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STJÓRNMÁL Jóhanna Sigurðardóttir forsætis-
ráðherra vill að þjóðin greiði atkvæði um 
frumvarp stjórnlagaráðs um nýja stjórnar-
skrá samhliða forsetakosningunum á næsta 
ári. Niðurstaðan verði ráðgefandi fyrir 
Alþingi er það fjallar um málið. 

Alþingi verður sett í dag. „Stjórnar-
skrárfrumvarpið verður eitt af stóru 
málum þingsins í vetur og því ber skylda 
til að taka á því máli. Ég vil að frumvarpið 
fari fyrir nýja stjórnskipunar- og eftir-
litsnefnd Alþingis og nefndin ræði við 

stjórnlaga ráð og þá sérfræðinga sem voru 
því til halds og trausts. Síðan vil ég að 
frumvarpið fari í þjóðaratkvæðagreiðslu 
samhliða forsetakosningum.“ Forseta-
kosningarnar verða haldnar 30. júní 2012.

Jóhanna segist ekki trúa því að þing-
menn muni falla frá umsókn um aðild að 
Evrópusambandinu og svipta þannig þjóð-
ina því tækifæri að greiða atkvæði um 
aðildarsamning. Skylda allra sé að vinna 
að sem hagstæðustum samningi.
 - kóp / sjá síðu  24

Jóhanna segir að skattar á milli- og lágtekjufólk hafi 
lækkað í tíð núverandi ríkisstjórnar. Það eigi við um 
fjölskyldur með 5 til 6 milljónir króna í árstekjur, eða 
60 til 70 prósent skattgreiðenda.

Samkvæmt fjárlagafrumvarpinu sem lagt verður 
fram í dag verða álögur á almenning ekki auknar. Afla 
á 18 milljarða í tekjur með virðisaukaskatti á banka, 
hækkun veiðileyfagjalds, sölu eigna og arði af eignum 
ríkisins. - kóp / sjá síðu 4
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íslenska - stærðfræði - enska - danska - efnafræði - lestur 
eðlisfræði - þýska - franska – spænska – stafsetning o.fl. Öll skólastig - RéttindakennararNemendaþjónustan sf     www.namsadstod.is    s. 557 9233

Þetta er allt sama tóbakið  heitir sýning sem var 
opnuð í Þjóðminjasafni Íslands í gær. Henni er ætlað 
að varpa ljósi á sögu tóbaksnotkunar og baráttuna 
gegn henni allt frá upphafi 17. aldar og fram til 1990. 
Til þess eru notaðir gripir og ljósmyndir frá Þjóðminja-
safni, gripir og gögn frá Krabbameinsfélaginu og tónlist 
sem hefur verið notuð í baráttunni gegn reykingum.

É g er fiskur sem veiðir fiska. Fékk veiðidellu fyrir tveimur árum og fer flestar helgar með Viktori og vinum til veiða við eitt-hvert vatnanna í nágrenni Essex. Ég er nokkuð fiskin og hef feng-ið sjö fiska þegar best lét,“ segir Leoncie, sem undanfarin sex ár hefur búið á Englandi en hyggst nú flytja með íslenskum eiginmanni sínum til Íslands á ný.„Viktor þjáist af heimþrá og það geri ég líka. Ísland er svo frá-brugðið öðrum löndum og ég sakna vatnsins, hreina lofts-ins, fjallanna og harðfisks-ins.“
Heimferð þeirra hjóna hefur seinkað vegna veik-inda Viktors, sem þurfti í stóran uppskurð, en batinn kemur hægt og hljótt þótt Leoncie geti ekki strax boðið honum á dans-gólfið.

 „Við Viktor kynnt-umst þegar ég kom í fyrsta sinn til Íslands að skemmta í Glæsibæ. Þá bauð hann mér drykk, sem ég afþakkaði því ég taldi hann á höttunum eftir einhverju meira. Viktor reyndist hins vegar yndis legur íslenskur maður, sterkur og góður, og ég varð fljótt ástfangin,“ segir Leoncie, sem gafst sínum heittelsk-
aða fyrir 29 árum. Saman bjuggu þau lengst af í  K ó p a -v o g i  o g þar hefur Leoncie auga-stað á húsi.
„Það er skrýtið að horfa til Íslands eftir banka hrunið og húsnæðisverð er nánast óviðráðanlegt. En ég er raunsæismann-eskja í ákvörðunum og geri ekkert nema að vel athuguðu 

máli, enda gefur mér enginn neitt,“ segir Leoncie, sem er tvístígandi yfir að flytja aftur til Íslands.„Í gegnum tíðina hef ég haft það mjög skítt á Íslandi. Íslend-ingar þjást margir af djúpstæðum kynþáttafordómum og þótt íslensk hegningarlög, grein 233A, kveði á um ströng viðurlög við kynþátta-hatri eru lögin bara til skrauts. Fólk hefur kom-ist upp með að kalla mig 
ýmsum 

ónöfn-
um en 

aldrei hefur verið gert neitt í mál-unum. Á Englandi færi sá hinn sami í fangelsi, því þar virkar dómskerfið,“ segir Leoncie sár og efast um að ástandið hafi batnað þótt alltaf fjölgi innflytjendum á Íslandi.
„Viktor þráir að flytja aftur til Íslands en ég velti sífellt fyrir mér hvort það sé rétt ákvörðun. Ég er orðin hundleið á að tilheyra minni-hlutahópi og vil ekki lifa lengur í þjóðfélagi þar sem meirihlutinn valtar yfir allt og alla. Ég fæ ekki skilið hvers vegna íslenskt þjóð-félag breytist ekki í samræmi við aukna fjölmenningu og verður vinveittara útlendingum,“ segir Leoncie.

Á Englandi starfar Leoncie mestmegnis við tónsmíðar fyrir indverskar kvikmyndir. Vegna vinnunnar fer hún mikið til síns gamla heimalands og segist helst vilja flytja þangað.„Það eru góðir hlutir að gerast hjá mér og ég gleðst yfir að allt sé á uppleið. Nýja platan, Dansaðu við Leoncie, hefur vakið óvænta athygli í Bandaríkjunum, en á henni eru þau tólf ný og gömul lög sem ég hef samið á íslensku í gegnum árin. Mig langar að kynna heiminum íslenska tungu því hún er falleg og fólk heillast af málinu,“ segir L e onc ie ,  s em einnig vonast til að halda útgáfutónleika á Íslandi og leitar sam-starfs við tónleikahald-ara.
„Ég kem langoftast að tómum kofanum þegar ég leita liðsinn-is íslenska tónlistar-bransans og hef ávallt verið útilokuð frá tón-listarverðlaunum, þrátt fyrir áratuga tónlistarstarf. Í dag er mér orðið sama. Ég kæri mig ekki um að mála mig hvíta til þess eins að vera gjaldgeng; ég vil bara vera 

Prinsessan Leoncie fer til vatnaveiða um helgar á milli þess sem hún semur indverska kvikmyndatónlist.Vil ekki mála mig hvíta
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Mannauðsstjóri

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

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Torfi Markússon  (torfi@intellecta.is) í síma 511 1225.  Umsóknarfrestur er til og með 17. október nk.  Í samræmi við jafnréttisstefnu Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um stöðuna.  Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga.  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.

Á Seltjarnarnesi búa um 4500 manns í 
fallegu umhverfi sem státar af góðum 
útivistarsvæðum með fjölskrúðugu fuglalífi. 

Starfsemi Seltjarnarnesbæjar er skipt 
niður á 6 meginverkefni; fjármálastjóra, 
byggingafulltrúa, félagsmálastjóra, 
fræðslufulltrúa, menningarfulltrúa og 
íþrótta- og tómstundafulltrúa. Fjármálastjóri 
hefur umsjón og eftirlit með fjármálalegri 
starfsemi Seltjarnarnesbæjar ásamt því að 
hafa umsjón með starfsmannamálum.

Nánari upplýsingar um Seltjarnarnesbæ má 
finna á www.seltjarnarnes.is

Megin verkefni

• Ábyrgð og vinnsla launa og launaupplýsinga 
• Starfsmannamál s.s. starfsgreining, starfsþróun, gerð starfslýsinga, móttaka nýrra starfsmanna, upplýsingar um réttindi og starfsskyldur, ráðgjöf í starfsmannamálum
• Þátttaka í mótun og eftirfylgni með starfsmannastefnu
• Áætlanagerð, fræðslu og símenntunarmál
• Samskipti við starfsmenn, stjórnendur og viðskiptavini
• Utanumhald starfsmannaupplýsinga
• Ýmis sérverkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði mannauðsmála, 

viðskiptafræði eða sambærileg menntun
• Marktæk reynsla af starfsmannastjórnun/ 

mannauðsmálum
• Reynsla af launavinnslu
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð kunnátta í íslensku
• Mjög góð samskiptahæfni
• Góð almenn tölvukunnátta

Seltjarnarnesbær óskar eftir að ráða mannauðsstjóra.           Starfið heyrir undir fjármálastjóra.   
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Síðumúla 5, 108 Reykjavík
Sími 511 1225    Fax 511 1
www.intellecta.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Torfi Markússon  (torfi@intellecta.is) í síma 511 1225.  Umsóknarfrestur er til og með 17. október nk.  Í samræmi við jafnréttisstefnu Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um stöðuna.  Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga.  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.

Á Seltjarnarnesi búa um 4500 manns í 
fallegu umhverfi sem státar af góðum 
útivistarsvæðum með fjölskrúðugu fuglalífi. 

Starfsemi Seltjarnarnesbæjar er skipt 
niður á 6 meginverkefni; fjármálastjóra, 
byggingafulltrúa, félagsmálastjóra, 
fræðslufulltrúa, menningarfulltrúa og 
íþrótta- og tómstundafulltrúa. Fjármálastjóri 
hefur umsjón og eftirlit með fjármálalegri 
starfsemi Seltjarnarnesbæjar ásamt því að 
hafa umsjón með starfsmannamálum.

Nánari upplýsingar um Seltjarnarnesbæ má 
finna á www.seltjarnarnes.is

Megin verkefni

• Ábyrgð og vinnsla launa og launaupplýsinga 
• Starfsmannamál s.s. starfsgreining, starfsþróun, gerð starfslýsinga, móttaka nýrra starfsmanna, upplýsingar um réttindi og starfsskyldur, ráðgjöf í starfsmannamálum
• Þátttaka í mótun og eftirfylgni með starfsmannastefnu
• Áætlanagerð, fræðslu og símenntunarmál
• Samskipti við starfsmenn, stjórnendur og viðskiptavini
• Utanumhald starfsmannaupplýsinga
• Ýmis sérverkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði mannauðsmála,

viðskiptafræði eða sambærileg menntun
• Marktæk reynsla af starfsmannastjórnun/

mannauðsmálum
• Reynsla af launavinnslu
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð kunnátta í íslensku
• Mjög góð samskiptahæfni
• Góð almenn tölvukunnátta

Seltjarnarnesbær óskar eftir að ráða mannauðsstjóra.           Starfið heyrir undir fjármálastjóra.   
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 SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM HÍBÝLI 

október 2011

Óregluleg perla 

Glerlistamaðurinn 

Oiva Toikka er 

frægur fyrir fallega 

fugla úr munn-

blásnu gleri. Finn-

inn er áttræður í ár 

en hvergi nærri 

hættur störfum. 

SÍÐA 2

Íslensk hönnun um allan heim

Fimm sýningar á íslenskri hönnun fara fram 

um allan heim þessa dagana. Í Peking í Kína, 

Seattle í Bandaríkjunum, Búdapest í Ungverja-

landi og tvær í Frankfurt í Þýskalandi. SÍÐA 6

REKIÐ HEIM ÚR RÉTTUNUM Það var glatt á hjalla í góða veðrinu þegar fé Agnars Gunnarssonar, oddvita Akrahrepps í Skagafirði, var 
rekið heim fyrir veturinn. Hjalti Árnason var í réttum og smellti af þessari ljósmynd, sem bar sigur úr býtum í haustljósmyndasamkeppni Fréttablaðsins. Um 
tvö hundruð ljósmyndarar tóku þátt í keppninni. Sjá síðu 26 MYND/HJALTI ÁRNASON

spottið 16

Á gráskalanum 
Rúnar Rúnarsson leikstjóri 
segist hvorki passa í list-
ræna né Holly wood-hópinn.
kvikmyndir 32 

Tóbak í tímans rás
menning 36

Hafðu samband til að fá nánari 
upplýsingar í síma 585 8300 eða 585 8330.

Við bjóðum upp á klæðskera sniðnar 
lausnir í vörudreifingu fyrirtækja. 
Hagstæð, örugg og gæðavottuð 
þjónusta.

Sérhæfð 
vörudreifing

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

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

Vegur heimspeki 
verði meiri

menntun 52

Draugar hjálpa í lífinu
Victoria Björk og Ísak segja 
það mikið ævintýri að leika 
í kvikmynd.
krakkar 48

Þjóðin kjósi um stjórnarskrá
Jóhanna Sigurðardóttir vill að þjóðin kjósi um nýja stjórnarskrá samhliða forsetakosningum á næsta ári. 
Hún segir þjóðina eiga rétt á því að kjósa um niðurstöður viðræðna um aðild að Evrópusambandinu.

18 milljarða tekjuauki
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YFIR 20 GERÐIR GASGRILLA
Á ÚTSÖLUNNI

• Stærð: 149 x 110 x 60 cm

Hlíðasmára 13, Kóp - S. 554 0400

ÚTSALA

YFIR 30 GERÐIR
GASGRILLA

 Á ÚTSÖLUNNI

Er frá Þýskalandi

Opið laugardag og
sunnudag til kl. 16

Segir sögu sína
SAMFÉLAGSMÁL Ólafur Skúla-
son, fyrrverandi biskup Íslands, 
reyndi ítrekað að gera frásagnir 
Guðrúnar Ebbu Ólafsdóttur, dótt-
ur sinnar, ótrúverðugar með því 
að segja hana geðveika. Ólafur 
hafði samband við Stígamót eftir 
að Guðrún Ebba hafði verið þar 
í viðtölum og sagði dóttur sína 
veika á geði og varast skyldi að 
taka hana trúanlega. Þetta er 
meðal þess sem kemur fram í 
nýrri bók Guðrúnar Ebbu, Ekki 
líta undan.

Samkvæmt upplýsingum frá 
útgefanda greinir hún í bókinni 
frá því að faðir hennar hafi einnig 
reynt að ná fundi með sálfræðingi 
hennar, en þegar það gekk ekki 
hafi hann fengið geðlækni til að 
setja sig í samband við hann í þrí-
gang til að bera þau boð að í ætt 
Guðrúnar Ebbu væri geðveiki. Því 
væri ekki víst að sálfræðingurinn 
gerði sér grein fyrir hvað væri 
að hrjá hana. Þetta væru falskar 
minningar sem hefði verið komið 
inn hjá henni í áfengis meðferð, í 
viðtölum hjá Stígamótum eða hjá 
sálfræðingnum sjálfum.

Í skýrslu rannsóknarnefndar 
kirkjuþings segir að Karl Sigur-
björnsson biskup hafi komið fyrir 
rannsóknarnefndina og greint 
frá því að Guðrún Ebba hafi haft 
samband við hann sumarið 2008, 
þegar faðir hennar var nýlátinn, 
og greint honum frá því að faðir 
hennar hafi misnotað hana kyn-
ferðislega í fjölda ára. Karl hefði 
reyndar heyrt af því áður, að hún 
væri að segja sögu sína á öðrum 
vettvangi. Á sama tíma sagði hún 
fagráði kirkjunnar um kynferðis-
brot frá málinu. 

Eftir að Guðrún Ebba fékk 

Biskup sagði dóttur 
sína vera geðveika
Ólafur Skúlason reyndi ítrekað að gera Guðrúnu Ebbu dóttur sína ótrúverðuga með 
því að segja hana geðveika. Hún sagði Karli Sigurbjörnssyni fyrst frá kyn ferðis-
brotum árið 2008. Þetta kemur fram í nýrri bók Guðrúnar Ebbu, Ekki líta undan.

áheyrn kirkjuráðs, ári eftir að 
hún óskaði fyrst eftir því, komu 
fleiri ásakanir á hendur Ólafi 
fram í dagsljósið á ný. Í kjöl farið 
var rannsóknarnefndin sett á 
laggirnar. Eftir að skýrsla rann-
sóknarnefndarinnar kom út bað 
fagráðið hana afsökunar á þeim 
mistökum sem gerð voru við með-
ferð máls hennar. 

Í bók sinni greinir Guðrún Ebba 
frá því þegar hún fór í áfengis-
meðferð árið 2003 og leitaði í kjöl-
farið til Stígamóta. Hún sagði frá 

ofbeldinu á námskeiðum á vegum 
forvarnasamtakanna Blátt áfram 
og fleiri fjölmennum ráðstefnum 
á vegum starfsgreina.

 Guðrún Ebba rifjar upp æsku 
sína og unglingsár í bók sinni og 
segir frá því hvernig það var að 
horfast í augu við þá misnotkun 
sem hún mátti sæta af hendi föður 
síns.

Elín Hirst sagnfræðingur 
skráir sögu Guðrúnar Ebbu. 
Bókin kemur út 10. október næst-
komandi. sunna@frettabladid.is

na

Guðrún Ebba greinir frá 
uppvexti sínum í skugga 
kynferðisofbeldis í bók 
sinni sem kemur út 10. 
október. 

FJÖLMIÐLAR Ævar Örn Jósepsson 
rithöfundur hefur tekið að sér að 
gera nýja verð-
launakross-
gátu í hverri 
v i k u  f y r i r 
helgar blað 
Fréttablaðsins. 
Krossgáturn-
ar verða ekki 
hefðbundnar 
samheita kross-
gátur heldur 
ætlar höfundur-
inn að spinna blekkingarvef sem 
lesendur þurfa að ráða fram úr.

„Ég hef verið að leysa kross-
gátur frá því ég lærði að lesa og 
rakst á krossgátur í Æskunni,“ 
segir Ævar. 

Hann hefur fiktað við að búa 
til krossgátur í gegnum tíðina en 
ekki birt gáturnar opinberlega 
hingað til.

Ævar segist byrja á því að setja 
upp gátuna sjálfa og vinnur svo 
í vísbendingum sem geta leitt að 
hverju orði. 

„Að gera góða krossgátu er 
svipað og að skrifa glæpasögur. 
Maður byrjar því að hafa lausn-
ina á hreinu og fer svo að villa 

um fyrir fólki,“ segir Ævar. Hann 
er verðlaunaður glæpasagna-
höfundur en hefur einnig starf-
að sem útvarpsmaður og blaða-
maður.

„Ég er orðinn dálítið leiður á 
hefðbundnum samheitakross-
gátum, þær gefa takmarkaða 
ánægju til lengdar. Ég hef meira 
gaman af gátum í þeim stíl sem 
munu birtast í Fréttablaðinu, þar 
sem aðeins er reynt að draga fólk 
á asnaeyrunum og villa um fyrir 
því, um leið og vísbendingar eru 
gefnar,“ segir Ævar.

 - bj / sjá síðu 40

Ævar Örn Jósepsson spinnur blekkingarvef í verðlaunakrossgátu í Fréttablaðinu:

Svipað og að skrifa glæpasögur

ÆVAR ÖRN 
JÓSEPSSON

Bragi, verður þrumuguðinn þá 
í þrumustuði?

„Já, maður verður að hamra 
eldinguna á meðan hún er heit.“

Bragi Valdimar Skúlason samdi lagið 
Eldingu fyrir nýja íslenska teiknimynd um 
þrumuguðinn Þór.

BANDARÍKIN Bandaríska fiskvinnslufyrirtækið Tri-
dent Seafoods hefur samþykkt upphæð sem jafn-
gildir um 300 milljónum íslenskra króna í sekt 
vegna umhverfisspjalla við fjórtán fiskvinnslu-
stöðvar fyrirtækisins í Alaska. 

Trident er eitt nokkurra fyrirtækja sem boðið 
hafa í Icelandic Group, sem er í söluferli hjá 
Framtakssjóði Íslands, eiganda fyrirtækisins.

Auk þess að greiða sekt í ríkissjóð hefur Tri-
dent lofað að eyða sem jafngildir um 3,6 millj-
örðum í að hreinsa upp mengun frá fiskvinnslu-
stöðvunum, að því er fram kemur í bandaríska 
dagblaðinu Seattle Times í gær.

Fyrirtækið varð uppvíst að því að sturta tugum 
milljóna kílóa af fiskúrgangi í sjóinn við vinnslu-
stöðvar sínar. 

Mengunin eyddi lífríki á stórum hafsvæðum. 
Á köflum er úrgangurinn eins og „þykkt slímugt 
teppi af slori sem kæfir lífríkið í sjónum og trufl-
ar alla fæðukeðjuna í sjónum“, sagði Tara Mar-
tich hjá bandarísku umhverfisverndarstofnuninni 
(EPA). 

Trident er eitt af stærstu fiskvinnslufyrirtækjum 

heims. Það gerir út fjölda skipa, rekur sautján verk-
smiðjur í Bandaríkjunum og hefur um 8.000 starfs-
menn í vinnu samkvæmt upplýsingum á vefsíðu 
fyrirtækisins. - bj

Bandaríska fiskvinnslufyrirtækið Trident sektað um milljónir fyrir umhverfisspjöll:

Umhverfissóðar vilja Icelandic

SJÁVARÞORP Í ALASKA Mengun frá fiskvinnslustöðvum Trident 
í Alaska hefur lengi verið vandamál sem nú á að taka á, segir 
talsmaður bandarísku umhverfisverndarstofnunarinnar (EPA). 
 NORDICPHOTOS/AFP

ALÞINGI Alþingi verður sett með 
athöfn sem hefst klukkan 10.30 í 
dag. Að athöfninni lokinni verður 
fjárlagafrumvarpi næsta árs dreift 
á Alþingi. 

Forseti Íslands, vígslubiskup, 
þingmenn og ráðherrar munu 
ganga úr þinghúsinu til guðsþjón-
ustu í Dómkirkjunni. Að henni 
lokinni mun Ólafur Ragnar Gríms-
son, forseti Íslands, setja 140. 
löggjafar þing.  

Þegar þingfundur hefst eftir 
hádegi verður kosið í nefndir og 
þingsætum úthlutað. - bj

Alþingi sett í dag:

Frumvarpi um 
fjárlög dreift

SAMFÉLAGSMÁL Bleiku slauf-
unni, árvekni- og söfnunar átaki 
Krabbameinsfélags Íslands, 
var hleypt af stokkunum í gær. 
Vigdís Finnbogadóttir, verndari 
Krabbameinsfélags Íslands, 
afhenti fyrstu bleiku slaufurnar 
til sex hvunndagshetja sem bar-
ist hafa við krabbamein. Bleika 
slaufan var í ár perluð af Zúlú-
konum í Suður-Afríku, sem var 
mikil búbót fyrir þorp sem sam-
anstanda af „ömmum“ sem sjá 
fyrir fjölda barna. - sv

Söfnunarátakið hefst á ný:

Fyrsta bleika 
slaufan afhent  

ÁGÓÐINN TIL KRABBAMEINSFÉLAGSINS 
Vigdís Finnbogadóttir afhenti fyrstu 
bleiku slaufur ársins.

VOGAR Meirihluti bæjarstjórnar 
Voga á Vatnsleysuströnd féll í 
gær, eftir að tillaga um að hafna 
loftlínu í gegnum land sveitar-
félagsins var samþykkt á fundi 
bæjarstjórnarinnar á miðviku-
dagskvöld. 

Viðbótarkostnaður vegna þess-
arar ákvörðunnar getur orðið allt 
að tólf milljarðar verði kröfum 
mætt, segir forstjóri Landsnets.

Fulltrúar E-listans greiddu 
atkvæði gegn tillögunni á fund-
inum. Þeir tilkynntu síðan sam-
starfsflokknum, H-listanum, í 
fyrrakvöld að ekki væri áhugi 
fyrir frekara samstarfi í bæjar-
stjórn. - hv

Meirihlutinn í Vogum springur:

Höfnuðu lagn-
ingu loftlínu

Ekkert siglt til Eyja í gær
Allar ferðir Baldurs milli lands og Eyja 
féllu niður í gær vegna veðurs. Sam-
kvæmt ölduspá bendir allt til þess að 
óvissa ríki með siglingar Baldurs í dag. 

SAMGÖNGUR

AKUREYRI Hluti af flotbryggjunni 
við Menningarhúsið Hof brotnaði 
í sundur í óvæntu fárviðri á Akur-
eyri í gær. Brakið af bryggjunni 
barðist í báta sem lágu við hana og 
losnuðu sumir þeirra frá. Alls urðu 
sjö bátar fyrir barðinu á brakinu. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglunni á Akureyri var fyrst 
áætlað að nota lóðsinn til að ná bát-
unum frá, en hann gat ekki athafn-
að sig í veðrinu. Því var fenginn 
kranabíl til að ná brakinu upp úr 
höfninni. Að sögn lögreglu er erfitt 
að meta tjónið á bátunum að svo 
stöddu. Fjöldi björgunarsveitar-
manna, hafnarstarfsmenn og eig-
endur skútanna tóku þátt í aðgerð-
unum.  - sv

Bátar skemmdust á Akureyri:

Bryggja brast í 
óvæntu roki

VÍSINDI Hópur bandarískra og ástr-
alskra vísindamanna vinnur nú að 
þróun pillu sem gerir það kleift að 
hægt er að innbyrða mikið magn 
áfengis án þess að missa stjórn á 
hegðun sinni.

Lyfið sem um ræðir byggir á til-
raunum sem hafa sýnt fram á að 
áhrif áfengis á heilastarfsemi eru 
tvenns konar. Annars vegar hefur 
áfengi áhrif á taugafrumur og 
hins vegar áhrif á frumur í heil-
anum sem tengjast ónæmiskerf-
inu. Lyfið virðist koma í veg fyrir 
síðari áhrifin, sem valda því meðal 
annars að ölvað fólk á erfitt með 
gang og tal. Við tilraunir sýndu 
mýs sem fengu lyfið engin merki 
ölvunar þrátt fyrir að hafa verið 
gefið mikið magn áfengis.  - mþl

Pilla sem mildar áhrif ölvunar:

Kemur í veg fyr-
ir drykkjulæti

SPURNING DAGSINS
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fyrir börninfyrir börnin
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SAMFÉLAGSMÁL Mennta- og menn-
ingarmálaráðherra mun eftir helgi 
kveða upp úr með það hvort bæjar-
yfirvöldum á Akranesi sé heimilt 
að flytja börn milli skóla gegn neit-
un foreldra þeirra. 

Þetta segir bæjarstjórinn Árni 
Múli Jónasson, spurður um mál 
ungrar telpu og unglingspilts 
sem ganga í sama grunnskóla 
þrátt fyrir að pilturinn hafi fyrir 
nokkru orðið uppvís að óeðlilegri 
kynferðislegri hegðun í garð telp-
unnar.

Ráðuneytið staðfestir að það 
hafi málið til umfjöllunar að beiðni 
foreldra annars barnsins. Það hafi 
átt í samskiptum við forráðamenn 
barnanna og Akraneskaupstað og 
muni svara þeim eftir helgi.

Foreldrar telpunnar hafa farið 
fram á að pilturinn verði færður 
í annan skóla, þar sem hún kvíði 
því mjög að þurfa hugsanlega að 
hitta hann. Sálfræðingur Barna-
húss hefur metið það sem svo að 
réttast væri að aðskilja börnin. 

Sálfræðingur drengsins er hins 
vegar þeirrar skoðunar að það 

væri honum ekki fyrir bestu að 
skipta um skóla – hann hafi staðið 
sig vel í meðferð vegna málsins og 
litlar líkur séu á að hann brjóti af 
sér aftur.

Foreldrar telpunnar telja réttinn 
sín megin og vilja ekki færa hana 
í annan skóla. Málið er því siglt í 
strand og foreldrar telpunnar hafa 
tekið dóttur sína úr skóla þar til 
lausn finnst á málinu.

Árni Múli segir málið vægast 
sagt viðkvæmt. „Sálfræðingar og 
sérfræðingar í málefnum barna 
hafa verið að fjalla um það, meðal 
annars með viðtölum við hlut-
aðeigandi börn og forráðamenn 
þeirra og leita þannig leiða til að 
takmarka þann skaða sem hátt-
semin hefur valdið og getur valdið, 
sérstaklega og augljóslega á sálar-
líf barnanna sem í hlut eiga,“ segir 
Árni. 

Í því sambandi hafi þurft að 
líta til þess að gerandinn sé barn 
í skilningi laga, sem hafi áhrif á 
réttarstöðuna og meðferð málsins.

„Málið er því þannig vaxið að 
sálfræðileg úrræði sýnast lík-
legust til að geta orðið að gagni,“ 
segir Árni. Fræðsluyfirvöld á 
Akranesi hafi talið mjög óljóst 
hvort þeim væri lagalega heimilt 
að ákveða að flytja nemanda milli 
skóla vegna háttsemi utan skóla-
tíma og umráðasvæðis skólans, 
án samþykkis foreldra. 

„Því álitaefni var skotið til 
mennta- og menningarmálaráðu-
neytisins, sem hefur haft það til 
skoðunar, og mér skilst að niður-
staða ráðuneytisins sé væntanleg 
innan skamms,“ segir Árni Múli.

 stigur@frettabladid.is

 thorunn@frettabladid.is

Málið 
er því 

þannig vaxið 
að sálfræðileg 
úrræði sýnast 
líklegust til að 
geta orðið að 
gagni.

ÁRNI MÚLI JÓNASSON 
BÆJARSTJÓRI AKRANESS

Akranesbær bíður svars frá 
ráðuneyti í máli skólabarna
Menntamálaráðuneytið mun eftir helgi senda Akranesbæ og foreldrum tveggja barna í bænum niðurstöðu 
sína um hvernig bregðast eigi við máli telpu sem fer ekki í skóla eftir kynferðislega hegðun samnemanda.

Bragi Guðbrandsson, forstjóri Barnaverndarstofu, segist 
ekkert þekkja til málsins sem um ræðir. Almennt séð sé 
það regla í svona málum að öll íhlutun af hálfu fagaðila 
eigi að styðja bæði börnin. „Það gildir um bæði börn 
sem eru gerendur og þolendur í svona málum að þau 
þurfa mjög örugga og faglega hjálp. Og meginreglan í 
slíkum tilvikum er sú að gera sem minnstar breytingar á 
umhverfi barnsins, þeirri félagslegu umgjörð sem barnið 
býr við.“ Það sé því talið andstætt hagsmunum barna að 
gera stórar breytingar, heldur sé unnið með börn í því 
félagslega samhengi sem þau lifi og hrærist í.

Margrét María Sigurðardóttir, umboðsmaður barna, 
segist ekki geta tjáð sig um mál sem henni hafi borist. 
Almennt gildi hins vegar í málum þar sem hagsmunir 
tveggja barna virðist rekast á að yfirvöld þurfi að vega 
og meta hvaða hagsmunir vega þyngra og finna lausn 
með það í huga.

Meginreglan að breyta sem minnstu

AKRANES Málið hefur verið báðum börnum mjög erfitt og hafa þau verið í sál-
fræðimeðferð vegna þess. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BRAGI 
GUÐBRANDSSON

VEÐUR Hiti fór í 19,6 stig við 
Skaftafell undir Öræfajökli um 
hádegisbil í gær. Þó lækkaði hita-
stigið fljótlega aftur og var komið 
niður í 11 gráður um tveimur 
klukkustundum síðar. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
Veðurstofu Íslands er ástæðan 
hnjúkaþeyr af jöklinum um 
morgun inn. Hann er algengt fyrir-
bæri víða um heim. Þá þrýstist 
rakt loft upp fjallshlíðar og minnk-
ar rakamagn loftsins, sem gerir að 
verkum að það á auðveldara með 
að hitna.  - sv

Sumarveður í Skaftafelli:

Tuttugu stig 
í hnjúkaþey

LÖGREGLUMÁL  Sérstakur saksókn-
ari hefur hætt rannsókn sinni á 
fimm lífeyrissjóðum í umsjón 
gamla Landsbankans. Sjóðirnir 
eru Íslenski lífeyrissjóðurinn, 
Lífeyrissjóður Tannlæknafélags 
Íslands, Lífeyrissjóður Eimskipa-
félags Íslands, Kjalar lífeyris-
sjóður og Eftirlaunasjóður FÍA.

Í rannsókninni var kannað 
hvort stjórnendur og starfsmenn 
sjóðanna hefðu á fyrri hluta árs 
2008 farið út fyrir lagaramma 
um fjárfestingar og hvort upplýs-
ingagjöf til Fjármálaeftirlitsins 
hefði verið ábótavant.  - jab

Stjórnendur lágu undir grun:

Rannsókn á 
sjóðum hætt

LANDSBANKINN Fimm lífeyrissjóðir 
undir stjórn gamla Landsbankans hafa 
verið til rannsóknar hjá embætti sérstaks 
saksóknara í þrjú ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

VIÐSKIPTI Tólf tilboð hafa borist 
í Húsasmiðjuna og einstakar 
rekstrareiningar til Framtaks-
sjóðs Íslands. Frestur til að skila 
inn óskuldbindandi tilboðum rann 
út gær. Þetta kemur fram í til-
kynningu frá Framtakssjóði. 

