Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Óskastundin 19.40 Fólk og fræði 20.10 
Tónleikur 21.05 Tilraunaglasið 22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 
22.15 Að horfa á tónlist 23.15 Sagnaslóð 
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

08.00 Morgunstundin okkar
10.25 Mörk vikunnar (e)
10.50 Golf á Íslandi (10:14) (e)
11.20 Mótókross (e)
11.55 Landinn (e)
12.30 Silfur Egils
13.55 Undur sólkerfisins – 
Dauði eða líf (4:5) (Wonders of 
the Solar System) (e)
14.50 Demantamót í frjálsum 
íþróttum
16.50 Ísþjóðin með Ragnhildi 
Steinunni (3:8) (Daníel Bjarna) (e)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Með afa í vasanum 
(52:52)
17.42 Skúli Skelfir (42:52)
18.00 Stundin okkar (e)
18.25 Fagur fiskur í sjó (9:10)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.10 Skjaldborg 2011 Mynd 
eftir Herbert Sveinbjörnsson um 
heimildarmyndahátíðina Skjaldborg á 
Patreksfirði.
20.45 Lífverðirnir (Livvagterne) 
21.45 Sunnudagsbíó - Gains-
bourg (Gainsbourg) Mynd um ævi 
franska tónlistarmannsins Serge Ga-
insbourg. Frönsk bíómynd frá 2010.
23.55 Luther (6:6) (Luther) (e)
00.50 Silfur Egils (e)
02.10 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

12.50 Rachael Ray (e)

13.30 Rachael Ray (e)

14.10 Rachael Ray (e)

14.55 Real Housewives of Or-
ange County (11:17) (e)

15.40 Dynasty (28:28) (e)

16.25 Being Erica (4:12) (e)

17.10 Nýtt útlit (1:12) (e)

17.40 Outsourced (1:22) (e)

18.05 According to Jim (5:18) 
(e)

18.30 Mr. Sunshine (5:13) (e)

18.55 Rules of Engagement 
(20:26) (e)

19.20 30 Rock (3:23) (e)

19.45 America‘s Funniest 
Home Videos (21:50) (e) 

20.10 Top Gear Australia (7:8)

21.00 Law & Order: Speci-
al Victims Unit - NÝTT (1:24) 
Bandarísk sakamálaþáttaröð um sér-
deild lögreglunnar í New York borg 
sem rannsakar kynferðisglæpi. Vin-
átta skapast milli fórnarlambs og 
bjargvættar. Rannsókn máls fórnar-
lambsins gefur til kynna að rað-
nauðgari gangi laus.

21.45 The Borgias (4:9) 

22.35 Shattered - LOKAÞÁTT-
UR (13:13) Þáttaröð um rannsóknar-
lögreglumanninn Ben Sullivan.

23.25 House (2:23) (e)

00.15 In Plain Sight (11:13) (e)

01.00 The Bridge (11:13) (e)

01.50 The Borgias (4:9) (e)

02.40 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America

06.40 BMW Championship 
(3:4)

12.10 Golfing World

13.00 BMW Championship 
(3:4)

16.00 BMW Championship 
(4:4)

22.00 Golfing World

22.50 US Open 2002 - Offici-
al Film

23.50 ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2

12.00 Nágrannar

113.20 Nágrannar

13.45 America‘s Got Talent

15.15 America‘s Got Talent

16.15 Borgarilmur (4:8)

16.55 Oprah

17.40 60 mínútur

18.30 Fréttir Stöðvar 2

19.15 Frasier (8:24)

19.40 Ramsay‘s Kitchen Night-
mares (2:2) Gordon Ramsay heim-
sækir nú veitingahúsin sem hann 
hefur hjálpað til við að breyta og 
byggja upp í gegnum um tíðina og 
athugar hvort reksturinn er enn í 
góðum höndum og eins vel rekinn 
og þegar hann skildi við hann.

20.30 Harry‘s Law (3:12) Nýr 
gamansamur lögfræðiþáttur frá 
David E. Kelly um stjörnulögfræðing-
inn Harriet Korn (Kathy Bates) sem 
hættir hjá þekktri lögfræðistofu og 
stofnar sína eigin. Hún ræður til sín 
harla óvenjulegan hóp samstarfsfólks 
og ákveður að taka að sér mál þeirra 
sem minna mega sín.

21.15 The Whole Truth (13:13) 
Nýtt og spennandi lögfræðidrama. 
Kathryn Peale er metnaðarfullur sak-
sóknari í New York. Jimmy Brogan 
er vinur hennar frá því þau voru við 
nám saman í Yale-háskólanum og er 
virtur verjandi í borginni. Bæði eru 
þau mikið keppnisfólk og áköf í að 
sinna vinnu sinni vel og berjast fyrir 
skjólstæðinga sína. Í hverjum þætti 
kynnumst við báðum hliðum á mál-
unum sem eykur spennu áhorfand-
ans um sekt eða sakleysi fram á 
síðustu mínútu.

