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Helgarblað

SKATTAMÁL Embætti skattrann-
sóknarstjóra telur að í tveimur 
af þeim tæplega 50 skattaskjóls-
málum, sem eru til rannsóknar, 
hafi ekki verið greiddur skattur af 
milljörðum króna. 

Gunnar Thorberg, forstöðumað-
ur rannsóknasviðs Skattrannsókn-
arstjóra, segir mismunandi hvernig 
skattleggja á vegna skattaskjóls-
málanna. 

Fjöldi skattaskjólsmála hefur 

verið sendur til endurákvörðunar 
hjá Ríkisskattstjóra en sum hafa 
orðið að engu, eins og Gunnar orðar 
það. 

„Ef um meiri háttar brot er að 
ræða eru málin send til sérstaks 
saksóknara. Enn hefur ekki verið 
ákært í slíkum málum.“ 

Gunnar segir að menn hafa notað 
aflandsfélög til þess að koma eign-
um úr landi en aldrei borgað fjár-
magnstekjuskatt. 

„Þeir hafa hins vegar talið fram 
arð og borgað af honum tíu prósenta 

skatt. Við skoðun hefur í sumum til-
fellum komið í ljós að þetta var ekki 
rétt gert því greiða hefði átt 40 pró-
senta skatt. Svo eru dæmi um menn 
sem hafa starfað hér heima, stofn-
að reikninga í nafni aflandsfélaga 
vegna eigin vinnuframkvæmda á 
Íslandi eða fyrir íslensk félög en 
ekki talið fram. Stundum hafa þessi 
aflandsfélög verið nafnið eitt. Menn 
eru bara að komast hjá því að borga 
skatta.“ - ibs / sjá síðu 8
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Ef um meiri háttar 
brot er að ræða 

eru málin send til sérstaks 
saksóknara. Enn hefur ekki 
verið ákært í slíkum málum.

GUNNAR THORBERG 
HJÁ SKATTRANNSÓKNARSTJÓRA

Risaskattaskuldir ógreiddar 
Um fimmtíu skattaskjólsmál eru til rannsóknar hjá skattrannsóknarstjóra. Í tveimur málanna er talið að 
ekki hafi verið greiddur skattur af milljörðum króna. Enn hefur ekki verið ákært í skattaskjólsmáli.

POLLRÓLEGUR Þessi spræki landselur hafði komið sér vel fyrir á skeri á Pollinum á Eyjafirði innan við Akureyri þegar ljósmyndara bar þar að í 
stillunni í gær. Landselur er algengasta selategundin við Ísland og finnst allt í kringum landið. Hann er þó sjaldséður við austurströndina.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



24. september 2011  LAUGARDAGUR2

Borgartún 25 

Til leigu atvinnuhúsnæði 
að Borgartúni 25, 105 Reykjavík

Áhugasamir sendi fyrirspurn á leiga@almc.is

DÝRAHALD Lausaganga katta á 
Egilsstöðum þykir nú orðið svo 
mikið vandamál að bæjarstjórnin 
hyggst grípa til sérstakra mótvæg-
isaðgerða.

Fljótsdalshérað fékk á dögun-
um til sín undirskriftalista með 
nöfnum 26 einstaklinga sem krefj-
ast þess „að sveitarfélagið taki á 
katta plágu sem herjar á íbúa“.

Þórhallur Þorsteins, sem gekkst 
fyrir undirskriftasöfnuninni, segir 
mælinn fullan hjá bæjarbúum 
enda hafi tekið innan við klukku-
stund að safna undirskriftunum 
meðal íbúa í öllu hverfum bæjar-
ins.

„Það er ekki hægt að tala um 
neitt annað en plágu. Þetta á bæði 
við um flækingsketti og ekki síst 
heimilisketti. Þeir virða engin 
lóðamörk,“ segir Þórhallur sem 
kveður óþrifnaðinn vera 
gersamlega óviðunandi.

„Barnabörnin geta 
varla verið úti suma daga 
út af kattaskít hér út um 
allt. Það verður að loka 
sandkössum og girða af 
blómabeð og matjurta-
garða. Það er ekkert sér-
staklega skemmtilegt að 
fara út og taka upp kál 
eða salat þegar allt er 
upprótað af köttum sem 
eru búnir að gera þarfir 
sínar,“ segir Þórhallur.

Bæjarstjórnin hefur 
nú samþykkt að und-
irbúa aðgerðir til að 
fækka óskráðum kött-
um. „Stefnt er á að átak-
ið hefjist eigi síðar en 
fyrsta vetrardag,“ segir 
bæjarstjórnin sem að sögn 
Þórhalls lofaði reyndar 

líka aðgerðum í fyrravetur 
en gerði ekki neitt í málinu.

Páll Sigvaldason bæjar-
fulltrúi segir kattavand-
ann á Egilsstöðum ekki 
meiri en annars staðar. 
Hins vegar verði látið til 
skarar skríða gegn villi-
köttum seinna í haust. 
„Kettirnir verða veidd-
ir í gildru. Áður verð-

ur fólki með 
heimilis-

ketti gert 
viðvart 

svo 

það haldi sínum köttum inni á 
meðan,“ segir bæjarfulltrúinn.

„Ég vil taka fram að ég hef ekk-
ert á móti því að fólk eigi ketti en 
það þarf að vera skilyrði að þeir 
séu á viðkomandi lóð. Sá sem gefur 
leyfið fyrir kattahaldinu verður að 
ganga þannig frá því að það gangi 
ekki á rétt annarra,“ segir Þórhall-
ur sem í ljósi fyrri reynslu kveðst 
vantrúaður á að bæjaryfirvöld 
finni lausn á málinu.

„Það getur ekki endað með öðru 
en að einstaklingarnir grípi bara 
til eigin ráða,“ segir Þórhallur sem 
ekki vill útskýra nánar í hverju 
það geti fólgist. „Það er ekki nema 
nokkurra daga verk að útrýma 
þessu,“ bætir hann þó við.  
 gar@frettabladid.is

„Fárra daga verk að 
útrýma köttunum“
Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs boðar átak gegn kattaplágu sem sögð er geisa á Eg-
ilsstöðum. Forvígismaður undirskriftarsöfnunar segir bæjaryfirvöld áður hafa 
svikið loforð um aðgerðir. Fólk „grípi til eigin ráða“ leysi bærinn ekki málið.

EGILSSTAÐIR Forvígismaður undirskriftasöfnunar vegna „kattaplágu“ á Egils-
stöðum segir eigendur þeirra og bæjaryfirvöld verða að tryggja að dýrin valdi 
ekki óþrifnaði hjá öðrum. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

NÁTTÚRA Kötlu hefur verið bætt 
á lista Sameinuðu þjóðanna yfir 
framúrskarandi jarðvanga í heim-
inum.

UNESCO, Mennta-, menning-
ar- og vísindastofnun Sameinuðu 
þjóðanna, barst sextán umsóknir 
um sæti á listanum og samþykkti 
níu þeirra. Nú eru 87 staðir í 27 
löndum á listanum.

Í frétt um málið á heimasíðu 
Sameinuðu þjóðanna segir að 
jarðvangurinn Katla hýsi hinn 
víðfræga Eyjafjallajökul, sem 
hafi sett flugumferð á annan end-
ann í fyrra. Kötlusvæðið er sagt 
einkennast af jökulsorfnu lands-
lagi og eldvirkni sem hafi áhrif á 
búsetu og þar gegni vistvæn ferða-
mennska lykilhlutverki.

Staðir sem veljast á listann eru 
taldir búa yfir einstöku mikilvægi 
í mennta- og vísindalegu tilliti, eru 

einstakir í sinni röð eða búa yfir 
sérstakri náttúrufegurð.

Hinir átta staðirnir sem komust 
á listann í þetta sinn voru Muroto-
jarðvangurinn í Japan, Burren og 
Moher-klettar á Írlandi, Bauges-
garðurinn í frönsku Ölpunum, 

Apuen-svæðið í ítölsku Ölpunum, 
þjóðgarðurinn Sierra Norte di 
Sevilla í Andalúsíu og jarðvang-
urinn Villuercas Ibores Jara á 
Spáni og kínversku jarðvangarnir 
í Tianzhushan og Hong Kong. 

 - sh

Sameinuðu þjóðirnar bæta níu stöðum á lista sinn yfir einstaka náttúru:

Katla er framúrskarandi jarðvangur

EIN ÚTVALINNA Jarðvangurinn Katla tekur til sveitarfélaganna þriggja: Rangárþings 
eystra, Mýrdalshrepps og Skaftárhrepps. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VÍSINDI Gullfiskar verða pirr-
aðir og árásargjarnir ef þeir 
eru í of litlum fiskabúrum, eða í 
fiskabúrum þar sem þeir fá ekki 
næga örvun. Þetta er niðurstaða 
vísindamanna við Case Western 
Reserve-háskólann í Ohio í 
Bandaríkjunum.

Það virtist mjög mikilvægt 
fyrir fiskana að hafa steina, 
plöntur og annað í fiskabúrinu 
til að draga úr árásargirni og 
almennum pirringi. Hafi fisk-
arnir skraut í búrinu til að kanna 
sýna þeir mun eðlilegri hegðun, 
sem er að auki mun áhugaverðari 
fyrir eigendurna.  - bj

Rannsakar hegðun gullfiska:

Verða pirraðir í 
litlum búrum

ÁNÆGÐIR Fiskar sem hafa fjölbreytt 
landslag að rannsaka í fiskabúrunum 
eru ánægðari en þeir sem hafa minna 
við að vera. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þórhildur, er ekki upplagt að 
Ástralarnir byrji í Landeyja-
höfn?

„Jú, svo geta þeir kannski fundið 
gullskipið líka þegar þeir eru komnir 
í gang.“

Þórhildur Hlín Elínardóttir er upplýs-
ingafulltrúi Siglingamálastofnunar sem 
átt hefur í vanda með sandburðinn í 
Landeyjahöfn. Ástralskt fyrirtæki hefur nú 
óskað eftir leyfi til að sjúga upp gríðarlegt 
magn af sandi af hafsbotni við Suðurland 
í leit að seguljárni.

KJARAMÁL Megn óánægja er í stétt lögreglu-
manna eftir úrskurð gerðardóms í gær. Dóm-
urinn komst að þeirri niðurstöðu að laun lög-
reglumanna skyldu hækka að sama marki 
og samningar á almennum vinnumarkaði, 
auk þrettán þúsund króna hækkunar á álags-
greiðslum. Það er talsvert undir kröfum lög-
reglumanna.

Úrskurður gerðardóms er endanleg niður-
staða í málinu og gildir ný launatafla til vors 
2014.

„Við erum engan veginn sátt,“ segir Snorri 
Magnússon, formaður Landssambands lögreglu-
manna, í samtali við Fréttablaðið.

„Við teljum okkur hafa átt meira inni. Það er 

meira að segja viðurkennt að hluta til í dómsorð-
inu að launin okkar hafa dregist aftur úr.“

Grunnlaun lögreglumanna eftir nám í Lög-
regluskólanum voru  rúmlega 211 þúsund á mán-
uði, en kröfur þeirra hljóðuðu upp á 325 þúsund.

„211 þúsund  á mánuði, eftir skatta eru rétt 
yfir atvinnuleysisbótum. Þessi hækkun núna er 
ekki meiri en svo að nú um næstu mánaðamót 
sýnist mér að meginþorri stéttarinnar muni fá 
þessa lágmarks krónutöluhækkun upp á tólf þús-
und. Það sýnir bara hversu arfaslök launin eru.“

Snorri segir að útlit sé fyrir flótta úr stétt-
inni þegar tekur að ára betur í þjóðfélaginu, en 
forvígismenn lögreglumanna munu funda um 
ástandið og næstu skref á þriðjudag.  - þj

Gerðardómur úrskurðar í launadeilu lögreglumanna við ríkið:

Lögreglumenn afar ósáttir við kjaraúrskurð

MÓTMÆLA KJARAÚRSKURÐI Um 200 lögreglumenn 
komu saman fyrir utan húsnæði Ríkissáttasemjara 
í gær til að sýna samstöðu stéttarinnar. Megn 
óánægja er meðal lögreglumanna með niðurstöðu 
dómsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

LÖGREGLUMÁL Kona á sextugsaldri 
var í gær úrskurðuð í Héraðs-
dómi Reykjaness í vikulangt 
gæsluvarðhald, grunuð um að 
hafa stungið sambýlismann sinn 
á sjötugsaldri með hnífi í fyrra-
dag.

Atvikið átti sér stað síðdegis í 
fyrradag í Kópavogi. Maðurinn 
var stunginn nokkrum sinnum í 
kvið og í hendi. Hann var fluttur 
á sjúkrahús þar sem hann gekkst 
undir aðgerð. Ekki var ljóst í gær 
hver tildrög þessa verknaðar 
voru, en konan var í annarlegu 
ástandi þegar hún var flutt á lög-
reglustöð. - jss

Í vikulangt gæsluvarðhald:

Stakk sambýlis-
mann með hníf

Ráðið í kynjaða hagstjórn
Borgarráð samþykkti á fimmtudag 
tillögu fulltrúa Vinstri grænna um að 
ráða í stöðu sérfræðings í kynjaðri 
hagstjórn og fjárhagsáætlunargerð. 
Staðan verður til sex mánaða til að 
byrja með.

REYKJAVÍKURBORG

VÍSINDI Vísindamönnum tókst 
nýverið að búa til hreyfimyndir 
með því að fylgjast með heila-
starfsemi fólks. Tæknin gæti í 
framtíðinni gert fólki mögulegt 
að fylgjast með hugsunum sjúk-
linga í dái, eða hlaða draumum 
sínum á netið í formi kvikmynda.

Vísindamenn við Berkeley-
háskóla í Kaliforníu náðu undra-
verðum árangri þegar þeir fylgd-
ust með heilastarfsemi fólks sem 
fylgdist með kvikmyndum. Þeim 
tókst að búa til hreyfimyndir sem 
sýndu í grófum dráttum það sem 
fólkið var að horfa á.

„Við erum að opna glugga inn 
í myndirnar í hausunum á fólki,“ 
segir Jack Gallant, prófessor við 
háskólann.   - bj

Framfarir í læknavísindunum:

Gera myndir 
eftir hugsunum

VIÐSKIPTI Hlutabréfavísitölur 
í helstu kauphöllum heimsins 
hækkuðu lítillega í gær eftir 
sleitulítið verðfall í vikunni. 

Fallið skýrðist af ótta fjárfesta 
við aðra efnahagskreppu vegna 
skuldavanda verst settu evruríkj-
anna, ekki síst Grikklands. Þá 
dró bandaríski seðlabankinn ekki 
úr ótta þeirra er hann varaði við 
veikri stöðu efnahagslífsins. Þetta 
leiddi til þess að fjárfestar seldu 
hlutabréf sín í stórum stíl með til-
heyrandi verðfalli. Annað eins 
hefur ekki sést frá 2008, að sögn 
fréttastofu Reuters.  - jab 

Léttir í helstu kauphöllunum:

Vikan endaði í 
smávegis plús

SPURNING DAGSINS



ORKUNÝTING A+

5 ára ábyrgð

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

Flísar

20-60%
afsláttur

Rýmingasala á 

flísum í Skútuvogi

Brjálað verð!!!

99kr

aðeins
ÍS

5 ára ábyrgð

779.900
88.495

5 ára ábyrgð
1200 sn.

Frystikistur og

frystiskápar

20%
afsláttur

59.120
73.900

Ljós

20-40%
afsláttur

3.992
4.990

ÚTSALA 
ÁRSINS!

Sparperur

og Glóperur

25%
afsláttur

3.995
7.990

Búsáhöld

50-70%
afsláttur

Útimálning

og viðarvörn

25%
afsláttur

Hreinlætistæki

15-50%
afsláttur

Útivistar

fatnaður

20-60%
afsláttur

Taska með

450 fylgihlutum

13.595
19.555
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Það er einboðið að 
ríkisvaldið verði að 

gera eitthvað í þessu máli 
þegar tölurnar tala skýrt og 
æpandi á launamun hjá hinu 
opinbera.

JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR 
FORSÆTISRÁÐHERRA

YFIR 20 GERÐIR GASGRILLA
Á ÚTSÖLUNNI

• Stærð: 149 x 110 x 60 cm

Hlíðasmára 13, Kóp - S. 554 0400

ÚTSALA

Er frá Þýskalandi

fyrir íslenskar 
aðstæður

Frábært grill

FULLT VERÐ 
54.900

39.900
Mikil orka 16,5 kw/h
3 kraftmiklir brennarar
Ryðfrítt lok og takkaborð
Emaleraðar grillgrindur
Viðargrind er fáanleg 
svört eða viðarlituð
Innbyggð neistakveikja
Skúffa fyrir fitu. Hitamælir
Grillflötur 64 x 49cm

YFIR 30 GERÐIR
GASGRILLA

Á ÚTSÖLUNNI

GENGIÐ 23.09.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

214,123
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

117,98 118,54

181,98 182,86

158,73 159,61

21,322 21,446

20,141 20,259

17,051 17,151

1,5475 1,5565

183,86 184,96

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

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

Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is, KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

28°

24°

19°

18°

21°

22°

15°

15°

25°

19°

27°

24°

31°

12°

23°

20°

15°
Á MORGUN 

5-13 m/s.
MÁNUDAGUR

3-8 m/s.
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VÆTUSAMT  Það 
dregur smám sam-
an úr vindi og vætu 
er líður á daginn 
en á morgun verð-
ur yfi rleitt fremur 
hæg suðaustanátt 
en áfram norð-
austan strekkingur 
á Vestfjörðum. Útlit 
fyrir fínt veður á 
Norður- og Austur-
landi á mánudag.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

JAFNRÉTTISMÁL „Ég tek þessum 
niður stöðum auðvitað mjög alvar-
lega og það er verið að vinna grein-
ingu á þeim hér í ráðuneytinu. Það 
er ólíðandi að það ríki kynbundinn 
launamunur hjá hinu opinbera sem 
á að ganga á undan með góðu for-
dæmi,“ segir Jóhanna Sigurðar-
dóttir forsætisráðherra um niður-
stöður nýrrar launakönnunar SFR, 
sem sýndi að óútskýrður kynbund-
inn launamunur hefur aukist úr 9,9 
prósentum í 13,2 prósent milli ára. 

Samkvæmt fyrstu niðurstöðum 
greiningar ráðuneytisins má rekja 
um 60 prósent af launamuninum 
til viðbótargreiðslna ofan á grunn-
laun einstaklinga og um 40 prósent 
liggja í laununum sjálfum.

 „Karlar fá meira af öllum teg-
undum aukagreiðslna og raunveru-
legra hlunninda sama hvaða nafni 
þau nefnast,“ segir Jóhanna. „Við-
bótargreiðslurnar eru þannig til 
komnar að þetta er svigrúm sem 
forstöðumenn ríkisstofnana hafa 
í samræmi við kjarasamninga. 
Hluti af heildarlaunagreiðslum er 
útfærður í stofnanasamningum og 
þar hafa einstaka forstöðumenn 
svigrúm til að ráðstafa tilteknum 
hluta af því sem semst um í kjara-
samningum og þar virðist vera 
pottur brotinn.“  

Jóhanna segir að fyrir utan við-
bótargreiðslurnar virðist tvennt 
annað hafa gerst varðandi þær 
tímabundnu launalækkanir sem 
var ráðist í eftir efnahagshrunið. 

„Það var talið að þær myndu 
bitna meira á körlum en konum, en 
lækkanirnar eru nú að einhverju 
leyti að ganga til baka. Það virðist 

hafa verið vanmetið að lágt laun-
aðir kvennahópar hafi líka mátt 
sæta lækkunum á sínum kjörum. 
Karlarnir virðast að einhverju 
leyti vera að sækja sínar hækkan-
ir til baka en konur með lægri laun 
hafa ekki verið að fá neitt eða lítið 
til baka,“ segir hún. 

Samkvæmt fyrstu niðurstöð-
um ráðuneytisins virðist stærsti 
hlutinn af kynbundnum launa-
mun vera milli stofnana frekar en 
innan þeirra. Því stærri sem stofn-
anirnar eru og því fleiri konur sem 
þar starfa, því meiri er munurinn. 

„Ég tel nauðsynlegt að það verði 
farið í þetta til þess að vinna á 
launamuninum. Þetta verður rætt 
í ráðherranefnd um jafnréttismál 
sem verður kölluð saman sem 
fyrst og þá munum við fara yfir 
þetta lið fyrir lið,“ segir Jóhanna. 
„Það er ekki hægt að líða þetta 
eins og þetta er. Það er einboðið 
að ríkisvaldið verði að gera eitt-
hvað í þessu máli þegar tölurnar 
tala skýrt og æpandi um launamun 
hjá hinu opinbera.“

 sunna@frettabladid.is

Ráðherra segir ólíðandi að 
ríkið mismuni eftir kyni
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra segir ólíðandi að kynbundinn launamunur hjá hinu opinbera hafi 
aukist milli ára. Mun kalla saman ráðherranefnd til að fara yfir stöðuna og setja fram viðbragðsaðgerðir. 

FÓLK Íslendingurinn sem vann 
fimmtíu milljónir króna í Vík-
ingalottóinu í síðustu viku er 
kominn í leitirnar.

Vinningshafinn, glaðbeitt-
ur maður á besta aldri, eins 
og honum er lýst í tilkynningu 
Íslenskrar getspár, kom á skrif-
stofur fyrirtækisins í gærmorg-
un og framvísaði vinningsmið-
anum. Maðurinn á bæði börn og 
barnabörn og sagðist nú sjá fram 
á að geta aðstoðað sitt fólk í lífs-
baráttunni. Miðann keypti hann í 
söluturninum Jolla í Hafnarfirði. 
Á honum var aðeins ein fimmtíu 
króna röð.  - sh

Vinningshafinn skilaði sér:

Búinn að sækja 
50 milljónirnar

Launamunur kynjanna hjá félögum SFR

2007 2008 2009 2010 2011
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*=100% - laun kvenna/ laun karla*100
** að teknu tilliti til aldurs, vinnutíma, starfsaldurs. starfsstéttar og menntunar.
*** að teknu tilliti til aldurs, vinnutíma, starfsaldurs, starfsstéttar, menntunar og vaktaálags 2010.

■ Munur á meðallaunum

■ Kynbundinn launamunur**

■ Kynbundinn launamunur***

FORSÆTISRÁÐHERRA Jóhanna Sigurðardóttir segir einboðið að ríkisvaldið verði að 
bregðast við launamun kynjanna.

DANMÖRK Vélhjólasamtökin Vítis-
englar og Bandidos í Danmörku  
svokallaðir „rokkarar“ hafa kom-
ist að  samkomulagi um framleng-
ingu á friðarsáttmála.

Útlit var fyrir að skærur milli 
rokkara myndu hefjast á ný eftir 
áralangan frið þar sem samtökin 
forðuðust að troða hvort öðru um 
tær. Nýlega hleyptu Vítisenglar 
nokrum fyrrverandi meðlimum 
Bandidos inn í sínar raðir og svo 
bárust fréttir af því að bæði sam-
tökin hefðu komið upp útibúum í 
bænum Esbjerg á Jótlandi.

Málin virðast þó hafa róast 

nokkuð því að Politiken segir frá 
því að hóparnir hafi lýst því yfir 
að  friður skuli ríkja áfram.

„Það er rétt að friðarsamningur 
er ekki lengur í gildi milli vélhjóla-
klúbbanna Vítisengla og Bandi-
dos,“ segir í sameiginlegri tilkynn-
ingu til fjölmiðla.

„Hins vegar hefur verið kom-
ist að samkomulagi sem tryggir 
áframhaldandi frið milli klúbb-
anna tveggja.“

Mikill ófriður geysaði milli 
rokkaranna á Norðurlöndunum um 
árabil, en friður hefur haldist frá 
árinu 1997.  - þj

Samkomulag milli vélhjólahópanna Vítisengla og Bandidos í Danmörku:

Rokkaraerjum er afstýrt í bili

„ROKKARAR“ SEMJA FRIÐ Vítisenglar og 
Bandidos hafa komist að samkomulagi 
um að halda friðinn milli hópanna.

NORDICPHOTOS/GETTY

LANDHELGISGÆSLAN Fulltrúar 
Landhelgisgæslu og íslenskra 
stjórnvalda fengu varðskipið Þór 
afhent formlega í Asmar, skipa-
smíðastöð sjóhersins í Síle í gær.

Smíði skipsins hefur staðið yfir 
frá árinu 2007, en kostnaður er 
innan áætlunar að því er fram 
kemur í tilkynningu frá Gæsl-
unni. Þar segir aukinheldur að 
nýja skipið sé tákn um nýja tíma í 
öryggismálum sjómanna og vökt-
un á íslensku hafsvæði. Áætlað er 
að Þór komi til landsins 27. októ-
ber.  - þj

Tímamót hjá Gæslunni:

Þór afhentur 

AFHENDING Ragnhildur Hjaltadóttir, 
ráðuneytisstjóri í innanríkisráðuneytinu 
og Georg Lárusson, forstjóri Gæslunnar, 
veittu skipinu formlega móttöku í gær.  

BRETLAND, AP Andy Coulson, fyrr-
um ritstjóri breska slúðurblaðs-
ins News of the World, hyggst 
leggja fram kæru á hendur News 
International, útgáfufélagi Mur-
doch-feðga. Coulson vill meina að 
félagið hafi ætlað að greiða lög-
fræðikostnað sinn vegna símhler-
unarhneykslisins sem hefur skek-
ið breska fjölmiðlaheiminn.

News International vildi 
ekki tjá sig um það hvort þeir 
hafi lofað að greiða umræddan 
kostnað Coulsons.  
 - þj

Hlerunarhneykslið í Bretlandi:

Coulson kærir 
Murdoch-feðga
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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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Frá kr. 97.000 - með allt innifalið -

Einstakt tilboð!
Heimsferðir bjóða einstakt tilboð til Tenerife þann 3. október. 
Veðurfarið er einstaklega milt og notalegt á þessum árstíma. 
Ekki missa af þessari ferð! 

Verð kr. 97.000 – Hotel Adonis Isla Bonita ***+ með allt innifalið
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára í fjölskylduherbergi. 
Innifalið er flug, gisting, skattar og þjónusta „allt innifalið“. 
Verð kr. 124.900 á mann m.v. tvo í herbergi. 

 

Tenerife
3. október í 8 nætur

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

Kynningarfundur vegna 
mats á umhverfisáhrifum

Hólmsárvirkjun - allt að 80 MW vatnsaflsvirkjun 
í Skaftárhreppi 

Opið hús verður í félagsheimilinu Kirkjuhvoli á Kirkjubæjar-

klaustri, þriðjudaginn 27. september kl. 15:00 - 21:00, 

til að kynna mat á umhverfisáhrifum vegna fyrirhugaðrar 

Hólmsárvirkjunar. Kynnt verður tillaga að matsáætlun 

vegna Hólmsárvirkjunar.

Sérfræðingar frá Landsvirkjun, Orkusölunni og Almennu verk-

fræðistofunni verða á staðnum til að svara fyrirspurnum.

Allir velkomnir.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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

BANDARÍKIN, AP Palestínumenn 
fögnuðu ákaft þegar Mahmoud 
Abbas hafði lagt fram umsókn um 
fulla aðild Palestínuríkis að Sam-
einuðu þjóðunum. Fjöldi fólks hélt 
út á götur á Vesturbakkanum til 
að fagna ræðu forseta Palestínu-
stjórnar á allsherjarþingi Sam-
einuðu þjóðanna. Fögnuður ríkti 
einnig víða í arabaríkjunum fyrir 
botni Miðjarðarhafs.

Abbas sagði stund sannleikans 
vera runna upp, nú þegar hann 
hefði lagt umsóknina fram: „Þjóð 
okkar vill heyra svar heimsins.“

Hann rökstuddi mál sitt með því 
að áratugalangar tilraunir til að 
semja um frið við Ísrael hafi ávallt 
siglt í strand. Sú leið hafi reynst 
ófær og nú verði að láta reyna á 
vilja Sameinuðu þjóðanna.

Abbas hvatti öll aðildarríki Sam-
einuðu þjóðanna til að samþykkja 
aðild Palestínu. Hann hvatti einn-
ig þau ríki, sem enn hafa ekki 
gert það, að viðurkenna sjálfstæði 
Palestínu ríkis.

Benjamín Netanjahú, forsætis-
ráðherra Ísraels, tók hins vegar 
undir óskir Abbas um frið og sagð-
ist vilja hefja samningaviðræður 
við Palestínumenn án tafar.

„Ég kom ekki hingað til að fá 
lófatak,“ sagði Benjamín Netan-
jahú, forsætisráðherra Ísraels, 
þegar hann ávarpaði þingið stuttu 
eftir að Abbas hafði talað. „Ég kom 

hingað til að segja sannleikann, og 
sannleikurinn er sá að Ísrael vill 
frið.“

Hann sagði Ísrael fyrst og 
fremst hafa áhyggjur af öryggi 
sínu, en Palestínumenn vilji ekki 
ræða það mál. Ísraelar vilji til 
dæmis hafa herlið áfram í nýju 
ríki Palestínu en Abbas taki það 
ekki í mál.

„Palestínumenn vilja fá ríki sitt 
án friðar,“ sagði Netanjahú. „Þeir 
eiga fyrst að semja við okkur um 
frið, þá geta þeir fengið ríkið sitt.“

Abbas sagði hins vegar að friðar-
viðræður hafi jafnharðan strand-
að á þeirri stefnu Ísraels að styðja 
landtökumenn til þess að halda 

áfram framkvæmdum á herteknu 
svæðunum.

Bandaríkjamenn hafa ítrekað 
sagst ætla að  beita neitunarvaldi 
sínu í öryggisráði Sameinuðu 
þjóðanna þegar umsókn um aðild 
Palestínu að samtökunum verður 
rædd þar.

Erindi Palestínumanna verður 
engu að síður sent áfram til alls-
herjarþings Sameinuðu þjóðanna, 
þar sem nægur meirihluti virð-
ist vera fyrir því að veita Pal-
estínu áheyrnaraðild, sem gefur 
Palestínumönnum mun meira vægi 
á vettvangi Sameinuðu þjóðanna en 
þeir hafa haft. 
 gudsteinn@frettabladid.is

Segir gömlu leiðina 
ekki lengur færa
Mahmoud Abbas, forseta Palestínustjórnar, var fagnað með löngu lófataki á 
allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þegar hann hafði afhent Ban Ki-moon 
formlega umsókn um fulla aðild Palestínuríkis að Sameinuðu þjóðunum. 

VEIFAR AFRITI AF BRÉFINU Mahmoud Abbas í ræðustól á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna, stuttu áður en Benjamín 
Netanjahú steig í sama ræðustól. NORDICPHOTOS/AFP

FÖGNUÐUR Í FLÓTTAMANNABÚÐUM Mikill fögnuður braust út í flóttamannabúðum 
Palestínumanna í Beirút í Líbanon eftir að forseti Palestínustjórnar hafði lagt fram 
umsókn um fulla aðild Palestínuríkis að Sameinuðu þjóðunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Er réttlætanlegt að gefa konum 
afslátt í búðum til að minna á 
launamun milli kynjanna?
Já  34%
Nei 66%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætti að friðlýsa Látrabjarg og 
Rauðasand?

Segu þína skoðun á visir.is

STJÓRNSÝSLA Eignafæra á í ríkisreikning 
bæði kaup og leigu hins opinbera á eign-
um til langs tíma ásamt fyrningu á notk-
unartíma. Það kallar á breytingu á lögum 
um fjárreiður ríkisins. Eftir því hefur 
Ríkisendur skoðun lengi kallað án þess að fá 
sínu framgengt. 

Þetta kemur fram í athugasemdum 
stofnunarinnar í tengslum við samninga 
um byggingu hjúkrunarheimila í bókhaldi 
ríkisins. 

Ríkisstjórnin samþykkti haustið 2009 
áætlun um að byggja hjúkrunarheimili með 
samtals 361 hjúkrunarrými í níu sveitar-
félögum á árabilinu 2010 til 2013. Áætlaður 
kostnaður nemur um níu milljörðum króna. 

Gert er ráð fyrir að Íbúðalánasjóður láni til 
framkvæmdanna og muni Framkvæmda-
sjóður aldraðra eða velferðarráðuneyti 
greiða húsaleigu næstu fjörutíu árin. Þrátt 
fyrir að Íbúðalánasjóður sé í eigu hins opin-
bera og ríkið að lána sjálfu sér fyrir fram-
kvæmdunum kemur lánið ekki fram í ríkis-
reikningi.

Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráð-
herra sagði í samtali við RÚV í gær að 
stjórnvöld muni gera grein fyrir öllum 
kostnaði vegna byggingar nýrra hjúkrunar-
heimila.  - jab

Ríkisendurskoðun hefur kallað eftir breytingum á lögum um fjárreiður ríkisins:

Ríkið á ekki að reyna að fela skuldirnar

STEINGRÍMUR Allar skuldir eiga að vera uppi á 
borðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KJÖRKASSINN



TAX FREE
DAGAR

RISA ALVÖRU
KJARABÓT!

fimmtudag, föstudag, laugardag, sunnudag og mánudag

TAX
FREE
DAGAR
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.

Tilboðin gilda út mánudaginn 26. september 2011.* Samkvæmt markaðsrannsókn Capacent júní 2009, 2008 og 2006

Mesta vöruúrvalið* á betra verði!

Mesta úrvalið 
           af snyrtivörum!*

SNYRTIVÖRUR...FATNAÐUR...SKÓR...LEIKFÖNG...
BÚSÁHÖLD...GARN...RÚMFÖT... HANDKLÆÐI...
KERTI...SERVÍETTUR

...ÁN VIRÐISAUKASKATTS

ALLT Í EINNI FERÐ...

DAGANA 22. - 26. SEPTEMBER

Fatnaður og skór 
         á alla
    fjölskylduna!

Leikföng fyrir  
     káta krakka!

Búsáhöld  
     fyrir heimilið!
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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

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA SKÚBB
Meiri Vísir.

1. Hvað heitir ástralska fyrirtækið 
sem vill vinna seguljárn við Ísland?

2. Hvað heitir nýjasta plata 
Mugisons?

3. Í hvaða sæti var Birgir Leifur 
Hafþórsson eftir fyrsta keppnis-
daginn á Opna austurríska mótinu 
í golfi?

SVÖR

1. Soley Minerals. 2. Haglél. 3. Sjötta sæti.

BANDARÍKIN, AP Kosningabaráttan í Banda-
ríkjunum er komin á fullt skrið þótt enn sé 
meira en ár í kosningar. Níu repúblikanar 
sækjast eftir því að verða forsetaefni flokks-
ins og etja kappi við Barack Obama næsta 
haust.

Tveir þeirra hafa ótvíræða forystu, en það 
eru ríkisstjórarnir Rick Perry í Texas og 
Mitt Romney í Massachusetts. Þeir tókust 
harkalega á í sjöttu kappræðum Repúblik-
anaflokksins, sem haldnar voru í Flórída á 
fimmtudagskvöld.

Báðir hafa þeir tekið afdrifaríkar ákvarð-
anir, hvor í sínu ríki, í heilbrigðismálum, 
innflytjendamálum og fleiri stórmálum 

stjórnmálanna vestra, sem ákafir repúblik-
anar hafa gagnrýnt fyrir að samræmast illa 
stefnu flokksins.

Í kappræðunum þurftu þeir báðir að svara 
fyrir sumar þessara ákvarðana sinna, en 
beindu líka spjótum sínum hvor að öðrum. 
Romney sakaði Perry um að hafa gengið á 
bak orða sinna, og Perry sakaði Romney um 
slíkt hið sama.

„Það eru  margar ástæður til að kjósa 
mig,“ svaraði Romney meðal annars. „En ein 
ástæðan fyrir því er sú að ég veit vel fyrir 
hvað ég stend. Ég hef skrifað það niður. Orð 
hafa merkingu.“ 
 - gb

Ríkisstjórarnir Romney og Perry deildu hart í sjónvarpskappræðum:

Klögumálin gengu á víxl hjá repúblikönum

RICK PERRY OG MITT ROMNEY Tveir ríkisstjórar þykja 
sem stendur sigurstranglegastir í forsetaefnissam-
keppni Repúblikanaflokksins.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SKATTAMÁL Auk þess að hafa til 
rannsóknar fimmtíu skattaskjóls-
mál hefur embætti skattrannsókn-
arstjóra  einnig til rannsóknar mál 
nokkurra tuga manna sem hagnast 
hafa á afleiðuviðskiptum og gjald-
eyrisbraski hér á landi. 

Í sumum tilfellum er um að ræða 
hundraða milljóna króna hagnað 
eða jafnvel milljarða króna hagn-
að sem ekki hefur verið greidd-
ur skattur af, að því er Gunnar 
Thorberg, forstöðumaður rann-
sóknasviðs skattrannsóknarstjóra, 
greinir frá.

„Við fórum í svokallaða banka-
greiningu eftir hrunið. Í ljós kom 
að menn högnuðust verulega á 
þessum viðskiptum í bankakerf-
inu hér heima og gerðu ekki grein 
fyrir hagnaðinum. Við höfum 
þegar lokið rannsókn á nálægt 20 
slíkum málum sem send hafa verið 
til ríkisskattstjóra til endurákvörð-
unar á skattlagningu en 17 mál bíða 
afgreiðslu. Greiða þarf 10 prósenta 
skatt af þessum hagnaði og jafn-
framt sekt. Ef hagnaðurinn hefur 
til dæmis verið 500 milljónir króna 
verður sektin sem greiða þarf 100 
milljónir,“ segir Gunnar.

Svokölluðum skattaskjólsmálum 
sem eru til rannsóknar hjá embætti 
skattrannsóknarstjóra hefur fjölg-
að og eru þau nú nálægt fimmtíu. 

„Í tveimur þessara mála höfum 

við greint að ekki hafi verið greidd-
ur skattur af milljörðum króna. 
Annað málið er langt komið en hitt 
aðeins skemur. Það er mjög stórt og 
tengist mörgum aðilum. Það mun 
líða þónokkur tími þar til endanleg 
niðurstaða fæst og þá verður það 
sent til ríkiskattstjóra,“ greinir for-
stöðumaður rannsóknasviðsins frá.

Hann segir mörg aflandsmálin 
tengjast málum sem komu upp í 
kjölfar húsleitar hjá kreditkorta-
fyrirtækjum. 

„Kreditkortamálin hafa bólgnað 
út. Í ljós kom fjöldi nafna og banka-
reikninga. Í einu tilfellanna var til 
dæmis kona nokkur með kredit-
kort á reikningi í Lúxemborg en við 
skoðun á gögnum sem tekin voru 
kom í ljós að umsvifin voru talsvert 
umfangsmeiri.“ ibs@frettabladid.is

Skoða brask 
með gjaldeyri 
og afleiður  
Ógreiddir eru skattar af milljarða króna hagnaði af 
afleiðuviðskiptum og gjaldeyrisbraski hér á landi. 
Þetta segir forstöðumaður hjá skattrannsóknar-
stjóra. Kreditkortamálin hafa bólgnað út.

SKATTASKJÓL „Í einu tilfellanna var til dæmis kona nokkur með kreditkort á reikningi 
í Lúxemborg en við skoðun á gögnum sem tekin voru kom í ljós að umsvifin voru 
talsvert umfangsmeiri,“ segir Gunnar Thorberg hjá skattrannsóknarstjóra.

Í einu tilfellanna var til 
dæmis kona nokkur 

með kreditkort á reikningi í 
Lúxemborg en við skoðun á 
gögnum sem tekin voru kom 
í ljós að umsvifin voru tals-
vert meiri.

GUNNAR THORBERG 
FORSTÖÐUMAÐUR HJÁ SKATTRANN-

SÓKNARSTJÓRA

VEISTU SVARIÐ?



Síðan 1979

Verðdæmi: Verðdæmi:

Suzuki Grand Vitara SS
árgerð 2011  
kostar nýr kr. 5.290.000

Okkar verð kr. 4.390.000

Nissan Qashqai 
árgerð 2011
kostar nýr kr. 5.440.000

Okkar verð kr. 4.590.000

Toyota Corolla Verso
árgerð 2008

Okkar verð kr. 1.850.000

Nissan X-Trail
árgerð 2011  
kostar nýr kr. 6.240.000

Okkar verð kr. 5.290.000

Hundai ix35
árgerð 2011 
kostar nýr kr. 5.500.000

Okkar verð kr. 4.590.000

Suzuki Swift
árgerð 2008  

Okkar verð kr. 1.490.000

Eftirtaldir bílar verða seldir:  
Suzuki Swift, Toyota Corolla, Toyota
Corolla Verso, Suzuki Grand Vitara,
Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, 
Ford Fiesta Diesel, Ford Transit.

Allir bílarnir eru í mjög góðu ástandi.

Hér erum við

Allir bílarnir verða til sýnis og sölu í höfuðstöðvum 
okkar að Smiðjuvegi 1, Kópavogi, sem hér segir:

fimmtudaginn 22. september, kl. 10.00–19.00 

föstudaginn 23. september, kl. 10.00–19.00 

laugardaginn 24. september, kl. 10.00–17.00

sunnudaginn 25. september, kl. 12.00–17.00

býður uppá 80% fjármögnun
til kaupa á árgerðum 20092011

Ekki missa af þessu!
Einstakt tækifæri til að eignast nýlegan bíl á frábæru verði!

Átak bílaleiga - Smiðuvegi 1 - Kópavogi - Sími 554 6040 - www.atak.is
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Opið alla helgina
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BÆNDA-

MARKAÐUR
Í DAG LAUGARDAG

KL. 11-16
Bændamarkaðurinn er í Krónunni

Lindum / Bíldshöfða / Granda / Mosfellsbæ / Selfossi / Akranesi
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SJÁVARÚTVEGUR Hagnaður íslenskra 
sjávarútvegsfyrirtækja er meiri en 
hagnaður fyrirtækja í geiranum í 
Noregi. Þetta má að einhverjum 
hluta rekja til fyrirkomulags fisk-
veiða hér á landi, segir í samantekt 
norsks sérfræðings.

Framlegðin hjá íslenskum sjávar-
útvegsfyrirtækjum var umtalsvert 
hærri en hjá norskum fyrirtækjum 
á árunum 2008 og 2009, en fyrir 
þann tíma er munurinn minni, 
sagði Audun Iversen, sérfræðingur 
hjá Nofima, á fundi um sjávarút-
vegsmál á vegum Íslandsbanka í 
gær. Nofima er matar-, sjávarút-
vegs- og fiskeldisstofnun í Noregi.

Hann segir kvótakerfið sem 
Íslendingar nota gefa sjávarútvegs-
fyrirtækjum möguleika á að skipu-
leggja veiðarnar, sem gefi þeim for-
skot á útgerðir í öðrum löndum. Þau 
geti frekar tryggt stöðugt vöru-
framboð fyrir kaupendur, sem sé 
sérlega mikilvægt þegar selt sé í 
sífellt auknum mæli til erlendra 
stórmarkaða.

Í samantekt sérfræðinga Íslands-
banka kemur fram að framlegð 
íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja 
hafi batnað umtalsvert eftir banka-
hrunið haustið 2008. Má rekja 
breytingarnar til falls krónunnar, 
sem kemur útflutningsgreinum 
vel, sem og hækkandi fiskverðs á 
alþjóðamörkuðum.

Birna Einarsdóttir, bankastjóri 
Íslandsbanka, benti á fundinum á 
að arðsemin í sjávarútvegsfyrir-
tækjunum væri góð núna, en sú 
hefði ekki alltaf verið raunin. 

Í gögnum bankans sést saman-
burður á hagnaði íslenskra sjávar-
útvegsfyrirtækja fyrir skatta, 

afskriftir og fjármagnsliði frá 
árinu 1981. Þar sést að hagnaður-
inn var að meðaltali um sex pró-
sent á árunum áður en kvótakerf-
ið var tekið upp árið 1984. Frá því 
að kerfið var tekið í gagnið þar til 
framsal kvóta var leyft árið 1991 
var hagnaðurinn fimmtán pró-
sent að meðaltali. Eftir 1991 hefur 
hagnaðurinn verið að meðaltali 21 
prósent.

Skuldir sjávarútvegsfyrirtækja 
við Íslandsbanka eru á bilinu 70-80 
milljarðar króna og hefur bankinn 
varað við fyrirhuguðum breyting-
um á kvótakerfinu í umsögn um 
frumvarp sjávarútvegsráðherra.

„Þetta er áróðursstríð,“ sagði 
Birna. Hún hvatti hagsmunaaðila 
til að vera duglega að koma stað-
reyndum um sjávarútveginn á 
framfæri við almenning, enda 
byggðu ákvarðanir þingmanna 
gjarnan á viðhorfum kjósenda.
 brjann@frettabladid.is

Hagnaðurinn meiri á Íslandi
Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki hagnast meira en fyrirtæki í Noregi segir norskur sérfræðingur. Hann segir 
kvótakerfið skýra muninn að hluta. Bankastjóri Íslandsbanka varar við breytingum á kvótakerfinu.

Á LEIÐ Í LAND Íslenskum fiskiskipum hefur fækkað úr 1.976 árið 1999 í 1.625 árið 2010, eða um átján prósent. Þeim fjölgaði 
lítillega aftur á síðasta ári vegna strandveiða. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Kvótinn á fárra hendur

1992 1999 2004 2011

Hlutdeild tíu stærstu kvótaeigendanna í heildarafla
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HEIMILD: ÍSLANDSBANKI OG FISKISTOFA

Eftir að heimilt varð að kaupa og selja aflaheimildir árið 1991 hafa fyrirtæki í sjávarútvegi sam-
einast og stækkað, sem eykur skuldsetningu innan greinarinnar en stuðlar að aukinni arðsemi 
fyrirtækjanna, að því er segir í úttekt sérfræðinga Íslandsbanka um sjávarútvegsmál. 

Þetta hefur það í för með sér að kvótinn safnast á sífellt færri hendur, og nú er svo komið 
að tíu stærstu sjávarútvegsfyrirtækin eiga 53 prósent kvótans. Tuttugu stærstu fyrirtækin eiga 
73 prósent kvótans. 

Fimm stærstu fyrirtækin eru HB Grandi, Samherji, Ísfélag Vestmannaeyja, Síldarvinnslan og 
Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum.

Tíu stærstu eiga ríflega helming kvótans

LENGSTA TACO HEIMS Kokkar í 
Mexíkóborg bjuggu í vikunni til fimm-
tíu metra langa taco-vefju í von um að 
slá heimsmet. NORDICPHOTOS/AFP

HEILBRIGÐISMÁL Ópal sjávarfang 
ehf. hefur ákveðið að taka graf-
lax af markaði eftir að listeria 
monocytogenes greindist yfir við-
miðunarmörkum við lok líftíma 
vörunnar. 

Örverugreining leiddi í ljós að 
listería fannst í laxi sem fram-
leiddur var á tímabilinu 5. til 18. 
september. Þeim sem eiga graf-
lax frá Ópal sjávarfangi ehf. með 
þessum framleiðsludögum er bent 
á að hafa samband við fyrirtækið í 
síma 517 6630. - jss

Matvæli tekin af markaði:

Enn finnst list-
ería í graflaxi

Fá 300 þúsund til jólanna
Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar fær 
300 þúsund króna styrk úr bæjar-
sjóði til að mæta útgjöldum vegna 
komandi jólaúthlutunar. Bæjarráð 
samþykkti þetta á fimmtudag.

HAFNARFJÖRÐUR



framan og aftan. Innanmál 204x129x40 cm
Burðargeta 560 kg.

 
VERTU KLÁR Í 
HAUSTVERKIN

 

Léttgreiðslur 6.658 kr.  í 12 mán.

Léttgreiðslur 19.158 kr. í 12 mán.

DAXARA 127

DAXARA 218

  

Sé

Sértilboð 229.900 kr

Full

Sturtubúnaður, 13” dekk, opnanlegur gafl að 
framan og aftan. Innanmál 145x100x40 cm.
Burðargeta 540 kg.

Léttgreiðslur 12.408 kr. í 12 mán.

DAXARA 158

Sértilboð 148.900 kr.
Fu

PIPA
R

\
TBW

A
SÍA

 112196

Léttgreiðslur 19.917 kr.  í 12 mán.

DAXARA 168

Sé
Full

Stu
að 
burðargeta 750 kg, varadekk, dekkjaberi og lok.

Stu
Bu

– FULLT HÚS ÆVINTÝRAREYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16
ellingsen.isAKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 8–18 • laugard. 10–16 • 

Leitaðu ráða hjá okkur. já Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega
og vandaða ráðgjöf og finnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarfir. Við seljum eingöngu
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður.

SÉRTILBOÐÁ DAXARA-
KERRUM
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Góð hugmynd á skilið að verða að veruleika
Svanni - lánatryggingasjóður kvenna 

auglýsir eftir umsóknum um lánatryggingar
Svanni veitir lánatryggingar til kvenna með góðar viðskiptahugmyndir en sjóðurinn er í samstarfi við 
Landsbankann um lánafyrirgreiðslu. 

Eingöngu verkefni/fyrirtæki sem eru í meirihlutaeigu konu/kvenna og undir stjórn konu/kvenna geta 
sótt um tryggingu. Gerð er krafa um að í verkefninu felist nýsköpun/nýnæmi að einhverju marki og að 
verkefnið leiði til aukinnar atvinnusköpunar kvenna. 

Unnt er að sækja um lánatryggingu vegna eftirtalinna þátta:

Stofnkostnaðar • 

Markaðskostnaðar• 

Vöruþróunar • 

Nýrra leiða í framleiðslu eða framsetningu vöru/þjónustu.• 

Lánatrygging skal ekki vera undir einni milljón króna og að jafnaði skal trygging ekki fara yfir 
tíu milljónir króna.

Allar nánari upplýsingar auk umsóknareyðublaðs má finna á heimasíðu verkefnisins www.svanni.is.
Umsóknarfrestur til og með 19. október 2011. 

Nánari upplýsingar veitir starfsmaður verkefnisins í síma 582 4914. 
Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á netfangið svanni@svanni.is.

TAÍLAND „Hérna eru heilu hverf-
in þar sem maður sér bara nokk-
ur húsþök standa upp úr vatn-
inu. Þökin eru eina merki þess að 
þarna hafi fólk búið fyrir nokkrum 
dögum,“ segir Kolbrún Björt Sig-
fúsdóttir, sem hefur dvalist í Taí-
landi í rúman mánuð ásamt manni 
sínum, Erlingi Grétari Einarssyni.

Þau fengu vinnu á leikskóla í 
borginni Sing buri, þar sem þau 
kenna fjögurra til fimm ára börn-
um ensku. Flóðin hafa hins vegar 
sett strik í reikninginn, því leik-
skólanum var lokað fyrir tíu 
dögum vegna flóða.

„Leikskólinn er núna eins og 
eyja með vatn allt í kring. Við 
komumst þangað ekki með nokkru 
móti nema vaða vatnið,“ segir Kol-
brún. „Við búum hins vegar í mið-
bænum og erum heppin, því her-
inn hefur lagt mikla vinnu í að 
halda miðbænum þurrum. Hér er 
öll verslun og þjónusta og mikill 
íbúafjöldi.“

Meðkennarar þeirra á leikskól-

anum, breskir að þjóðerni, eru 
ekki jafn heppnir því þeir þurftu 
að yfirgefa heimili sitt og fengu 
inni hjá Kolbrúnu og Erlingi.

Hálf önnur milljón manna hefur 
nú hrakist að heiman vegna flóð-
anna, sem eru óvenjumikil í ár. 

Venjulega hefst flóðatíminn ekki 
fyrr en í október og stendur fram 
í nóvember. Taílendingar sjá því 
fram á erfiða tíma áfram næstu 
vikurnar.

„Heimamenn hafa samt tekið 
þessu með miklu jafnaðargeði þótt 

þeir sjái fram á að vera heimilis-
lausir í tvo mánuði. Fólki er bara 
smalað í rútur og flutt til annarra 
borga, þar sem það gistir í bráða-
birgðahúsnæði og neyðarskýlum.“

Kolbrún er menntaður leik-
stjóri en Erlingur er fyrrverandi 
ritstjóri Mynda mánaðarins. Hún 
segir að löngunin til að ferðast og 
skoða heiminn hafi dregið þau til 
Taílands.

„Við ætlum að vera hér alla vega 
þangað til í mars,“ segir Kolbrún. 
Hún segir að þau Erlingur séu 
strax farin að sakna barnanna, sem 
þau voru byrjuð að kynnast.

Flóðin í Taílandi hafa ekki verið 
áberandi í heimsfréttunum. Meira 
hefur verið sagt frá flóðum í Pak-
istan, sem annað árið í röð hafa 
valdið þar gríðarlegu tjóni og raski.

Monsúnflóðin eru árviss við-
burður í sunnan- og suðaustan-
verðri Asíu, þótt tjónið af þeim 
verði sjaldan jafn mikið og það 
ætlar að verða í ár.  
 gudsteinn@frettabladid.is

Leikskólinn er eins og eyja 
í flóðvatninu í Taílandi
Íslensk hjón hafa ekki komist til vinnu sinnar á leikskóla í Taílandi vegna flóðanna, sem hrakið hafa hálfa 
aðra milljón af heimilum sínum. Taílendingar sjá fram á áframhaldandi flóð næstu vikurnar.

BÁTAR BUNDNIR VIÐ FLÓÐVARNAGARÐ Borgin Sing buri er á einu flóðasvæðanna í 
Taílandi, þar sem hálf önnur milljón manna hefur þurft að yfirgefa heimili sín.

FRÉTTABLAÐIÐ/KOLBRÚN BJÖRT

FYLGST MEÐ PÁFA Nunna nokkur greip 
til sjónauka til að sjá betur Benedikt 
páfa, sem er í heimsókn í Þýskalandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SVISS, AP Vísindamenn í Sviss segj-
ast ekki hafa séð betur en öreind-
ir, sem þeir gerðu tilraunir með 
í CERN-öreindahraðlinum, hafi 
farið á 299.798 kílómetra hraða á 
sekúndu.

Þetta er örlítið meiri hraði en 
ljóshraðinn, sem er 299.792 kíló-
metrar á sekúndu. Þar með virð-
ist hin alþekkta kenning Alberts 
Einstein um að ekkert geti farið 
hraðar en ljósið vera fallin.

„Flestir hafa það á tilfinning-
unni að þetta geti ekki verið rétt, 
þetta geti ekki verið raunveru-

legt,“ sagði James Gilles, talsmað-
ur CERN, og hafði allan fyrirvara 
á niðurstöðum rannsóknanna.

Reynist þær hins vegar rétt-
ar munu þær kollvarpa mörgum 
helstu grundvallarkenningum eðl-
isfræðinnar.

„Okkur þætti það frábært ef 
þetta er rétt, því okkur finnst svo 
gaman að öllu sem hreyfir við 
undir stöðum þess sem við trúum 
á,“ sagði Brian Greene, eðlisfræð-
ingur við Columbia-háskólann í 
Bandaríkjunum. „Út á það gengur 
líf okkar.“ - gb

Kenning Einsteins um ljóshraðann virðist fallin:

Öreindir fóru örlítið 
hraðar en ljósið

ÖREINDAHRAÐALLINN Í CERN Þarna þjóta öreindirnar hring eftir hring á ofsahraða, 
vísindamönnum stundum til mestu furðu. NORDICPHOTOS/AFP

VÍSINDI Ráðgátan um hvarf risa-
eðlanna fyrir um 65 milljónum 
ára er enn ekki að fullu leyst. 

Vísindamenn Bandarísku geim-
vísindastofnunarinnar (NASA) 
hafa nefnilega útilokað að loft-
steinninn sem talið er hafa lent 
á jörðinni og grandað risaeðlun-
um hafi verið hluti af heljarstóru 
smástirni, Baptistina að nafni.

Kenningar voru á lofti um að 
Baptistina hefði lent í árekstri í 
smástirnabeltinu milli Mars og 
Júpíters og brot af því, tíu kíló-
metrar í þvermál, hefði þotið út í 
geim og lent á jörðinni með fyrr-

greindum afleiðingum.
Nýjustu niðurstöður NASA, 

eftir að hafa rannsakað stærð 
og endurkast smástirnanna, gefa 
hins vegar til kynna að fyrr-
nefndur árekstur og klofningur 
Baptistina hafi átt sér stað mun 
síðar en áður var haldið, fyrir 
um 80 milljónum ára, vegna þess 
að hæpið er að loftsteinninn hafi 
verið aðeins 15 milljónir ára á leið 
til jarðar.

Leitin að uppruna hamfaraloft-
steinsins stendur því enn yfir og 
endalok risaeðlanna eru enn ekki 
að fullu útskýrð. - þj

Ein helsta ráðgáta jarðarsögunnar er enn þá óleyst:

Baptistina drap ekki risaeðlunar

MOLNAÐI Í ÁREKSTRI Svona sjá vísinda- 
menn NASA fyrir sér að smástirni 
hafi brotnað upp og hluti þess lent á 
jörðu. Nýjustu rannsóknir hafa útilokað 
Baptistina-smástirnið sem uppruna loft-
steinsins. MYND/NASA

DANMÖRK Aldrei hafa eins mörg 
dönsk börn verið getin með glasa-
frjóvgun líkt og á síðasta ári 
þegar níu prósent fæddra barna 
voru getin á þann hátt.

Í frétt Berlingske kemur einnig 
fram að fæðingartíðni í Dan-
mörku á fyrri hluta ársins er sú 
lægsta sem sést hefur í 24 ár.

Að sögn frjósemissérfræð-
ings eru málin af sama meiði en 
orsakir lægri fæðingartíðni eru 
bæði menningarlegar og líffræði-
legar.

Stór hluti karlmanna þar í landi 
er með of lágt sæðishlutfall, og 
þar á móti kemur að konur bíða 
lengur með að eignast börn, fram 
yfir frjósamasta æviskeiðið.  - þj

Frjósemi í Danmörku:

Tíunda hvert 
barn getið í glasi

BARNALÁN Danir fá í auknum mæli 
hjálp við að geta börn. Myndin tengist 
fréttinni ekki beint. NORDICPHOTOS/GETTY

LÖGREGLUMÁL Tveir ungir menn 
voru handteknir á Norðurlandi á 
fimmtudag eftir langferð á stoln-
um bíl.

Bílnum stálu þeir í Kópavogi. 
Þeir komu við á bensínstöð þar 
sem þeir fylltu á bílinn og stungu 
af án þess að borga og héldu í kjöl-
farið norður í land. Þegar norður 
var komið stöðvaði lögregla þá, 
áttaði sig strax á því hvernig í 
pottinn var búið, handtók þá og 
sendi suður aftur. Þeir gistu í 
fangageymslu lögreglunnar við 
Hverfisgötu.  - sh

Tveir ungir menn handteknir:

Óku norður á 
stolnum bíl
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NEYTENDAMÁL IKEA biður við-
skiptavini sem eiga ELGÅ skáp 
með FENSTAD rennihurð með 
spegli frá framleiðanda nr. 12650 
að hafa samband við þjónustuver 
verslunarinnar til þess að fá nýja 
hurð.

Borist hafa tilkynningar um að 
spegillinn frá framleiðanda með 
ofangreindu númeri geti losnað 
af hurðinni og brotnað. Vitað er 
um eitt tilvik þar sem viðskipta-
vinur skar sig.

Númer framleiðandans er 
prentað neðst á bakhlið hurð-
arinnar, á sama stað og stendur 
„Made in Sweden“.  - ibs

Viðskiptavinur skar sig:

Rennihurð frá 
IKEA innkölluð

SJÁVARÚTVEGUR Íslenskar útgerðir 
gætu sparað stórfé í eldsneytis- og 
viðhaldskostnað með því að smíða 
skip sín úr trefjaplasti í stað stáls. 
Þetta segir Andri Þór Gunnarsson 
hjá fyrirtækinu Infuse, sem ásamt 
fyrirtækinu Ausus framleiðir efni 
í trefjabáta. Fyrirtækin eru meðal 
þeirra sem kynna hugmyndir 
sínar á Sjávarútvegssýningunni í 
Smáranum um þessar mundir.

„Sjávarútvegurinn mundi hagn-
ast mikið á því að fara að byggja 
stóru skipin alfarið úr trefjaplasti,“ 
segir Andri. „Það hefur sýnt sig í 
ótal rannsóknum að þau eru miklu 

eyðslugrennri, og þess vegna miklu 
betri fyrir umhverfið, og tærast 
náttúrulega ekki neitt.“ Þá séu þau 
betur einangruð sem geri það að 
verkum að þurrara og notalegra er 
um borð. Reynsla af dönsku trefja-
plastsherskipi sýni að viðhalds-
kostnaður sé 80 prósentum lægri.

Andri segir að kostnaðurinn við 
smíðina sé um fimmtungi hærri 
en það borgi sig upp á þremur til 
fjórum árum.

Andri nefnir dæmi af Íslending-
um sem hafi skipt fjögurra tonna 
stýrishúsi á bát sínum út fyrir 
annað úr trefjaplasti sem er þrjátíu 

fermetrum stærra en vó innan við 
1.700 kíló. Þá sé fyrirtækið Seigla 
á Akureyri að byggja heilt skip úr 
trefjaplasti.

Infuse og Ausus eru einnig með 
til kynningar á sýningunni fjöl-
nota bát með einingum í skutnum 
sem hægt er að skipta út og breyta 
þannig bátnum á stundarfjórð-
ungi, til dæmis úr rækjuveiðibát í 
farþegaferju eða rannsóknarskip. 
 - sh

Íslensk fyrirtæki vinna saman að þróun efnis í trefjaplastskip og kynna afurðina á Sjávarútvegssýningunni:

Hægt að spara mikið með skipum úr trefjaplasti

STÓR SÝNING Um 500 fyrirtæki frá 
34 löndum taka þátt í sýningunni í 

Smáranum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Allar nánari upplýsingar á www. vita.is/golflif

Golf, iðandi mannlíf 
og framandi menning

Verð frá 449.500 kr.
á mann í tvíbýli. 

Magnaður heildarpakki 
Einstaklega mikið innifalið!

VITA er lífið

VITA  |  Skútuvogi 13a  |  Sími 570 4444  |  VITA.is

4. - 21. febrúar - 17 nætur ı  4. - 29. febrúar - 25 nætur

Draumastaðurinn þinn í vetur

Golf í Mexíkó  
– Mazatlan á Kyrrahafsströnd

DANMÖRK Af þingmönnum á nýja 
danska þinginu eru 57 prósent 
með háskólamenntun. Af þeim 
sem kjörnir voru á þing í Dan-
mörku árið 2007 voru hins vegar 
40 prósent með háskólamenntun. 

Þeir sem hafa lesið eða lokið 
námi í stjórnmálafræði eru nær 
20 prósent nýrra þingmanna.

Faglærðum á þingi hefur fækk-
að frá kosningunum 2007 úr 18 
prósentum í 9 prósent. Þetta hlut-
fall þykir ekki sýna þverskurð 
af samfélaginu þar sem háskóla-
menntaðir eru 35 prósent. - ibs

Nýkjörið þing í Danmörku:

Meirihlutinn 
háskólagenginn

DANMÖRK Síðastliðið sumar á 
vegum Danmerkur var með allra 
besta móti.