 Fyrirtækjaráðgjöf Lands-
bankans, sem annast söluferlið í 
umboði Framtakssjóðs Íslands, 
mun nú taka tvær vikur til að 
yfirfara tilboðin. Auglýst var 
eftir óskuldbindandi tilboðum 
í Húsasmiðjuna hinn 22. ágúst 
síðast liðinn frá fjárfestum og opið 
öllum sem stóðust hæfismat.  - sv

Frestur til skila runninn út:

Tólf tilboð í 
Húsasmiðjuna
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DREGUR ÚR VINDI   
er líður á daginn og 
á morgun verður 
yfi rleitt fremur 
hæg suðaustanátt 
en strekkingur 
við austurströnd-
ina. Rigning með 
köfl um vestan til í 
dag en búast má 
við rigningu eða 
skúrum víða um 
land á morgun og 
einkum suðaustan-
lands.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

EFNAHAGSMÁL Gert er ráð fyrir því 
að tekjur ríkisins á árinu 2012 auk-
ist um 18 milljarða króna. Þetta 
kemur fram í frumvarpi fjármála-
ráðherra sem kynnt verður í dag. 
Frumvarpið verður fyrsta mál 
á nýju Alþingi sem sett verður í 
dag. Ekki er gert ráð fyrir hækkun 
skatta á almenning í frumvarpinu.

Ekki verður farið eftir tillög-
um Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og 
OECD um að afnema lægsta þrep 
virðisaukaskatts, 7 prósent, og 
færa vöruflokka í því þrepi í 14 
prósent þrep. Þess í stað verður 
settur virðisaukaskattur á banka- 

og fjármálastarfsemi, sem hingað 
til hefur verið undanþegin slíkum 
skatti. Reiknað er með að það skili 
4 til 6 milljörðum króna í tekjur.

Gert er ráð fyrir að hækkun á 
veiðigjaldi skili um 1,5 milljörð-
um króna í auknar tekjur. Á fisk-
veiðiárinu 2009 til 2010 greiddi 
útgerðin 1,4 milljarða í veiðigjald 
og 2,8 milljarða króna á nýliðnu 
fiskveiðiári. Eftir hækkun nemur 
veiðigjaldið 4,3 milljörðum króna.

Þá mun arður og sala eigna skila 
10 milljarða króna tekjuaukningu.

Forsvarsmenn ríkisstjórnar-
innar hafa sagt að fjárlög ársins 

2012 muni einkennast af ströngu 
aðhaldi frekar en miklum niður-
skurði. - kóp

Ekki gert ráð fyrir skattahækkunum á almenning í fjárlagafrumvarpinu:

Auka á tekjur um 18 milljarða króna

FJÁRMÁLARÁÐHERRA Fjárlögin 2012 
verða kynnt á blaðamanni fundi fyrir 
hádegi í dag. Þau verða lögð fyrir Alþingi 
verður sett klukkan 10.30 í dag.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

GENGIÐ 30.09.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

214,5985
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

117,83 118,39

183,70 184,60

159,01 159,89

21,365 21,491

20,139 20,257

17,163 17,263

1,5327 1,5417

183,89 184,99

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



Kynnið ykkur tilboð á gistingu á Hilton Reykjavík Nordica: www.hilton.is
Nánari upplýsingar í síma 444 5052 eða hilton@hilton.is   |   www.hilton.is

Jólin byrja á Hilton Reykjavík Nordica og VOX 
þann 19. nóvember.

Dýrindis jólahlaðborð í hátíðarsal Hilton öll föstudags- og laugardagskvöld 
frá 19. nóvember og fram til jóla. Listamennirnir Jógvan Hansen meistara-
söngvari og Pálmi Sigurhjartarson píanósnillingur sjá um að töfra fram 
ósvikna jólastemningu með ljúfum tónum.

Á sama tíma bjóða meistarakokkarnir upp á stórglæsilegan jólamatseðil 
á VOX og ógleymanlega kvöldstund fyrir þá sem kjósa framúrskarandi 
þjónustu og umgjörð.

Hinn sívinsæli sunnudagsbröns og hádegishlaðborðið virka daga verða 
með sérstökum jólasvip frá 20. nóvember.

Jólahátíð á Hilton
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beint gegn bændum og bætir við að 
standa eigi vörð um hefð bundinn 
landbúnað í sveitum landsins. 
Það sé hins vegar merkilegt að 
ekki megi gagnrýna landbúnaðar-
kerfið í ljósi þess hve matvæla-
verð sé hátt á Íslandi og þess hve 

lítið bændur bera úr býtum. Auk 
þess bendir hún á að svína- og 
kjúklingakjöt sé að mestu fram-
leitt í útjaðri höfuðborgarsvæðinu 
í eins konar verksmiðjum sem eigi 
fátt skylt með hefðbundnum land-
búnaði. magnusl@frettabladid.is

 ÁSAMT HLJÓMSVEIT BJÖRNS THORODDSEN FLYTJA LÖGIN SEM 
MÖMMUR ELSKUÐU OG SUNGU Á 6. OG 7. ÁRATUG SÍÐUSTU ALDAR

Raggi Bjarna · Hera Björk · Bjarni Baldvins 

AUKASÝNING 15. OKT. KL. 20.00

Heiðursgestur söngkonan

Hjördís Geirsdóttir

Björn Thoroddsen og hljómsveit: Vignir Þór Stefánsson píanó

Jón Rafnsson bassi – Jóhann Hjörleifsson trommur

UPPSELT Í KVÖLD

Miðasala á 

salurinn.is og 

midi.is

Þegar búvörur eru 45 prósent af matar-
körfu heimilanna er ekki nema eðlilegt 

að við beinum sjónum okkar í þessa átt.

MARGRÉT KRISTMANNSDÓTTIR
FORMAÐUR SAMTAKA VERSLUNAR OG ÞJÓNUSTU

Ert þú ánægð(ur) með lestrar-
kennslu grunnskólabarna?
Já 32,6%
Nei 67,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Eiga lögreglumenn að fá 
verkfallsrétt til að fylgja eftir 
kröfum í kjarasamningum?

Segðu þína skoðun á visir.is

SAMGÖNGUR Birgir Jónsson, nýhættur forstjóri 
Iceland Express, birti í gær hluta tölvupóst-
samskipta sinna við eiganda félagins, Pálma 
Haraldsson. Af þessum töluskeytum má ráða 
að Pálmi var ekki andvígur því að ráða konu 
Birgis í starf yfirmanns hjá Iceland Express.

Birgir segist í yfirlýsingu í gær hafa verið 
knúinn til að birta innihald samskipta sinna 
við Pálma eftir að stjórn félagsins hafi „lekið 
upplýsingum í fréttastofu Ríkisútvarpsins“ 
um að Birgir hafi viljað ráða sambýliskonu 
sína og aðra ættingja til starfa. 

Í tilkynningu sem stjórn félagsins sendi frá 
sér seint á fimmtudagskvöld segir að Birgir 
hafi komið fram með hugmyndir sem falið 
hafi í sér að „hreinsa út hluta af yfirstjórn 

félagsins, og ráða í hans stað 
fólk sér nákomið“, en á það 
hafi stjórn félagsins ekki 
fallist. Þar segir enn fremur 
að samið hafi verið um að 
Birgir sinnti rekstri félags-
ins eins og almennt gildi 
um forstjóra. „Í samkomu-
lagi við Birgi fólst ekki að 
honum yrði afhent eigenda-
vald yfir félaginu.“

Að sögn Birgis er með þessu ráðist á hann 
með „ómaklegum, ódýrum og ósönnum hætti“. 
Hann þurfi því að „verja heiður sinn og sinna“.

Í tövupósti sem Birgir segir vera frá Pálma 
lýsir eigandi Iceland Express sig samþykkan 

ráðningu sambýliskonu Birgis. Forstjórinn 
fyrrverandi bætir svo við að Pálmi hafi þess 
utan sagt á stjórnarfundi félagsins að það 
fyndist „ekki frambærilegri kona á landinu til 
að gegna þessar stöðu“.

Birgir kveðst ekki vera hræddur við Pálma 
og hans fólk og hafa langa reynslu af því að 
starfa með þeim. „Því eru öll atriðin sem við 
deilum um til með skriflegu samþykki hans og 
ég mun ekki hika við að verja hendur mínar 
og birta þau ef það reynist nauðsynlegt,“ segir 
í yfirlýsingu hans.

Skarphéðinn Berg Steinarsson hefur verið 
ráðinn forstjóri Iceland Express tímabundið. 
Hann á sæti í stjórn félagsins ásamt Pálma 
Haraldssyni og Sigurði G. Guðjónssyni. - gar, bj

Nýráðinn forstjóri Iceland Express hættir vegna ágreinings við eiganda félagsins eftir tíu daga á forstjórastóli:

Deila um ráðningu sambýliskonu Birgis

BIRGIR JÓNSSON

ATVINNUMÁL Yfir þrjátíu starfs-
menn hafa hætt hjá Orkuveitu 
Reykjavíkur frá því í júní. Fimm 
var sagt upp á fimmtudag. Starfs-
lokasamningar hafa verið gerðir 
við 25 eldri starfsmenn.

Að því er segir í tilkynningu 
frá OR er verið að fækka starfs-
fólki í hagræðingarskyni. „Skipu-
lagið er einfaldað og stjórnendum 
fækkað. Þá er lögð af starfsemi 
sem ekki er þörf fyrir með minnk-
andi umsvifum. Átta störf eru lögð 
niður í breytingunum, á skrifstofu 
og verkstæðum,“ segir OR.

Þá þiggja 25 starfsmenn tilboð 
um flýtt starfslok. Tilboðið er gert 
67 starfsmönnum sem verða 63 ára 
eða eldri á árinu 2011. Það gildir 

fyrir þennan hóp út árið 2014 en 
ekki þá sem verða 63 ára eftir 
næstu áramót.

Eigendur OR veita fyrir tækinu 
víkjandi lán á árunum 2011 
og 2013. Það er hluti aðgerða-
áætlunar sem í heild er upp á lið-
lega 50 milljarða króna á fram til 
2016. Um 30 milljarðar af því eiga 
að koma úr rekstri OR með hag-
ræðingu og eignasölu.

Breytingarnar á skipulagi OR 
beinast að veitustarfsemi fyrir-
tækisins. Um áramótin verður OR 
síðan skipt í tvö félög um næstu 
áramót í samræmi við lög sem þá 
taka gildi. Rekstur virkjana og 
sala á rafmagni verður þá í sjálf-
stæðu félagi.  - gar

OR hagræðir með starfslokasamningum við eldri starfsmenn og uppsögnum:

Eldri en 62 ára hætta og fá árslaun

ORKUVEITA REYKJAVÍKUR Vinna á bug 
á fjárhagsvanda Orkuveitunnar með 
aðgerðaáætlun út árið 2016.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

NEYTENDUR Margrét Kristmanns-
dóttir, formaður Samtaka verslun-
ar og þjónustu, harmar að bænd-
um finnist samtökin ráðast að sér 
þegar þau hvetji til þess að inn-
flutningur verði leyfður á svína- 
og kjúklingakjöti.

Samtök verslunar og þjónustu 
hafa síðustu vikur og mánuði 
gagnrýnt þær miklu hömlur sem 
eru á innflutningi á landbúnaðar-
vörum. Þá hafa samtökin gagn-
rýnt verðhækkanir sem orðið hafa 
á svína- og kjúklingakjöti síðustu 
mánuði.

„Verslunin í þessu landi stendur 
mjög illa og það sem okkur geng-
ur til er að fjölga þeim krónum 
sem fjölskyldur eiga eftir í hverj-
um mánuði þegar reikningar hafa 
verið greiddir. Þess vegna höfum 
við talað gegn skattahækkunum 
og fyrir lægra matvælaverði. Og 
þegar búvörur eru 45 prósent af 
matarkörfu heimilanna er ekki 
nema eðlilegt að við beinum sjón-
um okkar í þessa átt,“ segir Mar-
grét og bætir við að verslanir gætu 
flutt svína- og kjúklingakjöt inn til 
landsins og selt á talsvert lægra 
verði en nú er gert ef aðeins þeim 
yrði leyft það.

Bændasamtökin hafa sagt verð-
hækkanirnar undanfarið skýrast 
af auknum launakostnaði vegna 
nýgerðra kjarasamninga og hækk-
unum á verði aðfanga. Þá hafa þau 
bent á að sé horft lengra aftur í 
tímann en síðustu 12 mánuði komi 
í ljós að búvörur hafi hækkað tals-
vert minna í verði en aðrar neyslu-
vörur.

Margrét segir það sennilega 
rétt að kjarasamningarnir skýri 
hluta af verðhækkunum en bendir 
á að gengi krónunnar hafi heldur 
styrkst á tímabilinu. Því geti þessi 
tvö atriði ekki skýrt eins miklar 
verðhækkanir og hafi orðið.

Margrét segir að lokum mál-
flutning samtakanna alls ekki vera 

Vilja fjölga auka-
krónum fjölskyldna
Formaður Samtaka verslunar og þjónustu segir mikilvægt að standa vörð um 
hefðbundinn landbúnað. Það sé hins vegar óeðlilegt að ríkisvaldið standi í vegi 
fyrir innflutningi á svína- og kjúklingakjöti sem sé of dýrt í verslunum.

Verð á svína- og fuglakjöti hefur hækkað töluvert síðustu mánuði. Frá 2008 hefur 
almennt verðlag hins vegar hækkað meira.
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Vísitala hefur hækkað meira en kjötið

Samtök verslunar og þjónustu (SVÞ) saka Jón Bjarnason, sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra, um að koma í veg fyrir svo gott sem alla erlenda 
samkeppni við íslenskar landbúnaðarvörur og þar með þverbrjóta gildandi 
alþjóðasamninga.

„Sjálf teljum við sjálfsagt að flytja út landbúnaðarvörur, en lokum á sama 
tíma öllum dyrum fyrir innflutningi sem gæti lækkað verð til neytenda. Þetta 
er eitthvað sem verslun á Íslandi á ekki að sætta sig við,“ segir í frétt á vef 
samtakanna. 

Þar segir að sjálfsagt sé að gagnrýna kerfi sem hafi valdið því að íslenskir 
neytendur búi við eitt hæsta landbúnaðarverð í heimi á sama tíma og 
bændur séu láglaunastétt í samanburði við flestar aðrar atvinnugreinar.

Saka ráðherra um að brjóta samninga

KJÖRKASSINN
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Gildir til 7. október á meðan birgðir endast.
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NEYTENDUR Nýjar reglur um merk-
ingar á erfðabreyttum matvælum 
hér á landi eiga að taka gildi um 
næstu áramót. 

Neytendasamtökin hafa kallað 
lengi eftir þessum breytingum. 
Þau telja ósennilegt að merking-
arnar leiði til hærra vöruverðs. 

„Við sjáum ekki að það séu rök 
fyrir því að matarverð hækki. Það 
þarf að merkja margar af þess-
um vörum hvort eð er og ég geri 
ráð fyrir því að framleiðendurn-
ir viti að það séu erfðabreytt hrá-
efni í vörunum,“ segir Brynhildur 
Péturs dóttir, ritstjóri Neytenda-
blaðsins. Brynhildur bendir einn-
ig á að sú umræða sem hefur átt 
sér stað um erfðabreytt matvæli 
eigi fullkomlega rétt á sér í víðu 
samhengi, þó að matvælin séu ekki 
beinlínis hættuleg.  

„Ef þau væru skaðleg væru þau 
ekki á markaðnum. Það er tæknin 
sem er umdeilanleg og hagsmunir 
þeirra fyrirtækja sem hafa einka-
leyfi á framleiðslunni,“ segir hún. 
„Ef neytendur vilja ekki svona 
vörur þá eiga þeir að hafa val. Það 
hafa allir neytendur í Evrópu nema 
við.“ 

Fram að því hefur Ísland verið 

eina landið í Evrópu sem skyldar 
ekki framleiðendur eða seljend-
ur til að gefa upp innihald erfða-
breytts hráefnis. Frá þessu er 
greint í Neytendablaðinu, þar sem 
einnig kemur fram að margir selj-
endur hafa þó lýst yfir óánægju 
með þessar nýju reglur og segja að 
það gæti orðið vandamál að flytja 

inn erfðabreyttan mat frá Banda-
ríkjunum sem ekki er rétt merktur. 

Samkvæmt könnun Gallup frá 
árinu 2005 kom í ljós að 91 prósent 
aðspurðra vill merkingar á erfða-
breyttar vörur. Þannig liggur ljóst 
fyrir hver vilji íslenskra neytenda 
er, segir í grein Neytendablaðsins.

 - sv

Nýjar reglur um merkingar á erfðabreyttum matvælum taka gildi um áramót:

Telja að merkingar hækki ekki verð

REPJA Fjöldi matvælaframleiðenda um heim allan notar erfðabreytt hráefni í fram-
leiðslu sína.  NORCIDPHOTOS/AFP

SJÁVARÚTVEGUR Alþjóðahafrann-
sóknaráðið, ICES, leggur til að 
veiði á kolmunna verði stóraukin 
á árinu 2012. Ráðið leggur hins 
vegar til 15 prósenta minni veiði 
úr norsk-íslenska síldarstofn-
inum. Þá leggur ráðið til nær 
óbreyttar veiðar á makríl. Þetta 
kemur fram í skýrslu ráðsins um 
ástand nytjastofna í Norðaustur-
Atlantshafi sem birt var í gær.

Verði sömu nýtingaráætlunum 
fylgt á árinu 2012 og á þessu ári 
verður heimilt að veiða 833 þús-
und tonn af norsk-íslenskri síld 
og 391 þúsund tonn af kolmunna. 
Í ár hljóðaði ráðgjöf ICES upp á 
rúm 40 þúsund tonn af kolmunna.  
 - mþl

Ástand nytjastofna:

Kolmunnastofn 
stækkað mikið

VIÐ VEIÐAR Búast má við nokkrum sam-
drætti í veiðum á norsk-íslenskri síld en 
stórauknum veiðum á kolmunna árið 
2012.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

DÓMSMÁL Nær þrítugur karl maður 
hefur verið dæmdur í tveggja 
mánaða skilorðsbundið fangelsi 
fyrir akstur undir áhrifum fíkni-
efna, þjófnað og líkamsárás.

Maðurinn stal snyrtivörum 
fyrir 23 þúsund krónur í Hag-
kaupum í Garðabæ í apríl á síð-
asta ári. Hann var stöðvaður af 
öryggisverði þegar hann var 
kominn framhjá afgreiðslukass-
anum. Hann veittist að verðinum 
og kýldi hann í andlitið og 
líkama. Öryggisvörðurinn hlaut 
mar og bólgur, einkum í andliti. 
Maðurinn játaði brot sín. - jss

Dæmdur á skilorð:

Stal snyrtidóti 
og sló vörðinn

Með fölsuð vegabréf
Tveir georgískir karlmenn hafa verið 
dæmdir í þrjátíu daga fangelsi fyrir 
að framvísa fölsuðum vegabréfum á 
Keflavíkurflugvelli. Þeir voru stöðvaðir 
í brottfararsal flugstöðvarinnar en þeir 
voru á leið til Toronto í Kanada. Þeir 
framvísuðu lettneskum vegabréfum. 

DÓMSMÁL

Reynir Björnsson og Dóra Magnúsdóttir 
eru ánægð í Boðaþinginu.

með erlendan hugbúnað 
til sölu

Viðskiptatækifæri á www.kontakt.is

Fyrirtæki

Fyrirtækið er umboðsaðili með þekktan alþjóðlegan 
hugbúnað, er með stöðugar tekjur og yfir 100 stór og öflug 
fyrirtæki og stofnanir í föstum viðskiptum.

Hentar mjög vel sem viðbót við annað fyrirtæki.

Augljósir möguleikar á meiri viðskiptum með aukinni 
sölumennsku.

Nánari upplýsingar hjá Guðna Halldórssyni í síma 414 1200, 
gudni@kontakt.is
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Lambaskrokkur af nýslátruðu, sagaður í kassa:
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BANDARÍKIN, AP Tveir bandarískir 
ríkisborgarar og meðlimir í al-
Kaída hryðjuverkasamtökunum 
voru í gær vegnir í Jemen. Banda-
rískar orrustuþotur gerðu árásir á 
bílalest mannanna. 

Annar mannanna var Anwar 
al-Awlaki, íslamskur klerkur sem 
hvatt hefur til árása á Bandaríkin. 
Hinn hét Samir Khan. Hann hélt 
úti herskárri síðu á netinu þar sem 
hvatt var til árása.

Barack Obama Bandaríkja-
forseti fagnaði í gær drápi mann-
anna tveggja og sagði það þungt 
högg fyrir al-Kaída samtökin. - bj

Bandarískur ríkisborgari og leiðtogi al-Kaída veginn:

Hvatti múslima til árása

VEGINN Anwar al-Awlaki er sagður hafa 
skipulagt fjölmörg sprengjutilræði á 
undanförnum árum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NOREGUR „Nú erum við komnir 
með lykilinn að svæðinu og þurf-
um bara að halda áfram.“

Þetta sagði Ashley Heppenstall, 
forstjóri olíufyrirtækisins Lund-
in í samtali við fjölmiðla í gær, 
eftir að rannsóknir fyrirtækisins 
leiddu í ljós að margfalt meiri olíu 
má vinna úr svæðinu en talið hafði 
verið. Fyrra mat gaf til kynna að 
þar mætti vinna 100 til 400 millj-
ónir tunna af olíu, en nýjar rann-
sóknir gefa til kynna að þar gætu 
legið á milli 800 og 1800 milljónir 
tunna.

Í frétt Dagens Næringsliv 
segir að ríkisolíufélagið Stat-
oil hafi einnig fundið gnægð af 
olíu á sama svæði og má samtals 
gera ráð fyrir allt að 2.600 millj-
ónum tunna á svæðinu sem væri 
þá þriðja stærsta olíulind á norska 
landgrunninu.

Miðað við gengi gjaldmiðla og 
heimsmarkaðsverð á olíu væri 
heildarverðmæti olíunnar allt að 
1.580 milljarðar norskra króna 
sem jafngildir helmingi af nú-
verandi stöðu norska olíusjóðsins.

Það sem gerir fréttirnar enn 
betri fyrir Norðmenn er að lindin 
er á afar heppilegu svæði þar sem 
uppbygging ætti að taka skjótan 
tíma.

Miðað við áætlanir Lundin má 
gera ráð fyrir að vinnslu kostnaður 
á svæðinu verði töluvert minni en 
á öðrum svæðum á norska land-
grunninu þar sem uppbygging á 
sér stað. Líklega mun kostnaður-
inn við hvern olíulítra verða um 10 
Bandaríkjadalir á hverja tunnu, en 
á öðrum rannsóknarsvæðum gæti 
samsvarandi kostnaður numið 40 
til 60 dölum.

Þrátt fyrir þessa miklu bjart-
sýni trúa Lundin-menn að enn 
muni rætast úr. Heppenstall sagð-
ist þess fullviss að leitarteymi 
fyrirtækisins hitti aftur í mark og 
Hans Christen Rönnevik, leitar-
stjóri tekur í sama streng.

„Við munum bora þrjár holur 
á sama svæði næsta ár, og það 
mun koma mér verulega óvart ef 
við smellhittum ekki í að minnsta 
kosti tveimur þeirra.“

 thorgils@frettabladid.is  

Nýtt norskt 
olíuævintýri  
Rannsóknir leiða í ljós að margfalt meira er af olíu 
á norsku svæði í Norðursjó en talið var. Heildarverð-
mæti jafngildir helmingi norska olíusjóðsins.

VERÐMÆTI UNDIR SJÁVARBOTNI Olíufélög hafa fundið ríkar olíulindir í Norðursjó. 
Heildarverðmæti undir nýju svæði nemur samsvarandi upphæð og hálfur olíusjóður 
Norðmanna.  NORDICPHOTOS/AFP

Umhverfisþing 2011 
14. október á Hótel Selfossi

PIPA
R\TBW

A
 •  SÍA

 •  112564

Social Capital, Diversity, and Inequality

Dr. Robert David Putnam er stjórnmálafræðingur og 
prófessor við John F. Kennedy School of Government 
við Harvard-háskóla í Bandaríkjunum. Hann er 
öndvegisfyrirlesari Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands 
og flytur erindi í röð öndvegisfyrirlestra á aldarafmæli 
skólans.

Fyrirlesturinn fer fram í Hátíðasal Háskóla 
Íslands, Aðalbyggingu, mánudaginn 
3. október kl. 12.00 til 13.30

Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.

Challenges to Community 
in the Contemporary World: 

Dr. Robert David Putnam  

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.
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FRÉTTAVIÐTAL: Jonas Gahr Störe utanríkisráðherra Noregs

Utanríkisráðherra Noregs 
segir að umræða um við-
kvæm málefni tengd 
hryðjuverkunum í sumar sé 
varla byrjuð enn í Noregi. 
Áleitnar spurningar, eins 
og til dæmis um muninn á 
orðum og athöfnum, verði 
þó að draga fram í dagsljós-
ið og ræða í anda lýðræðis-
ins.

Jonas Gahr Störe, utanríkisráð-
herra Noregs, segir að Norðmenn 
verði lengi að ná sér eftir harmleik-
inn í sumar þegar hryðjuverk ein-
staklings kostuðu nærri 70 manns 
lífið, flest ungmenni úr ungliða-
hreyfingu Verkamannaflokksins.

„Margt af þessu unga fólki þarf 
stuðning áfram, sumir eru enn á 
sjúkrahúsi og þurfa endurhæfingu. 
Það sem við þurfum að gera er að 
fylgja þessu eftir sem ein fjölskylda 
og veita bæði þeim sem særðust 
og fjölskyldum þeirra allan þann 
stuðning sem við getum.“

Fyrir utan þann mannlega 
harmleik, sem árásirnar í Ósló og 
á Úteyju ollu, þá er fjárhagstjónið 
nú metið á ríflega milljarð norskra 
króna, en sú fjárhæð samsvarar 20 
milljörðum íslenskra króna.

Hryðjuverkamaðurinn beindi 
árásum sínum sérstaklega að 
Verkamannaflokknum, bæði ráðu-
neytisbyggingu í Ósló og útilegu 
ungliðahreyfingar flokksins í 
Úteyju.

„Við í Verkamannaflokknum 
gerum okkur alveg grein fyrir því 

að þetta var árás á okkur, enda fór 
árásarmaðurinn ekkert leynt með 
það. Þetta eru því auðvitað skelfi-
leg skilaboð, en um leið gerði þetta 
okkur mjög ákveðin í því að gefa 
ekkert eftir með þau gildi, sem við 
höfum í hávegum, og það hvernig 
við nálgumst lýðræðið,“ sagði Störe.

Störe segir að umræðan í Noregi 
hafi farið hægt af stað eftir að þessi 
voðaverk voru framin fyrir rúmum 
tveimur mánuðum.

„Fólk hefur farið varlega og gætt 
sín á að snerta ekki á mjög við-
kvæmum málefnum. En þetta held 
ég að muni breytast. Við munum 
fá umræður um það hvernig þessi 
maður gat þróað áform af þessu tagi 
og hvar mörkin liggja milli orða og 
athafna, því margir hafa sömu skoð-
anir og þessi maður án þess þó að 
fremja hryðjuverk. Ég held að við 
eigum að fá þessi mál fram í dags-
ljósið í anda lýðræðis og ræða þau.“

Störe hefur undanfarna daga 
verið í opinberri heimsókn hér á 
landi. Hann segir heimsóknina hafa 
nýst vel, hann hafi komið bæði til 
Akureyrar og Siglufjarðar, hrifist 
af náttúrufegurðinni og áttað sig 
betur á sameiginlegri sögu land-
anna tveggja.

„Það er alltaf eitthvað sem kemur 
manni á óvart á Íslandi. En það er 
gott,“ segir Störe.

Eitt af meginmarkmiðum heim-
sóknarinnar hingað var að styrkja 
samstarf Íslands og Noregs um 
málefni norðurslóða. Meðal annars 
var samþykkt að stofna prófessors-
stöðu um málefni norðurslóða við 
Háskólann á Akureyri.

„Ég tel að þekkingin sé það sem 
við þurfum að leggja mesta áherslu 

á í þessum málum,“ segir Störe. Við 
hlökkum mikið til samstarfs við 
Ísland á þessu sviði og það hefur 
orðið að veruleika núna.“

Eins og Ísland er Noregur aðili 
að Evrópska efnahagssvæðinu og 
hefur engin áform um að sækja um 
aðild að Evrópusambandinu. 

Störe segist samt ekki sjá fyrir 
sér að samningurinn um Evrópska 
efnahagssvæðið verði endurskoð-
aður á næstunni, en þó hefur norsk 
nefnd í nærri tvö ár unnið að viða-
mikilli úttekt á áhrifum EES-samn-
ingsins á Noreg.

„Ég mun fyrir árslok fá í hend-
urnar yfirgripsmikla skýrslu frá 
nefndinni. Það verður yfirgrips-
mikil skýrsla sem ég held að gefi 
okkur mikilvægar upplýsingar um 
það hvaða þýðingu EES hefur í dag 
fyrir Noreg. Við fáum miklu betri 
mynd að því hvernig Noregur er 
samtengdur Evrópu í gegnum EES, 
og svo getum við fengið einhverj-
ar hugmyndir um það hvernig við 
getum bætt samstarfið á einhverj-
um sviðum.

Hann segir enga knýjandi þörf 
til þess að gera breytingar á sam-
starfi Noregs við ESB eins og það 
gengur fyrir sig í gegnum EES-
samninginn.

„En ein ástæðan fyrir því að við 
fengum þessa nefnd til að fara út 
í þessa vinnu er að hún komi með 
tillögur.“

Norðmenn verða lengi að ná sér

STÖRE OG ÖSSUR Utanríkisráðherrar Noregs og Íslands á Akureyri í vikunni.
MYND/UTANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ

Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra segir það táknrænt að prófessors-
staðan, sem helguð verður norðurslóðarannsóknum, verði í Háskólanum á 
Akureyri, því þar er helsta miðstöð norðurslóðarannsókna hér á landi.

„Við undirstrikuðum sérstaklega mikilvægi Akureyrar með því að þar 
hófst hin opinbera heimsókn hans. Þar tók ég á móti honum og þar verður 
prófessorsstaðan, kennd við norska landkönnuðinn Friðþjóf Nansen.“

Þessi staða verður einnig tengd Háskóla norðurslóða, University of the 
Arctic, sem starfar í öllum Norðurlandaríkjunum auk Rússlands, Kanada og 
Bandaríkjanna.

Ráðherrarnir samþykktu einnig að styrkja Íslendinga til vísindasamstarfs á 
Svalbarða, auk þess sem settur verður upp sjóður til að styrkja undirbúning 
í þátttöku Íslendinga í ýmsum rannsóknum á norðurslóðum.

„Það er alveg ljóst að kastljós heimsins er að beinast að norðurslóðum. 
Þær verða gríðarlega mikilvægar á næstu áratugum bæði vegna þess að 
nýjar siglingaleiðir munu opnast en líka vegna þess að bráðnun íssins mun 
opna svæði þar sem vitað er að miklar auðlindir er að finna, bæði olíu og 
gas. Við vorum hins vegar algerlega sammála um að ekki verði hægt að 
ráðast í vinnslu þeirra nema hafa ströngustu varúðarreglur og móðir náttúra 
verði á öllum stigum látin njóta vafans.“

Norðurslóðir verða í kastljósi heimsins

Guðsteinn 
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is
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Vinnum saman 
gegn launamun 
kynjanna

www.pwc.com/is 

Samkvæmt jafnréttislögum ber að greiða körlum og  
konum jöfn laun fyrir jafn verðmæt störf. 
Jafnlaunaúttekt PwC gefur upplýsingar um 
raunverulegan launamun kynjanna hjá þínu fyrirtæki.

Eftirtalin fyrirtæki 
hafa fengið 
jafnlaunamerki PwC

PwC á Íslandi er framsækið og taust fyrirtæki sem veitir sérfræðiþjónustu á sviði fyrirtækja- skatta- og lögfræðiráðgjafar, endurskoðunar og reikningsskila. Fyrirtækið er íslenskt og 
er hluti af alþjóðlegu neti sjálfstæðra fyrirtækja sem skilgreinir sig sem þekkingarfyrirtæki sem aðstoðar viðskiptavini sína við að auka verðmæti, stjórna áhættu og bæta árangur 
sinn.

Hafðu samband við Fyrirtækjaráðgjöf PwC | Skógarhlíð 12 | 105 Reykjavík | S. 550 5300

RÚSSLAND, AP „Pútín er tvímælalaust mesti 
stjórnmálaskörungur landsins og vinsældir 
hans mælast meiri,“ sagði Dmitrí Medvedev 
Rússlandsforseti í sjónvarpsviðtali, þar sem 
hann útskýrði þá ákvörðun sína að bjóða sig 
ekki fram til forseta næsta kjörtímabil.