22.05 Game of Thrones (5:10) 

23.00 60 mínútur

23.45 Daily Show: Global Ed.

00.15 Love Bites (5:8)

01.00 Big Love (4:9)

01.55 Weeds (10:13)

02.25 It‘s Always Sunny In 
Philadelphia (8:13)

02.50 Edmond

04.10 I‘ts a Boy Girl Thing

05.45 Fréttir

08.00 Sisterhood of the 
Travel  ing Pants 2
10.00 The Last Song
12.00 Shark Bait
14.00 Sisterhood of the Travel-
ing Pants 2
16.00 The Last Song
18.00 Shark Bait
20.00 The Hoax
22.00 Billy Bathgate
00.00 Eagle Eye
02.00 Grand Canyon
04.10 Billy Bathgate
06.00 Changeling 

16.55 Bold and the Beautiful

17.15 Bold and the Beautiful

17.35 Bold and the Beautiful

17.55 Bold and the Beautiful

18.15 Bold and the Beautiful

18.30 ET Weekend

19.15 Ísland í dag - helgar-
úrval

19.40 Tricky TV (5:23)

20.05 Royally Mad (2:2) Vand-
aður þáttur í tveimur hlutum með 
Cat Deeley, kynni So You Think You 
Can Dance, sem leggur upp í píla-
grímsför með nokkrum trítilóðum 
bandarískum láta sinn æðsta draum 
rætast, að upplifa brúðkaup aldarinn-
ar. Seinni hluti.

21.00 Bored to death (1:8) 
Nýir bráðfyndnir gamanþættir með 
Ted Danson, Jason Schwartzman og 
Zach Galifianakis úr Hangover mynd-
unum. Jonathan Ames, ungur, ráð-
villtur rithöfundur í Brooklyn, er á 
tímamótum í lífi sínu. 

 21.30 Bored to death (2:8)

22.00 Sex and the City (2:20)

22.30 Sex and the City (14:18)

23.00 ET Weekend

23.45 Tricky TV (5:23)

00.10 Sjáðu

00.35 Fréttir Stöðvar 2 

01.20 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

09.35 Spænski boltinn: Barce-
lona - Osasuna

11.20 Rangers - Celtic Bein út-
sending frá nágrannaslag Rangers og 
Celtic í skosku úrvalsdeildinni í knatt-
spyrnu.

13.25 Meistaradeild Evrópu

15.10 Meistaradeildin - meist-
aramörk Sýnt frá öllum leikjunum í 
Meistaradeild Evrópu i knattspyrnu.

15.55 Fréttaþáttur Meistara-
deildar Evrópu

16.20 Golfskóli Birgis Leifs 
(6/12) 

16.45 Pepsí deildin 2011 Bein 
útsending frá leik í Pepsi deild karla í 
knattspyrnu.

19.00 Spænski boltinn: Lev-
ante - Real Madrid

21.00 Pepsi mörkin Skemmti-
legur þáttur þar sem farið er yfir öll 
mörkin og umdeildu atvikin í Pepsi 
deild karla í knattspyrnu.

22.15 Pepsí deildin 2011

00.05 Pepsi mörkin

01.20 Spænski boltinn: Lev-
ante - Real Madrid

08.40 Bolton - Norwich Út-
sending frá leik Bolton Wanderers og 
Norwich City í ensku úrvalsdeildinni.
10.30 Aston Villa - Newcastle 
Útsending frá leik Aston Villa og 
Newcastle United í ensku úrvalsd.
12.20 Tottenham - Liverpool 
Bein útsending frá leik Tottenham 
Hotspur og Liverpool í ensku úrvals-
deildinni.
14.30 Man. Utd. - Chelsea Bein 
útsending frá leik Manchester United 
og Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.
17.00 Sunnudagsmessan
18.15 Fulham - Man. City Út-
sending frá leik Fulham og Manches-
ter City í ensku úrvalsdeildinni.
20.05 Sunnudagsmessan Guð-
mundur Benediktsson og Hjörvar 
Hafliðason fara yfir leiki helgarinnar í 
ensku úrvalsdeildinni. Öll mörkin og 
umdeildu atvikin eru skoðuð.
21.20 Sunderland - Stoke
23.10 Sunnudagsmessan
00.25 Man. Utd. - Chelsea
02.15 Sunnudagsmessan

10.00 Från Lark Rise till Candleford  11.00 
Från Lark Rise till Candleford  12.00 Tack 
för musiken  13.00 Gäster med gester  
13.45 Rapport  13.50 Handbollsextra  
15.55 Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 
Regionala nyheter  16.15 Landet runt  
17.00 Sportspegeln  17.30 Rapport  
17.55 Regionala nyheter  18.00 Moraeus 
med mera  19.00 Mördare okänd  20.45 
Ont blod  21.35 The Hour  22.35 
Rapport  22.40 Friday night dinner  23.10 
Landet Brunsås  23.40 Rapport  23.45 
En andra chans  00.15 Hübinette  00.45 
Rapport  

Það er sannkölluð fótboltaveisla 
á sportrásum Stöðvar 2 í dag. 
Einn af stórleikjum ársins í 
ensku úrvalsdeildinni, viðureign 
Manchester United og Chelsea, 
verður í beinni útsendingu 
á Stöð 2 Sport 2 og hefst 
útsendingin klukkan 14.30, eða 
strax í kjölfarið á öðrum stórleik 
þar sem Tottenham og Liverpool 
mætast. United er í toppsætinu 
með fullt hús stiga eftir fjórar umferðir ásamt 
Manchester City sem heimsækir Fulham í 
dag og en sá leikur hefst klukkan 14.00 og er 

sýndur á Sport 3. Á sama tíma er 
einnig leikur Sunderland og Stoke 
á Sport 4. Fótboltaveislan hefst 
þó enn fyrr á Stöð 2 Sport því 
útsending frá nágrannaslag Rang-
ers og Celtic í skoska boltanum 
hefst kl. 11.20. Klukkan 16.45 er 
síðan komið að toppslagnum í 
Pepsi-deild karla þar sem ÍBV og 
KR mætast í Vestmannaeyjum og 
úrslitin gætu ráðist í deildinni. Til 

að fullkomna veisluna er síðan leikur Levante 
og Real Madrid í spænska boltanum sýndur á 
Sport 3 klukkan 17.55.