Í frétt Politiken kemur fram að 
í ágúst létust fimmtán í umferð-
inni, sem er það lægsta sem sést 
hefur. Það sama gilti um júní og 
júlí, en ein skýringin á bak við 
þessa jákvæðu þróun er talin 
vera minni umferðarhraði.

Mælingar sýna að meðalhraði 
innanbæjar hefur minnkað úr 
53,9 kílómetrum á klukkustund 
árið 2002 niður í 50,9, og á þjóð-
vegum, þar sem hámarkshrað-
inn er 110, hefur meðalhraðinn 
á sama tíma fallið úr tæpum 120 
niður í 115.  - þj

Umferðaröryggi í Danmörku:

Minni hraði og 
færri banaslys

ÚR UMFERÐINNI Banaslysum hefur 
fækkað í Danmörku. Það er rakið til 
minni hraða á götum landsins.  
 NORDICPHOTOS/AFP

Sat fastur í tré
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
kom ungum dreng til hjálpar í gær 
þar sem hann sat fastur uppi í tré á 
leiksvæði við grunnskóla. Drengurinn 
átti ekki í vandræðum með að 
komast upp, en þorði ekki aftur niður. 
Körfubíll var kallaður á svæðið og 
drengurinn komst niður án vandræða 
og heill á húfi. 

Fimm í vímu undir stýri
Fimm ökumenn voru teknir fyrir 
ölvunar- og fíkniefnaakstur á höfuð-
borgarsvæðinu í fyrradag og fyrrinótt. 
Þetta voru fjórar konur á aldrinum 22 
til 49 ára og einn karlmaður, 21 árs.

Kviknaði í potti á eldavél
Eldur kviknaði í potti sem skilinn 
hafði verið eftir á eldavél í húsi við 
Skipasund í gær. Slökkviliðinu tókst 
að slökkva eldinn áður en hann náði 
að breiðast út um íbúðina.

LÖGREGLUFRÉTTIR
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Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
ítrekaði í vikunni það sem hún 
hefur áður réttilega sagt um 
ESB-aðildarviðræðurnar að 

hæpið sé að núverandi ríkisstjórn 
geti lokið þeim vegna ágreinings 
um markmið. Annar flokkurinn vill 
gera samning til að fella en hinn til 
að samþykkja. Samkomulag flokk-
anna gat aðeins komið viðræðum 
áleiðis. Á þetta hefur oft verið bent 
á þessum vettvangi. En nú blasir 
einnig við sú nýja staða að áform-
in um að ljúka málinu á þessu kjör-
tímabili eru úr sögunni.

Eftir fund með kanslara Þýska-
lands fyrir nokkrum vikum árétt-
aði forsætisráðherra þá tímaáætl-
un að ljúka samningum á næsta ári 
og hafa þjóðaratkvæði fyrir kosn-

ingar. Ástæðan 
fyrir því að þetta 
er ekki leng-
ur mögulegt er 
fyrst og fremst 
sú að VG hefur 
lagt stein í götu 
efnislegra við-
ræðna. 

Utanríkis-
ráðherra hefur 
stýrt viðræðun-

um einarðlega af sinni hálfu. Í maí 
setti VG hins vegar skilyrði sem 
stöðvuðu frekari vinnu að samn-
ingsmarkmiðum í landbúnaðarmál-
um og í reynd á fleiri sviðum. Eftir 
það var ljóst að lokasamningsgerð-
in yrði verkefni næsta kjörtímabils. 
Þetta gjörbreytir aðstæðum og kall-

ar á nýja og lengri tímaáætlun um 
viðræðuferilinn. Fyrir vikið verða 
Evrópumálin lykilmál í næstu 
kosningum og munu ráða miklu um 
möguleika á stjórnarmyndun nema 
svo ólíklega fari að allir flokkar nái 
saman um hvernig skuli koma því á 
milli kjörtímabila.

Til að komast hjá því að láta á 
það reyna hvort aðildarmálið er 
stjórnarslitamál er trúlegast að 
stjórnarflokkarnir sameinist um þá 
skýringu að hin alvarlega kreppa í 
heimsfjármálunum hafi breytt 
áformunum. Þó að hyggilegt sé að 
taka tillit til þeirra aðstæðna og 
haga viðræðunum eftir því liggur 
vandinn þó í ágreiningi stjórnar-
flokkanna eins og Ingibjörg Sólrún 
hefur bent á.

SPOTTIÐ

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Ný staða kallar á nýtt tímaplan

Afstaða allra flokka hefur 
einkum tekið mið af því 
að ljúka ætti málinu á 
þessu kjörtímabili. Fróð-

legt verður að sjá hvernig þeir 
bregðast við nýrri stöðu; ekki síst 
í ljósi þess að kannanir benda til 
að mikill meirihluti þjóðarinn-
ar vilji ljúka viðræðunum. Evr-
ópusinnar í öllum flokkum hljóta 
einnig að bregðast við gildum 
athugasemdum Ingibjargar Sól-
rúnar. Þær kalla á svör og endur-
skipulagningu.

VG hefur aldrei upplýst hvort 

málamiðlunin um að standa að 
umsókn er bundin við þetta kjör-
tímabil eða hvort hún stendur þar 
til lyktir fást. Þetta er grundvall-
arspurning sem VG þarf nú að 
svara. Ef málamiðlunin er bund-
in við kjörtímabilið hljóta viðræð-
urnar að stöðvast. Standi hún yfir 
á næsta kjörtímabil liggur kosn-
ingastefna VG í málinu þegar 
fyrir. Á hvorn veg sem svarið 
verður mun það hafa afgerandi 
áhrif. 

Sjálfstæðisflokkurinn hefur 
tekið hörðustu afstöðuna með 

kröfu um tafarlaus slit á viðræð-
unum sem stjórnarþátttökuskil-
yrði. Mun flokkurinn þrengja 
stöðu sína með sama hætti á nýju 
kjörtímabili? Framsóknarflokkur-
inn gætti sín á að hafa hæfilega 
loðið orðalag á afstöðu sinni um 
tímabundið hlé á viðræðum. Mun 
það halda?

Taki bæði Framsóknarflokkur-
inn og VG sömu afstöðu og Sjálf-
stæðisflokkurinn í kosningum ein-
angrast Samfylkingin með málið 
að því gefnu að ekkert annað ger-
ist. Hvernig bregst hún við því?

Hver verður kosningastefnan?

Fari svo að Samfylkingin 
standi ein með Evrópu-
málin eftir kosningar á 
hún þrjá kosti: Sá fyrsti er 

að standa við stóru orðin og láta 
hina flokkana um landsstjórnina. 
Athyglisvert er að hún skuli ekki 
þegar hafa gert það. Annar er að 
gefast upp fyrir VG og halda því 
samstarfi áfram með Framsókn-
arflokknum. Þriðji kosturinn er 
að snúa sér að Sjálfstæðisflokkn-
um.

Eftir stendur að Evrópumálin 
hafa myndað tómarúm á miðju 

og hægri væng stjórnmálanna. 
Hvorki Sjálfstæðisflokkurinn né 
Framsóknarflokkurinn hafa sýnt 
áhuga á að nýta sér það. 

Fram til þessa hafa engin merki 
verið um ný framboð sem lík-
leg væru til að fylla tómarúm-
ið. Framboð Guðmundar Stein-
grímssonar og Besta flokksins 
gæti hins vegar sett strik í reikn-
inginn. Pönkframboðið heppnað-
ist í borgarstjórn. Það er á hinn 
bóginn óskrifað blað hvort blanda 
af pönki og hefðbundinni pólitík 
gengur upp. Mun slíkt framboð 

hafa stefnu í Evrópumálum sem 
mark er takandi á?

Munu Evrópusinnar í atvinnu-
lífinu og verkalýðshreyfingunni 
sitja aðgerðarlausir og treysta á 
að Besti flokkinn komi í veg fyrir 
að Evrópumálin verði slegin út af 
borðinu í kosningum? Eða munu 
þeir eða aðrir beita sér fyrir því 
að tryggja framhald viðræðnanna 
yfir á nýtt kjörtímabil með öðrum 
hætti? Héðan af munu samningar 
taka lengri tíma en ætlað var. Ný 
staða gefur öllum tækifæri til að 
hugsa aðferðafræðina upp á nýtt.

Hvernig fyllist tómarúmið?

L
aunamunur kynjanna er enn og aftur til umræðu. Tvær 
kannanir, annars vegar á vegum félaga starfsmanna hins 
opinbera, SFR og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar, 
og hins vegar stærsta stéttarfélags einkageirans, VR, sýna 
fram á að hann fer vaxandi á ný. 

Þar við bætist að munurinn er mestur hjá ríkisstarfsmönnunum 
í SFR. Þó heyra þeir beint undir ráðherrana, sem lofa hátíðlega í 
stjórnarsáttmálanum að útrýma launamuninum og ekki er launa-
leyndinni fyrir að fara, sem stundum er talin ein undirrót kyn-
bundins launamunar.

Þetta eru sláandi niðurstöður. 
Að borga konu lægri laun en 
karli fyrir jafnverðmætt starf 
er brot á íslenzkum lögum og 
almennum mannréttindum. Og 
gengur furðuhægt að uppræta 
þau kerfisbundnu brot, sem eng-
inn vill þó kannast við fyrr en 
launakannanirnar birtast.

VR á heiður skilinn fyrir að vekja athygli á málinu með auglýs-
ingaherferð. Sá hluti herferðarinnar sem gengur út á að fyrirtæki 
veiti konum 10 prósenta afslátt af vörum og þjónustu í einn dag 
til að vekja athygli á launamuninum er þó fremur misheppnaður. 
Þetta er alveg sérstaklega ódýr leið fyrir fyrirtæki til að skrifa 
upp á málstaðinn í orði og gera síðan nákvæmlega ekkert í verki 
til að lagfæra hið raunverulega vandamál. Eða vitum við eitthvað 
um það hvort fyrirtækin sem taka þátt í átakinu greiða körlum og 
konum sömu laun fyrir sömu vinnu?

Í þessu sambandi er ástæða til að rifja upp hugmynd sem ekkert 
hefur verið rædd að ráði undanfarin ár, en það er að komið verði á 
fót svokallaðri jafnlaunavottun. Óháður aðili yrði þá fenginn til að 
taka út launabókhald fyrirtækja með samræmdum, viðurkenndum 
aðferðum og gefa fyrirtækjum sem sannanlega gerðu ekki upp á 
milli kynjanna opinbera vottun þar um.

Þetta er hugmynd sem Árni Magnússon setti fram þegar hann 
var félagsmálaráðherra og unnið var að af töluverðum krafti á 
árunum 2005-2008. Síðan hefur minna farið fyrir verkefninu í 
opinberri umræðu, en á vegum Staðlaráðs hefur verið unnið að 
því að smíða jafnlaunastaðal sem hægt sé að miða við.

Það snjalla við jafnlaunavottunina er að með þeirri aðferð er 
ábyrgðin á launamuninum – og að uppræta hann – sett beint í fangið 
á vinnuveitendum, en þar á hún að sjálfsögðu heima. Það ætti ekki 
að þurfa að skylda fyrirtæki eða opinberar stofnanir til að sækja 
sér slíka vottun, væri hún fyrir hendi. Góð fyrirtæki myndu að 
sjálfsögðu sjá sér hag í því að láta taka út hjá sér launakerfið því 
að þau ættu þá auðveldara með að sækja sér bezta starfsfólkið og 
nytu að auki velvildar neytenda. Þau sem ekki stæðust kröfur eða 
sæktust ekki eftir vottuninni myndu væntanlega með sama hætti 
gjalda þess, til dæmis í auglýsingaherferðum stéttarfélaga.

Það er full ástæða til að dusta rykið af þessari hugmynd og 
hrinda henni í framkvæmd. Hún gæti orðið eitt skilvirkasta vopnið 
gegn kynbundnum launamun.  

Launamunur kynjanna fer vaxandi.

Hvar er jafnlauna-
vottunin?

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Það skiptir máli hvaða blað fólk gefur sér tíma til að lesa. Ný Prentmiðlakönnun 
Capacent Gallup staðfestir að lesendur á aldrinum 12-59 ára gefa sér lengri 
tíma til að lesa Fréttablaðið en Morgunblaðið. Við hlökkum til að færa ykkur 
fleiri góðar stundir í framtíðinni.

Lesendur gefa sér 
góðan tíma í Fréttablaðið

Allt sem þú þarft...
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Meðal lestími 
í mínútum 
á hvert eintak*

*Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. Mældur er tími sem fer í lestur hvers eintaks 
Morgunblaðsins og Fréttablaðsins hjá lesendum á aldrinum 12-59 ára á öllu landinu.
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– Afslátt eða gott verð?

          GOTT VERÐ 

Reykjavík Klettháls 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16
Suðurnes Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18 
Akureyri Furuvellir 15. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14
Húsavík Garðarsbraut 50. Opið virka daga kl. 8-18 
Vestmannaeyjar Flatir 29.  Opið virka daga kl. 8-18

Rafmagnshita-
blásari 2Kw 1 fasa

6.590,- 
Rafmagnshita-
blásari 3Kw 1 fasa

7.990,- 
Rafmagnshita-
blásari 5Kw 3 fasa

11.990,- Rafmagnshitablásari 2Kw

1.999,- 

Kapalkefli 10 mtr

2.990,-
15 metra rafmagnssnúra

   2.995,-  

Kapalkefli 15 mtr

4.290,-

SHA-0203 
Vinnuljóskastari 
500W m handf 1,8m 
snúra

2.195,-

SHA-0206 
Vinnuljóskastari 500W 
á telescop fæti

4.295,-

SHA-0207 
Vinnuljóskastari 
500W tvöfaldur á fæti

5.995,-

SHA-2625 
Vinnuljóskastari 
Rone 28W m. innst. 
blár

5.995,-

SHA-3902A 
Loftljós flúor rakaþ. 
2x36w 128x16,6cm

5.595,-

SHA-3901 
Loftljós flúor rakaþ.
1x18w 67,5x11,2cm

2.865,-

SHA-3901A 
Loftljós flúor rakaþ.
2x18w 67,5x16,6cm

3.395,-

Dreglar og mottur.
Margar stærðir 
og gerðir

Breidd: 66 cm
Verð pr. lengdarmeter

1.495,-

Ljósaperur 
í úrvali, 
frábært 
verð!

Ekkert TAX FREE 
                     bara

Breidd: 1 metri
Verð pr. lengdarmeter

1.795,-

MARC-LEO1
Leo hillueining. 
75x30x135cm. 
4 hillur 

4.395,-

MARC-LEO5
Leo hillueining. 100x30x185cm. 5 hillur  

5.995,-

TIA-JM-3340 
Bílaþvottakústur

1.795,-

MEIJ-2029 
Verkfærakista 
á hjólum 24”

4.990,-

DekaCryl 7 
Innimálning. 10 lítrar

5.490,-

Veggspartl medium
10 lítrar

3.695,-

Framlengingarskaft 
fyrir rúllur

295,-

Bakki, grind og 2 stk 
12cm málningarrúllur

395,-  

DURATOOL
Rafhlöðuborvél 18V 

2.990,-

NOVA TWISTER 4,8V
Skrúfvél og skrúfbitar

1.790,-

1400W
360 min/lit/klst
Þolir 50C heitt vatn
5 metra barki
Sápubox

  Black&Decker 
  háþrýstidæla 110 bar 

15.900,-

Ryk/blautsuga 
15 lítrar HKV 1000w

18.900,-

Slípirokkur 
HDA 436 1050w

7.490,-

Rafhlöðuborvél, HDA2544

17.900,-

Rafmagnsborvél, 
HDA 310

11.990,-

Verð 50x80 cm

1.490,-
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Nú er komið haust og umræð-
an um hvort banna skuli eða 

leyfa rjúpnaveiðar hafin að nýju. 
Nýjasta kenning Náttúrufræði-
stofnunar er að umferð veiði-
manna á veiðislóð hafi áhrif á 
afkomu rjúpnastofnsins. Þetta er 
mjög undarleg kenning í ljósi þess 
að suðvesturhorn landsins hefur 
verið friðað fyrir rjúpnaveiðum 
í allmörg ár og þar með ágangi 
veiðimanna. Hver eru rökin fyrir 
því að þar fjölgar ekki rjúpu 
umfram þau svæði þar sem veiði-
álag er mest? Svæðið frá Hval-
fjarðargöngum að Ölfusárósum 
hefur verið friðað í allmörg ár. 
Náttúrufræðistofnun ætti að birta 
okkur veiðimönnum samanburð á 
rjúpnafjölda á því friðaða svæði 
og ýmsum öðrum svæðum á land-
inu þar sem veiði er leyfð. Það 
ætti ekki að vera hægt að þver-
fóta fyrir rjúpu á þessu svæði. Er 
hugsanlegt að friðun komi varg-
inum einum til góða?

Með friðun rjúpu á suðvestur-
horni landsins voru veiðimenn, 
sem til margra ára gengu ein-
ungis til rjúpna í þeim lands-
hluta, neyddir til þess að leita á 
ný mið. Í stað þess að rölta í landi 
sem ekki telst til kjörlendis rjúpu 
og eiga von á að rekast á einn og 
einn fugl, leggja sömu menn nú í 
langferðir sem taka marga daga. 
Miklu er kostað til og því sjálfsagt 
að leita á svæði þar sem rjúpna-
von er sem mest. Það er því aug-
ljóst að þessir veiðimenn veiða nú 
fleiri rjúpur en þeir gerðu fyrir 
friðun Suðvesturlands. Fyrir 
bragðið hefur veiðiálagið aukist 
verulega á tilteknum svæðum 
þar sem rjúpnavon er meiri en 
á suðvesturhorninu. Með tillög-
um Náttúrufræðistofnunar um 
umrædda friðun á sínum tíma 
var stuðlað að verulega auknu 
álagi á gjöfulum veiðistöðum. Ef 
sú vafasama kenning reynist rétt 
að áreitið eitt hafi áhrif á stofn-
stærð rjúpunnar getur Náttúru-
fræðistofnun kennt sjálfri sér um.

Ég hef hlustað á erindi all-
margra sérfræðinga, íslenskra 
og erlendra, sem allir hafa verið 
sammála um að því fyrr sem 
við hefjum og ljúkum veiðum að 
hausti því minni áhrif hafi veið-
arnar á rjúpnastofninn. Hvers 
vegna hefur Náttúrufræðistofn-
un ekki lagt til að veiðitímanum 

verði breytt? Annars staðar á 
Norðurlöndum er víða byrjað að 
veiða rjúpu 20. ágúst en ekki fyrr 
en 1. nóvember hér á landi.

Mikil náttúruleg afföll hafa 
orðið frá varpi til 1. nóvember. 
Rjúpan hefur hópað sig, orðin 
hvít, sýnileg í landinu og því auð-
veldur fengur. Þessu er öfugt 
farið í byrjun september. Þá er 
rjúpan enn í sumarbúningi, dreifð 
um móann og því er mjög erfitt að 
koma auga á hana. Veiðar á rjúpu 
eins og annarri íslenskri veiði-
bráð frá byrjun september og 
fram í miðjan október væru krefj-
andi og gefandi fyrir veiðimann-
inn, til góðs fyrir rjúpnastofninn 
og nokkuð líklegt að kjötbragðið 
sé hið sama.

Það geta varla talist vísindaleg 
rök hjá sérfræðingum Náttúru-
fræðistofnunar að vísa til gamalla 
hefða þegar þeir eru inntir eftir 

því hvers vegna þeir mæli ekki 
með breytingu á veiðitímanum. 
Það að rjúpa sé orðin hvít til þess 
að hún sjáist betur og hóparnir 
hafi þétt sig þannig að veiðivon 
sé sem mest er arfleifð frá því að 
hér voru stundaðar nytjaveiðar og 
stóreflis útflutningur á rjúpu og á 
ekki að líðast nú á tímum.

Ég skora á á Náttúrufræðistofn-
un að gera tillögur byggðar á vís-
indalegum rökum sem taka ekki 
mið af gömlum úreltum hefðum. 
Það er hlutverk pólitíkusa en ekki 
vísindamanna. 

Ef menn fallast ekki á rök 
um breyttan veiðitíma en vilja 
rjúpna stofninum og veiðimönn-
um vel væri ráð að friða Norður-
Þingeyjarsýslu fyrir rjúpnaveið-
um þar sem mest er af rjúpu og 
opna þess í stað á friðuðu svæðin 
á Suðvesturlandi. Þá má ætla að 
dauðum rjúpum fækki en gengn-
um skrefum veiðimanna fjölgi 
þeim til heilsubótar svo að ekki sé 
minnst á færri ekna kílómetra í 
misjöfnum veðrum að vetrarlagi. 
En ekki megum við virða örfáum 
Þingeyingum til vorkunnar, frek-
ar en höfuðborgarbúum, að aka út 
fyrir sýslumörkin til veiða. 

Rjúpnaveiðar 
á villigötum

AF NETINU

Kröfur um sjálfstætt líf
Kröfur ENIL (Evrópusamtök um sjálfstætt líf) eru skýrar. Við erum evrópskir 
borgarar sem þykir sjálfsagt að vera tekið fagnandi, talin jöfn og eðlilegur 
partur af samfélaginu. Í gær, í frelsisgöngu fatlaðs fólks, var sagt að við 
værum ekki hingað komin til að vera falleg. Við erum hingað komin því 
okkur er mismunað – meira að segja með lögum. Við erum hingað komin 
því á okkur er brotið með formgerð samfélagsins sem finnst það eðlilegt 
og hversdagslegt að brjóta mannréttindi okkar. Við erum hingað komin 
því við erum álitin viðfangsefni velferðar, umönnunar og góðgerðastarfs. 
Við erum hingað komin vegna þess að okkur er sagt að tilvist okkar sé of 
kostnaðarmikil. Við erum hingað komin vegna þess að áralöng barátta og 
vinna fatlaðs baráttufólks fyrir að breyta þessari samfélagsgerð, fyrirmynda 
okkar, er nú í hættu þar sem fjármagni var eytt óskynsamlega af ákveðnum 
aðilum, t.d. íslenskum bankamönnum.
http://www.pressan.is/pressupennar
Freyja Haraldsdóttir

Leiktjöld
Á nokkrum stöðum á Íslandi hafa risið hús sem eru í anda þess sem menn 
hafa ímyndað sér að byggingar til forna hafi litið út.

Yfirleitt er þetta gert af ágætum vilja, en bætir svo sem ekki sérstaklega 
miklu við menningarhefð okkar.

Byggingasaga Íslands er týnd og tröllum gefin – af þeirri einföldu ástæðu 
að það var byggt úr mjög forgengilegum efnum.

Bæir úr torfi og grjóti hurfu aftur til jarðarinnar.
Við Íslendingar eigum ekki fornar kirkjur eða klaustur.

http://silfuregils.eyjan.is
Egill Helgason

Rjúpnaveiðar

Ferdinand 
Hansen
áhugamaður um 
varanlegar rjúpnaveiðar

Seint vakna Sjálfstæðismenn 
og Jóhanna

Nú hefur það gerst á Alþingi 
að þingmenn Sjálfstæðis-

flokksins eru að vakna til vit-
undar um þann mikla skaða 
sem nánast vopnuð árás Bret-
lands hafði á mannorð og hags-
muni Íslands í víðri veröld hinn 
8. október 2008. Hryðjuverka-
árásin svonefnda sem var sett á 
ríkisstjórn Íslands, Seðlabanka 
Íslands og hékk uppi í öllum pen-
ingastofnunum heimsins um 
að á Íslandi byggi óþjóða- og 
glæpalýður, hryðjuverkafólk. 
Ríkisstjórn Geirs H. Haarde 
og Ingibjargar Sólrúnar Gísla-
dóttur brást í engu við þessari 
árás. Ekki heldur sú ríkisstjórn 
sem tók við í kjölfarið, Jóhönnu 
Sigurðardóttur og Steingríms 
J. Sigfússonar. Reyndar ákvað 
fyrri stjórnin að höfða ekki 
mál í janúar 2009, eftir að hafa 
látið lögmenn óvinaþjóðarinn-
ar ráðleggja sér, sem sé breska 
lögmenn. Hafnað var aðstoð 
bandarískra lögmanna sem buðu 
fram án endurgjalds alla aðstoð 
í hryðjuverkamálinu. Betra er 
seint en aldrei að vakna og loks-
ins segist Jóhanna forsætisráð-
herra tilbúin í slaginn, Þyrni-
rósarsvefninn í þrjú ár er þó 
rannsóknarefni. Það kann að 
vera rétt bæði hjá Bjarna Bene-
diktssyni og Guðlaugi Þór Þórð-
arsyni að enn sé hægt að sækja 
málið fyrir dómstólum og ýmis-
legt hafi gerst síðan sem kalli á 
slíka dómstólaleið.

Forsetinn gerðist 
stjórnmálamaður
Fjármálaráðuneytið hefur sent 
frá sér alls ófullkomna úttekt og 
talar um smánarupphæð á skaða 
Íslands við hryðjuverkaárásina 
og yfirlýsingu Gordons Brown 
í kjölfarið um að Ísland væri 
gjaldþrota land. Já, gjaldþrota 
land hvorki meira né minna. 

Þrjú ár eru liðin frá því að annar 
valdamesti maður heims lýsti 
þessu yfir, og viðbrögðin til 
varnar voru þá sama og engin. 
Ráðherrar Íslands glúpnuðu og 
það var ekki fyrr en í átökunum 
um Icesave að Evrópusambands-
þjóðir áttuðu sig á alvöru máls-
ins og því rothöggi sem aðgerð-
in olli. Loksins þegar forseti 
Íslands, Ólafur Ragnar Gríms-
son, steig fram, klæddist fötum 
forsætisráðherra Íslands og fór 
út á völlinn og tók upp málstað 
íslands með þeim hætti í erlend-
um fjölmiðlum og á blaðamanna-
fundum að öllum varð ljóst 
níðingsverkið og hundraða millj-
arða skaði vopnlausrar þjóðar. 
Þar að auki bræðraþjóðar innan 

NATO við hliðina á Bretlandi 
og öðrum vestrænum þjóðum, 
starfandi á EES-svæðinu með 
samning við ESB.

Formaður Framsóknarflokksins 
15. okt. 2008
Ég stenst ekki mátið þegar sjálf-
stæðismenn vakna loksins, að 
rifja upp smá kafla úr ræðu sem 
ég hélt á Alþingi 15. október 
2008 um hryðjuverkalögin sem 
formaður Framsóknarflokksins 
í stjórnarandstöðu. Þetta geri ég 
ekki síst af því að þá sátu mér 
til sitt hvorrar handar í þing-
salnum þeir vösku menn sem nú 
telja tíma kominn til að ákæra 
Bretana. Guðlaugur Þór að vísu 
á ráðherrabekk en Bjarni Bene-
diktsson mér til hægri handar 
og efnahagsráðherrann Árni 
Páll Árnason til vinstri handar 

sem einnig segist vilja skoða 
ákæru í dag. Í harðri ræðu sagði 
ég þá eftirfarandi á Alþingi við 
forsætisráðherra og þáverandi 
ráðherra Íslands. „Ég verð að 
gagnrýna ríkisstjórnina og for-
sætisráðherrann sérstaklega 
fyrir það að hafa ekki þegar 
snúist af fullri hörku og ákært 
breska forsætisráðherrann 
og bresku ríkisstjórnina fyrir 
fólskulega og hatramma árás á 
íslensku bankana í Bretlandi. 
Hryðjuverkalög – fáheyrð aðferð 
gegn lítilli vinaþjóð. Vont er 
þeirra ranglæti en verra þeirra 
réttlæti.“ Síðar í ræðunni bætti 
ég við: „Við framsóknarmenn 
teljum að Bretana eigi að kæra 
strax, kæra þá sem samstarfs-
þjóð á hinu Evrópska efnahags-
svæði, kæra þá fyrir ólögmæta 
og einstaka aðför að lítilli vina-
þjóð og fyrir að úthrópa Ísland 
gjaldþrota.“ Jafnframt lagði ég 
til að í ljósi hryðjuverkalaganna 
yrði stjórnmálasambandi þjóð-
anna slitið tafarlaust.

Icesave-málið, hvað var það?
Ég vil rifja þessi varnaðarorð 
upp hér þegar menn loksins 
þremur árum síðar eru að vakna 
og segjast vilja fram. Jafnframt 
hef ég aldrei skilið hvers vegna 
íslensk ríkisstjórn í tvígang 
reyndi að koma Icesave-klafan-
um um háls landsmanna allt til 
ársins 2046? Forseti Íslands á nú 
ekki vini í ríkisstjórnarliðinu af 
því að hann fól þjóðinni að skera 
úr í tvígang í þessu erfiðasta 
og undarlegasta máli Íslands-
sögunnar. Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson, formaður Fram-
sóknarflokksins, var sá foringi 
á Alþingi sem aldrei bognaði í 
Icesave og barðist með þing-
flokk sinn heilan gegn breskum 
og hollenskum hagsmunum allt 
þar til Guðmundur Steingríms-
son hinn brotthlaupni fylgdi 
Samfylkingunni og ríkisstjórn-
inni í seinna Icesave-málinu. En 
fólkið í landinu reis upp og hafn-
aði máli sem ber að rannsaka og 
upplýsa hvers eðlis var. Var það 
þjónkun við aðildina að ESB að 
menn glúpnuðu?

Hryðjuverkalög

Guðni 
Ágústsson
fyrrverandi ráðherra

Betra er seint en 
aldrei að vakna 

og loksins segist Jóhanna 
forsætisráðherra tilbúin 
í slaginn, Þyrnirósar-
svefninn í þrjú ár er þó 
rannsóknarefni.

Ég skora á á Nátt-
úrufræðistofnun 

að gera tillögur byggðar á 
vísindalegum rökum sem 
taka ekki mið af gömlum 
úreltum hefðum. Það er 
hlutverk pólitíkusa en 
ekki vísindamanna.
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Hafðu samband við Fyrirtækjasvið Pennans í síma 540 2050 eða fyrirspurn@penninn.is. 
Vertu jafnframt velkomin/n í verslanir okkar í Hallarmúla 2-4, Reykjavík eða Hafnarstræti 91-93,
Akureyri. Söluráðgjafar Pennans eru fyrirtækjum innanhandar með faglega ráðgjöf og
persónulega þjónustu.

ALLT SEM KLÆÐIR 
SKRIFSTOFUNA VEL
Penninn býður gríðarlega mikið úrval af stórum og smáum gæðavörum fyrir skrifstofuna. Jafnframt 
veitum við frábæra þjónustu og ráðgjöf varðandi rekstrarvörur, húsgögn og skipulag skrifstofunnar! 
Nýttu þér þægindin og pantaðu allt fyrir skrifstofuna á einum stað.
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Síðasti dagur rýmingar-
sölunnar er á morgun!
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Allt á að
seljast!
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Ólafur Stephensen ritstjóri 
Fréttablaðsins skrifaði grein 

í gær þar sem hann virðist taka 
undir þá skoðun mína að á miðju 
íslenskra stjórnmála sé gat. Ég 
fagna samhljómi okkar Ólafs um 
þetta.

Mér hefur lengi fundist margt í 
skrifum Ólafs vera skynsamlegt. 
Ég tel það til dæmis lykilatriði, 
eins og Ólafur, að aðildarviðræður 
við ESB verði kláraðar 
og það vel. Mér virðist 
Ólafur hafa sömu efa-
semdir og ég um gjald-
miðilinn okkar. Mig 
minnir að Ólafur hafi 
skrifað dálítið skörulega 
gegn ýmsum gamal dags 
hugsunarhætti í land-
búnaði. Í skrifum Ólafs 
hef ég líka greint ríka 
áherslu á frelsi einstak-
linga og áherslu á að 
ríkisvaldið reyni fyrst 
og fremst með aðgerð-
um sínum að tryggja 
traustan grunn fyrir 
fjölbreytni í mannlífi og 
atvinnuháttum. 

Ég þori að veðja að Ólafur myndi 
gera sama greinarmun og ég á 
„liberal“ hugsjónum og „sósial 
demókratískum“ hugsjónum, sem 
fela í sér mun meiri stjórnsemi en 
ég tel æskilega. Ólafur ætti því af 
sömu málefnalegu ástæðum og ég 
að geta útskýrt af hverju hann „sé 
ekki bara í Samfylkingunni“ eins 
og það er stundum orðað. 

Við Ólafur erum, sem sagt – að 
mér virðist – nokkuð sammála 
um margt. Það bræðir hins vegar 
hjarta mitt að Ólafur virðist vera 
alveg handviss um það að þetta gat 
í pólitíkinni sem ég og hann upp-
lifum verði með engu móti fyllt af 
mér eða nokkrum sem ég tala við. 
Líklega verð ég að búa við þetta 
vantraust Ólafs. 

Ég vil þó segja þetta: Ég hef 

undan farið upplifað það, að alls 
konar fólk – bara venjulegt fólk 
sem vill hafa áhrif á umhverfi sitt, 
án skætings og leiðinda, og sem 
mér virðist deila í grundvallaratr-
iðum frjálslyndri og víðsýnni lífs-
sýn – hefur byrjað að tala saman. 
Á undanförnum vikum hefur orðið 
til vísir að fjöldahreyfingu þessa 
fólks. Vonandi verður hún að veru-
leika og býður fram með góða og 
ferska stefnuskrá í næstu kosning-
um. Stór skref hafa verið stigin í 
þessa átt undanfarna daga, þótt enn 
eigi margt eftir að gera.

Ég efast þó um að Ólafur muni 
geta kosið svona afl. Eitt virðist 
nefnilega skilja okkur að. Ólaf-
ur virðist vita á einhvern hátt 

fyrirfram hvers konar 
týpur það eru sem geta 
og mega stunda góða 
pólitík og taka erfiðar 
ákvarðanir. Ekki lista-
menn, til dæmis. Ekki 
skemmtilegt fólk. Ekki 
fyndið fólk. Mér finnst 
skrif Ólafs að þessu leyti 
endur spegla dálítið sem 
ég vil af öllum mætti 
berjast gegn. Það eru 
ekki bara konur í drögt-
um og karlar í jakka-
fötum sem mega stunda 
„raunveruleg“ stjórnmál. 
Það mega allir. Það geta 
allir. Það hefur enginn 
einkarétt á valdinu. 

Vonandi endurspeglar þetta 
gamal dags viðhorf Ólafs til stjórn-
mála fljótfærni í hugsun hans. 
Annað í grein hans er markað 
svipaðri fljótfærni. Á sama hátt og 
hann virðist telja að flokkur sem ég 
og fólkið í Besta stofni með mörg-
um öðrum geti aldrei átt „raun-
verulegt“ erindi, einhverra hluta 
vegna, virðist hann líka telja að 
hljómsveitin sem ég er í, Skárren 
ekkert, sé hætt. Fátt er jafn fjarri 
lagi. Skárren ekkert var til dæmis 
með frábært ball í Flatey nú í 
ágúst. Þetta hefði Ólafur átt að vita. 

Þetta og annað í skrifum Ólafs í 
gær segir mér að hann sé ekki fylli-
lega með á nótunum. Hann veit ekki 
hvað er að ske, svo ég leiki mér að 
nafni annarrar hljómsveitar sem 
ég er í.

Vonandi 
endur-
speglar þetta 
gamaldags 
viðhorf Ólafs 
til stjórnmála 
fljótfærni í 
hugsun hans. 

Skárren ekkert lifir

Af ýmsu gerast úfar með okkar 
þjóð. Oftast sem betur fer 

af litlu tilefni. Eða eins og bóndi 
nokkur mun hafa sagt við konu 
sína sem vaknaði hágrátandi og 
sagði að sig hefði dreymt að hún 
væri komin til himnaríkis. „Oft er 
ljótur draumur fyrir litlu tilefni 
og reyndu að sofna aftur elskan 
mín.“

Hvort sá draumur um himnaríki 
sem sumir nú sjá í kaupum Kín-
verjans Nubo á landi Grímsstaða 
á Fjöllum er fyrir litlu tilefni veit 
ég ekki, en vona samt að svo sé.

Mig þyrstir ekki beint í þá ver-
aldarsælu sem Kína nútímans 
býður heimsbyggðinni. Ástæðan 
fyrir því að ég læt mér ekki frétta-
fjas um eyru þjóta í þetta sinn sem 
endranær, er sú að fréttamiðlun 
Íslands í erlendum fjölmiðlum 
hefur nú af alkunnri hógværð 
sinni og framsýni hvatt íslend-
inga til þess að eftirláta vernd-
urum Tíbeta væna sneið af land-
inu. Það hafa fleiri en sá sem svo 
til hvetur, komið til Kína, en ekki 
látið heillast. Einn sá fyrsti, okkar 
ágæti Árni Magnússon frá Geita-
stekk sem kom á skipi Danakóngs 
til Kína á 18. öld hafði meðal ann-
ars eftirfarandi um Kínverja að 
segja: „Þessir menn eru vinsam-
legir að tala við, en hin vanski-
legasta þjóð að eiga kauphandlan 
með, því þeir eru hinir nærfærn-

ustu þjófar, so mann skal ei vita 
fyrr en peningarnir eru af hans 
lummu.“ Svo mörg voru hans orð. 
Hvort eðli þeirrar þjóðar er annað 
nú, fá Íslendingar væntanlega að 
reyna á eigin „lummu“ von bráðar.

Í skóla var okkur kennt að ræða 
Einars Þveræings hefði að engu 
gert þá bón Noregskonungs, að 
fyrir hin ýmsu fríðindi Íslending-
um til handa, óskaði hann af lítil-
læti sínu eftir að sér yrði gefið 
útskerið Grímsey. Ekki Gríms-
staðir á Fjöllum, það er þó að 
verða undarlega mikið frá Grími 
komið í þessu máli nú.

Hermann heitinn Jónasson for-
sætisráðherra árið 1939 varð 
fyrstur Evrópuleiðtoga til þess 
að segja nei við útþenslustefnu 
Hitlers, þegar hann neitaði Luft-
hansa um endurnýjun flugleyfis 
á Íslandi.

Ég geri ráð fyrir að þegar kín-
versk ferðamannanýlenda verður 
risin á Fjöllum þurfi þar flugvöll 
fyrir beint flug með túrista frá 
Kína. Ekki verður hægt að bjóða 
þeim upp á að kúldrast með rútum 
landshorna milli. Þá þarf girðingu 
um flugvöllinn öryggis vegna. 
Hún þarf að ná all rúmlega kring-
um völlinn. Betra er að starfs-
menn flugvallarins séu kínverskir 
svo síður sé hætta á misskilningi 
við lendingar og flugtök … Ég get 
haldið áfram að mála skrattann 
upp á vegg með því að lesa svona 
í framtíðina.

Ég vil bara gera orð íslensku 
fréttamiðlunarinnar í erlendum 
fjölmiðlum að mínum og segja: 
„Góðir Íslendingar, við skulum 
bara anda með nefinu í þessu 
máli“ en halda áfram að eiga sker-
ið fyrir okkur sjálf.

Ísland til sölu
Erlendar 
fjárfestingar

Herbert 
Herbertsson
vélstjóri

Stjórnmál

Guðmundur 
Steingrímsson
harmónikuleikari
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Fyrsta september sl. birtist lítil grein í Frétta-
blaðinu þar sem ég benti Hannesi Péturssyni 

á að sagnfræðingurinn þýski, August Ludwig 
Schlözer, hafi fyrstur komið hugtakinu „heims-
bókmenntir“ (þ. Weltliteratur) á prent í bókinni 
Isländische Litteratur und Geschichte sem kom 
út á því herrans ári 1773. Hannes heldur því fram 
í grein sinni „Orð og hugtak“ í Fréttablaðinu 
13. sept. sl. að orð hans, „Goethe, nafnkenndasti 
sonur Frankfurtborgar, bjó til hugtakið heims-
bókmenntir“, í grein frá 20. ágúst, merki ekki að 
hann hafi sagt að „Goethe hefði fyrstur þýzkra 
manna gripið til sjálfs orðsins „Weltliteratur““. 
Kann það rétt að vera, en um leið heldur hann því 
fram að í „þýzku bókarklausunni frá 1773 kemur 
ekki nógu glöggt í ljós hvað átt er við með „Welt-
literatur“.“ Af þessu má skilja að Schlözer hafi 
aðeins skrifað orð en Goethe búið til hugtak.

Ég velti því fyrir mér hvort hann fullyrði þetta 
án þess að hafa lesið bókina eftir Schlözer sem 
er upp á 200 síður og furðu vel upplýst fyrir sinn 
tíma, enda var höfundurinn einn kunnasti sagn-
fræðingur Þýskalands á 18. öld. Það er heldur 
ekki rétt að Goethe „skilgreini“ hugtakið í spjalli 
sínu við Eckermann eins og Hannes heldur fram, 
hann nefnir það eingöngu í tengslum við þjóðar-
bókmenntir og vísar síðan á bókmenntir Forn-
Grikkja. Hann notaði þetta hugtak hins vegar 
nokkrum sinnum, fyrst í tímaritinu Über Kunst 

und Altertum í janúar 1827 og síðar hér og þar 
í greinum og bréfum sem margoft hefur verið 
safnað saman. Þetta eru þó stundum svo misvís-
andi staðhæfingar að fullyrða má að ekki sé unnt 
að leiða neina eina skilgreiningu af þeim. Enda 
var það ekki Goethe sem oftast reyndi að skil-
greina hugtakið heldur bókmenntafræðingarn-
ir sem á eftir komu og eru þeir ennþá að eins og 
sjá má af nýlegum bókum eftir höfunda eins og 
David Damrosch og Dieter Lamping svo nefndir 
séu tveir. 

Notkun Goethes á þessu hugtaki á áreiðanlega 
rætur að rekja til skrifa Schlözers og ekki síður 
Johanns Gottfrieds Herders sem Goethe leit mjög 
upp til á yngri árum. Herder fylgdist vel með 
Schlözer og sá hann greinilega sem keppinaut, 
skrifaði um hann rætna ritdóma en vingaðist við 
hann síðar, enda voru þeir mjög áþekkt þenkjandi 
og frumkvöðlar í sagnfræði. Herder gaf t.d. út 
lítið kver 1772 sem heitir Von deutscher Art und 
Kunst og fékk Goethe til að skrifa grein í það. 
Fremstar eru þó tvær greinar eftir Herder, önnur 
um Ossían og Eddukvæði og hin um Shakespeare 
þar sem Herder fjallar um hvernig skapa megi 
heim í bókmenntum með því að líta til hins sam-
mannlega og um leið sérstaka. Þetta er þversögn 
sem Goethe lýsti í sjálfsævisögu sinni Skáld-
skapur og sannindi (þ. Dichtung und Wahrheit) 
sem svo að Herder hafi kennt honum á þessum 
árum að skáldlistin væri „heims- og þjóðagáfa, 
ekki einkaarfur nokkurra fínna og menntaðra 
karla“ (þ. eine Welt- und Völkergabe […], nicht ein 
Privaterbteil einiger feinen gebildeten Männer). 
Þetta er kannski besta skilgreiningin á heims-
bókmenntum, en víst er að orðið kom fram löngu 
áður en Goethe tók sér það í munn. Um leið hófst 
skilgreining hugtaksins og það er enn í mótun.

Fiskveiðar eru undirstöðuat-
vinnuvegur Íslendinga og 

óneitanlega mótandi afl í sam-
félagi, sögu, samsemd, menn-

ingu og stjórnmálum þjóðarinn-
ar. Efnahagshrunið 2008 skerpti 
vitund almennings um mikilvægi 
fiskveiða og kynti jafnframt undir 
umfjöllun um framtíðar fyrir-
komulag við stjórnun þeirra. Meg-
instef í þessari umræðu hafa snú-
ist um eignarrétt, einkavæðingu 
og afgirðingu auðlinda í almanna-
eigu, einnig hafa mannréttindi 
og félagslegt réttlæti í auknum 
mæli verið í brennidepli. Til að 
koma til móts við þessa knýjandi 
og heitu umræðu eru uppi hug-
myndir og tilraunir sem miða að 
því að breyta skipan fiskveiðistjór-
nunar á Íslandi með endurskoðun 
löggjafar á því sviði. Að mati und-
irritaðra er brýn þörf á að víkka 

út umfjöllun um stjórnvísi í nýt-
ingu fiskistofnanna þannig að hún 
taki til fleiri en afmarkaðra hag-
rænna eða lagalegra þátta og að 
unnin verði vönduð og óháð úttekt 
á samfélagslegum áhrifum fisk-
veiðistjórnunar. Slík úttekt eða 
heildarmat gæti verið skref í leit-
inni að formi sem uppfyllir kröfur 
um árangur, stöðugleika, jafnræði 
og sjálfbæra samfélagsþróun.

Mat á samfélagslegum áhrifum 
fiskveiðistjórnunar væri löngu 
tímabært innlegg í umræðuna 
um það mikilvæga málefni sem 
íslenskur sjávarútvegur er fyrir 
alla samfélagsþróun á Íslandi. Að 
slíku verkefni, sem sjávarútvegs-
nefnd Alþingis hefur þegar kall-
að eftir, þyrftu að koma innlend-
ir og erlendir fræðimenn, óháðir 
hagsmunaaðilum í greininni, til að 
fjalla m.a. um byggðaþróun; fisk-
veiðistjórnun og kynjaumræðu; 
gagnrýni á mannréttindabrot í 
sjávarútvegi; markaðsvæðingu 
almenninga í hafinu; þátt kvóta-
kerfisins í aðdraganda og eftir-

mála efnahagshrunsins, og um 
sjálfbæra þróun og umhverfisá-
hrif útgerðarflokka. Einnig væri 
þörf á að slíkt mat tæki til sið-
fræðilegrar umræðu um réttlæti 
og einkavæðingu fiskistofnanna; 
samfélagsleg álitamál við ný og 
breytt lög um fiskveiðistjórnun; 
áhrif fiskveiðistjórnunar á menn-
ingu, mannlíf og þekkingu í sjáv-
arplássum; dreifingu aflaheim-
ilda, auðsöfnun, völd og lýðræði, 
ásamt þjóðhagfræði sjávarútvegs 
með tilliti til hugsanlegrar inn-
göngu í Evrópusambandið. Enn-
fremur mætti taka fyrir tengsl 
nýsköpunar, ferðaþjónustu og fisk-
veiðimenningar; hlutverk fræða-
samfélagsins í mótun fiskveiði-
stjórnunar og önnur viðfangsefni 
sem varpa ljósi á þróun og þátt 
sjávarútvegs í íslensku samfélagi. 
Listinn er ekki tæmandi en gefur 
til kynna hvað slík úttekt eða mat 
gæti fjallað um. Mikilvægt er 
fyrir lögmæti og trúverðugleika 
slíks verkefnis að víðtækt samráð 
verði haft við íslenskan almenning 

enda varðar efnið alla landsmenn 
þótt á ólíkan hátt sé, burtséð frá 
því hvort um er að ræða tónlistar-
kennara í Breiðholtinu eða trillu-
karl á Breiðdalsvík. 

Á sínum tíma var innleiðingu 
núverandi stjórnkerfis fiskveiða, 
kvótakerfinu svokallaða, líkt við 
gerð jarðganga þar sem byrjað var 
að bora án þess að hugað væri að 
því hvar þau birtust hinum megin 
við fjallið. Eftir 27 ára reynslu 
liggja fyrir talsverðar rannsókn-
ir á samfélagslegum þáttum og 
áhrifum kerfisins, en lítið hefur 
verið skeytt um að nýta þessa 
þekkingu t.d. við stefnumótun 
stjórnvalda eða í umfjöllun fjöl-
miðla um málefni tengd fiskveiði-
stjórnun. Mat á samfélagslegum 
áhrifum fiskveiðistjórnunar væri 
aðferð til að hagnýta rannsóknir 
félagsvísindamanna á samfélags-
legum og menningarlegum þátt-
um fiskveiða og hvetja þannig til 
vandaðrar, gagnrýninnar og heild-
stæðrar samræðu um fólk, fisk og 
sjálfbæra framtíð á Íslandi. 

Íslensk fiskveiðistjórnun í ólgusjó og félagsvísindi

Hugtök án orða?

Á undanförnum mánuðum hefur 
tekist gott samstarf stjórn-

valda, aðila vinnumarkaðarins 
og stjórnarandstöðu um málefni 
atvinnuleitenda. Þverpólitísk sátt 
varð í samráðshóp um vinnumark-
aðsmál sl. vor sem skilaði einróma 
af sér ítarlegum tillögum um ný 
náms- og starfsúrræði. Fjármögn-
un þeirra tillagna var tryggð með 
samkomulagi stjórnvalda og aðila 
vinnumarkaðarins samhliða gerð 
kjarasamninga.

Nú þegar hafa um 1.000 atvinnu-
leitendur hafið nám í skólum 
landsins innan átaksins „nám er 
vinnandi vegur“. Þeir munu um 
áramót hætta á atvinnuleysisbót-
um og fara þess í stað á námslán 
eða aðra námstengda framfærslu. 
Samfélagslegur ávinningur af 
þessu verkefni er gríðarlegur. 

Næsta skref er að skapa 1.500 
ný störf í vetur með því að auð-
velda fyrirtækjum að ráða fólk af 
atvinnuleysisskrá í formi reynslu-
ráðninga, starfsþjálfunar, vinnu-

staðaskóla og fleiri starfstengdra 
úrræða.

Þessi verkefni eru meðal fárra 
dæma þess eftir hrun að stjórn og 
stjórnarandstaða hafi í samstarfi 
við hagsmunaaðila unnið sem ein 
heild að úrlausn brýnna samfélags-
mála. Hér hafa allir róið 
í sömu átt, enda á sama 
báti.

Einn er þó sá aðili í 
samfélaginu sem ekki 
leggst á árarnar til að ná 
niður atvinnuleysi. Það 
er Seðlabanki Íslands. 
Vaxtaákvarðanir hans 
og peningastefna eru 
ekki til þess fallin að 
stuðla að fjárfesting-
um, auka hagvöxt og að 
draga úr atvinnuleysi. 
Þvert á móti. 

Forsvarsmönnum 
Seðlabankans er þó vor-
kunn. Samkvæmt lögum 
ber þeim einungis að 
stefna að einu megin-
markmiði, því að halda verðlagi 
stöðugu. Önnur hagstjórnarleg 
markmið skipta litlu máli í lög-
bundnum hugarheimi stjórnenda 
bankans.

Nú er það svo að áhrif pen-
ingastefnu bankans á verðlag eru 
umdeild. Margir halda því fram að 

það vopn sem vaxtaákvörðun er 
sé í reynd við núverandi aðstæður 
bitlaust og markist um of af þeim 
veruleika sem var á meðan krón-
an var gjaldmiðill á markaði og 
hagkerfið opið. Því er eðlilegt að 
spyrja hvort ekki sé rétt að víkka 

út lögbundin markmið 
Seðlabankans og gera 
honum þannig kleift að 
vinna betur með sam-
félagi sínu að efnahags-
legri uppbyggingu þess.

Svo er víða um heim. 
Í Bandaríkjunum eru 
seðlabankanum (Fed-
eral Reserve) sett tvö 
markmið. Annars vegar 
að stuðla að stöðugu 
verðlagi, hins vegar að 
halda niðri atvinnuleysi. 
Þessi markmið þarf 
bankinn að samþætta. 
Þar er einnig rætt hvort 
það eigi ekki sömuleiðis 
að vera hlutverk seðla-
banka að stuðla að auk-

inni vergri landsframleiðslu.
Ákvarðanir Seðlabanka Íslands 

hafa gríðarleg áhrif á efnahags-
líf í þessu landi. Margt bendir til 
þess að þær ákvarðanir séu teknar 
á grundvelli úreltra laga og vinni 
gegn því að efla hagvöxt og ná 
niður atvinnuleysi í landinu.

Hagstjórn og atvinnuleysi
Atvinnumál

Runólfur Ágústsson
formaður stjórnar 
Atvinnuleysistrygg-
ingasjóðs

Sjávarútvegsmál

Dr. Níels 
Einarsson
mannfræðingur 
og forstöðumaður 
Stofnunar Vilhjálms 
Stefánssonar

Anna Karlsdóttir
landfræðingur og 
lektor við Líf- og 
umhverfisvísindadeild 
HÍ

Menning

Gauti 
Kristmannsson
dósent við Háskóla Íslands

Einn er þó sá 
aðili í sam-
félaginu sem 
ekki leggst 
á árarnar til 
að ná niður 
atvinnuleysi. 
Það er Seðla-
banki Íslands. 

Nú situr Heinz
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É
g væri mjög óheiðarlegur ef ég 
mundi segja að ég væri ekki að 
fara að gera breytingar á fyrir-
tækinu því að það má öllum 
vera ljóst að þetta gengur ekki 
svona,“ segir Birgir Jónsson, 

nýráðinn forstjóri Iceland Express, þegar 
blaðamaður hittir hann á þriðja starfsdegi.

Birgir – prentari að mennt – er ekki með 
öllu ókunnugur þessu umdeilda fyrirtæki. 
Hann var forstjóri þess árin 2004 til 2006, 
áður en hann söðlaði um, flutti til Austur-
Evrópu og rak prentsmiðjur fyrir íslenska 
fjárfesta í rúm þrjú ár.

Gagnrýnin sem Iceland Express hefur 
sætt undanfarið fór ekki fram hjá Birgi 
frekar en öðrum. „Ég hafði eins og aðrir 
fylgst með því sem hafði gerst þarna síð-
ustu misseri og fannst það mjög leiðinlegt. 
Mér fannst mjög leiðinlegt að vera með það á 
ferilskránni að ég hefði unnið þarna. Maður 
var eiginlega hættur að tala um það því að 
þá fékk maður bara gusur yfir sig. Þannig að 
mér fannst það nánast vera skylda mín að gá 
hvort ég gæti snúið þessu við.“

Það hafi því ekki verið sér-
staklega erfið ákvörðun að 
þiggja starfið. „Það var auð-
velt fyrir mann sem er með 
með einhvers konar innbyggt 
klikkunargen. Maður hefur 
auðvitað alltaf taugar til svona 
skemmtilegs fyrirtækis – þetta 
er líflegur bransi og gott fyrir-
tæki með helling af góðu fólki.“

„Þetta hætti í gær“
Það má heyra á Birgi að honum 
finnist hann vera að taka við 
fyrirtæki í býsna erfiðri stöðu. 
„Þegar ég kom þarna inn síðast 
þá var fyrirtækið í raun gjald-
þrota, við byrjuðum á núlli og 
byggðum það upp. Staðan er 
alls ekki þannig núna. Hún er 
þrátt fyrir allt sterk og það er 
bara markaðnum að þakka. 
Það ferðast hálf milljón manna 
með félaginu á ári og bara 
brotabrot af farþegum lendir 
í vandræðum. 

En það er auðvitað ærið verk-
efni að laga vörumerki sem er svona gífur-
lega illa liðið. Félagið hefur vaxið mjög hratt 
og ég held að menn hafi misst stjórn á vext-
inum, misst sjónar á þjónustu við viðskipta-
vini og leyft sér alls konar hluti í kreppunni 
og í kringum eldgos – til dæmis niðurfelling-
ar á flugi og yfirbókanir – sem eru kannski 
hagfelldir þann daginn en ekki til lengri 
tíma litið.“

Nú er kreppan hins vegar á undanhaldi og 
langt frá síðasta eldgosi en þrátt fyrir það 
hafa vandamálin – seinkanir og fleira – bara 
færst í aukana síðustu mánuði. „Þetta hætti í 
gær,“ segir Birgir kokhraustur. „Ég er strax 
búinn að stoppa mjög mikið af þessu. Það 
er auðvitað viss skriða í gangi sem maður 
getur ekki stoppað á punktinum en það eru 
ákveðnir hlutir sem ég hef gefið skýr fyrir-
mæli um að verði ekki gerðir lengur.“

Grunnatriði úr viðskiptum 101
Brotalamirnar eru margar, að mati Birg-
is: „Ef það hefur ekki selst nóg nokkrum 

vikum eða mánuðum fyrir flug þá hefur 
reglan verið sú að einhver fór í að hringja 
í hundrað farþega og bjóða þeim annan 
kost. Þetta finnast mér afleit viðskipti og 
þetta verður ekki gert meir. Auðvitað geta 
komið upp bilanir í vélum og annað slíkt, 
en sem kerfisleg lausn verður þetta ekki 
notað.

Lággjaldafélög hafa almennt aldrei yfir-
bókað í vélar. Ef þú kaupir sæti þá færðu 
sæti. Þessi gömlu rótgrónu félög voru allt-
af að yfirbóka, vissu að það væru alltaf 
tíu manns sem kæmust ekki í flugið og 
seldu tíu aukamiða til að redda því. Ice-
land Express var farið að seilast í þessa 
átt en það stoppaði í gær. Það er ekki leng-
ur yfirbókað í neitt flug.

Þegar vélar bila þá mun ég leigja inn 
vélar ef þess er kostur. Auðvitað munu 
koma upp tilvik þar sem við höldum að 
hlutir séu að fara að leysast og svo leysast 
þeir ekki og enda illa. En það er ekki til 
þess fallið að byggja upp arðbært fyrir-
tæki til langtíma að hafa þá stefnu að hlut-

irnir muni bara reddast.
Það mætti halda svona 

áfram. Þetta eru bara grunn-
atriði úr viðskiptum 101. Ef 
þú ert með vöru til sölu þá 
á fólk að fá vöruna ef það 
er búið að borga fyrir hana. 
Þessi flugbransi er mjög ein-
faldur. Þú þarft að skila fólki 
frá A til B, það þarf að kom-
ast um það bil á réttum tíma, 
með töskurnar sínar, það 
þarf að fá að borða á leiðinni 
og helst að komast á réttan 
stað.“

Hundraða milljóna tap vegna 
vöruskorts um borð
Birgir nefnir að farþeg-
ar þurfi að fá að borða. Því 
var ekki alltaf að heilsa í 
sumar, því að á tímabili var 
tilfinnanlegur vöruskort-
ur um borð í vélum Iceland 
Express eftir að skipt var 
um þjónustuaðila við vélarn-
ar á jörðu niðri.

„Ég var auðvitað ekki á 
staðnum þegar þetta gerðist en það slett-
ist eitthvað upp á vinskapinn á milli 
Express og félagsins sem höndlaði vélarn-
ar á völlunum og með mjög stuttum fyrir-
vara þurftum við að setja upp okkar eigin 
þjónustu. Það vannst í rauninni krafta-
verk að gera það á um þremur mánuðum, 
en afleiðingarnar urðu meðal annars það 
að það vantaði vörur um borð. Það snerti 
ekki bara þjónustu við farþega heldur 
held ég að félagið hafi orðið af um hundr-
uðum milljóna í tekjur. Ég vil ekki kalla 
þetta mistök en þetta var grafalvarleg 
staða sem kom upp. Maður þarf stundum 
að anda með nefinu og ef maður ætlar að 
vaxa þarf maður að flýta sér hægt. Það er 
ástæðan fyrir þessu illa umtali og þessum 
vandræðum sem Express hefur verið í.“

Meira sætabil skilar ánægðari kúnnum
Meðal þess sem fólk hefur gagnrýnt Ice-
land Express fyrir eru óþægindi um borð 
í vélunum, lítið rými og lök þjónusta.

Mér fannst 
mjög leiðinlegt 
að vera með það 
á ferilskránni að 
ég hefði unnið 
þarna. Maður 
var eiginlega 
hættur að tala 
um það …

Flugbransinn er mjög einfaldur
Nýi maðurinn í brúnni hjá Iceland Express hefur klikkunargenið sem þarf til að reyna að lappa upp á eitt hataðasta vörumerki 
landsins. Rokktrymbillinn Birgir Jónsson segir Stíg Helgasyni að hann muni taka rækilega til hjá félaginu – allt fyrir farþegana.

Birgir segist alls ekki hafa átt von á 
því að vera boðið að snúa aftur til 
starfa fyrir Iceland Express. Undanfar-
ið hálft annað ár hafi hann nefnilega 
einbeitt sér að trommuleik og sá 
ekki annað fyrir sér en að halda því 
áfram um sinn. „Ef þú hefðir hitt 
mig fyrir nokkrum dögum hefði mér 
fundist þetta alveg fjarstæðukennt,“ 
segir hann.

„Ég hef spilað á trommur síðan 
ég var níu ára og var í raun atvinnu-
trommuleikari áður en ég fór í nám, 
frá svona 16 til 22 ára aldurs. Svo 
hef ég alltaf verið að spila þegar ég 
er á Íslandi.“ Hann hafi haft nóg fyrir 
stafni í tónlistinni. 

„Eftir að ég kom heim fyrir um 
einu og hálfu ári þá hef ég haft 
mikinn tíma til að leika mér og þá datt maður inn í bransann aftur. Ég er að spila í hljómsveitum 
sem eru að gefa út plötur, var í tónleikaferð um Evrópu í vor með hljómsveit sem heitir Stafrænn 
Hákon, er í þungarokkshljómsveitinni Dimmu og annarri sem heitir XIII og ég mun spila þrisvar á 
Airwaves,“ segir Birgir.

Hann spilaði í gærkvöldi á Gauknum, er í Sjallanum í kvöld og segir nýja starfið ekki munu 
spilla gleðinni. „Ég ætla að tromma áfram – ég er ekkert hættur því.“

■ BER HÚÐIR Í ÞRÍGANG Á ICELAND AIRWAVES

EKKI FLÓKIÐ Nýi forstjórinn segir að það sé í raun ekki flókið að reka flugfélag. Fólk þurfi bara að komast á 
réttan stað, nokkurn veginn á réttum tíma, með töskurnar sínar og fá að borða á leiðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILLI

„Það sem ég einblíni á núna, mun standa 
fyrir og mögulega falla með – sjáum til 
með það – er þjónusta við farþega. Það 
snýr að öllum hlutum: þjónustu um borð, 
sætabili og fleiru. Ég er algjörlega sam-
mála því að þetta megi bæta mjög mikið og 
eitt af því sem ég er að skoða er að fækka 
sætum í vélunum til að auka sætabilið, 
þannig að það yrði til dæmis ívið ríflegra 
en er hjá okkar góða samkeppnisaðila. 
Þetta gerði ég líka áður. Við vorum með 
vélar með 170-sæta möguleika en höfðum 
bara 150 sæti í þeim. Það var ekki af því 
að ég væri svo mikill mannvinur, það skil-
aði sér bara í ánægðari kúnnum og meiri 
tekjum. Þetta er ekkert flókið.“

Engar heilagar kýr í leiðarkerfinu
Iceland Express er þekkt sem seint flug-
félag. Jafnvel með þeim seinustu í heimi. 
Innan við þrjátíu prósent af flugvélum 
félagsins undanfarin misseri hafa farið og 
komið á réttum tíma. Munu þessar breyt-
ingar sem Birgir hefur útlistað koma í veg 
fyrir það vandamál? Hann segir að áætlun 
félagsins hafi undanfarið verið of þröng og 
því þurfi að breyta.

„Það var of lítið svigrúm til ófyrirséðra 
uppákoma. Ef það gerðist eitthvað þá var 
enginn sveigjanleiki. Núna er verið að 
vinna að nýrri áætlun sem nýtir vélarnar 
í rauninni verr frá sjónarhóli fyrirtækis-
ins en loftið í áætluninni er miklu meira. 
Ég held að strax núna í haust ættum við 
að fara að sjá 85 til 90 prósent af flugi á 
réttum tíma.“

En hvað þýðir það fyrir fyrirtækið að 
nýta vélarnar verr? Þarf að leggja niður-
leiðir?