Þeir Vladimír Pútín forsætisráðherra komu 
sér saman um að Pútín byði sig fram næst, en 
Medvedev yrði forsætisráðherra hans. 

Í viðtalinu sagði Medvedev að skoðanir 
þeirra og markmið færu að mestu saman, en 
sagði ekkert hæft í því að Pútín hefði bara 
notað Medvedev til að „passa fyrir sig“ for-
setaembættið í eitt kjörtímabil. Á endanum 
væru það kjósendur sem réðu.

„Úr því að afstaða okkar er svona svipuð, 

ættum við þá að vera að keppa hvor við 
annan?“ spurði Medvedev og sagðist engan 
veginn hafa verið að blekkja kjósendur í fyrri 
yfirlýsingum, þegar hann vildi ekki útiloka 
það að bjóða sig fram aftur.

Pútín var forseti Rússlands í tvö kjörtíma-
bil áður en Medvedev tók við embættinu, en 
samkvæmt stjórnarskrá má enginn sitja leng-
ur en tvö kjörtímabil samfleytt í embætti for-
seta. Ekkert bannar Pútín hins vegar að sækj-
ast eftir embættinu á ný eftir að hafa setið hjá 
í eitt kjörtímabil. - gb

Medvedev útskýrir hvers vegna hann vill að Pútín verði aftur forseti:

Segir Pútín mesta stjórnmálaskörung landsins

DMITRÍ MEDVEDEV Segir ástæðulaust að keppa við 
Pútín, þar sem skoðanir þeirra eru svo líkar.

 NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL Lögreglustjórinn á 
Suðurnesjum hefur ákært mann 
fyrir að fótbrjóta annan mann 
með fjórhjóli.

Manninum, sem er á fertugs-
aldri, er gefið að sök að hafa á 
síðasta ári ekið fjórhjóli á bíla-
stæði í Grindavík án nægilegrar 
varúðar. Maðurinn missti stjórn 
á hjólinu með þeim afleiðingum 
að það prjónaði með hann. Við 
þetta skall annað framhjól fjór-
hjólsins á hægra fæti manns sem 
var staddur á bílastæðinu og  fót-
brotnaði sá við höggið. - jss

Missti stjórn á fjórhjóli:

Fótbraut mann 
á bílastæði

VIÐSKIPTI Verksmiðja Actavis á 
Möltu hefur sett rúmlega þrjátíu 
milljón töflur af samheitalyfinu 
Olanzapine á markað í Evrópu. 
Einkaleyfi lyfsins Zyprexa frá Eli 
Lylly við geðklofa og geðhvarfa-
sýki féllu úr gildi í vikunni. 

Þetta er stærsta markaðssetn-
ing Actavis. Lyfið er þróað af 
Actavis í Hafnarfirði en framleitt 
á Möltu.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Actavis er markaðssetning lyfs-
ins Olanzapine frábrugðin sölu 
annarra lyfja og nokkuð flóknari 
að því leyti að lyfið getur farið 
til nokkurra landa í mismunandi 
styrkleika og nokkrum pakka-
stærðum.  - jab

Risamarkaðssetning Actavis:

Þrjátíu milljón 
töflur á markað

TÖFLUR Á FÆRIBANDI Markaðssetning 
Actavis á nýju samheitalyfi þykir nokkuð 
flóknari en önnur. 

ATVINNA Páll Magnússon, bæjar-
ritari Kópavogsbæjar, hefur 
verið ráðinn forstjóri Bankasýslu 
ríkisins. Hann tekur við starfinu 
af Elínu Jónsdóttur, sem gegnt 

hefur starfi 
forstjóra frá 
því að stofn-
unin hóf störf 
í ársbyrjun 
2010. Páll hefur 
meðal annars 
gegnt stöðu 
bæjar ritara hjá 
Kópavogsbæ og 
hefur jafnframt 

verið staðgengill bæjarstjóra.
Bankasýsla ríkisins er ríkis-

stofnun með sjálfstæða stjórn 
sem heyrir undir fjármálaráð-
herra. Stofnunin fer með eignar-
hluti ríkisins í fjármálastofnun-
um.  - sv

Nýr forstjóri Bankasýslunnar:

Páll Magnússon 
ráðinn forstjóri

PÁLL MAGNÚSSON

Átti 168 kannabisplöntur
Héraðsdómur Reykjavíkur hefur 
dæmt mann á fimmtugsaldri í fimm 
mánaða fangelsi, skilorðsbundið í 
tvö ár, fyrir að hafa í vörslu sinni 168 
kannabisplöntur, sem hann ræktaði 
og tæplega 286 grömm af kannabis-
laufum.

Stúlka stal úr Lyfju
Stúlka um tvítugt hefur verið dæmd 
fyrir þjófnaði í átta mánaða skilorðs-
bundið fangelsi. Hún stal snyrtivörum 
í Lyfju í Kópavogi fyrir tæplega 23 
þúsund krónur. Þá braust hún inn í 
íbúð í Reykjavík og stal þaðan ýmsum 
tækjum. 

DÓMSMÁL



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

*LÆGSTA LÁGA VERÐ 
HÚSASMIÐJUNNAR

ÚTSÖLU 
LÝKUR UM HELGINA  

199kr

Pylsa eða pizza
og kók
Kaffi Garður Skútuvogi opið til kl. 17 um helgar. 99kr

aðeins
ÍS

Flísamarkaður

Skútuvogi

20-70%
afsláttur

Öll verkfæri 
rafmagns og handverkfæri

20-50%
afsláttur*

aðeins um helgina

Öll 

smáraftæki

20%
afsláttur*

13.520
16.900

Flí

a

Öll ljós

20-40%
afsláttur*

3.992
4.990

Loftljós Athena
Gler.
6000696

Electrolux ryksuga
1800W.
1805285

Búsáhöld

50-70%
afsláttur

PPPPPPPPPPyylllllllsa eððða pizza

3.196
7.990

Frystikista
G215. H-84.5cm.B-94cm.D-55cm. 
1805482

ORKUNÝTING A+

5 ára ábyrgð

203 ltr.

59.120
73.900

Skjólveggir

20-30%
afsláttur

Útivistar

fatnaður

20-60%
afsláttur

LLLLLLÆGÆGÆGÆGÆGÆGSTA LÁGA VERÐ*L*L*L*LL*L

 

Hreinlætistæki

15-70%
afsláttur

Frystikistur

frystiskápar

20%
afsláttur

499kr/m
2verð frá

8.990
12.900

Vermireitur
604205

Matastell
2009089



ÁRSINS!
ENN MEIRI AFSLÁTTUR

ALLAR VÖRUR 

Í BLÓMAVALI

20-70%
afsláttur

aðeins um helgina

Allir haustlaukar20%afsláttur

liii

Loforð um litríkt vor...

AllAAlllhaustla
hauuststltlla

afslát

AAllAll

f

Gildir ekki af matvöru og tilboðum.

3 stk.

ERIKa og Caluna

veljið sjálf

1.299kr.

10 stk
Rósir

ferskar og fallegar!

1.490kr.

Tilboð!

...og margt fleira

Blómapottar

 30-50%

Bastkörfur

 30-70%

Blóm

Garðstyttur

 30-50%



16 1. október 2011  LAUGARDAGUR

greinar@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is 
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is 

ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is 
Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að 
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í 
gagnabönkum án endurgjalds.  Issn 1670-3871 

Á námskeiðinu er farið í 
hvar og hvernig megi kyn-
nast öðrum, samræðulist, 
líkamstjáningu, mörk, kyn-
líf, samskipti kynjanna og 
fleira. Sérstök áhersla er lögð 
á sjálfstyrkingu og að uppræta 
mögulegar hindranir á sviði 
náinna tengsla.
 
Námskeiðið hefst 18. október nk. og stendur yfir í átta vikur, 
alls 18 klst. Stjórnendur 
námskeiðs eru dr. Gyða Eyjólfsdóttir og Sóley D. Davíðsdóttir 
sálfræðingar.  Nánari upplýsingar um námskeiðið má finna á 
www.salarafl.is  og www.kms.is en skráning og fyrirspurnir 
fara fram á salarafl@salarafl.is og kms@kms.is. 

Námskeið fyrir fólk í makaleit                     

SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Bein ákvarðanataka kjós-
enda er meira lýðræði 
í þeim skilningi að þeir 
sem valdið er sótt til 

taka sjálfir fleiri ákvarðanir. 
En hvort það er betra lýðræði er 
annað mál sem ekki verður mælt 
með tölfræði einni saman. Þau við-
mið og gildi sem víkja við þjóðar-
atkvæðagreiðslur lúta að almanna-
hagsmunum. Mestu máli skiptir að 
kjósendur viti vel hvað þeir fá og 
sé ljóst hvað þeir missa. Hér verð-
ur ekki bæði sleppt og haldið.

Með beinu lýðræði eru meiri 
möguleikar fyrir stjórnmála-
menn að sitja á hefðartindi 
stjórnmálanna án þess að axla 
þá ábyrgð sem því fylgir að taka 
ákvörðun í stærstu málum. Það 
er þægilegra fyrir stjórnmála-
mennina. Áhugi þeirra er því 
skiljanlegur. En er víst að kjós-
endur telji það til bóta? 

Samhliða tillögum um að auka 
beint lýðræði hefur þegar verið 
heimilað að fjölga ráðherrum um 
helming og tvöfalda tölu borgar-

fulltrúa. Þá eru tillögur frá 
stjórnlagaráði um að fjölga þeim 
sem sitja á Alþingi úr 63 í allt að 
79. Rökrétt hefði verið að fækka 
ráðherrum og þingmönnum að 
óbreyttu en verulega eftir því 
sem beint lýðræði verður virkara. 

Í þessu ráðlagi eru svo mögn-
uð öfugmæli að ekki er einu sinni 
unnt að hafa getsakir um hvað 
býr að baki, hvað þá heldur að 
finna þeim skynsamlegar skýr-
ingar. Þingmenn hafa farið á 
beinið fyrir minni rökvillur. 

Á beinið

Síðustu ár hafa einkennst 
af þrá eftir lausnar orðum. 
Eitt af andsvörunum við 
þessari þrá er hugtakið 

beint lýðræði. Kjósendur gera þá 
sjálfir út um einstök mál í stað 
þjóðkjörinna fulltrúa. Almennt er 
gengið út frá því sem vísu að slík 
breyting sé stjórnarbót. Fátítt er 
að sjá samanburð á þessum tveim-
ur formum lýðræðis og mat á því 
hvernig hagsmunum almennings 
er best skipað í raun og veru.

Efasemdum um þjóðarat-
kvæðagreiðslur sem lausn á 
stjórnskipunar vanda landsins er 
yfirleitt svarað með spurningu: 
Treysta menn ekki fólkinu? Svarið 

er afdráttar-
laust: Jú. Rök-
ræðum er lokið.  
Þessi einfalda 
afgreiðsla 
breytir samt 
ekki þeim veru-
leika að málið er 
flóknara þegar 
það er  brotið 
t i l  mergjar. 
Álitaefnin snú-

ast ekki um traust stjórnmála-
manna á kjósendum. Almennir 
borgarar geta einfaldlega séð hag 
sínum betur borgið með því að 
velja fulltrúa til að taka einstakar 
ákvarðanir. 

Þjóðaratkvæðagreiðslur geta 
haft margvíslegan tilgang. Einn er 
sá að færa kjósendum  löggjafar-
valdið í ríkum mæli eins og nú er 
rætt mest um. Annar er sá að tak-
marka vald Alþingis í nánar skil-
greindum málum. Samþykktir 
þess þurfa í þeim tilvikum stað-
festingar þjóðarinnar. Þriðji er 
sá að vernda minnihlutann fyrir 
ofríki meirihlutans. Minnihluti 
þingmanna getur þá, ef hann telur 
gjá hafa myndast milli þings og 
þjóðar, skotið máli til endanlegs 
úrskurðar hennar.

Gildandi stjórnskipunarreglur 
eru ófullkomnar að því er varðar 
alla þessa þrjá þætti.

Beint eða óbeint

Margt mælir með því 
að hafa ákvæði um 
þjóðar atkvæði til 
að takmarka vald 

Alþingis þegar tiltekin mál eru 
til meðferðar og styrkja minni-
hlutann. Um hitt eru meiri áhöld 
hvort færa á löggjafarvaldið í 
ríkum mæli frá Alþingi. Þar þarf 
að huga að ýmsum viðmiðum og 
gildum sem ekki verða slitin frá 
lýðræðishugtakinu sjálfu og verða 
óhjákvæmilega víkjandi í þjóðar-
atkvæðagreiðslum.

Þekking og yfirsýn eru grund-
vallaratriði varðandi allar lýð-
ræðislegar ákvarðanir. Á full-
trúaþingum ná aldrei allir að 
kynna sér einstök mál til hlítar. 
Þetta er því erfiðara þegar öll 

þjóðin tekur ákvörðun. Miðlun 
upplýsinga er að sönnu meiri en 
áður en að sama skapi er hún yfir-
borðskenndari. 

Skilvirkni er eitt þessara við-
miða. Það skiptir almenning 
miklu máli að stjórnskipunar-
kerfið sé skilvirkt. Ákvörðun-
artaka þarf að ganga greiðlega 
fyrir sig. Eftir því sem þjóðfélags-
aðstæður kalla á fleiri laga-
ákvarðanir hefur þetta meiri 
þýðingu. Segja má að þessi krafa 
sé einmitt sterkari í ljósi aukins 
hraða og meira upplýsingaflæðis. 

Málamiðlun er hluti af lýð-
ræðinu og þar af leiðandi viðmið 
sem þarf að hafa í huga. Mögu-
leikinn á að taka tillit til álita 
minnihlutahópa og tengja saman 

ólík viðhorf er ekki fyrir hendi í 
þjóðar atkvæði með sama hætti og 
málsmeðferðarreglur þjóðþinga 
tryggja. Ofríki meiri hlutans 
hefur verið viðfangsefni allar 
götur frá tímum grísku stjórn-
spekinganna. Fulltrúa lýðræðið 
mildar það en beina lýðræðið 
skerpir það.

Ábyrgð er mikilvægt viðmið 
sem ekki má verða viðskila við 
lýðræðið. Þegar þjóðin tekur 
ákvarðanir í öllum mikilvæg-
ustu málum getur hún ekki kallað 
neinn til ábyrgðar. Það er aðeins 
unnt gagnvart kjörnum fulltrúum. 
Ábyrgðin er öryggisnet í lýðræðis-
skipulaginu. Þegar ekki er unnt að 
gera þá ábyrga sem ákvarðanir 
taka hverfur þetta öryggisnet. 

Áhöld

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

Þ
að er vissulega sláandi mynd af lestrarkunnáttu 
unglinga sem birtist í skýrslu starfshóps á vegum 
Reykjavíkur borgar um úrræði sem stuðla að auknum 
námsárangri drengja í grunnskólum.

Nærri fjórðungur fimmtán ára pilta í grunnskólum 
borgarinnar les sér ekki til gagns og það sama á við um tæplega 
10 prósent jafnaldra stúlkna. Þessi ungmenni hafa flest hver tök á 
þeirri tækni sem er undirstaða lestrar, þ.e. geta raðað bók stöfum 

saman í orð, en tekst ekki að 
sækja sér þann fróðleik eða 
skemmtun sem textinn býður 
upp á.

Það er freistandi og auðvitað 
alls ekki út í hött að velta því 
fyrir sér hvað megi betur fara 
í skólunum. Hvers vegna tekst 
ekki að kenna börnunum að lesa 
þannig að þau hafi af því gagn, 

og einnig gleði sem kannski er ekki minna um vert.
Fram hefur komið að lestrarkennsla hefur þróast talsvert 

undanfarinn tæpan áratug. Ungmennin sem þessar tölur eiga 
við um nutu ekki þeirrar þróunar, þannig að ætla má að árangur 
þeirra barna sem á eftir koma verði betri.

Hitt er svo annað að þegar fjallað er um lestrarkunnáttu barna 
og ungmenna og getu þeirra til að hafa gagn og gaman af því sem 
þau lesa á ekki og má ekki líta framhjá því sem gerist á heimilum 
barnanna.

Allir vita hversu miklu skiptir að lesa upphátt fyrir börn. Það 
eflir ekki bara málþroska þeirra heldur býr þau undir lestrar-
nám. Sömuleiðis skiptir máli að tala saman um það sem lesið 
er; gefa barninu kost á að deila reynslu sinni af lestrinum með 
öðrum. En það er kannski ekki alveg nóg.

Foreldrar eru framan af ævi aðalfyrirmyndir barna sinna og 
það skiptir miklu máli að þeir hafi lestur fyrir börnum sínum. 

Börn sem búa við að fullorðið fólk í kringum þau lesi og tali 
saman um það sem það les eða upplifir í lestri hljóta að öllum 
jafnaði að vera líklegri til að hafa áhuga á að kynnast þeim heimi 
sem býr bak við stafina en þau börn sem hafa ekkert slíkt fyrir 
sér í sínu daglega lífi.

Áreiti á börn er vissulega meira nú, þegar möguleikarnir á 
dægradvöl eru mun fleiri en þeir voru bara fyrir fáeinum ára-
tugum þegar lestur bóka og blaða var dægradvöl sem lá mun 
betur við en nú. Barnaefni má finna í sjónvarpi daginn langan 
og flest börn hafa aðgang að margs konar tölvuspilum sem vissu-
lega krefjast mörg talsverðrar einbeitingar en yfirleitt engrar 
lestrarkunnáttu. 

Lestur og lesskilningur er sem fyrr lykillinn að allri þekkingu 
og þannig grundvallarþáttur í því að vera upplýstur. Nú þegar 
afþreyingin sem hafa má af lestri vegur ekki eins þungt og áður 
hlýtur að reyna meira bæði á heimili og skóla að kynna börnum 
þann heim sem opnast með lestrarkunnáttu og gera lesturinn 
eftirsóknarverðan, og þá ekki síst piltum, sem standa jú mun 
verr en stúlkurnar.

Sláandi tölur um lestrarfærni 
reykvískra unglinga:

Gagn og gaman

SKOÐUN

Steinunn 
Stefánsdóttir
steinunn@frettabladid.is 
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Básaskersbryggju  |  900 Vestmannaeyjar  |  Sími 481 2800  |  Fax 481 2991  |  www.herjolfur.is

Með Herjólfi í vetur milli lands og Eyja 
– fjórar ferðir alla daga

Eftir 1. október verður eingöngu hægt að bóka í 2 ferðir milli Vestmannaeyja og Landeyjahafnar fram í tímann á meðan 
vetraráætlun gildir. Um er að ræða fyrstu og þriðju ferð. Þær bókanir gilda síðan í Þorlákshöfn ef ekki er siglt í Landeyjahöfn.
Í lok hverrar viku á föstudögum kl. 15:00 er opnað fyrir bókanir í aðrar ferðir vikunnar á eftir ef Landeyjahöfn er áfram opin. 
Hægt verður að bóka ferðir fram til 20. desember. Áætlun yfir jól og áramót verður kynnt fljótlega.

Alla daga vikunnar:

Frá Vestmannaeyjum 08:00 11:30 15:30 20:30

Frá Landeyjahöfn 10:00 13:00 19:00 21:30

Ef ekki er hægt að sigla um Landeyjahöfn verður fyrsta ferð þann dag ávallt um Þorlákshöfn og síðan tvær ferðir seinnipartinn 
um Landeyjahöfn ellegar ein ferð til Þorlákshafnar ef ófært er um Landeyjahöfn.

Ákvörðun um hvort ferðir nr. 3 og 4 verði farnar í Landeyjahöfn eða ferð nr. 2 í Þorlákshöfn verða teknar fyrir kl. 11 á hverjum 
morgni. Farþegar sem eiga bókað verða látnir vita af öllum breytingum með SMS og tölvupósti.

Upplýsingar um bókanir í ferðir Herjólfs fram í tímann og ferðir hans á stórhátíðum er að finna á heimasíðu skipsins: herjolfur.is

Einhverju sinni er illa lá á séra 
Matthíasi orti hann ljóð, þar 

sem hann bar fósturjörð sinni 
ófagra söguna. Kvæðið hófst á fyrir-
sögn þessa greinarstúfs.

Það hefir að vísu hent fleiri 
að hreyta illyrðum þegar á móti 
blæs. Ritstjóri Morgunblaðsins, 
sem um áratuga skeið hafði lagt 
þjóðinni lífsreglurnar, lýsti þjóð-
félagið ógeðslegt í yfirheyrslum 
Rannsóknarnefndar Alþingis. Sem 
vonlegt var þótti honum of margt 
hafa úrskeiðis gengið við hið mikla 
hrun síðla árs 2008, og má ýmislegt 
nefna, sem til þess dró.

Við brotthvarf Hal ldórs 
Ásgrímssonar frá formennsku í 
Framsóknar flokknum uppgötvaði 
ritstjórinn og blað hans hver væri 
grænstur fyrir þann flokk. Það 
væri Finnur Ingólfsson, sem hefði 
sýnt og sannað ágæti sitt í stjórn-
málum og öðrum umsvifum í þjóð-
félaginu. Dró Morgunblaðið ekkert 
af sér; birti hálfsíðu mynd af kapp-
anum; langt viðtal og jós hann mak-
legu lofi fyrir vasklega framgöngu í 
skrautlegu lífshlaupi. Voru þó fæst 
frægðarverkin til tínd í blaðinu. Af 
nógu var þó að taka.

Finnur hafði reynzt fylginn sér 
við einkavæðingu bankanna og kom 
sér og sínum þar vel fyrir. Sýndi sig 
þar fórnarlund hans í þágu þáver-
andi stjórnarflokka. Myndi sú skip-
an mála fleyta þeim gegnum brim 
og boða fjármála um ófyrirsjáan-
lega framtíð. Sjálfur tók Finnur að 
sér, ásamt nánum sálufélögum, að 

losa Landsbankann við hálfan hlut í 
Vátryggingarfélaginu, til „rimelige 
priser“, með aðstoð að vísu banka-
ráðs bankans undir forystu Helga 
horska og varaformannsins Kjart-
ans Gunnarssonar, og ávaxtaði þann 
greiða svo rösklega að hann gaf af 
sér 25 milljarða króna innan þriggja 
ára.

Þá hafði Finnur forgöngu um að 
bjarga 30 milljarða króna óreiðu-
fé hinna framliðnu Samvinnu-
trygginga frá því að verða veðri og 
vindum að bráð.

Auðvitað hafði Finnur margt lært 
af Halldóri Ásgrímssyni. Um Hall-
dór sagði Illugi Gunnarsson, núver-
andi þingmaður Sjálfstæðisflokks-
ins, í Fréttablaðinu sunnudaginn 18. 

júní 2006:  „Halldór er búinn þeim 
eiginleikum að þeir sem kynnast 
honum skynja að þar fer óvenju 
vandaður og heill maður.“

Til dæmis lærði Finnur af Hall-
dóri aðferð í fjármálum sem 111 
útrásarvíkingar eru taldir hafa haft 
að fyrirmynd, að stofna félag án 
allrar ábyrgðar, nota síðan aðstöðu 
sína til að afla því félagi ómældra 
fjárfúlga og vísa síðan skuld-
heimtumönnum, í flestum tilfellum 
bönkum, á eigna- og ábyrgðarlaust 
félagið. Þannig stofnaði fyrirtæki 

Halldórs á Höfn í Hornafirði félagið 
„Mónu“ sem eignuð voru tvö ónýt 
skipsræksni. Síðan slógu áhrifa-
menn Landsbankann um milljarða 
króna, keyptu svo fiskveiðiheim-
ildir fyrir féð á því verði sem upp 
var sett. Mátti svo Landsbankinn 
afskrifa milljarða króna þegar þar 
að kom að lán féllu í gjalddaga.

Þessa snilld notfærði Finnur 
sér, stofnaði félag án ábyrgðar eða 
eigna, sló bankann um fé og lét 
félagið að því búnu greiða sér arð 
kr. 388 milljónir. Svo hirti bankinn 
félagið.

Um þessi heilindi og framsækni 
í fjármálum var Morgunblaðinu 
og ritstjóra þess fullkunnugt, enda 
brauzt það um á hæl og hnakka að 

Finnur yrði kosinn formaður hins 
skilningsríka samstarfsflokks Sjálf-
stæðisflokksins. En menn skildu 
ekki sinn vitjunartíma. Því fór sem 
fór að allt fór yfirum.

Er furða að áhrifamönnum verði 
bumbult og kalli slíka skynvillinga 
ógeðslega.

Og volaða landið hans séra 
Matthíasar gekk aftur:

Volaða land,
horsælu hérvistar slóðir,
húsgangsins trúfasta móðir,
volaða land!

„Volaða land“
Stjórnmál 

Sverrir 
Hermannsson
fyrrverandi 
alþingismaður

Um þessi heilindi og framsækni í fjár-
málum var Morgunblaðinu og ritstjóra 
þess fullkunnugt, enda brauzt það um á 

hæl og hnakka að Finnur yrði kosinn formaður hins 
skilningsríka samstarfsflokks Sjálfstæðisflokksins. En 
menn skildu ekki sinn vitjunartíma. Því fór sem fór 
að allt fót yfirum.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI FRÓÐLEIKUR
Meiri Vísir.
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VITA er lífið
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Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is

Flugsæti, verð frá 

74.900 kr.
Innifalið: Flug fram og til baka og flugvallarskattar.
Eingöngu er hægt að bóka útflug 22. des. og heimflug 2. jan.

Það var þessi þægilegheitatilfinning 
sem við höfðum í huga þegar við
settum nýtt afþreyingarkerfi í flugflota 
Icelandair. Hver farþegi hefur sinn eigin
skjá þar sem er í boði án endurgjalds
fjölbreytt úrval af kvikmyndum,
vinsælum sjónvarpsþáttum, tónlist og 
tölvuleikjum. Hver og einn velur sína 
eigin dagskrá og getur auk þess sótt 
upplýsingar um flugferðina sjálfa og 
margt fleira.
Vinsamlegast athugið:  Einstaka sinnum kemur fyrir að 
farþegar VITA fljúgi með Icelandairvél sem ekki er búið 
að setja í ný sæti og nýtt afþreyingarkerfi.

Beint flug, glæsilegur 
farkostur. Beint flug 

með Icelandair
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11.00 Er ég D í fortíð sé

 Haraldur Magnússon, osteópati, B.Sc. (hons)

11.30  The D-lightful Vitamin D For Your Health

 Dr. Michael F. Holick, Ph.D., M.D., Professor of Medicine, 

 Physiology and Biophysics at Boston University

12.30 Pallborðsumræður

13.00 Ráðstefnuslit

Fundarstjóri: Friðfinnur Hermannsson, EMPH og ráðgjafi hjá Capacent

Dr. Holick er margverðlaunaður fyrir rannsóknir sínar á 
D-vítamíni og þykir einkar líflegur fyrirlesari.

The Vitamin D Solution - Dr. Holick

VINNINGAR AFHENTIR Í ELKO LINDUM. 149 KR/SKEYTIÐ. 
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Hugurinn reikar mörg ár 
aftur í tímann þegar ég var 

lítil stelpa og pabbi starfaði sem 
lögreglumaður. Minningarnar 
streyma fram. Ég man eins og það 
hafi gerst í gær þegar hann var 
keyrður heim af vinnufélögum 
sínum, hann skalf svo mikið að 
mamma þurfti að klæða hann úr 
fötunum með hjálp þeirra. Þau 
hjálpuðust svo að við að koma 
honum ofan í heitt baðið því hend-
ur hans létu ekki að stjórn sökum 
kulda. Ég varð hrædd en á sama 
tíma stolt af pabba mínum því 
hann hafði bjargað manni frá 
drukknun. Maðurinn hafði ætlað 
að svipta sig lífi og pabbi minn 
lagði sig í hættu með því að stinga 
sér á eftir honum út í sjó. Ég man 
daginn sem pabbi kom heim eftir 
nokkurra daga vinnu við að bjarga 
fólki í Vestmannaeyja gosinu. Ég 
man þegar við fjölskyldan þurft-
um að yfirgefa heimili okkar 

vegna þess að okkur var hótað 
lífláti, þá vann pabbi í fíkniefna-
deildinni.

Ég var nýkomin með bílpróf 
þegar ég sótti litla bróður minn í 
bíó. Þegar við komum að heimili 
okkar hafði bíl verið ekið í gegnum 
garðinn og á húsið okkar. Þarna 
var veikur einstaklingur að verki, 
hann var vopnaður hnífi og reyndi 
að drepa pabba minn. Til allrar 
hamingju var pabbi stór og sterk-
ur, náði að yfirbuga manneskjuna 
og slapp með smá skurði. Ég var 
í heimavistarskóla á þessum tíma 
og dreymdi lengi á eftir að þessi 
manneskja myndi elta mig uppi. 
Á svipuðum tíma fengu foreldrar 
mínir hótun um að yngri bróður 
minn yrði drepinn, hann var þá sjö 
ára. Ég man að mamma þurfti að 
hætta að vinna því það mátti ekki 
líta af honum.

Ég gekk með mitt fyrsta barn 
þegar annar veikur einstakling-
ur bankaði upp á á heimili okkar. 
Þegar ég kom til dyra var hurðinni 
þrykkt upp og mátti minnstu muna 
að ég fengi hurðina í magann en þá 
var ég gengin með barnið á níunda 
mánuð. Pabbi hafði reynt að hjálpa 
þessum einstaklingi og þetta voru 
fylgikvillarnir.

Pabbi hætti að starfa sem lög-
reglumaður þegar hann varð sex-
tugur (kannski sem betur fer því 
mér er annt um heilsu hans) og 
var þá kominn í yfirmannsstöðu. 
Mánaðarlaun hans verða ekki 
gefin upp hér en það var bæði 
hægt að hlæja og gráta yfir þeim.

Systir mín útskrifaðist seinna 
sem lögreglumaður. Ég man 
þegar við ætluðum að kíkja út 
á lífið saman fyrst eftir að hún 
útskrifaðist. Við vorum ekki 
komnar á dansgólfið þegar dauða-
drukkinn einstaklingur vatt sér 
að henni og hellti yfir hana blóts-
yrðunum því að hún hafði stöðvað 
hann fyrir of hraðan akstur. Ég 
man líka þegar hún þurfti að bíða 
lengi eftir niður stöðum úr blóð-
mælingu því að hún hafði verið 
bitin af einstaklingi sem var með 
lifrarbólgu.

Það er vafalaust mjög margt 
gefandi við það að starfa sem 
lögreglumaður en ég held að við 
þurfum ekki að efast um það að 
álagið er mikið hjá þessari stétt 
og ekki aðeins á lögreglumönnum 
sjálfum heldur fjölskyldum þeirra 
líka. Ég lít upp til lögreglumanna 
og styð þá af fullum hug í baráttu 
sinni fyrir betri launakjörum. 

Dóttir og systir lögreglumanna
Kjaramál

Sandra 
Jónasdóttir
íþrótta- og 
heilsufræðingur
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Á tímum þegar fjölmiðlar 
hræða okkur upp úr skón-

um með vondum fréttum af fjár-
málamörkuðum og yfirvofandi 
heimsendi er upplífgandi að fá 
góðar fréttir öðru hvoru. Góðu 
fréttirnar berast akkúrat núna 
frá Þýskalandi þar sem haldið 
er upp á dag þýskrar einingar, 
þriðja október. Þar ríkir, þrátt 
fyrir allt, bjartsýni. Samkvæmt 
skoðanakönnun, sem Allens-
bach-stofnunin gerði fyrir tveim-
ur vikum, hafa Þjóðverjar ekki 
verið jafn áægðir með lífið í 
langan tíma.

Ánægjan er ekki úr lausu lofti 
gripin, frekar en annað í samein-
uðu Þýskalandi. Árið 2002 kall-
aði tímaritið Economist Þýska-
land „hinn veika mann Evrópu“ 
því þar einkenndist allt af hiki 
og ráðaleysi. Þjóðverjar væru 
að missa af efnahagslestinni. 
Átta árum síðar telst Þýskaland, 
samkvæmt lista World Economic 
Forum, vera eitt af samkeppnis-
hæfustu ríkjum heims. Þess má 
raunar geta að svo skemmtilega 
vill til að af tíu efstu ríkjum á 
þessu lista eru sex Evrópusam-
bandsþjóðir: Svíþjóð, Danmörk, 
Þýskaland, Finnland, Holland, 
Bretland. Þegar samkeppnis-
hæfni er mæld er einkum miðað 
við nýsköpun í atvinnulífinu, inn-
viði samfélagsins, menntakerfi, 
atvinnu- og fjármálamarkað. 

Þýskaland státar nú af einum 
mesta hagvexti í Evrópu og 
atvinnuleysi í september mæld-
ist 6,6%. Það hefur ekki verið 
lægra í 20 ár. Til samanburðar 
má geta þess að í Bandaríkjunum 
er atvinnuleysi yfir 9%. Árang-
ur Þjóðverja hefur vakið mikla 
athygli og eins og von er. Talað 
er um nýtt Wirtschaftswunder, 
nýtt efnahagsundur. Hið sam-
eiginlega Þýskaland er orðið að 
fyrirmyndarlandi. Í erlendum 
fjölmiðlum er ekki bara skrif-
að, af mikilli aðdáun, um þýsku 
efnahagsvélina, sem er drifin 
áfram af litlum og meðalstórum 
fjölskyldufyrirtækjum, heldur 
líka um hið félagslega jafnvægi 
í Þýskalandi, lífsgæði og farsæla 
pólitík sem snýst sífellt um það 
að miðla málum. 