STÖÐ 2 SPORT 2 14.30

Man. Utd. – Chelsea

19.00 Fiskikóngurinn 
19.30 Gunnar Dal
20.00 Hrafnaþing
21.00 Einar Kristinn og sjávar-
útvegur
21.30 Kolgeitin
22.00 Hrafnaþing
23.00 Motoring
23.30 Eldað með Holta
Dagskrá ÍNN er endurtekin 
um helgar og allan sólar-
hringinn.



LIR SÓFAR Á TILBOÐSVERÐ

Tilboðin gilda 
tember.til 30. septem

étti tíminnNú er ré
ð kaupa sófa!til að 

SETT!
2 + 3 SÆTA

259.980
lt verðfullt 379.980379 980

NÚNA

20%%
AFSF LÁTTUR

NÚNA

25%
AFSF LÁTTULÁTTUR

HÚSGAGNAHÖLLIN  Bíldshöfða 20  Reykjavík  sími 585 7200 Virka daga 10-18 Laugardaga 12-18 Sunnudaga 13-17OPIÐ:

179.990
FULLT VERÐ: 239.990

139.990
FULLT VERÐ: 179.990

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

NANÚN

50%
AFSF RLÁTTUR

NÚNA

40%
AFSF LÁTTURLÁTTUR

NÚNA

45%%
AFSF RLÁTTUR

59.990
FULLT VERÐ: 99.990

59.990
FULLT VERÐ: 109.990

Á FRÁBÆRU VERÐI!
Hinn eini sanni

ASPEN La-z-boy stóll. Svart áklæði. B:85 D:85 H:100 cm. VIKTOR La-z-boy stóll. Natur áklæði. B:83 D:95 H:103 cm. 
Takmarkað magn.TT

LA-Z-BOY
tilboðin gilda
25. septembertil 25. s

eða meðan birgðir endast.

mum til fyrir Rýmu
ýjum vörumný
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

21.00 Helginn Helginn er þáttur þar sem 
Helgi Hrafn og Helgi Steinar setjast í sófann 
og ræða um fréttir og efni af netinu. 

08.00 Bride Wars
10.00 Step Brothers
12.00 Madagascar: Escape 2 Africa
14.00 Bride Wars
16.00 Step Brothers
18.00 Madagascar: Escape 2 Africa
20.00 Little Nicky
22.00 Death Proof
00.00 Planet Terror
02.00 Old School
04.00 Death Proof
06.00 The Hoax 

20.00 Hrafnaþing
21.00 Græðlingur
21.30 Svartar tungur
22.00 Gestagangur hjá Randveri
22.30 Veiðisumarið
23.00 Fiskikóngurinn 
23.30 Gunnar Dal
00.00 Hrafnaþing
Dagskrá ÍNN er endurtekin um 
helgar og allan sólarhringinn.

06.00 ESPN America
06.45 BMW Championship (2:4)
09.45 Golfing World
10.35 BMW Championship (2:4)
13.35 Inside the PGA Tour (37:42)
14.00 BMW Championship (3:4)
19.30 BMW Championship (3:4)
01.00 ESPN America

07.50 QPR - Newcastle
09.40 Premier League Review 2011/12
10.35 Premier League World
11.05 Premier League Preview Hitað 
upp fyrir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni.
11.35 Blackburn - Arsenal Bein útsend-
ing frá leik Blackburn Rovers og Arsenal í 
ensku úrvalsdeildinni.
13.45 Bolton - Norwich Bein útsending 
frá leik Bolton Wanderers og Norwich City í 
ensku úrvalsdeildinni.
16.15 Aston Villa - Newcastle
18.05 Everton - Wigan Frá leik Everton 
og Wigan Athletic í ensku úrvalsdeildinni.
19.55 Wolves - QPR Útsending frá leik 
Wolverhampton Wanderers og Queens Park 
Rangers í ensku úrvalsdeildinni.
21.45 Swansea - WBA Útsending frá leik 
Swansea City og West Bromwich Albion í 
ensku úrvalsdeildinni.
23.35 Blackburn - Arsenal
01.25 Bolton - Norwich

08.00 Morgunstundin okkar

10.20 Ísþjóðin með Ragnhildi Stein-
unni (3:8) (Daníel Bjarnason) (e)

10.55 Að duga eða drepast (40:40) 
(Make It or Break It) (e)

11.35 Leiðarljós (Guiding Light) (e)

12.15 Leiðarljós (Guiding Light) (e)

13.00 Kiljan (e)

13.50 Útsvar (Fjarðabyggð  - Hafnarfjörð-
ur) (e)

14.55 Ástin grípur unglinginn (17:23) 
(The Secret Life of the American Teenager II)

15.45 Landsleikur í fótbolta (Ísland - 
Noregur) Bein útsending frá leik kvennalands-
liða Íslands og Noregs í undankeppni EM.

17.55 Táknmálsfréttir

18.05 Franklín (8:13) (Franklin)

18.27 Eyjan (18:18) (Øen) (e)

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Skrímsli gegn geimverum (Mon-
sters Vs. Aliens) Eftir að loftsteinn lendir á 
ungri konu og breytir henni í risaskrímsli er 
farið með hana í skrímslageymslu hins opin-
bera. Bandarísk teiknimynd frá 2009.

21.20 Sáli (Shrink) Sálfræðingur fræga 
fólksins í Hollywood er miður sín vegna frá-
falls konu sinnar og er að verða að hálfgerð-
um rugludalli. Bandarísk bíómynd frá 2009.