„Það er algjörlega inni í myndinni. Það 
eru engar heilagar kýr. Aðaláhersla mín er 
að þetta gangi, mér er alveg sama hversu 

margir áfangastaðirnir eru. Ég vil bara að 
þeir séu réttir og prógrammið rúlli.“

Algjörrar endurskipulagningar þörf
Spurður hvort hann telji að fyrirtækið hafi 
einfaldlega verið orðið óviðráðanlega stórt 
jánkar Birgir. „Ég les bara blöðin eins og 
þú og maður hlýtur að draga þá ályktun.“ 
Sérstaklega hafi verið farið allt of geyst í 
að hefja flug vestur um haf. „Það er ekki 
bara að flugvélarnar fari til Ameríku held-
ur er það algjör kerfisbreyting á félaginu. 
Allt í einu ertu kominn með farþega sem 
þú ert að selja frá London til New York 
í gegnum Keflavík. Töskurnar þeirra 
þurfa að komast á leiðarenda, upplýsing-
ar að berast til útlendingaeftirlitsins og 
allt lagalegt umhverfi og öryggismál eru 
alveg rosalega flókin. Þetta er ekki eitt-
hvað sem lítið fyrirtæki hristir bara fram 
úr erminni á sex mánuðum. Málið núna er 
að ná áttum, stjórn og gera skipið stöðugt,“ 
segir Birgir, sem fer ekki í felur með það 
að ýmsu þurfi að breyta.

„Ég er búinn að vera mjög heiðarleg-
ur með það á mínum fyrstu dögum innan 
fyrirtækisins að ég mun láta til mín taka, 
ekki með neinum látum eða vitleysisgangi 
– ég er ekki að fara í neinar massaupp-
sagnir eða neitt þannig – en það verður 
að endurskipuleggja þetta algjörlega til að 
við náum þessum markmiðum.

Ég er alveg til í að minnka fyrirtækið 
– veltu, starfsmannafjölda og leiðakerfi – 
ef það skilar ásættanlegri arðsemi og ég 
næ að laga vörumerkið. Það er það sem 
mér finnst áhugaverðast í þessu pers-
ónulega, að taka vörumerki sem var einu 
sinni eitt vinsælasta vörumerki landsins 
en hefur á mjög skömmum tíma orðið eitt 
það hataðasta og reyna að hefja það aftur 
til vegs og virðingar.“



Takk fyrir stuðninginn

Kraftur býður upp á stuðning fyrir ungt fólk sem hefur greinst með krabbamein og 
aðstandendur þeirra. Stuðningsfulltrúar hafa greinst með krabbamein eða eru aðstandendur 
og hafa lokið námskeiði í tengslum við Stuðningsnetið.  Ef þú hefur áhuga á að fá að ræða 
við stuðningsfulltrúa getur þú haft samband við Stuðningsnetið.  Sálfræðingur Krafts heldur 
utan um stuðningsnet Krafts og eru öll samtöl trúnaðarmál.

Kraftur þakkar EXPO styrk og aðstoð við framleiðslu á kynningar- og fræðsluefni 
Stuðningsnetsins. Á kraftur.org má nálgast reynslusögur

Við þökkum einnig öllum öðrum (fyrirtækjum) sem studdu Kraft í sumar 

Það f jármagn sem fé lagið  hefur  safnað á  ár inu 
hefur  að mestu ver ið  notað t i l  að  byggja  enn 
f rekar  upp Stuðningsnet  Krafts

Stuðningsfélag fyr i r  ungt  fólk  sem gre inst  hefur  með krabbamein

LÉTTFETI EHF  
SENDIBÍLL ENGIHJALLA 1
200 KÓPAVOGUR
SÍMI : 897 4993 Verkfræðistofa

Kraftur - Skógarhlíð 8105, Reykjavík  l  Stuðningsnetið: 470 2700  l  Reikningur í KB Banka 327-26-11223 Kennitala: 
571199-3009  l  Netfang: kraftur@kraftur.org
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Eftirfarandi fyrirtæki veittu Krafti sérstakan stuðning í sumar:
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GENGIÐ TIL HVÍLU Það þarf ekki mikið hugmyndaflug til að ímynda sér að hér hvílist sjómaður; bíðandi eftir 
kalli formanns um að nú skuli haldið á sjóinn á ný. 

FROSIÐ Í TÍMA Sjóhúsið var byggt um 1890 og var lengst notað sem síldarsjóhús. Nú er það í eigu Sjóminjasafns Austurlands og tengist nú metnaðarfullu sýningarstarfi. 
Þegar komið er inn á loftið skýtur upp þeirri hugsun að gengið sé inn í augnablik frosið í tíma.

F
yrir fáum árum ánafnaði 
Thor Klausen, gamall sjó-
maður á Eskifirði, Sjó-
minjasafni Austurlands 

sinn hluta í gömlu sjóhúsi sem 
stendur utarlega í kauptúninu. Um 
fjársjóð reyndist vera að ræða þar 
sem á efri hæð hússins kom í ljós 
verbúð síldarsjómanna frá fyrri 
hluta 20. aldar í sinni uppruna-
legu mynd.

Húsið var byggt um 1890 af 
Peter Randulff, norskum útgerð-
armanni, sem flúið hafði aflabrest 
í heimalandinu upp úr 1870. Hann 
féll frá árið 1911 en sjóhúsið hefur 
alla tíð borið nafn hans þrátt fyrir 
að aðrir nýttu það í sínum atvinnu-
rekstri. Thor nýtti aðeins hluta 
hússins á meðan hann bjó þar. 
Loftið nýtti hann til dæmis ekk-
ert og þegar forsvarsmenn safns-
ins opnuðu dyrnar að loftinu eftir 
hans dag var ljóst að enginn hafði 
komið þar inn áratugum saman.

Þegar gengið er inn á loftið 
kviknar sú tilfinning að verið sé 
að brjóta friðhelgi heimilisins. Er 
eins og sjómennirnir séu væntan-
legir hvað úr hverju og hafi gengið 
út fyrr þann sama dag til daglegra 
verka. Veiðarfæri, föt, leirtau, 
bækur, ílát og hvers konar muni 
er að finna á loftinu eins og skilið 
var við fyrir áratugum. 

Randulffs-sjóhús hefur verið 
opnað almenningi í samstarfi við 
Ferðaþjónustuna Mjóeyri sem 
rekur veitingahús á neðri hæð sjó-
hússins gamla. Það eru þau Sævar 
Guðjónsson og Berglind Steina 
Ingvarsdóttir sem reka ferðaþjón-
ustuna. 

Tímahylkið Randulffs-sjóhús 
Á Eskifirði stendur gamalt sjóhús sem nú leikur stórt hlutverk í ferðaþjónustu staðarins. Þar leyndist verbúð sjómanna sem staðið 
hafði óhreyfð í áratugi. Valgarður Gíslason ljósmyndari og Svavar Hávarðsson blaðamaður heimsóttu hreint einstakan stað.

SMÁMUNIR Margt á loftinu gefur innsýn í 
daglegt líf sjómannanna sem þar dvöldu. 

STEMNING Sjóminjasafn Austurlands og 
hjónin Sævar og Berglind hafa skapað sérstakt 
andrúmsloft við Randulffs-sjóhús. Þó bryggjan 
hafi verið endurbyggð að stórum hluta er hún 
með sama lagi og þegar þar voru mikil umsvif.

STAÐIÐ UPP FRÁ BORÐUM Þegar loftið var opnað var 
sem sjómennirnir hefðu gengið á dyr aðeins nokkrum 
dögum áður. Flöskur, bækur og persónulegir munir 
voru þar óhreyfðir síðan snemma á tuttugustu öldinni. 

LÁGT TIL LOFTS Fyrir nútímamanninn virðast vistarverurnar fátæklegar. En ef aðbúnaður fólks á Íslandi á 
tímabilinu 1890 til 1930 er hafður í huga þá var vel gert við sjómennina sem hér höfðust við.



Gildir til 26. september eða á meðan birgðir endast.

Oreo freistingar
– tvöfaldar, þrefaldar og ....

Gatorade, lime og ávaxta
– frábær þorstabani

Amerískar cupcakes
– 3 í pakka

Coca Cola 4 í pakka 2 ltr.
– frábært verð

Gildir til 25. september á meðan birgðir endast.

Spennandi safar
– frá Tropicana

Morgunkorn
– takmarkað magn

Twizzlers
– ávaxta, jarðaberja og súkkulaði

Pop tarts 
– sætur morgunbiti í ristina

899kr/4pk.

299kr/pk.

3 í pakka

Amerískir
dagar

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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V
ið Íslendingar stærum 
okkur gjarnan af sér-
stöðu lands og þjóð-
ar. Fátt þykir betra 
en að skara fram úr 
nágrannaríkjunum. 

Ísland á þó eitt met sem sjaldnast er 
notað til að slá um sig með á manna-
mótum, en það er Norðurlandametið 
í málþófi þingmanna.

Eins og landsmenn urðu varir 
við í lok septemberþings, einu sinni 
sem oftar, eiga þingmenn í minni-
hluta það til að taka mál sem meiri-
hlutinn hefur mikinn áhuga á að nái 
fram að ganga áður en þingi er slitið 
í nokkurs konar gíslingu. 

Málþóf er merkilega gagnsætt 
orð yfir þetta fyrirbæri. Þingmenn 
í stjórnarandstöðu koma þá í pontu 
og halda eins langar ræður og þeir 
komast upp með. Nú síðast voru 
það þingmenn Sjálfstæðisflokks 
og Framsóknarflokks sem börðust 
gegn breytingum á stjórnarráðinu, 
en allir flokkar sem sæti eiga á 
Alþingi hafa staðið fyrir málþófi  á 
undanförnum árum.

Það er enginn vafi á að Íslending-
ar eiga Norðurlandamet í þessari 
íþróttagrein þingmanna. Ástæðan 
er ekki atgervi íslenskra þingmanna 
almennt, heldur frekar sú að þing-
menn nágrannalandanna stunda 
ekki þessa íþróttagrein. 

Það er grundvallarmunur á 
umræðuhefðinni á Alþingi annars 
vegar og á þjóðþingum Danmerkur, 
Noregs, Svíþjóðar og Finnlands hins 
vegar, segir Helgi Bernódusson, 
skrifstofustjóri Alþingis.

Á hinum Norðurlöndunum líta 
þingmenn svo á að umræður í 
þinginu eigi að endurspegla mis-
munandi skoðanir á málum, en 
sætta sig við að meirihlutinn ráði 
framgangi mála. Hér virðast þing-
menn hins vegar líta á þingsalinn 
sem nokkurs konar hnefaleikahring 
þar sem markmiðið virðist stundum 
vera frekar að koma höggi á and-
stæðinginn en að standa fyrir mál-
efnalegri umræðu.

„Þessu þarf að breyta. Það þarf 
tvo til, stjórnarandstaðan verður að 
virða meirihlutann og  stjórnarliðið 
verður að fara fram af varkárni og 
skynsemi,“ segir Helgi.

Einu sinni málþóf í Finnlandi
Í sumum Norðurlandanna hafa þing-
menn sett sér reglur um þingsköp 
sem koma í veg fyrir að stjórnar-
andstöðuþingmenn ræði mál út í hið 
óendanlega í þeim tilgangi að tefja 
framgang þeirra í þinginu. Í öðrum 
hefur ekki verið talin þörf á því, 
enda dettur þingmönnum þar ekki 
í hug að beita málþófi gegn meiri-
hluta þingsins.

Í finnsku stjórnarskránni er 
ákvæði um að þingmenn hafi óskor-
aðan rétt til að tjá sig eins oft og 
lengi og þeir telji sig þurfa. Þar er 
hins vegar í gildi nokkurs konar 
heiðursmannasamkomulag um að 
eyða ekki tíma þingsins í óþarfa, og 
takmarka ræðutíma.

Finnskir þingmenn hafa, eftir því 
sem næst verður komið, aðeins einu 
sinni beitt málþófi til að tefja mál. 
Það var árið 1994, nokkrum dögum 
fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu um 
inngöngu landsins í Evrópusam-
bandið. Þá ætlaði meirihlutinn að 

keyra í gegn lagabreytingar, en 
minnihlutinn vildi sjá niðurstöðu 
þjóðaratkvæðagreiðslunnar fyrst. 
Þingfundur stóð þá óslitið í þrjá 
og hálfan sólarhring, þar til eftir 
þjóðaratkvæðagreiðsluna.

Í Danmörku hafa þingmenn í 
minnihluta ekki möguleika á að 
stunda málþóf, en þeir hafa annan 
neyðarhemil til að stöðva umdeild 
mál. Þriðjungur þingmanna getur 
krafist þess að ákveðið mál sé sett 
í þjóðaratkvæðagreiðslu. Sú heim-
ild hefur ekki verið misnotuð, enda 
átta þingmenn sig á því að þarna er 
um neyðarúrræði að ræða og beiting 
þess getur snúist illilega í höndum 
þeirra sem ofnota það.

Vopn á lokametrum þingsins
Hér á landi hefur verið litið á mál-
þóf sem valdatæki stjórnarandstöð-
unnar. Þessu vopni hefur iðulega 
verið beitt á lokametrum þings til að 
tefja umdeild mál, í þeim tilgangi að 
þvinga meirihlutann til að semja við 
formenn stjórnarandstöðuflokkanna 
um málalyktir.

Íslenskir þingmenn voru þar til 
fyrir fjórum árum áberandi lang-
orðir í umræðum um umdeild mál 
á lokametrum þingsins. Ræðutími 
einstakra þingmanna var í mörgum 
tilvikum ekki mældur í mínútum 
heldur klukkustundum, og sumir töl-
uðu þar til þeir neyddust til að sinna 
kalli náttúrunnar.

Þetta er nú liðin tíð. Þingmenn 
hafa ekki lengur ótakmarkaðan 
ræðutíma í annarri og þriðju 
umræðu, eins og áður var. Þingsköp-
um var breytt með lögum árið 2007 
í samvinnu allra flokka annarra en 
Vinstri grænna. 

Markmiðið með breytingu á þing-
sköpum sem gerð var árið 2007 var 
ekki að koma í veg fyrir að þing-
menn gætu haldið uppi málþófi segir 
Sturla Böðvarsson, sem var forseti 
Alþingis árið 2007.  

„Markmiðið með takmörkununum 

var að skapa umræður en koma í veg 
fyrir einræður,“ segir Sturla. Með 
því að stytta ræðurnar, en takmarka 
ekki fjölda þeirra, hafi verið ætlunin 
að gera umræður í þinginu að rök-
ræðum milli þingmanna, ekki ein-
ræðum sem enginn hlustaði á annar 
en forseti þingsins, eða sá varafor-
seti sem sæti í forsæti í það skiptið.

„Það hafði engan tilgang að leyfa 

einum þingmanni að tala allan dag-
inn. Ég er sannfærður um að eftir 
þessa breytingu urðu umræðurnar á 
þinginu markvissari og efnislegri,“ 
segir Sturla.

Meðal þess sem breyttist var að 
þingmenn geta eftir breytingarn-
ar í auknum mæli veitt andsvör við 
ræðum annarra þingmanna. Þannig 
geta þingmenn svarað því sem upp 

kemur í ræðu þingmanns strax og 
henni lýkur, í stað þess að bíða með 
að svara þar til röðin kemur að þeim 
á mælendaskrá, gjarnan nokkrum 
klukkustundum seinna. 

Verða ekki langlífir í þinginu
Þingmenn stjórnarandstöðuflokk-
anna hafa nýtt sér möguleikann á 
að veita andsvör óspart til að auð-
velda sér að halda uppi málþófi um 
umdeild mál. Nýjasta dæmið eru 
umræður um breytingu á stjórnar-
ráðinu fyrir nokkrum dögum. Þar 
fóru þingmenn stjórnarandstöð-
unnar ítrekað í andsvör við ræðum 
samherja. 

Sama var uppi á teningnum 
í umræðum um Icesave-málið 
haustið 2009. Eins og Fréttablaðið 
greindi frá meðan á umræðunum 
stóð skipulögðu þingmenn stjórnar-
andstöðunnar málþófið í þaula. Þeir 
útbjuggu nokkurs konar stundar-
skrá þar sem fram kom hvenær 
hvaða þingmaður ætti að tala, og 
hverjir af samherjum hans myndu 
veita honum andsvör. Þingmennirnir 
ákváðu með öðrum orðum að veita 
andsvör við ræðu sem þeir höfðu 
ekki heyrt. 

Sturla segir þessa hegðun ekki í 
samræmi við það sem lagt hafi verið 
upp með þegar lögum var breytt og 
ræðutími þingmanna takmarkaður. 
„Endalaus andsvör þar sem menn 
fara upp til þess eins að tefja er 
bara til að skemma fyrir. Það er mín 
trú að þeir þingmenn sem misnota 
ræðustól þingsins verði ekki lang-
lífir í þinginu.“ 

Klækjastjórnmálin komust svo 
á enn hærra stig í umræðum um 
breytingar á stjórnarráðinu á 
nýloknu þingi. Þá kom það fyrir að 
þingmenn stjórnarflokkanna ósk-
uðu eftir að veita andsvör við ræðum 
stjórnarandstæðinga í þeim eina til-
gangi að koma í veg fyrir að aðrir 
stjórnarandstæðingar fengju að 
veita andsvör. Þegar til kom féllu 
stjórnarliðarnir svo frá því að svara, 
en þá var orðið of seint fyrir stjórn-
arandstæðinga að óska eftir að veita 
andsvör.

Þingmanni leiðist þófið
Siv Friðleifsdóttir, þingmaður Fram-
sóknarflokksins, hefur í tvígang 
lagt fram frumvarp um breytingar 
á þingsköpum Alþingis sem myndu 
meðal annars koma í veg fyrir mál-
þóf. Það hefur hingað til verið svæft 
í nefnd, eins og oft gerist með þing-
mannafrumvörp.

Í frumvarpinu er lagt til að forseti 
Alþingis ákveði hversu langan tíma 
þingið skuli taka í að ræða hvert 
mál. Þeim tíma verði svo skipt milli 
flokka í hlutfalli við þingstyrk. Í 
greinargerð með frumvarpinu segir 
að á móti því að fella út möguleika á 
málþófi mætti styrkja stjórnarand-
stöðuna, til dæmis með því að hluti 
formanna nefnda kæmi úr hennar 
röðum, og að minnihluti þings geti 
knúið á um að umdeild mál fari í 
þjóðaratkvæðagreiðslu.

Þó að frumvarp Sivjar hafi ekki 
náð fram að ganga hingað til segist 
hún hvergi af baki dottin og ætlar 
að leggja það fram enn á ný á kom-
andi haustþingi. Hún segist skynja 
að stuðningur við efni frumvarpsins 
aukist sífellt í þinginu.

Norðurlandameistarar í málþófi
Þrengt hefur verið að möguleikum þingmanna til að stunda málþóf með nýlegum breytingum á þingsköpum. Brjánn Jónasson 
rýndi í þrengri reglur um ræðutíma og komst að því að þær hafa síður en svo slegið vopnin úr höndum þingmanna í minnihluta. 
Sitjandi ráðherrar fara þó varlega í að gagnrýna málþóf stjórnarandstöðunnar enda tveir methafar í ræðulengd í þeirra hópi.

METIÐ SLEGIÐ Ekki voru alltaf margir í þingsalnum þegar málþófsmetið var slegið í umræðum um Icesave-málið. Þingmenn 
ræddu málið í samtals 135 klukkustundir. Á 135 klukkustundum mætti horfa á sextán þáttaraðir, um 370 þætti, um Simpsons-
fjölskylduna vinsælu, eða horfa ellefu sinnum á lengri útgáfurnar af Hringadróttinssögu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

Ísland
■ Ræðutími 
takmarkaður en 
þingmenn mega 
tala oft. 
■ Ekki tímamörk á 
lengd umræðu um 
ákveðin mál. 
■ Minnihlutinn 
getur beitt málþófi 
gegn umdeildum 
málum.

Danmörk
■ Ræðutími 
takmarkaður.
■ Ekki tímamörk á 
lengd umræðu um 
ákveðin mál.
■ Þriðjungur 
þingmanna getur 
krafist þjóðar-
atkvæðagreiðslu um 
umdeild mál.

Noregur
■ Ræðutími ekki 
takmarkaður.
■ Fyrirfram ákveðið 
hversu lengi 
umræður um hvert 
mál munu standa.
■ Engin sérstök 
úrræði fyrir minni-
hlutann til að stöðva 
umdeild mál.

Svíþjóð
■ Ræðutími 
ótakmarkaður, en 
þingmenn ákveða 
fyrirfram hversu 
lengi þeir tala.
■ Ekki tímamörk á 
lengd umræðu. 
■ Engin sérstök 
úrræði fyrir minni-
hlutann til að stöðva 
umdeild mál.

Finnland
■ Ræðutími ótak-
markaður, en 
heiðursmannasam-
komulag um að tala 
stutt.
■ Ekki tímamörk á 
lengd umræðu. 
■ Engin sérstök 
úrræði til að stöðva 
umdeild mál, en 
þingmenn hafa einu 
sinni beitt málþófi.

Þingmenn töluðu lengst um Icesave og EES
Mál Ár Klukkustundir

Icesave, annað frumvarpið 2009 135
EES 1992 til 1993 101
Fjölmiðlalög 2003 til 2004 83
Sveitarstjórnarlög 1997 til 1998 74
Ríkisútvarpið 2006 til 2007 70
Breytingar á stjórnarráðinu September 2011 59
Stjórnskipunarlög 2008 til 2009 59
Gagnagrunnur á heilbrigðissviði 1998 til 1999 53
Vatnalög 2005 til 2006 52
Aðildarumsókn að ESB 2009 48
Icesave, fyrsta frumvarpið 2009 43
Samtals 777 klukkustundir, ríflega 32 sólarhringar

 Heimild: Skrifstofa Alþingis

Í l d D ö k S íþjóð Fi l d

■ LENGSTU RÆÐUR ÍSLANDSSÖGUNNAR

Lengstu ræðu sem flutt hefur verið á Alþingi 
flutti Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra. 

Hún talaði í samtals 10 klukkustundir og 7 mín-
útur í umræðum um húsnæðismál í maí 1998. For-
seti Alþingis gerði tvö fundarhlé meðan á ræðunni 
stóð. Lengst talaði hún samfleytt í 5 klukkustundir 
og 30 mínútur.

Þrír sitjandi ráðherrar eiga ræðumet

Össur Skarphéðinsson utanríkis-
ráðherra hefur einnig sett met í 

ræðustól Alþingis, þótt honum virðist 
ekki hafa legið jafn mikið á hjarta og 
meðráðherrum hans. Hann á aðra af 
stystu ræðum sem fluttar hafa verið í 
þinginu. Hana flutti Össur í maí 2009 í 
umræðum um Evrópusambandið. Hún 
var tólf bókstafir, þrjú orð, og hljóðaði 
svona: „Frú forseti. Jú.“ 

Með þessu bætti Össur met Þorsteins Pálssonar frá ræðu hans um 
gjaldþrot einstaklinga árið 1993. Sú ræða var líka þrjú orð, en sam-
tals þrettán bókstafir, og hljómaði þannig: „Frú forseti, 212.“ Þar sem 
þingmönnum ber að ávarpa forseta í upphafi ræðu verður varla lengra 
komist í að stytta mál sitt í ræðustól.

Lengstu samfelldu ræðuna í sögu þingsins flutti 
Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra. Hann 

talaði í 6 klukkustundir og tvær mínútur um 
breytingu á lögum um Ríkisútvarpið í apríl 2006. 
Það er jafnframt næstlengsta ræðan sem flutt 
hefur verið frá upphafi. 



LLIR SÓFAR Á TILBOÐSVERÐI!A

Tilboðin gilda 
tember.til 30. septem

étti tíminnNú er ré
ð kaupa sófa!til að 

SETT!
2 + 3 SÆTA

159.990
lt verð fullt 239.980239 980

NÚNA

30%%
AFSF LÁTTUR

NÚNA

20%
AFSF LÁTTULÁTTUR

HÚSGAGNAHÖLLIN  Bíldshöfða 20  Reykjavík  sími 585 7200 Virka daga 10-18 Laugardaga 12-18 Sunnudaga 13-17OPIÐ:

139.990
FULLT VERÐ: 179.990

159.990
FULLT VERÐ: 239.990

NÚNA

35%
AFSF LÁTTURUR

AMITY La-z-boy stóll. Brúnt, rautt eða natur áklæði. 
B:80 D:80 H:102 cm.

NÚNA

45%
AFSF RLÁTTUR

59.990
FULLT VERÐ: 109.990

Á FRÁBÆRU VERÐI!
Hinn eini sanni

ANDERSON La-z-boy stóll. Rautt, brúnt eða natur áklæði. 

B:80 D:80 H:102 cm. 

MARTINI La-z-boy stóll. Natur áklæði. B:84 D:80 H:101 cm.

LA-Z-BOY
tilboðin gilda
26. septembertil 26. s

eða meðan birgðir endast.

mum til fyrir Rýmu
ýjum vörumný

NÚNA

25%%
AFSF RLÁTTUR
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OPIÐ 
Virka daga frá kl. 10-18

Lau frá kl. 11-17 

Ótrúlegt
verð

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

Gegnheilar
viðarlappir

100%
bómullaráklæði

Svæðaskipt 

Góðar 
kantstyrkingar

Sterkur 
botn

S
tundum segi ég í gríni að ég hafi 
vitað þetta frá því sonur minn 
var í móðurkviði. Frá upphafi 
sáum við foreldrarnir að þetta 
væri kraftmikill ungur maður 
sem við höfðum fengið í hendurn-

ar. Hann fór eiginlega aldrei að labba – hljóp 
bara af stað og hefur verið á hlaupum síðan. 
Það er aldrei lognmolla í kringum hann.“ 

Þannig lýsir Sigríður Stephensen Páls-
dóttir syni sínum, sem var greindur með 
ofvirkni og athyglisbrest á fjórða aldursári. 
Í dag er hann sjö ára, opinn, kátur og lífs-
glaður drengur. Hann á þó við ýmsa erfið-
leika að etja vegna röskunar sinnar.

Full vinna fram á kvöld
Sigríður býr ein með syni sínum. Hún starf-
ar sem félagsráðgjafi á daginn en kvöldin 
eru alla jafna þéttskipulögð í kringum son-
inn. Í uppeldinu notar hún mjög ákveðn-
ar hegðunarmótandi aðferðir sem byggja 
meðal annars á umbunarkerfum. „Atgang-
ur daglegs lífs tekur heilmikið á. Það er til 
dæmis ströggl á hverjum einasta degi að 
láta hann læra heima. Hann er á lyfjum og 
þau eru hætt að virka klukkan 5. Þá er mjög 
erfitt að fá hann til að setjast niður og ein-
beita sér.“

Hún segir alla daga þurfa að vera mjög 
vel skipulagða, eigi honum að líða vel. „Við 
reynum að gera hlutina eins á hverjum degi. 
Öll óvissa er honum erfið. Ef hann veit með 
miklum fyrirvara að við séum að fara í 
afmæli eða ferðalag fær hann þráhyggju 
fyrir því, verður yfirspenntur, líður illa og 
fer jafnvel að gráta. Sumarfrí, jólafrí og 
vetrarfrí geta verið mjög krefjandi tímar 
því þá fer þessi venjulega rútína úr skorð-
um.“

Mikilvægi stuðningsins
Sigríður hefur verið virk í ADHD samtök-
unum og situr þar í stjórn. Hún segir sam-
tökin hafa hjálpað sér mikið. „Þegar þú ert 
að ganga í gegnum greiningu á barninu þínu 
er stuðningur frá öðrum foreldrum alveg 
ómetanlegur. Auðvitað fer fjarri að öll börn 
með ADHD séu eins. En það eru ákveðin 
einkenni sem allir finna fyrir. Það er gott 
að heyra frá öðrum foreldrum hvernig þeir 
takast á við hlutina. Ég á góða fjölskyldu 
og vini sem hafa stutt okkur en þeir skilja 
kannski ekki alltaf hvað við erum að ganga 
í gegnum. Að geta deilt reynslu sinni, veitt 
öðrum stuðning og fengið stuðning á þess-
um vettvangi er alveg ómetanlegt,“ segir 
Sigríður.

Færri úrræði en í fyrra
Á vettvangi ADHD samtakanna eru baráttu-
málin mörg. Eitt þeirra mikilvægustu er að 
börn með ADHD fái viðeigandi úrræði í skól-
anum, svo þau geti blómstrað þar. Mörg hver 
eru þau uppfinningasöm, skapandi og frjó og 
ef vel ætti að vera myndu þau njóta sín vel 
í skóla með þá eiginleika. Raunin er hins 
vegar sú að oft líður börnum með ADHD 
illa í skóla og eiga erfitt með að mæta þeim 
kröfum sem þar eru. „Ég finn fyrir miklu 
úrræðaleysi og peningaleysi í kerfinu. 
Sonur minn fær til að mynda ekki sérkenn-

■ STAÐREYNDIR UM ADHD

Augngotur frá ókunnugum
Sonur Sigríðar Stephensen Pálsdóttur er opinn, kátur og lífsglaður sjö ára drengur. Samt á hann oft erfitt með að mæta kröf-
um umhverfisins, þar sem hann er ofvirkur með athyglisbrest. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir ræddi við þessa kraftmiklu ein-
stæðu móður um félagslega einangrun fjölskyldna barna með ADHD, úrræðaleysi skólakerfisins og aðrar áskoranir daglegs lífs.

MEÐ LÍFIÐ Í FÖSTUM SKORÐUM Sigríður og sonur hennar fylgja þéttri rútínu á hverjum einasta degi. Þannig 
gengur lífið best fyrir sig en öll óvissa reynist honum erfið, eins og algengt er hjá börnum með ADHD.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Á morgun, sunnudag, lýkur samevrópskri ADHD vit-
undarviku, sem íslensku ADHD samtökin hafa tekið 
þátt í með margvíslegum hætti. Markmiðið var að auka 
þekkingu almennings á ADHD, eyða fordómum, auka 
skilning og efla stuðning við fólk með ADHD. 
Í tilefni vikunnar létu samtökin útbúa fyrir sig endur-
skinsmerki með teikningum Hugleiks Dags-
sonar sem eru til sölu í verslunum Krónunnar 
og á heimasíðu samtakanna www.adhd.is. Í 
dag, laugardag, verða þau jafnframt til sölu í 
Smáralind og Kringlunni.
Allur ágóði af sölu merkjanna rennur 
óskiptur til ADHD samtakanna og fer í að 
efla starfsemi og þjónustu við einstaklinga 
með ADHD. 

■ ENDURSKINSMERKI HUGLEIKS DAGSSONAR

/

ADHD vit-
hafa tekið 
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LEIKS DAGSSONAR

ara núna í vetur, sem hann hafði í fyrra. Sú 
sérkennsla fólst í því að vinna með félags-
lega færni hans. Hann þarf á því að halda, 
því hann á erfitt með hana. Hann vill vera 
með í hópnum og taka þátt en hann nær því 
ekki sjálfur.“

Það hafi því verið slæmt að missa sérkenn-
arann. Hún áfellist þó ekki stjórnendur skól-
ans. „Ég er mjög ánægð með skólann hans. 
Hann er í litlum og góðum skóla og ég á í 
góðu samstarfi við bæði kennara og skóla-
stjórnendur. Mér finnst þeir eftir bestu getu 
sýna okkur skilning en ég finn fyrir því að 
þau myndu vilja gera meira. Þau eru að gera 
sitt besta en það er ekki nóg. Börn eins og 

hann, sem eiga erfitt með að falla inn í þetta 
innrammaða skólasamfélag, þurfa meira.“

Fordómar og fáfræði
Fjöldi rannsókna sýnir að ofvirkni og 
athyglis brestur koma til vegna taugaröskun-
ar. Þrátt fyrir það er enn algengt að börn með 
ADHD séu dæmd óþæg og foreldrar þeirra 
slæmir uppalendur. Það getur eðlilega reynt 
mjög á að finna fyrir slíku viðmóti. Markmið-
ið með ADHD vikunni sem nú stendur yfir er 
meðal annars að opna umræðuna og fræða 
fólk betur um röskunina. „Við viljum að fólk 
fái sem besta innsýn í hvað ADHD er, því 
við finnum fyrir fordómum sem byggjast ein-

faldlega á fáfræði. Börn með ADHD eru ekki 
óþekk. Þau eru að glíma við víðtækan vanda 
og þurfa aðstoðar og skilnings við.“

Sigríður segir það geta verið erfitt að 
heyra vanhugsaðar athugasemdir um barn-
ið sitt og fá óblíðar augngotur frá ókunnugu 
fólki, eins og stundum gerist. „Ég hef alveg 
lent í því að sonur minn hafi tekið lítið brjál-
æðiskast í búðinni, af því hann mátti ekki fá 
eitthvað sem hann langaði í. Þá gefur fólk 
mér auga og mig langar helst að sökkva ofan 
í gólfið! Það stendur ekki skrifað utan á syni 
mínum að hann sé með ADHD og því er hegð-
un hans og viðbrögð mjög oft misskilin af 
þeim sem ekki þekkja til þessarar röskunar.“

➜ Athyglisbrestur og ofvirkni, eða ADHD, er 
taugaþroskaröskun sem getur haft víðtæk 
áhrif á daglegt líf, nám og félagslega aðlög-
un. 

➜ Athyglisbrestur og ofvirkni eru algerlega 
óháð greind.

➜ Fimm til tíu af hundrað börnum og ungling-
um glíma við ofvirkni. Það þýðir að tvö til 
þrjú börn með ADHD gætu verið í hverjum 
meðalstórum skólabekk. 

➜ Í hópi barna með ADHD eru þrír drengir á 
móti hverri stúlku. Nýjar rannsóknir benda 
þó til að fleiri stúlkur séu með ADHD en 
þær komi síður til greiningar. 

➜ 4,4 prósent fullorðinna eru með ADHD 
samkvæmt nýjum bandarískum rann-
sóknum.  

➜ Orsakir ADHD eru líffræðilegar og benda 
rannsóknir til að orsaka sé að leita í truflun 
í boðefnakerfi heila á stöðum sem gegna 
mikilvægu hlutverki í stjórn hegðunar. 

➜ Talið er að erfðir útskýri 75 til 95 prósent 
ADHD-einkenna.

➜ 50 til 70 prósent þeirra sem greinast með 
ADHD í bernsku eru enn með einkenni á 
fullorðinsárum. 

Tekið af vef ADHD samtakanna, www.adhd.is, þar sem er 
að finna meiri fróðleik um ofvirkni og athyglisbrest. 



Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir
Akranes - Ísafjörður - Selfoss - Reykjanesbær - Dalvík
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HAUSTLAUKAR
OPIÐ TIL KL. 21 Í SKÚTUVOGI

3 stk.
Erika og Caluna

Veljið sjálf!

 1.299 kr.

 Erikur
ferskar og flottar!

...og margt fleira
Blómapottar
 30-50%afsl.

Bastkörfur
 30-70%afsl.

ÚTSALA 

ÁRSINS!

Pylsa eða pizza
og kók

Kaffi Garður Skútuvogi opið til kl. 17 um helgar.

99kr

aðeins
ÍS

199kr

Garðstyttur
 30-50%afsl.

Loforð um litríkt vor...

10 stk
Rósir

ferskar og fallegar!

1.490 kr.

Tilboð!
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F
rá því að vefurinn 
barnaland.is, sem í dag 
kallast Bland, fór fyrst 
í loftið árið 2000 hefur 
hann verið einn sá vin-
sælasti hérlendis. Sam-

félagið er lifandi þar sem fólk deil-
ir góðum ráðum og reynslusögum, 
rífst og hlær og síðast en ekki síst 
– selur hvert öðru dótið sitt – sem 
það keyrir svo bæjarhluta á milli. 

Barnaland varð til þegar stofn-
endur síðunnar reyndu alvarleg 
veikindi fyrsta barns. Þeir reyndu 
að finna upplýsingar á internetinu 
er gagnast gætu þeim í baráttunni 
en varð lítið ágengt. Úr varð að þau 
hleyptu sjálf af stokkunum slíkum 
vettvangi, þar sem foreldrar gátu 
skipst á ráðum og reynslusögum. 
Fljótlega bauðst foreldrum að útbúa 
heimasíður fyrir börn sín á vefn-
um, sem voru orðnar 6.000 þrem-
ur árum síðar. Skráðir notendur á 
Barnalandi frá upphafi eru 171.000.

Sérstök spjallsvæði urðu til sem 
helguð voru afmörkuðum umræðu-
efnum, allt frá uppeldi og upp-
skriftum upp í spjall um ofnæmi. 
Þegar harðnaði í ári árið 2008 varð 
til sérstök spjallsíða sem hét ein-
faldlega „Kreppa“. Þá hafa sölu-
þræðir, þar sem einkum notað-
ar vörur hafa gengið kaupum og 
sölum, notið mikilla vinsælda. 
Magn auglýsinga hefur aukist um 
fjórtán prósent milli ára. 

Fimmtán hundruð nýjar smá-
auglýsingar koma inn á hverjum 
degi þar sem fólk er ýmist að selja 
eitthvað eða óskar eftir ákveðnum 
vörum. Svo margar eru þær að á 
vinsælustu þráðunum kemur inn ný 
auglýsing á hverri mínútu, stund-
um nokkrar á sömu mínútunni.

Þetta gríðarlega magn auglýs-
inga er að miklu leyti hægt að 
skýra út með því að ókeypis er að 
auglýsa og svara auglýsingum, auk 
þess sem Barnalandsmarkaðurinn 
á sér orðið langa sögu. Notendum 
býðst þó að kaupa auglýsingar og 
birtast þær auglýsingar, þá efst í 
auglýsingaflokkunum, í ákveðinn 
tíma. Þeir sem ekki borga þurfa 

að passa að uppfæra sínar auglýs-
ingar reglulega og það mjög reglu-
lega svo þær falli ekki neðst í bunk-
ann. Að uppfæra auglýsingarnar er 
einfaldlega gert með því að svara 
eigin auglýsingu, en flestir svara 
henni með því að skrifa „upp“ sem 
merki um að auglýsandinn sé bara 
að minna á að varan sé enn til sölu.  

Þar sem vefurinn er lesinn á 
landsvísu er ekki óvanalegt að 
seljendur taki fram að þeir sendi 
hvert á land sem er, en 
kaupandinn borgar þá 
yfirleitt sendingarkostn-
aðinn. Fjölbreytni var-
anna er gífurleg og oft 
árstíðabundin. Þannig 
má um þessar mund-
ir sjá fjöldann allan af 
notuðum útigöllum og 
kulda skóm. Nemendur 
í háskólum og mennta-
skólum landsins leita 
að notuðum bókum og 
þeir sem eru að hefja 
tómstundavetur leita að 
íþróttaskóm, ballettbol-
um og júdógöllum. Þá er 
alltaf mjög mikið versl-
að með farartæki, hús-
gögn, barnavörur og -föt 
og eitthvað hlýtur það að 
segja um markaðinn að 
600 pör af skóm voru þar 
til sölu í gær.

Þeir sem blaðamaður 
hafði samband við og 
höfðu reynslu af kaupum 
og sölu voru allir á því 
að á vefnum væru yfir 
það heila heiðarleg við-
skipti stunduð. Þó mætti 
maður ekki vera alveg grænn og 
flestir hefðu þann háttinn á að 
greiða fyrir vöruna um leið og hún 
væri afhent. Út á land er oft sent 
í póstkröfu og þekkist það jafn-
vel líka innanbæjar, eigi fólk ekki 
heimangengt. 

Vörurnar sem seldar eru koma 
oftar en ekki úr geymslum viðkom-
andi, fötin eru seld þegar börnin 
vaxa upp úr þeim og ekki er óal-
gengt að fólk sem hyggst flytja 

búferlum, er að gera upp dánarbú 
eða vantar einfaldlega aura nýti 
sér vefinn. Hreina fjársjóði má 
finna, nú er til dæmis fálki eftir 
Guðmund frá Miðdal til sölu á vefn-
um, mynd eftir Stórval og glæsibif-
reiðar. Gjafabréf í verslanir, nudd, 
leikhúsmiðar og fleira sem fólk á 
í fórum sínum gengur kaupum og 
sölum og fæst þá á lægra verði en 
því sem inneignin nemur. Í dag eru 
að minnast kosti tuttugu og fimm 

slík gjafabréf til sölu. 
Til að selja á Barna-

landi er gott að setja 
mynd inn með auglýs-
ingu af hlutnum. Fyrsta 
skrefið í þessu öllu er 
þó að stofna notenda-
nafn, sem er bráðnauð-
synlegt til að geta átt í 
viðskiptum, hvort sem 
maður vill selja eða 
kaupa því viðskiptin, 
prútt og önnur sam-
skipti fara fram í póst-
hólfi sem er notend-
um einum aðgengilegt. 
Prútt er afar algengt 
inni á vefnum, sem 
gerir samfélagið ekki 
síður skemmtilegt. 

Notendur hafa þann 
háttinn á að setja fast 
verð á vörurnar eða 
óska eftir tilboði „í 
einkaskilaboðum“. Verð-
mat á hverjum hlut fer 
síðan eftir aldri hans, 
hvað hann kostar nýr út 
úr búð og út frá ástandi 
hans almennt. Þriggja 
ára gamlir gönguskór 

geta verið verr farnir en aðrir 
helmingi eldri, hafi þeir verið 
mikið notaðir. Sumir vilja skoða 
vöruna áður en ákveðið er hvort 
hún er keypt.

Ekki má gleyma að minnast á að 
víðs vegar á internetinu má finna 
söluvefi, íslenska líka, sem eru þó 
ekki enn sem komið er sambæri-
legir við Barnaland því umferð þar 
er ekki brot af því sem Barnaland 
hefur einhverra hluta náð. 

Verðmat á 
hverjum hlut 
fer eftir því 
hve gamall 
hann er, hvað 
hann kostar 
nýr út úr 
búð og út frá 
ástandi hans 
almennt.

■ REYNSLUSÖGUR

600 skópör og 
54 ísskápar
Á stærsta flóamarkaði internetsins, bland.is, er að finna stórskemmtilegt 
samfélag þar sem vörur, flestar notaðar, ganga kaupum og sölum. Júlía 
Margrét Alexandersdóttir kynnti sér viðskiptahætti og ótrúlega hluti. 

● 171.000 notendur hafa skráð sig til leiks á bland.is frá því að 
vefurinn var opnaður árið 2000, þá sem barnaland.is

● 1.500 nýjar auglýsingar koma inn á degi hverjum á bland.is. 
Líftími hverrar auglýsingar er fjórtán dagar ef hún er skilin eftir 
óhreyfð í kerfinu.

● Eins og staðan er í dag eru flestar auglýsingar í flokknum 
Farartæki.

● Á eftir farartækjum voru húsgagnaauglýsingar næstalgengastar.

● Í gær voru meira en 400 notuð húsgögn úr IKEA auglýst til 
sölu.

● Og 600 pör af skóm.

● Á sama tíma voru átján fuglabúr til sölu og 
54 ísskápar.

● og 200 barnaúlpur. 

● Ýmsir voru að leita að einhverju sérstöku í 
vikunni sem leið. Einn óskaði eftir að kaupa 
Ísfólksbækurnar, annan vantaði nokkur 
kíló af frosnum rabarbara og einn 
sárvantaði gjallarhorn. Þá vildi 
einn kaupa steypuhrærivél 
og Trivial Pursuit.

● Notendum sem auglýsa hefur 
fjölgað að meðaltali um fjór-
tán prósent milli ára.

● Á þessu ári voru barna-
land.is, dyraland.is, er.is 
og bloggland.is sameinaðir 
undir einn vef, bland.is. 
Mörgum er því enn 
tamt að kalla vefsíðuna 
bland.is „Barnaland“.

● Fjölmargar gæludýra-
auglýsingar má finna á 
Barnalandi; í gær voru 
tugir hunda að leita að 
nýju heimili, naggrísir og 
kettir.

NÝJUSTU FRÉTTIR ÚR KAUPHÖLLINNI

Ég hef sjálfsagt keypt skrítnasta og tilgangslausasta hlutinn 
í heimi hér inni á Bland, ofurvaxinn Garfield-bangsa,“ 

segir Sædís Anna Jónsdóttir hlæjandi þegar hún rifjar 
upp undarlegustu kaup sín á vefnum, sem voru risastór 
og þungur Garfield-bangsi, líklega um tveggja metra 
hár. „Ég var að vinna á pósthúsinu á Egilsstöðum þegar 
ég fékk bangsa sendan þangað frá Reykjavík. Hann 
var svo stór að ég kom honum varla inn í bílinn. Og 
svipurinn á yfirmanni mínum var óborg-
anlegur: „Hver lætur eiginlega senda 
sér svona risabangsa í miðri jólatörn,“ 
sagði hann og sá svo nafnið mitt.“

Bangsakaupin voru skyndiákvörðun. „Ég talaði 
ekki einu sinni við manninn minn áður en ég 
gekk frá kaupunum. Þetta vakti kannski ekki 
alveg jafn mikla lukku hjá þeim sem þurftu svo 
að hjálpa til við að ná í bangsann og keyra hann 
vandræðalega ferð á pósthúsið.“

Sædís á ekki bangsann í dag, en hún býr í 
Keflavík. Hún segist þó hafa gert góð kaup 
sem komi henni að notum í dag. Þannig fékk 
hún kerru, með öllum aukahlutum, á 55.000 
krónur en út úr búð kostar hún ný um 130.000.

Risabangsi í pósti
Sædís Anna Jónsdóttir, 23 ára   

Ég er ástríðuræktandi og hef haft plöntur, 
tré og eitt og annað til sölu á Bland eða 

Barnalandi síðustu þrjú árin,“ segir Vilborg 
Eggertsdóttir. Í síðustu viku auglýsti hún 
hindberja- og jarðarberjaplöntur til sölu, 
en af öðru í hennar fórum má nefna kopar-
reyni, mímósu, furu, heimilisblóm og kakt-
usa. Mokkabolla, súpuskálar og svokallaða 
sjónvarpsbolla, sem eru bollar með áföstum 
kökudiski, hefur hún einnig til sölu.

„Sjálf hef ég gert góð kaup, keypt allt frá 
úlpu til frystikistu og hef verið ánægð 
með að ég hef bara kynnst heiðarleg-
um viðskiptaháttum. Þetta er sniðugur 
vettvangur.“  

Keypti frystikistu og selur hindberjaplöntur
Vilborg Eggertsdóttir, 61 árs

Ég hef keypt allt milli himins og jarðar á Bland. Ég keypti 
mér heilan bíl þar og er núna að selja annan. Köttinn 

minn fékk ég þarna, keypti þorsk í öskjum og yfirleitt kíki 
ég fyrst þarna inn ef mig vantar eitthvað,“ segir Jónas Jón 
Níelsson. Hann segir eiginkonu sína ekki síður duglega að 
finna fjársjóði inni á vefsíðunni og gefa sér góðan tíma í 
leitina.

Sjálfur er Jónas að selja ýmislegt þar inni um þessar mund-
ir annað en bíl, svo sem fjarstýrðan bát sem hann setti 

saman fyrir nokkrum árum. „Reynsla mín af 
þessum vettvangi er yfirleitt góð. Maður 

má passa sig að vera ekki 
alveg grænn en í 95 prósent-

um tilvika er fólk heiðarlegt.“

Keypt og selt bíl
Jónas Jón Níelsson, 36 ára

GEYMSLA FULL FJÁR Ýmislegt hefur gerst eftir efnahags-
hrun. Ekki aðeins að fleiri taki slátur eða rækti kartöflur 

heldur hafa íbúar grafið eftir gulli í eigin geymslum og komið 
hlutum í verð. 

● Ferðatöskuvigt. Ný og 
ónotuð. „Ekkert prútt 
takk fyrir!“

● 150 lítra eikarviskítunna 
frá Kanada.

● Brunaslöngukefli með 
veggfestingu.

● Stórt kort af Reykjavík.
● Aska úr Eyjafjallajökli. 

Ung sveitastúlka 
auglýsir ösku til sölu 
sem hún hreinsaði af 
þökum í mesta ösku-
fallinu.  

● Taska úr fílaskinni.
● Landnámshænur. 

Fimm stykki. 
● 100 ára gamall hest-

vagn frá Svíþjóð.
● 17 stykki bækur í 

bastkörfu.
● Þrefaldur álstigi. 

Seljandi tekur 
það líka til 
skoðunar 
að selja 
hann 
tvö-
faldan.
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rangur landsliðsins í brids er ekki 
aðeins ómetanleg landkynning út 
á við. Hann hefur og mikil áhrif 
hér heima. Áhuginn á heims-
meistaramótinu fór eins og eldur 

í sinu um byggðir landsins. 
Brids-vakning sagði til sín í samfélaginu. 

Vörur tengdar brids runnu út í verzlunum 
eins og heitar lummur. Fólk reif sig upp um 
miðjar nætur til að fylgjast með sjónvarps-
sendingum frá mótinu. Vinna var sums stað-
ar í lágmarki þar sem fólki gafst kostur á að 
fylgjast með lokalotunum á skjánum“. 

Svo segir í leiðara Morgunblaðsins 
laugardaginn 12. október 1991, en deginum 
áður hafði íslenska briddslandsliðið tekið við 
Bermúdaskálinni, verðlaunagripnum víð-
fræga, fyrir sigur á heimsmeistaramótinu í 
Yokohama í Japan eftir frækilegan sigur á 
Pólverjum í úrslitaviðureigninni. 

Í leiðara DV sama dag hrósaði annar 
ritstjóra blaðsins, Jónas Kristjánsson, 
landsliðinu í bridds fyrir að færa fámennri 
þjóð, sem reyndi að sýna sjálfri sér og öðrum 
fram á að hún hefði tilverurétt út af fyrir sig, 
aukið sjálfstraust. 

Undir fyrirsögninni „Betri í bridge en póli-
tík“ klykkti hann út með þessum orðum: „Ef 

við værum eins góð í póli-
tík og við erum í bridge, 
mundum við ekki gefa út 
fókuslausar hvítbækur, 
fullar af þvaðri um góð 
áform, sem varða veginn 
til vítis.“

Fleiri orðum þarf vart 
að fara um þá gríðar-
legu athygli sem bridds-
landsliðið, fyrstu heims-
meistarar Íslendinga í 
hópíþróttum, vakti hér á 
landi í upphafi tíunda ára-

tugarins. Síðan þá hefur landslið Íslendinga í 
bridds ekki komist í lokakeppni heimsmeist-
aramótsins í sveitakeppni, þrátt fyrir að hafa 
nokkrum sinnum verið býsna nærri því, fyrr 
en nú. Með góðum árangri á Evrópumótinu á 
síðasta ári, þar sem Íslendingar náðu 4. sæti, 
tryggði liðið sér þátttökurétt á næsta heims-
meistaramóti, sem hefst í bænum Veldhoven í 
Hollandi hinn 15. október næstkomandi.

Þrír úr liðinu enn að 
Björn Eysteinsson verður fyrirliði og þjálf-
ari íslenska liðsins í heimsmeistarakeppninni 
nú í október, rétt eins og í Japan fyrir tveim-
ur áratugum, en fyrirliði í briddssveit hefur 
það hlutverk að ákveða uppstillingar og alla 
framvindu liðs í keppni, án þess þó að spila 
sjálfur. Liðið í Hollandi verður skipað þremur 
af sömu spilurum og unnu til Bermúdaskál-
arinnar í Yokohama, þeim Jóni Baldurssyni, 
Þorláki Jónssyni og Aðalsteini Jörgensen, auk 
þeirra Sigurbjörns Haraldssonar, Magnúsar 
E. Magnússonar og Bjarna H. Einarssonar. 

Allir hafa liðsmennirnir verið í fremstu röð 
íslenskra briddsspilara um árabil.

„Já, það er ótrúlegt en satt en þrír úr þessu 
fræga liði eru enn að með landsliðinu,“ segir 
fyrirliðinn Björn og hlær, en bætir við að 
slíkt sé eðli briddsíþróttarinnar. „Ef menn 
fara vel með sig og fylgjast grannt með nýj-
ungum geta þeir verið mjög góðir spilar-
ar í fjörutíu ár eða lengur. Það er auðvitað 
háð aðstæðum og með þessa íþrótt eins og 
aðrar er það ástundum og áhugi sem heldur 
mönnum góðum.“

Liðið hefur æft af kappi síðan endanleg 
uppstilling þess var valin í apríl síðastliðn-
um og setur aukinn kraft í æfingar nú síðasta 
mánuðinn fyrir keppnina um Bermúdaskál-
ina. Björn er varkár þegar hann er spurður 
um væntingar fyrir gengi liðsins í Hollandi. 
Hann segir stefnuna fyrst setta á að komast 
í átta liða úrslit og ef það takist geti vissu-
lega allt gerst, eins og sýndi sig fyrir tuttugu 
árum þegar fáir bjuggust við sigri Íslendinga.

Frumstæð lýsing í beinni
Aðspurður segir Björn það hafa komið sér 
nokkuð á óvart hversu mikla athygli heims-
meistarasveitin fékk á sínum tíma, en eftir 
á hyggja sé alls ekki skrýtið að Íslendingar 
hafi fylgst með liðinu og verið stoltir af því. 

„Það var sýnt frá mótinu í beinni útsend-
ingu í sjónvarpinu, sem var afar sérstakur 
viðburður og með þeim fyrstu í sögunni. Til 
að hægt sé að senda út beint frá briddsviður-
eign þarf lýsandinn að hafa öll spilin fyrir 
framan sig, því þetta eru allt forgefin spil. 
Helgi Jóhannsson, sem þá var forseti bridds-
sambandsins, tókst með einstakri lagni að 
sannfæra stjórn Alheimsbriddssambands-
ins um að þörf væri á beinni útsendingu því 
öll þjóðin væri að fylgjast með mótinu. Þetta 
var mjög frumstætt. Helgi gerði samning 
við Póst og síma um að hafa opna símalínu 
meðan á síðustu sextán spilunum stóð. Hann 
var læstur inni í herbergi með eina tölvu og 
verðir fyrir utan. Helgi þurfti því að gæta 
þess að létta á sér áður en hann fór inn í 

herbergið því hann komst ekkert út,“ segir 
Björn og skellir upp úr.

Ísland á toppnum
Undirbúningur íslenska liðsins fyrir keppn-
ina, sem samanstóð meðal annars af mikilli 
líkamsrækt, hlaupum og fjallgöngum, vakti 
víða athygli. „Frægur og virtur blaðamaður 
hjá breska blaðinu Guardian, Patrick Jor-
dan, þakkar mér ennþá fyrir árangurinn, 
sem varð þess valdandi að hann kom sinni 
fyrstu frétt á forsíðu eftir sautján ára starf 
sem blaðamaður,“ segir Björn. „Fyrirsögn-
in var „Iceland on the summit“, sem vísaði 
til nýlegs leiðtogafundar Reagans og Gor-
batsjovs í Höfða og þess hvernig Íslending-
ar komust á toppinn á heimsmeistaramótinu 
með því að klífa hvern tindinn á fætur 
öðrum. Fréttin þótti svo góð að hún tók hálfa 
forsíðuna.“

Heimkoma heimsmeistaranna vakti og 
mikla athygli, sérstaklega þegar Davíð 
Oddsson, þáverandi forsætisráðherra, 
bað viðstadda í Leifsstöð um að lyfta glös-
um fyrir liðinu og segja ekki skál heldur 
Bermúdaskál. Björn var þó ekki viðstadd-
ur heimkomuna frægu, því hann og Helgi 
Jóhannsson höfðu ákveðið að ferðast með 
eiginkonum sínum til Hong Kong og Taí-
lands beint eftir mótið. „Það sýnir að við 
vorum ekkert voðalega bjartsýnir á að þurfa 
að standa í miklum móttökuathöfnum. Þetta 
eigum við bara á einhverjum VHS-spólum,“ 
segir Björn og hlær.

Áhuginn gengur í bylgjum
Fyrirliðinn segir vissulega rétt að áhugi 
almennings á briddsíþróttinni hafi aukist 
verulega í kjölfarið á sigrinum fyrir tutt-
ugu árum. „Áhuginn gengur í bylgjum eins 
og annað. Árið eftir sigurinn, 1992, var gerð 
skoðanakönnum hjá fimmtán ára og eldri, 
sem leiddi í ljós að 25 prósent aðspurðra 
spiluðu bridds reglulega. Það er óhemjumagn 
af heimaklúbbum starfandi, bæði konur og 
karlar, en þeir sem spila keppnisbridds eru 
sennilega rétt innan við tvö þúsund talsins 
og dreifast um allt landið. Ef íslenska liðið 
nær góðum árangri núna á ég von á því að 
margir sem náð hafa þokkalegum þroska 
muni hrífast með.“

Bermúdaskálin á VHS-spólu
Nærri tuttugu ár eru liðin síðan íslenska briddslandsliðið vakti mikla athygli fyrir að sigra á heimsmeistaramótinu í í Yokohama. 
Ísland hefur ekki komist aftur á mótið fyrr en nú, eins og Björn Eysteinsson, fyrirliði liðsins, sagði Kjartani Guðmundssyni frá.

BJÖRN 
EYSTEINSSON

HEIMKOMAN Heimsmeistarinn Guðlaugur R. 
Jóhannsson ásamt Davíð Oddssyni forsætisráð-
herra þar sem Davíð skálaði fyrir liðinu á ógleym-
anlegan hátt. MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

BERMÚDASKÁLIN Á LOFT Í Yokohama í október 1991. Frá vinstri: Björn Eysteinsson fyrirliði, Þorlákur Jónsson, Jón Baldursson, Örn Arnþórsson, Guðlaugur R. 
Jóhannsson, Aðalsteinn Jörgensen og Guðmundur Páll Arnarson. MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Þ að skók briddsheiminn á síðasta ári þegar fréttist að tvö 
af bestu spilarapörum heims, þeir Tor Helness og Geir 

Helgemo frá Noregi annars vegar og Fulvio Fantoni og Claudio 
Nunes hins vegar, hefðu ákveðið að flytjast til Mónakó og spila 
með briddslandsliði smáríkisins frá næsta ári og fram til ársins 
2016 hið minnsta. Þriðja parið í liðinu er Franck Multon, einn 
færasti spilari Frakklands, og svissneski milljarðamæringurinn 
Pierre Zimmermann, en í frétt á vefsíðunni bridgetopics.com 
kemur fram að gjörningurinn sé að undirlagi hins síðastnefnda. 
Skattalög í Mónakó geri það að verkum að þar eigi spilarar 
auðvelt með að þéna margfalt meira en í flestum öðrum 
löndum. Pörin hafi þegar verið skráð sem íbúar í Mónakó og 

fái ríkisborgararétt á næsta ári.  „Markmiðið er að vinna 
Bermúdaskálina,“ sagði hinn norski Tor Helness af 
þessu tilefni.

„Milljarðamæringurinn Zimmermann er dellukarl í 
íþróttinni og ætlar með þessu að sigra heiminn á næsta 
ári,“ segir Björn Eysteinsson. „Hann borgar spilur-
unum góð laun og þeir eru skráðir með lögheimili í 
Mónakó, þótt ég efist reyndar um að þeir séu þar öllum 
stundum. Þetta er merkilegt og það eru ekki allir sam-
mála þessari þróun en þetta er allt löglegt. Stundum 
hefur verið sagt að það vanti peninga inn í íþróttina en 
þegar þeir eru komnir á fullt fá margir bakþanka.“

■ BESTU SPILARAR HEIMS FENGNIR TIL MÓNAKÓ
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fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

CANDY AFSLÁTTARDAGAR

Sérstaða hvers og eins í hópnum er ljós 
í huga móður þeirra bræðra: 

Veigar Ölnir er elstur, ráðríkur 
foringi sem leiðir bræður sína, og 

rödd skynseminnar þegar til hans er leitað. 
Gunnar Jökull er miðbarnið; sáttasemj-

ari, réttsýnn og sanngjarn og gætir þess að 
enginn bræðranna sé hlunnfarinn. 

Kjartan Tindur, sá yngsti í hópnum, held-
ur utan um fjölskylduna með því að vakna 
fyrstur á sunnudögum og gleðja alla með 
ostafylltum eggjakökum.

„Það verður aldrei metið hvers virði það 
er að eiga bróður,“ segir Veigar, sem er 19 
ára og á lokaári Menntaskólans við Hamra-
hlíð. „Sem elsti bróðirinn ræð ég talsvert 

miklu en ber ávallt virðingu fyrir óskum 
bræðra minna. Þá geta yngri bræður lært 
af mistökum þess elsta og öllum stundum 
eiga þeir að geta leitað til mín.“

Gunnar Jökull er sextán ára, á fyrsta 
ári í MH. „Sem miðbarn hef ég alltaf verið 

september 2011

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Bræðrabönd endast mannsævi
Bræðurnir Veigar Ölnir, Gunnar Jökull 
og Kjartan Tindur Gunnarssynir 
segja tilheyra að bræður sláist á 
stundum eins og hundur og köttur en 
að vináttan og samstaða verði alltaf 
yfirsterkari bræðrarifrildum.

Leikhús og 
ljúfir tónar
Spennandi menningar-
viðburðir fyrir 
fjölskylduna í 
vetur.
SÍÐA 6

Gott að leita til mömmu
Axel Þorsteinsson smitaðist af bakara-
bakteríunni af móður sinni   SÍÐA 2
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By Malene Birger
BZR by bruuns bazaar
Boris
Great Plains
Saint Tropez
Siste's 
Siste's More
Soaked in Luxury
Sunlight

Smáralind | s.512 1744 | www.ntc.is | erum á

NÝ STÓRGLÆSILEG
VERSLUN Í 

Smáralind

20% 
afsláttur af öllum 
vörum um helgina

Fjölskyldan kemur út mánaðarlega með helgarblaði Fréttablaðsins. Ritstjórn: 
Roald Eyvindsson og Sólveig Gísladóttir Hönnun: Silja Ástþórsdóttir Forsíðumynd: 
Anton Brink Pennar: Friðrika Benónýsdóttir, Gunnþóra Gunnarsdóttir, Ragnheiður 
Tryggvadóttir, Þórdís Lilja Gunnarsdóttir Ljósmyndir: Fréttablaðið Auglýsingar: 
Benedikt Jónsson benediktj@365.is

Á mínu heimili ríkir tómstundabrjálæði sem hefst með látum á þessum 
tíma árs. Eiginmaðurinn fer í Víkingaþrek eins oft og hann mögulega 
getur og sonurinn æfir karate og breik og spilar á trompet. Þá dreymir 
mig um að hann verði að minnsta kosti liðtækur í fótbolta þó að fótbolta-
æfingar séu ekki komnar á dagskrá. Ég er ekki í rónni nema ég sé í dansi 
eða jóga að minnsta kosti tvisvar í viku en auk þess höfum við hjónin lagt 
stund á samkvæmisdansa í á sjötta ár! Þó að framfarirnar séu heldur 
litlar er eiginmanninum tíðrætt um að hann hafi verið í samkvæmisdöns-
um helmingi lengur en í háskóla og finnst það heldur betur saga til næsta 
bæjar. Nýjasta æðið er síðan útihlaup og kemur fyrir að við skjótumst 
hring í hverfinu á kvöldin.