Þar að auki er Þýskaland 
rómað fyrir sitt öfluga menn-
ingarlíf. Höfuðborgin Berlín er 
ein helsta menningar og mennta-
borg álfunnar. Jafnvel þótt víðar 
væri leitað. Margt bendir til að 
Berlín sé að taka við New York 
sem höfuðstaður skapandi lista 
í heiminum. Og Þýskaland er 
orðið eitt stærsta ferðamanna-
land í heimi. Á síðasta ári komu 
þangað 60 milljónir ferðamenn. 

Allt þetta hefur orðið til þess 
að til Þýskalands liggur nú stríð-
ur straumur fólks alls staðar úr 
heiminum, en einkum frá Spáni 
og Ítalíu, sem vill læra þýsku og 
reyna svo fyrir sér. Meirihlut-
inn er stúdentar eða menntafólk 
sem hefur annað hvort misst 
vinnuna eða óttast að það gerist: 
verkfræðingar, arkitektar, efna-
fræðingar, lögfræðingar, tölvun-
arfræðingar. 

Í nýjasta tölublaði af Die Zeit 
er ítarleg umfjöllun um Þýska-
land sem fyrirheitna landið. Þar 
er meðal annars rætt við Lauru 
Lucchini sem er 33 ára og flutti 
frá Tórínó til Berlín fyrir þrem-
ur árum. Hún segist ekki hafa 
séð neina framtíð á Ítalíu því 
landinu sé stjórnað af körlum á 
sjötugsaldri. Ungar konur hafi 
þar ekkert opinbert hlutverk 
nema sem „Berlusconi-dúkkur“. 
Í Þýskalandi segist hún njóta 
frelsis og öryggis. Hún talar um 
félagslegt jafnvægi og þá til-
finningu að í Berlín snúist ekki 
allt um atvinnu og það að lifa af, 
heldur um gott líf.  Þýskir Zeit-
lesendur hljóta að hafa glaðst 

yfir því að Ítali flytji til Þýska-
lands í leit að góðu lífi til að 
njóta. 

Að sjálfsögðu hefur hinn 
ótrúlegi árangur Þjóðverja, á 
þeim tuttugu árum sem sam-
einað Þýskaland hefu verið til, 
ekki orðið til af sjálfum sér. 
Í frægri sjónvarpsræðu sem 
Helmuth Kohl hélt 1990, þar 
sem hann kynnti meðal ann-
ars sameiginlegan gjald miðil í 
aðdraganda sameiningar þýsku 
ríkjanna, sagðist hann sjá 
fyrir sér „blómstrandi lands-
lag“ (blühende Landschaften) 
í Austur-Þýskalandi og Þýska-
landi öllu. Óhætt er að segja að 

það hafi gengið eftir, þótt leiðin 
hafi verið þyrnum stráð á köflum 
og seinfarin.

Margir rekja efnahagsundrið 
þýska meðal annars til rótækra 
umbóta, Agenda 2010, á atvinnu-
markaði og í hinu félagslega 
kerfi. Stjórn Schröders og Fisch-
ers kom þeim á árin 2004 og 
2005. Þær miðuðu að því að gera 
þýskt atvinnulíf sveigjanlegra 
og samkeppnishæfara. Þaðan 
var meðal annars tekin upp sú 
stefna, ættuð frá New Deal-kenn-
ingu Roosevelts, að farsælla sé að 
hafa fólk í ríkisstyrktum hluta-
störfum en alfarið atvinnulaust 
á bótum. 

Annar lykill að efnahags-
undrinu er sú mikla rækt sem 
Þjóðverjar hafa lagt við iðn-
fyrirtæki og háþróaða fag-
menntun. Það hefur skapað ótal 
þýskum fyrirtækjum mikið for-
skot á heimsmarkaðnum. Þjóð-
verjar létu aldrei ginnast af 
þeirri hugmynd að hægt væri að 
halda uppi heilu þjóðfélögunum 
með fjármálaviðskiptum. 

Í þriðja lagi hafa Þjóðverjar 
verið tilbúnir að leggja á sig sam-
eiginlegar byrðar þegar á þurfti 
að halda: skattahækkanir, brems-
ur á launahækkanir, hlutstörf í 
stað 100% starfa. 

Vandi þýskra stjórnvalda snýst 

ekki lengur um sam einingu þýsku 
ríkjanna og afleiðingar hennar, 
heldur um hlutverk Þjóðverja 
í heiminum. Þeim er ætlað að 
bjarga skuldsettum ríkjum og 
evrunni  en eru í leiðinni  þeir 
sífellt minntir á að þeir eigi að 
halda sig sem mest til baka og 
að þeir megi ekki ráða neinu. 
Umræðan er á köflum mótsagna-
kennd og fjandsamleg. Það er 
erfið staða að vera í. Um leið og 
Þjóðverjum er óskað til hamingju 
með einingardaginn, skal á það 
minnt að Þjóðverjar eru ein raun-
besta vinaþjóð Íslendinga ásamt 
Norðurlandaþjóðunum. Íslending-
ar ættu að rækta þann vinskap.

Viltu miklu 
hraðara Internet? 
Á siminn.is sérðu 
hvort Ljósnetið er 

komið til þín.

Áskriftarleiðir Símans eru hraðar og öruggar. Netvarinn
fylgir með þeim öllum og möguleiki á Sjónvarpi Símans.
Hringdu núna í 800 7000 og veldu þína leið.

Internet hjá Símanum
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Netvarinn tryggir öryggi 
barna á netinu og verndar 
þau gegn óvæntum hryllingi

Þýskaland – blómstrandi landslag
Þýskaland

Hjálmar 
Sveinsson
borgarfulltrúi
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A
lþingi verður sett 
k lu k k a n  10 . 3 0 . 
Nokkuð hefur verið 
rætt um starfshætti 
Alþingis og tilhneig-
ingu þingmanna til 

að beita málþófi. Jóhanna vonast 
til nýrra vinnubragða á Alþingi; 
ekki veiti af þar sem aðeins 11 pró-
sent aðspurðra beri virðingu fyrir 
þinginu.

„Þarna ríkir mikil átakahefð 
sem sumir rekja til Davíðs Odds-
sonar, en hann sagði að það ættu 
að vera átök um öll mál, hvort sem 
menn væru sammála þeim eða 
ekki. Ég held að það sé mjög mikil-
vægt að menn fari upp úr þeim 
skotgröfum sem þeir hafa verið í 
og fari að vinna eins og önnur þjóð-
þing. Menn verða að hætta að taka 
mál í gíslingu eins og gert hefur 
verið, ég held að þjóðin kalli eftir 
því.“

Jóhanna segir of marga þing-
menn fasta í skotgröfum og það sé 
sama hvort menn séu í raun sam-
mála málum eða ekki, ef menn 
séu þannig stemmdir séu öll mál 
tekin í gíslingu. Nokkrir þingmenn 
stjórnar andstöðunnar hafi þó sýnt 
af sér gott fordæmi.

„Við sáum á septemberþinginu 
dæmi um að það er hægt. Ég 
nefni til sögunnar þingmenn 
Hreyfingar innar, Eygló Harðar-
dóttur og Siv Friðleifsdóttur úr 
Framsóknarflokki og Guðmund 
Steingrímsson. Þau lyftu sér upp 
úr þessari átakahefð og sýndu gott 
fordæmi. Mér finnst að breyta 
verði um kúrs á þinginu.“

Jóhanna segir mikla endurnýj-
un sem varð á Alþingi 2009 ekki 
hafa skilað sér í breyttum vinnu-
brögðum. „Það er ekki hægt að 
bera þetta saman við siðmennt-
uð þing hjá öðrum þjóðum. Þar er 
lýðræðislegur réttur meirihlutans 
til að koma sínum málum á fram-
færi virtur. Það sem tíðkast núna á 
Alþingi og septemberþingið sýndi 
vel, á ekkert skylt við það lýð-
ræðislega aðhald sem er hlutverk 
stjórnar andstöðunnar.“
Einhverjir myndu segja að þú og 
Steingrímur J. Sigfússon hefðuð 
ekki verið barnanna best í þessu.

„Jú, jú, ég á alveg mína sögu í 
þessu og talaði einhvern tíma í 
tíu tíma og það er ekki til fyrir-
myndar. En þessi átakahefð er eitt 
af því sem menn vonuðu að breytt-
ist eftir hrunið, en því hefur því 
miður ekki séð stað þessi tvö og 
hálft ár sem liðin eru og það keyrði 
um þverbak á septemberþinginu.“

Kvótafrumvarpið ekki mistök
Jón Bjarnason, landbúnaðar- og 
sjávarútvegsráðherra, lagði fram 
frumvarp um breytt fiskveiði-
stjórnunarkerfi í vor. Það var sett 
í nefnd og boðaðar hafa verið á því 
miklar breytingar. Voru mistök að 
leggja það fram í vor?

„Nei, alls ekki. Það hefur virki-
lega skapað umræðu um þetta 
umdeildasta mál síðari tíma. 
Athugasemdir komu fram við frum-
varpið og þær voru fyrst og fremst 
neikvæðar frá hagsmuna aðilum, 
til dæmis bankakerfinu sem hefur 
veðsett kvóta. Menn hafa viður-
kennt að stór hluti af kvótanum sé 
veðsettur, á því byggja þeir veð-

setninguna. Við vitum að það er 
ólöglegt að veðsetja kvóta.“

Jóhanna bendir á að veruleg-
ur hluti af skuldsetningu í sjávar-
útvegi sé í óskyldum greinum, það 
sýni hve kerfið sé óréttlátt.

„Margir umsagnaraðilar eru 
hins vegar jákvæðir gagnvart 
markmiðum frumvarpsins. Við 
þurfum að tryggja að arðurinn 
renni meira til þjóðarinnar. Þá 
þarf að opna fyrir nýliðun í kerf-
inu, að þetta sé ekki samþjappað 
kerfi fárra kvótahafa sem síðan 
fénýta kvótakerfið og blóðmjólka 
leiguliða. Þessu verðum við að 
breyta.“

Jóhanna segir margar af hug-
myndum formanns og varafor-
manns sjávarútvegsnefndar 
Alþingis allrar athygli verðar og 
frumvarpið þurfi að vinna áfram 
á þeim grunni. En hvernig mun 
atvinnugreinin taka nýju frum-
varpi?

„Nú hafa Samtök atvinnulífsins 
sagt að þar á bæ vilji menn ekki 
tala við ríkisstjórnina, þeir hafi 
ekkert við hana að ræða og ætli 
ekki að hafa frumkvæði að því. Ég 
á því ekki sérstaklega von á að þeir 
banki hérna upp á og vilji eiga við 
okkur samskipti um kvótakerfið. 
Það verður auðvitað bara að koma 
í ljós.“

Þjóðin á rétt til atkvæða
Jóhanna segir að Evrópu málin 
verði einnig fyrirferðar mikil 

í vetur. Hún segir gríðarlega 
mikil vægt að ljúka samnings-
ferlinu. Nýleg skoðanakönnun 
Fréttablaðsins, þar sem tveir 
þriðju hlutar aðspurðra sögðust 
vilja ljúka samningum og setja í 
þjóðar atkvæði, sýni að það sé vilji 
þjóðar innar.

„Yfirgnæfandi meirihluti 
þjóðar innar vill ekki það sem 
stjórnarandstöðuflokkarnir hafa 
talað fyrir; að hætta við þetta 
ferli. Hringlandahátturinn í 
Sjálfstæðisflokknum í þessu máli 
er með ólíkindum. Þeir virðast 
ekki treysta þjóðinni til að greiða 
atkvæði um niðurstöðuna.

Hverjum einasta manni, bæði 
innan þings og í ríkisstjórn, ber 
skylda til þess að leggja sitt af 
mörkum til þess að við fáum sem 
hagstæðastan samning, annars 
er verið að bregðast þjóðinni og 
ganga gegn samþykktum Al-
þingis.“

En hefur stjórnin styrk til að 
standa gegn tillögu um að hætta 
viðræðum?

„Það held ég, annað væri 
fráleitt. Um þetta er samið í 
samstarfs yfirlýsingu ríkisstjórn-
arflokkanna og formaður sam-
starfsflokksins, Steingrímur J. 
Sigfússon, vill klára málið og 
ég tel að hann hafi styrk í eigin 
röðum til þess. Ég trúi því ekki 
fyrr en til kastanna kemur að 
þingmenn leyfi þjóiðinni ekki að 
greiða atkvæði um málið.“

Styrkari meirihluti æskilegur
Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðar-
dóttur hefur eins manns meiri-
hluta á Alþingi og því má ekkert 
út af bregða ætli hún sér að koma 
málum sínum í gegn. Jóhanna 
minnir á Viðreisnarstjórnin hafi 
setið í 8 ár með sama knappa 
meirihlutann. Breytingar á ríkis-
stjórn séu þó alltaf mögulegar.

„Það verða allir í stjórnarflokk-
unum alltaf að vera viðbúnir við 
því að ef talin er ástæða til breyt-
inga í ríkisstjórn, eða til þess að 
styrkja hana með einhverjum 
hætti, þá geti til þess komið. Ég 
útiloka ekki að það geti gerst á 
einhverjum tímapunkti.“

En telur þú ástæðu til þess nú?
„Ég teldi auðvitað æskilegra að 

við hefðum styrkari meirihluta 
og auðvitað hefur maður verið að 
leiða hugann að því; er það hægt? 
Það er engin niðurstaða komin í 
það ennþá, en það verða allir að 
vera reiðubúnir undir það að ein-
hverjar breytingar geti orðið á 
ríkisstjórn eða hún styrkt með 
einhverjum hætti.

Hafa verið þreifingar um það?
„Nei, ég get ekki sagt það, það 

er ekkert sem ég vil ræða hér.“

Samþykkt Alþingis ekki fylgt
Eins manns meirihluti getur 
samt varla verið þægileg staða, 
sérstaklega þegar ráðherrar tala 
ekki alltaf á sömu línu. Það er til 
dæmis ekki alltaf samhljómur 
með málflutningi Jóns Bjarna-
sonar um Evrópumál og annarra 
ráðherra. Er það óþægileg staða?

„Það var vitað frá upphafi að 
Jón Bjarnason var andsnúinn aðild 
að ESB. Honum ber engu að síður 
skylda til þess, eins og öllum ráð-
herrum í ríkisstjórn, að fara eftir 
stjórnarsáttmálanum og því sem 
Alþingi hefur samþykkt um málið. 
Í þessu tilfelli er það m.a. þings-
ályktunartillaga um ferilinn í 
aðildarviðræðum. Jóni Bjarnasyni 
ber skylda til að fara eftir henni.“

Hefur hann gert það?
„Ekki eins og best verður á 

kosið. Það hefur valdið okkur 
nokkrum erfiðleikum, en hann 

gerir sér grein fyrir því að sem 
stuðningsmaður og ráðherra 
þessarar ríkisstjórnar, jafnvel þó 
að hann sé á móti ESB, þá verð-
ur hann að fylgja því ferli sem 
Alþingi hefur samþykkt. Hann 
verður að fylgja því samkomu-
lagi sem stjórnarflokkarnir kom-
ust að í upphafi; að sækja um aðild 
og bera samning undir þjóðina.“

Vil ljúka góðum málum
Þú nefnir Viðreisnarstjórnina 
sem sat í tólf ár. Hyggst þú verða 
forsætisráðherra í þrjú kjörtíma-
bil?

„Ég sagði þegar ég var kjörin 
formaður Samfylkingarinnar að 
amma mín hefði verið í pólitík á 
meðan hún dró andann og hún 
varð 100 ára gömul. Ég reikna 
nú ekki með að verða svo lengi 
að. En mitt keppikefli er að klára 
það verkefni að ná okkur upp úr 
efnahagshruninu, koma á stöðug-
leika í efnahagslífinu og efla hér 
hagvöxt og sköpun nýrra starfa. 
Það er forgangsverkefni og við 
erum á góðri leið með það. Þá vil 
ég sjá þessi umbótamál sem við 
höfum unnið að á mörgum svið-
um verða að veruleika; svo sem 
varðandi stjórnsýslu, mannrétt-
indi og á félagslega sviðinu.

Fyrir utan Evrópumálin og 
breytingar á kvótakerfinu vil 
ég nefna stjórnkerfisbreyting-
ar og nýja stjórnarskrá. Þá vil 
ég sjá gjörbreytingu á almanna-
tryggingarkerfinu, en það hefur 
ekki verið endurskoðað frá því 
á fjórða áratugnum heldur bara 
ítrekað stagbætt. Það er verið að 
vinna að heildarendurskoðun og 
ég vil sjá það mál í höfn.

Þá vil ég ljúka breytingum á 
húsnæðiskerfinu og þeirri lög-
gjöf sem við búum við í þeim 
efnum. Það verður að koma á 
fót valkostum fyrir fólk, lág-
tekjufólk sem aðra, þannig að 
það þurfi ekki að reisa sér slík-
an hurðarás um öxl að það geti 
ekki staðið undir greiðslubyrði af 
lánum eða leigu. Þetta vil ég sjá 
verða að veruleika í tíð þessarar 
ríkisstjórnar.“

Átakahefð þjónar ekki þjóðinni
Jóhanna Sigurðardóttir trúir því ekki að þingmenn meini þjóðinni að greiða atkvæði um aðild að Evrópusambandinu. Hún 
hefur velt því fyrir sér hvort hægt sé að styrkja ríkisstjórnina og telur að Jón Bjarnason hafi ekki alltaf fylgt samþykkt Alþingis 
um umsóknarferlið. Jóhanna sagði Kolbeini Óttarssyni Proppé frá því að hún teldi að hverfa yrði frá átakahefðinni á þingi.

FORSÆTISRÁÐHERRANN Jóhanna Sigurðardóttir vill að frumvarp um nýja stjórnarskrá verði sett í þjóðaratkvæðagreiðslu samhliða næstu forsetakosningum. Hún kallar eftir 
samstöðu á meðal þjóðarinnar til að koma samfélaginu betur upp úr efnahagslegum erfiðleikum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Jóhanna segist vel skilja það fólk sem hyggur á mótmæli 
við þingsetninguna í dag. Hún segir fólk vera ósátt 
við ýmislegt og til að mynda telji sumir meira svigrúm 
til afskrifta í bankakerfinu. Hún segir það ófært að 
misvísandi tölur séu í umræðunni um svo mikilvægar 
grunnforsendur og því hefur hún ákveðið að kalla 
saman sérfræðingahóp, m.a. með fulltrúa Hagsmuna-
samtaka heimilana, til að hægt sé að ræða málin á sam-
eiginlegum grunni. Jóhanna segir að þó margt hafi verið 
gert í málum, eins og varðandi skuldastöðu heimilanna, 
glími enn margir við mikla erfiðleika.

„Um leið vil ég hvetja fólk til að að reyna horfa með 
jákvæðu hugarfari til framtíðarinnar. Það neikvæða 
umhverfi og þær neikvæðu bylgjur sem maður finnur 

í samfélaginu eru engum til góðs. Ég hvet fólk til að 
hugsa meira á jákvæðum nótum, reyna að horfa bjartari 
augum til framtíðarinnar.“

Jóhanna segist hafa fullan skilning á erfiðleikum fólks, 
en affarasælla sé að vinna saman til að komast upp úr 
því efnahagslega umhverfi sem glímt er við.

„Þegar þjóðin lendir í erfiðleikum, til dæmis þegar 
það verða eldgos eða aðrar náttúruhamfarir, þá sjáum 
við svo kraftmikinn samtakamátt hjá fólki. Allir vilja 
gera allt til að reyna að bjarga því sem bjargað verður. 
Fólk leggur nótt við dag til endurreisnar þegar máttur 
eldfjallsins lætur á sér kræla. Allir eru reiðubúnir til sam-
starfs. Við eigum að reyna að finna svona samstöðu og 
ná betur saman. Þá mun þjóðinni farnast best.“

■ SKILUR MÓTMÆLENDUR EN KALLAR EFTIR SAMSTÖÐU



Við bjóðum þjóðinni í kaffi  og kleinur í dag
Bókabúð Máls og menningar fagnar fi mmtíu ára afmæli 

í október og býður þjóðinni allri í nýlagað kaffi  og ilmandi 

kleinur í dag. Afmælishátíðin heldur áfram í október og 

stendur til áramóta með viðburðum og ýmsum tilboðum 

sem tengjast sögu bókabúðarinnar.

Bókabúð Máls og menningar á Laugavegi 18 hefur verið 

einn af horn steinum íslenskra bókmennta og menningar 

í hálfa öld. Búðin hefur verið órjúfanlegur hluti af götumynd 

Laugavegarins og ómissandi í miðborg Reykjavíkur.

LAUGARDAGINN 1. OKT. – KL. 16:00
MUGISON SPILAR OG ÁRITAR

Mugison kynnir plötu sína Haglél sem kemur út í dag. Haglél er 

fjórða breiðskífa Mugison og sú fyrsta síðan Mugiboogie kom 

út 2007, ef frá er talin tónleikaplatan Ítrekun frá 2009. Haglél 

inniheldur 11 íslensk lög, þar á meðal slagarana Haglél og Stingum 

af sem hafa notið mikilla vinsælda á öldum ljósvakans. 

Bryndís Björgvinsdóttir fagnar útgáfu bókarinnar 

Flugan sem stöðvaði stríðið en fyrir þá bók hlaut 

Bryndís Íslensku barnabókaverðlaunin 2011 í 

vikunni. Flugan sem stöðvaði stríðið er óvenjuleg 

saga, bráðfyndin og alvarleg í senn, um fl ugur, fólk 

og stríð. Sigríður Thorlacius syngur nokkur lög.

Í tilefni af afmæli bókabúðarinnar verður tilboð 

á öndvegisritum sem út hafa komið á íslensku á 

síðustu 50 árum. 

Meðal titla má nefna Ástarsögu úr fjöllunum, 

Fátækt fólk, Mávahlátur, Mýrina, Sölku Völku, 

Haustskip, Hús andanna, Miðnæturbörn, Ljóða-

safn Ingibjargar Haraldsdóttur, Svanurinn, Faðir 

og móðir og dulmagn bernskunnar og marga fl eiri.

LAUGARDAGINN 1. OKT. – KL. 14:00
FLUGAN SEM STÖÐVAÐI STRÍÐIÐ AFMÆLISTILBOÐ

2.990 kr.
Í STAÐ 3.990 kr.

1.999 kr.
Í STAÐ 2.799 kr. Tilboðið gildir út októbermánuð.

BÓKABÚÐ MÁLS OG 
MENNINGAR FAGNAR 
FIMMTÍU ÁRUM VIÐ 
LAUGAVEG 18

25% 50%30%
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200 sendu 
inn myndir
Um 200 lesendur sendu inn myndir í ljósmynda-
samkeppni sem Fréttablaðið stóð fyrir í vikunni, 
þar sem fólk var hvatt til að senda inn myndir af 
fólki um haust. Sigurmyndin er á forsíðu blaðsins 
en hér má sjá myndirnar í öðru og þriðja sæti auk 
tveggja sem dómnefnd þótti sérlega áhugaverðar.

ÞÓRSMÖRK Sigurbjörn Hjaltason hreppti 
annað sætið í ljósmyndasamkeppni 
Fréttablaðsins. Sigurbjörn er mikill úti-
vistarmaður og tók þessa mynd í Þórs-
mörk, á leiðinni upp á Valahnúk. „Ég sá 
skýrasta regnboga sem ég hef séð og 
ákvað að smella mynd af honum, enda 
er ég nánast alltaf með vélina á mér,“ 
segir hann. MYND/SIGURBJÖRN HJALTASON

HAUST Í VESTURBÆNUM Þessi mynd Eddu Fransisku Kjarval varð í þriðja sæti í keppninni. „Ég var að labba heim úr Háskólanum, 
þar sem ég stunda meistaranám í þýðingafræði, í rigningunni og sá þetta flotta mótíf. Regnhlífin endurspeglast og laufin voru 
svo falleg á litinn þennan dag,“ segir Edda. MYND/EDDA FRANSISKA KJARVAL

HAUSTIÐ UMVAFIÐ Sigrún Gunnarsdóttir tók þessa mynd af Þulu Gló, sex ára dóttur 
sinni, í garði í Kópavogi. „Við vorum að raka saman laufblöð og Þula bjó til munstur 
og fagnaði náttúrunni. Þetta var raunverulegt augnablik og ég er ánægð með 
myndina,“ segir Sigrún.  MYND/SIGRÚN GUNNARSDÓTTIR

BRÚÐHJÓN Bjarni Ó. Halldórsson var í göngutúr um Þingvelli þegar hann sá þessi brúðhjón, sem voru nýkomin úr myndatöku, 
skoða afraksturinn. „Umhverfið er fallegt og lýsingin var skemmtileg. Skömmu síðar var brúðurin komin á flatbotna skó og búin 
að ýfa upp kjólinn að aftan en ég kunni ekki við að smella af þá,“ segir Bjarni. MYND/BJARNI Ó. HALLDÓRSSON

Hjalti Árnason
Hjalti Árnason, forstöðumaður 
lögfræðisviðs Byggðastofnunar á 
Sauðárkróki, bar sigur úr býtum í 
samkeppninni. Myndin er tekin á 
söguslóðum Örlygsstaðabardaga 
í Skagafirði. „Þetta er fé Agnars 
Gunnarssonar, oddvita Akrahrepps, 
sem sést sjálfur á ljósum hesti 
hægra megin á myndinni. Ég 
kom mér fyrir uppi á litlum hól 
og náði þessu eðal-augnabliki á 
mynd,“ segir Hjalti, sem hefur haft 
ljósmyndun að áhugamáli síðan 
2007 og hélt sína fyrstu sýningu í 
Sæluviku á Sauðarkróki í vor. 

Í verðlaun hlýtur Hjalti sex leik-
húsmiða í Borgarleikhúsið, en höf-
undar myndanna í öðru og þriðja 
sæti fá tvo leikhúsmiða hvor. Í 
dómnefnd sátu Pjetur Sigurðs-
son, yfirmaður ljósmyndadeildar 
Fréttablaðsins, Ólafur Þ. Stephen-
sen ritstjóri og Einar Skúlason 
markaðsstjóri.



Velkomin í 
LIFANDI markað!



God 
TILBOÐIN GILDA 01.10-02.10

MON viscosefni

spandex. Litir: Svart, rautt, blátt, brúnt, fjólublátt 
og grátt.

Náttbuxur
Ný sending af 

náttbuxum! Margar gerðir 
á alla fjölskylduna.

Fullt verð 2.695 nú: 1.995
Fullorðinsstærðir: M-XXL. 
Fullt verð 3.695 nú: 2.995

BARNASTÆRÐ

FULLT VERÐ:

2.695

1.995

VERÐ ÁÐUR 

FRÁ PR. MTR. 

1.295

995

PURE DEAD 
SEA vörur

Taktu 3 vörur en borgaðu 
fyrir 2!  Þú færð ódýrustu 

vöruna frítt!
Handáburður 459
Body Lotion 759

Baðsalt 859
Sjampó 859

Hárnæring 859
Body Butter 959

3/2
3 FYRIR 2

PURE DEAD SEA

COLORADO hægindastóll

FULLT VERÐ:

34.950

31.455

10%
AFSLÁT

TUR

FIRENZE fataskápur
Fáanlegur í hvítum og beykilit.

FULLT VERÐ:

14.950

13.455

JAKKI

FULLT VERÐ: 1.995

1.495

10%
AFSLÁT

TUR

LION 4 borðtennisborð
Glæsilegt borðtennisborð á frábæru verði!

Borð, fætur og net saman í pakka. Auðvelt er að leggja saman borðið svo lítið fari fyrir því. 

FULLT VERÐ:

34.950

16.950
SPARIÐ

18.000

VERÐ ÁÐUR:

2.495

1.995
VERÐ ÁÐUR:

1.995

1.495

ALLT FYRIR  HEIMILIÐ  2011-2012
DÝNUR SÆNGUR KODDAR

23%
AFSLÁT

TUR

Æfingabolti
Góður stór æfingabolti á frábæru verði!

Stærð Ø 65 sm.

Æfingadýna
Góð æfingadýna á frábæru verði!

20%
AFSLÁT

TUR

25%
AFSLÁT

TUR

SPARIÐ

700

Barnaregnjakki og buxur
Flottir barnaregngallar á stráka og 
stelpur. Buxur fást í bláu og gulu. 

1.995 nú: 1.495
2.995 nú: 2.495

SPARIÐ

500

Barna- og 
fullorðinsstígvél

Nýkomin sending af flottum 
stígvélum. Barnastærðir fást 
í svörtu, rauðu og röndóttu. 

Stærðir: 22-35. 2.995
Fullorðinsstærðir fást í 

svörtu, rauðu og fjólubláu. 
3.995

BARNA-

STÆRÐIR

2.995



KAUPi. Bílsessa
Góð bílsessa fáanleg í 

nokkrum litum.
Fyrir 15-36 kg.

VERÐ ÁÐUR:

1.995

1.495

Fjöltengi
Fjöltengi á frábæru verði!

Nokkrar mismunandi stærðir fáanlegar.

VERÐ ÁÐUR:

1.995

1.595

20%
AFSLÁT

TUR

25%
AFSLÁT

TUR

VERÐ ÁÐUR FRÁ:

3.995

2.995

Hundapokar
3 svartar pokarúllur saman í pakka á 299

3 STK. 

POKARÚLLUR

299,-

Veggklukkur
Flottar veggklukkur á frábæru verði!

Stærð: Ø50 sm.

FULLT VERÐ:

4.995

3.995
SPARIÐ

1.000

Lesgleraugu
Lesgleraugu í hulstri 399

LESGLERAUGU

Í HULSTRI

399

FULLT 

VERÐ FRÁ:

4.995

3.995

VENICE ferðatöskur
Flottar ferðatöskur á frábæru verði!

Fáanlegar í 3 stærðum. SMALL fullt verð: 4.995 nú: 3.995 6.995 nú: 5.995 8.995 nú: 6.995

Ferðabúr fyrir gæludýr
Handhægt ferðabúr fyrir gæludýr sem hægt er að leggja alveg saman.

Fáanlegar í 3 stærðum. X-SMALL fullt verð: 3.995 nú: 2.995 5.495 nú: 4.995 
6.995 nú: 5.995 7.995 nú: 6.995

VERÐ FRÁ:

499

3/2
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Ef þau væru á lífi í dag
Heimurinn hefur stökkbreyst á þeim árum sem liðin eru frá dauða stjarna á borð við Kurt Cobain, Marilyn Monroe, John 
Lennon og Janis Joplin. Þau fengu ekki tækifæri til að skrifa inn á Twitter-síðu, berjast gegn ólöglegu niðurhali á tónlist sinni 
eða fljúga um loftin blá í sérstökum flugbílum. Þetta síðasta hefur reyndar ekki enn orðið að veruleika, en blaðamaðurinn Atli 
Fannar Bjarkason og teiknarinn Halldór Baldursson gerðu heiðarlega tilraun til að rýna í líf stjarnanna, væru þær á lífi í dag. 

Janis Joplin er virkur tónlistar-
maður og enn virkari alkóhólisti.

Stjarna Janis Joplin hefur ekki 
skinið skært undanfarin ár en hún 
hættir þó aldrei að syngja og gefa 
út plötur með ýmsum hljóm-
sveitum. Hún hefur átt í harðri 

baráttu við Bakkus og farið í ótal 
meðferðir, án árangurs. Hvort sem 

áfengið hjálpar til eða ekki þá er hún 
alltaf hress, heimsækir John Lennon vin 
sinn oft og reglulega berast fréttir af því að 
„Pearl“ hafi splæst drykkjum á almúgann 
á ölknæpum víða um heim. Stöðugar 
vangaveltur um kynhneigð Joplin valda 
henni litlu hugarangri og hún kýs að tjá sig 

lítið um einkalífið í fjölmiðlum og því 
síður á Twitter. 

Janis Joplin
68 ára

Marilyn Monroe hefur oft verið 
hressari, en óheilbrigt líferni hefur 
tekið sinn toll.

Eftir að blómlegum kvikmyndaferli 
Marilyn Monroe lauk tók við erfið 
barátta við elli kerlingu. Monroe er 
bundin við hjólastól, ekki endilega 
vegna aldurs heldur hefur óheil-
brigt líferni tekið sinn toll. Þrátt fyrir 
það lætur hún óhóflegar útlitskröfur 
stjörnuborgarinnar hafa mikil áhrif á 
sig og hefur farið í ótal lýtaaðgerðir 
og skartar enn ljósu lokkunum 
sem hún er svo fræg fyrir. Hún hefur 
aldrei tileinkað sér tækninýjungar á borð 
við Twitter og Facebook og heldur sig til hlés ásamt 
tvítugum elskhuga sem fólk telur að sé á eftir auð-
æfum hennar. 