23.05 Blekking (Deception) Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.

00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2

11.35 iCarly (31:45)

12.00 Bold and the Beautiful

13.20 Bold and the Beautiful

13.40 Friends (19:24)

14.05 Friends (22:24)

14.30 Cougar Town (9:22)

14.55 Hot In Cleveland (9:10)

15.20 Hawthorne (2:10)

16.05 Heimsréttir Rikku (4:8)

16.35 Týnda kynslóðin (5:40)

17.10 ET Weekend

17.55 Sjáðu

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.49 Íþróttir 

18.56 Lottó 

19.04 Ísland í dag - helgarúrval

19.29 Veður 

19.35 America‘s Got Talent (21:32) 
Fimmta þáttaröðin af þessari stærstu hæfi-
leikakeppni heims. Keppendur eru af öllum 
stærðum og gerðum og hæfileikarnir jafn 
misjafnir og keppendur eru margir. Dómar-
arnir eru þau Piers Morgan, Sharon Osbo-
urne og grínistinn góðkunni Howie Man-
del. Kynnir er Nick Cannon sem er vel þekkt-
ur leikari, grínisti með meiru og þar að auki 
eiginmaður söngkonunnar Mariuh Carey.

21.05 America‘s Got Talent (22:32) 

21.50 Funny People Gamanmynd með 
alvarlegu ívafi um grínistann George Simm-
ins sem hefur öðlast annað tækifæri í lífinu og 
snýr hann ásamt aðstoðarmanni sínum, hinum 
upprennandi grínista Ira, aftur til þess staðar 
sem hafði hvað mest áhrif á líf hans. Þar heim-
sækir hann m.a. staðinn sem kom honum á 
kortið og stúlkuna sem komst undan.

00.15 What Lies Beneath
Háspennumynd um fyrirmyndarhjónin Norm-
an og Claire Spencer. Á yfirborðinu leikur allt 
í lyndi en draugar fortíðarinnar elta húsbónd-
ann uppi. 

02.20 The Big Lebowski
Kostuleg mynd frá hinum óborganlegu Coen-
bræðrum sem fjallar um Jeff Lebowski er tek-
inn í misgripum fyrir forríkan nafna sinn. Hann 
flækist þar með í flókinn blekkingarvef ósvífinna 
manna sem hafa nafna hans að féþúfu.

04.15 Unknown

05.40 Fréttir

15.45 Gilmore Girls (20:22)
16.30 Ally McBeal (22:22)
17.15 Nágrannar
18.35 Nágrannar
19.00 Cold Case (12:23) 
19.45 Heimsréttir Rikku (4:8)
20.20 Borgarilmur (4:8) Boston er fæð-
ingarstaður Bandaríkjanna – þarna hófst bylt-
ingin sem leiddi til sjálfstæðis landsins og 
Ilmur kynnir sér þá merku sögu.
21.00 Týnda kynslóðin (5:40) Frábær 
skemmtiþáttur.
21.35 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (8:13)
22.00 Glee (20:22)
22.45 Fairly Legal (8:10)
23.30 Ally McBeal (22:22)
00.10 Gilmore Girls (20:22)
00.55 Cold Case (12:23)
01.40 Týnda kynslóðin (5:40)
02.05 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (8:13)
02.30 Glee (20:22)
03.15 Fairly Legal (8:10)
03.55 Sjáðu
04.20 Fréttir Stöðvar 2 
05.05 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

08.45 Anderlecht - AEK
10.30 Evrópudeildarmörkin
11.20 Meistaradeild Evrópu
13.05 Meistaradeildin - meistaramörk
13.45 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu
14.15 Stjarnan - ÍBV
16.05 Pepsi mörkin
17.20 La Liga Report
17.50 Spænski boltinn: Barcelona - 
Osasuna Bein útsending
20.00 Floyd Mayweather Jr.- Marquez
21.30 Box: Mayweather - Mosley
23.00 24/7 Floyd Mayweather - 
Victor Ortiz Skemmtileg þáttaröð þar sem 
hitað er upp fyrir einvígi Floyd Mayweather 
og Victor Oritz.
23.30 24/7 Floyd Mayweather - 
Victor Ortiz
00.00 24/7 Floyd Mayweather - 
Victor Ortiz
00.30 24/7 Floyd Mayweather - 
Victor Ortiz
01.00 Box: Floyd Mayweather - Victor 
Ortiz Bein útsending frá hnefaleikabardaga 
Floyd Mayweather og Victor Ortiz.

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.40 Rachael Ray (e)
13.20 Rachael Ray (e)
14.05 Dynasty (27:28) (e)
14.50 Friday Night Lights (4:13) (e)
15.40 One Tree Hill (20:22) (e)
16.25 Top Gear Australia (6:8) (e)
17.15 Game Tíví (1:14) (e)
17.45 The Bachelorette (5:12) (e)
19.15 The Marriage Ref (3:10) (e)
20.00 Got To Dance (4:21)
20.50 A Single Man Dramatísk mynd 
frá árinu 2009 með Colin Firth og Julianne 
Moore í aðalhlutverkum. Enskuprófessorinn 
George Falconer hefur átt erfitt með að fóta 
sig í lífinu eftir að lífsförunautur hans síðast-
liðin 16 ár, Jim, lést í bílslysi fyrir átta mán-
uðum. Hann hefur reynt að lifa sínu hefð-
bundna lífi, en án árangurs því söknuður-
inn og sorgin er mikil. Þar sem hann rembist 
við að ná tökum á tilveru sinni verður hann 
fyrir áhrifum vina sinna sem hver fyrir sig 
hefur ólík áhrif á hann. Leikstjóri er Tom Ford. 
Bönnuð börnum.
22.30 Pollock (e) Kvikmynd frá árinu 
2000 með Ed Harris og Jennifer Connelly 
í aðalhlutverkum. Myndin fjallar um líf og 
feril bandaríska listmálarans Jackson Pollock. 
Hann bjó með bróður sínum í New York, 
drakk stíft og tók þátt í samsýningum mynd-
listarmanna. Hann hitti listakonuna Lee sem 
lagði frá sér penslana til þess að verða fylgi-
nautur hans. Þau fluttust upp í sveit og þar 
þróaði Pollock með sér dreypistílinn. Ed 
Harris leikstýrir myndinni. Bönnuð börnum.
00.35 Shattered (12:13) (e)
01.25 Smash Cuts (32:52)
01.45 Whose Line is it Anyway? (e)
02.10 Judging Amy (8:23) (e)
02.55 Got To Dance (4:21) (e)
03.45 Pepsi MAX tónlist