Lífið eftir skóla og vinnu einkennist eins og gefur að skilja af þeytingi 
og skutli þvers og kruss. Síðustu ár hefur ekkert skarast og æfingarnar 
dreifst ágætlega yfir vikuna. Þar til nú. Ég hnaut um æsispennandi ball-
ettnámskeið fyrir fullorðna og hélt í fyrstu að tímarnir pössuðu alveg 
inn í þéttskipaða dagskrána. (Hugsaði reyndar með mér: Hvað er að þér 
kona! Ætlar þú að eyða öllum aurunum í tómstundir? – en var fljót að rétt-
læta þetta fyrir mér með því að nú sé tíminn til að eyða í upplifun í stað-
inn fyrir steypu og dauða hluti.) 

Mig hefur alltaf langað til að kunna ballett og margoft skammast út 
í foreldra mína fyrir að hafa ekki sent mig í tíma fimm ára. Ég hélt að 
tækifærið væri löngu úr greipum runnið – en svo er ekki. Þó nokkrir ball-
ettskólar bjóða nefnilega námskeið fyrir fullorðna og algerlega óreynda! 
Ég fór í fyrsta tímann og gerði plié og pirouette-hringi, nokkuð brösulega 
en með bros á vör. Til allrar óhamingju komst ég síðan að því að annar 
tíminn skarast á við samkvæmisdansana og stóð frammi fyrir gífurlegu 
lúxusvandamáli! „Á ég að fara að gefa bóndadansinn upp á bátinn?“ Ég 
komst svo að þeirri niðurstöðu að reyna að semja um að fá að vera í hálfu 
ballettnámi eða um að fá að mæta í annan tíma. Eins held ég að það komi 
ekki að sök þó að ballettnámið frestist ef þess gerist þörf. Ég gat ekki 
betur séð en að sumir ballettiðkendurnir væru með örlítið grátt í vöngum 
svo ég er ekkert að falla á tíma. Ég get alveg eins byrjað í ballett þrjátíu 
og tveggja eins og þrjátíu og eins!

Þetta vakti mig hins vegar til umhugsunar um þá jákvæðu þróun sem 
hefur orðið í tómstundaframboði hér á landi. Víða er boðið upp á tíma í 
boltaíþróttum, fimleikum, dansi, bardagaíþróttum og tónlist fyrir full-
orðna og því er auðveldara að láta gamla drauma rætast þótt árin og gráu 
hárin færist yfir. Það fær mig líka til að hugsa mig aðeins um hvað varð-
ar pressuna á drenginn. Hann þarf ekkert að læra fótbolta strax – það er 
nægur tími til stefnu!

Tómstundaæði

Skautahöllin í Laugardal 
 nýtur sífelldra vinsælda meðal 
íbúa á höfuðborgarsvæðinu en 
hún hefur verið opnuð að nýju 
eftir sumarfrí. Börnum og 
fullorðnum gefst þar kostur á 
að renna sér á svelli sem er 
hvorki meira né minna en 1.800 
fermetra stórt. Einnig er hægt 
að panta afmæli eða uppákom-
ur og til dæmis vinsælt að 
halda barnaafmæli, jólaböll, 
fjölskylduhátíðir og fyrirtækja-
skemmtanir þar. Þess má geta 
að Skautafélag Reykjavíkur æfir 
í höllinni. Félagið býður upp á 
íshokkíæfingar og listskauta-
iðkun fyrir fólk á öllum aldri. 
Nánari upplýsingar á vefsíð-
unni www.skautaholl.is.

Mæðginin Margrét Haf-
steinsdóttir og Axel Þor-
steinsson eiga það til að 
ergja hina í fjölskyldunni 

með stanslausu masi um brauð og 
kökur. Þau eru enda bæði bakarar 
og var Axel valinn bakari ársins 
2011 fyrir stuttu. Mamma tók við 
verðlaunum fyrir hans hönd þar 
sem hann var stokkinn upp í flug-
vél strax eftir keppnina og seg-
ist afar stolt af drengnum, enda 
kveikti hún hjá honum áhugann á 
bakstri.

„Ég væri ekki á þessari hillu í 
dag ef það væri ekki fyrir hana 
móður mína,“ segir Axel. „Ég 
vildi kunna allt og gera allt eins 
og mamma þegar ég var lítill og 
hef örugglega oft verið þreytandi 
og þvælst fyrir henni, spyrjandi 
„má ég, má ég?“,“ segir Axel, en 
hann fór að vinna í Kökuhorninu 
með mömmu sinni sumarið eftir 
9. bekk.

„Ég vakti hann einn morguninn 
klukkan sex og spurði hvort hann 
vildi koma með mér og hjálpa til 
og hann var tilbúinn á fimm mín-
útum,“ rifjar Margrét upp. Axel 

lærði síðan til bakara í Kökuhorn-
inu en fékk þó enga sérmeðferð hjá 
Margréti. „Nei, hann rifjar oft upp 
hvað ég var vond við hann,“ segir 
hún hlæjandi. „Ég hef sjálfsagt 
gert meiri kröfur til hans, en ég 
vildi bara gera góðan fagmann úr 
honum og held að það hafi tekist.“

Axel er fyrstur til að fá titilinn 
bakari ársins. Þetta er stærsta 
keppnin milli bakara á Íslandi og 
mikill heiður að vinna. Axel leit-
aði til mömmu við undirbúning 
fyrir keppnina og segir hana allt-
af kunna góð ráð.

„Mamma er fagmaður og gott 
að leita til hennar. Hún hefur 
kennt mér mikið. Fyrst gat ég 
verið þrjóskur og hlustaði ekki 
alltaf en lærði svo að mamma veit 
best,“ segir hann og hlær. Margrét 
viður kennir þó að stundum læri 
hún eitthvað nýtt af honum og þau 
séu dugleg að skiptast á „trixum“. 
„Axel er fullur af eldmóði og höf-
uðið á honum að springa af hug-
myndum,“ segir hún. „Hann er 
samt ekkert að taka við kyndlinum 
af mér, við verðum bara í þessu 
saman.“ En kemur einhvern tím-

ann upp metingur milli mæðgin-
anna í bakstrinum?

„Nei, ég reyni stundum að segja 
honum eitthvað til en hann svarar 
mér alveg. Hann er bara þannig. 
Hann var meira að segja farinn að 
segja okkur sveinunum til í Köku-
horninu þegar hann var fimmtán 
ára! Við hlustuðum auðvitað ekk-
ert á það,“ segir Margrét hlæjandi. 

Axel vinnur í Mosfellsbakaríi 
sem konditornemi og mun útskrif-
ast næsta sumar. Konditornámið 
stundar hann í Danmörku og var 
einmitt á leiðinni þangað þegar 
verðlaunaafhendingin fyrir bak-
ara ársins fór fram. Þó að hann sé 
fullfær um að baka ofan í sjálfan 
sig eru kökurnar hennar mömmu 
alltaf í uppáhaldi.

„Skúffukakan hennar með ban-
anakreminu og heimabökuðu snúð-
arnir eru mitt uppáhald. Svo var 
ég alveg vitlaus í Rice crispies-
kökuna hennar sem hún gerði bara 
fyrir veislur.“ En bakar Axel ein-
hvern tímann fyrir mömmu?

„Ég geri oft eitthvað sniðugt í 
vinnunni fyrir hana, þegar hún er 
með saumaklúbb.“ - rat

Allt eins og mamma
Axel Þorsteinsson smitaðist af bakarabakteríunni frá móður sinni Margréti Hafsteins-
dóttur. Þau hafa unnið hlið við hlið við bakstur frá því hann var fimmtán ára og tala um 
lítið annað en kökur og brauðsnúða í fjölskylduboðum.

Samrýmd mæðgin Margrét og Axel tala um lítið annað en bakstur og er Margrét afar stolt af syninum. Hér eru þau á 
fyrstu nemendakeppninni sem Axel tók þátt í. MYND/ÚR EINKASAFNI

BARNVÆNT

Vera Einarsdóttir
skrifar



PINK DREAM Tungusófi
Stærð: 292X160

Tilboðsverð: 206.100,- 
Stærð: 200(288)X110cm

Verð:189.900,-

HETTHI 
Stækkanleg eikarborð 

Stærð: 160 (248)X100cm

Verð:169.900,-

HETTHI  Eikarskenkur
Stærð: 180X45XH:125cm

Verð: 195.000,-

BAR Lady Rock
Verð: 105.000,-

ONNE stóll
rð: 29.900,-

Opið mán-fös: 10:00  - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00-16.00 - Sun: 10.00-16.00

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

Tilboðsverð: 205.700,-

Tilboðsverð: 238.500,-

Færanleg tunga
Stærð: 320X165

Tilboðsverð: 219.600,-

MIKIÐ ÚRVAL AF FALLEGUM HÚSGÖGNUM

Verð:328.000,-

CHANARAL
armstóll

Verð: 39.900,-

Stækkanlegt borð
Stærð:180(268)X100

Verð:159.900,-
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TILBOÐ
30%
afsláttur

  Kínverskt te 
fyrir góða heilsu

• orkuleysi
• svefnleysi
• hægðartregðu

• grenningu
• minkun kolesterols
   o.fl.  o.fl.

orkuleysi• kk l i enn• gre
Margskonar te við:

Sigurjón Vigfús Eiríksson 
fylltist mikilli tilhlökkun 
þegar móðir hans María 
Hreinsdóttir sagði hann eiga 

von á yngra systkini veturinn 1998. 
Afbrýðisemi sem grípur oft um 
sig meðal eldri systkina við slíkar 
fréttir var víðs fjarri enda Sigurjón 
löngu vaxinn upp úr slíku, orðinn 
24 ára gamall og fluttur að heiman.

„Mér fannst bara skemmtilegt 
að eignast lítið systkini hálf óvænt 
fyrir þrettán árum,“ minnist Sig-
urjón, kallaður Donni, en mánuði 
fyrir jól kom yngri bróðirinn Birg-
ir Már Birgisson í heiminn. „Mikil 
gleði ríkti heima hjá mömmu og 
Birgi (Georgssyni innsk. blaða-
manns), pabba Birgis Más, þau 
jólin. Mamma ákvað að festa 
allt saman á filmu og til er alveg 
ógeðslega fyndin mynd af okkur 
bræðrunum, litla og stóra, þar sem 
við sitjum fyrir framan jólatréð.“

Þótt mikill aldursmunur sé á 
bræðrunum eru þeir mestu mátar 
og hvorugur vill kannast við að 

nokkurn tímann hafi verið rígur 
á milli. „Donni er skemmtilegur, 
fyndinn og frábær kokkur. Hann 
stríðir mér aldrei,“ upplýsir Birgir 
Már. „Nei, enda fannst mér nú ekki 
viðeigandi að lumbra á honum, það 
hefði ekkei litið sérlega vel út,“ 
tekur Donni fram og hlær og seg-
ist halda mikið upp á litla bróður 
sinn. 

Donni er nú kvæntur og 
tveggja barna faðir. Hann 
segir syni sína Jóhannes 
Kára, sex ára og Eirík Ara, 
þriggja ára, líta upp til stóra 
frænda. „Birgir  er góður 
við þá. Þeir djöflast 
saman og hann kenn-
ir þeim fótboltabrögð,“ 
segir Donni. Birgir 
Már kveðst hafa gaman 
af en finnst þó verst að 
hvorugur tekur tilsögn. 
Donni hlær. „Kannski 
er bara meiri bræðra-
stemning á milli þeirra.“ 

- rve

Enginn bræðrarígur
Þótt nokkur aldursmunur sé á bræðrunum Sigurjóni Vigfúsi Eiríkssyni og Birgi Má 
Birgissyni, heil 24 ár, eru þeir bestu vinir og gera ýmislegt skemmtilegt saman. 

Á góðri stundu 
Bræðurnir Sigurjón 

(Donni) og Birgir 
Már um síðustu 

áramót.

Það líða aldrei margir dagar 
svo við tölum ekki saman,“ 
segir Ragnar Sigurðsson 
þegar hann og Júlíus bróð-

ir hans eru spurðir út í samskipti 
sín. „Að minnsta kosti ekki vikur. 
Annað hvort hittumst við eða tölum 
saman í síma,“ áréttar Júlíus og 
segir þá oft hafa leitað ráða hvor 
hjá öðrum. „Við nýtum þau ráð ef 
okkur þykja þau góð – sem þau eru 
oft,“ segir hann.

Júlíus er fæddur 1922 og Ragn-
ar 1927. Þó að fimm ár skilji þá að 
í aldri segjast þeir hafa leikið sér 
mikið saman sem strákar. „Ég held 
við höfum öll náð vel saman systk-
inin, níu talsins,“ segir Ragnar. „Við 
erum bara fjögur eftir og bara við 
tveir af strákunum.“ 

Þeir bræður ólust upp á Langeyr-

arveginum í Hafnarfirði. „Við erum 
ekta „Gaflarar“ og líka ekta Hauk-
ar,“ segir Júlíus, og Ragnar segir þá 
báða hafa spilað fótbolta í uppvext-
inum. „Núna spilum við félagsvist 
með gömlum Haukum, einu sinni í 
mánuði,“ segir hann.

Júlíus byrjaði til sjós 1939 og var 
á hafnfirskum togurum og bátum 
til 1973, þar af sem skipstjóri eða 
stýrimaður í 25 ár, og Ragnar vann 
á vinnuvélum, verkstæðum og 
eigin vörubíl í fjölda ára. „Undir 
lok starfstímans var ég umsjónar-
maður í Flensborg, það voru 
skemmtilegustu árin,“ segir hann. 

Enn búa bræðurnir í Hafnarfirði. 
Viðtalið fer fram á fallegu heimili 
Ragnars og konu hans, Hjördísar 
Jónsdóttur. 

Spurðir hvort þeir hafi ferðast 

saman kemur í ljós að þeir bræður 
eru nýkomnir austan frá Gullfossi 
þar sem þeir gistu á hótelinu eina 
nótt. Þeir upplýsa líka að stórfjöl-
skyldan hittist alltaf þrisvar á ári. 
„Það er jólafagnaður fyrir börnin, 
góugleði og svo vorfagnaður eða 
ferðalag. Við leigjum félagsheim-
ili undir þessar samkomur enda 
mæta þar hátt í hundrað manns,“ 
segja þeir.

Að síðustu eru bræðurnir innt-
ir eftir hvort þeir hafi slegist sem 
strákar. „Ekki mikið innbyrðis. Við 
stóðum saman ef slagsmál brutust 
út og einhver bróðirinn var undir,“ 
segir Ragnar og kímir. „Ég man nú 
ekki eftir neinu stórslysi í sambandi 
við það,“ segir Júlíus. „En þeir voru 
ekki margir sem eltu okkur á eftir.“
 - gun

Ekta Gaflarar Ragnar og Júlíus halda báðir með Haukum, svo ekki metast þeir vegna íþróttanna. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Stóðum saman ef 
slagsmál brutust út
Hafnfirsku bræðurnir Júlíus og Ragnar Sigurðssynir eru báðir á níræðisaldri og hafa verið 
bestu vinir alla tíð. Þeir eru líka hluti af samheldinni stórfjölskyldu sem hittist oft.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI ÍÞRÓTTIR
Meiri Vísir.



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

LAGERSALA
40-80% afsláttur
Laugardag & sunnudag 
(kl 10-16 báða dagana)

LAGERSALA Lín Design  Laugavegi 178  www.lindesign.is

Rúmfatnaður, púðar,dúkar
rúmteppi,barnavörur, handklæði

Elísabet V. Ingvarsdóttir  hönnunarsagnfræðingur 
gengur um sýninguna Hlutirnir okkar með safngestum 
Hönnunarsafnsins um helgina. Á sýningunni eru valdir 
gripir úr eign safnsins sem margir ættu að kannast við 
og þekkja, án þess þó að hafa velt því fyrir sér hver 
hönnunarsaga þeirra sé. Leiðsögnin hefst klukkan 14.

E
ins og karla er siður er 
ég ánægðastur með sjálf-
an mig þegar ég stend 
fyrir framan grillið, en 

að öðru leyti sýni ég fáa óvænta 
snilldartakta sem fjölskyldufaðir. 
Ég hef þó þann kost að vera iðinn 
og bý yfir heilmiklum sjálfs aga, 
sem virkar ágætlega þegar þarf 
að segja nei í uppeldinu,“ segir 
Haraldur, sem um helgina blæs 
til tvöfaldrar afmælisveislu 
þriggja ára dóttur sinnar og eins 
árs sonar síns. 

„Þar lenti baksturinn á kon-
unni en ég hjálpa til við undir-
búning sem best ég get. Að verða 

faðir er mikil breyting og opnar 
nýja og dásamlega hlið á lífinu.“

Haraldur slær hvergi slöku 
við þótt hann hafi þegar sigrað 
hæstu tinda veraldar og göngur 
á norður- og suðurpólinn. 

„Ég hef mikla þörf fyrir að 
koma blóðinu af stað eftir kyrr-
setu í vinnu á virkum dögum. Ég 
reyni að fara á fjöll um helgar en 
hjóla líka til og frá vinnu, hleyp, 
þjálfa mig upp í skriðsundi og er 
byrjaður í heitu jóga. Allt snýst 
þetta um að gera það sem mér 
finnst skemmtilegast á hverjum 
tíma,“ útskýrir Haraldur.

Meðfram lögfræðistörfum rekur 

Haraldur ferðaskrifstofuna Fjalla-
félagið, en með því fer hann með 
hópa á íslensk fjöll. „Á liðnum 
árum hef ég notið þess að ferðast 
innanlands í stað þess að svala 
metnaði til stórra verkefna. Ég 
nýt þess að mörgu leyti betur að 
vera í góðum félagsskap og léttari 
verkefnum,“ segir Haraldur, sem í 
fjallgöngunum skapar stemningu 
vinahóps á ferðalagi. „Þannig er 
skemmtilegast að halda til fjalla. 
Fyrirfram heldur fólk að ég fari 
hratt upp og niður fjöllin en því 
er eiginlega öfugt farið og ég er 

Haraldur Örn Ólafsson, lögfræðingur og fjallamaður, fagnar afmæli tveggja barna sinna um helgina:

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Svaf aldrei djúpt né rótt

2

NÁMSAÐSTOÐ
Vantar þig aðstoð í einhverri námsgrein? 

íslenska - stærðfræði - enska - danska - efnafræði - lestur 
eðlisfræði - þýska - franska – spænska – stafsetning o.fl. 

Öll skólastig - Réttindakennarar

Nemendaþjónustan sf     www.namsadstod.is    s. 557 9233

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

Öflugir TUDOR High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.
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NÝKOMNIR NÝKOMNIR 
ULLARJAKKAR

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

Mörkinni 6 - Sími 588 5518

 Í ÚRVALI

TOPPVÖRUR • TOPPÞJÓNUSTA

NÆG BÍLASTÆÐI

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

þekktur fyrir að fara á jöfnum 
hraða.“

Inntur eftir því hvort honum 
líki betur að ferðast einn eða með 
öðrum svarar Haraldur:

„Í grunninn fer ég á fjöll fyrir 
sjálfan mig og líkar best, en eftir 
langan tíma í fjallamennsku fæ ég 
mikið út úr fyrstu upplifun fólks 
á fjöllum og endurupplifi stemn-
inguna á ný.“

Mörgum er í fersku minni þegar 
Haraldur fór einn síns liðs á norð-
urpólinn og þjóðin fylgdist grannt 
með honum á viðsjálum ísnum.

„Þá reyndi mjög á andlegt þrek 
að ganga um tveggja mánaða 
skeið á fljótandi ísjökum innan 
um hungraða ísbirni. Allar nætur 
svaf ég með annað augað opið og 
aldrei djúpt né rótt, enda orðinn 
verulega þrekaður í lokin eftir 
vansvefta baráttu við óblíð nátt-
úruöflin,“ upplýsir Haraldur, sem 
þó sér ekki eftir neinu.

„Það var ómetanlegt að fara 
þessar ferðir, sem allar gengu vel. 
Margir reyna það sama án þess 
að ná markmiðum sínum og snúa 

jafnvel ekki lífs til síns heima. Því 
var yfir mér blessun.“

En rakst hann aldrei á jólasvein-
inn, kominn á sjálfan norðurpól-
inn? „Nei, ekki hinn eina sanna, en 
þarna voru á ferð fleiri jólasvein-
ar eins og við Ingþór Bjarnason. 
Við veltum fyrir okkur að taka 
með jólasveinabúninga, en ekkert 
varð úr. Mynd af okkur með hrím-
hvítt síðskegg hefði verið skotheld 
sönnun um að jólasveinninn er til,“ 
segir Haraldur brosmildur.

Hann segir fólk enn vilja ræða 
við sig á förnum vegi og sérstak-
lega rifja upp norðurpólsferðina.

„Ég fékk þó sönnun þess að 
maður verður ekki frægur að 
eilífu í síðustu kosningum. Þá 
afhentu mér kjörseðilinn fáein 
ungmenni og á meðan ég var í klef-
anum heyrði ég þau svekkja sig á 
að enginn frægur hefði enn komið 
í þeirra kjördeild.“ 

thordis@frettabladid.is

Haraldur Örn klífur enn hæstu fjöll en 
syndir, hjólar og hleypur líka, ásamt því 
að stunda heitt jóga. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Framhald af forsíðu

Gróðurinn  hefur tekið á sig haustlit sem skapar kjöraðstæður 
fyrir útimyndatökur. Notið helgina til að mynda börnin og 
fjölskylduna umvafin marglitum laufskrúða.

Tónleikar til heiðurs hljómsveit-
inni Nirvana verða haldnir á Gauki 
á Stöng í kvöld í tilefni þess að tutt-
ugu ár eru liðin frá útgáfu plötunnar 
Nevermind. Hljómsveitina í kvöld 
skipa þeir Einar Vilberg, söngvari 
Noise, Franz Gunnarsson úr Ensími, 
Þórhallur Stefánsson úr Lights on 
the Highway og Jón Svanur Sveins-
son úr Hoffman, en sérstakur gest-
ur er Agnar Eldberg úr Lights on 
the Highway.

„Við höfum áður verið með sams 
konar tónleika til heiðurs Alice in 
Chains, Smashing Pumpkins, Stone 
Temple Pilots og Pearl Jam, en 
mikið af böndum frá grunge- eða 
gruggtímabilinu svokallaða standa 
einmitt á tímamótum um þess-
ar mundir og átti Pearl Jam til að 
mynda tuttugu ára afmæli í fyrra,“ 
segir Franz, sem situr fyrir svörum. 
Hann segir ákveðinn kjarna í hljóm-
sveitinni. „Við höfum síðan valið 
menn til liðs við okkur eins og hent-
ar hverju sinni og kom enginn annar 
en Einar úr Noise til greina enda er 
hann okkar íslenski Kurt Cobain.“

Hljómsveitin hyggst flytja plöt-
una Nevermind eins og hún legg-
ur sig. „Hún kom þessari tónlist-
arstefnu, sem spratt upp í Seattle í 
Bandaríkjunum, rækilega á kortið. 
Við ætlum líka að vera með óraf-
magnað sett í anda MTV Unplugged-
tónleika hljómsveitarinnar þar sem 
hún sýndi á sér aðeins rólegri hlið. 

Svo ætlum við að taka skemmtileg 
lög af fyrstu plötunni Bleach og 
valin lög af In Utero og Incesticide. 
Við tökum bæði helstu slagara og 
svo ýmis lög fyrir allra hörðustu 
aðdáendurna, svo allir ættu að fá 
eitthvað við sitt hæfi.“ Tónleikarn-
ir hefjast klukkan 23.30 og á Franz 
von á því að þeir teygist vel fram 
yfir tvö. „Það er að minnsta kosti 
reynsla okkar af hinum tónleikun-
um, sem hafa verið vel sóttir, að fólk 
vill jafnvel heyra sömu lögin aftur.“

En eruð þið miklir Nirvana-aðdá-

endur sjálfir? „Já, þessi hljómsveit 
hafði gríðarleg áhrif og hreif með 
sér heila kynslóð. Ég var sjálfur 
að vinna í hljóðfæraverslun á þeim 
tíma sem hún var á toppnum og 
annar hver strákur sem kom inn í 
búðina var með sítt hár og í rifnum 
buxum og vildi gamlan gítar eins og 
Kurt Cobain. Hann var ekki endi-
lega með færustu hljóðfæraleik-
urum en var talsmaður utangarðs-
rokkara og hetja þeirra sem voru 
aðeins á skjön við normið.” 
 vera@frettabladid.is

Hreif heila kynslóð
Haldið verður upp á tuttugu ára útgáfuafmæli plötunnar Nevermind með Nirvana á Gauki á Stöng í 
kvöld. Platan verður spiluð eins og hún leggur sig ásamt völdum lögum af öðrum plötum sveitarinnar.

Þeir Einar Vilberg, Þórhallur Stefánsson, Franz Gunnarsson og Jón Svanur Sveinsson 
munu láta vel í sér heyra á Gauki á Stöng í kvöld. 

Nevermind-platan verður flutt í heilu lagi auk þess sem boðið verður upp á órafmagnaða tóna í anda MTV Unplugged-tónleika 
Nirvana á sínum tíma.  NORDICPHOTOS/GETTY

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



PIZZAOFN

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ SELFOSSI HÚSAVÍK S: 464 1600 
AKUREYRI REYKJAVÍK S: 569 1500

TILBOÐ

FULLT VERÐ 17.995

14.995

„Pizzan verður 
eins og eldbökuð!“

Hefðbundin pitsusósa
1 hvítlauksgeiri marinn
1 tsk. salt
1 dós tómatpúrra
1 dós tómatsósa
1/2 tsk. sykur
1/8 tsk. pipar
1/2 tsk. oregano
1 msk. ólífuolía

Blandið saman öllum hráefnum. 
Þessi sósa nægir á tvo pitsubotna.

Pestósósa
1/4 bolli furuhnetur
1 bolli ferskt basil
2-3 geirar 
hvítlaukur
1/4 bolli ólífuolía
1/4 bolli rifinn ferskur 
parmesanostur
salt og pipar eftir smekk

Setjið furuhnetur, 
basil, hvítlauk, salt og 
pipar í matvinnsluvél. 
Blandið og bætið smám 
saman ólífuolíunni saman við. Bæði 
má nota mortél eða matvinnsluvél til 
að útbúa þessa sósu. 

Hvítlaukssósa
6 msk. smjör
6 msk. ólífuolía
2 msk. þurrt hvítvín
2 hvítlauksgeirar marðir
1 msk. basil
1 msk. oregano

Hitið smjör og olíu í pönnu við 
miðlungshita. Bætið við hvítlauk 
og látið steikjast í tvær mínútur. 
Bætið við afganginum af hráefninu. 
Minnkið hitann og látið krauma í tíu 
mínútur. Best er að nota þessa sósu 
á grænmetispitsu og sparið heldur 
ostinn. Gott getur verið að setja 
grænmetið í sósuna 
á pönnunni svo það 
drekki enn betur 
í sig hvítlauks-
bragðið. Einnig 
er það góð 
aðferð til að búa 
til rækjupitsu. 

Alfredo sósa
2 msk. ósaltað smjör
1 hvítlauksgeiri pressaður
2 msk. hveiti
2 bollar rjómi
1/2 bolli mjólk
3 msk. saxaður graslaukur
1 bolli parmesan ostur
salt og pipar að smekk

Þessi hvíta sósa er helst notuð í pasta 
réttinn Fettucine Alfredo en á einnig 
ljómandi við á pitsur. 

Bræðið smjörið í potti yfir miðlungs 
hita. Bætið við hvítlauk og eldið 
í eina til tvær mínútur. Látið ekki 
hvítlaukinn brúnast. Bætið við hveiti 
og þeytið þar sem blandan er jöfn. 
Bætið smátt og smátt við rjóma 
og mjólk og þeytið vel. Látið koma 
upp suðu og hrærið reglulega þar 
til sósan þykknar. Takið af hitanum, 
bætið við graslauk og parmesanosti.

Ólíkar pitsasósur
Þótt hin hefðbundna pitsusósa úr tómötum sé vinsælust um allan 
heim eru ýmsar aðrar sósur sem henta prýðilega til pitsugerðar. Hér 
eru uppskriftir að nokkrum slíkum.
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Þegar pitsur  komu fyrst á markað hér á landi voru menn ekki á 
eitt sáttir um ritháttinn en á ensku er talað um pizzu. Z er oftast ekki 
notað í íslensku og var pizza íslenskað sem pitsa.

Pitsusteinar þykja mörgum ómissandi við pitsubakstur-

inn til að botninn fái hina hárréttu stökku áferð. Setja 

á steininn inn í ofninn, á neðstu rim, um leið og 

kveikt er á honum. Þegar steinninn er orðinn heitur 

er pitsan sett ofan á hann, án þess að fjarlægja hann 

úr ofninum. Steinninn dreifir hitanum jafnt um pitsu-

botninn, sem verður einstaklega stökkur og brakandi. 

www.whatscookingamerica.net
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na 
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Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Til sölu

BÍLAR &
FARATÆKI

Bílasala Akureyrar
Freyjunesi 2, 603 Akureyri

Sími: 461 2533
 

HYUNDAI i10. Árgerð 2008, ekinn 
69 Þ.km bensín, Beinskiptur. Verð 
1.290.000. Rnr.110337. Er á staðnum.

FORD Focus Trend. Árgerð 2004, 
ekinn 130 Þ.km, beinskiptur. TILBOÐ 
670.000. Rnr.131237. Er á staðnum.

SUZUKI Grand Vitara Limited. Árgerð 
2005, ekinn 94 Þ.km, beinskiptur. 
Leðuráklæði ofl. Flott eintak Verð 
1.490.000. Rnr.132673. Er á staðnum.

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

TOYOTA LAND CRUISER 100 VX TEMS 
10/2005, ekinn 186 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur, leður, lúga ofl.. Verð 
5.950.000. #283493 - Jeppinn fallegi 
er á staðnum!

TOYOTA LAND CRUISER 100 VX 7 
MANNA 11/1998, ekinn 240 Þ.km, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.750.000. 
Rnr.321180.

 CHRYSLER TOWN - COUNTRY SPORT 
VAN BASE 10/2007, ekinn 50 Þ.km, 
sjálfskiptur, 7 manna, innfluttur nýr, 
einn eigandi. Verð 2.700.000. #283457 
- Fjölskyldubíllinn er á staðnum!

 TOYOTA LAND CRUISER 90 GX 
COMMON RAIL 09/2001, ekinn 202 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur, sóllúga. Verð 
2.090.000 #283310 - Þessi flotti Krúsi 
er á staðnum!

SUZUKI GRAND VITARA 2,0 
SJÁLFSKIPTUR 06/2003, ekinn 144 
Þ.km, Verð 1.290.000. #283497 - 
Jeppinn snyrtilegi er á staðnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Toyota Avensis EXE Árgerð 03/2004, 
ekinn 96.000km, leður, lúga, ssk. 
Flottur bíll sem er á staðnum! Verð 
1.880.000kr. Raðnúmer 152214. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

SUZUKI GRAND VITARA 2,0 Árgerð 
1998. Ekinn 229 Þ.KM Verð kr. 650.000.

SUZUKI GRAND VITARA 2,0 Árgerð 
2000. Ekinn 195 Þ.KM Verð kr. 690.000.

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Vegna góðrar sölu vantar okkur allar 
gerðir bíla á skrá, Komdu á staðinn, 
sendu okkur skráningar á netbilar@
netbilar.is eða í síma 588-5300.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

LAND ROVER Range rover sport se. 
Árgerð 2006, ek. 96 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur, krókur, loftpúðafjöðrun 
o.fl.,mjög vel útbúinn bíll. Verð 
6.690.000.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.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

SKODA OCTAVIA 4matic Station Árgerð 
2003, ekinn 133 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 890þ Er á staðnum! Rnr.121465.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

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

City Runner ehf
Laugarvegur 168, 105 

Reykjavík
Sími: 567 1040

Opið frá 14 til 17 mánudaga 
til föstudaga.

 

Tilboð 699.000-
Chrysler Town and Country árg 99 
ekinn 102 þ.m sjálfskiptur, leður 7 
manna álfelgur, skoðaður, 2012 
tilboðsverð 699.000 stgr. S. 861 7600

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

 

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

Notuð atvinnutæki
Óska eftir vél í Transporter 2,5 disel. 
‘98-’02. S. 699 8330.

Vélaver hf.
Lágmúla 7, 108 Reykjavík

Sími: 588 2600
 

 Bílar til sölu

Til sölu, Hyundai Galloper, árgerð 1998 
e. 167.þ. Verð 490.þ. Einn eigandi, gott 
eintak. Uppl í S: 821-9762.

WV Golf 98 16v ek115þ sjálfsk 
Glæsilegur golf mikið endurnýjaður, 
púst,bremsur,demparar og fl Ný 
skoðaður án ath ný smurður V 480þ 
upplýsingar í s. 8256143

TOYOTA Rav4 2,0 VVT-i 10/2005, 
ekinn 85 þ.km, bensín, sjálfskiptur, 
filmur, spoiler. Glæsilegt eintak. Verð: 
1.990.000.- Áhvílandi 1.200.000.- 
Auðveld kaup. Sími 898-2130

Ford focus station ‘02 e.150þ. sjálfsk. 
ný tímareim, dr.kúla, skoðaður’12. Verð 
590þús. Uppl. í s. 846 2830.

Loftur til sölu
Volkswagen Touran Metan Árg. 2007, 
ekinn 99þús. km. Áhvílandi 1.400 þús. 
Verðhugmynd 1.800 þús. Uppl. í síma 
894-5056.

Til sölu Toyota Hiace árgerð 1998. 
Bensín ekinn 230 þús. km. Bíllinn 
hefur fengið þokkalegt viðhald og er 
skoðaður 2012. Frekari upplýsiingar 
veitir Sveinbjörn í síma 899-6116 en 
óskað er eftir tilboðum sem hægt er að 
senda á sveinbjornj@flugfelag.is

Suzuki Baleno 1998 Beinsk. Ekinn 178 
þ.km. Skoðaður. Góður bíll. Verð: 320 
þús. Uppl í S: 896-3044.

Toyota Land Cruser VX disel árg 
, sept.’08. Ek. 46þús. 33’’ breyting. 
Prófílkrókur , húddhlíf ,húddmerki , 
spoiler. Ásett V. 7.990þús. Einn eigandi. 
Góður og vel með farinn bíll. Uppl í s. 
893 0564

M.Benz 280 CE. Árg 1971. 2 dyra - 
sjálfsk. Þarfnast uppgerðar. Verð 
einungis 300Þ. Uppl í S: 896-3044.

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

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

Til sölu Toyota Hiace árg. 2006 4WD 
langur, ek. 86.000 km. disel. Verð 
2.690.000 kr. Uppl. 8959012

Til sölu Ford Transit 17 manna árgerð 
2003 ekinn 395000 km Verð kr 
1490000 Upplýsingar í síma 840 6523

Til sölu Susuki XL7, árg.08/2004. 
Ek.115000.þ, sjálfsk. 7 manna. Verð 
1690 þús. Uppl. 696-7002.

Ford Explorer ‘96 sk’12. Nýleg 33” 
óslitin dekk. Verð aðeins 290 þús kr. 
uppl. í 661 9559

Til sölu Unimog 416 ‘75. Tilboð óskast. 
Skoða öll skipti. Uppl. í s. 694 1200.

Bmw 325 Cabrio M-Tech, ek.156þús, 
læst drif, BBS felgur og fleira sá allra 
flottasti fæst á 1250 stgr. 868 9646



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

Þjónustumaður 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 frysti-
búnaði, 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 sakavottorð.

Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá á netfangið: kaelivirkni@kaelivirkni.is

Umsóknarfrestur er til 30 september nk.
Nánari upplýsingar í síma: 5170900
Kælivirkni ehf., Rauðagerði 25, bakhús, 108 Reykjavík, www.kaelivirkni.is

 

 Skólaskrifstofa  Hafnarfjarðar
Lausar stöður í leikskólum

Álfasteinn  (555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari
Hlíðarendi  (555 1440 hlidarendi@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari
Hraunvallaskóli  (664 5835 sigrunk@hraunvallaskoli.is)
 Deildarstjóri 
 Leikskólakennari
 Þroskaþjálfi
Hvammur  (565 0499 hvammur@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar
Norðurberg  (555 3484 nordurberg@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari
Stekkjarás  (664 5862 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar
 Þroskaþjálfi/leikskólasérkennnari

Allar upplýsingar veita viðkomandi leikskólastjórar.
Sjá nánar heimasíður skólanna.

Umsóknarfrestur er til og með 4. október.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Lögfræðingur á fasteignasviði

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

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is)  og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  

Umsóknarfrestur er til og með 10. október nk.  Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.  Umsókn óskast fyllt út á www.

intellecta.is.  Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.  Umsókn um starfið þarf að 

fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag.

Biskupsstofa er embættisskrifstofa 
Biskups Íslands og skrifstofa Kirkjuráðs 
og kirkjuþings. Hún gegnir margháttuðu 
hlutverki við stjórnun og reikningshald 
kirkjunnar, og veitir sóknum, sjóðum og 
stofnunum kirkjunnar ýmsa þjónustu. 

Biskupsstofa annast almennt fyrirsvar 
vegna Þjóðkirkjunnar og sameiginlegra 
mála hennar, samskipti og samstarf 
við hinar ýmsu stofnanir svo og erlend 
samskipti.

Nánari upplýsingar um Biskupsstofu má 
finna á www.biskupsstofa.is

Megin verkefni

• Yfirumsjón með daglegri umsýslu fasteigna kirkjumálasjóðs
• Áætlana- og samningagerð ásamt eftirliti og endurskoðun
• Ábyrgð á verkefnum fasteignanefndar og eftirfylgni með 

ákvörðunum
• Hagsmunagæsla og samskipti við stjórnvöld
• Verkstjórn starfsmanna, gerð og endurskoðun verkferla 
• Greining og úrlausn lögfræðilegra álitaefna og skjalagerð
• Upplýsingamiðlun og ráðgjöf um lögfræðileg álitamál
• Útreikningur og innheimta leigu fyrir fasteignir
• Eftirlit með fasteignamati fasteigna

Menntunar- og hæfniskröfur

• Cand. jur. eða próf á meistarastigi á sviði 
lögfræði eða viðskiptalögfræði

• Góð þekking á opinberri stjórnsýslu og 
málsmeðferðarreglum

• Þekking á sviði reksturs og viðskipta er kostur
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Mjög gott vald á rituðu máli
• Mjög góð samskiptahæfni
• Góð almenn tölvukunnátta

Biskupsstofa óskar eftir að ráða lögfræðing á fasteignasvið.  
Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra kirkjuráðs.   
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SÖLUSTJÓRI
Ætlum að ráða sölustjóra til að sjá um öll 

sölumál félagsins.
Félagið gefur út fjöldann allann af ritum tengdum ferðaiðnaði á 

Íslandi, Danmörku og í Noregi og þarf viðkomandi að hafa 
viðtæka reynslu úr sambærilegu umhverfi. 

Í megindráttum felur starfið í sér að sjá um daglegan rekstur 
söludeildar, starfsmannamál, áætlanagerð,

skipulags og skýrslugerðir.
Hæfniskröfur: Einungis kemur til greina aðili sem hefur þekkingu 

og reynslu af sölustörfum.
Umsóknir skala senda á bragi@sagaz.is og er 

umsóknarfrestur er til 30. sept. n.k.
Farið verður  með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Sagaz ehf. • Bæjarlind 6 • 210 Kópavogi.

Lögfræðingur
Lögmannsstofa leitar eftir öflugum lögfræðingi til almennra 
lögfræðistarfa. Málflutningsréttindi eru áskilin.  Æskilegt er að 
viðkomandi hafi gott vald á íslensku og ensku og hæfni til að 
setja fram mál í ræðu og riti. 
Sjálfstæði í vinnubrögðum, nákvæmni og vilji til að takast á við 
krefjandi verkefni er meðal  þeirra eiginleika sem sóst er eftir.
Umsóknir berist fyrir 1. október 2011.  

 Tækifærið þitt!     Sjá nánar á www.intellecta.is

Navision forritun

 Axapta forritun

.NET forritun

Navision ráðgjöf

Vefforritun

Hugbúnaðarsérfræðingar

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

Í einum grænum,
dótturfélag Sölufélags Garðyrkjumanna, 

óskar eftir starfsmanni í pökkun.

Starfið felur í sér pökkun á grænmeti auk tilfallandi verk-
efna. Starfsmaðurinn þarf að geta tekið þátt í að setja upp 
og stilla þær vélar sem notaðar eru við starfið og einnig að 
sjá um skráningu hráefnis og pakkaðrar vöru. 

Leitað er að sjálfstæðum einstaklingi sem á gott með að 
vinna með öðrum. Hann þarf að geta unnið skipulega og 
sjálfstætt og geta leyst yfirmann sinn af þegar þörf krefur.

Í pökkunardeild starfa að jafnaði 2 – 3 menn, en fleiri yfir 
uppskerutímann sem er frá júlí og fram í október. Unnið er 
frá kl. 7:45 til kl. 16:00 alla virka daga.

Umsóknum skal skilað á netfangið emil@sfg.is fyrir 1 október 2011

Jarðhitaskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna 

hefur starfað í Reykjavík frá 1979. 

Árlega koma 20-30  raunvísindamenn og 

verkfræðingar frá þróunarlöndunum til 6 

mánaða sérhæfðs náms í jarðhitafræðum 

og um tíu eru í meistaranámi í samvinnu við 

Háskóla Íslands. Auk þess heldur skólinn 

árleg námskeið í Afríku og Mið-Ameríku. 

Jarðhitaskólinn er rekinn sem sjálfstæð 

eining innan Orkustofnunar. 

Nánari upplýsingar um skólann eru á 

vefsíðu hans www.unugtp.is. 

Aðalstöðvar Háskóla Sameinuðu þjóðanna 

eru í Tókýó. 

www.unu.edu

Orkugarður
Grensásvegi 9
108 Reykjavík

www.os.is



Actavis  Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

Fjölbreytt störf í boði 
hjá Actavis á Íslandi

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.  
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 2. október nk.

Sérfræðingur á fjármálasviði Actavis hf.
Starfið tilheyrir Business Improvement sem er deild á fjármálasviði Actavis hf. Deildin vinnur að umbótaverkefnum í fyrirtækinu auk greininga og 
skýrslugerðar. Starfið felur í sér mikil samskipti við aðrar deildir Actavis hf. Um er að ræða tímabundna ráðningu í ár.

Helstu verkefni:
Umsjón með útreikningum á kostnaðarverðum og utanumhald 
um verðskrá 
Gerð og viðhald skýrslna fyrir hinar ýmsu deildir fyrirtækisins
Þátttaka í árlegri áætlanagerð

Verkefnastjóri breytingaumsókna  
Starfið tilheyrir deildinni breytingum og tæknisamningum sem er á skráningarsviði. Hlutverk deildarinnar er tvíþætt, annars vegar sér deildin um hluta 
tæknisamningagerðar við alla viðskiptavini Actavis og hins vegar sér deildin um að taka saman breytingapakka og tilkynna viðskiptavinum um fyrirhugaðar 
breytingar á lyfjum. Verkefnastjóri er í miklum samskiptum við erlenda viðskiptavini, lyfjayfirvöld og aðrar deildir/dótturfyrirtæki Actavis. 
Um er að ræða tímabundna ráðningu í eitt ár.

Helstu verkefni:
Skipulagning breytingaumsókna er varða hinar ýmsu breytingar 
sem gerðar eru á lyfjum sem fyrirtækið þróar og framleiðir
Uppfærsla skráningagagna í samræmi við breytingaumsóknir
Upplýsinga- og ráðgjöf er varða breytingaumsóknir

Verkefnastjóri á sviði upplýsingatækni   
Starfið tilheyrir Global IT hjá Actavis Group sem sér um upplýsingatæknimál samstæðunnar. Starfið felur í sér að vera til stuðnings hvað varðar 
upplýsingatæknimál Medis, eins af dótturfyrirtækjum Actavis Group, sem annast sölu á lyfjum og lyfjahugviti fyrir samstæðuna til annarra lyfjafyrirtækja 
sem selja lyfin undir eigin vörumerkjum. Medis tók SAP viðskiptakerfið í notkun á árinu,  en fyrirhugað er einnig að innleiða fleiri kerfi og þróa SAP 
kerfið áfram. 

Helstu verkefni:
Aðstoð við áframhaldandi þróun á SAP lausnum Medis
Aðkoma að innleiðingu á Infor lausn fyrir hönd Medis
Minniháttar aðlaganir á SAP og notendaþjónusta að einhverju marki
Skilgreining og stýring vinnu við áframhaldandi þróun SAP
Aðkoma að vinnu við skilgreiningu á Master Data Management 
og tryggja að þarfir Medis séu uppfylltar
Vinna með öðrum aðilum innan upplýsingatæknisviðs Actavis Group, 
bæði á Íslandi og á alþjóðavettvangi, að uppbyggingu á 
upplýsingakerfum Medis

Starfsmaður í tæknideild  
Tæknideild er hluti af starfsemi Actavis hf. og sér um viðhald og eftirlit með tækjabúnaði í verksmiðju og rannsóknarstofu fyrirtækisins, sem staðsett er í 
Hafnarfirði. Unnið er eftir skriflegum leiðbeiningum og öll viðhaldsvinna er skráð í þjónustuskýrslur/viðhaldsforrit. Um er að ræða vaktavinnu á tvískiptum 
vöktum, auk bakvakta.

Helstu verkefni:
Fyrirbyggjandi viðhald, viðgerðir, eftirlit og breytingar 
á tækjabúnaði framleiðslu- og rannsóknarsviðs
Skiptingar á milli vörutegunda og uppstart á pökkunarlínum
Þátttaka í uppsetningu á fyrirbyggjandi viðhaldi og nýjum tækjabúnaði
Þátttaka í gildingarvinnu og kvörðunum á tækjabúnaði Actavis

Við leitum að einstaklingi:
með háskólamenntun í verkfræði eða sambærilega menntun
með góða kunnáttu í Excel og þekking á SQL er æskileg
sem sýnir frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
sem býr yfir góðri samskiptahæfni og er úrlausnargóður

Við leitum að einstaklingi:
með háskólamenntun í lyfjafræði
sem er nákvæmur, agaður og sjálfstæður í vinnubrögðum
með mjög góða enskukunnáttu
með góða almenna tölvukunnáttu

Við leitum að einstaklingi:
með háskólamenntun í tölvunarfræði, upplýsingatæknikerfum 
eða sambærilega menntun sem nýtist í starfi
með 3-5 ára reynslu í að vinna við SAP
með reynslu af innleiðingu og/eða stjórnun á ERP kerfum
sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum og er góður í hópi
sem sýnir frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
sem er skipulagður og lausnamiðaður

Við leitum að einstaklingi:
með vélfræðimenntun eða sambærilega menntun
með reynslu af viðgerðum á vélbúnaði, stýringum og rafbúnaði
sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum
sem sýnir nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
með góða ensku- og tölvukunnáttu
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Launafl ehf. óskar eftir að ráða  

reynda bifvélavirkja,
vélvirkja og pípara
til starfa með full réttindi. Góð laun í boði.

Launafl ehf er iðnfyrirtæki í Fjarðabyggð.

Nánari upplýsingar veitir 
Adda Ólafsdóttir, starfsmannastjóri og
Magnús Helgason, framkvæmdastjóri.

Hægt er að senda fyrirspurnir og umsóknir á 
adda@launafl.is eða magnus@launafl.is.

www.launafl.is – sími 414-9400

Atvinna

LAUS SÆTI  
    Í ÚRVALSDEILDINNI 
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Við leitum að fleiri frábærum aðstoðarveitingastjórum til starfa hjá American Style
í 100% vaktavinnu. Þar er öflug liðsheild og frábær vinnuandi. Ef þú hefur gaman af fólki, 
ríka þjónustulund og ábyrgðartilfinningu, hikaðu þá ekki við að hafa samband við hann Herwig okkar.
Hjá honum færðu allar nánari upplýsingar um skemmtilegt og spennandi starf: hs@foodco.is  568-6836
Umsóknir á: http://umsokn.foodco.is
American Style rekur 5 veitingastaði á höfuðborgarsvæðinu: Reykjavík (Skipholt, Bíldshöfði, Tryggvagata), Hafnarfjörður og Kópavogur

»
»
»

»

»

»
»
»
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Umsóknir sendist á: starf@mentor.is fyrir 02.10.2011
Ofanlei  2 - 103 Reykjavík

www.mentor.is

Mentor - Alþjóðlegt fyrirtæki í örum vexti 
Hjá fyrirtækinu starfa 54 einstaklingar í fimm löndum. 
Á Íslandi starfa 25 starfsmenn og mikið er lagt upp úr góðum starfsanda.

Við leitum að öflugu fólki í eftirfarandi störf:

Vefhönnun - Grafísk hönnun
Í starfinu felst að uppfæra útlit núverandi kerfis og hönnun nýrra lausna innan 
Mentor.is ásamt greiningu og útfærslu á sérþörfum notenda.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
Samskiptahæfni, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð
Menntun á sviði grafískrar hönnunar og viðmótshönnunar
Mikill áhugi á nýjustu tækni og skilningur á hugtökum eins og usability, 
accessibility, progressive enhancement, HTML5 og CSS3
Gott vald á ensku

Fjármálastjóri - Afleysing í eitt ár
Viðkomandi þarf að hafa góða reynslu af rekstri og fjármálastjórn. Starfshlutfall er 
samkomulagsatriði.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
Háskólamenntun á sviði viðskiptafræða eða sambærilegt 
Reynsla af rekstri og fjármálastjórn skilyrði
Ábyrgð á fjármálalegri stjórnun og bókhaldi
Skýrslu- og áætlanagerð 
Kostnaðareftirlit og samningagerð
Frumkvæði, metnaður og skipulagshæfileikar
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Forstöðumaður 
sérhæfðar dagþjálfunar

Laus er til umsóknar staða forstöðumanns Maríuhúss, sem er 
sérhæfð dagþjálfun fyrir fólk með heilabilun.

Við erum að leita að hjúkrunarfræðingi með stjórnunar-
reynslu og þekkingu/reynslu á umönnun fólks með heilabilun
Staðan veitist frá 1. janúar 2012 og er umsóknarfrestur til 
14. október nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Svava Aradóttir 
framkvæmdastjóri FAAS í síma 533 1088 og á netfanginu 
svava@alzheimer.is 
Umsóknir, merkt  forstöðumaður sendist til:

FAAS
Hátún 10, b

105 Reykjavík

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 500 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

Upplýsingar um störfin eru veitt á skrifstofu ÍSTAKS, Engjateigi 7, 

105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um 

störfin á www.istak.is – undir „auglýst störf“ fyrir 30. september næstkomandi.

STARFSMENN TIL JARÐGANGAGERÐAR
ÍSTAK óskar eftir að ráða einstaklinga vana jarðgangaborun til starfa 

við  framkvæmdir á Búðarhálsi.

TRÉSMIÐIR
ÍSTAK óskar eftir að ráða trésmiði til tímabundinna starfa við fram-

kvæmdir í Noregi. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf fljótlega.

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.  

Mikilvægt er að viðkomandi hafi hæfileika til rannsókna. Æskilegt er að viðkomandi hafi góða 
kunnáttu og hæfni til að sækja og vinna upplýsingar úr gagnagrunnum. Reynsla af vinnu með SQL 
fyrirspurnarmál eða Oracle Discoverer er kostur. Þá er þekking á sjávarútvegi mikill kostur.

Fiskveiðistjórnunarsvið sinnir m.a. eftirliti með vigtun og skráningu sjávarafla og eru bakreikningar 
liður í því eftirliti. Nánari upplýsingar um starfið veitir Hrefna Gísladóttir forstöðumaður fiskveiði-
stjórnunarsviðs 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 „Viðskiptafræðingur“.

Umsóknarfrestur er til og með 13. október 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.

Viðskiptafræðingur á fiskveiðistjórnunarsvið Fiskistofu
Fiskistofa hefur áhuga á að ráða viðskiptafræðing með haldgóða þekkingu og reynslu af 
bókhaldi. Helstu verkefni eru á sviði bakreikninga, en bakreikningar fela í sér rannsókn á 
því hvort innvigtaður afli í fiskvinnslum sé í samræmi við framleiddar afurðir í viðkomandi 
fyrirtæki.

Ráðið er í starfið til tveggja ára og mun viðkomandi starfa á starfsstöð Fiskistofu í 
Vestmannaeyjum. Næsti yfirmaður er forstöðumaður fiskveiðistjórnunarsviðs. 
Um fullt starf er að ræða og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Hæfnis- og menntunarkröfur:

• Háskólamenntun í viðskiptafræði.

• Þekking og reynsla af bókhaldi.

• Haldgóð þekking á Excel.

• Framúrskarandi talnalæsi. Mikil hæfni til greiningar og úrvinnslu talnaefnis. 

• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í rituðu máli.

sími: 511 1144

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

Starfsmaður í tölvudeild
Upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 2. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.is.

Mjólkursamsalan óskar eftir að ráða starfsmann 
til starfa í tölvudeild. 

Starfssvið:
• Þjónusta við starfsmenn
• Uppsetning á tölvum og hugbúnaði
• Uppsetning og rekstur prentara
• Aðstoð við rekstur á netþjónum og VMWare
• Önnur tilfallandi verkefni 

Menntun og hæfniskröfur: 
• Háskólapróf í kerfis- eða tölvunarfræði kostur
• Microsoft-gráður æskilegar, t.d. MCSE og/eða MCITP
• Þekking á Microsoft-kerfum og netþjónum
• Góð mannleg samskipti og þjónustulipurð
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi



Helstu hlutverk

» Leiða hóp sérfræðinga, deila 
út verkefnum og setja hópnum 
markmið.

» Tryggja skipulögð vinnubrögð 
 með áætlunum og eftirfylgni.
» Tryggja virkt gæðaeftirlit. 
» Meta þjálfunarþörf starfsmanna.
» Stuðla að góðu samstarfi og 

góðum samskiptum við aðra hópa 
Reiknistofunnar.

Við leitum að  
öflugum hópstjóra

Kerfisstjórnun er átta manna teymi 
sem ber ábyrgð á hnökralausum 
rekstri stýrikerfa, aðallega UNIX 
og Z/OS en einnig Linux. Stærstur 
hluti lausna Reiknistofunnar keyra á 
þessum stýrikerfum. Gerð er krafa um 
órofna þjónustu og til að ná settum 
markmiðum er búnaður m.a. tvöfaldur 
í tveimur aðskildum kerfissölum.

Hópstjóri kerfisstjórnunar svarar 
til framkvæmdastjóra rekstrar- og 
öryggislausnasviðs. Hann stjórnar 
hópi tæknimanna/sérfræðinga og fer 
þar fremstur meðal jafningja.

Upplýsingar veita:
Einar Birkir Einarsson,
framkvæmdastjóri rekstrar-  
og öryggislausna
Reiknistofunnar og 
Guðbrandur Jónasson 
starfsmannastjóri
í síma 569 8877 

Umsóknir skal senda Guðbrandi 
Jónassyni, gudbrandur@rb.is,  
fyrir 7. október nk.

Hæfniskröfur
 
» Góðir samskiptahæfileikar.
» Háskólamenntun í upplýsinga-

tækni/verkfræði.
» Reynsla af störfum í  

upplýsingatækni.
» Stjórnunarreynsla er æskileg.
» Gott vald á íslenskri tungu.

Hópstjóri kerfisstjórnunar UNIX og Z/OS

Rafvirkjar.
Óskum eftir að ráða rafvirkja til starfa við almennar 

raflagnir og tölvulagnir.

Upplýsingar í síma 517 6900, 660 6904 eða 
660 6901 á skrifstofutíma 9 til 17
netfang: fagtaekni@fagtaekni.is

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

Sérfræðingur á fjármálasviði 

Starfssvið
• Uppbygging og þróun á stjórnendaupplýsingum fyrir stjórn og 

stjórnendur félagsins
• Áætlanagerð í samráði við fjármálastjóra og aðra sviðs- og 

framkvæmdastjóra félagsins
• Eftirfylgni með skilgreindum eftirlitsþáttum í rekstri 
• Aðstoð við mánaðarleg uppgjör félagsins
• Ábyrgð á kostnaðareftirliti í samráði við fjármálastjóra
• Fjölbreytt greiningarvinna, sem sérfræðingur hefur tækifæri til 
 að móta og þróa

Nánari upplýsingar veitir:
Kristín Guðmundsdóttir, 
kristin@hagvangur.is  

Umsóknarfrestur er til og  
með 9. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.isHæfniskröfur

• Háskólamenntun í viðskiptafræði, rekstrarfræði, 
rekstrarhagfræði eða öðru sem nýtist í starfi

• A.m.k. 3 ára reynsla við greiningarvinnu
• Reynsla úr fjármálaumhverfinu er kostur
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi
• Jákvætt hugarfar og hæfni í mannlegum 
 samskiptum
• Mjög gott vald á íslensku og ensku

Valitor er hraðvaxandi alþjóðlegt fyrirtæki sem býður kaupmönnum, bönkum og sparisjóðum 
framúrskarandi þjónustu á sviði rafrænna greiðslulausna. Gildin okkar, forysta, frumkvæði og 
traust knýja samhentan og metnaðarfullan starfshóp áfram til að ná árangri.

Við leitum að fróðleiksfúsum og metnaðarfullum einstaklingi til starfa 
á fjármálasviði. Um fjölbreytt og krefjandi starf er að ræða.
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Óskum að ráða sem allra fyrst starfsmann 
til ræstinga á dagvinnutíma í 50% starf.

 
Upplýsingar um starfið gefa 

Sveinbjörn Markús Njálsson skólastjóri, 
í símum 540 4700 og 821 5007, 

netfang: sveinbjorn.njalsson@alftanesskoli.is og
Andrés Haukur Hreinsson húsvörður 

í síma 540 4700 og 821 5008, 
netfang andres.hreinsson@alftanesskoli.is 

Umsóknir sendist skólastjóra eða húsverði á 
netfang þeirra eða í pósti til skólastjóra 

Álftanesskóla, 225 Álftanesi. 

Skólastjóri

Starfsfólk – skólaliðar 
til ræstinga og gangavörslu

Auglýsing vegna úthlutunar atvinnu-
leyfa til aksturs leigubifreiða.

Vegagerðin auglýsir laus til umsóknar 17 leyfi til leigu-
aksturs á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum.

Þeir einir geta sótt um leyfi sem hyggjast stunda akstur 
leigubifreiðar að aðalatvinnu. Til að öðlast leyfi þurfa 
umsækjendur að uppfylla skilyrði leyfis skv. 5. gr. laga 

nr. 134/2001 og reglugerðar nr. 397/2003 um 
leigubifreiðar, með síðari breytingum.

Úthlutun leyfa fer fram á grundvelli starfsreynslu við 
akstur leigubifreiðar, sbr. ákvæði 6. gr. reglugerðar 

nr. 397/2003.

Umsóknareyðublöð má nálgast á vegagerdin.is/
umsoknir-og-leyfi/, eða í afgreiðslu Vegagerðarinnar 
Borgartúni 7 í Reykjavík. Þeir sem þegar hafa sótt um 

leyfi þurfa ekki að endurnýja umsóknir sýnar.

Umsóknarfrestur er til 3. október 2011.

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

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur: 

Umsóknarfrestur er til 4. október. Umsóknareyðublöð má finna á: www.isavia.is/atvinna.  Óskað er eftir ferilskrá.

arni.hafsteinsson@isavia.is

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna

Isavia ohf. óskar eftir að ráða rafvirkja á Reykjavíkurflugvöll

Spennandi starf í 
góðu starfsumhverfi

Varmastýring óskar eftir lærðum 
eða vönum pípulagningarmanni. 
Starfið er á Akureyri.
Nánari upplýsingar 
varmastyring@gmail.com eða 
Heimir Finnsson í síma 861-4313
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Helstu verkefni
Helstu verkefni markaðsfulltrúa felast í að styðja og 
fylgja eftir stefnumótun LS Retail í markaðsmálum í 
samráði við markaðsstjóra. 

Meðal fjölbreyttra verkefna eru: 

og auglýsinga

og kannana

LS Retail

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun á sviði markaðsmála og að lágmarki tveggja 

Við leitum að starfsmanni sem: 

markaðsmála

við margs konar verkefni samtímis

að koma fram

LS Retail hugbúnaður er í fremstu röð á heimsvísu og seldur í samstarfi við 120 vottuð fyrirtæki í meira en 60 löndum. Um 1.850 fyrirtæki nota hugbúnað LS 

Retail á 78.000 afgreiðslukössum í alls 35.000 verslunum. Meðal ánægðra viðskiptavina LS Retail eru: adidas, Fríhöfnin, ÁTVR, Nova, Apple Íslandi, Laugar, 

Ilva, Melabúðin, Dublin Airport Authority (DAA), Rivoli Group, aswaaq, Pizza Hut, IKEA, Hard Rock Café Þýskalandi, Bodycare International, Eu Yang San, Sony 

Co. (Hong Kong), Wind (Telecom) Ítalíu, Topps Tiles, DIAL (Delhi International Airport Limited) og Kingdom of Dreams.

Markaðsfulltrúi LS Retail S Retail 

Meierister søkes til Norge!
Arbeidssted: Jæren, Rogaland, Norge

Om bedriften: Din BemanningsPartner AS er et 
landsdekkende norskeid bemanningsforetak med spe-
sialkompetanse innenfor næringsmiddelindustrien.

Stilling: Meierister

Vår kunde utvider sin produksjon av SKYR og vi søker 
derfor 2 fagoperatører som skal være med på sluttføring 
og oppstart av ny produksjonslinje. Operatørene vil 
ha ansvar for daglig produksjon av SKYR, dvs hele 
prosessen fra syrning til fylling av beger.

Det tilbys: 
- Mulighet til deltakelse i innovasjonsprosjekter
- Store muligheter uforming egne arbeidsdag/-rutiner
- Muligheter for skiftarbeide i fremtiden
- Store muligheter for fast heltidsstilling

Stillingskrav:
- Fagbrev som meierist. Lengre relevant erfaring kan 

erstatte et fagbrev.
- Det er en fordel om du har erfaring fra produksjon av 

Yoghurt eller Skyr og har god forståelse for produks-
jonsprosessen.

- Språk: Skandinavisk tale og leseferdigheter.

Søknad: Send kort søknad med CV og referanser pr. 
e-post merket ”SKYR sep 2011” til roy@db-partner.
no. 

DB-Partner would also like other applications related to 
the food industry:
- Fish industry
- Meat industry
- Technicians
Please mark the application “Food industry Iceland 
2011” and send it to info@db-partner.no

Further information, please contact: Roy Hansen, 
telephone +47 45 48 99 31

Arbeidsgiver:  Din BemanningsPartner AS
Adresse:  Pob 410 Okern, 0513 Oslo, Norway
Web:  www.db-partner.no

g gg

Umsækjendur þurfa að vera fljótir að tileinka sérótir aðU ndur þurfa að vera fljótir að tileinka sérUmsækjen
ýjungar og sýna frumkvæði í starfi. ýjungar og sýna frumkvæði í starfi. ar og sýnanýjung

Starfssvið:
Úthringingarringingarthrin og símsvörunog símsv

Menntunar- og hæfniskröfur:

Við bjóðum:
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HEILSUSTOFNUN NLFÍ
GRÆNUMÖRK 10 : 810 HVERAGERÐI 

Yfirmatreiðslumaður óskast við 
Heilsustofnun NLFÍ

Laust er til umsóknar starf yfirmatreiðslumanns við 
Heilsustofnun NLFÍ  í Hveragerði. 