Marilyn Monroe
85 ára

Umhverfisaðgerðasinni og misheppnaður 
leikari. Kurt Cobain endurvekur Nirvana.

Eftir áralanga bið hefur hljómsveitin Nirvana 
ákveðið að koma saman á ný, en hún hætti 
um miðjan tíunda áratuginn. Kurt Cobain 
hefur verið einfari síðustu ár, grænmetisæta, 
umhverfisaðgerðasinni og hálfgerður 
trúbador. Hann hefur sent frá sér misgóðar 
kassagítarplötur en virðist vera kominn á 
hausinn þar sem Nirvana er á leiðinni í 

tónleikaferðalag um heiminn. Cobain er 
mjög virkur á Twitter og nýtir miðilinn 

til að berjast fyrir réttindum dýra 
og plantna. Cobain hefur einnig 

reynt að koma sér framfæri í 
Hollywood en án árangurs 
enda vonlaus leikari. 

John Lennon
71 árs
John Lennon er kominn 
út úr skápnum en vill ekki 
endurvekja Bítlana.

Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir útgáfufyrirtækja og Pauls McCartney fæst John Lennon 
ekki til að endurvekja Bítlana. Ekki einu sinni til að koma fram á minningar tónleikum 
um George Harrison. Lennon er löngu búinn að losa sig við Yoko, kominn út úr 
skápnum og lifir fábrotnu lífi í ótilgreindu hitabelti ásamt helmingi yngri elskhuga 
þar sem hann kemst í snertingu við náttúruna á hverjum degi. Hann heldur áfram að 
senda frá sér tónlist en aðeins allra hörðustu aðdáendurnir eru enn á hans bandi og 
þykjast skilja tónlistina. Lennon er með Twitter-síðu sem hann uppfærir sjaldan með 
boðskap sem er eins og tónlist hans, óskiljanlegur í augum fjöldans.

Kurt Cobain
44 ára
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SMÁRATORGI 1 
FAGNAR 1. ÁRS AFMÆLI

    ALLIR SEM VERSLA YFIR HELGINA

   FYRIR 10.000 - FÁ AÐ AUKI 
EINA VÖRU AÐ EIGIN VALI GEFINS!

OPNUNARTÍMAR:
MÁN - FÖS 11-18
LAU 10-18
SUN 13-18

SMÁRATOGI 1 • KÓPAVOGI

WWW.DOMTI.IS

FJÖLDI ANNARRA TILBOÐA!

E
inu sinni las ég viðtal 
við Mads Mikkelsen, 
þú veist, danska leik-
arann. Þegar blaða-
maðurinn ætlaði að 
fara að spyrja hann 

einhverra persónulegra spurninga 
svaraði hann: Ég held alltaf fjöl-
skyldunni utan við vinnuna. Ég er 
ekki Mads Mikkelsen en er samt 
að spá í að taka hann mér til fyrir-
myndar. Mér finnst mjög óþægi-
legt að tala um sjálfan mig og mér 
finnst mitt persónulega líf ekki 
koma neinum við. Aumingja konan 
mín er gift mér og greyið dóttir mín 
á mig fyrir pabba. Það er ekki þeim 
að kenna að ég er í þessari vinnu.“

Þetta verður að virða. Í þessu við-
tali fáum við þess vegna ekkert að 
heyra um hvað Rúnar Rúnarsson 
kvikmyndaleikstjóri elskar kon-
una sína mikið og hvað hann lang-
ar til að eignast mörg börn í viðbót. 
Höldum okkur við bíósögur, svona 
að mestu leyti.

Fullur frumsýningarskjálfta
Ef eitthvað er að marka viðtökurn-
ar sem Eldfjall fékk á forsýningunni 
þurfa Rúnar og aðrir aðstandendur 
myndarinnar ekki að örvænta um 
framhaldið. Fagnaðarlætin komu 
engum á óvart. Reyndar eru bíó-
gestir á forsýningum íslenskra bíó-
mynda alla jafna svo kurteisir og 
meðvirkir að þeir brosa, klappa og 
blístra, óháð gæðum myndarinnar. 
Líkast til var það þó ekki ástæðan 
fyrir öllu klappinu núna. Eldfjall 
hefur fengið feiknagóðar viðtökur 
í útlöndum. Hún hefur fengið lof í 
helstu bíóbransablöðunum, henni 
var vel tekið í Cannes, hún verð-
ur framlag Íslands til Óskarsverð-
launanna og svo mætti lengi telja.

Þrátt fyrir meðbyrinn var Rúnar 
fullur kvíða daginn fyrir forsýn-
inguna, þar sem hann sat úti fyrir á 
Hressó, þar sem reykingamenn geta 
enn sest niður og fengið sér sígar-
ettu í skjóli frá haustrigningunni. 
„Maður hefði haldið að maður væri 
búinn að fá frumsýningarskjálft-
ann úr kerfinu. En þetta er íslensk 
mynd um Íslendinga og íslenskan 
samtíma. Síðasta vika hefur verið 
mikil uppskeruhátíð fyrir allt það 
fólk sem stendur að myndinni. Við 
erum öll mjög spennt.“

Vill helst búa á Íslandi
Rúnar og fjölskylda hans fluttu til 
Íslands fyrir um ári, eftir nokk-
urra ára dvöl í Danmörku. Hér vilja 
þau allra helst búa, svona ef krepp-
unni fer eitthvað að létta hjá kvik-
myndagerðarmönnum. „Mig langar 
til að halda áfram að gera myndir 
á Íslandi, með mínu samstarfsfólki 
hér, sem er svo gott að vinna með. 

En fyrst verð ég að átta mig á því 
hvar mínir möguleikar liggja. Hvort 
það eigi eftir að taka mig fimm ár 
að fjármagna næstu íslensku mynd, 
eða hálft ár í Danmörku. Þótt ég 
líti á mig sem ungan mann, 34 ára 
gamlan, eru takmarkað margar 
myndir sem ég get gert um ævina. 
Ég er ekki tilbúinn að bíða í fimm 
ár eftir næstu mynd, þó að ég elski 
land mitt og þjóð og vilji allra helst 
vera hér.“

Theodór mesti töffarinn
Síminn hringir, einmitt þegar 
Rúnar ætlar að fara að brjótast út í 
mikilli ræðu um hvað ein mynd eins 
og Eldfjall skilar miklu fé í þjóðar-
búið. Enda ekki vitlaust að halda því 
til haga. Eldfjall hefur þegar skil-
að nokkur hundruð milljónum til 
Íslands í formi styrkja frá erlendum 
sjóðum. Og svo eru það allir útlend-
ingarnir sem sjá myndina, heillast 
af Íslandi og koma hingað í förmun 
á næstu árum. En nóg um það, og 

aftur að því að hlera símtalið: „Sæll 
Teddi minn! Ég er í miðju viðtali og 
var einmitt að fara að tala vel um 
þig. Má ég ekki hringja í þig eftir 
smá stund þegar ég er búinn?“ 

Rúnari þykir greinilega vænt 
um manninn á hinni línunni. „Ég 
var rosalega ánægður með leikar-
ana í myndinni. Theodór Júlíusson 
er einn besti leikari sem við eigum. 
Hann er einn harðasti nagli sem ég 
þekki, en á sama tíma eitt viðkvæm-
asta blómið. Hans mannlegu eigin-
leikar og í ofanálag hans leikhæfi-
leikar gera það að verkum að hann 
er mjög sérstök týpa.“

Heilsteyptasta verkið hingað til
Fólk á tímamótum í lífinu er oftar 
en ekki umfjöllunarefni Rúnars. 
Þetta á vissulega við um Eldfjall, 
sem Rúnari sjálfum þykir sitt heil-
steyptasta verk hingað til. Myndin 
fjallar um Hannes, 67 ára gamlan 
húsvörð sem er að stíga yfir á síð-
asta skeið lífs síns. Hannes hefur 

lifað undir því oki að það sé veik-
leikamerki að sýna tilfinningar. Það 
hljóta margir að geta speglað sig í 
þeim manni. „Það gefur tímamótum 
Hannesar aukaþyngd að hann hefur 
lítinn tíma til stefnu til að breyta 
lífi sínu. Þar af leiðandi er ástandið 
grafalvarlegt. Kannski sýnir þessi 
mynd að það er aldrei of seint að líta 
til baka og reyna að átta þig á því 
hvort þú hefðir viljað hafa líf þitt 
öðruvísi á einhvern hátt.“

Sjálfur finnur Rúnar samhljóm 
með Hannesi. „Ég man eftir því að 
hafa verið að díla við þessar spurn-
ingar um karlmennsku þegar ég var 
unglingur. Það er gamli skólinn og 
svo er það nútímamaðurinn. Ég er 
af þeirri kynslóð sem er föst þarna á 
milli. Nútímamaðurinn er eiginlega 
ekki enn þá orðinn til. Mjúki maður-
inn er ekki til.“ 

Frá hjara veraldar til allra átta
Stuttmyndirnar hans Rúnars, 
og nú Eldfjall, hafa leitt hann á 

ótrúlegustu staði jarðarkringlunn-
ar. Hann hefur sótt kvikmyndahá-
tíðir allt frá Abu Dhabi og Tókýó til 
smábæjar á Suður-Ítalíu, þar sem 
bæjarbúar snæddu saman kvöld-
verð á torginu og horfðu á myndina 
hans á stórum skjávarpa. Nú síðast 
var það Kasakstan. „Þetta er auð-
vitað mikið ævintýri fyrir mig, sem 
er héðan af hjara veraldar. Ég hefði 
til dæmis ábyggilega aldrei farið til 
Kasakstan af sjálfsdáðum. Ég mun 
aldrei gleyma því.“

Fram undan er meira af því 
sama, ferðalög á framandi 
kvikmynda hátíðir með Eldfjall í 
farteskinu. Hún er framlag Íslands 
til Óskarsverðlaunanna og það eitt 
og sér gæti opnað Rúnari nýjar og 
ókunnar gáttir. „Ef við komumst 
í gegnum næsta sigti að Óskars-
verðlaununum erum við komin í 
einhvern samkvæmisleik sem ég er 
allt of lítill strákur til að átta mig á. 
Þá þarf ég að fara að lesa bækur og 
tala við fróða menn!“

VILL VERA Á ÍSLANDI Rúnar og fjölskylda hans vilja helst vera áfram á Íslandi. Hann segist þó ætla að láta það ráðast af því hversu lengi kreppan ætlar að vara hjá kvikmynda-
gerðarmönnum. Ef það taki hann fimm ár að fjármagna eina mynd hér en hálft ár í Danmörku, eigi hann engra kosta völ. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Mjúki maðurinn er ekki til
Bíómyndinni Eldfjalli hefur verið hampað í útlöndum. Þrátt fyrir það var leikstjórinn Rúnar Rúnarsson svo fullur frumsýningar-
skjálfta fyrir forsýninguna hér að hann mátti varla við tvöföldum espressó á Hressó með Hólmfríði Helgu Sigurðardóttur. Hann lét 
sig samt hafa það, vafði sér sígarettu, kveikti í og gerði það sem honum finnst óþægilegast í heimi – að tala um sjálfan sig. 

Ef við komumst 
í gegnum næsta 
sigti að Óskars-
verðlaununumá 
erum við komin 
í einhvern sam-
kvæmisleik sem 
ég er allt of lítill 
strákur til að átta 
mig á.

Í bíósalnum á frumsýningunni mátti heyra áhorfendur hér og 
þar um salinn snökta yfir tilfinningaþrungnustu atriðunum. 

Rúnar myndi seint teljast til gamanmyndaleikstjóra, þó að honum 
finnist sjálfum myndirnar sínar oft frekar fyndnar. „Ég er stund-
um að pissa í mig af hlátri yfir einhverju sem aðrir brosa kannski 
út í annað yfir. Ég reyni að ná inn í myndirnar mínar þessum litlu 
augnablikum, þessum litlu skondnu hlutum sem eru allt í kringum 
okkur dagsdaglega. En nei, nei, ég bý ekki til gamanmyndir.“

Hann vill samt ekkert frekar láta flokka sig sem listrænan 
leikstjóra. „Ég er ekki að gera myndirnar mínar fyrir menn-
ingarskríbenta. Ég hef gaman af fallegum hlutum og ég reyni 
að leysa myndirnar mínar á fagurkeralegan hátt. Fyrir vikið 
fellur maður í listrænan flokk. En sjálfur myndi ég frekar 
halda að ég væri í Hollywood-áttina en í þá listrænu. Hingað 
til hefur ekkert sem ég hef gert endað í mesta svartnætti, þótt 
það sé kannski ekki í einhverju kandífloss-ljósi. Þetta er allt 
einhvers staðar á gráskalanum.“

Flokkun yfirleitt fer í taugarnar á Rúnari. „Ég er stundum 
spurður: „Hver er markhópurinn fyrir þessa mynd. Er þetta 
eitthvað sem ungt fólk getur séð?“ Mér finnst erfitt að svara 
því. Ég reyni að gera myndir um venjulegt fólk. Það er alveg 
sama hvort aðalsöguhetjan er stelpa úr einhverju fiskiþorpi 
í Danmörku eða gamall maður frá Vestmannaeyjunum. Ef 
maður fjallar af virðingu um venjulegt fólk er ákveðinn sam-
hljómur í okkur öllum. Það skiptir engu máli hvort þú ert 18 
ára eða 67 ára. Um leið og við byrjum að gera hluti fyrir mark-
hópa erum við að tala niður til fólks.“

■ FREKAR Í HOLLYWOOD-ÁTTINA EN ÞÁ LISTRÆNU
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„Ef þú tekur þátt í lífsstíl homma og lesbía ertu að binda þig 
niður. Þú er að binda þig niður í persónulega vanlíðan og 

ánauð.“ Michelle Bachmann í útvarpsviðtali, ræðir um samkynhneigð

„Svo það sé á hreinu, þá trúi ég á þróunarkenninguna og 
treysti vísindamönnum varðandi hlýnun jarðar. Kallið mig 

klikkaðan.“ John Huntsman á Twitter

og hefur sett trúmál enn frekar 
á oddinn. Hún er einlæg baráttu-
kona gegn hjónaböndum sam-
kynhneigðra og fóstur eyðingum 
og segir að þróunarkenning 
Darwins eigi að vera kennd jafn-
hliða sköpunarsögu Biblíunnar og 
nemendur eigi að taka sína eigin 
upplýstu ákvörðun í framhald-
inu. Þá hefur eiginmaður hennar 
starfrækt eins konar meðferðar-
stöð þar sem meðal annars virð-
ist vera boðið upp á meðferð gegn 
samkynhneigð.

Gloppótt þróunarkenning
Perry er ekki síður á þessari línu 
en það má nefna að skömmu áður 
en hann tilkynnti um framboð sitt 
stýrði hann heljarinnar bæna-
samkomu í heimaríki sínu Texas 
þar sem hann leiddi 30.000 manns 
í bæn. Hann er einnig efins um 
þróunar kenningu Darwins, sem 
hann segir vera „gloppótta“, og þó 
að hann segist ekkert vera á móti 
samkynhneigðum er hann samt 
persónulega andsnúinn því að þeir 
fái að ganga í hjónaband.

Santorum er enn einn sann-
trúarmaðurinn, en á ferli sínum, 
meðal annars sem öldungadeildar-
þingmaður, hefur hann meðal ann-
ars líkt kynlífi samkynhneigðra við 
dýraníð. Sú afstaða hefur þó ekki 
haft jákvæð áhrif á fylgi hans og er 
afar ólíklegt að hann muni blanda 
sér í toppbaráttuna. 

Tvístígandi hófsemdarmenn
Hinir frambjóðendurnir taka ef 
til vill síður afgerandi afstöðu en 
hafa engu að síður allir lýst því 
yfir að þeir séu trúaðir og Guð 
hafi haft áhrif á líf þeirra. Það 
sem allir frambjóðendur eiga sam-
merkt er að þeir vilja tryggja sér 
fylgi íhaldssamra grasrótarsam-
taka. Teboðshreyfingin er þar lang-
sterkust, en samkvæmt nýlegri 
könnun kemur í ljós að fylgjendur 
hennar leggja áherslu að að kjörn-
ir full trúar séu afar trúaðir og að 
mál tengd trú séu framarlega í 
pólitískri umræðu.

Vafasamt er þó að einblína 
á Teboðshreyfinguna, því að 
þó að hún sé afar sterk innan 
Repúblikana flokksins gæti of hörð 
staða í ofangreindum málum kost-
að mikið fylgi hjá hófsömu miðju-
fólki þegar prófkjörin eru að baki 
og slagurinn við Obama um óháðu 
kjósendurna hefst. Í sömu könnun 
og vísað var til hér að ofan kemur 
nefnilega líka í ljós að vaxandi 
meirihluti almennings vill alls ekki 
blanda trúmálum og stjórnmálum 
saman.

Því verður fróðlegt að fylgjast 
með línudansinum sem fram 
undan er næsta árið, þar sem fram-
bjóðendur munu kappkosta við að 
afla sér fylgis á sem breiðustum 
grundvelli án þess þó að styggja 
kristna íhaldið.

Þ
rátt fyrir að kannan-
ir meðal almennings í 
Bandaríkjunum sýni 
að flestir séu þeirrar 
skoðunar að brýnustu 
verkefni í bandarísk-

um stjórnmálum lúti að efnahags-
málum og atvinnulífi hefur engu að 
síður lengi verið sterk skírskotun til 
trúarmála í málflutningi þarlendra 
stjórnmálamanna.

Óvíða kemur þessi tilhneig-
ing skýrar fram en í forvali 
Repúblikana flokksins sem fer fram 
um þessar mundir. Þó að fyrstu 
prófkjörin fari ekki fram fyrr en 
eftir fjóra mánuði og forsetafram-
bjóðandi verði ekki útnefndur fyrr 
en eftir um það bil ár er slagurinn 
hafinn fyrir margt löngu og línur 
teknar að skýrast um hver það 
verður sem mun leggja í Barack 
Obama forseta í forsetakosningun-
um í nóvember á næsta ári.

Helstu nöfnin í baráttunni að 
þessu sinni eru Mitt Romney, Rick 
Perry og Michelle Bachmann, sem 
hefur að vísu dalað í fylgi síðustu 
vikur, eftir að Perry fór að blanda 
sér í slaginn. Þar fyrir utan eru 
menn eins og frjálshyggjumaðurinn 
staðfasti Ron Paul, Herman Cain, 
Newt Gingrich, John Huntsman og 
Rick Santorum. Tim Pawlenty hefur 
þegar dregið sig úr keppni og enn er 
óvíst hvort Sarah Palin lætur af því 
verða að bjóða sig fram.

Margvísleg málefni tengjast trú
Málefni tengd trú eru fjölmörg á 
pólitíska sviðinu vestan hafs. Þó 
að þau snúist ekki beint um texta 
Biblíunnar er um ýmis umdeild 
samfélagsleg mál að ræða sem 
hafa orðið að bitbeini milli íhalds-
samra kristinna og frjálslyndara 
fólks. Þar má nefna hjónabönd sam-
kynhneigðra, sem eru eitur í bein-
um heittrúarmanna, en líka rétt 
samkynhneigðra hermanna til að 
tjá sig opinskátt um líf sitt. Þá er 
deilt harkalega um rétt kvenna til 
fóstur eyðinga og nýjasta dæmið 
er kenningar um sköpun heimsins 
og mannskepnunnar, það er hvor 
sé réttari, þróunar kenningin eða 
sköpunar saga Biblíunnar. 

Slokknaði á eldhuganum
Bachmann hefur vakið hvað 
mesta athygli fyrir orð sín og 
gjörðir það sem af er. Hún hefur 
alla tíð verið mjög opinská um trú 
sína og segir framboð sitt vera 
vegna köllunar að ofan. Sá sem 
þar situr vill greinilega hafa vaðið 
fyrir neðan sig því að Perry seg-
ist líka bjóða sig fram að frum-
kvæði Drottins. Bachmann var 
um tíma talin líkleg til að veita 
Romney harða samkeppni um 
útnefninguna, eftir að hafa komið 
vel út úr könnun í Iowa-ríki, en 
fylgið hefur hrunið af henni eftir 
að Perry steig fram. Hún hefur 
nú endurskipulagt baráttu sína 

EFTIRMINNILEG UMMÆLI FRAMBJÓÐENDA

E ftir að hafa komið inn með miklum látum og tekið forystuna í 
skoðanakönnunum umsvifalaust hefur Rick Perry tapað fylgi 

eftir slælega frammistöðu í kappræðum undanfarið. Hann og Mitt 
Romney skiptast nú á að leiða milli kannana en allt púður virðist 
úr Michelle Bachmann í bili og fylgið hrynur af henni.

Kannanir sem bera saman fylgi repúblikana við Barack 
Obama forseta leiða í ljós að Romney kemur best út en á þó 
enn nokkuð í land. Mat fjölmargra stjórnmálagreinenda er að 
svo virðist sem enginn núverandi frambjóðenda eigi raunhæfa 
möguleika á að leggja Obama að velli.

Perry og Romney leiða hópinn

Frambjóðendur á Guðs vegum
Keppnin um útnefningu Repúblikanaflokksins fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum á næsta ári er þegar orðin gríðar-
hörð. Þrátt fyrir að miklir efnahagslegir erfiðleikar steðji að landinu hafa sumir frambjóðendur lagt ofuráherslu á samfélagsmál 
sem tengjast trúarbrögðum. Þorgils Jónsson kynnti sér vægi þessa umdeilda málaflokks í forsetaslag repúblikana.

„Þetta er kenning sem er í gangi en það eru gloppur í henni. 
Við í Texas kennum bæði hana og sköpunarkenninguna og 

klárir strákar eins og þú hljóta að geta séð hvor er rétt.“
Rick Perry við ungan dreng um þróunarkenninguna

Sagnfræðingurinn Magnús Sveinn Helga-
son, sem kennir bandarísk stjórnmál 

við Háskólann á Bifröst, segir ljóst að mál 
tengd kristinni trú og gildum séu mikilvæg í 
stjórnmálabaráttunni þar í landi.

„Það hefur sýnt sig undanfarið að 
repúblik anar sem eru líklegir til að kjósa í 
prófkjörum hafa verið að færast til hægri 
og hófsömum hefur fækkað. Þessi grasrót er 
íhaldssöm í siðferðismálum og metur fram-
bjóðendur út frá sinni eigin veraldarsýn. 
Vilji frambjóðendur komast í gegnum próf-
kjör þurfa þeir sem sagt að höfða afdráttar-
laust til grasrótarinnar. Þarna er um nokkur 
lykilmál að ræða. Á tíunda áratugnum var 
það afstaða til fóstureyðinga en nú virðist 
sem nýjasta prófmálið sé þróunarkenningin 
gegn sköpunarkenningu Biblíunnar.“

Magnús segir að þessi trúarlegu sið-

ferðismál hafi hafið innreið sína í stjórn-
mál vestan hafs fyrir alvöru með forseta-
framboði demókratans Jimmys Carter árið 
1976. Árin þar á undan hafi frjálslyndi auk-
ist í samfélaginu með auknum réttindum 
kvenna, blökkumanna og annarra hópa sem 
höfðu áður verið undirokaðir, og kristna 
íhaldshreyfingin hafi orðið til sem viðbrögð 
við þeirri þróun.

„Þar komu kristnir inn sem ákveðinn 
öflugur kjósendahópur í fyrsta sinn. Svo 
náði Ronald Reagan þessum hópi frá demó-
krötum og síðan þá hafa repúblikanar nokk-
urn veginn haldið þeim.“

Magnús segir áhrif strangtrúaðra hafa 
dvínað á níunda áratugnum og í upphafi þess 
tíunda en þá hafi þeir stimplað sig inn á ný. 
„Eftir það hafa þeir haft mjög sterka stöðu 
og mikið vægi í bandarískum stjórnmálum.“

■ HVENÆR FÓRU TRÚMÁL AÐ SKIPTA SKÖPUM Í KOSNINGUM?

Jimmy Carter reið á vaðið í forsetakosningunum árið 1976 
Magnús Sveinn Helgason, sagnfræðingur og sérfræðingur í bandarískum stjórnmálum

Í BLJÚGRI BÆN Rick Perry segir sjálfan Guð hafa hvatt sig til að sækjast eftir útnefningu repúblikana til forsetakosninganna á 
næsta ári. Skömmu áður en hann kunngerði framboð sitt fór hann fyrir 30.000 manns á bænasamkomu í Texas. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Tilboðin gilda 29.sept - 2. okt. 
eða meðan birgðir endast

TÓMATSAFI
THE CO-OPERATIVE

Kræsingar & kostakjör

 28%
afsláttur

998kr/kg

áður 1.798 kr/kg 

299kr/kg

áður 498 kr/kg 

99kr/kg

áður 198 kr/kg 

129kr/kg

áður 179 kr/kg 

ÞORSKFLÖK
ROÐ- OG BEINLAUS

GRÍSASKANKAR
FERSKIR

EPLI
JONAGOLD

GGGOURMET OURRMETET LLLAMBALÆRAAMBABALLÆRII
AF NÝSLÁTRUÐÝAF NÝSLÁTRUÐUÁÝS ÁT ÐAAF NÝNÝSÝSSLLÁTÁTRTRRUÐUÐÐU

1.395kr/kg

áður 1.698 kr/kg

989kr/kg

áður 1.498 kr/kg 

NAUTAHAKK
FERSKT 12%

GOURMET LAMBAHRYGGUR
AF NÝSLÁTRUÐU

1.699kr/kg

áður 1.985 kr/kg 
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NETTÓ KAFFI
400 G

399kr/pk.

áður 459 kr/pk.

 25%
afsláttur

 40%
afsláttur

 45%
afsláttur

 34%
afsláttur

 50%
afsláttur

2.249kr/kg

áður 2.998 kr/kg 

ROAST BEEF
KRYDD INNRALÆRI

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

198kr/pk.

áður 239 kr/pk. 

HRÍSKÖKUR
LJÓSAR ERÐA DÖKKAR



1. október 2011  LAUGARDAGUR36

Gerlos er aðlaðandi skíðabær í austurrísku Ölpunum og vel þekktur á meðal skíðafólks. Hann 
býður upp á frábærar aðstæður fyrir skíðafólki á öllum aldri og líflega fjallastemningu. Gerlos 
liggur í 1.300 m hæð og er eitt af fjórum skíðasvæðum í Zillertal Arena, liggur í allt að 2.500 
m hæð yfir sjávarmáli og því talið einstaklega snjóöruggt svæði. Tæplega 50 skíðalyftur eru 
á svæðinu og skíðabrekkurnar sem eru um 166 km á öllum erfiðleikastigum eiga eflaust eftir 
að koma vönu skíðafólki skemmtilega á óvart. Flogið er með Icelandair til München og haldið 
sem leið liggur til Gerlos. Gist er á 3* fjölskyldureknu hóteli í austurrískum stíl þar sem 
morgunverðarhlaðborð og fjögurra rétta kvöldverður með salathlaðborði er innifalið. Hótelið 
býður einnig upp á nýlega heilsulind. Fararstjórar eru með hópnum alla ferðina, gista á 
sama hóteli og sjá um að skipuleggja skíðaferðir fyrir þá sem það vilja.

Fararstjórar: Guðmundur K. Einarsson & Steingrímur Birgisson
Verð: 184.400 kr. á mann í tvíbýli.  
Rútuferðir til / frá hóteli í Gerlos innifaldar! 
Innifalið: Flug með Icelandair til München, flugskattar, rútuferðir til og frá 
flugvelli, gisting í 7 nætur á 3* hóteli í Gerlos, morgun- og kvöldverður, 
aðgangur að heilsulindinni og íslensk fararstjórn.

4. - 11. febrúar 2012 
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Gerlos í Austurríki 

SVIGSKÍÐAFERÐ

 

Tóbak róm ræmir, 
remmu framkvæmir, 
tungu vel tæmir, 
tár af augum flæmir, 
háls með hósta væmir, 
heilann fordæmir, 
og andlit afskræmir. 

Tóbaksneysla hefur alla tíð 
verið álitin leiður ávani, 

eins og þessi vísa eftir Hallgrím 
Péturs son sýnir. Skáldið var uppi 
á sautjándu öld, á sama tíma og 
tóbakið var að ryðja sér til rúms 
á Íslandi. Tóbak var sagt hafa 
sljóvgandi áhrif á fólk, auk þess 
sem það þótti ósómi að eyða pen-
ingum í tilgangslaust nautnalyf. 
Þá þótti það einfaldlega argasti 
sóðaskapur að neyta þess.

Stór hluti af stúkumenning-
unni í upphafi 20. aldar var að 
tala fyrir hvers kyns bindindi og 
var tóbakið þar ekki undanskil-
ið. Sígarettur urðu ekki vinsæl-
ar á Íslandi fyrr en á stríðsár-
unum, en þá var það helst ungt 
fólk sem reykti þær amerísku. Á 
sjötta áratug síðustu aldar komu 
fram rannsóknir sem sýndu mjög 
ákveðin tengsl lungnakrabba-
meins og sígarettu reykinga. Þá 
var farið að berjast af alvöru 
gegn sígarettureykingum og 
árið 1969 voru fyrstu tóbaks-
varnarlögin sett. Í þeim fólst 
bann við auglýsingum á sígar-
ettum. Reyndar voru þá einnig 
gerðar tilraunir með að merkja 
sígarettupakka með viðvörunum, 

en því var fljótlega hætt vegna 
deilna við framleiðendur. 

Árið 1974 gerði borgarlæknir 
könnun á reykingavenjum grunn-
skólabarna. Niðurstöðurnar voru 
sláandi, en þær sýndu að 12 pró-
sent tólf ára barna reyktu á þeim 
tíma. Eftir þessa rannsókn var 
farið í mikið átak, sem skilaði 
hröðum árangri meðal yngstu 
notendanna. 

Þótt verulega hafi dregið 
úr sígarettureykingum virð-
ist tóbakið alltaf hafa eitthvert 
aðdráttarafl. Á undanförnum 
árum hefur neysla munn tóbaks 
til dæmis aukist. Því fer því 
fjarri að þeir sem berjast gegn 
tóbaksneyslu geti lagt árar í bát 
og snúið sér að öðrum málum.

Tóbak tár af augum flæmir
Í Horni Þjóðminjasafnsins stendur nú yfir sýning þar sem skoða má úrval gripa sem tengjast tóbaksnotkun. Hólmfríður Helga 
Sigurðardóttir hafði sýningarstjórann, Ágústu Kristófersdóttur, sér til halds og trausts á röltinu um safnið. Gripirnir, sem margir 
hverjir voru til á hverju heimili á síðustu öld, eru svo framandi í dag að full þörf var á leiðsögn.

ÆFINGIN SKAPAR MEISTARANN Rétt eins og með alla aðra iðju þarf að æfa sig að reykja áður en það kemst upp í vana. Þessar stúlkur æfðu sig 
fyrir framan spegil með bros á vör. Myndin var tekin í kringum 1955.  MYND/GESTUR EINARSSON

Spýtubakki
Munntóbaksmenn notuðu 
spýtubakka til að hrækja út úr sér 
tóbakinu þegar þeir voru búnir að 
ná úr því nikótíninu. Vinnu konur 
höfðu víst margar hverjar óbeit á 
bökkunum, þeir þóttu óþrifalegir og 
þá þurfti að þrífa daglega. Í einni 
munnmælasögunni sem sjá má á 
sýningu Þjóðminjasafnsins segir af karli 
sem þurfti nýtni sinnar vegna ekki að nota 
spýtubakka: „Karl einn átti að hafa verið sérlega nýtinn á tóbakið 
sitt, af fátækt, nísku eða bara forsjálni. Hann tuggði skroið en 
hélt tuggunum til haga þegar þær fóru að dofna, þurrkaði þær 
og notaði síðan í pípuna. Öskunni hélt hann líka til haga, spýtti 
í hana tóbaksleginum þegar hann tuggði skroið og notaði hana 
síðan sem neftóbak.“ 

Tóbakspungur
Tóbakspungurinn var 
einfaldlega gerður úr 
eltum hrútspungi. Í 
hann fór tóbakið þegar 
búið var að skera það á 
tóbaksfjöl. Krakkarnir voru oft 
fengnir í það verk að skera tóbakið, 
enda þótti það heldur leiðinleg iðja. Þegar tóbakið hafði verið 
skorið var það elt í pungnum, það er að segja pungurinn nudd-
aður og tóbakið þannig gert smærra. Þá var tóbakið tilbúið til 
neyslu og tekið úr tóbakspungnum og sett í dós eða pontu.

Tóbakshorn
Tóbaksponturnar voru afar mis-
jafnar í útliti og margar hverjar 
fegurstu smíðisgripir. Algengt 
var að þær væru úr kinda-
hornum eða beinum og 
fagurlega útskornar eða 
skreyttar. Konur gengu 
ekki með eins stórar pontur 
og karlarnir, enda þótti það ekki sérlega fínt að konur tækju í 
nefið. Þeirra pontur voru töluvert minni, fóru vel í vasa eða undir 
svuntuna, og voru kallaðar kerlingarpontur.