> Rosario Dawson
„Hjá leikurum koma auðar stundir 
þar sem þeir bíða bara og þrá að 
vinna. Því þarf maður einfaldlega 
að taka allri vinnu sem býðst.“
Rosario Dawson leikur í 
kvikmyndinni Death Proof, sem 
fjallar um tvo vinkonuhópa sem 
lenda í morðóðum áhættuleik-
ara sem beitir bíl sínum sem 
drápstóli. Myndin er í leik-
stjórn Quentins Tarantino og er 
sýnd á Stöð 2 Bíói kl. 22.

„Mér þykir fyrir því. Það þurfa að vera minnst þrjátíu dagar eftir af gildis-
tíma vegabréfsins til að þú komist inn í Tékkland. Þitt rennur út eftir 29 
daga. Ég get ekki hleypt þér lengra.“ Þetta er líklega það síðasta sem 
maður vill heyra frá kurteisa manninum við innritunarborðið hjá British 
Airways, átján ára gamall á Heathrow klukkan hálffimm um morgun á 
leiðinni í fyrstu foreldrafríu utanlandsferðina. 

Ósjálfbjarga unglingi á flugvelli dettur ekkert í hug annað 
en að kveðja vinina, hringja heim og vekja mömmu og 
pabba, fárast stutta stund yfir því að tollararnir í Leifsstöð 
hafi útbúið fyrir hann neyðarvegabréf daginn áður án þess 
að láta vita að hann kæmist ekki með því á áfangastað 
degi síðar og ræsa hálfa utanríkisþjónustuna – allt svo hann 
komist örugglega á tónleika með Rolling Stones um kvöldið.

Þökk sé ákveðni föður míns, greiðvikni flugmannsins 
hjá Icelandair sem skilaði til mín nýjum passa og vilja 
tollvarðanna til að fúska smá í mína þágu blessaðist 
þetta nú allt að lokum þótt ég vilji helst gleyma 

klukkustundunum níu sem ég varði í að eigra um ganga Heathrow 
(öðru nafni Helvítis), borða þurrar samlokur og svitna af stressi í 
gegnum tvö sett af fötum. Ég komst til Prag með dauðan farsíma og ég 
sá Stones – einn. En með tvö jafngild vegabréf í bakpokanum!

Nokkrum dögum síðar gengum við vinirnir inn á þéttsetinn djassbar 
í fyrirheitnu borginni. Ég vatt mér að manni sem hímdi einn með bjór 
og spurði hvort við mættum tylla okkur. „Sure“ sagði hann og um leið 
áttaði ég mig á því að þar fór enginn annar en Ron Perlman, ljótasti 
leikari í Hollywood. Hann var þar að leika titilhlutverkið í Hellboy. Ég 
hugsaði mér gott til glóðarinnar, þarna gæti ég spjallað við Hollywood-
stjörnu um heima og geima. Í því hrasaði inn um dyrnar mjög hávær, 
hálfnakinn breskur steggur með kanínueyru í fjólubláu flauelsbikiníi. 

Ron beið ekki boðanna, heldur forðaði sér með það sama. Eðlilega.
Þetta rifjaðist upp fyrir mér í vikunni þegar ég sá Ron vin minn 

fara á kostum sem sólbrúnn hálfviti í fjólubláum flauelsjogg-
inggalla í neóskandireyfararanum Drive. Kannski hann 

verði einhvern tíma sýndur í sjónvarpinu.

VIÐ TÆKIÐ STÍGUR HELGASON VARÐ FYRIR BARÐINU Á BIKINÍKLÆDDUM BRETA Á DJASSBAR

Þegar ég kynntist næstum Hollívúddstjörnu
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Í aðdraganda Vísindavöku er hellt upp á hið sívinsæla 
vísindakaffi , þar sem fræðimenn kynna rannsóknir 
sínar. Markmiðið er að færa vísindin nær fólki og 
segja frá rannsóknum sem skipta máli fyrir daglegt 
líf. Vísindakaffi n eru haldin á Súfi stanum, Máli og 
menningu Laugavegi, 19., 20., 21. og 22. september 
kl. 20:00-21:30 hvert kvöld. Þar kynna vísindamenn á 
ýmsum fræðasviðum rannsóknir sínar sem eiga það 
sameiginlegt að vera áhugaverðar fyrir fólk á öllum 
aldri. Gestir fá tækifæri til að spyrja og taka þátt í 
umræðum. Stjórnandi vísindakaffi sins er Davíð Þór 
Jónsson. Einnig verður vísindakaffi  á Akureyri 22. 
september.

Mánudagur 19. september kl. 20 - 21:30
Að fæðast - hættulegasta ferðalagið?
Burðarmálsdauði á Íslandi er með því allra lægsta sem 
gerist í heiminum. Hins vegar er hann álíka mikill og fjöldi 
dauðsfalla í umferðinni á hverju ári og þar af leiðandi 
gríðarlega stórt heilbrigðisvandamál. Dr. Brynjar Karlsson, 
dósent við Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík 
veltir upp hverjar eru helstu orsakir burðarmálsdauða og 
segir frá rannsóknum sem miða að því að búa til tækni 
sem gerir kleift að meta betur ástand fósturs og hættu á 
fyrirburafæðingu.