Lögð er áhersla á: 
• Þekkingu, reynslu og áhuga á framleiðslu og 
 þróun grænmetisrétta.
• Hæfni í stjórnun og mannlegum samskiptum.             . 
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði. 

Æskilegt er að geta hafið störf sem fyrst. Möguleiki á 
húsnæði á staðnum. Nánari upplýsingar veitir 
Aldís Eyjólfsdóttir í síma 483 0300

HNLFÍ er annars vegar almenn og sérhæfð endurhæfingar-
stofnun og hins vegar veitir hún hvíldar- og hressingardvöl. 
Stofnunin fylgir kenningum náttúrulækningamanna, að auka 
og efla þátt hugtakanna heilbrigði og heilsuvernd í umræðu 
og verkum en forðast kennisetningar sem ekki standast 
vísindalega gagnrýni. 

Umsóknarfrestur er til 2. október 2011. 
Umsóknir með ferilskrá sendist til: HNLFÍ - 
starfsmannastjóri, Grænumörk 10, 810 Hveragerði eða 
aldis@hnlfi.is. Öllum umsóknum verður svarað.

Laust starf
Grunnskóli Seltjarnarness auglýsir eftir kennara í 6. 
bekk, vegna tímabundinna forfalla. Umsóknir berist 
skólanum fyrir 1. október.

Upplýsingar veita: Guðlaug Sturlaugsdóttir skólastjóri, 
gustur@grunnskoli.is og Ólína Thoroddsen aðstoðar-
skólasjóri, olina@grunnskoli.is Sími: 595 9200 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru 
konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um auglýst störf. 

Á Seltjarnarnesi eru um 550 nemendur í heildstæðum 
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum; 
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1. - 6. bekk og Val-
húsaskóla fyrir nemendur í 7. - 10. bekk. Í Skólaskjóli 
eru um 100 nemendur. www.grunnskoli.is 

Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is

Starfið felur í sér vinnu við prentun á ýmiskonar 
umbúðum og filmum fyrir mjög kröfuharðan 
markað.
Um er að ræða vaktavinnu, tvískiptar dag- og 
kvöldvaktir.

Menntunar- og hæfniskröfur
    Sveinspróf eða reynsla í prentun æskileg
    Samviskusemi, stundvísi og reglusemi
    Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
    Grunnkunnátta í íslensku og ensku nauðsynleg
    Reyklaus.

Umsóknarfrestur er til 30. september 2011.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst.

Hægt er að sækja um starfið á vefsíðu Plastprents, 
www.plastprent.is og í afgreiðslu Plastprents að 
Fosshálsi 17-25

  

Plastprent er leiðandi fyrirtæki í umbúðaiðnaði á Íslandi og hefur í yfir 50 ár þjónað 
öllum sviðum atvinnulífsins. Hjá fyrirtækinu starfa 80 starfsmenn sem þjóna 
viðskiptavinum bæði innanlands og erlendis. Plastprent hf. hefur vottað gæðakerfi 
samkvæmt ISO 9001 og BRC stöðlum.

Prentari og 
aðstoðarprentari

óskast

Viltu vinna að betri heimi?
Kvöldstarf hjá Amnesty International
Skemmtilegt, gefandi og vel launað starf. 
Mannréttindasamtökin Amnesty International óska 
eftir að ráða starfsfólk í símaverkefni, tvö kvöld í 
viku. Við leitum að opnum, jákvæðum og ábyrgum 
einstaklingum, sem hafa áhuga á mannréttindum.
Sjá nánar á www.amnesty.is
Upplýsingar gefur Torfi Jónsson  
verkefnastjóri (tgj@amnesty.is)
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gleraugnaverslun í Smáralind óskar eftir að ráða 

starfsmann í fullt starf
við sölu- og þjónustu  

Hæfniskröfur:
 Reynsla af sölu- og þjónustustörfum skilyrði. 
 Umsækjendur þurfa að hafa náð 30 ára aldri.  
 Áhugi á tísku og útliti kostur. 
 Snyrtimennska skilyrði. 
 Reglusemi og stundvísi skilyrði. 

Unnið er alla virka daga ýmist frá 10–18 eða 
11–19, ásamt einhverri yfirvinnu um helgar. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir sendist á fannykolbrun@opticalstudio.is 

w w w . o p t i c a l s t u d i o . i s

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að 
ráða sem fyrst starfsmann í ræstingar. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Dagleg ræsting á húsnæði lögreglunnar.

Hæfnikröfur
• Hreint sakavottorð
• Stundvísi
• Líkamleg hreysti
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Vandvirkni og þjónustulund 
• Góð samskipta- og samstarfsfærni
• Reynsla sem nýtist í starfi
• Létt lund og jákvæðni eru mikilvægir eiginleikar

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála-
ráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Vinnutími er kl 08:00 -16:00.

Sækja skal um stöðuna með rafrænum hætti á vef 
Starfatorgs, www.starfatorg.is. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.
Umsóknir geta gilt sex mánuði frá lokum umsóknarfrests 
ef starf losnar að nýju á þeim tíma.
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 02.10.2011

Nánari upplýsingar veitir
Benedikt H Benediktsson - 
bennihben@lrh.is - 444-1000

Ræstir
Lögreglustjórinn á 
höfuðborgarsvæðinu

Sólning ehf óskar eftir vönum mönnum 
á hjólbarðaverkstæði.

Upplýsingar á staðnum

Sólning Kópavogi Starfskraftur óskast 
á Stígamót

Óskað er eftir starfskrafti með áhuga og hvers kyns þekkingu 
og/eða reynslu  á kynbundnu ofbeldi.  Um er að ræða fullt starf.  

Starfsemi Stígamóta er krefjandi, gefandi og fjölbreytt grasrótar-
starf sem byggir á kynjaðri sýn á samfélagið.  Daglega starfið felst 
í viðtalsþjónustu og hópastarfi með fólki sem beitt hefur verið 
ofbeldi.  

Samábyrgð, frumkvæði og traust eru forsendur farsæls starfs með 
vandasöm mál. Í starfshópnum ríkir bæði áhugi og starfsgleði 
sem mikilvægt er að varðveita. Viðkomandi verður að hafa góða 
samskipta og samstarfshæfileika.  Nám í félagsráðgjöf, sálfræði, 
kynjafræði, eða skyldum fræðum er jafnframt eftirsóknarvert.  

Við hvetjum alla með áhuga á starfsemi Stígamóta til að sækja um. 
Umsóknir sendist til Stígamóta, Hverfisgötu 115, 105 R. fyrir 5. okt.  
merktar ”Starfsumsókn”  Öllum umsóknum verður svarað. 

Náms- og rannsóknarstyrkur
Vísinda- og rannsóknarsjóður Suðurlands auglýsir eftir 
umsóknum um náms- og rannsóknarstyrk fyrir 2011.  
Styrkurinn nemur 1.000.000 kr.

Styrkurinn er ætlaður námsfólki sem vinnur að 
rannsóknarverkefni til lokaprófs á háskólastigi, verkefnið 
tengist Suðurlandi og þjóni ótvíræðum atvinnu- og/eða 
fræðilegum tilgangi fyrir Suðurland eða hluta Suðurlands.

Umsóknarfrestur er til 11. nóvember 2011. 

Nánari upplýsingar á www.fraedslunet.is og www.hfsu.is.

Embætti tveggja saksóknara hjá 
embætti ríkissaksóknara laus 

til umsóknar

Innanríkisráðuneytið auglýsti þann 22. september sl. 
á heimasíðu sinni, Starfatorgi og í Lögbirtingablaði 
embætti tveggja saksóknara hjá embætti ríkissak-
sóknara laus til umsóknar. Miðað er við að innanrík-
isráðherra skipi í embættin frá og með 1. nóvember 
2011. Umsóknir skulu berast innanríkisráðuneytinu 
eigi síðar en 10. október nk.

Nánari upplýsingar um hin auglýstu embætti og 
þau gögn sem skila þarf með umsókn, má finna í 
auglýsingu ráðuneytisins sem birt er á www.innan-
rikisraduneyti.is, á www.starfatorg.is og á heimasíðu 
Lögbirtingablaðsins, www.logbirtingablad.is

Innanríkisráðuneytið.

Umsóknarfrestur er til og með 10. október 2011

og skulu umsóknir sendar til  Öldrunarráðs

Íslands, Hrafnistu við Laugarás, 104 Reykjavík.

Frekari upplýsingar veitir Pétur Magnússon,

formaður stjórnar Öldrunarráðs. Fyrirspurnir

sendist á netfangið petur.magnusson@hrafnista.is

Stjórn Öldrunarráðs Íslands     

Rannsóknarsjóður Öldrunarráðs 
Íslands auglýsir eftir umsóknum 
um styrk úr sjóðnum

Úr 5. gr. skipulagsskrár Rannsóknarsjóðsins:

Hlutverk sjóðsins er að styrkja rannsóknir í 

öldrunarmálum á Íslandi svo og þau verkefni 

sem stjórn sjóðsins ákveður.

Sölumaður á notuðum bílum
Starfssvið:
Starfið felur í sér kynningu, sölu, frágang og afgreiðslu á
notuðum bílum. Umsækjandi þarf að koma vel fram, vera
þjónustulipur, samviskusamur og geta sýnt frumkvæði í starfi.
Aðeins vanir sölumenn koma til greina.

Hæfniskröfur:
-Reynsla af sölustörfum
-Áhugi á bílum

y

-Leitað er að skipulögðum og öguðum einstaklingi
-Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í vinnubrögðum
-Tölvukunnátta
-Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi

Starfsmaður á dekkjaverkstæði
Starfssvið:

-Almenn dekkjaþjónusta

Hæfniskröfur:
-Mikil og góð reynsla af dekkjaþjónustu
-Þekking á bílum
-Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
-Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

   -Um er að ræða tímabundna ráðningu með möguleika á 
fastráðningu.

Við leitum að drífandi og metnaðarfullum einstaklingum 
með þægilegt viðmót og ríka þjónustulund.  Um er að ræða 
framtíðarstörf hjá spennandi og öflugu fyrirtæki í sókn.

Umsóknir berist til Bílabúðar Benna, Vagnhöfða 23, 
110 Reykjavík eða á tölvupóstfangið atvinna@benni.is fyrir 
mánudaginn 3. október. 
Nánari upplýsingar veitir Björn Ragnarsson.

Sérfræðingar í bílum

Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 110 Reykjavík - 590 2000 
www.benni.is  - benni@benni.is

Hefur þú gaman af bílum?
Bílabúð Benna óskar eftir drífandi starfsfólki
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F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Fram félagshús – frágangur innanhúss og utan 
að hluta.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 3.000 kr. í 
þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 
1. hæð.

Opnun tilboða: 5. október 2011 kl. 14:00, í Borgar-
túni 12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.

12707

Nánari upplýsingar er að finna á 
www.reykjavik.is/utbod.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Laugardalslaug: Framkvæmdir við yfirborð 
laugarsvæðis og endurnýjun sjávarpotts 
Útboðsgögn á geisladisk verða seld á  kr. 3.000, 
frá kl. 9:00 þriðjudaginn 27. september 2011 í 
þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 
1. hæð.

Opnun tilboða þriðjudaginn 11. október 2011 
kl. 10:00, í Borgartúni 12-14. 
Tilboðum skal skilað í þjónustuver.

12704 

Nánari upplýsingar er að finna á 
www.reykjavik.is/utbod.

Útboð á ræstingu
Leikskólar og Bókasafn Akraneskaupstaðar

Akraneskaupstaður óskar eftir tilboðum í ræstingu á 
fjórum leikskólum og Bókasafni bæjarins.  
Helstu magntölur eru:  
Bókasafn m² 1063
Vallarsel m² 819,8
Teigasel m² 429,9
Akrasel m² 1055,9
Garðasel m² 478,4
Samtals m² 3847

Bjóðendur geta boðið í eina eða fleiri stofnanir kjósi 
þeir það. 
Útboðsgögn verða afhent á DC-diski í þjónustuveri 
Akraneskaupstaðar að Stillholti 16-18 f.o.m mánu-
deginum 26. september 2011. 

Tilboð verða opnuð á skrifstofum Akraneskaupstaðar 
3. hæð  föstudaginn  14. október 2011 kl: 11:00

Nánari upplýsingar veitir Framkvæmdastofa 
Akraneskaupstaðar.

Styrkir úr tónlistarsjóði

Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir eftir 
Mennta- og menningarmálaráðuneyti auglýsir eftir 
umsóknum um styrki úr tónlistarsjóði, samkvæmt 
lögum um tónlistarsjóð nr. 76/2004 sbr. og reglum 
nr. 125/2005, til verkefna sem efnt verður til á 
tímabilinu janúar til ágúst 2012. Næst verður auglýst 
eftir umsóknum í apríl 2012 vegna verkefna á síðari 
hluta árs 2012. 
Hlutverk tónlistarsjóðs er að efla íslenska tónlist og 
stuðla að kynningu á íslenskum tónlistarmönnum og 
tónsköpun þeirra. Sjóðurinn skiptist í tvær deildir, 
tónlistardeild og markaðs- og kynningardeild. 
Minnt er á að styrkþegar úr fyrri úthlutunum þurfa 
að hafa skilað inn greinargerð vegna þeirra verkefna 
áður en nýjar umsóknir verða teknar til umfjöllunar.
Ítarlegri auglýsingu, upplýsingar um umsóknarferli 
og umsóknareyðublöð er að finna á vef ráðuneytisins 
www.menntamálaráðuneyti.is. Umsóknum skal 
skila á þar til gerðum eyðublöðum og senda á 
póstfangið: Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
tónlistarsjóður, Sölvhólsgötu 4, 150, Reykjavík.

Umsóknir skulu vera í þríriti og öll eintök undirrituð. 
Ekki er tekið við umsóknum rafrænt.

Umsóknarfrestur rennur út þriðjudaginn 
1. nóvember 2011.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
23. september 2011.

menntamálaráðuneyti.is

ÚTBOÐ ÚTBOÐ

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

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Landhelgisgæslu Íslands, 
óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við breytingar á rafkerfum 
bygginga innan öryggissvæðis Keflavíkurflug vallar. Í þessum  
áfanga fellst verkið í að breyta raflögnum í tilgreindum 
bygg ingum, bílgeymslu og geymslum og laga þær að gildandi 
reglugerð um raforkuvirki og ÍST: 200:2006 – Raflagnir 
bygginga. Skipta skal um rafbúnað, innlagnarefni, tengla, 
rofa, lampa, setja upp og tengja nýjar töflur og breyta 
lömpum. Sérhver bygging er um 900 m² að stærð með alls 16 
misstórum íbúðum á tveimur hæðum. Geymslur eru alls um 
300 m² að stærð á einni hæð. Byggingar þessar eru skammt 
suður af gömlu flugstöðinni við sama veg að nafni Þjóðbraut. 
Fara þarf inn um vaktað hlið til þess að komast á verkstað og 
skulu starfsmenn verktaka fá aðgangsheimild inn á vinnu-
svæðið og fylgja öryggiskröfum Landhelgisgæslu Íslands og 
þeim reglum sem gilda á öryggis- og varnarsvæðum. 
Helstu magntölur eru: 

Aftengja og fjarlægja: 
Aðaltöflu og rafbúnað í greinatöflum 23 stk 
Rofa og tengla 1.450 stk 
Ljós, lampa, rofa, spenna og reykskynjara 610 stk   
Dælur, þakviftur og heimilistæki 124 stk 

Nýr búnaður, uppsetning og breytingar : 
Aðaltafla og heimtaug 4 stk 
Greinatöflur 18 stk 
Pípur 460 metrar 
Tenglar og rofar 1.400 stk 
Strengir 800 metrar 
Ídráttavír 2.600 metrar 
Dælur og þakviftur 12 stk 
Lampar og reykskynjarar 480 stk. 
Breyta lömpum 146 stk. 

Vettvangsskoðun verður haldin 3. október 2011, kl. 10.00 til 
11.00 að viðstöddum fulltrúa verkkaupa. 

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 10. febrúar 2012. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 
hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með 
þriðjudeginum 27. september 2011.
 
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 11. október 2011, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

ENDURBÆTUR Á RAFLÖGNUM 
Í BYGGINGUM 627, 628, 629 OG 630 

OG GEYMSLUM 610, 611 OG 612 
KEFLAVÍKURFLUGVELLI 

ÚTBOÐ NR. 15125 

 

• TUNGUMÁL: spænska, enska, ítalska, þýska, hollenska, 
danska, norska o.fl. 

• ÍSLENSKA FYRIR ÚTLENDINGA
  Islandzki dla audzoziemców
  Icelandic as a second language

• HANDVERK OG LISTIR: Blýantsteikning, olíumálun, 
 skartgripagerð, glerbræðsla o.fl. 

• HANNYRÐIR: Leðurvinna, fatasuamur, hekl o.fl. 

• HEILSA – ÚTLIT OG HREYSTI: Bætiefni, förðun, hár og 
fegurð o.fl. 

• TÖLVUR OG REKSTUR: Almennt tölvunám, facebook, excel 
o.fl. 

• TÓNLIST: Gítar, bassi, trommur, blokkflauta, hljómborð o.fl. 

• ÝMIS NÁMSKEIÐ: Ætisveppir, spádómar, salsa, samskipti, 
ljósmyndun, bókhald o.fl. 

Nánari upplýsingar og innritun í síma 585-5860
og á netfanginu nhms@hafnarfjordur.is
Ný námskrá aðgengileg á netinu: www.nhms.is

Spennandi og skemmtileg  
námskeið að hefjast
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Til leigu um 370 fm. gott verslunarhúsnæði á 1. hæð 
(götuhæð).  Sýningargluggar til suðurs.  Húsnæðið skiptist upp í 
verslun, lager og skrifstofuherbergi. Góð bílastæði.  Bílageymsla 
er í húsinu.  Vsk.- húsnæði.  Laust frá 1. október n.k.

Lyngháls 4, 110 Reykjavík

Vagnhöfði 5, 110 Reykjavík

Til leigu 458 fm. iðnaðar/ verkstæðishúsnæði vel staðsett á 
Höfðanum. Þrjár stórar innkeyrsludyr, mikil lofthæð. Stórt bíla-
plan. Tvær skrifstofur, fundarherbergi og móttaka. Kaffistofa og 
wc. á millilofti. Ekki Vsk- húsnæði. Á lóðinni stendur 113. fm. hús 
sem  hægt er að leigja sérstaklega og getur hentað undir ýmsa 
starfsemi. Laust frá 1. október n.k.

37,1 fm. bílskúr með um 2,6 m. lofthæð. Leigist aðeins sem 
geymsluhúsnæði til rekstraraðila.  Ekki VSK-húsnæði. Laust strax!

Engjateigur 3, 105 Reykjavík

Til leigu um 310 fm. skrifstofuhæð á 1. hæð (gengið beint inn) 
við Borgartún í Reykjavík.  Laust strax.

Allar nánari upplýsingar veitir Helgi Már Karlsson 
í s. 534-1024 / 897-7086 eða hmk@atvinnueignir.is

Borgartún 1, 105 Reykjavík

Þessar vélar eru til sölu 
ef viðunandi tilboð fæst.

Upplýsingar veitir Halldór í síma 892 1026 
eða sendið póst á malbikunhg@isl.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Hilmar Jónasson, 
sölufulltrúi 
verður á staðnum
sími: 695 9500 
hilmar@miklaborg.is

Verð: 64,9 millj.

frá kl. 
15:00-15:30

sunn. 11.sept.

Glæsilegt 6 herb. raðhús á 

2-3 hæðum með bílskúr 

Skjólsæl suðurverönd með 

heitum potti fyrir aftan húsið.

Frostaskjól 49
laug. 24.sept.

107 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 15:00-15:30

Við leitum að ...

- með þér alla leið -  

569 7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

... 3ja herbergja íbúð á höfuðborgar-
svæðinu með áhvílandi lánum. 
Ákveðinn kaupandi.

... 150-200 m² sérhæð, rað-, 
par- eða einbýlishúsi í Garðabæ. 
Afhending samkomulag og sterkar 
greiðslur í boði.

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

30 nýjar íbúðir, fullbúnar án gólfefna
2ja, 3ja og 5 herbergja - Byggingarár:2011

Ferjuvað 13-15

laug. 24.sept.

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 14:00-15:00

- með þér alla leið -  

569 7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÞÚ ERT
MEÐ
FRÆGA
FÓLKIÐ 
Í VASANUM
MEÐ VÍSI

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!
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Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

Skorradalur – Sumarhús

Til sölu nýtt og glæsilegt 82 fm. heilsárshús á fallegum útsýnis-
stað norðan megin við Skorradalsvatn, í landi Vatnsenda. 
Húsið skilast fullbúið að utan, einangrað og plastað að 
innan ásamt því að allir milliveggir eru komnir upp. 
Hægt er að fá húsið fullklárað sé óskað eftir því.
Sjón er sögu ríkari.
Upplýsingar veittar í  síma: 866-0195

Landfestar ehf. eru fasteignafélag í eigu Arion banka. Markmið félagsins er að þróa öflugt fyrirtæki á fasteignamarkaði. Félagið hefur til umráða um hundrað og tíu þúsund fermetra af góðu húsnæði. 
Stærsti hluti þess er skrifstofuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Meðal helstu leigutaka félagsins eru bæði ríkisstofnanir og nokkur af stærri fyrirtækjum landsins. Landfestar ehf. sími 422 1400 www.landfestar.is 

Álfheimar 74 104 Reykjavík
Sérlega glæsileg skrifstofuhæð miðsvæðis í höfuðborginni.
Um er að ræða 1. 597 m2 á 2. hæð hússins með fallegu útsýni yfir 
Laugardalinn og næsta nágrenni. Eignin er öll á einni hæð og nýtist 
því einkar vel. Við húsið er bílastæðahús á þremur hæðum og því 
næg bílastæði og gott aðgengi. 
Húsnæðið er laust og tilbúið til afhendingar frá og með 1. október 2011.

Glæsilegt skrifstofuhúsnæði

Einnig til leigu: Suðurlandsbraut 22
108 Reykjavík

200 m2, skrifstofuhúsnæði

Hafnarstræti 160
600 Akureyri

160 m2, skrifstofuhúsnæði

Holtasmári 1
201 Kópavogi

350 m2, skrifstofuhúsnæði

Akralind 4
201 Kópavogi

130m2, skrifstofuhúsnæði

Upplýsingar veitir:
Jón Gretar Jónsson 
rekstrarstjóri 
s. 422-1400 / 856-1413 
jon@landfestar.is

Holtasmári 1
201 Kópavogi

Eftirfarandi rými eru laus:
7. hæð: 237 m2 fullbúin skrifstofa. 
Eignin skiptist í fimm rúmgóðar 
skrifstofur/fundarherbergi, 
eldhús, miðrými og salerni. 

Góð sameign og næg bílastæði. 
Sérlega fallegt útsýni til vesturs 
og norðurs. 
Laust strax.

Akralind 6
201 Kópavogur

Eftirfarandi rými eru laus:

2. hæð: Mjög gott 389 m2 
skrifstofurými. Húsnæðið er á 
tveimur hæðum. Á neðri hæðinni 
eru skrifstofur og opin rými en 
á rishæð er fundarherbergi og 
eldhúsaðstaða. 

Næg bílastæði eru við húsið.  
Laust strax.

Guðni Þ. Svavarsson
    Sími: 696 6946
    gudni@remax.is

Ástþór Reynir
lögg. Fasteignasali

 414 4700 
                                   

Fagleg þjónusta og ráðgjöf

Eftirfylgni - Árangur

Hafðu samband núna ef þú vilt að þín
eign fái þá athygli sem hún á skilið

Vernharð Þorleifsson 
    Sími: 699 7372 
    venni@remax.is

Ástþór Reynir
lögg. Fasteignasali

                                   senter@remax.is 
414 4706 

                                   

Vantar þig reyndan 
sölumann sem setur 

kraft í söluna?
Hafðu samband við verðlaunaðan sölu-

mann og fáðu að vita hvað hægt er 
að gera, það kostar ekki krónu.
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Renault Scénic árg 2000, Ekinn 135þ. 
Þarfnast viðgerðar. Verð 315þ. s. 
8916054.

Renault Kango árg 01, ek 150þ, nýsk. 
mjög góður og lítur vel út, v 490þ, 
Tilboð 390þ S. 8686951

Toyota Hiace, árg. ‘06. Átta manna, 
ek. 440 þkm. ssk. bíll í góðu standi. 
V. Tilboð góður staðgreiðslu afsláttur. 
Uppl. s. 690 0800.

Til sölu WV póló árg 97 5 dyra beinsk 
1,4 ek 142 þús ný tímareim ný 
skoðaður vetrardekk álfelgur verð 265 
þúsund ATH kortagreiðslur Uppl. s. 
gsm 868 2352

Til sölu wv bora árg 99 1,6 beinskiftur 
ek 191 þús ný tímareim ný skoðaður 
vetrardekk topp bíll verð 465 þús ATH 
kortagreiðslur gsm 868 2352

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.

Volvo S-70 Cross Country 1999, ek. 
148 þús. Fjórhjólad. ssk. Dekurbíll. 
Þjónustubók og smurbók frá upphafi. 
Sér ekki á honum utan sem innan, 
Topplúga, leðursæti og allur fáanlegur 
búnaður. Margt endurnýjað. Kr. 
1.050,000. S.897 1666.

VW Golf 2.0 Sportline árgerð 6/2005. 
Ekinn aðeins 32.000 km. Aflmikil 2 lítra 
bensínvél - sjálfskiptur - 17” álfelgur. 
Vel meðfarið eintak. Sami eigandi frá 
upphafi. Verð 1.890.000 kr. Upplýsingar 
í síma 696 1510

Til sölu Subaru Forester árg ‘03. Ek. 51 
þús. Á nýjum heilsárs dekkjum. Einn 
eigandi. Verð 1.300 þús. Uppl. í s. 553 
3067 eða 899 3017

Man dráttarbíll með vagi. Ásett V 
4.5. Getur fengist á 2.9 mil saman. S 
8407640

JCB Robot 165 ‘99. Ásett verð 1.5 mil. 
Tilboð 950 þús. S. 840 7640

Alu flokkunarskófla. Lítið notuð. Ný er á 
6 mil. Tilboð 2.9 mil. S. 840 7640

Til sölu frúarbíllinn Audi A4 árg. 2004 
ekinn 87. þús. km. Ásett verð 1680 þús. 
Uppl. í síma 8632175.

VOLVO XC90 árg.2004 ekinn.118.
þús. Vél.2521cc turbo/209 hestöfl. 
Sjálfskiptur. Er með dráttarkrók. Skoða 
skipti á mun ódýrari. Verð. 2.660.000. 
Uppl. oliing@simnet.is eða 6605130.

Volvo S40 T5 AWD til sölu.06” árg. 
ek.87þ.ssk. leður. lúga. o.fl. flott eintak. 
s. 8693033

 0-250 þús.

Toyota Carina árg 96 er til sölu. Ekinn 
ca.280.000 skoðaður, 2 eigendur frá 
upphafi . Gott eintak. Uppl. í síma 
895-6878

 250-499 þús.

VW Passat Station., árg 99’ ekinn 167þ.
km, til sölu. Vetrardekk fylgja. Bíll í 
toppstandi. Verð 470þ. S. 770 1014

Til sölu Toyota Corolla 1,6 árg. 
07.10/1998. Smurbók. Ný tímareim. 
Sk. 2012. Ekkert ryð. V. 490 þús. S. 
7726181

Toyota Avensis. Árg 1998. Ek. 180.000. 
Ný tímareim Verð: 490.000 S:8488520 
Oliska@internet.is

 500-999 þús.

Nissan Primera 2002 - ek 148þús - 
sjálfskiptur - verð 550þús s.7738782

 1-2 milljónir

Ford Focus Giah ek. 48 þús. Ný dekk, 
skoð. C. control, hiti í sætum, reyklaus. 
Verð 1500 þ. S. 664 2516

T.S Ford F-250 árg 99 7.3 turbo diesel 
ek210þús km á 35”dekkjum topp 
pickup verð tilboð S.868-4539 Óli Már

 2 milljónir +

Til sölu M. Benz, GL 320, diesel, 7 
manna, sk. 01.2008, ek 84þ. Toppl, 
leður, DVD, ofl. Gullfallegur bíll. Uppl. 
8936071

Land Rover Defender 2005 ek. 
163.000.- Fallegur og vel viðhaldinn 
bíll. 38” dekk, loftdæla, VHF talstöð. 
Webasto loftmiðstöð . Ný skoðaður 
án athugasemda. Verð 4.950.000. 
Upplýsingar 898-2566.

 Bílar óskast

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 að kaupa Toyota Hiace, lítið 
eknum árg. ‘07 - ‘10. Uppl í s. 820 0310

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

Óska eftir VW Transporter 2,5 disel. Árg. 
‘98-’02. S. 699 8330.

Óska eftir Mazda 2, Toyota Corolla 1,4 
VVTI eða Yaris 1.298 cc, 2006, hámarks 
keyrsla 80 þús. km. Hafið samband í 
síma 661 8388.

 Fornbílar

Til sölu Benz 230E 1981. ATH engin 
bifreiðargjöld og tryggingar á ári 15 þús. 
(Sparnaður á ári 150 þús.) Verð aðeins 
150 þús. Þarfnast lagfæringar að utan. 
Upplýsingar í síma 660 1050

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

VW Transporter húsbíll ‘93. Ek. 143 þ. 
Disel, orginal innrétting, 12 volt 220 
volt og gas. Verð 1600 þús. S. 892 3761

Óska eftir breyttum húsbíl í skiptum 
fyrir Nissan Navara 2006’38” breyttan. 
Uppl. í síma 8988923

 Mótorhjól

Husaberg 450 enduro, götuskráð. Árg. 
2008 ekið 38 tíma. Stgr. 600 þús. Sími 
863 8587

Kawasaki MeanStreak 1600 custom 
04.08 hlaðið aukahlutum, Glæsilegt 
hjól sem fær mikla athygli. Skoða skipti 
á vel útbúnu Can Am Outlander 800 
Uppl 664-8581

Til sölu Suzuki intruder 1400. Árgerð 
2000. Dekurhjól í toppstandi. Verð 990 
þúsund. Upplýsingar í síma 6640533 
hjá Rúnari.

 Fjórhjól

Polaris Sportsman X2 500 árg. 2007 til 
sölu. Götuskráð, spil, hiti í handföngum, 
vindhlíf o.fl. Ekið 6þús. V.1350þús. 
Uppl. í s 892 1519.

 Kerrur

Flexitorar 1.500 kg. með bremsum og 
750 kg. og mikið úrval af íhlutum 
fyrir kerrysmíði og viðgerðir. www.
topplausnir.is Smiðjuvegi 40, græn 
gata, s:517 7718

 Hjólhýsi

Til sölu glæsilegt Hobby hjólhýsi 
410SFE árg. ‘08. Sem nýtt. S. 898 5256.

 Vinnuvélar

Hitachi smágrafa til sölu
Til sölu HITACHI ZAXIS smágrafa 
1,8 tonn, árg 2004, díesel, 2000 
vinnustundir, ný vökvadæla, nýtt belti, 
skóflustærðir 30 og 70 cm, verð 1,6 
miljónir, uppl í síma 6615121

 Bátar

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

Til sölu 1/6 hlutur í þessum bát 
staðsettur í Króatíu. 30 tonna réttindi 
þarf á þennan bát. Upplýsingar 
snekkjan@gmail.com

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

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

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

 Aukahlutir í bíla

 Varahlutir

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

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum að byrja rífa H1 (starex), 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.

VW - Skoda - Varahlutir 

Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og 
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs 
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj. S. 534 1045.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

Dalvegi 6-8
201 Kópavogur
Sími 535 3500
www.kraftvelar.is
kraftvelar@kraftvelar.isUmboðsaðili fyrir Toyota lyftara á Íslandi

Í tilefni af Sjávarútvegssýningunni verður opið hús hjá okkur á Dalvegi 6-8 frá 
fimmtudegi til laugardags.

Sýningartæki á staðnum, allir velkomnir að kíkja við.

Á opnunartíma Sjávarútvegssýningarinnar geta gestir haft samband í síma
898 3523 og við sækjum þá sem þess óska.

Léttar veitingar í boði.

Toyota rafmagns-
og dísellyftarar
Fjögurra hjóla rafmagns- og dísel-
lyftarar með 2500 kg til 3000 kg 
lyftigetu á lager, árgerð 2011.

Til sölu
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 Hreingerningar

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

Pawel-ræsting
Heimilisþrif - fyrirtækjaþrif - 
Steinteppahreinsun - Teppahreinsun - 
Bónvinna. Mjög gott verð. S. 842 6522

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Trjáfellingar
Klippi, felli snyrti tré og runna. . Eiríkur 
Sæland garðyrkjufræðingur. Sími : 848 
1723.

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. 
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
568-3063 eða inná www.k2.is

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

 Tilboð ókeypis
Múrarar, málarar, háþrýstiþvottur, 
smiðir- gluggar og hurðir, rafvirkjar og 
píparar með mikla reynslu í viðhaldi 
fasteigna geta bætt við sig verkum. 
Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna 
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 699 
0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is

Topp Verktakar ehf
Flísar - parket - mála - múrarar - 
steinslípun - smiðir setjum upp 
eldhúsinnréttingar og margt fleira sem 
viðkemur húsaviðhaldi að utan sem 
innan. Frábært verð! Uppl. í s. 774 4449 
topp.verktakar.ehf@gmail.com

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA 
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar, 
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar 
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra 
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448 
Ólafur.

Sprautulökkun, spautum innréttingar, 
innihurðir, húsgögn og fl. Gná ehf, 
Uppl. s. 894 7200.

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.

 Nudd

THE BEST !! LUXURY, WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME 
24/7. S:857-0740

NEW!!! EXCELLENT RELAXING WHOLE 
BODY MASSAGE IN DOWNTOWN! THE 
BEST SERVICE! S.8665039

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

THE NEW !! .S.
Whole Body masage in Reykjavik Any 
time 823 6377.

 Spádómar

Andlegur Leiðbeinandi
Miðill og heilari-Michalina-er Angel 
Therapy Practitioner® (Charles Virtue 
Skóli) og hún lauk meistaraprófi í 
Sálfræð. Uppl. í s. 6977802

Spásíminn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

Spásíminn 903 3090
Ertu á tímamótum? Hvað viltu vita? 
Tarotlestur. Draumaráðningar. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

 Önnur þjónusta

Green-house

Fallegur danskur fatnaður, bjóðum 
uppá heimakynningar. Uppl. s. 777 
2281 Green-house.

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

X Senon bílaperur
H4, H1 og H7. Verð frá 500kr pr,stk. 
Smáratorgi 1 Bara ódýrari!

Nýjar vörur! Nýjar vör
Haust vörurnar komnar Súpersól 
Hólmaseli 2. 567-2077 og 587-0077 
Erum á facebook

Skemmusala!
Hlaupaköttur, inni- og útihurðir, stórar 
geymsluhillur (h. 235 x b. 85 dýpt 50), 
flúorlampar, nýlegir ofnar og gamlir 
pottofnar o.m.fl. til sölu. Upplýsingar í 
s: 862-0160

20% afsláttur
af 8-11 kg saltlömpum í dag á meðan 
birgðir endast. Ditto, Smiðjuvegi 4 
(græn gata) Opið mán-fös 12-18 og 
laugard. 12-15 Verið velkomin! ditto.is

Listmunir
Til sölu ýmsir munir eftir Guðmund 
frá Miðdal. Danskar postulínsstyttur 
frá Bing & Gröndalh og Royal 
Copenhagen. Málverk eftir Tolla, 
Ásgeir Smára, Birnu Smith og fleiri 
listamenn. Húsgögn frá Epal og 
Casa. Ýmislegt fleira áhugavert. 
classicart.is

Söluturn hættur
Til sölu pönnur, broiler og vifta. Háfur 
yfir pönnur, vifta tilheyrir. Gólfkælir, 
samlokugrill, frystiskápur, frystikista, 
djúpsteikingarpottur, kartöfluhitari, 
nammiborð, hitaofn fyrir pizzur og 
samlokur. Kæliborð fyrir samlokur. 8 
véla myndavélakerfi. Kælibúnt fyrir 
stórann kælir og ýmislegt fleira sem 
tilheyrir rekstrinum. Sjóðsvélar. Uppl. í 
S 893 0326

Samanbrjótanlegt Foosball borð í fullri 
stærð til sölu lítið notað v. 60þ 663 
3149 e. kl. 16.

Ódýr heimilstæki
Höfum til sölu þvottavélar, þurrkara, 
ísskápa og eldavélar. Síðumúli 37, 
neðan verðu. S. 847 5545.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL
 

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

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 Hljóðfæri

Harmonikur fyrir byrjendur og 
lengra komna. Harmonikukennsla. 
Harmonikugeisladiskar í úrvali. Vantar 
harmonikur í umboðssölu. www.
egtonar.is Sími 824 7610 & 660 1648.

 Sjónvarp

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

 Tölvur

Til sölu 1,5 ára MSI tölva. Næstum 
ónotuð. Hvít, 21” skjár 1920x1080HD. 
HDMI inng. Snertiskjár. Þráðl. lyklab. 
og mús. Tölvan er innbyggð í skjá. Dual 
core 2,2Gh. 4Gb minni. Verð 99000kr. 
Kostaði ný 199000kr. S:8434416.

 Vélar og verkfæri

Óska eftir að kaupa dokaborð. 
Upplysingar í sima 8960298/8988872.

 Til bygginga

Til sölu töluvert magn af stálpöllum, 
girðingum, vinnuskúrum, loftastoðum, 
doka, bitum, timbri og lítill flísalager. 
Staðsett í Keflavík. Uppl. s. 772 2990

 Verslun

Þjóðlagagítarpakki: kr: 22.900,- 
Gítar,poki,ól,auka strengjasett,stilliflauta 
og kennsluforrit. Gítarinn ehf,Stórhöfði 
27,S:552 2125 www.gitarinn.
is,gitarinn@gitarinn.is

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.

HEILSA

 Heilsuvörur

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur 
það líka með Herbalife. Reynsla í 
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is Rannveig s. 862 
5920.

Upplýsingar gefur Kristinn í síma 
899-7663 eða tjalda@simnet.is

Lok á allar gerðir heitra potta.

Áklæði úr sterkum pvc segldúk til í 
brúnu, bláu og gráu.
 
Sérsníðum lokin 
eftir þínu máli.
Einangrunarplöst 
sérstyrkt og plöstuð.

Til sölu
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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

EKKERT SEX NUDD,

En æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heitir 
POTTAR og margar teg. af NUDDI. Einnig 
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR, 
SNYRTING og VEITINGAR. Viðráðanleg 
verð og þú kemst fljótt að. Opið 
frá 12-18 alla daga nema sun. JB 
Heilsulind. S. 823 8280. 

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

NORSKA/NORWEGIAN 
I, II & III - ENSKA f. 
BÖRN-ENGLISH f. 
Children- ENSKA f 

fullorðna - ENGLISH f 
Adults - SPÆNSKA - 

Aukatímar; stærð- eðlis- 
og efnafræði

ICELANDIC, 4 weeks Md to Fr. Level I: 
8:15-9:45 or 18-19:30, start 3/10, 31/10, 
28/11, Level II: 16:15-17:45 start 3/10, 
3/10, 28/11. NORSKA/NORWEGIAN 4 
vikur, I: mán-fös 19:45-20:15, start 3/10, 
31/10, 28/11. II mán-fös kl 18-19:30 
start 3/10, 31/10, 28/11. ENSKA f. 
Fullorðna, Stig II kl 10:15-11:45 og 16:15-
17:45, mán-fös, 4 vikur: 3/10 31/10, 
28/11. ENSKA f börn 8 eða12 vikur: 
lau eða sun; 5-8 ára kl. 10-11, 9-12 
ára lau kl.11-12:15, SPÆNSKA: 4 vikur 
mán-fös kl 18-19:30 byrjar 3/10, 31/10. 
Fullorðinsfræðslan-IceSchool, Ármúli 5, 
s.5881160, www.iceschool.is

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ

 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.

 Heimilistæki

Gram Ísskápur án frystis til sölu 
185*60.5.ára. Burstað stál. S:615 3404. 
Verð 90þús.

 Málverk

Málverk úr dánarbúi til sölu á 
sanngjörnu verði. Sími 615 1771.

 Dýrahald

Golden retriever hvolpar 
til sölu!

Til sölu hvítir golden retriever hvolpar, 
hreinræktaðir, verða ættbókarfærðir 
HRFÍ og undan margverðlaunuðum 
rakka sem m.a. hefur hlotið 1 stig 
alþjóðlegrar meistaragráðu. Upplýsingar 
á berglindg@hafnarfjordur.is

Sheltie hvolpar til sölu
Tveir Sheltie hvolpar til sölu hundur 
og tík. Undan ISCH Aha Hot Fine 
Fairydream „Fiona” og Sunsweet Look 
my Way. Má nefna að Fíona var valin 
besti hundur sýningar 2007 af um 700 
hundum. Nánari upplýsingar í síma 821 
1893 og á http://home.no/mysheltie/

Enskur Springer Spaniel
Hvolpar til sölu undan yndislegum 
foreldrum Ættbók frá HRFI Bólusettir 
örmerktir afhendast í lok sept. 
S:6951714 eddajanette@hotmail.com

Labradorhvolpar til sölu Faðir 
veiðimeistari, móðir reyndur 
veiðihundur. Til afhendingar 9. október, 
ættbókarfærðir hjá HRFÍ. Hagstætt 
verð. heklugot.blogspot.com, brich@
simnet.is, 664 1821

ENGLISH SPRINGER SPANIEL Hvolpar til 
sölu, tví og þrílitir. S. 896 9478 Gunnar

Hreiræktaðir íslenskir fjárhundar Til 
sölu hvolpar, 3 rakkar og 1 tík. Átta 
vikna gamlir, bólusettir og örmerktir, 
ættbókarskráðir. Pörun skv. tillögu 
ræktunarráðs DÍF. Gulkolóttir að lit. 
Staðsettir í Reykjavík. Upplýsingar í 
símum 8645590 (Haukur) og 
8456798(Sigrún Dís).

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.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

Þverá í Borgarfirði
Sjóbirtingsveiði í neðri hluta Þverár. 
Eingöngu fluguveiði frá 14. sept. - 30. 
sept. Uppl. í síma 848 2304.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

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

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

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

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

2ja herb. 60m2 nýtt bakhús til leigu 
á sv.101. Leiga 160 þús./mán. + 
3ja mán. trygging. Sendið uppl. um 
fjölskylduhagi á barug@visir.is

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

2j.herb 60fm við Jörfabakka 3ja hæð 
100þ. og 80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 
80þ. S. 6603820

5herb. íbúð m.útsýni Frá159þ.Frábær 
staðs. í Mosó.Reglus. áskilin. 65@rvik.
com 8446100

109 Rvk - Seljahverfi Gott herb. 
,aðgangur að baðherb., ísskáp, neti o.fl. 
uppl. 891 7630.

3.herb. íbúð í tvíbýlishúsi í Helgafelli 
Mos til leigu frá 1.okt. Verð 150.000 kr. 
S: 6935151

Björt og falleg 3 herb. íbúð til leigu í 
Mosó. 117 fm með bílastæði í lokaðri 
bílageymslu. Verð 170 þús. laus 1. okt. 
S. 698 3929.

Selfoss, lítil fjögurra herbergja íbúð til 
leigu, góðu hverfi, Uppl. í S. 698 8072.

Herbergi til leigu við Kringluna í Rvk öll 
aðstaða. S. 899-2060/499-2072

 Húsnæði óskast

Erlent fyrirtæki vantar íbúðir m. húsg. 
2-3 herb. Leigut. 3-12 mán. Jón Rafn hjá 
Valhöll S: 695-5520.

Óska eftir íbúð (2-3 herb) til leigu frá 
1. okt. á höfuðbsv (helst í Garðabæ) f/ 
eldri borgara. Sími 8442949

 Sumarbústaðir

Vestri-hólmur Stokkseyri til sölu. 
Náttúruperla, 30 mín frá Rvk.Mikið 
fuglalíf,5 mín gangur í fjöruna.90 
fm eldri útihús, veggeingar í 86 fm 
heilsárshús og 30 lm forsteyptar 
einingar fylgja, aðgangur að hagabeit.
Stærð 5000fm. Verð aðeins 7,2m. Uppl 
í S. 695 6999 eða asgautur@internet.is

Sumarhús í Skorradal, Vatnsendahlíð. 
Lóð + teikngar af 75fm bústað. Uppl. 
í s. 661 9521

 Atvinnuhúsnæði

Húsnæði fyrir vefverslanir, hönnuði og 
aðra í Álfheimum 2-4. Lágmarksleiga 1 
dagur. Erum á Facebook. omax.ehf@
gmail.com, 8993577

Til leigu 120 fm snyrtilegt 
skrifstofuhúsnæði í Skipholti 50c laust 
1.okt Uppl. 820 1694.

Til leigu 38fm skrifstofupláss á besta 
stað í 101. Sérinngangnur og internet. 
Leigist fram á vor. 70 þús. pr.mán. Uppl. 
í síma 867 0759

 Geymsluhúsnæði

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

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

Upphitað geymsluhúsnæði í Garði. 
Tekur gleymslu minni fellihýsa og 
tjaldvagna. Uppl. í síma 865 1166.

Húsbílar, hjólhýsi, ferðavagnar, bílar. 
Erum að opna geymsluhúsnæði á 
Suðurnesjum. Sími 898 7820

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

Geymsluhús.is
Innri Njarðvík, fellih, tjaldv, bílar ofl. 
ATH!gott verð!! Ennþá nokkur pláss 
laus. S. 698 8010 & 770-5144.

Geymsluhús.is
Innri Njarðvík, Geymslupláss fyrir tjaldv. 
Einungis 15 þús fyrir veturinn. S. 698 
8010 & 770-5144.

Tökum að okkur geymslu á 
fell i-hjól-pallhýsum-tjaldvögnum 
(Garður) suðurnes gsm: 8671282

Húsvagnageymslan 
Þorlákshöfn.

Eigum nokkur laus pláss í vetur. Uppl. 
s. 866 6610.

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

Upphituð 
ferðavagnageymsla í 

Borgarf.
Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og fl. 
S: 612 6130 , solbakki.311@gmail.com

 Gisting

Yndisleg fullbúin efrihæð á Akureyri. 
5 mín. frá miðbæ og sundlaug. Ennþá 
laust á skíðatímabili. Sendi myndir. 
Uppl. 770 5018.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Atvinna Noregi
Vantar vana Smiði og píparar.

Flug og húsnæði
4-5 vikur vinna 2-3 vikur frí

Upplýsingar í Síma 0047 
46981730 og 0047 47932838

Danshljómsveit !
Skemmtistaður óskar eftir 
að komast í samband við 

hljómsveit sem leikur alhliða 
dansmúsík

Nánari upplýsingar sendist 
á thjonusta@365.is merkt 

„danshljómsveit”

Starfsfólk óskast !
Veitingahús óskar eftir 

starfsfólki á bar, einnig vantar 
kokk.

Umsóknir sendist á 
thjonusta@365.is merkt 

„veitingahús”

Óskum eftir starfsmanni í fullt starf í 
verslun okkar í Smáralind. Viðkomandi 
þarf að vera orðinn tvítugur, reyklaus 
og hafa reynslu af þjónustustörfum. 
Áhugasamir sendi umsókn með 
mynd á dogma@dogma.is DOGMA - 
SMÁRALIND

Loftorka ehf
Óskar eftir vönum 
verkamönnum í 

jarðvinnuframkvæmdir, 
tímabundið.

Upplýsingar í síma 
565 0875 / 892 0525

Vantar fólk í beitningu á Bakkafirði. 
Uppl. í s. 899 8741.

Smiðir
Vanir smiðir geta bætt við sig 
verkefnum. uppl í síma 856-5555

Tækifæri - Áskorun
Viltu nýta tíma þinn betur. Höfum 
tækifæri fyrir þig. Ábati sem skilar 
árangri. Þjálfun - samvinna. Upplýsingar 
í síma 821 4445.

Óska eftir að ráða manneskju til 
starfa í fiskbúð á höfuðborgasvæðinu. 
Umsækandi þarf að vera röskur, 
stundvís, heiðarlegur, metnaðarfullur, 
jákvæður og geta hafið störf sem 
fyrst. Hæfniskröfur: íslenskukunnátta, 
matargerð, rík þjónusulund og geta 
unnið sjálfstætt. Uppl. veitir Haraldur 
s. 775 6566

 Viðskiptatækifæri

Langar þig að opna vefverslun? 
Bjóðum vefverslunarkerfi sniðið að 
ísl. aðstæðum á frábæru verði. www.
korfukerfi.net

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Konur í ævintýraleit
Nú er mikið um nýjar auglýsingar 
kvenna sem leita ævintýra á Rauða 
Torginu Stefnumót. Konur auglýsa frítt 
í s. 555-4321. Karlar hlusta á augl. 
kvenna í s. 905-2000 og 535-9920.

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.

Matar og skemmtikvöld

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín



Reynimelur 32
107 Reykjavík
Falleg 3ja-4ra herb. íbúð á 1. hæð

Stærð: 93,9 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1939
Fasteignamat: 20.900.000

Verð: 28.900.000
Sérinngangur. Anddyri með gólfdúk og opnu fatahengi. Hol er rúmgott og gengið í allar vistarverur
þaðan. Parket. Eldhús með flísum, innréttingu, tengt fyrir uppþvottavél og horngluggi. Stofa er rúmgóð
með glugga í suður. Parket. Hjónaherbergi með Brúnás fataskápum og parketi. Sérstakt herbergi með
glugga á 3 vegu. Parket. Bað með gólfdúk, flísum, baðkari, handklæðaofn og glugga. Íbúðarherbergi á
jarðhæð. Þar er einnig sérgeymsla, sameiginlegt þvottahús og þurrkherbergi. Afhending 1. desember.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Auður Sigríður
Sölufulltrúi

arg@remax.is

audur@remax.is

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

thora@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 25. sept kl. 17:00 - 17:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

824 7772

7772882

Kögursel 14
109 Reykjavík
Fallegt og vel staðsett einbýli !

Stærð: 208,9 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1983

Fasteignamat: 33.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000
Áhvílandi 28.000.000 kr sem fást yfirteknar.

Fallegt og mjög vel staðsett einbýlishús ásamt bílskúr við Kögursel.
Húsið er mjög rúmgott og vel skipulagt með 5 svefnherbergjum.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anton Máni Svans
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

antonmani@remax.is

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag 25.sept kl 18 -18:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

615 0005

699 5008

Rekagrandi 1
107 Reykjavík
Góð eign óborganlegt útsýni

Stærð: 140,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1983

Fasteignamat: 22,3

Verð: 32.900.000
Remax Lind og Páll kynna: Glæsileg 140,7 fermetra íbúð á þriðju & fjórðu hæð í fjölbýlishúsi með
bílgeymslu við Rekagranda í Reykjavík. Íbúðin er með 3 svefnherbergjum, fataherbergi og 2
baðherbergjum og stofu. Óborganlegt útsýni er úr þessari eign.Ákv góð lán upp á c,a 23.5M
Allar nánari uppls gefur Páll í síma 861-9300 eða pallb@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

861 9300

Álfatún 12
200 Kópavogur
Rúmgóð sérhæð við Fossvogsdalinn

Stærð: 135,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1984

Fasteignamat: 26.450.000

Verð: 30.500.000

RE/MAX  Senter  og  Þóra  kynna  stóra  sérhæð  í  grónu  hverfi  Kópavogsmegin  í  Fossvogi.  Um  er  að  ræða
sérhæð í þríbýli  með sér inngangi,  afgyrtum timburpalli  í  suður og garði.  Nánari  lýsing; Forstofa er flísalögð
með  fatahengi.  Eldhús  með  góðri  innréttingu  úr  beyki  með  gráum  borðplötum,  nýlegum  Siemens
eldhústækjum og borðkrók,  þaðan er  útsýni  niður  í  dalinn.  Stofa/borðstofa er  rúmgóð með útgengi  út  á pall
(suður). Á gangi eru 3 svefnherbergi, rúmgott hjónaherbergi og 2 barnaherbergi og  miklir skápar alveg upp í
loft.  Rúmgott  fjölskyldu/sjónvarpsherbergi  með góðum gluggum er  fyrir  enda gangsins,  þar  má auðveldlega
koma fyrir svefnherbergi til  viðbótar. Baðherbergi er flísalagt með hvítri innréttingu og baðkari. Þvottahús og
geymsla eru inn af baðherbergi. Gólfefni; Á stofu, gangi og herbergjum er parket, dúkur í eldhúsi og flísar á
baði í forstofu. Húsið er í góðu ástandi, þak nýlega yfirfarið og pallur pússaður og fúavarinn (2011).
Álfatún er í fjölskylduvænu og grónu umhverfi, stutt er í skóla og leikskóla.
Allar upplýsingar um eignina veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn kl. 18.00-18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

7772882

Mosprýði 5
210 Garðabær
Vandað og fjölskylduvænt parhús

Stærð: 229,9 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 2010
Fasteignamat: 21.120.000

Bílskúr: Já

Verð: 46.000.000
RE/MAX Senter og Þóra kynna glæsilegt og vandað hús í hrauninu í Garðabæ. Húsið er staðsteypt og
og skiptist í 4 svefnherbergi, opið eldhús og stofu, miðrými og stóran bílskúr auk geymslu og
þvottahúss. Gert er ráð fyrir pöllum og lagnir komnar fyrir heitan pott. Húsið er pússað að utan, glerjað
og hurðir komnar í. Nánast tilbúið til innréttingar að innan sjá nánar í lýsingu á www.remax.is
Allar frekari upplýsingar um eignina veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag kl. 15.00-15.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

7772882

Þrastarhöfði 55
270 Mosfellsbær
Glæslegt einbýli á einstökum stað

Stærð: 303 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2007

Fasteignamat: 59.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 88.000.000

Öll  herbergin  5  eru  með  rennihurðaskópum  frá  Invita,  Eldaskálanum,  speglar  og  hvítt  háglans.  Stórt
baðherbergi með horn-nuddkari. 4 baðherbergi hússins eru með innréttingum frá HTH.Baðtækin eru Voila og
kranarnir frá Agli Árnasyni. Engir vaskar í húsinu er eins og eru frá Fígaró, Garðabæ. Allar hurðar í húsinu eru
þýskar, sérpantaðar, óvenju háar,hvítar sprautulakkaðar. Gólfefni í húsinu eru brúnar stórar flísar frá Álfaborg
og eru þær einnig í bílskúrnum,gólfhiti alls staðar í eigninni. Eldhúsið er með hvítri sprautulakkaðri háglans, frá
Invita,  Ofn  og  spam-helluborð  frá  Miele.  Útgegnt  er  bæði  frá  baðherberginu  og  frá  stofunni  á  risastórar
þaksvalir sem nær á 3 vegu hússins. Stórfenglegt útsýni er frá húsinu.Húsið er ómálað og lóðin er ófrágengin,
a öðru leyti er húsið að mest klárt. 40 fm bílskúr.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Stefán Jarl
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

stefan@remax.is

Opið
Hús

Sunnudagur 25.9 milli kl.17-18

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

8929966

Vatnsstígur 3b
101 Reykjavík
Flott íbúð í endurnýjuðu húsi

Stærð: 60,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1929

Fasteignamat: 14.950.000

Verð: 18.700.000
Snyrtileg íbúð á besta stað í nýlega endurnýjuðu húsi að Vatnsstíg.
Andyri: Flísalagt með fataskáp.Baðherbergi: Flísar hólf og gólf, baðkar með sturtu, upphengt salerni og
góð innrétting,tengi f. þvottavél.
Svefnherbergi: Skilrúm skilur að svefnherbergi og stofu.  Stór skápur
Eldhús og stofa: Opið rými, góð innrétting og tæki í eldhús fylgja, parket á gólfi, mikil og góð lofthæð.
Sérgeymsla flísalögð.Húsið er í lokuðu porti og var endurnýjað 2006 bæði innan og utan

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Stefán Jarl
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

stefan@remax.is

Stefán Jarl 892-9966 kynnir:

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

8929966
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undir eftirliti með að gera ekki 
sömu mistök og Veigar, og að vera 
góð fyrirmynd fyrir Kjartan.“

Kjartan er í áttunda bekk 
Háteigsskóla og fermist í vor: „Það 
hefur nú minnkað á síðustu árum 
en lengi fannst mér verst að vera 
notaður í alls kyns snúninga fyrir 
eldri bræður mína.“

Tilheyrir að fljúgast á
Bræðurnir eru sammála um dýr-
mæti félagsskapar hvers annars 
og allir vildu þeir vera vinir ef 
ekki væru þeir bræður.

„Gunnar Jökull býr yfir gífur-
legu umburðarlyndi og aðdáunar-
verðum vilja til að gleðja aðra, og 
Kjartan er skemmtilegur orkubolti 
sem er alltaf til í að gera eitthvað 
skemmtilegt,“ segir Veigar um 
kosti bræðra sinna. 

Gunnar Jökull segir bræður sína 
bæði fyndna og skemmtilega, og 
Kjartani þykir þeir allir hafa allt 
gott til brunns að bera.

En slæst aldrei upp á vinskap-
inn? „Jú, jú, bræðraslagir hafa 
komið upp á í gegnum árin, en 
þeim hefur fækkað mikið. Það er 
í eðli stráka að finnast gaman að 
tuskast og tilheyrir í bræðrahópi 
að takast svolítið á,“ segir Gunnar 
Jökull og uppsker samþykki 
bræðra sinna. 

„Þegar maður umgengst fólk 
jafn mikið og bræður sína á heim-
ili er eðlilegt að mönnum líki ekki 
alltaf hverjum við annan. Því 
koma upp útistöður en þeim hefur 
fækkað mikið og nú tökumst við 
bara á í gríni,“ upplýsir Veigar.

Bræður að eilífu
Að sögn foreldra þeirra, Sigríð-
ar Kjartansdóttur og Gunnars 
Jónssonar, eru bræðurnir sterkir 
félagslega, í stórum vinahópum og 
rekast vel í hópi. Heima eru þeir 
aldir upp við samverustund fjöl-
skyldunnar við matborðið á laug-
ardagskvöldum og leggja mikið 
upp úr þeirri samveru, enda mikið 
hlegið og spjallað á þeim stundum.

„Við erum sannir vinir, alltaf 
kátir að hittast og njótum tím-
ans sem gefst á milli náms, tóm-
stunda og annarra vina. Þannig 
kann ég best að meta stundirnar 
heima og ferðalög sem við upplif-
um saman,“ segir Veigar. Kjartani 
finnst skemmtilegast að fara með 
bræðrum sínum á snjóbretti og 
Gunnar Jökull hefur sína skoðun 
á vináttu bræðranna: 

 „Bræður bindast sterkum bönd-
um því þeir hafa þekkst alla ævi.“ 

Veigar telur bræðrabönd frá-
brugðin vinaböndum því bræð-
ur alist upp við sambærilegar 
aðstæður. „Bræðrabönd endast 
mannsævina út en vinabönd koma 
og fara, þótt þau geti líka verið 
sterk. Við gætum hver annars og 
stöndum saman þegar eitthvað 
bjátar á, þótt við séum líka oft 
ósammála og rífumst.”

Vinir í raun og lífsháska
Bræðurnir segjast aldrei hafa 
saknað þess að eiga systur, enda 
viti þeir ekki hvernig það sé. 

„Ég er bara ánægður að eiga 
þessa bræður sem eru alltaf til 
staðar fyrir mig,“ segir Kjartan, 
og víst hefur reynt á stuðning og 
hjálparhönd í gegnum tíðina. 

„Bróðureðlið er að standa 
saman. Ég passa upp á bræður 
mína og þeir passa upp á mig. 
Þannig bjargaði ég Veigari frá 
drukknun þegar ég var sex ára 
og hann féll ofan í vök á ísi lögðu 
vatni,“ segir Gunnar Jökull, sem 
einnig hefur oft gætt Kjartans, 
eins og Veigar stóri bróðir.

„Ég var lengi óvarkár í umferð-
inni, æddi út á götur og fyrir bíla, 
en þá var ég heppinn að hafa styrk-
ar hendur bræðra minna til að 
stoppa mig,“ segir Kjartan. - þlg

FRAMHALD AF FORSÍÐU

Hann er engin byrði
Bróðurástin hefur orðið mörgum að yrkisefni en enginn lýsir henni þó eins fallega og Astrid 
Lindgren í sögunni Bróðir minn Ljónshjarta. Þar nær ást þeirra Snúðs og Jónatans út yfir gröf og 
dauða og óhugsandi er að annar þrífist án hins. Skyldulesning fyrir alla, jafnt börn sem foreldra.

Annar óður til bræðralagsins er hinn hugljúfi texti He Ain’t Heavy, He‘s My Brother sem flestir 
þekkja í flutningi The Hollies. Það voru þeir Bobby Scott og Bob Russell sem sömdu lag og texta 
fyrir Kelly Gordon árið 1969 og magnaðri óður til ástar á milli bræðra er vandfundinn.

Setningin: Hann er engin byrði – hann er bróðir minn ,finnst þó í prentuðum heimildum allt 
aftur til ársins 1884. Seinna var frasinn gerður að einkennisorðum unglingastofnunarinnar Boys 
Town í Nebraska að frumkvæði stofnandans, föður Flanagans. 

Bróðir minn Ljónshjarta er hugljúfasta bræðrasaga 
allra tíma.
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Tónleikaröðinni Töfrahurðinni 
verður hleypt af stokkunum í Saln-
um í Kópavogi á morgun. Fyrstu 
tónleikarnir hafa yfirskriftina „Úr 
rusli og drasli“ og þar er ætlunin 
að sýna hvernig hægt er að búa til 
hljóðfæri úr endurvinnanlegu efni. 
Tónleikagestir kynnast sögu hljóð-
færanna, hvernig þau eru uppbyggð 
og hvernig á að spila á þau. Frank 
Aarnink slagverksleikari leiðir hóp 
krakka sem hafa tekið þátt í nám-
skeiði í hljóðfærasmíði. Þeir sem 
ekki voru á námskeiðinu hafa þó 
ekki misst af lestinni því frá klukk-
an 12.30 verður hljóðfærasmiðja á 
torgi Salarins og fá tónleikagest-
ir að reyna sig í hljóðfærasmíði og 
búa til hljóðfæri sem síðan má nota 
á tónleikunum. 

Prinsessan á Bessastöðum er 
komin á stjá í Þjóðleikhúsinu og 
leikur þar við hvern sinn fingur 
allar helgar í sýningunni Ballið á 
Bessastöðum. Verkið er að hluta til 
byggt á hinum geysivinsælu Bessa-
staðabókum eftir Gerði Kristnýju 
og tónlistin er eftir Braga Valdimar 

Skúlason, sem meðal annars hefur 
getið sér gott orð með Baggalúti 
og Memfismafíunni en semur nú 
í fyrsta sinn tónlist fyrir leikhús. 
Gerður Kristný og Bragi Valdi-
mar eiga heiðurinn af söngtextum 
í sýningunni.