GAMALL MAÐUR SNÚSSAR SIG Sumir fengu sér tóbak með því að 
hella einfaldlega úr pontunni upp í nefið á sér.    MYND/ÓLAFUR MAGNÚSSON

■ BARÁTTAN GEGN BÖLINU

Reykjarpípa
Pípureykingar hafa verið stundaðar á 
Íslandi svo lengi sem tóbak hefur 
verið flutt hér inn. Þær hafa 
hins vegar aldrei verið í farar-
broddi yfir þær leiðir sem 
mögulegar eru til að næla 
sér í nikótín. Krítarpípur 
eru þó með algengustu 
fornleifafundum frá 
17. öld.

Tóbaksdósir
Tóbaksdósirnar voru, rétt 
eins og ponturnar, notaðar 
til að geyma tóbakið í 
þegar það var tilbúið 
til neyslu. Á Þjóðminja-
safninu eru til ógrynni 
af þeim, frá einföldustu 
dósum til gulli sleginna 
dósa með eðalsteinum. Þessi fína 
tóbaks dós úr gulli, sem mynd fylgir af hér, 
var í eigu Tryggva Guðmundssonar alþingis-
manns. Hann fékk dósina að gjöf árið 1878, en tóbaks-
dósir þóttu tilvaldar tækifærisgjafir fyrir fína menn. Dósin ber það 
með sér að hafa lítið sem ekkert verið notuð og má því leiða að 
því líkur að annað hvort hafi Tryggvi ekki verið mikill tóbaksmaður 
eða átt aðra ófínni pontu sem hann notaði hversdags. 

S ígarettur komust fyrir alvöru í tísku á 
Íslandi á stríðsárunum. Þeim hefur þó 

alltaf fylgt talsverð andstaða og börðust 
ungmennasamtök oft gegn þeim. Drengir 
gengu sumir í samtök á borð við „Samtök 
pilta gegn sígarettureykingum“, þar sem 
þeir hétu því að reykja aldrei og reyna 
eftir fremsta megni að halda öðrum pilt-
um frá reykingum líka. Ungu mennirnir 

á þessari ljósmynd hafa 
líkast til ekki gengið 
í samtökin á sínum 
yngri árum, svo sátt-
ir virðast þeir vera 
við sígaretturnar 
sínar þar sem þeir 
bregða á leik í grasinu.

Öskubakkar
Eftir að sígarettur náðu yfir-
höndinni á tóbaksmark-
aðnum um miðbik 20. 
aldarinnar urðu ösku-
bakkar að vin sælum 
tækifærisgjöfum. Allir 
áttu öskubakka í stofunni 
hjá sér, hvort sem þeir 
reyktu eða ekki, enda þóttu 
þeir bæði stofu stáss og oftast 
sjálfsagt mál að gestir reyktu 
inni fyrir ef þeim sýndist svo. Glit-öskubakkarnir íslensku voru 
fögur hönnun sem var til á öllum betri heimilum. Þá var það 
klassískt að fyrirtæki létu gera fyrir sig sérmerkta öskubakka úr 
harðplasti. Þeir þóttu viðeigandi gjöf til starfsmanna og annarra 
velunnara fyrirtækjanna. 

■ ENGIR STÚKUDRENGIR 

 MYND/ÓLAFUR JÓHANNESSON
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Óregluleg perla 
Glerlistamaðurinn 
Oiva Toikka er 
frægur fyrir fallega 
fugla úr munn-
blásnu gleri. Finn-
inn er áttræður í ár 
en hvergi nærri 
hættur störfum. 
SÍÐA 2

Íslensk hönnun um allan heim
Fimm sýningar á íslenskri hönnun fara fram 
um allan heim þessa dagana. Í Peking í Kína, 
Seattle í Bandaríkjunum, Búdapest í Ungverja-
landi og tvær í Frankfurt í Þýskalandi. SÍÐA 6
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Á sviði hönnunar, og þá eink-
um glerlistar, þykir Finninn 
Oiva Toikka einstakur. Átt-
ræður nú í ár er hann enn 
að og má nefna sem dæmi 
að Magis hefur á þessu ári 
sett í framleiðslu hillur í 
barnaherbergi, í líki há-
hýsis. 

Toikka nam leirlist 
en helgaði sig síðar al-
farið glerlistinni. Hann 
er rómaður fyrir gler-
fugla sína sem hann 
hefur hannað fyrir 

glerframleiðandann 
Iittala í gegnum tíðina, 
alls kyns litríka fugla 
sem eru þekktir á heims-
vísu en hver fugl er úr 
munnblásnu gleri. Verk 
Toikka eru jafnan á 
glerlistasýningum um 

víða veröld og munir 
eftir hann eru á söfn-
um um allan heim.

Toikka er óvenju-
legur að því leyti 
hve víða hann 
hefur haslað sér 

völl. Hann hefur unnið sem sviðs- 
og búningahönnuður, oftast með 
einum þekktasta leikstjóra Finna, 
Lisbeth Landefort, en auk þess 
hefur hann unnið verkefni fyrir 
Finnsku óperuna. Öðru hverju 
hefur hann svo tekið að sér textíl-
hönnun fyrir Marimekko.

Þegar Toikka hefur verið beð-
inn að útskýra verk sín hefur 
hann sagt: „Barokk er rétta orðið 
til að lýsa þeim. Enda er upp-
runaleg merking þess „óregluleg 
perla“.

juliam@frettabladid.is

Magis hóf fram-
leiðslu á þessum 
einstöku barna-
herbergishillum 
nú í ár.

Fugl handa 
börnum úr 
plasti sem 
má sitja á. 
Hannað fyrir 
Magis.

Fuglarnir hans Toikka 
eru af öllum stærðum 
og gerðum, uglur, 
mörgæsir, endur 
og fleira til og eru 
allir úr munnblásnu 
gleri.

Oiva Toikka við glerlistaverk sitt í sendiráði Finnlands í Washington fyrir nokkrum árum. Verk hans eru þekkt um víða veröld og 
Toikka hefur hlotið fjölda viðurkenninga og verðlauna.

● NÝTT HLUTVERK FLÖSKUNNAR  Íslenska 
hönnunarfyrirtækið Bility hefur vakið mikla athygli fyrir 
frumlegar og öðruvísi vörur en einn hönnuða fyrir-
tækisins, Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir, á heiðurinn af 
þessum skemmtilegu vösum úr pappa. Hugmyndin 
byggir á því að gefa gömlu drykkjarflöskunni nýtt hlut-
verk en pappaumgjörðin, sem myndar vasa, getur nýst 
utan um alls kyns gosdrykkja- og safaflöskur. 

● ÚR SJÓNUM  Óvenjuleg dönsk netverslun, 
bagus.dk, hefur vakið athygli fyrir muni sem seld-
ir eru á vefnum og allir unnir úr við úr skipum. Skip-
in eiga það sameiginlegt að hafa siglt í kringum eyj-
arnar Jövu, Balí og Lombok. Framleiðslan er styrkt 
af Danida-verkefninu, sem skal gæta þess að fram-
leiðslan fari fram samkvæmt öllum reglugerðum. 

● HREKKJAVAKA  Þótt enn sé mánuður í 
hrekkjavökuhátíðina má fara að huga að undir-
búningnum. Hátíðin nýtur sívaxandi vinsælda 
hérlendis þar sem ungir sem aldnir útbúa veit-
ingar og skreytingar fyrir kvöldið. Benda má 
áhugasömum á óvenjulegan myndaþátt í nýj-
asta hefti danska blaðsins Bolig Liv en þar eru til-
lögur að „fullorðins“ hrekkjavökuskreytingum úr 
appelsínugulum haustlaufum til að mynda.

Toikka hefur hannað nokkrar 
vörur ætlaðar börnum fyrir 
Magis, til dæmis þetta 
skemmtilega tré.

Barokk lýsir mér best
● Glerlistamaðurinn Oiva Toikka er fyrir löngu orðinn frægur fyrir yndislega fugla úr 
munnblásnu gleri. Finninn er áttræður í ár og er hvergi nærri hættur störfum.

Glerfyrirtækið 
Nuutajarvi hefur 
framleitt 
kertastjaka eftir 
Toikka.

LEVI’S gallabuxur, verð kr. 9.995 - 11.995.-

KORPUOUTLET, KORPUTORGI • Opið mánudag til laugardags frá 11 til 18 • Sunnudaga frá 12 til 18 • S. 578 9400

Girnilegasti lagermarkaður landsins!
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Fylgstu með okkur á Facebook



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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Áætlunarferðir Flug  rútunnar 
eru í tengslum við allar 
komur og brottfarir flugvéla 
um Keflavíkurflugvöll.

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST  
Á EINFALDAN HÁTT

RÚTAN SEM 
ÞÚ MÁTT EKKI 
MISSA AF!

Skannaðu QR kóðann  
með snjallsímanum þínum O

Mán. - lau. Sunnudagar

04:40 04:40
05:00 05:00
05:20 05:20
05:40 05:40
06:00 06:00

09:30
10:30 10:30
11:30 11:30
12:30 12:30
13:30 13:30

14:00 14:00
15:00 15:00
16:00

23:00 23:00

Áætlun Flugrútunnar frá BSÍ 
til Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar

Ferðir á milli 
Umferðarmiðstöðvarinnar 
og Keflavíkurflugvallar.

VERÐ / AÐRA LEIÐ
Fullorðinn 1950 KR

0–11 ára FRÍTT

12–15 ára 975 KR

Bleika slaufan verður til 
sölu á BSÍ 1. – 15. október.

Hildur Sesselja Aðalsteinsdóttir 
er heimakær. Enda ekki skrítið, 
heimili hennar er bæði hlýlegt og 
fallegt og valinn hlutur á hverj-
um stað. „Við erum öll heimakær, 
bæði krakkarnir og við foreldr-
arnir,“ segir hún en bætir við að 
fjölskyldan bregði sér stundum 
af bæ. Hjarta heimilisins er í eld-
húsinu þar sem þau horfa á Esjuna 
yfir morgunmatnum en þaðan er 
opið yfir í stofuna. „Úr eldhúsinu 
sést vel yfir íbúðina og þar heyr-
ir maður í öllum. Við erum hrifin 
af skandinavískri hönnun,“ segir 
Hildur, sem reglulega á erindi til 
Danmerkur og Svíþjóðar að kaupa 
inn vörur fyrir Bella Bútík sem 
hún rekur á skólavörðustíg. „Við 
höfum stundum keypt okkur hús-
gögn á ferðum okkar þangað. Ég á 
mér engan uppáhaldshönnuð en er 
hrifin af húsgögnum með karakt-
er og blanda gjarnan saman gömlu 
og nýju. Persneskar mottur finnst 
mér líka gera heimilið mjög hlý-
legt. Ætli stíllinn hafi ekki smám 
saman orðið heimilislegri og hlý-
legri með aldrinum,“ segir Hildur 
sposk.  - rat

Líður vel heima
● Fjögurra manna fjölskylda lætur fara vel um sig á Seltjarnarnesinu innan um 
skandinavíska hönnun. Húsfreyjan segir stílinn á heimilinu verða hlýlegri með árunum.

Montana-hillurnar halda utan um smá-
hlutina í stofunni.

Hildur Sesselja Aðalsteinsdóttir, eigandi Bella bútík  á Skólavörðustíg, er heimakær.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Eldhúsið er vinsælasti staður fjöl-
skyldunnar á heimilinu. Hildur segist 
lítið í framandi réttum en elda frekar 
lambakjöt og gúllassúpur.

Hildur hefur safnað strumpum frá 
barnæsku og á yfir 400 strumpa.

Hugað að hverju smáatriði. Falleg blóm í vasa 
og skálar og kertastjakar frá ittala skreyta 
hvítan skenk en húsráðendur eru hrifnir af 
skandinavískri hönnun.

Uppáhaldshlutur Hildar á heimilinu er píanóið, 
en það var í eigu ömmu hennar og afa sem 
spilaði jólalögin á píanóið fyrir fjölskylduna. 
Gæsalampinn er úr Kisunni en Hildur heillaðist 
að mjúkri birtunni. Málverkið í borðstofunni er eftir nýútskrifaðan myndlistarmann frá LHÍ, Þorvald 

Jónsson, sem er í uppáhaldi hjá Hildi.

Heimir & Kolla vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00



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

Fallega 
Jólaskeiðin 
frá Ernu
          Verð 16.500. 

ERNA
Skipholti 3, s.552 0775, erna.is

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

Laugavegi 63 • S: 551 4422

 

laxdal.is

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

Þetta er allt sama tóbakið  heitir sýning sem var 
opnuð í Þjóðminjasafni Íslands í gær. Henni er ætlað 
að varpa ljósi á sögu tóbaksnotkunar og baráttuna 
gegn henni allt frá upphafi 17. aldar og fram til 1990. 
Til þess eru notaðir gripir og ljósmyndir frá Þjóðminja-
safni, gripir og gögn frá Krabbameinsfélaginu og tónlist 
sem hefur verið notuð í baráttunni gegn reykingum.

É
g er fiskur sem veiðir 
fiska. Fékk veiðidellu 
fyrir tveimur árum og 
fer flestar helgar með 

Viktori og vinum til veiða við eitt-
hvert vatnanna í nágrenni Essex. 
Ég er nokkuð fiskin og hef feng-
ið sjö fiska þegar best lét,“ segir 
Leoncie, sem undanfarin sex ár 
hefur búið á Englandi en hyggst nú 
flytja með íslenskum eiginmanni 
sínum til Íslands á ný.

„Viktor þjáist af heimþrá og 
það geri ég líka. Ísland er svo frá-
brugðið öðrum löndum og ég 
sakna vatnsins, hreina lofts-
ins, fjallanna og harðfisks-
ins.“

Heimferð þeirra hjóna 
hefur seinkað vegna veik-
inda Viktors, sem þurfti í 
stóran uppskurð, en batinn 
kemur hægt og hljótt þótt 
Leoncie geti ekki strax 
boðið honum á dans-
gólfið.

 „Við Viktor kynnt-
umst þegar ég kom í 
fyrsta sinn til Íslands að 
skemmta í Glæsibæ. Þá 
bauð hann mér drykk, 
sem ég afþakkaði því ég 
taldi hann á höttunum 
eftir einhverju meira. 
Viktor reyndist hins 
vegar yndis legur 
íslenskur maður, 
sterkur og góður, 
og ég varð fljótt 
ástfangin,“ segir 
Leoncie, sem 
gafst sínum 
heittelsk-
aða fyrir 29 
árum. Saman 
bjuggu þau 
lengst af 
í  K ó p a -
v o g i  o g 
þar hefur 
Leoncie auga-
stað á húsi.

„Það er skrýtið 
að horfa til Íslands 
eftir banka hrunið 
og húsnæðisverð er 
nánast óviðráðanlegt. 
En ég er raunsæismann-
eskja í ákvörðunum og geri 
ekkert nema að vel athuguðu 

máli, enda gefur mér enginn neitt,“ 
segir Leoncie, sem er tvístígandi 
yfir að flytja aftur til Íslands.

„Í gegnum tíðina hef ég haft 
það mjög skítt á Íslandi. Íslend-
ingar þjást margir af djúpstæðum 
kynþáttafordómum og þótt íslensk 
hegningarlög, grein 233A, kveði á 
um ströng viðurlög við kynþátta-
hatri eru lögin bara til skrauts. 

Fólk hefur kom-
ist upp með að 

kalla mig 
ýmsum 

ónöfn-
um en 

aldrei hefur verið gert neitt í mál-
unum. Á Englandi færi sá hinn 
sami í fangelsi, því þar virkar 
dómskerfið,“ segir Leoncie sár og 
efast um að ástandið hafi batnað 
þótt alltaf fjölgi innflytjendum á 
Íslandi.

„Viktor þráir að flytja aftur til 
Íslands en ég velti sífellt fyrir mér 
hvort það sé rétt ákvörðun. Ég er 
orðin hundleið á að tilheyra minni-
hlutahópi og vil ekki lifa lengur í 
þjóðfélagi þar sem meirihlutinn 
valtar yfir allt og alla. Ég fæ ekki 
skilið hvers vegna íslenskt þjóð-
félag breytist ekki í samræmi við 
aukna fjölmenningu og verður 
vinveittara útlendingum,“ segir 
Leoncie.

Á Englandi starfar Leoncie 
mestmegnis við tónsmíðar fyrir 
indverskar kvikmyndir. Vegna 
vinnunnar fer hún mikið til síns 
gamla heimalands og segist helst 
vilja flytja þangað.

„Það eru góðir hlutir að gerast 
hjá mér og ég gleðst yfir að allt sé 
á uppleið. Nýja platan, Dansaðu 
við Leoncie, hefur vakið óvænta 
athygli í Bandaríkjunum, en á 

henni eru þau tólf ný og gömul 
lög sem ég hef samið á 

íslensku í gegnum 
árin. Mig langar að 

kynna heiminum 
íslenska tungu 
því hún er falleg 
og fólk heillast 

af málinu,“ segir 
L e onc ie ,  s em 

einnig vonast til að 
halda útgáfutónleika 

á Íslandi og leitar sam-
starfs við tónleikahald-

ara.
„Ég kem langoftast 

að tómum kofanum 
þegar ég leita liðsinn-

is íslenska tónlistar-
bransans og hef ávallt 

verið útilokuð frá tón-
listarverðlaunum, 
þrátt fyrir áratuga 
tónlistarstarf. Í dag 
er mér orðið sama. 
Ég kæri mig ekki 
um að mála mig 
hvíta til þess eins 
að vera gjaldgeng; 
ég vil bara vera 

Prinsessan Leoncie fer til vatnaveiða um helgar á milli þess sem hún semur indverska kvikmyndatónlist.

Vil ekki mála mig hvíta



Þessi sýning er að frumkvæði leik-
hópsins Leikur einn, sem er nú 
eiginlega bara ég,“ segir Sigurður 
Skúlason leikari um eigin einleik, 
Hvílíkt snilldarverk er maðurinn, 
sem hann frumsýnir í Þjóðleikhús-
kjallaranum á sunnudagskvöld. 

„Aðdragandinn er orðinn lang-
ur. Ég hef lengi gengið með þá hug-
mynd að vinna með texta Shake-
speares og á síðustu mánuðum og 
misserum þróaði ég hugmyndina í 
samstarfi við leikstjórann, Bene-
dikt Árnason. Við lögðumst yfir 
Shakespeare og lásum fjöldann 
allan af leikritum og pældum í ein-
tölum og senum. Annars vegar út 
frá því að ná að spanna mannsæv-
ina frá vöggu til grafar, taka fyrir 
æskuna og síðan ferðina í gegnum 
ást, metnað, stríð og átök allt fram 
í elli og dauða. Það kemur þarna 
fyrir alls konar fólk af báðum 
kynjum og öllum stigum þjóð-

félagsins og við skoðum hvern-
ig þetta fólk tekst á við lífið og 
aðstæður sínar. Hinn útgangs-
punkturinn er sá að draga upp 
mynd af lífinu sem leikhúsi, enda 
var það Shakespeare hug leikið 
að líkja lífinu við leikhús. Þetta 
tvennt vefst saman í sýningunni 
og vinnslu handritsins.“

Sigurður vefur texta úr ólík-
um verkum Shakespeares saman 
í samhangandi frásögn. „Það eru 
náttúrulega fjölmörg brot, bæði 
eintöl, heilar senur, brot og stak-
ar setningar sem er sett í þetta 
samhengi. Ég leik ýmsar og ólík-
ar persónur og um leið er ég sögu-
maður sem gefur örlitla innleið-
ingu í senurnar.“

Sýningin er samstarfsverkefni 
leikhópsins Leikur einn og Þjóð-
leikhússins, sýnd í Þjóðleikhús-
kjallaranum og hefst klukkan 
19.30.     fridrikab@frettabladid.is

Spanna ævina 
frá vöggu til grafar
Hvílíkt snilldarverk er maðurinn nefnist nýr einleikur Sigurðar Skúla-
sonar og Benedikts Árnasonar, byggður á verkum Shakespeares.

Sigurður Skúlason bregður sér í fjölmörg hlutverk í einleiknum Hvílíkt snilldarverk er 
maðurinn.
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AFMÆLISHÁTÍÐ
TÖSKU- OG HANSKABÚÐIN
FAGNAR 50 ÁRA AFMÆLI SÍNU

Tösku og hanskabúðin  •  Skólavörðustíg 7  •  101 Reykjavík  •  Sími 551 5814  •  www.th.is

afsláttur af öllum vörum vikuna 1.–8. október

HAPPDRÆTTI

Kaffi og konfekt í tilefni dagsins.

Heppinn viðskiptavinur vinnur
glæsilega ferðatösku.

Sérstakur 50% afmælisafsláttur a

Á Í

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

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

Mörkinni 6 - Sími 588 5518

NÆG BÍLASTÆÐI

TOPPVÖRUR • TOPPÞJÓNUSTA

Nýkomnar í úrvaliNýkomnar í úrvali
úlpur og kápurúlpur og kápur

Dún -og vattkápur 50% afsl.Dún -og vattkápur 50% afsl.

Lummur með sírópi  heyra til á laugardags- og sunnudagsmorgnum. 
Þær eru fljótlegar, einfaldar og ómótstæðilegar. Blandið 2 dl af hveiti, 
1 msk. sykri, 1 tsk. lyftidufti,  tsk. salti, 1 dl haframjöli, 2½ dl mjólk, 2 
msk. olíu og 1 eggi í skál, steikið í litlum skömmtum og njótið.

Leoncie segir margar þeirrar skoðunar 
að Ást á pöbbnum sé hennar besta 
íslenska lag, en sjálf hefur hún mest 
dálæti á Enginn trekantur hér og Litla 
sjóaranum sem hún gerir myndband við 
um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/EINAR ÓLASON

ég sjálf, eins og Guð skapaði mig. 
Hins vegar er óréttlátt að útiloka 
mig af þeirri einu ástæðu að ég er 
hæfileikaríkur útlendingur,“ segir 
Leoncie og bætir við:

„Í dag er ég sterk og gef lítið 
fyrir álit annarra. Fólk hefur 
enda aldrei náð að kynnast pers-
ónu minni. Það hefur dæmt mig án 
þess að gefa mér séns.“

En hvern mann hefur Leoncie þá 
að geyma? 

„Ég er gefandi, örlát og heiðar-
leg manneskja, og mjög góður 
vinur vina minna. Verði ég vör 
við óréttlæti breytist ég í tígris-
dýr. Misskilningur um mig er 
allur vegna útlits míns en ég kom 
með glamúr og litadýrð frá öðrum 
menningarheimi. Af því að ég var 
ekki hvít, bláeygð og ljóshærð var 
ég strax lögð í einelti vegna öðru-
vísi útlits, hæfileika og bjagaðr-
ar íslensku. Íslendingar láta útlit 
fólks þvælast of mikið fyrir sér og 
þeir sem Guð skapaði öðruvísi en 
Íslendinga eiga þar erfitt líf,“ svar-
ar Leoncie í einlægni. 

En hefur hún eignast góðar vin-
konur á Íslandi í gegnum tíðina?

„Nei, ég hef aldrei eignast 
íslenskar vinkonur. Þær hafa allt-
af verið afbrýðisamar og hrædd-
ar um mennina sína nálægt mér. 
Þó hef ég verið gift kona í næst-
um þrjá áratugi. Það er erfitt að 
eiga vinskap þeirra sem haldnir 
eru minnimáttarkennd, en hennar 
vegna vildu þær ekki kynnast mér 
í raun og eignast í mér góðan vin.“
 thordis@frettabladid.is

Framhald af forsíðu

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

FRÉTTIR FRÉTTIRFRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN



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

BÍLAR &
FARATÆKI

6.5 TURBO - DÍSEL
CHEVROLET 2500 38” breyttur. Árgerð 
1996, ekinn aðeins 159.þ km,er á 35 „ 
dekkjum, 5 gírar. Verð áður 1.290.000. 
Tilboð 990.000. Rnr.244624

FLOTT EINTAK.
HONDA HR-V. Árgerð 2002, ekinn 
aðeins 53.þ km , sjálfskiptur. Verð 
980.000. Rnr.245058.

GOTT EINTAK.
JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 4X4. 
Árgerð 2005, ekinn 124.þ km, bensín, 
sjálfskiptur. Verð áður 2.490.000. Tilboð 
1.990.000.Rnr.124483.

7 MANNA.
FORD EXPLORER 4X4. Árgerð 2006, 
ekinn 115.þ km,leður,topplúga, 
sjálfskiptur. Verð áður 3.190.000. Tilboð 
2.590.000. Rnr.124517.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.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

ÁRGERÐ 2010
VW POLO TRENDLINE Árgerð 2010. 
Ekinn 58 Þ.KM Verð kr. 1.690.000. 
Listaverð 1.920.000.

ÁRGERÐ 2010
VW POLO TRENDLINE Árgerð 2010. 
Ekinn 49 Þ.KM Verð kr. 1.690.000. 
Listaverð 1.920.000.

ÁRGERÐ 2010
VW POLO TRENDLINE Árgerð 2010. 
Ekinn 50 Þ.KM Verð kr. 1.690.000. 
Listaverð 1.920.000.

ÁRGERÐ 2010
VW POLO TRENDLINE Árgerð 2010. 
Ekinn 46 Þ.KM Verð kr. 1.690.000. 
Listaverð 1.920.000.

ÁRGERÐ 2010
VW POLO TRENDLINE Árgerð 2010. 
Ekinn 54 Þ.KM Verð kr. 1.690.000. 
Listaverð 1.920.000.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

SUBARU Impreza STI. árg. 2006, 
ek. 45km, 6 gira, brembo bremsur, 
18”prodrive felgur, Sti framsvunta, 
Blitz turbo timer, orginal bíll, ekkert 
tjúnaður, 100% þjónustubók, einn 
eigandi, HRIKALEGA FLOTTUR, ER Í 
SALNUM HJÁ OKKUR. STGR. 3.590.000

MMC Pajero gls. Árg. 2003, ek. 136 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.leður, 
krókur. o.fl. MJÖG GÓÐUR BÍLL, ER Á 
STAÐNUM. Verð 2.190.000.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

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

ÁRGERÐ 2011
SUZUKI GRAND VITARA PREMIUM+ 
(CRUISE, A/C, ÁLFELGUR) Árgerð 2011. 
Ekinn 14 Þ.KM Verð kr. 4.690.000. 
Nývirði 5.290.000.

ÁRGERÐ 2011
NISSAN QASHQAI Árgerð 2011. Ekinn 
9 Þ.KM Verð kr. 4.790.000. Nývirði 
5.440.000.

ÁRGERÐ 2011
NISSAN X-TRAIL SE DIESEL Árgerð 2011. 
Ekinn 13 Þ.KM Verð kr. 5.490.000. 
Nývirði 6.240.000.

ÁRGERÐ 2011
HYUNDAI IX35 GLS AWD Árgerð 2011. 
Ekinn 12 Þ.KM Verð kr. 4.890.000. 
Nývirði 5.590.000.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

VW Golf 1.9tdi disel. SPARIBAUKUR 
.Árg. 2006, ekinn 169 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Nýupptekin gírkassi og fleira. Verð 
1.590. þús. Rnr.102754.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

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

SUZUKI Grand Vitara XL-7. Árgerð 2006, 
ekinn 103 Þ.km, 7 manna, sjálfskiptur. 
Tilboðsverð 1.990.000. Rnr.132573. Er 
á staðnum

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

HYUNDAI Terracan . Árgerð 2005, ekinn 
80 Þ.KM, dísel, 5 gírar. góð dekk, GÓÐ 
KAUP, Verð 2.250.000.

TOYOTA Land cruiser 90 gx. Árg. 2001, 
ek. 213 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur ný dekk, 
mikið endurnýjaður. Verð 1.790.000. 
bÍLLINN ER Á STAÐNUM

LAND ROVER Range rover sport se. Árg. 
2006, ekinn 96 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
loftpúðafjöðrun, krókur, xenon ljós,VEL 
BÚINN BÍLL.. Verð 6.690.000. ER Á 
STAÐNUM.

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

Audi Q7 3.0TDi S-Line Árgerð 2011, 
ekinn 4þ.km. Einn með ÖLLU. Er á 
staðnum til sýnis. Verð 11.990.000kr. 
Raðnúmer 131645. Sjá nánar á www.
stora.is

Hyundai IX35 GLS Árgerð 6/2011, 
ekinn 14þ.km, ssk. Flottur bíll sem er á 
staðnum! Verð 4.890.000kr. Raðnúmer 
131828. Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

M.BENZ E 200 cgi avantgarde. 
Árgerð 2010, ekinn 29 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 7.900.000. Rnr.111871.

JEEP Grand cherokee srt 8 gullmoli. 
Árgerð 2007, ekinn 10 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.990.000. 
Rnr.272012.

HONDA Jazz 1,4i ls. Árgerð 2007, ekinn 
54 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.490.000. Rnr.111867.

HYUNDAI I20 gl. Árgerð 2010, ekinn 43 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.690.000. 
Rnr.111875.

VW Polo trendline. Árgerð 2010, 
ekinn 44 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.690.000. Rnr.217321.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

TOYOTA Yaris t-sport. Árgerð 2005, 
ekinn 86 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.290.000. Rnr.333869.

CHEVROLET S10 ext cab. Árgerð 2005, 
ekinn 67 Þ.MÍLUR, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 950.000. Rnr.333860.

M.BENZ 124-línan 300e. Árgerð 1991, 
ekinn 250 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 390.000. Rnr.333873.

TOYOTA Avensis s/d sol. Árgerð 2004, 
ekinn 160 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.490.000. Skoðar skipti á ódýrari 
Rnr.284910.

MAZDA 6 s/d t. Árgerð 2004, ekinn 
152 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.370.000. Rnr.284955.

AUDI A4 sedan 1,8t . Árgerð 2005, 
ekinn 110 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.190.000. Er að leita af Dísel 
vinnubíl í skiptum Rnr.284446.

AUDI A3 sportback 1,8turbo. Árgerð 
2007, ekinn 45 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.990.000. TILBOÐ 
2.650.000.- Rnr.131027.

SUBARU Impreza. Árgerð 2007, 
ekinn 82 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.290.000.- TILBOÐ 1.990.000. 
Rnr.131089.

JEEP Grand cherokee limited 4x4. 
Árgerð 2006, ekinn 71 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 3.790.000.- TILBOÐ 
3.390.000. Rnr.313066.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is
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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,

TOYOTA Land cruiser 90 Vx. Árg 1997, 
ekinn 214 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur, Mjög 
fallegur bíll í góðu standi, 8 manna 
og vel búinn, Ásett verð 1.550.000. 
Rnr.116990. Er á staðnum

TOYOTA Hiace Stuttur 2wd, Árg 7/2004, 
ekinn 77 Þ.KM, bensín, 5 gírar, Fínn 
bíll og lítið keyrður, Verð 1.190.000. 
Rnr.116941. Er á staðnum,

HYUNDAI Tucson 4x4 Dísel. Árg 8/2007, 
ekinn 156 Þ.KM, 6 gírar, Einn eigandi, 
smurbók, loftkæling ofl, Sprækur og 
sparneytinn bíll, Ásett verð 1.790.000. 
Rnr.116955.Er á staðnum,

HYUNDAI Tucson 4x4 Dísel. Árg 
2/2007, ekinn 146 Þ.KM, dísel, 6 gírar, 
Einn eigandi, smurbók, loftkæling 
ofl, Flottur og sprækur bíll, Ásett verð 
1.990.000. Rnr.116969. Er á staðnum,

RENAULT Megane Berline. Árg 5/2007, 
ekinn 143 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Einn 
eigandi, smurbók, rafmagn ofl, Fínn 
bíll, Verð aðeins 990.000. Rnr.192134. 
Er á staðnum,

 FORD Focus Sjálfskiptur. Árg 12/2005, 
ekinn 99 Þ.KM, bensín, hiti í sætum, 
loftkæling, ofl, Flott bíll, Ásett verð 
1.250.000. Rnr.141629, er á staðnum,

TOYOTA Rav4 Langur 4WD. Árg 
10/2003, ek 115 Þ.KM, bensín, 5 
gírar, rafmagn, loftkæling, Fínn bíll í 
góður standi, Verð aðeins 1.160þús.kr, 
Rnr.116650. Er á staðnum,

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,

 PORSCHE 911 Carrera 4. Árg 1999, ek 
100 Þ.KM, sjálfsk, 4x4, Stórglæsilegur 
umboðsbíll með öllum aukahlutum, 
var sérpantaður nýr, Verð 5.390.000. 
Rnr.116921. Er á staðnum,

Range Rover Sport HSE Dísel. Árg 
6/2006, ek 78 Þ.KM, dísel, sjálfsk, Einn 
með öllu, 2x felgurgangur, Mjög flottur 
bíll, Ásett verð 6.990.000. Rnr.141290. 
Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

VW Golf Comfort árgerð 2000, station, 
2,0 - 4x4, beinskiptur, ekinn 190 
þús.km., nýleg tímareim, sumar-og 
vetrardekk, sk.’12, verð kr. 680.000,- 
100% lánað, 821-6292.