Þriðjudagur 20. september kl. 20 - 21:30 
Kuldinn síðasta sumar afsannar hlýnun jarðar!
...er það ekki? 
Vísindamenn halda því fram að aukin gróðurhúsaáhrif valdi 
því að yfi rborð jarðar sé að hlýna. Samt var síðasta sumar 
kalt. Gengur þetta upp? Dr. Halldór Björnsson frá Veðurstofu 
Íslands ræðir gróðurhúsaáhrif og loftslagsbreytingar, kal 
í túnum og hafís.

Miðvikudagur 21. september kl. 20 - 21:30
Sagnfræðingar eru frá Mars, valdhafar frá Venus. Af 
hverju getum við ekki verið sammála um söguna?
Þekking á liðinni tíð er til margra hluta nytsamleg, eða svo 
segja margir. Dr. Guðni Th. Jóhannesson sagnfræðingur 
fjallar um nýtingu sögunnar á Íslandi, allt frá landnámi til 
okkar daga. Ari fróði sagðist vilja hafa það sem sannara 
reynist en var það nú satt? Fyrir hvern skrifaði hann? Á hinn 
bóginn má spyrja hvers vegna sagnfræðingar samtímans 
ættu að nöldra um stórmenni sögunnnar. Skilja þeir ekki 
að sagan á að sameina okkur, gera okkur stolt af afrekum 
forfeðranna? Segjum að sagnfræðingar séu frá Mars og 
valdhafar frá Venus. Er þá nokkuð hægt að mætast á miðri 
leið? Í hvaða tómarúmi yrði það eiginlega?

Fimmtudagur 22. september kl. 20 - 21:30
Offi ta barna – hvað er til ráða?
Í vísindakaffi  munu þau Ragnar Bjarnason yfi rlæknir á 
Barnaspítala Hringsins og Þrúður Gunnarsdóttir sálfræðingur 
fjalla um meðferð og úrræði vegna offi tu barna.

Vísindakaffi  á Akureyri 
Fimmtudaginn 22. september kl. 20 - 22 
1862 Nordic Bistro í Hofi  menningarhúsi
Norðausturland – vannýtt náttúruvætti? 
Jón Þorvaldur Heiðarsson við Háskólann á Akureyri og 
Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir við Náttúrustofu Austurlands 
velta fyrir sér hvernig náttúruperlur á Norðausturlandi gætu  
                                       nýst okkur sem auðlindir án þess 
                                            að tapa perluskini sínu.

Vísindakaffi á Súfi stanum, Laugavegi
19., 20., 21. og 22. september kl. 20 - 21:30

Allir velkomnir!
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Látið sjá ykkur í Háskólabíói föstudaginn 23. september!

MAN. UTD. - CHELSEA
SUNNUDAG KL. 14:30

SUNNUDAG KL. 12:20
TOTTENHAM - LIVERPOOL

misstu ekki af stórleikjum helgarinnar!

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

10.50 Dox  12.15 Doobidoo  13.15 Skavlan  14.15 
Rapport  14.20 En andra chans  14.50 Lykke  
15.50 Helgmålsringning  15.55 Sportnytt  16.00 
Rapport  16.15 Go‘kväll lördag  17.00 Sverige!  
17.30 Rapport  17.45 Sportnytt  18.00 Gäster 
med gester  18.45 Tack för musiken  19.45 Friday 
night dinner  20.15 Rapport  20.20 Stulen identitet  
21.10 30 år med U2  22.00 Bröderna Reyes  
22.50 Rapport  22.55 Punch Drunk Love  00.30 
Rapport  00.35 Bored to Death  01.05 Skavlan  
02.05 Rapport  02.45 Trädgårdsfredag  

06.10 Førkveld  06.50 Førkveld  07.30 Debatten  
08.30 Köping Hillbillies  09.00 Ut i naturen  10.00 
Friidrett  12.05 Munter mat  12.35 Solgt!  13.05 
Siffer  13.35 Norskekysten  14.15 Beat for beat  
15.05 X-Fighters  16.35 Stikk  17.00 Lørdagsrevyen  
17.45 Lotto-trekning  17.55 Humorama  18.25 
QuizDan  19.25 Sjukehuset i Aidensfield  20.10 
Fakta på lørdag  21.00 Kveldsnytt  21.15 NM 
sommerskiskyting  21.25 What Happens in Vegas  
23.00 Haven  23.40 Dansefot jukeboks m/chat  
02.00 Country jukeboks u/chat 

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 Bæn 
07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 08.05 Við 
sjávarsíðuna 09.00 Fréttir 09.03 Út um græna 
grundu 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 
Kvika 11.00 Vikulokin 12.00 Hádegisútvarp 12.20 
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 Flakk 
14.00 Hnapparatið 14.40 Útvarpsperla: Goðsögn 
í lifanda lífi 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Innundir 
skinni 17.05 Stimpilklukkan 18.00 Kvöldfréttir 18.17 
Skurðgrafan 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Óperukvöld Útvarpsins: Rinaldo 22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20 
Fyrr og nú 23.15 Stefnumót 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

09.10 Spiderman  09.30 Troldspejlet  10.00 DR 
Update - nyheder og vejr  10.10 Tidens tegn - TV 
på tegnsprog  10.55 Sign up  11.10 OBS  12.15 
Maestro  13.20 Dronningeofret  14.20 Skjulte 
Stjerner  15.20 Skjulte Stjerner  15.40 Før sønda-
gen  15.55 Min Sport  16.20 Held og Lotto  16.30 
TV Avisen med vejret  16.55 SportNyt  17.05 
Stillehavets tropiske eventyr  18.00 Maestro  19.00 
Kriminalkommissær Barnaby  20.30 Old Gringo  
04.00 Noddy  04.10 Gnotterne  04.40 Kasper & 
Lise  04.50 Den lille prinsesse 