Í Borgarleikhúsinu 
leita Dórótea og félagar 
hennar að leiðinni til 
Oz á stóra sviðinu um 
helgar í söngleiknum 
Galdrakarlinn í Oz, 
sem er einn vin-
sælasti fjölskyldu-
söngleikur allra 
tíma. Allir kann-
ast við ævintýrið um 
Dóróteu sem leggur upp 
í langferð til Gimsteina-
borgarinnar handan regn-
bogans og vinina þrjá sem hún eign-
ast á leiðinni; fuglahræðuna sem 
hefur engan heila, ljónið sem skortir 
hugrekki og tinkarlinn sem vantar 
hjarta. Tónlistina þekkja líka allir 
og eflaust munu margir humma 
með í sætum sínum.

Möguleikhúsið sýnir í Menn-
ingarmiðstöðinni Gerðubergi í 
vetur og verður fyrsta sýning á 
Prumpuhólnum á morgun. Sýn-
ingin er ætluð áhorfendum á aldr-
inum tveggja til tíu ára og tekur 45 
mínútur í flutningi. 

Sagan segir frá Huldu, sem er 
nýflutt úr borginni og upp í sveit. 

Þegar hún fer í feluleik með 
Halla bróður sínum vill ekki 

betur til en svo að hún vill-
ist og ratar ekki heim. 

Henni líst ekkert á 
þetta umhverfi þar 
sem allt er fram-
andi; lyktin er nátt-
úrufýla, grasið 

stingur og það eru 
pöddur úti um allt. Allt 

sér hún þetta þó í nýju ljósi 
þegar hún kynnist stráknum Steina. 

Ýmislegt fleira sem öll fjöl-
skyldan getur haft gaman af er í 
boði í borginni og úrvalið á vafa-
laust eftir að aukast eftir því sem 
haustmyrkrið þéttist og hitastigið 
lækkar. - fsb

Leiklist og tónlist fyrir 
alla fjölskylduna
Haustmyrkrið hefur sína kosti og meðal þess sem lifnar við á haustdögum eru leikhús og 
tónleikaraðir fyrir alla aldurshópa. Fátt er skemmtilegra en að öll fjölskyldan eigi saman 
góða stund á sunnudagseftirmiðdegi við dillandi tónlist og leik.

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!

*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.

FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS • ÁGÚST 2011

VICKY
MÝKRI LÖG Á NÝRRI PLÖTU

BJÖRK

GEFUR ÚT RÁNDÝRT BOX 

FYRIR SAFNARA

vodafone.is

Í skólann
Stórsnjallir símar á frábæru verði

í verslunum Vodafone

SEPTEMBER
TILBOÐ

HITAKÚTAR OG OFNAR MEÐ 15% AFSLÆTTI 

Olíufylltir 
rafmagnsofnar

Norskir ryðfríir 
hitakútar

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 ]

ferðalög
SEPTEMBER 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.
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FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 29. júlí 2011

●  Harpa Einarsdóttir 
hannar nýja fatalínu ●  Á rúmstokknum ●  Tískutáknið Amy Winehouse

THELMA BJÖRKEINARSDÓTTIR
Stefnir á 

atvinnumennsku

Kr.

TILBOÐ
47.950

TILVALIN Í FERÐALAGIÐ

10.1”

34
s 
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fjölskyldan[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]
september 2011

Börnin velja bækurnar Sara Hlín Hálfdánardóttir 
hefur gefið út barnabækur 
undir nafninu Unga ástin 
mín í fimm ár.  SÍÐA 6

Leikið með grænmetiBregðið á leik með fat af ý
grænmeti B R

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 o

skemmtilegan hátt en Fjöl k
nokkrar h

Sannir skógarmenn 
Feðgarnir Hannes Pétursson og Fannar 

Logi Hannesson skemmtu sér ærlega 

saman á feðgahelgi í Vatnaskógi.
SÍÐA 2

Einininn
ýjajajaa
sttoto
skkuku
innenene

ÓTTIR
tefnefnefn
nnn

matur
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

júlí 2011

Feta og fersk
  jarðarber
Sumarlegt salat að hætti mat-

reiðslumanna veitingahússins 73.

SÍÐA 6

Lífrænt
lostæti
Marentza 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. 

REYKJAVÍK AKUREYRI EGILSSTAÐIR KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

VIKUTILBOÐ Á ÞRÁÐLAUSU

19.990
ogitech ClearChat PC
Þráðlaus heyrnatól með hljóðnema

Drægni er u.þ.b. 10 metrar

Hljóðnemi með umhverfishljóðsíu

2.4GHz USB sendir fylgir
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Líftækni í ljósi bókmennta
Vélmenni, gervimenni og klón eru viðfangsefni bókar Úlfhildar Dagsdóttur.SÍÐA 6

Hrafninn kyssir í RekavíkEvan Fein hefur samið kammeróperu sem 

gerist í Rekavík á Hornströndum. SÍÐA 2
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Sannir skógarmenn 
Feðgarnir Hannes Pétursson og Fannar 

Logi Hannesson skemmtu sér ærlega 

saman á feðgahelgi í Vatnaskógi.
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Faldir fjársjóðir

Sigga Heimis fjallar um 

eftirsótta nytjahluti.
SÍÐA 2

Margt að sjá

Kaupmannahöfn 

kraumar af spennandi 

hönnunarviðburðum.
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STINGUM EKKI
HÖFÐINU
Í SANDINN

Stöndum saman  
– Styrkjum Stígamót!
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Töfrar Grænlands  Þeir sem 
 leggja leið sína í  Fjölskyldu- og 
húsdýragarðinn um helgina ættu 
að koma við hjá selalauginni. 
Þar hefur verið komið upp stór-
skemmtilegri sýningu ljósmyndar-
ans Fianns Paul á grjótagarðinnum 
við  laugina. Hún samanstendur 
af myndum frá Norður-Græn-
landi sem hafa verið prentaðar á 
vatns- og veðurhelda dúka og er 
hver þeirra 120x80 sentimetrar að 
stærð. Þær sýna Grænlendinga 
á heimaslóðum klædda í hefð-
bundinn heimskautaklæðnað.

Sprell og sprikl  Aikikai  Reykja-
vík (Aikido) og Jiu Jitsufélag 
Reykjavíkur (JJFR) verða með 
opið hús í æfingahúsnæði félag-
anna í Faxafeni 8 á morgun milli 
klukkan 14 og 17. Félögin sýna 
 atriði og stuttar æfingar og gefst 
 kostur að prófa, horfa eða þiggja 
 léttar veitingar. Nánar á www.
sjalfsvorn.is og www.aikido.is.

Sígild speki  Flestir Íslendingar 
kannast við hin fornu Hávamál, 
sem hafa að geyma lífsspeki um 
góða siði, hegðun og samskipti. 
 Nú hefur Þórarinn Eldjárn  endur-
ort einn þátt þeirra, Gesta þátt, á 
auðskiljanlegri íslensku og gefið 
út í bók með myndum eftir Krist-
ínu Rögnu Gunnarsdóttur. Myndir 
hennar verða jafnframt til sýnis 
í Norræna húsi nu frá og með 8. 
október.

GAGN&GAMAN

Misstu ekki af því þegar fjórar magnaðar þáttaraðir
hefja göngu sína í kvöld og næstu daga!

· Ef þú gerist áskrifandi og greiðir með VISA 

  kreditkorti færðu allt að 30% afslátt.

· 10% aukaafsláttur í þrjá mánuði.

· 12 vinsælustu fjölvarpsstöðvarnar fylgja 

   frítt með fyrsta mánuðinn.

   Gildir til 3. október.

Boðgreiðslutilboð 

fyrir peningana með áskrift að Stöð 2 
því Stöð 2 Extra, Stöð 2 Bíó ogplúsrásirnar fylgja frítt með fyrir aðeins

Þú færð meira

237 kr. á dag

Þessi margverðlaunaði þáttur
byrjar tíunda veturinn með spjalli 
við listamanninn Erró.

SJÁLFSTÆTT FÓLK

ðl ð þ
FYRSTI ÞÁTTUR SUNNUDAG KL. 19:40

Ný og spennandi ævintýraþátta-
röð úr smiðju Steven Spielberg.  

TERRA NOVA

d þ
FYRSTI ÞÁTTUR ÞRIÐJUDAG KL. 21:50 

Þessir umtalaðasti spennuþáttur 
ársins er vel heppnuð endurgerð 
á dönsku þáttunum Forbrydelsen.

THE KILLING

l ð þ
FYRSTI ÞÁTTUR SUNNUDAG KL. 21:05

Laugardagskvöldin eru bara ekki eins 
án ástsælasta þáttar þjóðarinnar. 
Skemmtiþáttur ársins á síðustu Eddu.

SPAUGSTOFAN

d k ld b kk
FYRSTI ÞÁTTUR Í KVÖLD KL. 19:35

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær - Borgarnes

Tilboðin gilda 22. - 25. sept. 
eða meðan birgðir endast

LLIFFUR
FFERERRSSK

Kræsingar & kostakjör

 50%
afsláttur

 25%
afsláttur

3.989kr/kg

áður 4.898 kr/kg 

1.998kr/kg

áður 2.295 kr/kg 

199kr/kg

áður 399 kr/kg 

299kr/kg

áður 398 kr/kg 

SLSLLÁTUR 3 STK.ÁT STSTKTK.K.
FROSIÐFFRROS
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699kr/kg

áður 849 kr/kg

698kr/pk.

áður 829 kr/pk. 
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CCOOCACA-CCOLLA

395kr/pk.

áður 589 kr/pk.

RIRISISASA--SSMÁMÁÁKÖKÖKUKUR
AÐAÐI

99kr/stk.

áður 198 kr/stk. 

 40%
afsláttur

 50%
afsláttur

 33%
afsláttur

1.199kr/kg

áður 1.998 kr/kg 
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Þ
egar „syngjandi einka-
spæjarinn“ Philip E. 
Marlow lá á spítala 
með skæðan húðsjúk-
dóm, í vinsælum sjón-
varpsþætti hér forðum 

daga, lenti hann í erfiðri aðstöðu 
þegar ung og myndarleg hjúkrun-
arkona þurfti að smyrja hann hátt 
og lágt með kremi. Til að forðast 
holdris reyndi Marlowe að beina 
hugsunum sínum að öllu því leið-
inlegasta sem kom upp í kollinn á 
honum. Ofarlega á þeim hugrenn-
ingalista voru hjónakornin John 
Lennon og Yoko Ono. 

Einkaspæjarinn er fráleitt sá 
eini sem hefur þessa skoðun á 
fyrirbærinu John og Yoko, svo 
vandlega hefur saga hjónanna verið 
tuggin ofan í flesta sem á annað 
borð fylgjast með dægurmenning-
unni. Bítlarnir, og sér í lagi Lennon, 
virðast óþrjótandi efniviður í blaða-
greinar, bækur, sjónvarps- og 
útvarpsþætti og kvikmyndir, enda 
er saga þeirra um margt einstök. 
Því er svo komið að þegar fréttist 
að ný mynd um Lennon sé á leið-
inni (sem gerist afar reglulega og 
sérstaklega þegar haldið er upp á 
stórafmæli frá fæðingu eða and-
láti tónlistarmannsins) fylgir eft-
irvæntingunni óhjákvæmilega ótti 
við að aðeins sé um að ræða enn 
eina uppsuðuna, jafnvel hjá örgustu 
Bítlanördum. 

Ekki bætir úr skák þegar sög-
unni fylgir að Yoko Ono hafi komið 
óþægilega nærri gerð myndarinn-
ar, til að mynda með því að láta leik-
stjóra og framleiðendum í té mikið 
af áður óbirtu efni. Fórnarkostnað-
ur slíkrar samvinnu vill nefnilega 
oft verða að útkoman verður Yoko-
guðspjallið, útgáfa eiginkonunnar 
á ballöðunni um John og Yoko, þar 
sem borin er á borð þægileg glans-
mynd af Lennon og ekkert sleppur 
út nema með samþykki Yoko.

Gengur hænuskrefinu lengra
Góðu heilli fellur LennoNYC, nýleg 
heimildarmynd Michaels Epstein 
sem sýnd er á RIFF-hátíðinni, ekki 
jafn djúpt ofan í þessu kunnuglegu 
gryfju og margar aðrar slíkar. Í 
myndinni er fjallað um líf Lennons 
frá því hann fluttist til New York 
frá London í upphafi áttunda ára-
tugarins og þar til hann var skot-
inn til bana fyrir utan heimili sitt 
í lok áratugarins, með því pólitíska 
persónulega og fyrst og fremst tón-
listarlega umróti sem fylgdi stað og 
stund, sem er vel.

Mikill fengur er að stórskemmti-
legu mynd- og hljóðefni sem lítið 
sem ekkert hefur verið nýtt fyrr 
(haganlega myndskreyttar hljóð-
upptökur frá blindfullum, dóp-
uðum og dónalegum Lennon að 
rífast við Phil Spector meðan á 
„Týndu helginni“ í Kaliforníu stóð 

og temmilega rólegum og edrú 
Lennon að gantast við undirleikara 
á Double Fantasy nokkrum árum 
síðar standa upp úr, auk heimaupp-
töku af því þegar kornungur Sean 
syngur With a Little Help From 
My Friends). Það sem öðru fremur 
gerir LennoNYC áhugaverða er þó 
að í henni gengur Yoko hænuskrefi 
lengra en áður í að viðurkenna 
bresti eiginmannsins. Án þess að 
segja of mikið veitir sú nýbreytni 
greinarbetri mynd af manninum 
þótt önnur viðtöl (við vini og sam-
starfsmenn) virki á köflum dálítið 
dauðhreinsuð, sérstaklega í til-
felli May Pang sem var ástkona 
Lennons um hríð.

LennoNYC er gerð í nokkuð hefð-
bundnum sjónvarpsheimildarþátta-
stíl, sem er alls ekki verra, og sam-
bandi söguhetjunnar við borgina 
eru gerð býsna góð skil. Þó þurfa 
áhugasamir að bíða enn um sinn 
eftir mynd sem kafar dýpra ofan í 
hléið sem Lennon tók sér frá tón-
listarbransanum milli 1975 og 1980 
en svo að afgreiða það nánast með 
einni setningu; „Í fimm ár bakaði 
Bítillinn brauð.“ Allir þekkja tón-
listina en margbrotinn persónu-
leikinn heillar ekki síður. Eins og 
áður sagði fer LennoNYC nær þeim 
innviðum en oft áður og þótt alltaf 
megi gera betur ætti jafnvel fróð-
ustu Lennon-aðdáendum varla að 
leiðast.

Raunsönn lýsing á Englandi
Það er eitthvað gríðarlega 
skemmtilegt við að heyra tónlist 
í bíósal. Væntanlega skemmir 
heldur ekki fyrir þegar tónlistin 
sem um ræðir er af nýjustu plötu 
bresku söngkonunnar PJ Harvey, 
Let England Shake, sem fjölmargir 
myndu líklega velja plötu ársins ef 
kosið yrði í dag.

Eftir að hafa hrifist af sýningu 
ljósmyndarans Seamus Murphy, 
sem einna helst er þekktur fyrir 
stríðsljósmyndir sínar frá 
Afganistan og víðar, 
hafði PJ Harvey sam-
band við Murphy með 
það fyrir augum að 
fá hann til að sjá um 
ljósmyndir á umslagi 
plötu sinnar sem upp-
tökur voru að hefjast 
á. Síðar kom upp sú 
hugmynd að Murphy, 
sem hafði litla sem 
enga reynslu af 
starfi við kvikmynd-
ir, gerði heimildar-
mynd um upptöku-
ferlið, en Harvey 
og Murphy sættust 
að lokum á að væn-
legasta leiðin væri 
að framleiða eina 
stuttmynd við hvert 
lag plötunnar. 

Þessar tólf myndir eru sýndar 
sem óbrotin heild á RIFF-hátíðinni, 
sem ætti að skila sér í óvenjulegri 
bíóreynslu. Seamus Murphy tók sér 
á hendur langt ferðalag um Bret-
land þvert og endilangt, einn með 
einungis myndavélina að vopni, 
og festi á filmu hversdagslegt líf í 
landinu auk þess að mynda tónlist-
arkonuna við hinar ýmsu aðstæður. 
Í takt við umfjöllunarefni textanna 
á Let England Shake-plötunni eru 
áhrif heimsstyrjaldanna rauður 
þráður og útkoman er einstaklega 
flott, nánast ógnvekjandi á köflum, 
en um leið raunsönn lýsing á flestu 
því sem gerir England bæði fallegt 
og ljótt. 

Áhugafólk um Bretland fær því 
mikið fyrir sinn snúð í Let Eng-
land Shake, ekki síður en aðdáend-
ur plötunnar sem gerist ásæknari 
við hverja hlustun. Eftir að hafa 
horft og hlustað með á tölvuskjá 
með heyrnartól getur undirritaður 
ekki beðið eftir að sjá Let England 
Shake í bíó. Mikið hefði samt verið 
gaman að fá PJ Harvey til landsins 

af þessu tilefni.

Brautryðjendur slíta barnsskónum
Frumraun leikarans Michaels 
Rapaport, sem meðal annars 
er þekktur fyrir hlutverk sín í 
kvikmyndunum True Romance, 
Copland og Mighty Aphrodite, í 
leikstjórasætinu er heimildar-
myndin Beats, Rhymes & Life: 
The Travels of A Tribe Called 
Quest. Ekki leynir sér á hand-
bragðinu að Rapaport er gríðar-
legur aðdáandi þessarar áhrifa-
miklu hipphoppsveitar og rekur 
sögu hennar frá sokkabandsárun-
um í Queens í New York, í gegn-
um árin sem sveitin seldi plötur í 
bílförmum, endalokin árið 1998 og 
tíðar endurkomur hinna síðari ára. 

Undirritaður gat ekki ímynd-
að sér, þegar hann heyrði fyrst í 
höfuðpaur A Tribe Called Quest, 
Q-Tip, sem gestarappara í laginu 
Black Is Black með Jungle Brot-
hers árið 1989, að rúmum tveimur 
áratugum síðar ætti hann eftir að 
horfa á heila heimildarmynd um 
kappann og félaga hans. Eftir á 
að hyggja hefði það þó átt að vera 
augljóst, því Q-Tip er með snjall-
ari textasmiðum og býr yfir einni 
svölustu og slungnustu rödd sem 
fyrirfinnst á byggðu bóli. Téður 
Q-Tip er líka verulega fær upp-
tökustjóri og tókst, ásamt félögum 
sínum Phife, Ali og Jarobi, að færa 
A Tribe Called Quest í fremstu 
röð þeirra sveita sem fundu upp 
nýja og allt öðruvísi nálgun að 
hipphoppi en áður hafði þekkst í 
upphafi tíunda áratugarins. 

En Q-Tip er líka óforbetran-
legur fullkomnunarsinni eins 
og kemur vel fram í Beats, Rhy-
mes & Life (í skondnu atriði lýsir 

fulltrúi plötufyrirtækisins því 
hvernig hann þurfti bókstaflega 
að rífa upptökurnar af annarri 
plötu sveitarinnar með valdi úr 
höndum Q-Tip, eftir margra mán-
aða yfirlegu, til að koma henni 
loks í útgáfu), sem fer ógurlega 
í taugarnar á samrapparanum 
smávaxna Phife. Sá síðarnefndi 
glímir við sykursýki, sem hefur 
afar slæm áhrif á heilsu hans eins 
og gefur að skilja (í einum texta 
sinna kallar hann sig The Funky 
Diabetic), og saman stuðla þessir 
þættir og margir fleiri að mikilli 
innbyrðis spennu innan sveitar-
innar.

Beats, Rhymes & Life er upp 
á sitt besta þegar rifjuð eru upp 
bernskubrekin, stofnun sveitar-
innar og fyrstu sporin í átt að 
velgengni. Þessir menn ólust upp 
meðan hipphoppið sleit barns-
skónum vestra. Sögurnar af hinni 
frumstæðu „pásutakka“-sam-
pltækni og myndskeiðin frá New 
York áttunda og níunda áratugar-
ins eru óborganleg og notalegur 
nostalgíuandi svífur yfir vötnum.

Því miður sveiflast síðari hluta 
myndarinnar um of yfir í nokk-
urs konar raunveruleika-sápu-
óperu, þar sem áherslan er öll á 
persónulegar deilur, baktal og 
dramatík og verður örlítið þreyt-
andi til lengdar. Sá hluti myndar-
innar er þó ekki alls kostar sneydd-
ur áhrifamiklum og hjartnæmum 
atriðum og heilt yfir hlýtur mynd 
Rapaports að teljast vel heppnuð. 
Stærsti kostur hennar verður þó 
vonandi sá að fleiri bætist í aðdá-
endahóp þessarar brautryðjenda-
sveitar í kjölfar áhorfsins.

Allt, alltaf, alls staðar eftir 
Pierre-Alain Giraud

Innsýn í stofnun og starfsemi 
útgáfunnar Bedroom Community, 
hugarheim listamannanna Nico 
Muhly, Ben Frost, Sam Amidon og 
Valgeirs Sigurðssonar.

Árstíðir: Þú þarft bara að vita af 
mér eftir Lilju Häfele
Mynd um íslensku hljómsveitina 
Árstíðir.

The Miners‘ Hymns eftir 
Bill Morrison
Framúrstefnutónskáldið Jóhann 
Jóhannsson semur tónlist við nýjar 
og gamlar myndir um námusam-
félögin í Norðaustur-Englandi.

Scenes from the Suburbs eftir 
Spike Jonze
Stuttmynd sem fylgir eftir innihaldi 
plötunnar The Suburbs eftir Arcade 

Fire. Handritið er skrifað af hljóm-
sveitarmeðlimum og Jonze.

Sing Your Song eftir 
Susanne Rostock
Segir frá lífshlaupi söngvarans, 
leikarans og mannréttindafrömuðar-
ins Harry Belafonte.

In the Garden of Sounds eftir 
Nicolu Bellucci 
Óvenjuleg heimildarmynd um 
Wolfgang Fasser, blindan tón- og 
hljóðlistamann sem vinnur með 
fötluðum börnum.

Mrs. Carey‘s Concert eftir 
Bob Connolly og Sophie Raymond 
Fylgst með tónlistarstjóra stúlkna-
skóla í Sydney leiða unga flytjendur 
skólatónleika óperuhússins fræga í 
átt að fullkomnun.

Auk þess var Inni, ný tónleikamynd 
Sigur Rósar, sýnd í vikunni á RIFF.

■ AÐRAR TÓNLISTARMYNDIR Á RIFF-HÁTÍÐINNI

England og New York í forgrunni 
Að venju er sérstakur tónlistarmyndaflokkur hluti af dagskrá RIFF, alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík, sem hófst í 
vikunni. Kjartan Guðmundsson sá myndir um John Lennon, PJ Harvey og A Tribe Called Quest og hreifst misjafnlega mikið.

ÓLÍK Söguhetjur þriggja af tónlistarmyndunum á dagskrá RIFF í ár: Q-Tip úr A Tribe Called Quest, John Lennon og PJ Harvey. NORDICPHOTOS/AFP
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STUÐNINGUR SKAPAR SIGURVEGARA

UM ÞAÐ BIL 10.000 FULLORÐNIR GLÍMA VIÐ ADHD Á ÍSLANDI
Einkenni fullorðinna með ADHD geta verið mjög mismunandi og mismikil milli einstaklinga. Þau geta meðal annars lýst sér

í hreyfiofvirkni, einbeitingarskorti, skapsveiflum, örlyndi, hvatvísi, skipulagserfiðleikum og viðkvæmni fyrir streitu. 

Líf með ADHD er áskorun og þess vegna hafa allir sem glíma við ADHD þörf fyrir skilning, stuðning og aðstoð.

SELUR ADHD ENDURSKINSMERKI

VITUNDARVIKA 18. - 25. SEPTEMBER
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Sjónarhorn
Ljósmynd: Pjetur Sigurðsson

FÓTBOLTI Í FJALLAFAÐMI Liðsmenn ÍH létu hvorki iðjagrænan golfvöllinn né fjallasýnina 
frá Hveragerði trufla sig þegar þeir sigruðu Hamar með 4 mörkum gegn 3 á laugardaginn 
var, í síðasta leiknum sem fram fór í 2. deild á þessu sumri.

Á þessum degi fyrir réttum 23 árum, hinn 24. september árið 1988, 
vann Kanadamaðurinn Ben Johnson eitt magnaðasta íþróttaafrek 

sögunnar þegar hann kom fyrstur í mark í 100 metra hlaupi á Ólympíu-
leikunum í Seúl á 9,79 sekúndum, langt á undan erkióvini sínum Carl 
Lewis.

Gleði Johnsons reyndist þó 
skammvinn því að þremur 
dögum síðar var opinberað að 
lyfjapróf hefði leitt í ljós að hann 
hefði neytt stera til að bæta 
árangur sinn. Hann var því 
sviptur titlinum og heimsmetinu 
og var í framhaldinu dæmdur í 
keppnisbann.

Leið Johnsons á toppinn hófst 
í upphafi níunda áratugarins 
þegar hann náði góðum árangri á 
Samveldisleikunum 1982 og vann 
sér þátttökurétt á Ólympíuleik-
unum í Los Angeles árið 1984. 
Þar hreppti hann bronsið í 100 
metra hlaupi á meðan Lewis vann 
glæstan sigur. Lewis hafði lengi 
yfirburði í greininni en árið 1985 
vann Johnson loks sigur á þess-
um helsta keppinauti sínum og 
endurtók leikinn á Góðgerðaleikunum árið eftir.

Það var síðan á heimsmeistaramótinu í frjálsum íþróttum í Róm árið 
1987 sem Ben Johnson festi sig í sessi sem besti spretthlaupari heims, en 
þá tryggði hann sér sigur með því að hlaupa á nýju heimsmeti, 9,83 sek-
úndum. Hann bætti með því fjögurra ára gamalt met Bandaríkjamanns-
ins Calvin Smith um tíu hundraðshluta og var sigurstranglegastur fyrir 
Ólympíuleikana sem nálguðust óðfluga. Í aðdraganda leikanna meiddist 
Johnson hins vegar tvívegis á læri og var efast um að hann myndi ná 
fullum styrk fyrir stóru stundina.

Hann hristi hins vegar allt slíkt af sér og átti einstakt hlaup, þar sem 
menn eins og Lewis og Linford Christie máttu sín lítils. Eftir hlaupið 
stóðst hann ekki mátið að nudda salti í sárin og sagði að helsta takmark 
sitt í hlaupinu hefði verið að sigra Carl Lewis. „Ekki að slá heimsmet, 
heldur að sigra Carl Lewis og vinna hlaupið.“ Eins og fyrr sagði var 
gleðin þó skammvinn. Johnson hélt því lengi fram að efnunum hefði 
verið laumað í glas hans fyrir hlaupið og að um samsæri hefði verið að 
ræða. Hann játaði þó síðar að hafa neytt lyfjanna og líka þegar hann sló 
heimsmetið árið áður, þannig að það var einnig fellt úr gildi.

Johnson reyndi endurkomu árið 1991 en gekk ekki vel. Hann komst 
þó á Ólympíuleikana í Barcelona árið eftir en komst ekki upp úr undan-
rásunum. Hann er nú búsettur í Kanada, þar sem hann sinnir þjálfun, en 
hann gaf út ævisögu sína í fyrra þar sem hann sparaði ekki stóru orðin, 
sérstaklega hvað varðar Carl Lewis. Hans verður þó ætíð minnst sem 
alræmdasta svindlara í sögu frjálsra íþrótta eftir hlaupið afdrifaríka 
fyrir 23 árum. - þj

Í ÞÁ TÍÐ: 1988

Skammvinn sigur-
gleði Bens Johnson
Spretthlauparinn Ben Johnson var sviptur Ólympíugulli eftir lyfjahneyksli.

Í MARK Kanadamaðurinn Ben Johnson kom 
fyrstur í mark í 100 metra hlaupi á Ólympíu-
leikunum árið 1988. Þremur dögum síðar 
var hann sviptur titlinum.
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Yndislegur sonur, faðir og bróðir,

Eiríkur Sverrir Karlsson 

sem lést af slysförum í Tælandi, var jarðsunginn föstu-
daginn 23. september. Innilegar þakkir til allra þeirra 
sem sýndu okkur samúð og vinarhug við andlát hans.

 
Ólöf Svandís Eiríksdóttir
Jón Egill Eiríksson
Kasper Englund Sørensen
Magnús Karlsson Nan Pittra Suriyatanya             
Sæunn Elfa Pedersen Karlsdóttir Palle Skals Pedersen
Karl Jökull Karlsson

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför okkar ástkæra 

Jóns Gísla Grétarssonar 
pípulagningameistara,
Snægili 3b, Akureyri.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á hjartadeild 
Landspítalans við Hringbraut og á gjörgæslu 
og lyfjadeild Sjúkrahússins á Akureyri, fyrir alúð 
og góða umönnun.

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

Alúðar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu á svo margan hátt samúð, hlýju 
og vinarhug vegna andláts og við útför 
okkar ástkæra föður, tengdaföður, afa 
og langafa,  

Páls Ásgeirs Tryggvasonar
f.v. sendiherra. 

Fjölskyldan þakkar öllu starfsfólki á Elli- og dvalar-
heimilinu Grund fyrir einstaklega kærleiksríka 
umönnun undanfarin ár.
Dóra Pálsdóttir Jens Tollefsen
Tryggvi Pálsson Rannveig Gunnarsdóttir
Herdís Pálsdóttir              Þórhallur Guðmundsson
Ásgeir Pálsson                   Ingibjörg Bergþórsdóttir
Sólveig Pálsdóttir Torfi Þ. Þorsteinsson
barnabörn og barnabarnabörn 

timamot@frettabladid.is

Merkisatburðir
1957 Heimavöllur FC Barcelona, Camp Nou. er opnaður.

1963 Mjólkurvörur hækka í verði um fjórðung. 

1968 Fyrsta skurðaðgerðin er framkvæmd á Borgarspítalanum 
af Friðriki Einarssyni yfirlækni. 

1973 Gínea-Bissá lýsir yfir sjálfstæði frá Portúgal.

1993 Samtök iðnaðarins eru stofnuð í Reykjavík og taka þau við 
af sex félögum í iðnaði.

2005 Fellibylurinn Rita kemur á land í Beaumont í Bandaríkjun-
um og skilur eftir sig slóð eyðileggingar.

Menntaskólanum við Hamra-
hlíð var vígður laugardaginn 24. 
september árið 1966. Rektor 
var Guðmundur Arnlaugsson, 
sem landsþekktur var fyrir snilli 
sína við skákborðið. Fastráðnir 
kennarar voru sex. Í byrjun 
starfaði skólinn samkvæmt 
bekkjakerfi eins og hefð var 
fyrir en 1972 var áfangakerfið 
tekið upp og var það þá alger 
nýjung hér á landi. Sama ár 

hófst kennsla í öldungadeild, 
hinni fyrstu í íslenskum fram-
haldsskóla.

Skólinn var tilraunaskóli 
lengi vel og fékk heimild til að 
fara ótroðnar slóðir á ýmsum 
sviðum. Má þar nefna stofnun 
félagsfræðabrautar og síðar 
tónlistarbrautar til stúdents-
prófs, auk þess sem kór 
skólans hefur gefið starfi hans 
aukna dýpt. 

ÞETTA GERÐIST:  24. SEPTEMBER 1966

Menntaskólinn við Hamrahlíð settur í fyrsta sinn 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
systir, amma og langamma, 

Þóra Níelsína Helga 
Hákonardóttir 

sem lést mánudaginn 19. september á hjúkrunar-
heimilinu Sóltúni í Reykjavík, verður jarðsungin frá 
Fossvogskirkju, Suðurhlíð, Reykjavík, miðvikudaginn 
28. september kl. 11.00.

Helga Dagmar Jónsdóttir
Snjólaug Petrína Sveinsdóttir Jónas Þór Jakobsson
Guðrún Margrét Sveinsdóttir
Auður Sveinsdóttir Jóhann Valgeir Jónsson
Kristín Sveinsdóttir Guðmundur Unnarsson
Áslaug Sveinsdóttir Björn Grétar Þorsteinsson
Hákon Sveinsson
Haraldur Hákonarson
barnabörn, barnabarnabörn og aðrir aðstandendur

Ástkær eiginmaður minn, sonur okkar, 
bróðir, faðir, tengdafaðir og afi, 

Ágúst Ármann 
Þorláksson 
tónlistarmaður,

sem lést á heimili sínu mánudaginn 19. september, 
verður jarðsunginn frá Norðfjarðarkirkju, mánudaginn 
26. september klukkan 14.00. Blóm og kransar vinsam-
legast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er 
bent á Norðfjarðarkirkju.
 
Sigrún Halldórsdóttir
Jóhanna Ármann                            Þorlákur Friðriksson
Halldór Friðrik Ágústsson
Bjarni Freyr Ágústsson                  Sif Þráinsdóttir
Þorlákur Ægir Ágústsson             Bjarney Einarsdóttir
barnabörn og systkini hins látna.

Sú var tíðin að Íslendingar fylgdust 
grannt með Guðrúnu Arnardóttur 
afrekskonu í frjálsum íþróttum, enda 
setti hún hvert metið af öðru á tíunda 
áratugnum, keppti á stórmótum erlend-
is, meðal annars Ólympíuleikum og á 
enn um tug Íslandsmeta. Hún hætti á 
toppnum árið 2000 er hún flutti heim-
ili sitt til Bandaríkjanna og það var 
því óvænt ánægja að hitta á hana í for-
eldrahúsum í Kópavogi í vikunni og 
eiga við hana spjall í tilefni fertugsaf-
mælis sem er í dag.  

„Ég er bara í vikufríi,“ segir Guð-
rún glaðlega og kveðst búa í Virginíu, 
rétt fyrir sunnan Washington. „Þar á 
ég mann sem er bandarískur og heitir 
Jay Harvard. Við kynntumst í háskóla 
úti í Georgíu, þar sem við vorum bæði 
í frjálsíþróttaliði skólans,“ segir hún 
og upplýsir aðspurð að hún hafi keppt 
í grindahlaupi og hann í sleggjukasti. 

Nú eigi þau tvo stráka, tveggja og fjög-
urra ára sem eru báðir fæddir vestra. 
Sá eldri heiti Benjamín og sá yngri 
Magnús. 

 Guðrún segir eiga vel við sig að búa 
í úthverfi Washington því þar séu svo 
margir útlendingar. „Fólk kemur alls-
staðar að og talar allt með einhverj-
um hreim svo maður fellur vel inn 
í,“ útskýrir hún. Ekki vill hún meina 
að hún hafi komið heim í tilefni stór-
afmælisins. „Ég er bara í húsmæðra-
orlofi á Íslandi,“ segir hún hlæjandi. 
„Ég reyni að koma heim einu sinni á ári 
og drusla yfirleitt strákunum með mér 
til að leyfa þeim að hitta ömmu sína og 
afa. En þeir feðgar voru allir skildir 
eftir núna og eru í orlofi frá mér!“ 

Guðrún starfar á tannlæknastofu. 
„Ég er tannfræðingur, lærði það fag 
úti en veit ekki hvort það er til hér á 
landi, það snýst um tannholdsheilsu. Í 

Ameríku er hefð hjá mörgum að koma 
í tannhreinsun minnst tvisvar á ári. 
Ég ætlaði að fara í hjúkrun og vantaði 
einn áfanga til að geta sótt um, þá sá 
ég þetta nám auglýst og sótti um það 
af rælni. Það var alger tilviljun eins og 
svo margt annað.“ 

Varla getur Guðrún hreyft sig mikið 
í starfinu. Skyldi hún alveg hafa lagt 
hlaupaskóna á hilluna? „Já, þeir eru 
alveg ryðgaðir, greyin,“ svarar hún. 
Kveðst hafa verið búin að ákveða með 
löngum fyrirvara að hætta árið 2000, 
enda hafi henni leiðst að vera oft ein að 
ferðast á stórmót erlendis. Gerir ekki 
mikið úr íþróttaiðkun sinni um þessar 
mundir. Hún ætlar samt að halda upp á 
fertugsafmælið í dag með því að trítla 
upp á Esjuna. Er kannski veisla þar 
uppi? „Nei, en ætli það verði bara ekki 
eitthvað gott í gogginn þegar ég kem 
til baka.“  gun@frettabladid.is

GUÐRÚN ARNARDÓTTIR, FYRRUM FRJÁLSÍÞRÓTTAKONA: Á FERTUGSAFMÆLI 

Í húsmæðraorlofi á Íslandi
AFREKSKONA Guðrún kveðst alveg hafa lagt hlaupaskóna á hilluna. „Þeir eru alveg ryðgaðir, greyin,“ segir hún hress. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KRISTÍN ÓMARSDÓTTIR skáld er 49 ára.

„Ég skrifa ekki af einhverri meðvitaðri barnslegri einlægni.“49
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Ástkær eiginmaður minn

Guðmundur Árnason 
kennari,
Holtagerði 14, Kópavogi,

lést í Landspítalanum í Fossvogi aðfaranótt mánu-
dagsins 19. september. Útför hans fer fram frá 
Kópavogskirkju mánudaginn 26. september kl. 15.

F.h. fjölskyldunnar,
Salóme Gunnlaugsdóttir.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við fráfall og 
útför eiginkonu minnar og besta vinar, 
móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og systur, 

Jóhönnu M. 
Aðalsteinsdóttur
Hjallahlíð 19b, Mosfellsbæ.

Sérstakar þakkir færum við heimahjúkrun Karitas fyrir 
einstaka umönnun. Einnig öllum þeim sem aðstoðuðu 
Jóhönnu í veikindum hennar. 
Við þökkum Sr. Lenu Rós Matthíasdóttur fyrir hlý orð 
og tónlistarmönnum fyrir framlag þeirra í athöfninni.

Fyrir hönd ástvina,
Björn Júlíusson og dætur.

Innilegar þakkir til allra sem heiðruðu 
minningu ástkærrar systur, mágkonu, 
frænku og vinkonu, 

Sigurborgar Hjaltadóttur 
frá Hólum, Hornafirði, 

og sýndu samúð og hlýhug við andlát hennar og útför.
Sérstakar þakkir til starfsfólks í Norðurbrún 1 fyrir 
stuðning og hlýju í hennar garð.
 
Jón Hjaltason  Steinunn B. Sigurðardóttir
Halldóra Hjaltadóttir
Þorleifur Hjaltason  Edda Lúðvíksdóttir
Hjálmar Kristinsson
Aðalheiður Geirsdóttir
Helga Karlsdóttir
Baldur Sigurjónsson
og fjölskyldur.

Við þökkum auðsýnda samúð 
og vinarhug við andlát og útför 
okkar elskulegu móður, tengdamóður, 
ömmu og systur,

Guðrúnar Jónsdóttur
Sóltúni 13, Reykjavík.

Styrkur ykkar og samhugur var okkur ómetanlegur.

Katrín Finnbogadóttir Oddur Eiríksson
Guðrún Oddsdóttir Þorvarður Friðbjörnsson
og systkini hinnar látnu.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur hlýhug og vináttu við 
andlát og útför ástkærs eiginmanns 
míns, föður okkar, tengdaföður og afa,

Guðmundar A. Elíassonar 
fv. kaupmanns á Suðureyri.

Sérstakar þakkir eru til starfsfólks á deild 4 b á 
Hrafnistu í Hafnarfirði fyrir alúð og góða umönnun 
og til allra þeirra sem sýndu honum umhyggju 
í veikindum hans.

Ingibjörg Jónasdóttir
Ellert Guðmundsson
Ragnheiður Björk Guðmundsdóttir        Ágúst Ágústsson
Ingibjörg Aþena Ellertsdóttir 
Kolka Hvönn Ágústsdóttir

Okkar ástkæri faðir, tengdafaðir og afi, 

Jan Ingvor Hansen
Kaupmannahöfn, Danmörk,

lést 30. júlí. Útför hefur farið fram í kyrrþey. 

Grete Tove Hansen Aðalsteinn Einar Sigurðsson
Jana Anton 
Birna Karítas 
Marta Briet
Rannveig Birna Hansen Leifur Jónsson
Jón Októ
Lovísa Greta 
Ísak Vilhelm
Maríanna Hansen Hrafn Kristjánsson
Mikael Máni 
Kristján Breki
Alexander Jan

100.000 poets for change er ljóða-
viðburður sem fram fer í 400 borg-
um um heim allan í dag. Þennan dag 
ætla skáld um víða veröld að koma 
saman undir merkjum pólitískra og 
samfélagslegra breytinga, á skap-
andi hátt.

Skáld, flóttafólk og hvers kyns 
gjörningalistamenn svara kallinu og 
sameinast ásamt kollegum sínum um 
allan heim undir merkjum 100.000 
poets for change. Atburðurinn hefst 
klukkan 20 í bókabúðinni Útúrdúr við 
Hverfisgötu.

Engin landamæri er breytingin 
sem sameinast er um, að því er fram 
kemur í tilkynningu. Allir sem taka 
undir þá kröfu eru velkomnir en hljóð-
neminn verður að sjálfsögðu opinn 
öllum í tilefni dagsins.

Ljóðskáld krefjast breytinga

Meðal þeirra sem fram koma í Útúrdúr í 
kvöld er Sigurður Harðarson, betur þekktur 
sem Siggi Pönk. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í tilefni Evrópska tungumáladagsins 
verður efnt til dagskrár í hátíðarsal 
Háskóla Íslands í dag klukkan 16, þar 
sem Evrópumerkið verður meðal ann-
ars afhent. Evrópumerkið er viður-
kenning fyrir nýbreytni og árangur í 
tungumálakennslu.

Það eru Stofnun Vigdísar Finnboga-
dóttur, STÍL, Samtök tungumálakenn-

ara á Íslandi og mennta- og menn-
ingarmálaráðuneytið sem standa að 
dagskránni, í samvinnu við samtök-
in AUS, AFS og Móðurmál. Formað-
ur Móðurmáls mun meðal annars 
lýsa þeim fjölbreyttu aðferðum sem 
hægt er að nota við að kenna börnum 
móðurmál þeirra utan föðurlandsins.

 - jma

Evrópski tungumála-
dagurinn haldinn í HÍ

FJÖLBREYTT DAGSKRÁ Erlendir stúdentar munu flytja ljóð á móðurmáli sínu í hátíðarsal Háskóla 
Íslands í tilefni Evrópska tungumáladagsins.

Innilegar þakkir til þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát 
og útför dóttur minnar, systur 
og mágkonu, 

Áslaugar Guðjónsdóttur
hdl., Garðastræti 45.

Sérstakar þakkir til starfsfólks líknardeildar LSH, 
Kópavogi.

Guðrún Stefánsdóttir
Jóhann Geir Guðjónsson  Ingibjörg Einarsdóttir
Gunnar Guðjónsson
Stefán S. Guðjónsson  Helga Ottósdóttir
Guðjón Hólm Guðjónsson

Innilega þökkum við öllum þeim sem 
heiðruðu minningu okkar ástkæru 

Hrundar Helgadóttur 
hjúkrunarfræðings 

og sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát hennar.

                         Hörður V. Sigmarsson,
Eva Bjarnadóttir, Styrmir Goðason, Bragi Styrmisson, 
Snorri Örn Arnarson, Hervör Hólmjárn, Hildur 
Helgadóttir, Hörður Helgi Helgason, Elsa B. Valsdóttir, 
Guðmundur Jón Helgason, Lilja H. Ægisdóttir, Birgir 
Helgason og systkinabörn.

Alþjóðleg ráðstefna um bragfræði 
verður í dag í Háskóla Íslands. 
Fimmtán íslenskir og erlendir 
fræðimenn ræða þar aðferðir við 
bragfræðilega greiningu og skyld-
leika fornþýskra, fornenskra og 
fornnorrænna bragforma. Einnig 
verða kynntir tveir gagnagrunn-
ar og kveðnar rímnastemmur.  
Ráðstefnustjóri er dr. Þórhallur 
Eyþórsson en aðalfyrirlesari er 
prófessor Seiichi Suzuki frá Kansai 
Gaidai-háskóla í Japan en hann 
nýtur um þessar mundir styrks til 
þriggja mánaða Íslandsdvalar. 

Hin forna norræna braghefð 
hefur varðveist hér á Íslandi frá 
öndverðu og er lifandi í tungumál-
inu, óbreytt í öllum grundvallar-
atriðum. Þessi tólf hundruð ára 
samfella menningarvarðveislu 
hefur vakið athygli út fyrir land-
steinana.

Ráðstefnan er haldin á vegum 
rannsóknarverkefnis sem nefn-
ist Samspil bragkerfis, hljóðkerfis 
og setningagerðar í samvinnu við 
Málvísindastofnun Háskóla Íslands 
og Stofnun Árna Magnússonar 
í íslenskum fræðum. Hún hefst 
klukkan 9 í stofu 201 í Árnagarði 
og þangað eru allir velkomnir.

Norræn 
braghefð

EINN FYRIRLESARANNA Ragnar Ingi Aðal-
steinsson heldur erindi á ráðstefnunni 
um ofstuðlun og aukaljóðstafi í íslenskum 
kveðskap. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR



1. verðlaun: Óskar Þór Vilbergsson – Sólsetur í Østerøy í Noregi

2. verðlaun: Oscar Bjarnason – Sólbjartur laugardagur á Laugavegi 3. verðlaun: Grétar Marteinsson – Í fjöru hjá Hótel Hellnum á Snæfellsnesi  

Sigurvegarar í Nokia N8
ljósmyndakeppninni 2011

Við óskum Óskari Þór Vilbergssyni til hamingju með sigurmyndina!

Hátt í 1300 myndir teknar á Nokia N8 síma voru sendar inn í keppnina 
og myndefnið var afar fjölbreytt. Margir fönguðu skemmtileg augna-
blik, því með N8 síma hafa þeir alltaf frábæra myndavél við höndina.

Myndgæðin í Nokia N8 jafnast á við hágæðamyndavélar og margir 
eru farnir að nota hann í staðinn fyrir myndavél. Sumir kalla hann 
ekki síma með myndavél heldur myndavél sem hægt er að hringja úr.
Þú getur alltaf fangað augnablikið með Nokia N8.

N8
myndavélin
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Sunnudaginn 25. september n.k er hinn árlegi Alþjóðlegi 
hjartadagur haldinn hátíðlegur. Að því tilefni hvetjum við 
alla til að huga að hreyfingu og hollu mataræði.

Hjartaheill í samstarfi við Heilaheill og Hjartavernd standa 
fyrir hjartadagshlaupi 5 og 10 km sem hægt er að skrá sig 
í á www.hlaup.is Einnig verður u.þ.b. 3. km ganga sem 
allir eru velkomnir í. Engin skráning fer fram í hana fólk þarf 
aðeins að mæta.

Hlaupið hefst kl.10:00, en gangan fer af stað kl. 10:30. 
Hlaupið og gangan fara fram við Kópavogsvöll v/ Dalsmára.

Allir velkomnir.

Hjartaheill á höfuðborgarsvæðinu

Hjartaganga

krakkar@frettabladid.is
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Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Á GÆLUDÝRAVEF RÚV er að finna alls kyns fróðleik um 
gæludýr, ráðgjöf og aragrúa skemmtilegra dýramynda. Slóðin 
er servefir.ruv.is/dyr/index2.html

Dreki með brunasár á fram-
fæti fór í læknisskoðun. 
Læknirinn hlúði að sárum 
drekans og spurði svo hvernig 
hann hefði eiginlega brennt 
sig. Drekinn svaraði: „Æ, ég 
hélt fyrir munninn þegar ég 
geispaði.“

Móðir við dóttur sína: „Af 
hverju seturðu bangsann þinn 
inn í frysti?“

Dóttirin: „Af því mig langar í 
ísbjörn!“

Gunni: „Ég heyrði nýjan 
brandara um daginn! Var ég 
búinn að segja þér hann?“
Doddi: „Ég veit það ekki. Er 
hann fyndinn?“
Gunni: „Já!“
Doddi: „Þá hefurðu ekki sagt 
mér hann!“

Af hverju þarf maður að fara í 
skóla á sunnudögum?
Hafdís: Það þarf enginn að fara í 
sunnudagaskólann, en allir mega 
koma.
Klemmi: Sunnudagaskólinn er 
uppáhaldsskólinn minn.

Mætir Jesús líka í sunnudaga-
skólann?
Klemmi: Auðvitað! Jesús er aðal-
hetjan í sunnudagaskólanum, 
næstum öll lögin fjalla um hann 
og svo er alltaf verið að kenna 
það sem hann sagði og gerði. En 
maður getur samt ekki séð hann 
með augunum.
Hafdís: Maður getur fundið fyrir 
Jesú í hjartanu.

Hvernig kemst Jesús fyrir inni í 
hjartanu?
Klemmi: Hann kemst fyrir í 
hjartanu ef maður elskar hann 
og elskar máf ungann líka.
Hafdís: Ekki máf ungann, 
Klemmi, heldur náungann! Elska 
náungann!

Hafið þið hitt Guð?
Hafdís: Ég hef ekki séð hann með 
berum augum.
Klemmi: Já, ég hef hitt Guð.

Er Guð maður eða kona?
Hafdís: Amma sagði að Guð væri 
bæði og hvorugt.
Klemmi: Kannski maðkona?

Hverjir eru foreldrar Guðs?
Hafdís: Engir, held ég. Guð hefur 
alltaf verið til.
Klemmi: En María var mamma 
hans Jesú, Guð var pabbi hans og 
Jósef fósturpabbi.

Var Jesús einhvern tímann 
óþekkur?
Hafdís: Neeei, en hann týnd-
ist samt einu sinni í musterinu. 
Musteri er eiginlega kirkja. 
Mamma hans og pabbi leituðu úti 
um allt, en ég held hann hafi ekki 
ætlað að vera óþekkur.
Klemmi: Kannski fannst honum 
svo gaman að koma heim til 
alvöru pabba síns að hann 
gleymdi sér.

Hver er uppáhaldssagan ykkar í 
Biblíunni?
Klemmi: Nói.
Hafdís: Sagan af því þegar Jesús 
reis upp frá dauðum.

Hvert er uppáhaldssunnudaga-
skólalagið ykkar?
Hafdís: „Ég er ekki fótgönguliði.“
Klemmi: Það er lagið „Takk fyrir 

mömmu og takk fyrir pabba 
minn.“

Hvernig getur Guð heyrt bænir 
mínar?
Klemmi: Við vitum ekki alveg 
allt. Við erum bara krakkar, sko. 
En ég er bara viss um að hann 
heyrir í mér af því ég finn það á 
mér.

Fer vont fólk líka til himnaríkis?
Hafdís: Ég er allavega stundum 
vond, en samt viss um að ég fari 
til himnaríkis af því að ég veit að 
ef einhver kann að fyrirgefa þá 
er það Guð.

Hversu hátt upp í himininn þarf 
maður að fara til að sjá himna-
ríki?
Klemmi: Einu sinni þegar ég fór 
til útlanda tók ég stóran kíki með 
mér í flugvélina og reyndi að sjá 
Guð út um gluggann, en ég sá 
hann ekki!
Hafdís: Ég spurði ömmu eitt sinn 
að þessu og hún svaraði: „Það er 
ekki hægt að fljúga þangað. Bara 
að trúa þangað.“

Af hverju þurfum við að deyja?
Klemmi: Ég veit það ekki. 
Kannski verður maður engill og 
fær vængi?
Hafdís (hugsi): En þegar fuglar 
deyja og verða englar, fá þeir þá 
fjóra vængi?
Klemmi: Haha. Það væri fyndið.

Af hverju hjálpar Guð ekki 
svöngu börnunum í heiminum?
Hafdís: Guð er að hjálpa og hann 
notar fólk til þess. Það er til 
nægur matur á jörðinni handa 
öllum en við mennirnir skiptum 
honum ekki jafnt. Guð vill að við 
hjálpum þeim sem eru svangir og 
líður illa. Ég safna alltaf í bauk 
fyrir Hjálparstarf kirkjunnar.

Af hverju er ljótt að blóta þegar 
aðrir gera það líka?
Klemmi (hugsar sig um): Það er 
enn verra að blóta þegar aðrir 
gera það líka. Alveg eins og með 
ruslið.
Hafdís: Ha? Ég skil ekki.
Klemmi: Jú, göturnar verða skít-
ugri eftir því sem fleiri henda 
rusli, og blót er talrusl.
 thordis@frettabladid.is

BLÓT ER TALRUSL
Sumarfríið er búið og sunnudagaskólinn byrjaður aftur í flestum kirkjum landsins. Þangað mæta vinirnir 
Hafdís og Klemmi á hverjum sunnudegi og rata í skemmtileg ævintýr. Þau vita enda sitthvað um Guð.

MYND/HARALDUR GUÐJÓNSSON

„Við getum ekki hætt, við erum ævintýraóðir,“ segja 
leikararnir Gói og Þröstur Leó, en þeir ætla aftur að 
setja upp Gói og eldfærin í Borgarleikhúsinu næstu 
tvær helgar. Sýningarnar verða fjórar, klukkan 13 
bæði á laugardag og sunnudag. „Kannski verða þær 
fleiri, við sjáum bara til,“ segir Gói og iðar í skinn-
inu. „Við erum svo spenntir, við getum ekki beðið 
eftir morgundeginum. Ég leik dátann og Þröst-
ur leikur allt hitt, prinsessuna og nornina og sér 
bara alveg um rest. Við notum öll leikhústrikkin 
í bókinni til að blása lífi í þetta gamla ævintýri 
og erum ekkert að sykurhúða neitt. Það var ekkert 
gert í þessum gömlu ævintýrum, það fer til dæmis 
mjög illa fyrir norninni og það er bara í góðu lagi.“

Gói og Þröstur skemmtu sér svo vel í Eldfær-
unum að eftir áramót ætla þeir að setja upp 
annað gamalt ævintýri í Borgarleikhúsinu, Gói 
og baunagrasið.

„Það er bara svo skemmtilegt að búa til fámennar 
og litlar barnasýningar. Þá verður meira samband 
milli okkar og krakkanna í salnum. Við hugsum líka 
um foreldrana og reynum að skemmta þeim líka, 
svo þeir sofni ekki,“ segir Gói sposkur og lofar 
góðri skemmtun um helgina.

Engin sykurhúðun

DÁTINN OG 
NORNIN Gói og 
Þröstur Leó eru 
ævintýraóðir og 
setja Eldfærin 
aftur upp um 
helgina.
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JÖRÐIN OKKAR 
– MYNDAATLAS BARNANNA

Nú: 1.690 kr.
Verð áður: 3.990 kr.

58%
afsláttur

GÆLUDÝRIN OKKAR

Nú: 990 kr.
Verð áður: 1.755 kr.

44%
afsláttur

HIMINGEIMURINN

Nú: 1.790 kr.
Verð áður: 3.290 kr.

46%
afsláttur

VEFURINN HENNAR 
KARLOTTU – KILJA

Nú: 690 kr.
Verð áður: 1.490 kr.

54%
afsláttur

STAFRÓF DÝRANNA 
– KILJA

Nú: 890 kr.
Verð áður: 1.490 kr.

54%
afsláttur

ARTEMIS FOWL 
– EYJAN TÝNDA

Nú: 290 kr.
Verð áður: 3.079 kr.

90%
afsláttur

Opið alla helgina kl.  10–19
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Fiskislóð

Fiskislóð

Það er fjölskyldufjör á Fiskislóð 39 í dag
Barnabækur á sértilboði og góðir gestir koma í heimsókn

KOMDU Á BÓKABALL!

BALLIÐ Á  
BESSASTÖÐUM

Nú: 1.690 kr.
Verð áður: 3.690 kr.

54%
afsláttur

PRINSESSAN Á  
BESSASTÖÐUM

Nú: 1.290 kr.
Verð áður: 2.490 kr.

48%
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

Strumpaknús!

Risa strumpurinn  

kemur í heimsókn og  

sprellar milli  

kl. 14 og 17 

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 pið  a l la  da g a  k l .  10–19  –  f immtudaga  k l .  10–21

Allir krakkar  

fá Kókómjólk  

og bókamerki

að gjöf

Forsetinn og prinsessan úr sýningunni  
Ballinu á Bessastöðum taka lagið kl. 17 
Vilt þú vinna miða á sýninguna?
10 heppnir sem kaupa báðar  

bækurnar á milli kl. 10 og 17  

í dag eiga möguleika á því  

að vinna tvo miða á sýninguna 

Ballið á Bessastöðum 

í Þjóðleikhúsinu á morgun.
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BAKÞANKAR 
Atla Fannars 
Bjarkasonar

Kemst þú á forsíðu 
helgarblaðs 
Fréttablaðsins?

Taktu þátt í ljósmyndasamkeppni Fréttablaðsins og þú átt 
möguleika á því að komast á forsíðu næsta helgarblaðs og 
vinna verðlaun. Þema myndarinnar er „Fólk um haust“. 

Besta myndin verður á forsíðu helgarblaðs Fréttablaðsins 
laugardaginn 1. október. 

Myndir má senda inn til hádegis miðvikudaginn 28. september. 
Hver ljósmyndari má senda eina mynd inn, fyrsta myndin gildir. 
Sent er á netfangið: ljosmyndakeppni@frettabladid.is

Verðlaun fyrir bestu myndina eru leikhúsmiðar fyrir 6 manns 
í Borgarleikhúsið. Verðlaun fyrir annað og þriðja sætið eru 
leikhúsmiðar í Borgarleikhúsið fyrir tvo. 

REGLUR
Samkeppnin stendur frá morgni 23. september til klukkan tólf á hádegi þann 
28. september. Hver þátttakandi má bara senda eina mynd inn. Óheimilt er að senda 
inn eða eigna sér ljósmyndir sem eru teknar af öðrum en sendanda. Myndirnar 
skulu hafa verið teknar nú í haust. Áskilinn er réttur til að hafna hvaða mynd sem 
er og til að breyta fyrirsögn og myndatexta í birtingu hennar, jafnframt er áskilinn 
réttur til birtingar myndar á forsíðu blaðsins. Innsendar myndir eru eign höfunda, en 
Fréttablaðinu og Vísir.is er heimilt að birta þær í tengslum við keppnina og í kjölfar 
hennar svo fremi sem höfundarnafn sé tiltekið. Tekið er við myndum í netfanginu 
ljosmyndasamkeppni@frettabladid.is og skulu þær vera í nægilegri upplausn til að 
birta í blaðinu. Myndinni þarf að fylgja nafn höfundar og upplýsingar um heimilisfang, 
netfang og símanúmer.
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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. bannhelgi, 6. rún, 8. saur, 9. 
skyggni, 11. guð, 12. óstilltur, 14. rófa, 
16. tveir eins, 17. bar, 18. eyrir, 20. 
pfn., 21. umkringja.

LÓÐRÉTT
1. íþrótt, 3. strit, 4. trjátegund, 5. 
háma, 7. starfræksla, 10. ar, 13. 
stormur, 15. rótartauga, 16. hald, 19. 
holskrúfa.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. tabú, 6. úr, 8. tað, 9. der, 
11. ra, 12. ókyrr, 14. skott, 16. tt, 17. 
krá, 18. aur, 20. ég, 21. króa. 

LÓÐRÉTT: 1. júdó, 3. at, 4. barrtré, 5. 
úða, 7. rekstur, 10. ryk, 13. rok, 15. 
tága, 16. tak, 19. ró. 

Líkar þér vel við 
mig? Er það allt 

og sumt?! Heyrðu 
góði, þú skalt reyna 

aðeins betur en 
það! Við erum 
ástargaukar!

Tjitjing! Með því að líta 
á skóna þína get ég 
sagt þér hver þú ert!

Ahhh, þú ert aðstoðarkennari 
í strákaskóla heyrnarskertra! 
Kennir ensku og dönsku! Þú 
ert hrifinn af fuglum og nan-

brauði! Þú spilar á 
lútu og kýst Sam-

fylkinguna!

Jæja, ertu 
alveg kjaft-

stopp? Eiginle …

Ég horfði 
í augun á 

henni og það 
sagði mér allt! 

Kexrugluð!

Þú hefur 
náðar-

gáfu Jói!

Ég finn andar-
drátt þinn.

ATLOT 
á göngum skólans

Ég finn 
hjartslátt 

þinn

Fitukirtlarnir þínir 
eru einstaklega 

virkir í dag.

Byrjandi Meðal-
maður

Sérfræð-
ingur

Get ég 
einhvern 
veginn 
þénað 

peninga?

Já. Þú getur þvegið 
bílinn, reytt arfa í 
garðinum, sópað 

innkeyrsluna, 
eða …

Ég var svona meira 
að hugsa um 

arf eða eitthvað 
þannig.

Að kremja hnetur, hita þær og kæla 
svo úr verði einhvers konar hnetu-

smjör hefur verið gert í hundruð ára. 
Fyrsti maðurinn sem fékk einkaleyfi 
á slíku gumsi var hins vegar Kanada-
maðurinn Marcellus Gilmore Edson 

árið 1884. Fjölmargir fengu svipaðar 
hugmyndir, og árið 1903 setti lækn-

irinn Ambrose Straub saman vél 
sem kramdi hnetur svo úr varð 
hnetusmjör. Tilgangur vélarinnar 
var reyndar að koma prótíni ofan 
í tannlaust gamalt fólk og doktor 
Straub gerði sér eflaust ekki í 
hugarlund hversu stórkostleg hug-
mynd þetta bragðgóða mauk var.

Í HUNDRAÐ grömmum 
af hreinu hnetusmjöri 
eru nefnilega rúm 25 
grömm af prótíni og 
tæp 50 grömm af 
meinhollri hnetu-
fitu. Orðatiltækið um 
drauminn í dósinni 
hefur aldrei átt betur 
við, þar sem ég vinn nú 
að því að þyngja mig, 
ekki létta, og smyr því 
hnetusmjörinu á flest 
sem ég læt ofan í mig.

ÉG HRÆRI hnetusmjöri í hafragraut-
inn á morgnana og dýfi banananum 
ofan í krukkuna fyrir æfingar. Eftir 
æfingar set ég vænan slurk af hnetu-
smjöri ofan í skyrið og í kaffitíma í vik-
unni prófaði ég að smyrja hnetusmjöri 
á kleinu. Það kom reyndar ekki eins vel 
út og það hljómaði og ekki nærri því 
eins vel og þegar erlent súkkulaðistykki 
fékk hnetusmjörsmeðferðina.

Á KVÖLDIN hvílir hnetusmjörskrukk-
an einmana inni í ísskáp og kallar á 
mig. Ég reyni að svara ekki kallinu, 
þar sem heilsuspekingar keppast við að 
hallmæla því að maður borði fituríkan 
mat á kvöldin. Ég læt mig hins vegar 
dreyma um hnetusmjörspopp eða salt-
stangir með hnetusmjöri. 

BANDARÍKJAMENN halda upp á 
hnetusmjörsdaginn 24. janúar ár hvert. 
Ég legg til að Íslendingar sláist í hóp 
með þessum ummálsmiklu frændum 
okkar og fagni þessu fituríka prótín-
mauki sem hnetusmjörið er. Sumir 
segja að það geri allan mat betri. Ég 
trúði því þangað til ég dýfði kleinu ofan 
í krukkuna, en einhver verður undan-
tekningin að vera til að sanna regluna.