Ford Focus Trend station árgerð 2005, 
sjálfskiptur, ekinn 130 þús.km., sk.’12, 
verð kr. 1.360.000,- 100% lánað, 821-
6292.

Nissan Pick-up diesel double-cab, 
árgerð 2006, ekinn 105 þús.km., 
dráttarkúla, klæðning í skúffu, sk.’12, 
verð kr. 1.650.000,- 100% lán, 821-
6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

BMW M3 E46. Árgerð 2004, ekinn 
80 Þ.km, 6 gíra, Magnaflow pústkerfi, 
Bilstein Coilover, Stage 2 kúpling, 
Short shifter, Léttara swinghjól, 
Carbon Splitterar að framan ofl. Verð 
4.890.000. #321555 Kagginn er í 
salnum og fleiri flottir!

FORD F350 SUPER DUTY CREW 
OUTLAW Árgerð 2007, ekinn 28 
Þ.km, dísel, sjálfskiptur, 37” breyttur, 
Ný dekk, Bedliner, 4”púst, FX4 pakki 
Outlaw, Gluggahlífar, Húddskóp, Sverari 
gangbretti, Lund spoiler, Ipod tengi ofl. 
Verð 5.850.000. #283467 - Pallbíllinn 
flotti er í salnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

 Bílar til sölu

Til sölu Dodge Durango 4X4, 8 CYL, 
Sjálf, árg ‘00. Mjög góður bíll. V. 750 
Þ. Staðgreiðslu tilboð verða skoðuð. 
S. 863 1956

TOYOTA Yaris, árg.2008, ek. 81 þ.km, 
beinsk., 5 dyra. TILBOÐ: 1490 Þ.KR S: 
690-5713

Til sölu VW Polo árg. 2000. Ek. 102 þús. 
Topp eintak. Uppl. í s. 664 1999

Peugeot 407, árg 2001, Beinskiptur, 
dráttarkrókur, tveir eigendur frá 
upphafi, vel með farinn, ekinn 161 
þús, þjónustubók fylgir. Verð 350 þús. 
Atli, 6925513

Yaris 2005 árgerð. 1000cc beinsk 
ek. 123 þús. Þessum leggur þú frítt í 
miðbænum. Verð 850 þús einnig felgur 
17” passa td bmw 5 gata 5x120. Verð 
40 þús sími 8975758

Honda Jazz ‘05 .TOPP EINTAK. 
Ekinn 55þ., sjálfskiptur, álfelgur, 
nagla+sumardekk. Verð 1.350 þús. S. 
698 4828.

Nissan Patrol Gr árg. 2000. Ekinn 185 
þús. Uppl. 693 0457 Kristinn.

Til sölu Ópel Vectra station árg. 98. Ný 
skoðaður 2012 og er í ágætu lagi. Verð 
300 þús. Uppl. í síma 898 3540

Skoda Octavia 05. Bensín. Ekinn 72000 
km. Sjálfskiptur. Skoðunar og smurbók 
fylgir. Verð 1.450.000.- upplýsingar í 
síma 8693390 Magnús.

Til sölu: Nissan Pathfinder árg. 2005. 
Diesel, sjálfskiptur og hækkaður fyrir 
33”. Ekinn 142500 km. Ný sjálfskipting, 
spindilkúlur og bremsubúnaður 
að framan. Nýskoðaður. Verð kr. 
3.400.000,- Upplýsingar í síma 899-
5340.

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.

Til sölu Nissan Interstar árg.’08., ek.50þ. 
Stöðvarleyfi á Nýju-sendibílastöðinni 
gæti fylgt. V. 2.800þús. með vsk. Uppl. 
í s. 893 2217.

Subaru Legacy 4x4 árg. 2001 ek. 171 
þús. sjálfsk, dráttark. nýjir dempara og 
nýtt í bremsum, aftan og framan. Verð 
690.000. Uppl. S: 840-1608.

Suzuki Baleno 1998 framdrif. Góður 
bíll, nýskoðaður, verðhugmynd:320 
þús. Uppl. í S:896-3044

M.Benz 200 árg 1979, ssk. Heillegur 
Bíll. Verðhugmynd; 340 þús. Skoðaður 
út 2013. Uppl í S:896-3044

Yaris t-sport 05, ek 84þ. 5-dyra svartur, 
17” álfelgur + 15” stál, Nýskoðaður 
án athugasemda, topp bíll, v 1290þ. 
S:866 7775

50% ódýrara eldsneyti með metan 
breytingu. Engin útborgun. Greiðist 
með rekstrarsparnaði! Reiknaðu út 
þinn bíl á www.islandus.is. Bjóðum 
einnig ódýrari nýja og notaða bíla frá 
helstu bílaframleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. www.islandus.
com - S. 5522000.

Til sölu
Toyota Land Cruiser 200vx Diesel 
nýskráður 31/1/2008. Ek 45000km, 
sk. 2013. Ný dekk 20”felgur, vindhlífar 
á húddi og hurðum. húddmerki, 
krómlistar á hurðum, sóllúga og 
leiðsögukerfi, dráttarbeisli, filmur í 
gluggum, ljóshlífar á framljósum. 
Aukadekk og felgur. Verð 11,3 millj. 
Fæst á 10,5 millj. Skipti möguleg á mun 
ódýrari bíl. Viðbótar ábyrð til 31.01.13 
Uppl. í s. 893 0411

BMW 318 sjáfssk. árg. ‘01 ek. 200þús. 
Ný yfirfarin. Verð 800þús. Uppl. s. 662 
0510.

Ford transit árg.’97 Verd 400þ.kr. simi 
662 0510.

Lexus IS 250 ekinn 30þ. km. sjálfsk. 
ávhíl kr. 2.524.000 verð kr. 3.950.000. 
Í topp standi.

Plymouth Voyager, 2.4 L. vél. árg 96, ek. 
209 þkm. Nýsk. ný tímareim. V. 375 þ. 
Uppl. 841 6755.

Hressandi bílasala á besta stað 
í Reykjavík óskar eftir efnilegum 
sölumanni/konu í fullt starf sem 
fyrst! Ef þú ert reyklaus, drífandi og 
heiðarleg/ur þá viljum við heyra frá þér. 
Ferilskrá og annar fróðleikur sendist 
á starf1234@gmail.com fyrir 7.okt nk. 
Fyllsta trúnaði er heitið. Ps. Konur/
stelpur, við viljum líka heyra frá ykkur!!!

Toyota Yaris Terra árg ‘03. Ek. 145 þús. 
Skoðaður 2012. Nýleg heilsársdekk og 
kúpling. S. 659 3029

 0-250 þús.

Hyundai Accent ‘99 skoðaður 2012. 
Ekin um 200þú. en er í fínu standi, 
snyrtilegur að innan. Dráttarkúla og 2 
vertradekk. Ásett verð 250.000 tilboð 
óskast. Uppl. í síma 863 1002.

Legacy 4x4 250 þús!
SUBARU LEGACY WAGON 4X4 árg’95, 
beinskiptur hátt og lágt drif, góður bíll, 
verð 250 þús! s.841 8955

4x4 sjálfskiptur 
á 230 þús!

 Daihatsu Terios 1,3 16v 4x4 árg.’97 
ek.120 þús., sjálfskiptur, ásett verð 390 
þús. TILBOÐ 230 þús. stgr! þarfnast 
smá ummhyggju! s. 841 8955.

Corolla ‘95 til sölu 1300 ssk sedan 
ekinn 210þús verð 170þús Uppl síma 
847-4635

 250-499 þús.

Ódýr sjálfskiptur
Hyundai Accent 1.5 árg 2001, ekinn 
162þús, sjálfskiptur, ný skoðaður 
2012, bíll í mjög góðu ástandi, 
mjög eyðslugrannur, verð : 480þús 
Tilboðsverð 340þús, uppl í s: 659-9696

Sparigrís
Renault Clio árg ‘99, ekinn 147þús, 
3dyra, beinskiptur, ný skoðaður 2012, 
einn eigandi nánast frá upphafi, mjög 
heill og góður bíll, verð 450þús, 
Tilboðsverð 320þús, uppl í s: 659-9696

Mercedes Benz 300 4x4 ‘94 ek. 290þ. 
rafm. í öllu. Toppl., ný vetrardekk 
Nýskoðaður! Verð:450þ. s. 894 1386.

TILBOÐ 350 ÞÚS!
HONDA CIVIC H/B 1,4 árg’98 ek.163 
þús,3ja dyra,ný skoðaður 2012,ný 
heilsársdekk,ásett verð 450 þús 
TILBOÐ 350 ÞÚS! góður bíll sem eyðir 
mjög litlu! s.841 8955

Toyota Corolla XLi (grænn) árg ‘96. bsk. 
ekinn 179þ. s.7724131 verð 290þ

Mitsubishi Carisma 1998. ekinn 98.000. 
Sjálfskiptur. s.7724131. Tilboð 290.000

Til sölu: Mitsubishi Carisma ‘99. Ek 
134 þ. Verð 350 þ. Skoðun 2012. Sími 
823 5444.

 500-999 þús.

Til sölu mjög vél með farinn Toyota 
rav4 beinskiptur árg 2001. Ekinn 
154000 Uppl.í sima 858 6075

Gullfallegur Huyndai Getz, árg. 2004, 
ekinn 102 þ. Beinskiptur 5 gíra. Verð 
950 þ., tilboðsverð 750 þ. Nánari uppl. 
í síma 696 8700 eða á kolla@ensim.is

 1-2 milljónir

Mazda 6 árg. ‘07 ek. 117 þ. sjálfsk..
silfurgrá Verð 1,5 ..óska eftir sléttum 
skiptum á station bíl/jeppa. Uppl. í 
690 5123.

TOYOTA COROLLA 2005. S/D, 1,6L til 
sölu, ssk, ekinn aðeins 30þús. Ásett 
verð 1690þús. Verð 1500þús. uppl. í 
síma. 6936410.

 2 milljónir +

Subaru Outback ‘06 Til sölu, flottur 
bíll, dökkgrár, 2,5 l vél, krókur, 
sóllúga, álfelgur, ek.81þús, lán 0, Verð 
2.790.000. Uppl.s 898-2620.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.



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

Mannauðsstjóri

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

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Torfi Markússon  (torfi@intellecta.is) í síma 511 1225.  

Umsóknarfrestur er til og með 17. október nk.  Í samræmi við jafnréttisstefnu Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvattir til að 

sækja um stöðuna.  Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga.  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.

Á Seltjarnarnesi búa um 4500 manns í 
fallegu umhverfi sem státar af góðum 
útivistarsvæðum með fjölskrúðugu fuglalífi. 

Starfsemi Seltjarnarnesbæjar er skipt 
niður á 6 meginverkefni; fjármálastjóra, 
byggingafulltrúa, félagsmálastjóra, 
fræðslufulltrúa, menningarfulltrúa og 
íþrótta- og tómstundafulltrúa. Fjármálastjóri 
hefur umsjón og eftirlit með fjármálalegri 
starfsemi Seltjarnarnesbæjar ásamt því að 
hafa umsjón með starfsmannamálum.

Nánari upplýsingar um Seltjarnarnesbæ má 
finna á www.seltjarnarnes.is

Megin verkefni

• Ábyrgð og vinnsla launa og launaupplýsinga 
• Starfsmannamál s.s. starfsgreining, starfsþróun, gerð 

starfslýsinga, móttaka nýrra starfsmanna, upplýsingar um 
réttindi og starfsskyldur, ráðgjöf í starfsmannamálum

• Þátttaka í mótun og eftirfylgni með starfsmannastefnu
• Áætlanagerð, fræðslu og símenntunarmál
• Samskipti við starfsmenn, stjórnendur og viðskiptavini
• Utanumhald starfsmannaupplýsinga
• Ýmis sérverkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun á sviði mannauðsmála, 
viðskiptafræði eða sambærileg menntun

• Marktæk reynsla af starfsmannastjórnun/ 
mannauðsmálum

• Reynsla af launavinnslu
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð kunnátta í íslensku
• Mjög góð samskiptahæfni
• Góð almenn tölvukunnátta

Seltjarnarnesbær óskar eftir að ráða mannauðsstjóra.           
Starfið heyrir undir fjármálastjóra.   

Borgun er fram sækið fjár mála fyrir tæki sem sér hæfir sig í öruggri greiðslu miðlun. 
Við leitum að kraftmiklum og drífandi einstaklingi til starfa. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir 

www.borgun.is
14. október

Vegna aukinna umsvifa í netviðskiptum óskum 
við eftir kraftmiklum einstaklingi til starfa á 
Alþjóðasviði. Alþjóðasvið annast færslumiðlun milli 
korthafa og söluaðila, og leggur til tæknilausnir 
fyrir greiðslumiðlun.

Helstu verkefni:

Menntun og hæfniskröfur:



1. október 2011  LAUGARDAGUR2



LAUGARDAGUR  1. október 2011 3

  



1. október 2011  LAUGARDAGUR4

Match Bemanning AS 
is an employment agency in 

Sarpsborg/Norway. 
We rent out people and recruit to permanent jobs. 

Our main branches is:
construction, industri, warehouse and transport. 
We are  consultans with long experience in employ-
ment service and have therefore a large network in 
our area around Oslo.

We are looking for workers in following positions:
• Carpenters and concrete workers
• Electricians and plumbers
• Tinner
• Truck drivers
• Production 
• Buss drivers

We are visiting EURES jobshant in Reykjavik cityhall 
14. and 15.september 2011.

If you are interessted to work in Norway, send us 
immediately a CV on mail: paal.isaksen@matchbe-
manning.no or vist over stand in Reykjavik. 
For questions call: +47-97467902.

We look forward to help you with a new future in 
Norway.

Aure is a municipality at the west coast of Mid-Norway with more than 3,500 inhabitants. The municipality with its 
beautiful scenery with mountains, forests, seas and islands, is centrally located in the neighboring municipality to 
Kristiansund and about two hours drive to Trondheim. We have a diversified business with Statoil as the largest 
employer, active sports and cultural events and good upbringing and living conditions for both small and large, 
including full day care for children.

The municipality is organized by a two level model with the chief executive, advisers in staff / shared services, 
and 9 line managers.

Mannvirkjagerð og VA verkfræðingur.

We will attend the job fair 14-15th October in Reykjavik. We need two structural engineers and one VA engineer.

Structural engineer
Main responsibilities:
- Building procedure and guidance
- Other procedures for planning and building 
- Energy economizing
- Responsibility for operation and maintenance plans
- Financial management (operations and projects)
- Customer and procedures in technical services
- Monitoring of construction projects
- We prefer nordic language

Operations manager municipal technique
-  Relevant experience in the field (VAR area and 
transport)
- Knowledge of current generic standard
-  Accuracy (reporting and follow-up for failure)
- Good oral and written presentation skills
-  Use of electronic topical program
-  Applicants must be able to manage their own car
- We prefer nordic language

We need your application within: 11.10.2011.

Further information about the positions can be obtained by contacting:

Line manager: Bernt Olav Simonsen 
Visitor address: Aure rådhus, 6690 Aure 
E-mail: bernt.olav.simonsen@aure.kommune.no
Phone: +47 71 64 74 00

Line manager: Johannes Kalland 
Visitor address: Aure rådhus, 6690 Aure 
E-mail: johs.kalland@aure.kommune.no
Phone: + 47 71 64 74 00

Please attend and talk to our representatives at the fair, welcome to Reykjavik town hall 14-15th October.

We need your application within: 11.10.2011.  

Further information about the positions can be obtained by 
contacting:
Line manager: Bernt Olav Simonsen 
Visitor address: Aure rådhus, 6690 Aure 
E-mail: bernt.olav.simonsen@aure.kommune.no 
Phone: +47 71 64 74 00
Line manager: Johannes Kalland 
Visitor address: Aure rådhus, 6690 Aure 
E-mail: johs.kalland@aure.kommune.no 
Phone: + 47 71 64 74 00

Please attend and talk to our representatives at the fair, 
welcome to Reykjavik town hall 14-15th October.

You will also find further information at our home page:
www.aure.kommune.no

Structural engineer
Main responsibilities: 
- Building procedure and guidance
- Other procedures for planning and building 
- Energy economizing
- Responsibility for operation and maintenance 

plans
- Financial management (operations and projects)
- Customer and procedures in technical services
- Monitoring of construction projects
- We prefer nordic language

Operations manager municipal technique
-  Relevant experience in the field (VAR area and 

transport)
-  Knowledge of current generic standard
-  Accuracy (reporting and follow-up for failure)
-  Good oral and written presentation skills
-  Use of electronic topical program
-  Applicants must be able to manage their own car
- We prefer nordic language

Mannvirkjagerð og VA verkfræðingur

The municipality is organized by a two level model with the chief executive, advisers in staff / shared services, 
and 9 line managers.

We will attend the job fair 14-15th October in Reykjavik. We need two structural engineers and one VA engineer.

Aure is a municipality at the west coast of Mid-Norway with more than 3,500 inhabitants. The municipality with its beautiful 
scenery with mountains, forests, seas and islands, is centrally located in the neighboring municipality to Kristiansund and 
about two hours drive to Trondheim. We have a diversified business with Statoil as the largest employer, active sports and 
cultural events and good upbringing and living conditions for both small and large, including full day care for children.

Innanríkisráðuneytið óskar eftir að ráða 
móttökuritara til starfa í ráðuneytinu 

í 50% starf.
Helstu verkefni eru móttaka viðskiptavina og símsvörun 
ásamt því að sjá um starfsmannaeldhús ráðuneytisins.

Gerð er krafa um að viðkomandi hafi staðgóða þekkingu 
á íslensku og ensku, búi yfir samskiptalipurð og hæfni í  
mannlegum samskiptum, hafi góða þjónustulund og geti 
unnið sjálfstætt.  

Um 50% starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt kjara-
samningi starfsmanna stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. Karlar  
jafnt sem konur eru hvattar til að sækja um auglýst starf. 

Upplýsingar um starfsemi innanríkisráðuneytisins er að 
finna á heimasíðunni www.innanrikisraduneyti.is 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurborg Stefáns-
dóttir, mannauðsstjóri í síma 545 9000.

Umsóknarfrestur er til 16. október 2011.

Umsóknir skulu berast á netfangið postur@irr.is eða til 
Innanríkisráðuneytisins, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík

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.

sími: 511 1144
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PRACTICAL REYNSLA

- Viðskiptafræði- eða fjármálamenntun

- Reynsla af rekstri og fjármálastjórnun

- Mjög góð þekking á reikningshaldi,
uppgjörum og áætlanagerð

- Góð þekking á Navision og OLAP 

- Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð 
og mjög góð hæfni í mannlegum 
samskiptum

Umsóknir sendist á 
marin@practical.is

fyrir 9.október nk.

FRAMKVÆMDASTJÓRI?

PRACTICAL
ERT ÞÚ

Vegna aukinna umsvifa leitar Practical að öflugum framkvæmdastjóra.

PRACTICAL er viðburða- og ferða-
þjónustufyrirtæki sem hlotið hefur 
fjölda viðurkenninga um allan heim.

PRACTICAL er fyrsti kostur 
í skipulagningu viðburða og 
þjónustu tengdri hvataferðum, 
sérferðum, starfsdögum og 
árshátíðum innlendra sem 
og erlendra fyrirtækja.

PRACTICAL VERKEFNI

- Áætlanagerð og frávikagreining

- Markmiðasetning og starfsmannamál

- Bókhald, innheimta og fjárstýring 

- Kostnaðareftirlit, greining og uppgjör 

- Undirbúningur fyrir endurskoðun 

 www.practical.is
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Nýherji hf.    Sími 569 7700    www.nyherji.is

Nýherji hf. er eitt öflugasta upplýsingatæknifélag landsins. 
Hjá Nýherja og dótturfélögunum Applicon ehf. og 
TM Software ehf. starfa samtals um 540 starfsmenn 
á Íslandi, í Danmörku og Svíþjóð.

Nýherji er eitt af 
fyrirmyndarfyrirtækjum 
VR 2011.

Hæfniskröfur
· Menntun sem nýtist í starfi 
· Reynsla af markaðsmálum 
· Þekking á birtingamálum 
· Góð íslenskukunnátta og ritfærni 
· Góð tölvukunnátta 
· Hugmyndaauðgi 
· Skipulögð og öguð vinnubrögð 
· Færni í mannlegum samskiptum 

SKAPANDI OG KLÁR Í MARKAÐSMÁLUM

Helstu verkefni

· Verkefnaumsjón og stýring markaðsátaka

· Umsjón með birtingaáætlunum, samskipti við 
auglýsingastofu

· Textaskrif á samfélagsmiðla og heimasíðu, 
gerð bæklinga

· Stýring viðburða og undirbúningur ráðstefna 
og kynninga

Allar umsóknir og fyrirspurnir verða 
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim 
svarað. Ef þú hefur áhuga og telur þig hafa 
tilskilda eiginleika skaltu senda inn umsókn 
ásamt ferilskrá á heimasíðu Nýherja,
www.nyherji.is, fyrir 10. október nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir:
Gísli Þorsteinsson, markaðsstjóri Nýherja,
gisli@nyherji.is

Nýherji leitar að reynslumiklum og hugmyndaríkum einstaklingi til starfa í markaðsdeild fyrirtækisins.

Hugmyndaríkur

Samfélagsmiðlar
Textaskrif

Viðburðir

Reynsla
Auglýsingar

Tölvukunnátta
Þekking

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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

Forstöðumaður Dvalarheimilis aldraðra í Stykkishólmi 
Stykkishólmsbær óskar eftir að ráða í starf  

forstöðumanns Dvalarheimilis aldraðra, Stykkishólmi.  
 

Um er að ræða 60%-100% starf, eftir samkomulagi.  
Æskilegt er að starfmaður geti hafið störf sem fyrst, eða eftir 
nánara samkomulagi. Laun eru samkvæmt kjarasamningum 
Launanefndar sveitarfélaga. 
 
Starfssvið: 

Umsjón og ábyrgð á umönnun heimilisfólks og  

sjúklinga í hjúkrunarrýmum.  

Umsjón og ábyrgð á rekstri Dvalarheimilisins. 
Menntun– og hæfniskröfur: 

Hjúkrunarfræðimenntun eða jafngilt nám. 

Frumkvæði og metnaður. 

Sjálfstæð og öguð vinnubrögð. 

Góðir samskiptahæfileikar. 
 

Dvalarheimili aldraðra í Stykkishólmi, sem er sjálfseignarstofnun, 
tók til starfa 9. ágúst 1978.  Á heimilinu eru átján einsmanns– og 
tvö tveggja manna herbergi. Sextán íbúðir fyrir aldraða eru 
tengdar Dvalarheimilinu. 
 

Umsóknir skulu berast Stykkishólmsbæ,  
Hafnargötu 3, 340 Stykkishólmi eða á netfangið  

baejarstjori@stykkisholmur.is 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. október nk. 
Nánari upplýsingar veitir Gyða Steinsdóttir, bæjarstjóri,  

sími: 433 8100 og netfangið gyda@stykkisholmur.is 
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Kælismiðjan Frost ehf. auglýsir eftir 
þjónustumanni í Garðabæ.

Starfið fellst í að þjónusta bæði minni og stærri kælikerfi.

Gerð er krafa um að umsækjendur séu vélstjórar, vélvirkjar, 
rafvirkjar eða með sambærilega iðnmenntun sem nýtist í starfi. 

Það er kostur ef viðkomandi hefur reynslu af vinnu við 
kælikerfi.

Einnig er óskað eftir aðstoðarmanni sem hefur lokið námi 
frá grunndeild málm- eða rafiðna.

Nánari upplýsingar er að finna á www.frost.is

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á frost@frost.is

Verslunarstjóri
Icewear óskar eftir að ráða verslunarstjóra til starfa í verslun 
fyrirtækisins á horni Þingholtstrætis og Bankastræti.

Hæfniskröfur:
 • Reynsla af verslunarstörfum nauðsynleg
 • Reynsla af verslunarstjórn æskileg
 • Frumkvæði og metnaður í starfi
 • Góð framkoma og rík þjónustulund
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Tölvu- og enskukunnátta
 • Gott auga fyrir útstillingum

Sölu- og afgreiðslustarf
Hæfniskröfur:
 • Reynsla af sölumennsku
 • Góð framkoma og snyrtimennska
 • Metnaður og heiðarleiki
 • Frumkvæði og drífandi vinnubrögð
 • Enskukunnátta

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi á netfangið: 
agust@icewear.is, fyrir 15 október.
Umsóknum ekki svarað í síma.

Icewear leitar eftir jákvæðu, 
ábyrgðarfullu og kraftmiklu 
starfsfólki sem hefur gaman 
af mannlegum samskiptum, 
flottri hönnun og sölumennsku.

KÆRU LANDSMENN

Áhugasamir v/ eldhús sendi póst á
gfreyr@gmail.com
heiddis.laundromat@gmail.com

/sal

Hátækni leitar að 
öflugum sölumanni
 

Hátækni óskar eftir að ráða kraftmikinn einstakling 
til að starfa við sölu á þeim fjölbreyttu vörum sem 
Hátækni flytur inn og selur. 

 

Viðkomandi þarf að hafa reynslu af sölumennsku, 
vera nákvæmur og skipulagður í vinnubrögðum, eiga 
gott með mannleg samskipti og geta unnið bæði  
sjálfstætt og með öflugum hópi samstarfsmanna. 

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda í tölvupósti á  
starf@hataekni.is fyrir 7. október.

 

Hátækni var stofnað árið 1985 og er leiðandi í sölu á farsímum, 

mynd- og hljóðlausnum í heildsölu og smásölu, auk ráðgjafar og 

sölu á vönduðum loftræsti- og stýribúnaði og innflutningi og ráðgjöf 

á heilbrigðisvörum fyrir spítala og aðrar heilbrigðisstofnanir.  

Hjá Hátækni starfa yfir 50 manns í starfsstöðvum fyrirtækisins í 

Ármúla 26 og Vatnagörðum 20.

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

Húsvörður Upplýsingar veitir:
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 9. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.is.

Húsfélagið Skúlagötu 20 óskar eftir að ráða 
húsvörð til starfa.

Starfinu fylgir 70m2 íbúð og er búseta þar skilyrði.

Leitað er að einstaklingi sem er:
• Handlaginn og lipur í samskiptum
• Reglusamur og samviskusamur 
• Þjónustulundaður og reyklaus

Íbúar hússins eru 60 ára og eldri. Húsvörður heyrir undir hússtjórn. 
Helstu verkefni hans eru þrif, umsjón og eftirlit með húseigninni, 
minniháttar viðhald og framkvæmd húsreglna.  

Staki automation er verkfræði- og hugbúnaðarhús, þjónustufyrirtæki sem
skiptist í meginatriðum í þrjú svið; tækni og verkfræði, hugbúnaðargerð og
ráðgjöf og rafræn viðskipti.

Meginhlutverk Staka er að veita afburðaþjónustu á þeim sviðum sem
félagið starfar. Markmið félagsins er m.a að brúa bil milli hefðbundinnar 
hugbúnaðargerðarog iðntölvustýringa. Í því skini hafa starfsmenn
Staka sótt sér þekkingu á báðum sviðum og félagið hefur á að skipa mjög
hæfu starfsfólki sem vinnur bæði við hugbúnaðargerð og iðnstýringar, auk 
ráðgjafa sem hafa mikla reynslu af rafrænum viðskiptum.

Einstaklega 
færir sérfræðingar

www.staki.is

Leitað er að sérfræðingum sem hafa þekkingu
og reynslu af iðnstýringum, forritun iðntölva,
almennri hugbúnaðargerð, skjákerfum og
verkefnastjórnun.

Leitað er að sérfræðingum sem hafa þekkingu og reynslu af 
iðnstýringum, forritun iðntölva, almennri hugbúnaðargerð, 
skjákerfum og verkefnastjórnun.

Við óskum eftir einstaklingum með háskólapróf í rafmagns-, 
tölvu- eða vélaverkfræði sem hafa reynslu af hússtjórnarkerfum, 
sterkstraumi og hugbúnaði frá Wonderware og/eða Factory Talk. 
Einnig leitum við að einstaklingum með þekkingu og reynslu af 
almennri hugbúnaðargerð og vinnu með gagnagrunna.

Viðkomandi þurfa að hafa haldgóða þekkingu á 
helstu grunnum, s.s. Oracle og MS-SQL og þekkja til 
PL/SQL forritunar.

Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt
verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir,
fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar.

Umsóknarfrestur er til 10. október

Upplýsingar í síma 550 6470 alla virka daga.

Nánari upplýsingar og umsóknir er að finna
á www staki.is

Staki ehf. - Stórhöfða 22 – 30 - 108 Reykjavík - staki.is
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Starfsnám í utanríkisþjónustunni 
Utanríkisráðuneytið auglýsir starfsnám í utanríkis-
þjónustunni. Markmið starfsnámsins er að gefa ungu 
fólki sem er að hefja starfsferil sinn færi á að kynnast 
störfum utanríkisþjónustunnar. Starfsnámið er ætlað 
fólki sem hefur lokið BA/BS-gráðu og er í, hyggur á, 
eða hefur nýlokið meistaranámi í grein sem tengist 
málefnasviði utanríkisþjónustunnar. 

Um er að ræða sex mánaða tímabil, frá janúar-júní 
2012. Starfsnámið fer fram á aðalskrifstofu ráðuneytis-
ins eða starfsstöð utanríkisþjónustunnar erlendis. 

Kröfur til umsækjenda: 
• BA / BS gráða eða sambærileg menntun í grein 

sem tengist málefnasviði utanríkisþjónustunnar 
• Góð kunnátta í íslensku, ensku og a.m.k. einu 

Norðurlandamáli 
• Kunnátta í frönsku, þýsku eða öðru tungumáli 

æskileg 
• Góð aðlögunarhæfni 
• Íslenskur ríkisborgararéttur

Starfsnám hjá utanríkisráðuneytinu er launað 
og þiggja starfsnemar laun skv. kjarasamningi 
fjármálaráðherra og Félags háskólamenntaðra starfs-
manna stjórnarráðsins. 

Umsóknarfrestur er til og með 16. október 2011. 
Umsóknir ásamt einkunnum úr háskólanámi skulu 
berast á netfangið starfsnam@mfa.is, merkt „Starfs-
nám 2012“. Litið verður svo á að umsóknir gildi í sex 
mánuði frá því að umsóknarfresti lýkur. Öllum um-
sóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. 

Nánari upplýsingar veitir Anna Ósk Kolbeinsdóttir í 
síma 545-9900 (aok@mfa.is). 

VÉLVIRKJAR / BIFVÉLAVIRKJAR
ÍSTAK óskar eftir að ráða vélvirkja, bifvélavirkja eða einstaklinga vana

viðgerðum vinnuvéla og vörubíla. Í starfinu felst vinna við viðgerðir og

viðhald véla og tækja á framkvæmdasvæðum fyrirtækisins hér á landi

og erlendis.

Viðkomandi þurfa að hafa víðtæka reynslu af viðgerðum tækja og

vinnuvéla.

 

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 10. október næstkomandi.

Óskum eftir að ráða skrifstofustjóra sem er tilbúinn að vinna að fjölbreyttum verkefnum í krefjandi 
og skemmtilegu umhverfi. Starfið felst í daglegum rekstri skrifstofu, færslu bókhalds, ferðabókunum, 
aðstoð við dótturfélög og ýmislegt fleira. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi talsverða reynslu af færslu 
bókhalds og hafi gott vald á íslenskri og enskri tungu.

Títan fjárfestingafélag er fagfjárfestir sem tekur virkan þátt í uppbyggingu fyrirtækja í nánu samstarfi 
við stjórnendur og meðfjárfesta. Títan er stöðugt að leita nýrra tækifæra, bæði í nýsköpunarfyrirtækjum 
og einnig stærri félögum. Helstu fjárfestingar Títans fram til þessa eru í MP Banka, Securitas, Carbon 
Recycling International, Caoz, DataMarket og Thor Data Center.

Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá á baldur@titan.is.

Títan fjárfestingafélag ehf. 
óskar eftir skrifstofustjóra

Ferðaskrifstofustarf
Lítil ferðaskrifstofa óskar eftir að ráða 

starfsmann í fullt starf.

Fjölbreytt starf sem krefst mikils sjálfstæðis.

Nánari upplýsingar á www.NatureExplorer.is/starf

Vilt þú starfa á skemmtilegum vinnustað?
Við óskum eftir hressum, duglegum og kraftmiklum starfs-
mönnum til starfa á Grill 66 og Quiznos á þjónustu stöðvum Olís 
á höfuðborgarsvæðinu.

Unnið er á tvískiptum vöktum og starfið felur m.a. í sér allt sem 
viðkemur afgreiðslu, þrif og umsjón með hráefni. 

Umsækjendur þurfa að vera 20 ára eða eldri, samvisku samir og 
stundvísir auk þess að búa yfir ríkri þjónustulund og hæfni 
í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar veitir Fríða Guðmundsdóttir, frida@olis.is.

Hægt er að sækja um á 
www.olis.is/um-olis/storf-i-bodi/atvinnuumsokn

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, 
stuðning til náms og heilsueflingar, heiðarleika 
í samskiptum, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.