08.45 My Family  09.15 My Family  09.45 QI  
10.15 QI  10.45 QI  11.15 QI  11.45 My Family  
12.15 My Family  12.45 My Family  13.15 My 
Family  13.45 QI  14.15 Top Gear  15.05 Top Gear  
15.55 Top Gear  16.45 Top Gear  17.35 My Family  
18.05 My Family  18.35 My Family  19.05 My 
Family  19.40 QI  20.10 Inspector Lynley Mysteries  
20.55 Inspector Lynley Mysteries  21.40 Live at 
the Apollo  22.25 The Graham Norton Show  
23.10 Live at the Apollo  23.55 Michael McIntyre‘s 
Comedy Roadshow  00.40 Fawlty Towers 

Gamanmynd með alvarlegu ívafi 
sem fjallar um frægan grínista 
sem kemst að því að hann er 
dauðvona og endurskoðar líf sitt. 
Aðalhlutverkin leika Adam Sandler 
og Seth Rogen.

STÖÐ 2 KL. 21.50
Funny People 
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HLAUPAÁRANGUR
MINN

Stefán Guðmundsson
Margfaldur Bikar- og Íslandsmeistari í 
3000 m hindrunarhlaupi.

Sigraði Powerade mótaröðina 2010 -11

PERSÓNAN

Íslenski hesturinn verður töluvert 
notaður í upptökum á sjónvarpsþátta-
röðinni Game of Thrones en eins og 
Fréttablaðið hefur þegar greint frá 
er tökulið þáttanna væntanlegt hing-
að til lands í nóvember. Ekki er leyfi-
legt að flytja hesta til Íslands þar sem 
íslenski hesturinn er mjög einangruð 
tegund og því viðkvæmur fyrir alls 
kyns hestapestum. 

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins er gert ráð fyrir því að yfir 
eitt hundrað „statistar“ eða staðgengl-
ar verði ráðnir til að taka þátt í tök-
unum en allt í allt verði í kringum tvö 
hundruð manns í starfsliðinu. Tök-
urnar eiga að standa yfir í tvær vikur 
og er hugmyndin sú að fanga skamm-

degið sem þá verður búið að 
taka við stjórnartaumunum. 
Framleiðslufyrirtækið Pega-
sus verður tökuliðinu innan 
handar hér á landi en þar 
vildu menn ekkert tjá sig 
um málið.

Game of Thrones kemur 
úr smiðju bandaríska sjónvarpsris-
ans HBO og hefur notið mikilla vin-
sælda í Bandaríkjunum. Þætt-
irnir eru byggðir á bókum eftir 
George R.R Martin. Þættirnir 
eru sýndir á sunnudagskvöld-
um á Stöð 2. Önnur þáttaröð er 
nú í tökum á Norður-Írlandi en 
auk Íslands verður einnig 
tekið upp í Króatíu.  - fgg

„Ég er mjög mikill aðdáandi. Hann er einn af mestu 
áhrifavöldunum mínum,“ segir listamaðurinn Anton 
Lyngdal Sigurðsson. 

Hann bauð Jóni Gnarr á myndlistarsýningu sína 
á Hverfisgötunni, sem er að miklu leyti tileinkuð 
borgarstjóranum. „Ég fann grínið í gegnum hann. 
Mér fannst ég ekki vera með húmor þegar ég var 
yngri, þannig að ég hlustaði á hann á hverjum ein-
asta degi. Ég fann húmorinn í gegnum húmorinn 
hans,“ segir hinn 28 ára Anton Lyngdal sem er nem-
andi í Myndlistarskólanum í Reykjavík og hefur 
verið virkur veggjakrots-listamaður undanfarin ár.

Alls konar verk eru á sýningunni, þar á meðal 
akrýlmyndir, verk úr blásnu gleri, skúlptúr úr 
keramik, bókverk og skissur. Anton málaði einnig 
mynd af Jóni án þess að borgarstjórinn vissi af og 
sýndi honum á sýningunni. „Þetta er eiginlega besta 
málverkið sem ég hef málað.“

Öll verkin eru til sölu á sýningunni nema bók-
verkið. Að sögn Antons er það listaverk sem snertir 
alla. „Ég kalla þetta „Gay-Bible“. Ég las Biblíuna og 
strikaði síðan allt úr sem segir eitthvað slæmt varð-
andi samkynhneigða og kvenfólk. Ég kalla þetta 

fordómalausa Biblíu.“  Sýningin er haldin á Hverfis-
götu 59 og verður opin til 23. september, alla daga á 
milli kl. 15 og 19.  - fb

Fann grínið í gegnum Jón Gnarr

MEÐ ÁHRIFAVALDINUM Anton Lyngdal Sigurðsson ásamt 
áhrifavaldi sínum, Jóni Gnarr borgarstjóra. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Sólveig Ragna Guðmundsdóttir

Aldur: 29 ára.
Starf: For-
stjóri og 
meðhönn-
uður Shadow 
Creatures og 
arkitekt.
Búseta: 105 
Reykjavík.
Fjölskylda: 
Sambýlismað-

ur minn er Carlos Horacio Gimenez 
og saman eigum við köttinn Lakkrís. 
Svo á ég auðvitað mömmu, pabba, 
bróður, systur og hálfsystur.
Stjörnumerki: Fiskur.