Hnetusmjörsdagurinn
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Verið hjartanlega velkomin.

Hátíð í Fjölbrautaskólanum við Ármúla 
laugardaginn 24. september kl. 14-17

Í tilefni af 30 ára afmæli FÁ og vígslu 
nýbyggingar skólans bjóðum við  til veislu. 

Dagskráin hefst kl. 14 með ávörpum 
og tónlist og síðan verða veitingar á boðstólum.

Fjölbreytt starfsemi skólans verður kynnt 
og gestum boðið að skoða skólahúsið. 
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menning@frettabladid.is

Bjarni Bjarnason rithöfund-
ur hefur sent frá sér níundu 
skáldsögu sína, Mannorð. 
Sögupersónan er maður 
sem snýr aftur til Íslands 
eftir hátt flug í útrásinni.

„Sögupersónan elti mig eins og 
skugginn um kaffihús, flugvélar, 
flugstöðvar og hótel og ég saknaði 
hennar dálítið þegar ég þurfti að 
skilja við hana. Ef ég glugga í bók-
ina núna er ég ekki að spá í hana 
sem bókmenntaverk, heldur að gá 
hvernig gamall félagi minn hefur 
það,“ segir Bjarni 
Bjarnason rithöfund-
ur um níundu skáld-
sögu sína, Mannorð, 
sem kom út í síðustu 
viku.

Að sögn Bjarna 
f laug téð sögu-
persóna, Starkaður 
Leví, of nærri sólu á 
útrásartímanum og 
brenndi vængina. Í 
bókinni nýtur hann 
hins ljúfa lífs erlend-
is en fer svo að sakna 
heimahaganna og áttar sig á að 
hann þráir viðurkenningu frá 
sínu eigin fólki. Þegar til Íslands 
er komið biður Starkaður þjóð-
ina opinberlega fyrirgefningar 
en lendir þess í stað í stökustu 
vandræðum. Honum er bolað út 
af frumsýningu í Þjóðleikhúsinu, 
hrint í Kringlunni og fleira í þeim 
dúr. Þegar ofan á bætist hugsan-
legur fangelsisdómur vaknar hjá 
honum sú hugmynd hvort mögu-
legt sé að kaupa sér nýtt mann-
orð. Leiða þær umleitanir Starkað 
að Almari Loga, vel liðnum rithöf-
undi sem undir niðri hefur glatað 
trú á samfélag sitt. 

Bjarni, sem hóf að skrifa Mann-
orð í apríl í fyrra, nýtti sér meðal 
annars munnmælasögur um þær 
viðtökur sem útrásarvíkingar 

höfðu fengið í sínu daglega lífi 
eftir hrunið við skriftirnar. Hann 
segist hafa beðið marga um að 
lesa handritið að bókinni yfir, 
þar á meðal fólk sem tengt er við-
skiptaheiminum. 

„Í ljós kom að lesendur meta 
það með mismunandi hætti hvern-
ig gott mannorð verður til. Bar-
áttan um orðsporið er mikið til 
barátta um „status“ í borgara-
legum heimi. Menn geta átt allt, 
sem sýnir út á við að þeir séu 
búnir að sigra í lífinu, en verið 
samt hataðir. Þá verður bersýni-
legt að mannorð veltur á fullkom-
lega huglægum gildum, hverful-

um samskiptum allt 
niður í hvort ein-
hver brosti falskt 
eða ekki á svipulu 
augnabliki. Að reyna 
að stjórna orðspori 
getur verið eins og 
að reyna að stjórna 
vindinum. Það er þó 
nokkuð sem Stark-
aður Leví reynir að 
gera í sögunni með 
miklum en umdeilan-
legum árangri,“ segir 
Bjarni.

Aðspurður segir Bjarni afar 
dularfulla tilfinningu fylgja því 
að senda frá sér þessa bók. „Allt 
breyttist hjá mér. Ég skrifaði bók-
ina mest á kaffihúsinu Súfist-
anum. Þegar ég var búinn með 
bókina var kaffihúsinu lokað og 
innréttingin rifin niður, sem er 
óhugnanlega mikið í anda sögunn-
ar. Á sama tíma þurrkaðist Face-
book-síðan mín út og hefur ekk-
ert bólað á henni síðan, sem er enn 
meira í anda sögunnar. Ég get því 
með sanni sagt að þegar ég hafi 
látið verkið frá mér hafi ég glatað 
stórum hluta af sjálfum mér. Núna 
er ég að leita að nýju kaffihúsi til 
að vinna á, nýju Facebook-sjálfi og 
áhugaverðri sögupersónu. Allar 
hugmyndir eru vel þegnar.“

kjartan@frettabladid.is

Baráttan erfiða 
um orðsporið

MANNORÐ Þegar í óefni er komið veltir Starkaður Leví, helsta persóna skáldsögunnar 
Mannorðs eftir Bjarna Bjarnason, því fyrir sér hvort hægt sé að kaupa nýtt mannorð.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

BARNALEIKSÝNINGIN ELDFÆRIN  hefur göngu sína á ný á litla sviði Borgarleikhússins um helgina, með þeim 
Guðjóni Davíði Karlssyni og Þresti Leó Gunnarssyni í aðalhlutverkum. Sýningin verður sýnd á litla sviði Borgarleikhússins alla 
laugardaga og sunnudaga klukkan 13. Allar persónurnar úr Eldfærunum birtast ljóslifandi; nornin, prinsessan, allir þorpsbúar og 
síðast en ekki síst hundarnir þrír með ógnarstóru augun. 

Menn geta átt allt, 
sem sýnir út á við 
að þeir séu búnir 
að sigra í lífinu, en 
eru samt hataðir.

BJARNI BJARNASON

Á sýningunni „Sæta langa sumardaga“ sem var opnuð á Mokka á 
föstudag má sjá tölvugerðar klippmyndir myndlistarkonunnar og 
grafíska hönnuðarins Þórdísar Claessen. Þetta er sjöunda einka-
sýning Þórdísar, en í þetta sinn er grunnur verka hennar endur-
blandaðar ljósmyndir úr gömlum fjölskyldualbúmum. Á verkun-
um má sjá ýmsa forfeður hennar á góðum stundum, en saman við 
klippir Þórdís hinar ýmsu vísanir, meðal annars gömul sælgætis-
bréf og aðrar nostalgíuvekjandi umbúðir. Þannig nær hún fram 
þessari „rammíslensku sveitarjómantík með glassúr“, eins og hún 
kallar það. 

„Þetta er ævintýralega uppskrúfaður óður til forfeðra minna,“ 
segir Þórdís. „Þegar ég var að gera þessar myndir kafaði ég ofan í 
myndaalbúmin þrjár kynslóðir aftur í tímann og rakst á marg-
ar perlur. Þarna voru greinilega margar góðar minningar, sem 
mig langaði að vinna út frá. Útkoman er dísætar myndir sem ég 
hef tekið eftir að vekja hlýlegar minningar hjá fólki. Ef ég næ að 
framkalla slíkar tilfinningar er mínu takmarki náð.“ 

Sýningin verður opin fram til 20. október. - hhs

Rammíslensk sveitarjómantík

GLEÐI FORMÆÐRANNA Þórdís Claessen sýnir 
klippimyndir, sem vekja minningar um horfna 
tíma, á Mokka. MYND/ÞÓRDÍS CLAESSEN
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 24. september 2011 

➜ Tónleikar

15.00 Latínkvartett kontrabassaleikar-
ans Tómasar R. Einarssonar kemur 
fram á síðustu tónleikum djasstónleika-
raðar veitingastaðarins Munnhörpunnar 
í tónlistarhúsinu Hörpu. Aðgangur er 
ókeypis. 
16.00 Benedikt Kristjánsson tenór og 
Bjarni Frímann Bjarnason píanóleikari 
flytja Malarastúlkuna fögru, Die schöne 
Müllerin, í Selinu á Stokkalæk. Miða-
verð er kr. 2.000.

20.00 Söngkonan Jóhanna Guðrún 
heldur tónleika í Salnum í Kópavogi til 
heiðurs bandarísku tónlistarkonunni 
Evu Cassidy. Miðaverð er kr. 3.300.
20.30 Bubbi Morthens heldur tónleika 
í Bíóinu á Akranesi. Miðaverð er kr. 
2.500.
22.00 Hljómsveitin Penta spilar á 
Hressingarskálanum. Eftir tónleikana 
stjórnar DJ Elli tónlistinni.
22.00 KK og Maggi Eiríks halda 
tónleika í Græna hattinum á Akureyri. 
Miðaverð ER kr. 2.000.
22.00 Hljómsveitin Vax heldur 
tónleika og útgáfupartí á Bar 11. 
Aðgangur er ókeypis.
22.30 Hljómsveitin Sykur heldur 
tónleika á Kaffibarnum. Plötusnúð-
urinn Alfons X tekur við að tónleik-
unum loknum.

23.00 Hljómsveitin Skálmöld heldur 
tónleika í menningarhúsinu Hofi á Akur-
eyri. Miðaverð er kr. 2.500.
23.30 Nirvana heiðurstónleikar verða 
haldnir á Gauk á Stöng. Miðaverð er kr. 
1.500. 18 ára aldurstakmark.
23.59 Hljómsveitin Hjálmar heldur 
tónleika á Nasa. Miðaverð er kr. 2.000.

➜ Leiklist
19.00 Tvær sýningar eru á leikritinu 
Fjalla-Eyvindi eftir Jóhann Sigurjónsson 
í Rýminu á Akureyri í kvöld. Sú fyrri er 
kl. 19 og seinni er kl. 21. Miðaverð er 
kr. 2.900.
20.00 Leiksýningin Hjónabandssæla 
með þeim Eddu Björgvins og Ladda 
er sýnd í Gamla bíói. Miðaverð er kr. 
4.300.
20.00 Leiksýningin Alvöru menn er 
sýnd í Austurbæ. Miðaverð er kr. 3.500.

➜ Opnanir
14.00 Bjarki Bragason opnar sýn-
inguna Á milli B og C í Suðsuðvestur í 
Keflavík. Allir velkomnir.
20.00 Down the Drain, sýning 
Rebeccu Erin Moran opnar í Gallerí 
Klósetti. Allir velkomnir.

➜ Listasmiðja
13.00 Önnur smiðja í seríu LornaLAB 
verður undir handleiðslu Sigrúnar 
Harðardóttur myndlistarmanns og Jes-
pers Petersen tónskálds í Hafnarhúsi 
Listasafns Reykjavíkur. Viðfangsefni er 
notkun mismunandi skynjara sem við-
mót í listrænu samhengi. Aðgangur er 
ókeypis.

➜ Íþróttir
10.00 Sólheimabúar og hlaupahópur-
inn Frískir Flóamenn standa fyrir 9 km 
almenningshlaupi frá Borg í Grímsnesi 
og að Sólheimum. Mæting við versl-
unina Borg að Borg í Grímsnesi. Allir 
velkomnir.

➜ Umræður
17.00 Fyrirlestur um andleg málefni 
og umræður á rússnesku í húsakynnum 
MÍR, Hverfisgötu 105. Aðgangur er 
ókeypis. 

➜ Kvikmyndir
22.00 Í tilefni kvikmyndahátíðarinnar 
Riff er myndin Cry baby sýnd á Prikinu. 
Aðgangur er ókeypis.

➜ Kvikmyndahátíð
11.00 Myndir úr hreyfimyndasmiðju 
leikskólanna sýndar í Norræna húsinu á 
vegum Riff. Aðgangur ókeypis.
16.00 Ljósmyndasýningin Subjective 

Portraits eftir Alex Galmeanu 
er opnuð í Norræna húsinu 
sem hluti af Riff. Léttar rúm-
enskar veitingar í boði.
20.00 Sundbíó kvik-
myndahátíðarinnar Riff er 
haldið í Laugardalslaug. 
Aðgangseyrir er kr. 1.100.

➜ Ljósmyndasýningar
11.00 Ljósmyndir Emils 
Edgrens eru til sýnis á Torgi 
í Þjóðminjasafni Íslands. Emil 
Edgren var ljósmyndari hjá Banda-
ríkjaher í seinni heimstyrjöld og var 
hann meðal annars sendur til Íslands, 
þar sem hann tók fjölda mynda.
15.00 Hörður Geirsson sýnir 
hvernig ljósmyndarar fóru 
að við myndatöku 
og framköllun á 
19. öld. Sýni-
kennslan 
fer 
fram 
í 

Minjasafninu á Akureyri. 

➜ Tónlist
23.00 Sannkölluð dansveisla 
verður á Faktorý. Mike The Jacket, 
Ghozt og Ingi Sævar. Sama kvöld 
verða strákarnir í Back & Forth og DJ 
Housekell að spila á Faktorý. Aðgangur 
er ókeypis.
23.00 Dj Maggi Lego þeytir skífum á 
Bakkusi.
23.30 Benni B Ruff spilar tónlist á 
Prikinu.

➜ Myndlist
11.00 Sýningin Bókamyndir og mynda-
bækur með klippimyndum eftir Sigur-
borgu Stefánsdóttur stendur yfir í Her-
berginu, sýningarsal Kirsuberjatrésins. 

Sunnudagur 25. september 2011 

➜ Tónleikar
16.00 Söngvaskáldið Myrra Rós og 
dúettinn Heima koma fram á Merkigili á 
Eyrarbakka. Frítt inn en frjáls framlög 
þegin.
16.00 Sönghópurinn Voces Thules 
kemur fram á árlegum minningartón-
leikum um Sigríði Jónsdóttur og Ragnar 
H. Ragnar í Ísafjarðarkirkju. Aðgangseyrir 
er kr. 2.000, kr. 1.500 fyrir lífeyrisþega en 
ókeypis fyrir skólanema 20 ára og yngri.
20.30 Útgáfutónleikar hljómsveitarinn-
ar Lockerbie fara fram í salnum Kalda-
lóni í Hörpu. Miðaverð er kr. 2.000.
20.30 Bubbi Morthens heldur tón-
leika í Félagsgarði í Kjós. Miðaverð er 
kr. 2.500

➜ Leiklist
14.00 Möguleikhúsið sýnir barnaleik-
ritið Prumpuhólinn í Menningarmið-

stöðinni Gerðubergi. Miðaverð er kr. 
2.000. 

14.00 Barnaleiksýningin Kallinn 
sem gat kitlað sjálfan sig er sýnd 

í Norðurpólnum á Seltjarnar-
nesi. Miðaverð er kr. 1.900.

20.00 Nemendaleikhús Listaháskóla 
Íslands sýnir Á botninum eftir Maxím 
Gorkí í Smiðjunni, Sölvhólsgötu 13. 
Miðaverð er kr. 1.500.
21.00 Leiksýningin Hjónabandssæla 
með þeim Eddu Björgvins og Ladda er 
sýnd í Gamla bíói. Miðaverð er kr. 4.300

➜ Síðustu forvöð
13.00 Mynd af henni, sýning Huldu 
Vilhjálmsdóttur, lýkur í Gallerí Ágúst.
14.00 Lokadagur sýningarinnar Gárur 
með verkum Önnu Hallin og Olgu Berg-
mann í Kling og Bang.

➜ Íþróttir
14.00 Aikikai Reykjavík og Ju Jitsufélag 
Reykjavíkur með opið hús í Faxafeni 
8. Bæði félög með sýningaratriði og 
gestum gefst kostur á að prófa ýmsar 
æfingar. Allir velkomnir.

➜ Sögustund
14.00 Sögustund með Björk bókaveru 
verður á Bókasafninu í Gerðubergi. Allir 
velkomnir.

➜ Sýningarspjall
14.00 Elísabet V. Ingvarsdóttir hönn-
unarsagnfræðingur með leiðsögn um 
sýninguna Hlutirnir okkar í Hönnunar-
safni Íslands, Garðatorgi 1. Aðgangseyrir 
er kr. 500, eldri bogarar og öryrkjar 
greiða kr. 250. Ókeypis aðgangur fyrir 16 
ára og yngri.
14.00 Fjölskylduleiðsögn um sýninguna 
Í bili í Hafnarborg. Umræður um furðu-
fyrirbæri sýningarinnar. Allir velkomnir.
15.00 Sýningarstjórinn Birta Guðjóns-
dóttir leiðir gesti um sýningu Hafnar-
hússins, Hraðari og hægari línur. 
Með henni verður eigandi verk-
anna á sýningunni, Pétur Ara-
son. Aðgangseyrir er kr. 1.000, 
námsmenn yngri en 25 ára 
greiða kr. 500. Ókeypis 
aðgangur fyrir börn yngri 
en 18 ára, eldri borgara 
og öryrkja. 
15.00 Hvað eiga 
verkin á sýning-
unni Almynstur 
sameiginlegt 
með ástríðu-
fullum dansi? 
Kristín Bjarna-
dóttir les 
úr eigin 
textum 
og 
félagar í 
Tangó-
félaginu 
dansa í 
Listasafni 
Árnes-
inga. 
Aðgang-
ur er 
ókeypis.

➜ Fjölskyldutónleikar
13.00 Fjölskyldutónleikar í Salnum í 
Kópavogi. Sýnt hvernig hljóðfæri eru 
gerð úr rusli og saga hljóðfæra kynnt. 
Kársneskórinn í Kópavogi syngur, 
dansarar úr Listdansskóla Íslands, götu-
leikhús og andlitsmálun. Miðaverð er 
kr. 1.500.

➜ Kvikmyndir
15.00 Orrustan mikla við Volgu, sovésk 
heimildarkvikmynd frá árinu 1962 er 
sýnd í MÍR, Hverfisgötu 105. Skýringar á 
ensku. Aðgangur ókeypis. 
22.00 Í tilefni kvikmyndahátíðarinnar 
Riff er myndin House of Satisfaction 
sýnd á Prikinu. Aðgangur er ókeypis.

➜ Félagsvist
14.00 Félagsvist er spiluð í Breiðfirð-
ingabúð, Faxafeni 14. Allir velkomnir. 

➜ Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara 
í Reykjavík fer fram í Stangarhyl 4. 
Danshljómsveitin Klassík leikur fyrir 
dansi. Aðgangseyrir er kr. 1.500 en kr 
1.300 fyrir félagsmenn FEB. 

➜ Kvikmyndahátíð
12.00 Kvikmyndahátíðin Riff stendur 
fyrir smiðjum um óháða kvikmyndagerð 
á Kexi Hosteli. Tvær fara fram í dag. Fyrri 
um teiknimyndagerð með Graemi Pat-
terson kl. 12 og seinni um óháða hand-
ritsgerð með Jan Forsström og Margréti 
Örnólfsdóttur kl. 14.15. Þátttökugjald 
fyrir eina smiðju er kr. 700. Gjald fyrir 
sex smiðjur er kr. 3.000 en kr. 2.000 
fyrir handhafa hátíðarpassa.
21.00 Stuttmyndadagskrá Riff, Les 
Petites Formes er sýnd á Café Rosen-
berg.

➜ Listamannaspjall
14.00 Hrafnhildur Inga Sigurðardóttir 
stendur fyrir listamannaspjalli um sýn-
ingu sína Strauma í Galleríi Fold við 
Rauðarárstíg. 

➜ Tónlist
21.30 Djass er leikinn á 
Faktorý. Aðgangur er ókeypis.

➜ Messa
20.00 Hundraðasta Tómasarmessan 
í Breiðholtskirkju. Þema messunnar 
verður: Á Drottinn erindi við þig? 
og mun biskup Íslands, hr. Karl Sigur-
björnsson prédika.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.
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DRAMATÍSKT 
UPPGJÖR MIÐ-
ALDRA HJÓNA

r, stoppar allt!

„Ég fór um daginn með móður minni á nýtt leikverk eftir Auði 
Övu Ólafsdóttur, Svartur hundur prestsins. Það þótti mér alveg 
einstaklega skemmtilegt. Ég fór einnig á Zombíljóðin í Borgarleik-
húsinu. Það var tilraunakennt og nýstárlegt. Ég held að það 
henti ungu fólki mjög vel. Það hrærði alla vega mjög í mér. 

Svo mæli ég með því að fólk komi að sjá Nemenda-
leikhúsið í Listaháskólanum. Það er að 

byrja með fyrstu uppsetninguna á 
Á botninum í leikstjórn Rúnars 

Guðbrandssonar. Það 
er leikgerð byggð 

á þýðingum 
Megasar.“

Gott í leikhúsi: Arnmundur Ernst Backman leiklistarnemi

Zombíljóðin hrærðu í mér

Edda Björgvins og Laddi 
leika saman í Hjónabands-
sælu í Gamla bíói. 

„Við Laddi erum eiginlega eins og 
tvíburar. Við höfum samt ekki oft 
leikið saman í leikhúsi,“ segir Edda 
Björgvinsdóttir leikkona um sam-
starf sitt við Þórhall Sigurðsson, 
eða Ladda. 

Tvíeykið frumsýndi 
í gærkvöldi leik-
ritið Hjóna-
bands-

sæla 
undir leik-

stjórn Þórhildar 
Þorleifsdóttur, en þau 

þrjú hafa ekki unnið saman 
síðan í kvikmyndinni frægu, 

Stella í orlofi. „Það er gaman að 
vinna saman aftur en Þórhildur 
er kröfuharður snillingur. Við 
höfum í nógu að snúast og æfinga-
ferlið hefur verið í styttri kantin-
um,“ segir Edda, en þegar Frétta-

blaðið náði af henni tali 

var hún að róa taugarnar fyrir 
frumsýninguna. „Maður venst 
þessu aldrei og er alltaf jafn 
stressaður fyrir fyrstu 
sýningu. Það að ég 
þori að viður-
kenna 

hræðsl-
u n a  e r 

ákveðið þroska-
merki.“

Hjónabandssæla fjallar 
um hjón sem hafa verið gift í 

25 ár og frúin dregur mann sinn á 
hótel úti á landi til að hressa upp á 
hjónabandið. „Þetta er dramatískt 
uppgjör miðaldra hjóna. Það má 
finna marga viðkvæma punkta og 
sannleikskorn í leikritinu en það er 
alltaf stutt í húmorinn.“

Sýningin er sú fyrsta í Gamla 
bíói, en Eddu líkar vel að standa 
þar á sviði. „Ég er rosalega hrif-
in af þessu kraftmikla fólki sem 
stendur á bak við opnun Gamla bíós 
á ný og er mikið í mun að húsið fái 
að vera áfram leikhús.“ 
 alfrun@frettabladid.is

Það er nokkuð langt síðan ég 
fór síðast á bar. Mér fannst 
mjög gaman að fara á 
Boston af því að allir 
vinir mínir sækja 
þann stað. Mér 
fannst líka mjög 
gaman á Bakkus 
því staðurinn er 
flottur, tónlistin 
mjög skemmti-
leg og fólkið 
þar inni líka. Ég 
tel ekki ólíklegt að 
þegar ég byrja aftur 
að stunda barina 
að þá muni ég fara 
áfram á þessa tvo 
staði.

Besti barinn: Hrefna Rósa Sætran landsliðskokkur

Boston og 
Bakkus bera af

Tónlist  ★★★

Greatest Hits
Vax

Pikkfastir í for-
tíðinni
Hljómsveitin Vax er búin að 
vera starfandi síðan 1999. 
Strax í byrjun spilaði hún tón-
list sem var undir sterkum 
áhrifum frá bresku poppi sjö-
unda áratugarins. 

Á þessari nýju tvöföldu 
plötu er helstu lögum sveit-
arinnar safnað saman á 
fyrri diskinn, en á þeim 
seinni eru útgáfur sveitar-
innar á 12 klassíkum popp-
lögum, þ.á.m. Substitute 
(The Who), Simple Twist of 
Fate (Bob Dylan), Around 

& Around (Chuck Berry) 
og Where Have All the Good 

Times Gone (Kinks). 
Aðalsmerki Vax er einfaldur 

trommuleikur, flott gítarriff, lipurt 
orgelspil og töffaralegur söngur. Frum-

sömdu lögin þeirra eru mörg ágæt og ábreið-
urnar eru fínn kaupauki. Vax er samt hljómsveit sem 

er pikkföst í fortíðinni.
Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Tvöfaldur stuðpakki frá bestu starfandi sixtís hljómsveit lands-
ins.

EINS OG TVÍBURAR Edda Björgvins og Þórhallur Sigurðsson leika aftur undir leikstjórn Þórhildar Þorleifsdóttur í leikritinu 
Hjónabandssæla, en síðast þegar þau þrjú unnu saman varð kvikmyndin Stella í orlofi til. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 
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folk@frettabladid.is

FREMSTA RÖÐIN Í LONDON

PRINSESSUSYSTIRIN Það kom ekki á 
óvart að fröken Pippa Middleton var 
áberandi á tískuvikunni í London, en 
frægðarsól hennar hefur skinið skært 
síðan Katrín systir hennar giftist Vil-
hjálmi Bretaprins og varð hertogaynja 
af Cambridge. Hér situr hún brosmild 
á sýningu Temperley. 

FRÆNKUR Anna Wintour, ritstjóri 
bandaríska Vogue, var mætt með 
frænku sinni Ellie Wintour á sýningu 
Burberry í London. NORDICPHOTO/GETTY

VINSÆLT Í LONDON

STRÁHATTUR Sýningargestir á Burberry 
horfðu flestir löngunaraugum á strá-
hattana með deri sem fyrirsæturnar 
báru. Vinsælt höfuðfat næsta sumar. 
 NORDICPHOTO/GETTY

HÁRIÐ Laus hnútur í hárið eins og 
fyrirsætur á sýningu Aquascutum báru 
hefur sést víða á tískupöllunum þetta 
árið. Einfalt og framkvæmanlegt fyrir 
flesta. 

6.681

DÖMULEGT
Í LONDON

ROKSANDA ILINCIC Síðir kjólar, 
kaðlar í mittið og pastellitir. Ilincic 

er upprunalega frá Serbíu og 
kemur með ferskan blæ inn í 

tískuheiminn. Flott munstur og 
hressandi litasamsetningar. 

CHRISTOPHER KANE Sumartískan hans 
fyrir 2012 var einföld og látlaus með 

hvítum skyrtum hnepptum upp í háls og 
fallegu sniði á kjólum og jökkum. 

BURBERRY PRORSUM Dömu-
leg og litaglöð sumartíska 

hjá Christopher Bailey, 
yfirhönnuði Burberry. 

Hnésíðir kjólar og 
pils, sem og nýjar 
útgáfur af kápunni 
klassísku.

ACNE Sænska merkið var á 
allra vörum eftir sýninguna á 
tískuvikunni í London, enda var 
sýningin bæði frumleg og stórgóð. 
Útklipptar stjörnur í kjólum og 
jökkum, mokkasínur með dúskum 

og víðar buxur í skærum litum. 
Acne var það merki sem sló í gegn 
á tískuvikunni í London. 

Tískuveislan heldur áfram en 
nú er sjónum beint að Lond-
on þar sem tískuvikunni er 
nýlokið. Það var aðeins öðru-
vísi blær yfir sumartísk-
unni í London en þeirri 
sem maður sá í New York 
í seinustu viku. Dömu-
legur fatnaður þar sem 
hnésíddin var áberandi í 
buxum, pilsum og kjól-
um en með sportlegu 
ívafi. Það er greinilegt 
að íþróttalegur blær 
verður yfir sumar-
tískunni 2012. Litrík-
ar flíkur var einnig 
að sjá á tískupöll-
unum í London sem 

og munstraðar, helst í 
rósóttu munstri.  
 alfrun@frettabladid.is

AQUASCUTUM 
Guli liturinn 
var áberandi í 
sýningu Aquas-
cutum. Einföld 
snið og frumleg 
efni eins og 
plast vöktu 
athygli í sumar-
línunni 2012.

starfsmaður vinnur við Burberry-tískuhúsið en frægasta flík tískuhússins er klassískur ryk-
frakki með belti í mittið. Síðustu ár hefur flíkin komið í nýjum útgáfum en frakkinn er 
mjög vinsæll hjá konum jafnt sem körlum. 



nýtt tækifæri:
frítt á öll námskeið  
mán. & þri.26. & 27. sept.

Sóley Natura Spa andleg og líkamleg næring

Í tilefni opnunar Sóley Natura Spa bjóðum við frían 

aðgang á öll námskeið á mánudag og þriðjudag 

ásamt fríum aðgangi að baðstofu. Fjölbreytt nám- 

skeið og frábærir kennarar sem kenna jóga, hlaup, 

STOTT PILATES og miðjustyrkingu. Kennararnir  

eru Beggi, Ásta Arnar, Einar Indra, Martin Bertelsen, 

Hávar Sigurjónsson, Helga Einarsdóttir, Steinunn  

S. Ólafardóttir og Margrét Stefánsdóttir. Frá og  

með næsta miðvikudegi verða námskeiðin opin 

meðlimum. Sérstakt opnunartilboð er á meðlima-

kortum til áramóta. 

Sóley Natura Spa náttúruleg heilsulind

Sóley Natura Spa sérstök snyrtistofutilboð - soleynaturaspa.is

Sóley Natura Spa nánari upplýsingar í síma 444 4085

Mánudagur 25. sept. Þriðjudagur 26. sept.

7:15-7:45

7:45-8:45

8:30-9:30

12:05-13:00

 13:30-14:20

17:15-18:15

17:15-18:15

20:15-20:45

Jóga m/Ástu Arnar

Hádegisjóga m/Begga

Jóga m/Steinunni 

Sundleikfimi m/Maríu

Jóga m/Martin

Jóga m/Begga

Sundleikfimi m/Maríu

Jóga m/Helgu

Hlaupanámskeið m/Hávari

Fljótandi hugleiðsla m/Begga

Einstakt 
tilboð!
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Tónlistarkonan Ólöf Arnalds 
heldur hinn 24. nóvember tón-
leika í lítilli kirkju í London sem 
nefnist St. Pancras Old Church. 
Tónleikarnir verða  haldnir til 
kynningar á nýrri EP-plötu henn-
ar, Ólöf Sings, sem kemur út 7. 
nóvember. Hún hefur að geyma 
útgáfur Ólafar á lögum eftir tón-
listarmenn á borð við Bob Dylan, 
Neil Diamond og Arthur Russell. 
Tónlistarmaðurinn Snorri Helga-
son, sem býr í London, ætlar að 
hita upp fyrir Ólöfu. Hann gaf 
nýverið út sína aðra sólóplötu, 
Winter Sun. Önnur sólóplata, 
Ólafar, Innundir skinni, kom út 
fyrir ári.

Kynnir EP-
plötu í kirkju

SPILAR Í KIRKJU Ólöf Arnalds syngur og 
spilar í kirkjunni St. Pancras Old Church.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Poppstjarnan Justin Timberlake 
skammast sín fyrir fötin sem 
hann klæddist þegar hann var 
meðlimur í hljómsveitinni N´Sync. 
„Af hverju lét mig enginn vita 
hversu hræðilegur þessi fatnaður 
var?“ segir Timberlake í samtali 
við W Magazine. 

Timberlake klæddist til að 
mynda jakkafötum úr gallaefni 
og leðurlíkisbuxum á árunum sem 
hann var meðlimur í strákasveit-
inni. Nú hefur Timberlake snúið 
blaðinu við og er efstur á listum 
yfir best klæddu menn heimsins 
ásamt því að vera með sitt eigið 
tískumerki, William Rast.

Skammast 
sín fyrir 
fatastílinn

SMART PAR Justin Timberlake skammast 
sín fyrir fötin sem hann gekk í þegar 
hann söng með strákasveitinni N´Sync. 
Hér er hann árið 2005 í leðurfatnaði 
ásamt þáverandi kærustu sinni, Britney 
Spears. 

„Hún er búin að ganga ótrúlega 
vel. Við förum í endurprent-
un áður en við vitum af,“ segir 
Tómas Hermannsson hjá Sögum 
útgáfu. 

Ævisaga popparans Justins 
Bieber hefur fallið vel í kramið 
hjá aðdáendum hans hér á landi 
síðan hún kom út fyrir mánuði. 
Fyrsta upplagið var upp á tvö 
þúsund eintök og er það í þann 
mund að klárast. 

Tómas segir söluna umfram 
væntingar. „Maður renndi alger-
lega blint í sjóinn. Maður sá bara 
eins og með Bieber-gönguna 
að hann er alveg ótrúlega vin-

sæll.“ Um sex hundruð krakkar 
tóku þátt í göngunni 9. septem-
ber síðastliðinn til að þrýsta á 
að popparinn héldi tónleika hér. 
„Jólin eru ekki einu sinni komin. 
Hann fer í nokkur þúsund á 
árinu, það er pottþétt. Þetta verð-
ur örugglega með söluhæstu bók-
unum á árinu.“ 

Spurður hverjir séu að kaupa 
bókina telur Tómas að krakk-
ar á aldrinum sex til sextán 
séu atkvæðamestir. „Ég hef 
heyrt tvær sögur af því þar sem 
krakkar koma inn í búðina, tólf 
til þrettán ára, kyssa bókina og 
segja: Hann er æði.“ - fb

Krakkar kyssa ævisögu Biebers

VINSÆLL BIEBER Tómas Hermannsson 
og Jóhann Friðrik Ragnarsson með nýju 
Bieber-bókina. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Söng- og leikkonan 
Queen Latifah er hætt 
með kærustu sinni til 
átta ára, Jeanette Jenk-
ins. Latifah sást nýver-
ið með danshöfundinum 
Eboni Nichols, en þær 
hafa verið miklar vin-
konur síðustu ár.

Heimildarmenn 
segja samband Latifuh 
og Jenkins hafa verið 
súrt um nokkurt skeið 
og mun vinátta leikkonunn-
ar og Nichols lengi hafa verið 
þrætuepli milli parsins. „Þær 
rifust eins og hundur og kött-

ur en vinátta Latifuh og 
Eboni var kornið sem 
fyllti mælinn. Það virð-
ast litlar líkur á því að 
þær taki aftur saman,“ 
var haft eftir heimild-
armanni.

Latifah og Nichols 
hafa verið vinkonur 
frá árinu 2009 og þó 
að leikkonan hafi hald-
ið því fram að þær 
væru aðeins vinir mun 

Jenkins ekki hafa trúað henni. 
„Hún var mjög ósátt við vin-
áttu þeirra og lét Latifuh vita af 
því,“ sagði heimildarmaðurinn.

Einhleyp drottning

QUEEN LATIFAH

ÍsÍslelensnsk k nýnýsksköpöpöpununu , huhugvitit o ogg frframamleeiðiðslsla
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Kjúklingabollur í drekasósu

www.ora.is

... einfalt, fljótlegt og go !

Smakkaðu
nýjung frá ORA

Kjúklingabollur í súrsætri sósu

Mick Jagger, söngvari The Roll-
ing Stones, býst við því að meira 
að segja aðdáendur sveitarinnar 
verði orðnir leiðir á henni undir 
lok næsta árs. Hljómsveitin 
fagnar fimmtíu ára afmæli sínu á 
næsta ári. „Ég veit ekki hvernig 
haldið verður upp á afmælið. Ég 
er viss um að þið verðið að ein-
hverju leyti orðin leið á Stones 
undir loks næsta árs. Fólk vill 
halda sýningar, gera sjónvarps-
þætti og heimildarmyndir þannig 
að við þurfum að skoða þessi mál. 
Kannski förum við í tónleikaferð 
en eins og staðan er núna er ekk-
ert ákveðið,“ sagði Jagger. 

Aðdáendur 
leiðir á Stones

THE ROLLING STONES Mick Jagger 
og félagar í The Rolling Stones verða 
áberandi á næstunni.

Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík, Riff, var sett í áttunda sinn á Nasa á 
fimmtudagskvöld. Fjöldi góðra gesta mætti og sá opnunarmyndina Inni með 
hljómsveitinni Sigur Rós. Hátíðin stendur yfir til 2. október.

Riff sett í áttunda sinn
GLEÐI Hrönn Marinósdóttir, stjórnandi Riff-
hátíðarinnar, ásamt Vigdísi Finnbogadóttur, 
fyrrverandi forseta. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Á NASA Þau Huginn Arason, Arnþrúður Dögg Sigurðardóttir og Anna Rakel Róbertsdóttir 
voru á meðal gesta á Nasa.

SÁU INNI Kvikmyndagerðarmaðurinn 
Ari Kristinsson og Bergþóra Aradóttir 
sáu Inni með Sigur Rós.

BROSMILDAR Helga Magnúsdóttir 
og Sigurlín Bjarney Gísladóttir 
brostu blítt til ljósmyndarans.

Stacy Keibler, glímukona og ný 
kærasta George Clooney, á sér 
þann draum að eignast barn með 
leikaranum ef marka má frétt 
The Enquirer.

Samkvæmt heimildarmanni 
tímaritsins hefur Keibler látið 
þau orð falla að hana langi í barn 
með Clooney. „Hún þráir það heit-
ast að eignast barn með George 
og er sannfærð um að þau muni 
eignast mjög falleg börn saman,“ 
var haft eftir innanbúðarmanni.

Keibler lét eitt sinn þau orð 
falla að hún hlakkaði mikið til 
þess að verða heimavinnandi 
móðir. „Ég vil eignast fjölskyldu 
bráðlega og hlakka til þess að 
verða heimavinnandi móðir.“ 
Alls óvíst er hvort Clooney, sem 
er annálaður piparsveinn, deili 
draumum kær-
ustunnar um 
fjölskyldu.

Vill eignast 
barn með 
Clooney

BARNAMAÐUR 
Ný kærasta 
George Clooney 
þráir að eignast 
með honum 
börn.
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Sýningin Þá og nú var opnuð í Listasafni Íslands fimmtu-
daginn síðastliðinn en sýningin var sett upp í tilefni af 
útgáfu bókarinnar Íslensk listasaga, frá síðari hluta 19. 
aldar til upphafs 21. aldar. Fjölmenni sótti sýninguna sem 
innihélt mörg frægustu verk íslenskrar listasögu.

Fjölmenni naut 
íslenskrar listar

MYNDARLEG FJÖLSKYLDA Svandís Svavarsdóttir, mennta- og menningarmála-
ráðherra, Tumi Torfason og Svavar Gestsson voru á meðal gesta. Svandís opnaði 
sýninguna. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

VEL KLÆDDIR HERRAMENN Ármann 
Reynisson vinjettuhöfundur og Eiríkur 
Smith listamaður sóttu sýninguna. 

SÆL Ásdís Gissurardóttir og Ragnar Th. 
Sigurðsson ljósmyndari voru brosandi 
og sæl í Listasafninu.

LISTHNEIGÐ HJÓN Hjónin Ebba Margrét 
Magnúsdóttir læknir og Hjörtur Magni 
Jóhannsson prestur nutu listarinnar 
saman.

ÁHUGASÖM Erla María Gunnarsdóttir 
og Þorgeir Baldursson, oftast kenndur 
við Odda, voru á meðal þeirra er sóttu 
opnunina.

Ein vinsælasta fyrirsætan á tísku-
vikunni í New York var Andrei 
Pejic, tvítugur strákur frá Bosníu. 
Pejic gefur stallsystrum sínum í 
fyrirsætubransanum ekkert eftir 
þrátt fyrir að vera af hinu kyninu 
og þykir bera dömufatnað með 
sóma. 

„Ég vil ekki vera stelpa en 
mér finnst gaman að klæða mig 
í stelpuföt. Auk þess fæ ég kven-
mannslaun, en þær fá miklu betur 
borgað en við strákarnir,“ segir 
Pejic í viðtali við ítalska tímaritið 
Grazia en í sumar sat Pejic í 98. 
sæti lista tímaritsins FHM yfir 
kynþokkafyllstu konur heims. 

Það var franski fatahönnuður-
inn Jean Paul Gaultier sem var 
fyrstur til að nota Pejic til að sýna 
dömufatnað á sýningu en hönn-
uðurinn er þekktur fyrir að ögra 
sífellt hinum hefðbundnu kynja-
hlutverkum. 

Tvítugur strákur frá Bosníu 
slær í gegn sem kvenfyrirsæta

FÆ BETRI LAUN Andrei Pejic er sáttur við 
að sýna kvenfatnað á tískuvikunum því 
þá fær hann hærri laun. 

NORDICPHOTOS/GETTY

Á TÍSKUPALLINUM 
Pejic vekur athygli 
á tískupöllunum 
en hér er hann 
að sýna vetrar-

tísku Jean Paul 
Gaultier. 
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Fyrrverandi eiginmaður leikkon-
unnar Goldie Hawn, Bill Hudson, 
segir hana hafa viljað vera í opnu 
hjónabandi. Hudson og Hawn 
voru gift á árunum 1976-80 en í 
nýútkominni ævisögu sinni segir 
Hudson að Hawn hafi ítrekað 
haldið framhjá honum, til dæmis 
með leikurunum Warren Beatty 
og Yves Renier. „Hún sagði alltaf 
við mig að við værum sálufélagar 
en að hún vildi vera með öðrum 
karlmönnum líka.“

Hudson eignaðist tvö börn með 
Hawn en annað þeirra er leikkon-
an Kate Hudson.

Vildi opið 
hjónaband

VILDI EKKI BINDA SIG VIÐ EINN MANN
Leikkonan Goldie Hawn hélt ítrekað 
framhjá fyrrverandi eiginmanni sínum, 
Bill Hudson.  NORDICPHOTO/GETTY

Rappsveitin Quarashi gefur 
út safnplötu með bestu lögum 
sínum fyrir jólin. Um er að ræða 
þriggja diska pakka, tvo geisla-
diska og einn DVD-disk, eftir því 
sem kemur fram á Facebook-síðu 
sveitarinnar.

Safnpakkinn kallast Antho-
logy og það er Ómar Örn Hauks-
son, einn liðsmanna Quarashi, 
sem hannaði umslagið. Pakkinn 
kemur út um miðjan október, á 
fimmtán ára afmæli hljómsveit-
arinnar.

Quarashi 
gefur út 
safnplötu

SAFNPAKKI Þriggja diska pakki með 
bestu lögum Quarashi kemur út í næsta 
mánuði.

„Þetta gekk ótrúlega vel og mynd-
in fékk mjög góð viðbrögð,“ segir 
Davíð Óskar Ólafsson, framleiðandi 
myndarinnar Á annan veg. Mynd-
in var sýnd á San Sebastian-kvik-
myndahátíðinni í vikunni en hún 
keppir í svokölluðum New Direct-
ors Award-flokki. Verðlaunin eru 
ekki af verri endanum, 15 milljónir 
íslenskra króna, sem skiptast bróð-
urlega milli leikstjóra sigurmynd-
arinnar og spænsks dreifingar-
aðila sem dreifir myndinni í spænsk 
kvikmyndahús.

Davíð segir að myndinni hafi í 

kjölfarið verið boðið á fleiri kvik-
myndahátíðir. 

„Salurinn hló mikið. Það er alltaf 
svolítið stressandi að sýna myndir 
erlendis því maður veit ekki hvort 
húmorinn skilar sér til áhorfenda,“ 
segir Davíð en einn af framleiðend-
um myndarinnar er spænskumæl-
andi og sá um að þýða hana yfir á 
spænsku. Og það virðist hafa heppn-
ast svona ljómandi vel. Davíð segir 
San Sebastian-hátíðina alveg yndis-
lega. „Hún er mjög afslöppuð og það 
var í einu orði sagt alveg frábært að 
vera þarna.“ - fgg

Á annan veg fékk góðar 
viðtökur í San Sebastian

GÓÐUR HÓPUR Sveinn Ólafur Gunnarsson, Theo Youngstein, Sindri Kjartansson, Davíð Óskar, Hafsteinn Gunnar, Hilmar Guðjóns-
son og Valgerður Rúnarsdóttir, unnusta Hafsteins Gunnars.
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VELKOMIN Á HEIMILI RIFF:  OPIÐ FRÁ 11:30  
LÉTTIR RÉTTIR Í HÁDEGINU  EÐALKAFFI OG MEÐLÆTI  
LÉTTVÍN OG BJÓR  HANDHAFAR RIFF KORTA FÁ GÓÐAN
 AFSLÁTT  “HAPPY HOUR” 17-19  ÓKEYPIS Á RIFF 
          FYRIR ATVINNULAUSA KL. 14 ALLA DAGANA.  EKKI 
          ÞARF AÐ KAUPA MIÐA (NEMA ÞÚ ÆTLIR Í BÍÓ)

SPARBÍÓ
Vinsælasta myndin í USA í dag

T I L B O Ð S B Í Ó
JOHNNY ENGLISH REBORN 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

JOHNNY ENGLISH REBORN KL. 3.30 (TILBOÐ) L
SPY KIDS 4 4D  KL. 3.40 (TILBOÐ) L

Hægt er að finna tökustaði 
íslenskra og erlendra bíó-
mynda á síðunni Kvikmynd-
ir.is með aðstoð Google 
Maps. „Kominn tími til að 
deila þessu á netinu,“ segir 
Eysteinn Guðni Guðnason.

Til stendur að hafa yfirlit yfir 
tökustaði allra bíómynda sem hafa 
verið teknar hér á landi á síðunni 
Kvikmyndir.is og er sú vinna í 
fullum gangi um þessar mundir.

Með aðstoð forritsins Google 
Maps er nú þegar hægt að sjá 
hvar tökur fjölmargra mynda 
fóru fram og um leið skoða ljós-
myndir úr þeim. Þar má nefna 
Batman Begins, Sódóma Reykja-
vík, Die Another Day og Flags of 
Our Fathers.

Eysteinn Guðni Guðnason á 
veg og vanda að þessu verkefni 
og hefur eytt miklum tíma í gerð 
þess. „Ég fór til Túnis og var að 
skoða tökustaði Star Wars. Það 
var mjög gaman og maður upplifði 
bíómyndina öðruvísi þegar maður 
var búinn að fara á staðina,“ segir 
Eysteinn Guðni. „Maður hefur oft 
verið að leita að tökustöðum hérna 
heima, til dæmis að bakaríinu þar 
sem Perlur og svín var tekin upp 
og fossinum í endanum á Sódómu 
Reykjavík. Það hefur enginn verið 
að veita þessar upplýsingar og 
maður þarf að grúska til að finna 
þetta. Mér fannst kominn tími 
til að deila þessu á netinu,“ segir 
hann og nefnir einnig tökustaði 
Nóa albínóa á Vestfjörðum, Dala-
lífs í Hvalfirði og fleiri mynda.

Eysteinn Guðni greinir frá 
að mikill áhugi sé á tökustöð-
um þekktra erlendra mynda úti 
í heimi. Til dæmis er mikill iðn-
aður á Nýja-Sjálandi í kringum 
tökustaði Lord Of The Rings-þrí-
leiksins. „Þetta vantar hérna á 
Íslandi,“ segir hann og bætir við 
að skemmtilegur ratleikur verði 
haldinn hér á landi á næsta ári 
bæði fyrir íslenska og erlenda 

Frægir tökustaðir kortlagðir

Á TÖKUSTAÐ Eysteinn Guðni Guðnason við tökustað gamanmyndarinnar Perlur og 
svín þar sem bakaríið var til húsa. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Eysteinn Guðni Guðnason fór í 
heimsreisu fyrir nokkrum árum 
og dvaldi í þrjár vikur í Túnis. 
Þar voru tekin upp þekkt atriði 
úr Episode 4 og Episode 1, auk 
smærri atriða úr öðrum Star 
Wars-myndum. „Ég fór á fimm 
til sex staði, þar á meðal staðinn 
þar sem Luke Skywalker hitti 
Obi-Wan Kenobi í fyrsta sinn 
og þar sem Luke átti heima og 
ólst upp hjá frænku sinni og 
frænda,“ segir Eysteinn. Hann 
hjálpaði einnig bandarískum Star 
Wars-nörd við að setja efni inn á 
síðuna Starwarslocations.com.  

HEIMSÓTTI TÖKUSTAÐI STAR WARS Í TÚNIS

Í TÚNIS Eysteinn á sama steini og Luke sat á 
þegar Ben útskýrði fyrir honum að hann héti 
í rauninni Obi-Wan Kenobi.

kvikmyndaáhugamenn. „Fólk er 
að koma til Íslands til að skoða 
hvar Hrafninn flýgur var tekin 
upp. Ég veit að fólk kemur til 
landsins beinlínis af því að það 
kynntist Íslandi í gegnum kvik-
myndir.“

Á annað hundrað innlendra og 
erlendra bíómynda hafa verið 
teknar upp á Íslandi og bætist 
jafnt og þétt í hópinn. Þar má 
nefna Prometheus í leikstjórn 

Ridleys Scott og væntanlega mynd 
Bens Stiller, The Secret Life of 
Walter Mitty.

Alla tökustaðina verður hægt 
að sjá á Kvikmyndir.is en vefsíð-
an hefur nú tekið miklum breyt-
ingum. Fréttaskrifin eru örari og 
útlitið aðgengilegra auk þess sem 
síðan er sú eina á landinu með 
yfirlit yfir sýningartíma allra 
kvikmyndahúsanna.

 freyr@frettabladid.is 

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%
JOHNNY ENGLISH REBORN  KL. 1(TILB) - 3.30 - 5.45 -8 -10.15  7
JOHNNY ENGLISH REBORN LÚXUS  KL. 1 - 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15  7
I DON’T KNOW HOW SHE DOES IT  KL. 5.50 - 8 - 10.10  L
WARRIOR  KL. 8 - 10.50* AÐEINS LAU  14
OUR IDIOT BROTHER  KL. 10.10  12
30 MINUTES OR LESS  KL. 8  14
SPY KIDS 4 IN 4D  KL. 1(TILBOÐ) - 3.30 - 5.50  L
STRUMPARNIR 3D ÍSL.TAL KL. 1(TILBOÐ) - 3.30 - 5.40  L
STRUMPARNIR 2D ÍSL.TAL  KL. 1(TILBOÐ) - 3.30 L

JOHNNY ENGLISH REBORN  KL. 4 (TILBOÐ) - 6 - 8  7 
I DON’T KNOW HOW SHE DOES IT KL. 8 - 10  L
STRUMPARNIR 3D ÍSL.TAL  KL. 4 (TILBOÐ)  7 
COLOMBIANA KL. 10  16
SPY KIDS 4 4D  KL. 6  L 

JOHNNY ENGLISH REBORN  KL. 3.30 (TILB) - 5.45 - 8 - 10.15 7
I DON’T KNOW HOW SHE DOES IT KL. 8 - 10.10  L
Á ANNAN VEG  KL. 6  10
SPY KIDS 4 IN 4D  KL. 3.40 (TILBOÐ) L

JOHNNY ENGLISH 2(700 kr), 4, 6, 8 og 10

COLOMBIANA 5.50, 8 og 10.15

WARRIOR 10.15

CHANGE UP 5.50 og 8

SPY KIDS - 4D 2(950 kr) og 4

STRUMPARNIR - 3D 1.50(950 kr) og 3.50 - ISL TAL

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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-FRÉTTATÍMINN Þ.Þ
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-A.E.T. MBL 

ÓGNVEKJANDI
SPENNUÞRILLER

UPPLIFÐU 
MARTRÖÐINA 
Í MAGNAÐRI 
ÞRÍVÍDD

Vinsælasta myndin í USA í dag

íslenskt og enskt tal

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL
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16
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L

KRINGLUNNI

10

7

7
KEFLAVÍK

16

16

16

16

AKUREYRI

SELFOSS

V I P

V I P

12

L

L

L

L

L

L

L

16

16

16

16

14
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16
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SHARK NIGHT 3D                            kl. 5:50 - 8 - 10:10 3D
KONUNGUR LJÓNANNA - 3D M/ ísl. Tali kl. 2 - 4 - 6  3D
THE LION KING - 3D ótextuð M/ Ensku. Tali kl. 8 3D
DRIVE kl. 8 - 10:10 2D
ALGJÖR SVEPPI OG TÖFRASKÁPURINN kl. 1 - 2 - 3 - 4 - 6  2D
Kvikmyndahátíð Auka sýningar vegna mikla eftirspurnar

THE TREE OF LIFE Kvikmyndahátíð Ótextuð kl. 10

THE LION KING m/ísl tali kl. 12 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 3D
SHARK NIGHT kl. 8 - 10:10 3D
ALGJÖR SVEPPI m/ísl tali kl. 12 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 2D
DRIVE kl. 8 - 10:20 2D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8 - 10:40 2D
THE LION KING m/ensk tali kl. 8 3D
FRIGHT NIGHT kl. 10:10 3D

KONUNGUR LJÓNANNA 3D kl. 2 - 4 - 6 3D
DRIVE kl. 8  2D
SHARK NIGHT 3D kl. 10:10 3D
ALGJÖR SVEPPI kl. 2 - 4 - 8 2D
BÍLAR 2  M/ ísl. Tali kl. 6 2D
FRIGHT NIGHT kl. 10:10 3D SHARK NIGHT kl. 5:40 - 8 - 10:10 2D

ALGJÖR SVEPPI kl. 2 - 4 - 6 2D
LARRY CROWNE kl.  8  2D
FINAL DESTINATION 5 kl. 10:10 2D
BÍLAR 2  M/ ísl. Tali kl. 2 2D

JOHNNY ENGLISH kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 2D
JOHNNY ENGLISH LUXUS VIP kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
SHARK NIGHT 3D kl. 8 - 10:10 3D
KONUNGUR LJÓNANNA - 3D M/ ísl. Tali kl. 12 - 2 - 4 - 6  3D
DRIVE kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
DRIVE LUXUS VIP kl. 1:30 - 3:40  2D
ALGJÖR SVEPPI kl. 12 - 1:30 - 2 - 3:30 - 4 - 6  2D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 5:50 - 8 - 10:20 2D
HORRIBLE BOSSES kl. 8 - 10:10 2D
BÍLAR 2  M/ ísl. Tali kl. 1 - 3:30 2D

SHARK NIGHT kl. 10:10 3D

JOHNNY ENGLISH REBORN kl. 5:50 - 8 2D
THE LION KING m/íslensku tali kl. 1:30 - 3:40 3D
ALGJÖR SVEPPI m/íslensku tali kl. 2 - 4 - 6 2D
30 MINUTES OR LESS kl. 8 - 10:10 2D
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HÖRPU 4. OKTÓBER
KL 20.00

Soul söngvarinn og eitís stjarnan Paul Young mun, ásamt hljómsveit, 
halda sannkallaða stórtónleika í Eldborgarsal Hörpu þann 4. október
 
Paul Young átti fjölmarga smelli sem komust inn á vinsældarlista og má 
þar meðal annars nefna:

 
Mun hann að sjálfsögðu gleðja aðdáendur sína á hljómleikunum og 
flytja alla sína helstu smelli.

MIÐASALA HEFST MÁNUDAGINN 5. SEPTEMBER

THE ENTIRELY TOO MUCH INFORMATION TOUR

HÁSKÓLABÍÓ 9. NÓVEMBER
KL 21:00

Ath. 16 ára aldurstakmarkMIÐASALA MIDI.IS

Geggjaði Jackassgrínistinn Steve O mun heimsækja okkur 
Íslendinga í nóvember og vera með alveg brjálað uppistand í 
Háskólabíói.

THE ENTIRELY TOO MUCH INFORMATION TOUR er að 
mestu leyti uppistand, þar sem Steve O fer á kostum með 
sprenghlægilegar sögur sínar.  Þeir sem þekkja Steve O vita 
að það er ekki langt í Jackasssprellið og mun hann skella sér í 
einhver frábær áhættuatriði á sýningunni.
 
Steve O hefur ferðast um öll Bandaríkin, Evrópu og eins Ástralíu 
með sýninguna THE ENTIRELY TOO MUCH INFORMATION 
TOUR og hefur hún alls staðar slegið í gegn enda frábær 
skemmtun hér að ferð.
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sport@frettabladid.is

Sunnudagur, 25. september

Stjarnan - Valur kl.16.00
Stjörnuvöllur

Grindavík - Fram kl.16.00
Grindavíkurvöllur

FH - ÍBV kl.16.00
Kaplakrikavöllur

Þór - Breiðablik kl.16.00
Þórsvöllur

Víkingur R. - Keflavík kl.16.00
Víkingsvöllur

KR - Fylkir kl.16.00
KR-völlur

STELPURNAR OKKAR  hafa aldrei verið ofar á styrkleikalista FIFA sem var gefinn út í gær. Sigurinn á Noregi skilar 
íslenska kvennalandsliðinu upp um tvö sæti eða alla leið í 15. sæti listans en hver veit nema að stelpurnar hefði farið enn 

ofar hefðu þær unnu Belgana líka Af mótherjum Íslands í undankeppni EM eru Norðmenn í 12. sæti og hafa aldrei verið 
lægra á listanum.  Belgía er í 33. sæti listans, sæti á undan Ungverjum.  Búlgaría er í 49. sæti og Norður Írar í 64. sæti. 

GOLF  Birgir Leifur Hafþórsson 
komst í gegnum niðurskurðinn á 
opna austurríska mótinu í golfi í 
gær. Hann spilaði fyrsta hringinn 
á fimmtudag á þremur höggum 
undir pari. Í gær tókst honum 
ekki jafnvel upp og lauk leik á 
fimm yfir pari og tveimur yfir 
samanlagt. 

„Maður má bara þakka fyrir að 
hafa komist áfram,“ sagði Birgir 
Leifur sem var langt í frá að vera 
sáttur við spilamennsku sína í 
gær.

„Ég er rosalega ósáttur við 
sláttinn, komst aldrei í gang og 
var að missa flatir trekk í trekk. 
Var að setja mig í mjög slæmar 
stöður,“ sagði Skagamaðurinn.

„Þetta er bara þannig völlur 
að það er ekkert pláss til að spila 
öruggt. Maður verður að vera 
aggressívur og það var ekki að 
virka í dag.“

Birgir Leifur var mættur á 
æfingasvæðið þegar undirritaður 
heyrði í honum hljóðið.

„Þetta eru gamlir draugar sem 
maður er að reyna að losa sig 
við. Það jákvæða er að ég fékk 
fugl á lokaholunni og tryggði mig 
áfram,“ sagði Birgir Leifur.  - ktd

Birgir Leifur komst áfram:

Gamlir draugar 
gera vart við sig 

KAFLASKIPT Birgir Leifur náði ekki að 
fylgja eftir frábærum fyrsta degi en 
komst þó áfram. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

GLÍMA Bardagakappinn Gunnar 
Nelson mætir Marko Helen frá 
Finnlandi í fyrstu glímunni 
á ADCC-mótinu, sterkasta 
uppgjafaglímumóti heims, sem 
hefst í Nottingham á Englandi 
í dag. Marko þessi hefur verið 
sterkasti glímumaður Finna 
um árabil, en hann hefur keppt 
í uppgjafarglímu og brasilísku 
jiujitsu frá árinu 1999. Hann er 
meðal annars sjöfaldur finnskur 
meistari í brasilísku jiujitsu og 
fimmfaldur finnskur meistari í 
uppgjafarglímu. Hann er ríkjandi 
Evrópumeistari í slíkri glímu og 
hefur tvisvar unnið þann titil. 

„Ég er bara bjartsýnn fyrir 
glímuna og met möguleika mína 
góða,“ sagði Gunnar Nelson 
sallarólegur þegar Fréttablaðið 
talaði við hann í gær. „Það skiptir 
engu máli á móti hverjum ég lendi 
– það verða allir bardagarnir á 
þessu móti mjög erfiðir. Þetta eru 
allt topp glímumenn.“

Haraldur Nelson, faðir Gunnars 
og umboðsmaður, hitti Marko við 
komuna til Nottingham. Hann seg-
ist ekki skilja hvernig Finninn nái 

að létta sig niður í -88 kílógramma 
flokkinn enda sé hann vanari að 
keppa í þyngri flokkum. „Hann er 
í toppformi og sagði mér að hann 
rétt næði að hanga í 88 kílóunum,“ 
segir Haraldur. 

Gunnar ætlaði upphaflega að 
keppa í -77 kg flokknum en vegna 
breyttra reglna við vigtun ákvað 
hann að keppa í næsta flokki fyrir 
ofan, -88 kg flokkinum. 

„Ég er léttur í mínum flokki, 

ætli þeir séu ekki flestallir 
þyngri en ég,“ segir Gunnar, 
sem er þó hvergi banginn. „Ég 
er með ákveðna taktík sem ég 
mun nota. Hann er þungur og að 
öllum líkindum sterkari, en ég er 
sneggri. Ég hef eitt og annað með 
mér.“

Gunnar þekkir  vel  t i l 
Markos. Finninn heimsótti 
bardagaklúbbinn Mjölni fyrir 
nokkrum árum, auk þess sem 
Gunnar hefur margoft séð hann 
glíma. „Ég hef oft séð hann berjast 
en hef ekki verið að stúdera hann 
undanfarið. Ég er með mína grófu 
taktík í hausnum og mun vinna 
eftir henni.“

Á  A D C C - g l í m u m ó t i n u 
eru sextá n keppendur í 
hverjum flokki. Keppt er með 
útsláttarfyrirkomulagi, sem þýðir 
að ef Gunnar tapar glímunni á 
móti Marko er hann úr leik. 

Á laugardeginum er keppt í 
ákveðnum þyngdarflokkum en á 
sunnudeginum er keppt í opnum 
flokki. Sextán áhugaverðustu 
keppendurnir eru valdir í þann 
flokk. - kh

Bardagakappinn Gunnar Nelson hefur leik í dag á ADCC-mótinu, sterkasta glímumóti heims:

Mætir ríkjandi Evrópumeistara í fyrstu glímu

GUNNAR NELSON Gunnar kom til Nottingham á fimmtudag. Faðir hans og tveir 
félagar úr Mjölni eru með í för. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HANDBOLTI Ísland á flotta full-
trúa í stórleik dagsins í þýska 
handboltanum þegar lærisvein-
ar Guðmundar Guðmundssonar, 
Rhein-Neckar Löwen, taka á móti 
strákunum hans Alfreðs Gísla-
sonar í Kiel. Róbert Gunnarsson 
og Aron Pálmarsson munu takast 
á inni á vellinum en Róbert hefur 
mætt eins og nýr maður til leiks á 
þessu tímabili eftir að hafa tekið 
mataræðið algjörlega í gegn. 

„Þetta er einn af þessum 
stóru leikjum og það verður 
rosa gaman að spila hann. Von-
andi hittum við á góðan dag en 
Kiel er í svaka formi þessa dag-
ana og er að spila hrikalega vel,“ 
segir Róbert Gunnarsson. Rhein-
Neckar Löwen vann þrjá fyrstu 
leiki sína í deildinni en tapaði 
síðan óvænt fyrir Íslendingalið-
inu Hannover-Burgdorf í síðustu 
umferð. 

„Við getum verið ógeðslega 
góðir og svo getum við líka verið 
hrikalega lélegir. Við erum að 
reyna að stilla það af en það gekk 
ekki alveg nógu vel á móti Hann-
over. Á einni viku áttum við tvo 
mjög góða leiki og einn hræði-
legan mitt á milli. Það er eitthvað 
sem við verðum að laga en þetta 
lítur allt í lagi út,“ segir Róbert. 

Róbert hefur byrjað tímabil-
ið vel með Löwen-liðinu en Guð-
mundur treystir nú algjörlega 
á hann á línunni hjá liðinu eftir 
að Norðmaðurinn Bjarte Myrhol 
er frá eftir að hafa greinst með 
krabbamein í sumar. 

„Ég spila alla leikina núna því 
Bjarte er ekki með. Eins og stað-
an er í dag þá er ég bara einn um 
stöðuna. Það mætti alveg ganga 
betur en við skulum ekki nota orð-
takið að spýta í lófana því þá gríp 
ég ekkert,“ sagði Róbert í léttum 
tón. Hann var að sjálfsögðu ekki 
sáttur við síðasta vetur þar sem 
hann var í algjöru aukahlutverki 
hjá Löwen-liðinu. 

„Ég þarf að halda áfram að 
berjast og hafa gaman af því að 
spila. Það voru mikil viðbrigði í 
fyrra þegar ég spilaði mun minna 
en ég var vanur. Ég vissi alveg 
að ég myndi spila minna en svo 
stóð Bjarte Myrhol sig alveg frá-

bærlega vel þannig að ég spil-
aði ennþá minna. Það er ekk-
ert við því að segja því svona er 
bara sportið og atvinnumannalíf-
ið. Þetta er fljótt að breytast og 
maður þarf bara að vera á tánum 
þegar maður fær að spila,“ segir 
Róbert.

Róbert er nú eini Íslendingur-
inn í liði Rhein-Neckar Löwen 
en Ólafur Stefánsson og Guðjón 
Valur Sigurðsson fóru til danska 
liðsins AG Kaupmannahöfn í 
sumar.

„Ég hef prófað þetta áður. Ég 
var í Gummersbach þegar við 
vorum fjórir Íslendingarnir og 
svo var ég orðinn einn eftir. Ég 

þekki þetta alveg, auðvitað er 
gaman að hafa Íslendinga með sér 
en þetta er óskavinna og maður 
kynnist þá bara hinum liðsfélög-
unum betur,“ segir Róbert.

Þeir sem hafa séð til Róberts 
á haustmánuðunum hafa tekið 
eftir að hann er búinn að skera sig 
niður og virkar í frábæru formi. 
Róbert segist ekki hafa farið í 
neitt átak en að hann hafi tekið 
sig taki í mataræðinu.

„Ég fór loksins að opna augun 
fyrir heilbrigðara líferni og þetta 
er ekkert flóknara en það. Ég er 
í engum kúr eða svoleiðis en er 
bara að lifa aðeins heilbrigðara og 
hættur þessu sukki. Það er hræði-

legt að segja frá því að maður 
fatti þetta fyrst þegar maður er 
kominn yfir þrítugt,“ segir Róbert 
sem tók líka vel á því í sumar.

„Ég æfði hrikalega vel, bæði 
í sumar sem og á undirbúnings-
tímabilinu. Ég hef alltaf æft vel 
en tók núna allan pakkann, fór að 
hugsa um mataræðið og fór líka 
að æfa aukalega. Undirbúnings-
tímabilið er búið og nú er bara 
komið að því að standa sig.“ 

Róbert hefur skorað þrjú 
mörk að meðaltali í fyrstu 
fjórum leikjunum. „Ég hef 
átt mjög góða leiki það sem 
af er í vetur en ég hef átt líka 
lélega leiki. Þetta snýst bara 
um að ná stöðugleika og það 
þýðir ekkert að dvelja við for-

tíðina. Maður verður að halda 
áfram, taka bara næsta dag og 
halda áfram að reyna að bæta sig. 
Ég þarf að sanna aðallega fyrir 
sjálfum mér að ég geti ennþá spil-
að eins og ég hef gert áður,“ segir 
Róbert.

Róbert hefur spilað fyrir þá 
Guðmund Guðmundsson og Alfreð 
Gíslason bæði í félagsliði og lands-
liði og þekkir því vel til þjálfar-
anna tveggja sem mætast í dag. 

„Þetta er svolítið sérstakur leik-
ur því þarna mætast tveir íslensk-
ir þjálfarar og við erum síðan 
tveir íslenskir leikmenn líka. 
Þetta er svolítill þjálfaraslag-
ur enda verður þetta taktískt og 
eins konar skák fyrir þjálfarana. 
Ég þekki þessa þjálfara vel og 
þeir eru að vissu leyti mjög svip-
aðir. Þeir eru örugglega báðir að 
hugsa hvað hinn ætlar að gera á 
morgun. Ætli þeir séu ekki búnir 
að ofhugsa þetta báðir,“ segir 
Róbert.

Leikur Rhein-Neckar Löwen og 
Kiel verður í beinni útsendingu 
á Stöð 2 Sport og hefst klukkan 
15.30. 

„Ef við náum að spila nokkuð 
stresslausir og náum að spila 
okkar bolta þá hef ég engar 
áhyggjur. Það þurfa allir hjá 
okkur að eiga góðan dag. Ég reyni 
kannski að standa mig extra vel 
á morgun fyrst þetta er sýnt 
heima,“ segir Róbert að lokum. 

 ooj@frettabladid.is

Hættur öllu sukki í mataræðinu
Landsliðslínumaðurinn Róbert Gunnarsson tók mataræðið sitt í gegn eftir síðasta tímabil. Hann verður í 
sviðsljósinu í dag þegar Íslendingaliðin Rhein-Neckar Löwen og Kiel mætast. „Ætli þeir séu ekki búnir að 
ofhugsa þetta báðir,“ segir Róbert um þjálfareinvígi Guðmundar Guðmundssonar og Alfreðs Gíslasonar.

KLÁR Í ÁTÖKIN Á LÍNUNNI Róbert Gunnarsson sést hér í baráttunni í leik með Rhein-
Neckar Löwen á dögunum. FRÉTTABLAÐIÐ/ JÜRGEN PFLIEGENSDÖRFER



Gönguskór með GORE-TEX vatnsvörn og mjúkum 
Contagrip-sóla með góðu gripi. Dömu- og herrastærðir

kór með stöðugum 
erkum Contagrip-
ð góðu gripi. 
og herrastærðir.

Gönguskór úr leðri með GORE-TEX vatnsvörn og slitsterkum
Hypergrip-sóla með góðu gripi. Dömu- og herrastærðir.

Stillanlegir göngustafir úr áli.

kór úr leðri með GORE-TEX vatnsvörn og stífum Contagrip-
ð góðu gripi. Mikill stuðningur við hæl, 3D Chassis.
og herrastærðir. Fást á Bíldshöfða og í Lindum.

Gönguskór með GORE-TEX vatnsvörn og millistífum
Contagrip-sóla með góðu gripi. Dömu- og herrastærðir.

Intersport Lindum býður upp á fría göngugreiningu til að sjá 
hvernig fætur þínir eru uppbyggðir. Út frá greiningunni getum 
við búið til innlegg sem leiðrétta fótastöðuna, auka þægindi 
og bæta árangur þinn um leið. Það tekur aðeins 10 mínútur 
að búa til hvert par af innleggjum. 



24. september 2011  LAUGARDAGUR64

VITUNDARVIKA 18. - 25. SEPTEMBER

UM ÞAÐ BIL 10.000 FULLORÐNIR 
GLÍMA VIÐ ADHD Á ÍSLANDI

ja takkATAA HTT Yja tjaaja
HH
jj
G
tataYYa ta
L
akktakk
GG
aa
I
k
LL
k

FÓTBOLTI „Maður hugsar alltaf um að boltinn 
sé að koma fyrir og maður verði að negla sér 
á þetta,“ sagði Aron Bjarki Jósepsson, hetja 
KR-inga í 3-2 sigurleiknum gegn Keflavík á 
fimmtudagskvöld. Húsvíkingurinn rauðhærði 
skoraði sigurmarkið í viðbótartíma af harðfylgi 
eftir hornspyrnu. Óhætt er að segja að leik-
menn KR hafi fagnað Aroni Bjarka vel.

„Ég áttaði mig ekki á því að ég væri búinn að 
skora. Ég lá bara á jörðinni og allt í einu voru 
allir komnir í eina hrúgu. Ég vissi ekkert hvað 
var að gerast,“ sagði Aron Bjarki. 

Hann segir að hungur hafi verið komið 
í leikmenn liðsins að klára leik, ná sigri. 
Hlutirnir höfðu ekki verið að falla með liðinu í 
leikjunum á undan þrátt fyrir að það hefði verið 
betri aðilinn. 

„Við tókum samt góðan skammt út í byrjun 
tímabils,“ viðurkennir Aron, en velgengni 
KR-inga í öllum keppnum langt fram eftir 
sumri var með ólíkindum.

„Annars ertu tekinn og borðaður“
Aron Bjarki er uppalinn á Húsavík, þar sem 
hann steig sín fyrstu spor með meistaraflokki 
Völsungs aðeins sautján ára. Hann telur það 
hafa hjálpað sér mikið að byrja snemma að 
spila með meistaraflokki. Það sé tækifæri sem 
ungir leikmenn á höfuðborgarsvæðinu fái ekki 
alltaf.

„Meistaraflokkur er miklu alvarlegri en 
þessi 2. flokkur þótt þar sé marga góða fótbolta-
menn að finna. Í meistaraflokki þarf strax að 
taka hlutina alvarlega og gera þá almennilega. 
Annars ertu tekinn og borðaður,“ segir Aron, 
sem segist hafa verið ótrúlega heppinn með 
hvernig ferill hans hafi þróast. Sumarið 2008 
hafi þó breytt miklu í þróun hans sem knatt-
spyrnumanns.

Heimsótti einmana Serbann reglulega
„Jónas Hallgrímsson tók þann pól í hæðina 
fyrir tímabilið 2008 að ungu strákarnir fengju 
að spila. Við vorum allir settir í byrjunarlið-
ið og spiluðum sumarið í 2. deild. Við féllum 

reyndar en ég held að þetta sumar sé ástæða 
þess að það hafi ræst eitthvað úr manni í fót-
boltanum,“ segir Aron, sem ber Jónasi vel sög-
una. Hann hafi verið mikill pælari sem hafi 

gefið leikmönnum skýr fyrirmæli um hvernig 
þeir ættu að spila. 

„Þegar ég fékk þennan séns í byrjunarliðinu 
og var orðinn fyrirliði þurfti ég bara allt í einu 
að vera maðurinn,“ segir Aron. Hann segir það 
hafa hjálpað sér mikið að hafa Serbann Streten 
Djurovic við hlið sér í vörninni.

„Þetta var fyrsta sumarið mitt sem 
miðvörður og það nýttist mér vel að hafa 
einn reyndan Serba sem ég gat talað við allan 
leikinn. Ég kíkti líka til hans á kvöldin og sá 
gamli var duglegur að segja mér til. Hann bjó 
einn í einhverju ruslhúsi og mér leið svo illa 
að hann væri þarna einn. Ég kíkti reglulega á 
hann og við spjölluðum heilmikið um fótbolta.“

Velti fyrir sér að fara í lán
Aron Bjarki gekk til liðs við KR í ársbyrjun 
2009. Hann segist hafa sett sér það þriggja ára 
markmið að stimpla sig inn í liðið hjá KR. Hann 
var lánaður til uppeldisfélags síns sumrin 2009 
og 2010. Í vetur spilaði hann síðan reglulega í 
vörninni hjá KR og reiknaði með að svipað yrði 
uppi á teningnum í sumar. 

„Ég hélt ég myndi byrja en Rúnar prófaði 
Skúla (Jón Friðgeirsson) og hann spilaði eins 
og herforingi í miðverðinum þannig að það var 
ekkert hægt að taka hann út úr liðinu,“ segir 
Aron, sem mátti sætta sig við bekkjarsetu fyrri 
hluta mótsins. KR-ingum gekk allt í haginn og 
lítil ástæða var til að hræra í liðinu.

Aron Bjarki segist hafa haft ótrúlega gaman 
af því að vera hluti af liðinu í velgengninni 
framan af. Þetta hafi verið svo nýtt fyrir 
honum. Í júlí hafi honum þó verið farið að 
leiðast þófið.

„Ég ræddi við Rúnar hvort ég ætti ekki 
að fara á lán eitthvert. Rúnar sagðist vilja 
halda mér og það var nóg fyrir mig. Hann er 
toppmaður og ég hef mikla trú á því sem hann 
er að gera. Það hlaut að koma að því að það 
kæmi eitthvað fyrir Skúla eða Grétar og þá var 
ég næstur inn í liðið. Ég ákvað að klára þetta 
og verða Íslands- og bikarmeistari. Nú verðum 
við bara að klára þetta.“ kolbeinntd@365.is

Þurfti allt í einu að vera maðurinn
Húsvíkingurinn Aron Bjarki Jósepsson var hetja KR-inga þegar hann skoraði sigurmarkið í 3-2 sigri á 
Keflavík á fimmtudagskvöld. Sveitastrákurinn segir það hafa hjálpað sér að hafa verið hent í djúpu laugina 
í meistaraflokki Völsungs sautján ára. Með fyrirliðabandið um arminn hafi hann þurft að standa sig.

FÓTBOLTI Hornspyrna Bjarna Guð-
jónssonar skilaði KR-ingum sigri 
á móti Keflavík í fyrrakvöld og 
þar með þriggja stiga forystu 
á toppnum. Bjarni var þarna að 
leggja upp sjöunda markið sitt í 
sumar úr hornspyrnu og KR-liðið 
hefur alls skorað 10 af 41 marki 
sínu eftir horn. 

„Við erum með rosalega öfluga 
skallamenn,“ sagði Bjarni Guð-
jónsson, fyrirliði KR og horn-
spyrnusérfræðingur liðsins. „Við 
unnum dálítið í þessu í vetur og 
annað slagið í sumar höfum við 
farið yfir hornin okkar og hvað 
við getum gert betur og svo fram-
vegis,“ sagði Bjarni. 

„Markið í gær var alveg frá-
bært. Það er gömul klisja að ef 
þú ert duglegur að skora úr horn-
um og aukaspyrnum getur það 
unnið fyrir þig leiki. Að sama 
skapi tapar þú leikjum ef þú ert 
ekki nógu góður að verjast þeim,“ 
segir Bjarni. 

Hornin hafa skilað fleiri sigr-
um í sumar en í Keflavík því 
þetta var þriðja sigurmark KR-
inga sem kemur eftir hornspyrnu. 
Að auki fengu þeir víti eftir horn 
á móti Fram sem skilaði dýrmætu 
marki í lokin. Undirbúningur 
þess marks var keimlíkur sigur-
markinu í Keflavík. 

„Það var eiginlega nákvæm-

lega eins. Boltinn var þá mjög 
svipaður og Aron kom á fleygi-
ferð á nærstöng, skallaði og 
varnar maður Fram varði hann 
með hendinni,“ rifjar Bjarni upp.  

„Aukaspyrnurnar hafa ekki 
alveg gengið jafn vel og hornin 
en ég hefði samt viljað sjá okkur 
skora fleiri mörk úr hornum og 
aukaspyrnum,“ segir Bjarni.

Bjarni hefur alls átt níu stoð-
sendingar í sumar og hefur komið 
að undirbúningi tólf marka. „Ég 
ætlaði reyndar að skora tíu mörk 
í sumar en markmiðinu er þarna 
næstum því náð,“ segir Bjarni að 
lokum í léttum tón. 
 - óój

Sigurmark Arons Bjarka Jósepssonar í Keflavík var tíunda deildarmark KR-liðsins eftir hornspyrnu í sumar:

Hornspyrnur Bjarna baneitraðar

HVETUR SÍNA MENN Bjarni Guðjónsson 
ræðir hér við sína menn í leiknum í 
Keflavík. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Víkingar burstuðu ekki 
bara Blikana 6-2 í Kópavoginum 
á mánudaginn því þeir losuðu sig 
um leið við óvinsælt met sem hefur 
verið í þeirra eigu í 19 ár. Víkingar 
höfðu átt metið í lélegum varnar-
leik í titilvörn síðan þeir voru að 
verja titil sinn frá sumarinu 1991 
og glímdu við falldrauginn alveg 
fram í síðasta leik. Það gæti einn-
ig orðið raunin hjá Blikum, sem 
eru þessa stundina í 8. sæti Pepsi-
deildarinnar, aðeins þremur stigum 
frá fallsæti. Þeir eiga eftir leiki á 
móti Þór á útivelli og Stjörnunni á 
heimavelli sem teljast allt annað en 
auðveldir leikir. 

Víkingar fengu á sig 33 mörk í 18 
leikjum sumarið 1992 og voru því 
lausir við metið þegar gamli Blik-
inn Magnús Páll Gunnarsson kom 
Víkingi í 2-0 í umræddum leik á 
Kópavogsvellinum, en það var 34. 
markið sem Blikar fá á sig á leik-
tíðinni. 

Blikar eru samt ekki ennþá það 
meistaralið sem hefur fengið flest 

mörk á sig að meðaltali í leik. Fram-
arar fengu á sig 20 mörk í aðeins 
tíu leikjum í titilvörn sinni sumarið 
1963 þegar þeir urðu í fjórða sæti 
af sex liðum. Blikar þurfa að fá á 
sig sjö mörk í síðustu tveimur leikj-
unum til að verjast verr en Fram-
arar gerðu fyrir 48 árum. 

Það er allt annað en algengt að 
Íslandsmeistarar séu enn í fall-
hættu þegar svo langt er liðið á 
Íslandsmótið, en meistaralið hefur 

aldrei fallið árið eftir. Blikar gætu 
því haldið áfram að endurskrifa 
svörtu söguna, fari allt á versta veg 
í lokaumferðunum. 

Fjögur meistaralið hafa verið 
enn í fallhættu fyrir tvær síðustu 
umferðirnara síðan þriggja stiga 
reglan var tekin upp sumarið 1984. 
Víkingar björguðu sér frá falli í 
lokaumferðinni 1992, alveg eins og 
KR-ingar gerðu haustið 2001. KA-
menn sluppu ekki við falldraug-
inn árið 1990 fyrr en í næstsíðustu 
umferð og sömu sögu er að segja af 
KR-ingum haustið 2004 þótt Vest-
urbæingar hafi aldrei ekki verið í 
mikilli fallhættu það sumar. - óój

Flest mörk á sig í titilvörn
38  Breiðablik 2011 (20 leikir - 1,90 í leik)
33  Víkingur 1992 (18 - 1,83)
31  FH 2010 (22 - 1,41)
28  KA 1990 (18 - 1,56)
28  ÍBV 1980 (18 - 1,56)
28  Valur 2008 (22 - 1,27)
27  KR 2003 (18 - 1,50)
27  ÍA 1971 (14 - 1,93)

Íslandsmeistarar Blika eru í fallhættu og hafa sett met í lélegum varnarleik í titilvörn:

Víkingarnir losuðu sig við metið

ÓLAFUR KRISTJÁNSSON Búið að vera 
erfitt sumar fyrir Blika. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

RAUÐHÆRÐI NESTA Kjartan Henry Finnbogson gaf 
liðsfélaga sínum Aroni Bjarka Jósepssyni það gælunafn 
eftir sigurmarkið á móti Keflavík.   FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HANDBOLTI Íslenska kvennalands-
liðið tapaði 23-29 á móti Hol-
landi í gær í fyrsta leik sínum á 
fjögurra þjóða æfingamóti í Pól-
landi. Holland var með forystu 
allan leikinn, var 15-11 yfir í 
hálfleik og náði mest sjö marka 
forystu í seinni hálfleiknum. 

Arna Sif Pálsdóttir var 
markahæst í íslenska liðinu með 
fimm mörk en hún spilaði í for-
föllum Önnu Úrsúlu Guðmunds-
dóttur sem hvíldi í leiknum 
ásamt Rakel Dögg Bragadóttur 
og Þorgerði Önnu Atladóttur. 
Hrafnhildur Skúladóttir og 
Hanna Guðrún Stefánsdóttir 
skoruðu báðar fjögur mörk og 
Stella Sigurðardóttir skoraði 
þrjú auk þess að fá útilokun 
fyrir þrjár brottvísanir. 

Guðný Jenný Ásmundsdótt-
ir varði 17 skot og var valinn 
maður leiksins hjá íslenska lið-
inu eftir leik. Þetta var fyrsti 
leikur íslenska liðsins af þremur 
á æfingamótinu í Chorzow í Pól-
landi en stelpurnar mæta heima-
stúlkum í dag og spila síðan við 
Tékkland á morgun.  - óój

Kvennalandsliðið í Póllandi:

Tapaði fyrir 
Hollandi í gær

GÓÐAR Í GÆR Guðný Jenný varði vel og 
Arna Sif var markahæst.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Næstsíðasta umferð 
Pepsi-deildar karla fer fram 
á morgun og hefjast leikirnir 
klukkan 16.00. 

KR-ingar geta orðið Íslands-
meistarar með sigri á Fylki 
á KR-vellinum svo framar-
lega sem ÍBV vinnur ekki FH í 
Kaplakrika. Stjarnan og Valur 
spila um 4. sætið í Garðabænum 
og fallbaráttan verður í aðalhlut-
verki í hinum leikjunum þremur: 
Þór-Breiðablik, Grindavík-Fram 
og Víkingur-Keflavík.  - óój

Pepsi-deild karla:

Heil umferð 
á morgun



Fyrirmyndarleikmaðurinn er átaksverkefni gegn munntóbaksnotkun knattspyrnumanna og ungs fólks, á vegum Embættis Landlæknis, KSÍ, ÍSÍ, UMFÍ og ÁTVR
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LJÓS Í MYRKRI

20%
afsláttur af öllum ljósum, 

lömpum og skermum

FM 92,4/93,5

SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

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 sólarhringinn

N4 Sjónvarp Norðurlands end-
ursýnir efni frá liðinni viku.

10.20 Fawlty Towers  10.55 Fawlty 
Towers  11.25 Fawlty Towers  11.55 
Fawlty Towers  12.30 Top Gear  13.20 
Top Gear  14.15 Top Gear  15.05 Top 
Gear  15.55 Live at the Apollo  16.45 Live 
at the Apollo  17.30 Michael McIntyre‘s 
Comedy Roadshow  18.15 The Graham 
Norton Show  19.00 Live at the Apollo  
19.45 Live at the Apollo  20.30 Michael 
McIntyre‘s Comedy Roadshow  21.15 
The Graham Norton Show  22.00 Fawlty 
Towers  22.30 Fawlty Towers  23.05 
Fawlty Towers  23.35 Fawlty Towers  
00.05 Fawlty Towers  

09.05 Hannah Montana  09.30 Gepetto 
News  10.00 DR Update - nyheder og 
vejr  10.10 Boxen  10.25 100 års spek-
ulation  12.00 Gudstjeneste i DR Kirken  
12.45 Midt i naturen  13.15 Kommissær 
Wycliffe  15.30 Mission. Ekstremsport  
16.30 TV Avisen med Sport og Vejret  
17.00 OBS  18.00 Borgen  19.00 21 
Søndag  19.40 Fodboldmagasinet  20.05 
Thorne: Bangebuks  20.45 Taggart  21.35 
Kinas nye konkubiner  22.00 I livets 
tjeneste  04.00 Molly Monster  04.05 
Chiro  04.10 Hubert  04.20 Humf

06.30 Prinsesse Märtha Louise - midt i 
livet  07.00 VM sykkel  15.00 Ut i naturen: 
Magasin  15.30 Åpen himmel  16.00 
Bokprogrammet  16.30 Newton  17.00 
Søndagsrevyen  17.45 Sportsrevyen  
18.15 Siffer  18.45 Norskekysten  19.25 
Kennedy-klanen  21.20 Rally  21.50 
Filmbonanza  22.20 Schmokk  22.50 
Mordene på Skärsö  23.50 Blues juke-
boks  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 Ég þarf að 
skreppa í smá ferðalag 11.00 Guðsþjónusta í 
Grafarvogskirkju 12.00 Hádegisútvarp 12.20 
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 
14.00 Útvarpsleikhúsið: Þrjár sögur úr heita 
pottinum 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

10.05 Cykel-VM  14.00 Rapport  14.05 
Cykel-VM  15.00 STCC  15.55 Sportnytt  
16.00 Rapport  16.10 Regionala nyheter  
16.15 Landet runt  17.00 Sportspegeln  
17.30 Rapport  17.55 Regionala nyheter  
18.00 Moraeus med mera  19.00 Starke 
man  19.30 Mördare okänd  21.15 
Ont blod  22.00 Bron  23.00 Rapport  
23.05 Friday night dinner  23.35 Landet 
Brunsås  00.05 Rapport  00.10 En 
andra chans  00.40 Sportspegeln  
01.10 Hübinette  01.40 Rapport  01.45 
Uppdrag Granskning  02.45 Hundra 
procent bonde  

08.00 Her Best Move

10.00 It‘s Complicated

12.00 Herbie: Fully Loaded

14.00 Her Best Move

16.00 It‘s Complicated

18.00 Herbie: Fully Loaded

20.00 Bourne Identity

22.00 Edmond

00.00 Empire of the Sun

02.30 Fargo

04.05 Edmond

06.00 Das Leben der Anderen 

08.00 Morgunstundin okkar
10.29 Bombubyrgið (1:26) (e)
10.55 Melissa og Joey (1:30) (e)
11.15 Landinn (e)
11.45 Djöflaeyjan (1:27) (e)
12.30 Silfur Egils
14.00 Undur sólkerfisins – 
Framandi líf (5:5) (e)
15.05 Skjaldborg 2011 (e)
15.40 Námumennirnir í Síle 
(e)
16.15 Fagur fiskur í sjó (10:10)
16.50 Ísþjóðin með Ragnhildi 
Steinunni (4:8) (Gunnar Nelson) (e)
17.20 Táknmálsfréttir
17.41 Hrúturinn Hreinn (26:40)
17.48 Skúli Skelfir (43:52)
18.00 Stundin okkar (e)
18.25 Kexvexsmiðjan (1:6) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.10 Frá þjóð til þjóðar Fylgst 
er með störfum Stjórnlagaþings.
21.05 Lífverðirnir (Livvagterne) 
Dönsk þáttaröð um viðburðaríkt og 
háskalegt starf lífvarða í dönsku ör-
yggislögreglunni. Atriði í þáttunum 
eru ekki við hæfi ungra barna.
22.05 Sunnudagsbíó - Fjalla-
varðsveitin (Kekexili) Kínversk 
verðlaunamynd frá 2004. Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi ungra 
barna.
23.35 Silfur Egils (e)
00.50 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.45 Rachael Ray (e)
14.10 Rachael Ray (e)
14.50 Real Housewives of Or-
ange County (12:17) (e)
15.35 Being Erica (5:12) (e)
16.20 Nýtt útlit (2:12) (e)
16.50 HA? (1:12) (e)
17.40 Outsourced (2:22) (e)
18.05 According to Jim (6:18) (e)
18.30 Mr. Sunshine (6:13) (e)
18.55 Rules of Engagement (e)
19.20 30 Rock (4:23) (e)
19.45 America‘s Funniest 
Home Videos (22:50) (e)
20.10 Top Gear Australia - 
LOKAÞÁTTUR (8:8) Heimsveldi 
Top Gear manna teygir anga sína 
víða, að þessu sinni alla leið til Ástr-
alíu. Í þessum lokaþætti skoða þeir 
félagar m.a. nýjasta dísilknúna sport-
bílinn, Porche Cayenne.
21.00 Law & Order: Speci-
al Victims Unit (2:24) Bandarísk 
sakamálaþáttaröð um sérdeild lög-
reglunnar í New York borg sem rann-
sakar kynferðisglæpi. Ferðataska 
finnst með líki af ungri konu. Benson 
og Stabler rannsaka málið og fljót-
lega fara böndin að berast að vel-
gjörðarmanni hennar.
21.45 The Borgias (5:9) Einstak-
lega vandaðir þættir úr smiðju Neils 
Jordan um valdamestu fjölskyldu 
ítölsku endurreisnarinnar, Borgia ætt-
ina. Cesare og Machiavelli komast að 
niðurstöðu í stríðinu við Frakka sem 
hentar báðum aðilum og Lucrezia 
heldur framhjá manninum sínum 
með hestasveini.
22.35 House (3:23) (e) Banda-
rísk þáttaröð um skapstirðan lækni.
23.25 In Plain Sight (12:13) (e)
00.10 The Bridge (12:13) (e)
01.00 The Borgias (5:9) (e)
01.50 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America
07.00 The Tour Champions-
hip (3:4)
09.00 Solheim Cup 2011 (3:3)
16.00 The Tour Champions-
hip (4:4)
22.00 Solheim Cup 2011 (3:3)
01.00 ESPN America

07.00 Lalli

07.10 Dóra könnuður

07.35 Stubbarnir 

08.00 Algjör Sveppi

08.55 Artúr og Mínímóarnir

10.35 Histeria! 

11.00 Daffi önd og félagar 

11.25 Kalli kanína og félagar

11.30 Kalli kanína og félagar

11.35 Tricky TV (6:23)

12.00 Spaugstofan

12.30 Nágrannar

113.50 Nágrannar

14.15 Spurningabomban (1:8)

15.15 Hot In Cleveland (10:10)

15.45 The Middle (2:24)

16.15 Borgarilmur (5:8)

17.40 60 mínútur

18.30 Fréttir Stöðvar 2

19.15 Frasier (9:24)

19.40 Sjálfstætt fólk (1:38) 

20.20 Harry‘s Law (4:12) 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.

21.10 The Killing (1:13) Spenn-
andi og dularfullur sakamálaþátt-
ur um rannsókn lögreglu á morði 
á ungri stúlku. Eftir því sem lög-
regla finnur fleiri vísbendingar sog-
ast áhorfandinn inn í þrjár aðskildar 
harmsögur sem allar eiga eftir að 
tengjast á óvæntan hátt.

21.55 Game of Thrones (6:10)

22.50 60 mínútur

23.35 Daily Show: Global Edi-
tion

00.00 Love Bites (6:8)

00.45 Big Love (5:9)

01.40 Weeds (11:13)

02.10 It‘s Always Sunny In 
Philadelphia (9:13)

02.35 21

04.35 Harry‘s Law (4:12)

05.20 Frasier (9:24)

05.45 Fréttir

14.05 America‘s Got Talent (23:32)
15.30 America‘s Got Talent (24:32) 
16.15 Bold and the Beautiful
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Spaugstofan
18.30 ET Weekend
19.15 Ísland í dag - helgarúrval
19.40 Tricky TV (6:23)
20.05 The X Factor (1:40) Stór-
glæsilegur skemmtiþáttur með Simon 
Cowell í fararbroddi. Rétt eins og í Idol 
verður sungið til sigurs, allt þar til einn 
söngvari eða söngflokkur stendur uppi 
sem sigurvegari, 5 milljón dollurum 
ríkari og með nýjan plötusamning.
21.30 The X Factor (2:40)
22.55 Bored to death (3:8) Nýir 
gamanþættir með Ted Danson, Jason 
Schwartzman og Zach Galifianakis úr 
Hangover myndunum. Jonathan Ames, 
ungur, ráðvilltur rithöfundur í Brook-
lyn, er á tímamótum í lífi sínu. Hann 
gengur í gegnum erfið sambandsslit, 
að hluta til vegna drykkju hans, getur 
ekki klárað aðra skáldsögu sína og rífst 
of mikið við yfirmann sinn. Í stað þess 
að horfast í augu við raunveruleikann 
ákveður Jonathan að fara frekar inn í 
fantasíuheim sinn.
23.25 Sex and the City (4:8)
23.55 Sex and the City (4:18)
00.25 ET Weekend
01.10 Tricky TV (6:23) 
01.35 Sjáðu
02.00 Fréttir Stöðvar 2 
02.45 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

08.00 Spænski boltinn: Real 
Madrid - Rayo
09.45 Enski deildarbikarinn: 
Brighton - Liverpool
11.30 Singapúr Bein útsending 
frá kappakstrinum í Singapúr.
14.00 F1: Við endamarkið
14.30 Golfskóli Birgis Leifs 
(7/12)
14.55 Einvígið á Nesinu
15.45 KR - Fylkir Bein útsend-
ing frá leik í Pepsi-deild karla í knatt-
spyrnu.
18.00 The Swing Í þessum þætti 
er rennt yfir golfsveifluna eins og 
hún leggur sig. Hvað eru kylfingar að 
gera rangt í sveiflunni? Svarið við því 
er að finna í þessum þætti.
18.25 F1: Við endamark-
ið Keppni helgarinnar í Formúlu 1 
kappakstrinum krufin til mergjar.
18.50 Spænski boltinn: Barce-
lona - Atl. Madrid Bein útsend-
ing frá leik í spænsku úrvalsdeildinni 
í knattspyrnu.
21.00 Pepsi-mörkin Skemmti-
legur þáttur þar sem farið er yfir öll 
mörkin og umdeildu atvikin í Pepsi-
deild karla í knattspyrnu. Umsjónar-
maður er Hörður Magnússon.
22.15 KR - Fylkir
00.05 Pepsi-mörkin

08.45 Premier League World

09.15 Wigan - Tottenham

11.05 Liverpool - Wolves

12.55 Arsenal - Bolton Út-
sending frá leik Arsenal og Bolton 
Wander ers í ensku úrvalsdeildinni.

14.45 QPR - Aston Villa Bein út-
sending frá leik Queens Park Rang-
ers og Aston Villa í ensku úrvals-
deildinni.

17.00 Sunnudagsmessan

18.15 Man. City - Everton Út-
sending frá leik Manchester City og 
Everton í ensku úrvalsdeildinni.

20.05 Sunnudagsmessan

21.20 Stoke - Man. Utd. Út-
sending frá leik Stoke City og Man-
chester Utd. í ensku úrvalsdeildinni.

23.10 Sunnudagsmessan

00.25 QPR - Aston Villa

02.15 Sunnudagsmessan

> Matt Damon
„Fólk sagði við mig: „Þú munt njóta þess 
að vera frægur í viku en eftir það muntu 
aldrei njóta þess aftur.“ Ég held að ég 
hafi ekki upplifað þessa viku, gæti hafa 
verið að vinna og misst af henni.“
Matt Damon fer með hlutverk 
Jasons Bourne í hörkuspennandi 
njósnamyndinni Bourne Identity, 
sem hefur fengið mikið lof 
gagnrýnenda og er sú fyrsta í 
þríleiknum um Bourne. Myndin 
er sýnd á Stöð 2 Bíói kl. 20.

Einn umtalaðasti og jafnframt rómaðasti 
spennuþáttur ársins. Þátturinn er 
bandarísk endurgerð á hinum dönsku 
spennuþáttum Forbrydelsen, sem sýndir 
hafa verið um heim allan við góðan orð-

stír, m.a. hér á landi. Hér er um einstaklega 
flókna og spennandi morðgátu að ræða, 
rannsókn lögreglu á morði á ungri stúlku. 
Eftir því sem lögregla finnur fleiri vís-
bendingar sogast áhorfandinn inn í þrjár 
aðskildar harmsögur sem allar eiga eftir að 
tengjast á bæði voveiflegan og óvæntan 
hátt þannig á áhorfandinn situr límdur við skjáinn frá fyrsta þætti til hins síðasta. The Killing er 
tilnefndur til 6 Emmy-verðlauna 2011 og þegar hefur verið ákveðið að gera aðra þáttaröð.

STÖÐ 2 KL. 21.05
The Killing
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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

Bæjarlind 16 - 201 Kópavogi - Sími 553 7100 - www.linan.is
OPIÐ mán - fös 12:00 - 18:00 I laugardaga 11:00 - 16:00

Við sérhæfum okkur í sófum 
og stökum stólum.

Ótal möguleikar af útfærslum,
ýmist í áklæði eða leðri.

VORUM AÐ TAKA INN NÝJA SENDINGU

SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

07.00 Gulla og grænjaxlarnir

07.10 Brunabílarnir

07.35 Strumparnir

08.00 Algjör Sveppi

09.55 Grallararnir 

10.20 Daffi önd og félagar 

10.45 Geimkeppni Jóga björns

11.10 Bardagauppgjörið

11.35 iCarly (32:45)

12.00 Bold and the Beautiful

12.20 Bold and the Beautiful

12.40 Bold and the Beautiful

13.00 Bold and the Beautiful

13.20 Bold and the Beautiful

13.45 The X Factor (1:40)

15.10 The X Factor (2:40)

16.35 Heimsréttir Rikku (5:8)

17.15 Týnda kynslóðin (6:40)

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 Spaugstofan Spaugstofan er mætt 
á ný, endurnærð, fersk og fyndin sem aldrei 
fyrr. Þeir Siggi, Kalli, Örn og Pálmi halda upp-
teknum hætti við að varpa spéspegli á at-
burði líðandi stundar með aðstoð valinkunnra 
leikara. Spaugstofan hlaut Eddu-verðlaunin 
sem Skemmtiþáttur ársins 2010.

20.05 America‘s Got Talent (23:32) 
Fimmta þáttaröðin af þessari stærstu hæfi-
leikakeppni heims. Dómararnir eru þau Piers 
Morgan, Sharon Osbourne og grínistinn góð-
kunni Howie Mandel. Kynnir er Nick Cannon 
sem er vel þekktur leikari, grínisti með meiru 
og þar að auki eiginmaður söngkonunnar 
Mariuh Carey.

21.25 America‘s Got Talent (24:32) 
Fimmta þáttaröðin af þessari stærstu hæfi-
leikakeppni heims. Dómararnir eru þau Piers 
Morgan, Sharon Osbourne og grínistinn góð-
kunni Howie Mandel.

22.10 The Secret Life of Bees

00.00 Braveheart

02.55 Window Theory

04.20 Shooting dogs

06.15 The Boat That Rocked
08.30 There‘s Something About Mary
10.25 Yes Man
12.10 Algjör Sveppi og leitin að Villa
14.00 There‘s Something About Mary
16.00 Yes Man
18.00 Algjör Sveppi og leitin að Villa
20.00 The Boat That Rocked
22.10 Lethal Weapon
00.00 Home Fries
02.00 Van Wilder 2: The Ride of Taj
04.00 Lethal Weapon
06.00 Bourne Identity

15.45 Gilmore Girls (21:22)
16.30 Nágrannar
17.50 Nágrannar
18.15 Cold Case (13:23)
19.00 Spurningabomban (1:8)
19.50 Heimsréttir Rikku (5:8)
20.25 Borgarilmur (5:8) Matur, kaffi, ást, 
tungumál og erkitýpur eru meðal viðfangs-
efna Ilmar í heimsókn hennar til Parísar.  
21.05 Týnda kynslóðin (6:40) Týnda 
kynslóðin er frábær skemmtiþáttur í stjórn 
Björns Braga Arnarssonar og Þórunnar 
Antoníu Magnúsdóttur.
21.35 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (9:13)
22.00 Glee (21:22)
22.45 Fairly Legal (9:10)
23.25 Gilmore Girls (21:22)
00.10 Cold Case (13:23)
01.25 Spurningabomban (1:8)
02.20 Týnda kynslóðin (6:40)
02.45 It‘s Always Sunny In Philadelphia
03.10 Glee (21:22)
03.55 Fairly Legal (9:10)
04.35 Sjáðu
05.00 Fréttir Stöðvar 2 
05.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

08.40 Enski deildarbikarinn: Leeds - 
Man. Utd.

10.25 F1: Föstudagur

10.55 Formúla 1 - Æfingar

12.00 Pepsi mörkin

13.45 Formúla 1 2011 - Tímataka Bein 
útsending frá tímatökunni fyrir kappakstur-
inn í Singapúr.

15.20 Þýski handboltinn: RN Löwen 
- Kiel Bein útsending. Guðmundur Guð-
mundsson þjálfar Löwen og Róbert Gunn-
arsson leikur með liðinu en Alfreð Gíslason 
þjálfar Kiel og Aron Pálmarsson leikur með 
liðinu.

16.50 Grillhúsmótið

17.25 La Liga Report

17.50 Spænski boltinn: Real Madrid - 
Rayo Bein útsending frá leik í spænsku úr-
valsdeildinni í knattspyrnu.

19.50 Spænski boltinn: Barcelona - 
Atl. Madrid

22.00 Þýski handboltinn: RN Löwen 
- Kiel

23.30 Spænski boltinn: Real Madrid 
- Rayo

01.15 Spænski boltinn: Real Madrid 
- Rayo

09.40 Premier League Review 2011/12

10.35 Premier League World

11.05 Premier League Preview

11.35 Man. City - Everton Bein útsend-
ing frá leik Manchester City og Everton í 
ensku úrvalsdeildinni.

13.45 Liverpool - Wolves Bein útsend-
ing frá leik Liverpool og Wolverhampton 
Wanderers í ensku úrvalsdeildinni.

16.15 Stoke - Man. Utd. Bein útsend-
ing frá leik Stoke City og Manchester United í 
ensku úrvalsdeildinni.

18.45 Arsenal - Bolton Útsending frá 
leik Arsenal og Bolton Wanderers í ensku úr-
valsdeildinni.

20.35 Chelsea - Swansea 

22.25 Wigan - Tottenham 

00.15 Newcastle - Blackburn

20.00 Hrafnaþing
21.00 Græðlingur
21.30 Svartar tungur
22.00 Björn Bjarnason
22.30 Veiðisumarið
23.00 Fiskikóngurinn 
23.30 Gunnar Dal
00.00 Hrafnaþing
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

21.00 Helginn Helginn er þáttur þar sem 
Helgi Hrafn og Helgi Steinar setjast í sófann 
og ræða um fréttir og efni af netinu. 

08.00 Morgunstundin okkar
10.55 Unglingalandsmót UMFÍ (e)
11.20 Ísþjóðin með Ragnhildi Stein-
unni (4:8) (Gunnar Nelson) (e)
11.50 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
12.35 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
13.20 Kastljós (e)
14.00 Kiljan (e)
14.35 Mörk vikunnar (e)
15.05 Íslenski boltinn (e)
16.00 Útsvar (e)
17.05 Ástin grípur unglinginn (18:23)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Franklín (9:13)
18.25 Úrval úr Kastljósi
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Kexvexmiðjan (1:6) Gamanþátta-
röð undir stjórn Gísla Rúnars Jónssonar sem 
jafnframt er höfundur ásamt Carolu Köhler. 
Leikendur eru Andrea Jónsdóttir, Hallgrímur 
Ólafsson, Kristín Þóra Haraldsdóttir og Þröstur 
Leó Gunnarsson.
20.15 Háll sem áll (Catch Me if You Can) 
Myndin segir frá eltingarleik FBI-manns við 
Frank Abagnale sem hafði milljónir dala af 
saklausu fólki áður en hann varð 19 ára.
22.35 Andasæring Emily Rose (The Ex-
orcism of Emily Rose)
00.35 Systir Önnu Boleyn (The Other 
Boleyn Girl) (e)
02.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
13.25 Rachael Ray (e)
14.50 Friday Night Lights (5:13) (e)
15.40 One Tree Hill (21:22) (e)
16.25 Top Gear Australia (7:8) (e)
17.15 Game Tíví (2:14) (e)
17.45 The Bachelorette (6:12) (e)
19.15 The Marriage Ref (4:10) (e) Bráð-
skemmtileg þáttaröð þar sem stjörnudóm-
stóll leysir úr ágreiningsmálum hjóna. Grín-
istinn Jerry Seinfeld er hugmyndasmiðurinn 
á bak við þættina en kynnir og yfirdómari er 
grínistinn Tom Papa.
20.00 Got To Dance (5:21) Þættirnir Got 
to Dance nutu mikilla vinsælda á Skjá einum 
á síðasta ári en þar keppa hæfileikaríkustu 
dansararnir sín á milli þar til aðeins einn 
stendur eftir sem sigurvegari. 
20.50 Speechless Rómantísk gaman-
mynd frá árinu 1994 með Geenu Davis og 
Michael Keaton í aðalhlutverkum. Ræðuhöf-
undarnir Kevin og Julia fella hugi saman en 
allt fer í bál og brand þegar þau komast að 
því að þau eru að starfa fyrir frambjóðendur 
á sitthvorum vængnum.
22.30 Silence of the Lambs Spennu-
mynd frá árinu 1991 með stórleikurunum Jodie 
Foster og Anthony Hopkins sem bæði hlutu 
hin eftirsóttu Óskarsverðlaun fyrir frammistöðu 
sína í myndinni. FBI-fulltrúinn Clarice Sterling 
leitar raðmorðingjans Buffalo Bill sem hefur 
unun af því að húðfletta konur. Til að reyna að 
skilja hvernig svona ódæðismenn hugsa leit-
ar Clarice til annars raðmorðingja, Hannibal 
Lecter, en til að öðlast trúnaðartraust hans þarf 
Clarice að opna sig. Bönnuð börnum.
00.30 HA? (1:12) (e)
01.20 Shattered (13:13) (e)
02.10 Smash Cuts (34:52)
02.30 Judging Amy (10:23) (e)
03.15 Got To Dance (5:21) (e)
04.05 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America
07.00 The Tour Championship (2:4)
09.00 Solheim Cup 2011 (2:3)
18.00 The Tour Championship (3:4)
22.00 LPGA Highlights (14:20)
23.20 THE PLAYERS Official Film (1:1)
00.10 ESPN America

> Dakota Fanning
„Það er gaman að vita hvað þú 
vilt gera, þú veist, þegar þú verður 
stór. Ég á vini sem segja: Oh, 
kannski verð ég geimfari eða 
eitthvað.“ Mér finnst frábært 
að vilja gera þetta að eilífu.“
Dakota Fanning leikur í The 
Secret Life of Bees, sem fjallar 
um hvíta stúlku sem strýkur 
að heiman ásamt hörunds-
dökkri fóstru sinni í Suður-
Karólínu árið 1964. Myndin 
er sýnd á Stöð 2 kl. 22.10.

Það er nokkuð liðið frá því að heimildarmyndin Hamfarakenningin, 
The Shock Doctrine, var sýnd á RÚV, en hún vakti mig að vissu leyti til 
umhugsunar. Myndin er frá árinu 2009 og byggir á samnefndri, víðfrægri 
bók Naomi Klein sem kom út nokkru áður.

Megininntakið í myndinni er lýsing á því hvernig talsmenn óheftrar 
frjálshyggju að hætti Miltons Friedman og félaga hans við Chi-

cago-háskóla hafa nýtt sér margs konar upplausnarástand 
til að hrinda sínum villtustu stefnumálum í framkvæmd, 
til dæmis í Síle, Argentínu og nýfrjálsum austantjalds-
ríkjum eftir lok kalda stríðsins.

Þó að margt fróðlegt hafi verið dregið fram í dags-
ljósið í myndinni var fátt sem kom á óvart, til tildæmis 
að Bandaríkin hefðu stutt við bakið á viðbjóðslegri 
ógnarstjórn Augustos Pinochet í Síle og að stríð og alls 
konar áföll eru ein allra áhrifaríkasta leiðin 
fyrir leiðtoga til að fá almenning að baki sér.

Annað var síður sannfærandi, meðal annars hvernig Bandaríkin og 
Chicago-frjálshyggjumenn komu að valdatöku herforingjastjórnarinnar í 
Argentínu.

Án þess að ég hafi lesið bók Klein í þaula ætla ég að gefa mér, miðað 
við sigurför hennar um heiminn, að hún sé rökfastari og vandaðri í fram-

setningu sinni.
Dæmi um miklu betri og hnitmiðaðri heimildarmynd, 

sem fangar kjarna viðfangsefnisins, er Inside Job sem 
tók til bæna hið gjörspillta og helgallaða fjármálakerfi 
Wall Street og alls heimsins í aðdraganda hrunsins.

Ef það var eitthvað sem má læra af Hamfarakenn-
ingunni, er það sú staðreynd að alls konar vont fólk 
hefur komist í valdastöður um allan heim og nýtt sér 
ofbeldi og ógnir gegn samborgurum sínum til að við-

halda stöðu sinni. Hægri og vinstri pólitík eða heimspeki 
skiptir minnstu máli fyrir fórnarlömb ógnarstjórna.

VIÐ TÆKIÐ ÞORGILS JÓNSSON SPÁIR Í HAMFÖRUM

Ætli bókin sé ekki örugglega betri?
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Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

10.20 QI  10.50 QI  11.20 QI  11.50 My Family  
12.20 My Family  12.50 My Family  13.20 My 
Family  13.50 QI  14.20 Top Gear  15.10 Top 
Gear  16.00 Top Gear  16.55 Top Gear  17.45 My 
Family  18.20 My Family  18.50 My Family  19.20 
My Family  19.50 QI  20.20 The Inspector Lynley 
Mysteries  21.05 The Inspector Lynley Mysteries  
21.50 Live at the Apollo  22.35 The Graham 
Norton Show  23.20 Live at the Apollo  00.05 
Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow  00.50 
Fawlty Towers  01.20 Fawlty Towers  

06.45 Førkveld  07.25 Debatten  08.25 Köping 
Hillbillies  08.55 Jobben er livet  09.35 Utan hår  
09.50 Skavlan  10.50 Siffer  11.20 VM sykkel  
15.00 Norskekysten  15.40 Beat for beat  16.30 
Stikk  17.00 Lørdagsrevyen  17.45 Lotto-trekning  
17.55 Humorama  18.25 QuizDan  19.25 VM 
sykkel  20.15 Sjukehuset i Aidensfield  21.00 
Kveldsnytt  21.15 Farvel Bafana  23.10 Haven  
23.50 Dansefot jukeboks m/chat  02.00 Country 
jukeboks u/chat  05.00 Jo Jos Sirkus  05.30 Norge 
rundt  06.00 Folk

10.00 Rapport  10.05 Lykke  11.05 Mitt liv som 
trailer  11.20 Anyone for tennis?  11.30 Cykel-VM  
14.00 Rapport  14.05 Cykel-VM  15.20 En andra 
chans  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 Stulen identitet  21.05 
Rapport  21.10 Speedway-VM  22.10 Bröderna 
Reyes  23.05 Rapport  23.10 Bored to Death  
23.40 Moraeus med mera  00.40 Rapport 

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 Bæn 
07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 08.05 Við sjávar-
síðuna 09.00 Fréttir 09.03 Út um græna grundu 
10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 Kvika 11.00 
Vikulokin 12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 13.00 Flakk 14.00 Hnapparatið 
14.40 Listræninginn 15.20 Málstofan 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Alþjóðleg bókmenntahátíð í 
Reykjavík árið 2011 17.05 Stimpilklukkan 18.00 
Kvöldfréttir 18.17 Skurðgrafan 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Óperukvöld Útvarpsins: 
Töfraskyttan 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

10.10 Tidens tegn - TV på tegnsprog  10.55 
Sign up  11.10 OBS  12.00 Maestro  13.15 
Dronningeofret  14.15 Skjulte Stjerner  15.15 
Skjulte Stjerner  15.40 Før søndagen  15.50 OBS  
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 Nettet  22.20 
Borgen  04.00 Noddy  04.10 Gnotterne  04.40 
Kasper & Lise  04.50 Den lille prinsesse  05.05 
Mickeys klubhus  05.30 Skrål  05.50 Alfred  

Siggi, Kalli, Örn og Pálmi eru mættir 
í vinsælasta skemmtiþætti íslenskrar 
sjónvarpssögu. Spaugstofan hlaut 
Edduverðlaunin sem Skemmtiþáttur 
ársins 2010 og verður bara betri og 
betri með árunum.

STÖÐ 2 KL. 19.35
Spaugstofan 

Lesendur okkar 
eru á öllum aldri

– og við þjónum   
   þeim öllum

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft
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Málþing til heiðurs 
Brynjólfi Sigurðssyni

Viðskiptafræðideild býður til málþings til heiðurs Brynjólfi 
Sigurðssyni í Hátíðasal Háskóla Íslands 30. september kl. 14-18

14:00 Ávarp rektors Háskóla Íslands 

14:10 Erik Kloppenborg Madsen, Associate Professor, School 
of Business and Social Sciences, Århus University – The 
Copenhagen School: Marketing theory between rigor, 
realism and relevance

14:50 Ágúst Einarsson, prófessor Háskólanum á Bifröst
 Menning og markaður í kvikmyndum 

15:20 Ásgeir Einarsson, aðstoðarforstjóri Samkeppniseftirlitsins 
og lektor við Lagadeild Háskóla Íslands – Brynjólfur og 
ósýnilega höndin 

15:50 Ingjaldur Hannibalsson, deildarforseti Viðskiptafræðideildar 
 Byggingar og háskólastarf 

16:05 Fyrrum nemendur Brynjólfs Sigurðssonar: 

 Margrét Guðmundsdóttir, Icepharma - Hvernig nýtist 
hugmyndafræði markaðsfræðinnar almennt í rekstri 
fyrirtækja 

 Hallur A. Baldursson, EnnEmm 
 Upplýstur efasemdarmaður? 

16.35 Gylfi Magnússon, dósent Háskóla Íslands
 Hinn eilífi hausverkur: Fjármál hins opinbera 

16.50 Léttar veitingar 

Allir velkomnir. Aðgangur ókeypis. 

www.vidskipti.hi.is

FÉLAGSVÍSINDASVIÐ

VIÐSKIPTAFRÆÐIDEILD

FÓLK Í FRÉTTUM

PERSÓNAN

Ísold Uggadóttir

Aldur: 36 ára
Starf: Kvikmyndagerðarkona
Fjölskylda: Í sambúð með Þórdísi 
Claessen hönnuði
Búseta: Er að flytja á Ásvallagötu
Stjörnumerki: Tvíburi

Stuttmynd Ísoldar, Útrás Reykjavík, verður 
frumsýnd á RIFF-kvikmyndahátíðinni í dag. 

„Ég geng að þessu kvíðalaust 
sem öðru. Maður á aldrei að vera 
hræddur við að ögra sjálfum sér,“ 
segir Jakob Frímann Magnússon. 

Hann stígur á svið með kassagít-
ar á trúbadorahátíð sem Stuðmað-
urinn Tómas M. Tómasson skipu-
leggur og verður haldin í fyrsta 
sinn á skemmtistaðnum Obladí 
Oblada um næstu helgi. Jakob 
Frímann hefur lítið gert af því að 
bregða sér í trúbadoragírinn en 
ákvað að gera undantekningu í 
þetta sinn. „Þetta gerist helst bak 
við luktar dyr á einkaheimilum. En 
þegar Tómas stórvinur minn Tóm-
asson hringir segi ég undantekn-
ingarlaust „já“.“ Jakob hefur reynd-
ar áður komið fram á Obladí en þá 
með Bítladrengjunum blíðu, sem 
spila þar á fimmtudagskvöldum.

Fyrsta hljóðfærið sem Jakob 
eignaðist var gítar og því er hann 

ekki ókunnur hljóðfærinu þrátt 
fyrir að vera þekktari sem hljóm-
borðsleikari Stuðmanna. „Faðir 
minn blessaður kenndi mér fyrstu 
gripin. Svo var ég fyrsti gítarleik-
ari Stuðmanna. Ég geymi alltaf 
gítar einhvers staðar nálægt mér 
og ég hef samið mörg lög á gítar.“

Spurður hvaða lög hann ætli að 
syngja segir Jakob: „Ég hef ekki 
haft tíma til að leiða hugann að því 
enn þá. Fyrst ætla ég að glöggva 
mig á vinnukonugripunum og síðan 
ætla ég að sjá hvort ég nái ekki í 
munnörpu um hálsinn til að verða 
alveg ekta.“

Á meðal annarra tónlistarmanna 
sem koma fram á hátíðinni verða 
Skúli mennski, Gímaldin, Gunn-
ar Þórðarson, Magnús Einarsson, 
Hjalti Þorkelsson, Egill Ólafs-
son, Kormákur Bragason, Andrea 
Gylfadóttir og Eggert feldskeri.  - fb

Jakob Frímann gerist trúbador

TRÚBADORINN JAKOB Jakob Frímann 
Magnússon kemur fram sem trúbador á 
mikilli hátíð á Obladí Oblada um næstu 
helgi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Það er mjög gaman að fá að taka 
þátt í þessu ævintýri,“ segir ten-
órinn Garðar Thor Cortes. 

Hann er staddur í London um 
þessar mundir að æfa fyrir sér-
staka afmælisuppfærslu Óperu-
draugsins eftir Andrew Lloyd 
Webber, en 25 ár eru liðin frá því 
að söngleikurinn var frumsýndur 
fyrst á fjölum West End. Óperu-
draugurinn hefur notið næstum 
fáránlegra vinsælda, hann hefur 
velt 3,2 milljörðum punda í miða-
sölu á heimsvísu, sem þýðir að 
hann slær við kvikmyndum á borð 
við Titanic og E.T. Þá hefur hann 
verið settur upp í 145 borgum í 27 
löndum og sýndur fyrir meira en 
130 milljónir leikhúsgesta.

Einvalalið kemur að sýning-
unni, sem verður í sjálfri Royal 
Albert Hall helgina 1. og 2. októ-
ber. „Við syngjum eina sýningu 
á laugardeginum og síðan tvær 
á sunnudeginum,“ segir Garðar, 
en áhuginn á afmælinu er slíkur 
að beinar útsendingar verða í 250 
kvikmyndahúsum í Bretlandi og 
500 í Bandaríkjunum. Þá hafa tek-
ist samningar um að sýna einnig í 
Ástralíu og Kanada. Hinni frægu 
tónleikahöll verður breytt í leik-
hús og margir af fremstu söngv-
urum Broadway og West End 
syngja titilhlutverkin. „Þetta eru 
kannski söngvarar sem fólk heima 
á Íslandi þekkir ekki en eru mikl-
ar söngleikjastjörnur hérna úti og 
alveg æðislega flottir,“ segir Garð-
ar. 

Tenórinn er ekki að taka þátt 
í söngleiknum í fyrsta sinni því 
hann lék elskhugann Raoul árið 
1999 á West End eins og mörgum 
er eflaust enn í fersku minni. Og 
fékk afbragðsgóða dóma fyrir. 
„Ég söng hann þegar ég var 25 
ára en núna leik ég Passirino, sem 
er ögn minna hlutverk og er aðal-
lega í öðrum söngþætti,“ útskýrir 
Garðar.

Fyrir nokkrum árum varð varla 

þverfótað fyrir fréttum af Garðari 
að sigra hin ýmsu lönd með rödd-
ina og sjarmann að vopni. Garðar 
segist ekki vera hættur að syngja 
í útlöndum, það sé stór hluti af líf-
inu í hinum sígilda tónlistarheimi. 

„Það er alltaf eitthvað í gangi og 
maður er eiginlega alltaf á stöðugu 
ferðalagi með ferðatöskuna opna. 
Ég reyni að vera sem mest heima 
þótt það gangi ekki alltaf eftir.“
 freyrgigja@frettabladid.is

GARÐAR THOR: SYNGUR Í AFMÆLISUPPFÆRSLU ÓPERUDRAUGSINS

Verður í beinni útsendingu 
í 750 kvikmyndahúsum

MIKIL SÝNING Öllu er tjaldað til í afmælisuppfærslu Óperudraugsins eftir Andrew 
Lloyd Webber, en hann á 25 ára afmæli. Garðar Thor Cortes er meðal þeirra sem 
syngja í sýningunni. NORDICPHOTOS/GETTY

RIFF kvikmyndahátíðin var formlega sett 
á fimmtudagskvöld og var skemmtistað-
urinn Nasa smekkfullur af kvikmynda-
gerðarfólki sem og öðrum. Grínistinn Ari 
Eldjárn var kynnir kvöldsins og spaugaði 
á enskri tungu svo að alþjóðlegir 
gestir hátíðarinnar fengju að taka þátt í 
gamninu. Hrönn Marinósdóttir, skipuleggj-
andi hátíðarinnar, Guðný Halldórsdóttir 
leikstjóri og Jón Gnarr voru einnig á 
meðal ræðumanna. Á meðal gesta 
mátti sjá leikstjórann Friðrik Þór 
Friðriksson, Heiðu Helgadóttur, 
fyrrverandi aðstoðarkonu borgar-
stjóra, og Atla Bollason, fyrr-
verandi meðlim Sprengjuhallar-
innar, og auðvitað var lukkudýr 
hátíðarinnar, Filmundur, einnig 
á staðnum. Þá mátti glitta í 
Sigur Rósar-strákana Orra Pál 
Dýrason og Kjartan Sveinsson, 
en tónleikamynd þeirra, Inni, 
var opnunarmynd hátíðar-
innar. - sm

„Þessi mynd er orðin eitthvað sem 
kallast internet meme,“ segir skop-
teiknarinn og grínistinn Hugleikur 
Dagsson.

Mynd Hugleiks, sem hann teikn-
aði efir laginu Anarchy in the UK 
með Sex Pistols og birti í bókinni 
Popular Hits, flakkar enn um net-
heima. Eins og Fréttablaðið greindi 
frá í sumar ætlaði óprúttinn net-
verji að hagnast á bolum með mynd-
inni en þeim var kippt úr sölu þegar 
upp komst um höfundarréttarbrotið. 
Nú virðist vera í tísku að gera skop-
stælingar af myndinni og birta á 
afþreyingarsíðunni 9gag.com, sem 
nýtur gríðarlegra vinsælda. Skop-

stælingin gengur yfirleitt þannig 
fyrir sig að í staðinn fyrir Bretland 
er grínast með önnur lönd eins og 
Frakkland, Rússland og Bandaríkin.

„Þetta er allt frekar lélegt en ég 
hef gaman af því að fólk sé að gera 
þetta,“ segir Hugleikur. „Mér finnst 
myndirnar aldrei eins fyndnar og 
mín. En ég er að spá í að setja upp-
runalegu myndina á eBay. Ætli ég 
geti grætt eitthvað á þessu? Ég ætla 
að reyna að slá met í að græða pen-
ing fyrir jafn einfalda teikningu.“

Hugleikur hyggst einnig setja 
myndina á bol, sem verður fáan-
legur fyrir jól.

 - afb

Mynd Hugleiks ferðast víða
STÓRKOSTLEGT 
FERÐALAG 
Mynd Hugleiks  
hefur ferðast 
víða og er nú 
skopstæld af 
notendum 
vefsíðunnar 
9gag.com.
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Theódór bestur
Theódór Júlíusson var val-
inn besti karlleikarinn á kvik-
myndahátíð í Kasakstan í gær 
fyrir frammistöðu sína í Eldfjalli 
Rúnars Rúnarssonar. Theódór 
leikur aðalhlutverkið í myndinni, 
sem hefur hlotið mikið lof að 
undanförnu. Myndin verður 
framlag Íslands í forvali til Óskars-
verðlauna, en hún fer í almennar 

sýningar hér á landi 
hinn 30. september. 

Sérstök viðhafnar-
sýning verður 
kvöldið áður, en 
athygli vekur að 
forsvarsmenn 

myndarinnar taka 
fram á boðskortinu 
að kvöldklæðn-

aður sé 
æskileg-

ur. 

fjölpósti, blöðum, 
tímaritum, bréfum 
og vörum.

Okkar 
hlutverk 
er að 
dreifa

Sími 585 8300 - www.postdreifing.is

1  Vinningshafinn í 
Víkingalottóinu fundinn

2  Skjálfti í Kötlu 

3  Seguljárn á hafsbotni dregur 
til sín Ástrala

4  Stakk sambýlismann sinn í 
Kópavogi

5  Eggert borgaði umboðsmanni 
160 milljónir

6  Skar sig á IKEA spegli - varan 
innkölluð

Björk laugar sig
Söngkonan Björk Guðmunds-
dóttir fékk sér sundsprett í Font-
ana Spa á Laugarvatni í vikunni. 
Björk lét fara vel um sig í heilsu-
lindunum með vinkonum sínum 
og var klædd sundbol með pilsi. 
Nú styttist óðum í útgáfutónleika 
Bjarkar í tónlistarhúsinu Hörpu, 
en söngkonan leyfir þá lands-
mönnum að heyra lög af nýjustu 
plötu sinni Biophilia. Tónleikarnir 
verða níu talsins og verður fyrsta 
sýningin í Hörpu 12. 
október 
næst-
komandi. 
 - fgg, - sv
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