Sólveig Ragna hannar nýjar umbúðir fyrir 
Coke Light ásamt systur sinni, Eddu Guð-
mundsdóttur.

Íslenski hesturinn í Game of Thrones

STÓRT HLUTVERK Íslenski hesturinn mun væntanlega fá 
stórt hlutverk í Game of Thrones enda ferðast menn þar 
aðallega um á hestum. Kit Harington verður að öllum 
líkindum sú stjarna þáttanna sem kemur hingað til lands.

„Hann var ógeðslega skemmtilegur 
og talaði alveg heilan helling við 
okkur. Hann sagðist ætla að gera 
myndina sína í Stykkishólmi og 
vera hérna í viku,“ segir Klara 
Sól Sigurðardóttir, þrettán ára 
Stykkishólmsmær.

Klara varð þess heiðurs aðnjót-
andi að hitta Ben Stiller í Stykkis-
hólmi í gær. Hollywood-leikarinn 
er á ferð um landið til að skoða 
tökustaði fyrir kvikmynd. Stiller 
hefur leikið við hvurn sinn fing-
ur hér á landi og verið alþýðleg-
ur í framkomu. Klara var í það 
minnsta í skýjunum yfir að hafa 
hitt Stiller enda er leikarinn í 
miklu uppáhaldi hjá krökkunum í 
bænum.

Framleiðslufyrirtækið True 
North aðstoðar Stiller á ferð sinni 
um landið. Föruneytið keyrði 
meðal annars á Djúpavog þar sem 

það fór ekki fram hjá neinum að 
Hollywood-stjarna var í bænum. 
Gauti Jóhannesson, sveitarstjóri 
Djúpavogs, vildi ekkert tjá sig um 
það hvort hann hefði átt fund með 
Stiller en Hrönn Ásbjörnsdótt-
ir hjá veitingasölunni Við voginn 
sagði leikarann vera á vörum allra 
í bænum. Íbúarnir væru spenntir 
yfir heimsókninni og vonuðust til 
þess að Stiller myndi koma Djúpa-
vogi á kortið með mynd sinni, The 
Secret Life of Walter Mitty. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins var síðan flogið aftur til 
Reykjavíkur í gær eftir heimsókn-
ina á Djúpavog og ferðinni heitið 
í Stykkishólm. Stiller hefur verið 
duglegur að uppfæra Twitter-
síðu sína á netinu og hann virðist 
hafa hrifist af bæði land og þjóð. Í 
það minnsta hrósaði hann fegurð 
barnanna í Hólminum. Leifur B. 

Dagfinnsson, einn af eigendum 
True North, vildi lítið tjá sig um 
heimsókn Bens Stiller í samtali 
við Fréttablaðið en staðfesti að 
þeir væru að leita eftir heppilegum 
tökustöðum. Hann sagðist ekkert 
vita hvenær Stiller hygðist halda 
af landi brott, þeim möguleika 
væri haldið opnum. „Það er ekkert 
fast í hendi,“ segir Leifur sem vildi 
ekkert tjá sig um hvort þetta væri 
stærsta verkefni fyrirtækisins 
hingað til en það hefur þjónustað 
kvikmyndir á borð við Prometheus 
og Flag of Our Fathers.

Eins og Fréttablaðið greindi 
frá í gær vill Stiller endurgera 
hina sígildu kvikmynd The Secret 
Life of Walter Mitty hér á landi en 
samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins er handrit myndarinnar 
skrifað með Ísland í huga.

freyrgigja@frettabladid.is

KLARA SÓL: BEN STILLER VAR ÓTRÚLEGA SKEMMTILEGUR

Hollywood-stjarna heillaði 
Hólmara upp úr skónum

HAMINGJUSÖM Klara Sól var ótrúlega ánægð með að hafa hitt Ben Stiller enda er leikarinn vinsæll hjá krökkunum í Stykkis-
hólmi. Strákurinn í rauðu peysunni heitir Ólafur Þór.
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Hollywood-stjörnur
Í gærkvöldi var tilkynnt hvaða 
stórstjörnur fara með aðalhlut-
verkin í stórmyndinni Kill the 
Poet eftir Jón Óttar Ragnarsson. 
Leikararnir voru kynntir form-
lega á blaðamannafundi á 
kvikmyndahátíðinni í Toronto 
en Kill the Poet fjallar um tvo 
hópa listamanna með Stein 

Steinarr og Louisu 
Matthíasdóttur í 
broddi fylkingar. 
Það eru þau 
Nick Stahl og 
Anita Briem 
sem leika 
listamenn-
ina tvo en 
Stahl er hvað 
þekktastur 
fyrir leik sinn 
sem John 
Connor 
í þriðju 
Tortímanda-

myndinni.

Engar aukastjörnur
En þau Stahl og Anita eru ekki 
einu stjörnur myndarinnar því 
Gísli Örn Garðarsson leikur 
einnig stórt hlutverk í myndinni 
ásamt þeim Victor Garber og Ed 
Asner. Garber er hvað frægastur 
fyrir leik sinn í Titanic, Sleepless 
in Seattle og Milk en hann þykir 
einn fremsti Broadway-leikari 
sinnar kynslóðar. Asner hefur á 
hinn boginn hlotið fimm 
Golden Globe-verðlaun 
og verið tilnefndur til 
fjölda annarra verð-
launa, aðallega fyrir leik 
sinn í sjónvarpi.  
 - fgg

1 Almannagjá er eins og 
svissneskur ostur

2 Ben Stiller endurgerir sígilda 
kvikmynd á Íslandi

3 Ben Stiller á Austurlandi

4 Þingkona kærir ákvörðun til 
ráðuneytis

5 Ísland ekki tapað verðmætum 
sínum
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