Vinur við veginn

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU FLEIRI PARTÝ OG MEIRA FJÖR Á VÍSI
Meiri Vísir.
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Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

Menntunar-  og hæfniskröfur
•    Löggilding til sölu fasteigna

•    A.m.k. 5 ára reynsla af fasteignasölu

•    Háskólamenntun sem nýtist í starfi

•    Sjálfstæði í vinnubrögðum

•    Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

•    Góð samskiptahæfni og metnaður
      til að takast á við krefjandi verkefni 

•    Góð færni í excel og word

Starfssvið
•    Sölumeðferð fullnustueigna Íbúðalánasjóðs

•    Fylgjast með verðþróun á fasteignamarkaði

•    Verðmat fasteigna

•    Samskipti við fasteignasölur

•    Þátttaka í eftirliti og umsjón fasteigna

•    Önnur tilfallandi verkefni

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða sérfræðing
í fasteignaviðskiptum. Viðkomandi mun starfa 
á eignasviði sjóðsins.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 
Upplýsingar veitir Brynhildur Halldórsdóttir (brynhildur@hagvangur.is) 

Umsóknarfrestur er til og með 15. október

Sérfræðingur í 
fasteignaviðskiptum

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því 
með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála 
að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti
í húsnæðismálum og að f jármunum verði 
sérstaklega varið til þess að auka möguleika 
fólks til að eignast og leigja húsnæði á við- 
ráðanlegum kjörum.

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið 
af jafnréttisáætlun. Umsóknir gilda í 6 mánuði 
ef ráðið verður í önnur störf á þeim tíma.        

Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins við viðkomandi stéttarfélag. Öllum umsóknum
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Innanríkisráðuneytið auglýsir lausa til umsókn-
ar stöðu lögfræðings á skrifstofu almanna-
öryggis. Helstu verkefni eru stjórnsýsluverke-
fni, lagafrumvörp, reglugerðir og stefnumótun 
um málefni skrifstofunnar.
Umsækjendur skulu hafa lokið embættis- eða 
meistaraprófi í lögfræði og er æskilegt að þeir hafi 
starfsreynslu á sviði lögfræði.  Jafnframt er æskilegt 
að umsækjendur búi yfir þekkingu og reynslu á sviði 
stjórnsýslu.  

Gerð er krafa um að viðkomandi hafi skipulags-
hæfileika, geti unnið sjálfstætt, sé sveigjanlegur og 
hafi hæfni til að vinna undir álagi.  Auk þess er gerð 
krafa um hæfni í mannlegum samskiptum og góða 
færni og kunnáttu í íslensku.

Um fullt starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt 
kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
stjórnarráðsins og fjármálaráðherra.

Karlar jafnt sem konur eru hvattar til að sækja um 
auglýst starf. 

Nánari upplýsingar veitir Þórunn J. Hafstein 
skrifstofustjóri í síma 545 9000

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir. 

Umsóknarfrestur er til og með 16. október  2011. 
Umsóknir skulu berast á netfangið postur@irr.is 
eða til innanríkisráðuneytis, Sölvhólsgötu 7 , 150 
Reykjavík.

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.

Microsoft sérfræðingur

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

Umsóknarfrestur er til og með 11. október nk.  Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg 

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

meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Fjölnet ehf. er eitt elsta Internetþjónustu-
fyrirtæki landsins með sögu sem nær allt til 
ársins 1999.  Í dag er fyrirtækið í hópi fimm 
stærstu hýsingar- og internetfyrirtækja á 
landinu með stóran og fjölbreyttan hóp 
fyrirtækja í viðskiptum.

Fjölnet ehf. er í eigu Tengils ehf. sem hefur 
starfað í yfir 20 ár.  Hjá Tengli starfa yfir 40 
starfsmenn og er fyrirtækið með starfsemi á 
þremur stöðum á landinu.

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

Fjölnet ehf. á Sauðárkróki óskar eftir að ráða Microsoft sérfræðing til starfa 

Í starfinu felst rekstur miðlægra tölvukerfa, bæði innri- og hýsingarumhverfa, ásamt samskiptum og samvinnu við 
viðskiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur

• Mjög góð þekking á Microsoft stýrikerfum er nauðsynleg og Microsoft vottun t.d. MCSE eða MCITP er æskileg
• Lágmark 3 ára reynsla af rekstri, hönnun og uppsetningu tölvukerfa
• Afbragðs þjónustulund, sjálfstraust til að vinna verkefni frá upphafi til enda ásamt hæfileikum til að starfa með öðrum
• Þekking á MS Exchange, Windows 2008 R2, Terminal Server, MS Lync, MS SharePoint 2010, Powershell, MS SQL, og IIS 

er kostur 

sími: 511 1144
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“Make your mark.
Improve lives.”
Roche, Switzerland

Um er að ræða nýtt starf hjá Roche NimbleGen 
á Íslandi.
Starfsmaður mun heyra undir framkvæmdastjóra og 
leiða teymi starfsfólks í innkaupadeild, á lager, 
í pökkunar- og útflutningsdeild. 

Starfsmaður mun starfa með yfirmönnum fram-
leiðsludeilda að skipulagningu framleiðslu; að 
rétt magn hráefnis sé til staðar og að pantanir séu 
afgreiddar til viðskiptavina á réttum tíma. Hann/hún 
tekur þátt í áætlanagerð, reglulegum vörutalningum 
og vörubókhaldi ásamt úrbótum á verkferlum og 
innleiðingu nýjunga í framleiðslu.  

Hæfniskröfur:
 • Reynsla af framleiðslu- og/eða framleiðslu-
  stjórnun
 • Háskóla–/tækniskólamenntun eða sambærileg 
  starfsreynsla
 • Þekking á SAP er kostur
 • Frumkvæði og fagmennska í starfi
 • Góð enskukunnátta er nauðsynleg

Við leitum að kraftmiklum og áhugasömum 
einstaklingi. 
Viðkomandi þarf að vera skipulagður og eiga gott 
með samskipti við annað fólk. 

Í boði er spennandi starf í vaxandi alþjóðlegu 
líftækni fyrirtæki. Hjá Roche NimbleGen á Íslandi 
starfa um 70 starfsmenn við ýmis störf; svo sem við 
framleiðslu, rannsóknir á rannsóknastofu, gæða-
eftirlit og skrifstofu störf. 

Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá (CV) á 
netfangið: reykjavik.jobs@roche.com

Umsóknarfrestur er til 15. október nk.

Nánari upplýsingar veitir Guðný Einarsdóttir, starfs-
mannastjóri gudny.einarsdottir@roche.com; 
s: 414-2125

Roche NimbleGen Iceland LLC - útibú á Íslandi
Vínlandsleið 2-4, 113 Reykjavík

Production Planner
samhæfing framleiðslu

Laust embætti rektors Hólaskóla
 - Háskólans á Hólum

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

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

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

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

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

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til og með 14. 
nóvember nk.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
28. september 2011.

menntamálaráðuneyti.is

Fjármálastjóri með alþjóðlega reynslu 
Reykjavik Geothermal leitar að fjármálastjóra með reynslu af 
slíkum störfum í alþjóðlegu samhengi. Fyrirtækið starfar að 
alþjóðlegum jarðhitaverkefnum á sviði ráðgjafar og þróunar.  
Félagið hefur um 30 starfsmenn og hefur starfsstöðvar í 
Reykjavik, New York, Addis Ababa og Port Morrisby.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði fjármála
• Traust þekking á reikningshaldi og áætlanagerð
• Stjórnunarhæfileiki og lipurð í mannlegum samskiptum
• Traust greiningarhæfni
• Færni í ræðu, riti og framkomu
• Frumkvæði, kraftur og skipulögð vinnubrögð
• Mjög góð enskukunnátta

Reynsla af:
• Fjármálastjórn í alþjóðaumhverfi
• Fjárstýringu og áhættustýringu
• Samskiptum við innlenda og erlenda banka
• Samningagerð
• Alþjóðlegri verkefnafjármögnun

Umsóknarfrestur er til og með 21. október 2011 og ber að 
skila umsóknum með tölvupósti ásamt ferilskrá og nöfnum 
umsagnaraðila á netfangið vilhjalmur@rg.is. Öllum umsóknum 
verður svarað skriflega og er fullum trúnaði heitið við vinnslu þeirra. 
Frekari upplýsingar veitir Vilhjalmur Skúlason í síma 892-0018.

Forstöðumaður Dvalarheimilis aldraðra í Stykkishólmi 
Stykkishólmsbær óskar eftir að ráða í starf  

forstöðumanns Dvalarheimilis aldraðra, Stykkishólmi.  
 

Um er að ræða 60%-100% starf, eftir samkomulagi.  
Æskilegt er að starfmaður geti hafið störf sem fyrst, eða eftir 
nánara samkomulagi. Laun eru samkvæmt kjarasamningum 
Launanefndar sveitarfélaga. 
 
Starfssvið: 

Umsjón og ábyrgð á umönnun heimilisfólks og  

sjúklinga í hjúkrunarrýmum.  

Umsjón og ábyrgð á rekstri Dvalarheimilisins. 
Menntun– og hæfniskröfur: 

Hjúkrunarfræðimenntun eða jafngilt nám. 

Frumkvæði og metnaður. 

Sjálfstæð og öguð vinnubrögð. 

Góðir samskiptahæfileikar. 
 

Dvalarheimili aldraðra í Stykkishólmi, sem er sjálfseignarstofnun, 
tók til starfa 9. ágúst 1978.  Á heimilinu eru átján einsmanns– og 
tvö tveggja manna herbergi. Sextán íbúðir fyrir aldraða eru 
tengdar Dvalarheimilinu. 
 

Umsóknir skulu berast Stykkishólmsbæ,  
Hafnargötu 3, 340 Stykkishólmi eða á netfangið  

baejarstjori@stykkisholmur.is 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. október nk. 
Nánari upplýsingar veitir Gyða Steinsdóttir, bæjarstjóri,  

sími: 433 8100 og netfangið gyda@stykkisholmur.is 
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Tónskóli Neskaupstaðar 
og Norðfjarðarsókn óska eftir 
að ráða  tónlistarkennara 
og organista við Norðfjarðar- og 
Mjóafjarðarkirkju. 

Um er að ræða 100% stöðu tónlistarkennara 

og 50% stöðu organista. Kjör eru samkvæmt 

samningum launanefndar sveitarfélaga og 

viðkomandi stéttarfélags.   

Umsóknarfrestur er til 14. október. Æskilegt er 

að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

 

Tónskólinn er í nýju húsnæði, vel búinn tækjum 

og í kirkjunni er frábært orgel. Í Fjarðabyggð er 

miðstöð tónlistar á Austurlandi og þar eru góðir 

kórar og blómlegt tónlistarlíf.

Upplýsingar um störfin veita  

Egill Jónsson, skólastjóri Tónskóla Neskaupstaðar, 

í síma  896 6736 og Guðjón B. Magnússon, 

formaður sóknarnefndar, í síma 895 9976. 
 

Tónlistarkennari 
    og organisti
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Verkstjóri  á lager 
  
Sólning hf óskar eftir að ráða röskan og skipulagðan starfsmann á lager 
fyrirtækisins í Kópavogi 
 

Starfssvið: 
• Verkstýring og umsjón á lager 
• Almenn lagervinna 
• Talningar, skráningar og umsjón með tiltekt á pöntunum  
 

Hæfniskröfur 
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Reynsla af verkstjórn æskileg 
• Lyftarapróf 
• Nákvæm og vönduð vinnubrögð 
• Almenn tölvukunnátta 

 
Nánar upplýsingar veitir Örn Tryggvi Johnsen í síma 544 5000. Umsóknir 
berist til Sólningar , Smiðjuvegi 70, 200 Kópavogi eða á tölvupóstfangið 
orn@solning.is 

VELFERÐARRÁÐUNEYTIÐ

Réttindagæslumaður fatlaðs fólks

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar 
tímabundið 50% starf réttindagæslumanns fatlaðs 
fólks í Reykjavík til 30. apríl 2012, skv. 4. gr. laga 
um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011. 
Helstu verkefni réttindagæslumanns er að 
fylgjast með högum fatlaðs fólks, veita nauðsyn-
legan stuðning og vera því innan handar við 
réttindagæslu hvers konar.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Þekking og reynsla af málefnum og 
  réttindum fatlaðs fólks.
 • Menntun sem nýtist í starfi.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum og færni til 
  að geta unnið sjálfstætt með skipulögðum 
  hætti.

Um launakjör fer eftir kjarasamningi fjármála-
ráðherra og Félags starfsmanna Stjórnarráðsins 
eða Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst. Ráðuneytið hvetur karla 
jafnt sem konur til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rún Knúts-
dóttir, lögfræðingur, run.knutsdottir@vel.is. 
Umsókn ir ásamt upplýsingum um menntun og 
starfsferil skulu berast velferðarráðuneytinu, 
Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 150 Reykjavík eða 
á netfangið: postur@vel.is eigi síðar en 16. október 
nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í 
sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.
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K Sími: 535 1300

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300 - Fax: 535 1305 - verslun@verslun.is

Kælivirki
Verslunartækni óskar eftir að ráða til sín kælivirkja.

Starfssvið:
Umsjón og viðgerðir á frysti- og kælibúnaði.

Menntun og hæfniskröfur:
Vélstjóramenntun, vélvirki, rafvirki

eða sjálfmenntaður.
Hæfni  í mannlegum samskiptum.

Heiðarleiki, stundvísi og reglusemi.

Vinsamlega sendið allar upplýsingar á:
stefan@verslun.is
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STARFIÐ:  
Skipulagning á viðhaldi flugvéla 

samkvæmt viðhaldsáætlunum

Útgáfa verkbeiðna og eftirfylgni 

auk tilfallandi verkefna

HÆFNISKRÖFUR:

Gilt flugvirkjaskírteini og/eða 

verkfræðimenntun

Minnst þriggja ára reynsla hjá 

flugfélagi eða viðurkenndu 

viðhaldsfyrirtæki

Þekking á kröfum um flughæfni 

flugvéla

Góð enskukunnátta nauðsynleg 

ásamt góðri tölvukunnáttu

Sjálfstæði í vinnubrögðum 

Góðir samskiptahæfileikar og  

jákvætt hugarfar

Umsóknarfrestur er til 16. okt. 2011. 

Einungis er tekið við umsóknum  

í gegnum heimasíður félagsins 

www.flugfelag.is, á þar til  

gerðu eyðublaði. 

Flugfélag Íslands óskar 
eftir að ráða starfsmann í 
skipulagsdeild félagsins á 
Reykjavíkurflugvelli.

Við leitum að jákvæðum og öflugum  

samstarfsmanni í frábæran hóp sem hefur  

frumkvæði, samvinnu og áreiðanleika að 

leiðarljósi við dagleg störf.

Eitt af markmiðum félagsins er að hafa 

ætíð á að skipa öflugri liðsheild með 

jákvæð viðhorf og metnað til að skila góðu 

verki.

Hjá Flugfélagi Íslands starfa um 260 

manns sem allir gegna lykilhlutverki í 

starfseminni.

Sérfræðingur í  
skipulagningu á  
viðhaldi flugvéla
Aircraft Maintenance Planning

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

FÆREYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

GRÆNLAND

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

NARSARSSUAQ

KULUSUK

CONSTABLE POINT

ILULISSAT

NUUK

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Latibær
142996

Kælismiðjan Frost ehf. auglýsir eftir 
þjónustumanni í Garðabæ.

Starfið fellst í að þjónusta bæði minni og stærri kælikerfi.

Gerð er krafa um að umsækjendur séu vélstjórar, vélvirkjar, 
rafvirkjar eða með sambærilega iðnmenntun sem nýtist í starfi. 

Það er kostur ef viðkomandi hefur reynslu af vinnu við 
kælikerfi.

Einnig er óskað eftir aðstoðarmanni sem hefur lokið námi 
frá grunndeild málm- eða rafiðna.

Nánari upplýsingar er að finna á www.frost.is

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á frost@frost.is

Ferðaskrifstofustarf
Lítil ferðaskrifstofa óskar eftir að ráða 

starfsmann í fullt starf.

Fjölbreytt starf sem krefst mikils sjálfstæðis.

Nánari upplýsingar á www.NatureExplorer.is/starf

SÖLUMAÐUR - HLUTASTARF

SKRIFSTOFUSTARF

Óskum eftir að ráða öflugan starfskraft í verslun okkar. Um er að ræða vinnu á laugardögum, um jólin og 
sumarmánuðina. Starfið hentar því nemum í framhaldsskóla sem vilja vinna með skóla. Umsækjendur þurfa 

að búa yfir áhuga á raftækjum, hafa ríka þjónustulund og jákvæðni ásamt góðri tölvukunnáttu. 

Óskum eftir að ráða öflugan starfskraft á skrifstofu okkar. Ráðningartími er til 15. ágúst 2012. Um er að ræða 
vinnu við uppgjör, innheimtu, eftirfylgni með viðskiptamönnum  og lagerum, símsvörun og aðstoð í verslun. 
Umsækjendur þurfa að búa yfir sjálfstæðum og öguðum vinnubrögðum, frumkvæði, góðu valdi á íslensku og 

ensku, þjónustulund og jákvæðni ásamt góðri þekkingu á tölvum.

Umsóknir um bæði störfin sendist 
ásamt ferilskrá á tölvupósti:

 hlodver@ef.is
Umsóknarfrestur er til 5. október 2011

Einar Farestveit & co. hf. er reyklaus vinnustaður.

Innanríkisráðuneytið óskar eftir að ráða 
móttökuritara til starfa í ráðuneytinu  

í 50% starf.
Helstu verkefni eru móttaka viðskiptavina og símsvörun 
ásamt því að sjá um starfsmannaeldhús ráðuneytisins.

Gerð er krafa um að viðkomandi hafi staðgóða þekkingu 
á íslensku og ensku, búi yfir samskiptalipurð og hæfni í  
mannlegum samskiptum, hafi góða þjónustulund og geti 
unnið sjálfstætt.  

Um 50% starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt kjara-
samningi starfsmanna stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. Karlar  
jafnt sem konur eru hvattar til að sækja um auglýst starf. 

Upplýsingar um starfsemi innanríkisráðuneytisins er að 
finna á heimasíðunni www.innanrikisraduneyti.is 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurborg Stefáns-
dóttir, mannauðsstjóri í síma 545 9000.

Umsóknarfrestur er til 16. október 2011.

Umsóknir skulu berast á netfangið postur@irr.is eða til  
Innanríkisráðuneytisins, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík

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.
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Iðnaðarhúsnæði
Stapahraun 7-9. 

 
Tvö bil í fasteigninni Stapahraun 7-9, Hafnarfirði, eru til sölu en 
eignirnar eru í eigu þrotabús Merlin ehf. Um er að ræða 2 af 5 
eignarhlutum í iðnaðarhúsi sem byggt var árið 2006. Bilin eru 
108m2 og 112m2.
 Eignirnar seljast í núverandi ástandi sem væntanlegir tilboðs-
gjafar eru beðnir að kynna sér rækilega. 
 Allar nánari upplýsingar fást hjá skiptastjóra þrotabús Merlin 
ehf., Guðrúnu Helgu Brynleifsdóttur hrl., Lögfræðistofu Reykja-
víkur, Borgartúni 25, Reykjavík, sími 515-7400, gudrun@lr.is. 

UMSÓKN UM ÞÁTTTÖKU 
Á LISTASUMRI Á AKUREYRI
19. JÚNÍ – 25. ÁGÚST 2012

Listasumar á Akureyri auglýsir eftir umsóknum um þátttöku 
á sviði sjónlista á Listasumri 2012. 
Umsóknarfrestur er til 20. janúar 2012.

Umsóknareyðublöð og upplýsingar um skilmála fyrir 
þátttakendur er hægt að nálgast á slóðinni www.akureyri/
listasumar.is 
Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér skilmálana áður 
en þeir sækja um.

Nánari upplýsingar síma 466-2609.

Umsóknir og fylgigögn skulu send á neðanskráð póstfang, 
póststimplað í síðasta lagi 20. janúar 2012:

Listasumar á Akureyri
Pósthólf 115
602 Akureyri

Tilboð Tilboð

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

14873 – Eiðistorg 13 – 15 á Seltjarnar-
nesi. Húsnæðið er samtals 717,1 m² skv. 
Fasteignaskrá Íslands. Húseigin er til sýnis í 
samráði við Ríkiskaup í síma 530 1400.

Tilboð óskast í eftirtaldar eignir

14879 – Iðndalur 2 Vogum. Húsnæðið er 124,3 
m² og 132,2 m² skv. Fasteignaskrá Íslands. 
Húsnæðið er til sýnis í samráði við Sveit-
arfélagið Voga í síma 440 6200 og Ríkiskaup í 
síma 530 1400.

14969 – Brúarholt 2 (Efri Brú) í Grímsnes- og 
Grafningshreppi ásamt 36,0 hektara landspildu. 
Um er að ræða gisti- og þjónustumiðstöð ásamt 
fleiri íbúðarhúsum og útihúsum. Nánari upplýs-
ingar gefur Louis Pétursson í síma 482 2147 og 
892 9825 og hjá Ríkiskaupum í síma 530 1400.

15127 – Timburhús án lóðaleiguréttinda til 
brottflutnings eða niðurrifs. Húsið er í eigu 
Íbúðarlánasjóðs, staðsett á jörðinni Fellsmúla 
í Landsveit og er 92,5 m² skv. Fasteignaskrá 
Íslands.

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá Ríkiskaupum ásamt reglum um frágang og 

útfyllingu á tilboðseyðublaði.

Gögnin eru aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is. 

Tilboð skulu berast til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík fyrir kl. 10:00 þann 

4. október 2011 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.

ÚTBOÐ ÚTBOÐ

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

ÚTBOÐ NR. 15129 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Velferðarráðuneytis og 
Fjarðabyggðar óskar eftir tilboðum í 
framkvæmdir við nýbyggingu hjúkrunarheimilis Í Fjarða-
byggð, við Dalbraut 1, Eskifirði. Byggingin er 1497 m² að 
grunnfleti og er brúttórúmmál hennar 7358 m³. Lóð hjúk-
runarheimilis er 8190 m². 

Byggingin er á einni hæð og munu 20 hjúkrunarrými 
skiptast niður á 3 heimili en ýmis stoðrými  tengjast heimil-
unum þremur. Búið er að skipta um jarðveg í hússtæðinu 
en byggingin er grunduð á malarpúða. Allir útveggir og 
berandi innveggir eru staðsteyptir og einnig gólf- og 
loftaplötur.

Lóð hjúkrunarheimilisins er hönnuð með sérþarfir aldraðra 
og hreyfihamlaðra í huga. Norðanvert á lóðinni er landið 
mótað í samræmi við nauðsynlegar ráðstafanir vegna 
ofanflóðahættu á svæðinu. 
Vakin er sérstök athygli á því, að verkkaupi hyggst 
fá alþjóðlega umhverfisvottun samkvæmt BREEAM 
á nýbygginguna, en slíkt vottunarferli tekur til allrar 
framkvæmdar¬innar og allra verktaka á framkvæmdatíma. 

Helstu magntölur eru: 

Gröftur:    2508 m³   
Steypustyrktarstál: 94.650 kg 
Steypa:  950 m³ 
Þakklæðningar:   1970 m²   
Veggklæðningar:  209 m²   

Vettvangsskoðun og kynningarfundur verður á Eskifirði 
10. október 2011, kl. 13.00 til 14.00 að viðstöddum fulltrúa 
verkkaupa. 

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 1. júní 2013. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaup-
um, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með mánudeginum 
3. október 2011. 
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 18. október 2011, kl. 
14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

Útboð – snjómokstur
Bláskógabyggð óskar eftir  
tilboði í snjómokstur í 
þéttbýliskjörnum Bláskóga-
byggðar, þ.e. Laugarási, Laug-
arvatni og Reykholti. Óskað 
er eftir tilboðum í almennan 

snjómokstur í hverjum þéttbýliskjarna fyrir 
sig og verður gerður samningur um snjó-
moksturinn til 4. ára. Útboðsgögn fást á skrif-
stofu sveitarfélagsins í Aratungu, Reykholti, 
801 Selfossi og skal skila tilboðum inn 
fyrir kl. 11:00 fimmtudaginn 6. október 
n.k. á sama stað. Nánari upplýsingar gefur 
Kristinn J. Gíslason sviðsstjóri Þjónustu- og 
framkvæmdasviðs Bláskógabyggðar, sími 
486-8726.

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin í 
desember, janúar og febrúar ef næg þátttaka fæst:

Í matreiðslu, framreiðslu, bakaraiðn, og kjötiðn í desember. 
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember.

Í húsasmíði og pípulögnum í desember. Sveinspróf í málaraiðn í 
janúar. Umsóknarfrestur er til 1. nóvember. 

Í málmiðngreinum í janúar. Umsóknarfrestur til 1. desember.

Í snyrtigreinum í janúar. Umsóknarfrestur er til 1. desember. 

Í bílgreinum í janúar/febrúar. Umsóknarfrestur er til 1. desember.

Í hönnunar- og handverksgreinum í janúar/febrúar. 
Umsóknarfrestur er til 1. desember.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyris-
sjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða staðfest-
ingu skóla á því að nemi muni útskrifast í desember 2011.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir 
iðngreinum.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, veffang: 
www.idan.is og á skrifstofunni.

Útboð

Tilkynningar

Tilkynningar

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist 
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali
Sími: 897 8266

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS - ÓTTUHÆÐ 2, GBÆ.
sunnudag 2. okt kl.15:00-15:30

Um er að ræða glæsilegt 
einbýli í hæðarhverfinu í 
Garðabæ. 
Eign skiptist í: 5.svefn-
herb., stórar stofur, fallegt 
eldhús, baðherbergi auk 
ca. 40 fm óskráð rými o.fl
Glæsileg aðkoma, fallegur 
afgirtur gróinn garður með verönd og heitum potti. 
Verðtilboð.

Sveinn Eyland Garðarsson, 
Löggiltur fasteignasali 
Sími 690 0820 sveinn@landmark.is

Hafðu samband

EINHOLT – ÞVERHOLT
Þróun - Uppbygging - Sala

Markmið:
Reginn ehf. hefur það að markmiði að hámarka verðmæti verkefnisins og að það skili 
sem fyrst arði til félagsins, hvort heldur sem er með beinni sölu eða áframhaldandi 
þróun í samstarfi við trausta og áhugasama aðila. Samstarfsaðilar verða valdir í opnu 
ferli sem felst í samkeppni um viðskiptahugmynd sem uppfyllir markmið Regins ehf. 
 
Upphaflegt verkefni: 
Byggingareitur sá sem um ræðir er alls tæpir 10.000 m² að stærð. Árið 2007 hófust 
framkvæmdir við námsmannaíbúðir á hluta reitsins (um 7.100 m²) og er búið að rífa 
öll hús sem stóðu á þeim hluta og grafa og sprengja grunn að miklu leyti. Hinn hluti 
reitsins er ætlaður fyrir almennar íbúðir og þar eru engar framkvæmdir hafnar. 
Vegna formgalla hefur deiliskipulag þessa reits verið fellt úr gildi með úrskurði 
Úrskurðarnefndar skipulagsmála. Það er mat Regins ehf. að endurskoða þurfi 
upphafleg áform og er félagið tilbúið til samvinnu við áhugasama aðila um nýjar 
hugmyndir. 

Upplýsingar: 
Kynningargögn er hægt að nálgast frá og með miðvikudeginum 5. október 
2011 á útboðsvef VSÓ Ráðgjafar, www.vso.is. Umbeðnum gögnum skal skilað til 
VSÓ Ráðgjafar, Borgartúni 20, 105 Reykjavík, eigi síðar en kl. 14:00 þriðjudaginn 
25. október 2011.

Reginn ehf. auglýsir eftir áhugsömum aðilum sem vilja kaupa, eða taka þátt í að þróa og byggja upp 
byggingareitinn milli Einholts og Þverholts í Reykjavík. 

  

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.
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1257 ferm. atvinnuhúsnæði til leigu í nýlegu húsi við Smiðjuveg á móti 
Orkunni, Bónus og BYKO. Allt að 5,5 m lofthæð og góð bílastæði.

Margs konar notkun möguleg svo sem fyrir iðnað, verslun, lager, sýningarsal 
eða leikhús. Hægt að skipta í minni einingar.

Hagstætt leiguverð.

Atvinnuhúsnæði miðsvæðis til leigu

Nánari upplýsingar í símum 892 1529 og 892 1519.

Opið hús á sunnudag á milli 13-15  

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Um er að ræða 3ja herb. 95,8fm íbúð með sér inngani á 2.hæð. 
Stæði í bílskýli fylgir. 
Glæsilegt útsýni, góðar svalir. Laus strax. V.27,9m.

Perlukór 1C - 203 Kópavogi

 

Til leigu nýtt 285 fm. lager-/ iðnaðarhúsnæði.  Lofthæð um 4,2 
m. 3,6 m. háar innkeyrsludyr. Húsnæðið er með WC en án 
kaffiaðstöðu, lagnir eru til staðar. Hentar vel matvælastarfsemi 
eða þrifalegum iðnaði. VSK- húsnæði.  Laust strax!

Fossháls 27, 110 Reykjavík

Einnig gott 254 fm. lager-/ iðnaðarhúsnæði.  Lofthæð um 4,2 m. 
3,6 m. háar innkeyrsludyr. Skrifstofurými á millilofti, kaffiaðstaða 
og WC. VSK- húsnæði.  Aðeins þrifaleg starfsemi kemur til greina.  
Laust strax! 

     Einnig eru nokkur lítil skrifstofurými til leigu í sama húsi.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Már Karlsson í s. 897-7086 

eða hmk@atvinnueignir.is

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.

Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Fasteignamarkaðurinn ehf. auglýsir  til sölu eða leigu heila húseign, hótelíbúðir og verslun við Laugaveg í Reykjavík. 
Um er að ræða 1.091,5 brúttófermetra, sem skiptast í 15 hótelíbúðir á efri hæðum og verslunarhúsnæði á jarðhæð og í kjallara.

Að innan skilast hótelíbúðirnar fullfrágengnar með fullfrágenginni sameign. 
Verslunarhæðin skilast tilbúin undir innréttingar eða lengra komin eftir nánara samkomulagi.

Afhending eignarinnar verður í febrúar 2012 í framangreindu ástandi.

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu Fasteignamarkaðarins ehf.

Glæsileg nýbygging á Laugavegi til sölu eða leigu 
Hótelíbúðir / verslun

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn 
bíður þín



Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík
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Ægisgarður – Sólfell – Veitingahús – einstakur fjárfestingarkostur

Til sölu húsið Sólfell sem stendur á einstökum 
stað við smábátahöfnina í Reykjavík. Húsið hefur 
verið endurbyggt af Minjavernd hf á stórglæsilegan 
og vandaðan hátt. Húsið hefur verið leigt undir 
veitingarrekstur.

Um er að ræða mjög spennandi fjárfestingarkost, nýtt hús 
á ómetanlegum stað með góðum leigutekjum. Húsið Sólfell 
var upphaflega byggt um 1921 en flutt á lóðina að Ægisgarð 
2 þar sem það var endurbyggt frá grunni auk þess sem nýrri 
viðbyggingu var bætt við húsið. V. 144,0 m. 7057

Perla við Reykjavíkurtjörn til sölu Þorragata 5 - vönduð íbúð á efstu hæð

Vorum að fá þessa glæsilegu húseign við Reykjavíkurtjörn til sölu. Húsið er samtals 
454 fm og því fylgir nýlegur 68 fm bílskúr. Glæsilegar stofur. Fjöldi herbergja. 
Aukaíbúð á jarðhæð. Húsið stendur við hliðina á Ráðherrabústaðnum á frábærum 
stað við Tjörnina. Stór og gróinn garður. Gullfallegt útsýni yfir Reykjavíkurtjörn og 
nágrenni. 
Allar nánari upplýsinga veita Sverrir Kristinsson eða Kjartan Hallgeirsson. 7105

Falleg og vönduð 130,8 fm íbúð á 5. hæð og efstuhæð í eftirsóttu húsi við Þor-
ragötu, ásamt 19 fm innbyggðum bílskúr, samtals 149,8 fm. Íbúðin er laus fljótlega. 
Um er að ræða íbúð fyrir eldri borgara. Íbúðinni fylgir hlutdeild í mikilli sameign og 
í einstaklingsíbúð. Húsvörður er í húsinu. Innangengt er í þjónustumiðstöð á vegum 
Reykjavíkurborgar. OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 4. OKTÓBER FRÁ KL. 17:00 – 18:00 
V. 49,0 m. 7069

OPIÐ
 H

ÚS



Markarflöt 26
210 Garðabær
Stórt fjölskylduhús í Garðabæ

Stærð: 350 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1969

Fasteignamat: 70.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 84.900.000

Fallegt 350 fermetra einbýli á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað á efri flötum í Garðabæ. Eignin skiptist í
forstofu,  gestasnyrtingu,  hol,  eldhús,  stofu,  borðstofu,  gang,  þrjú  barnaherbergi,  baðherbergi,  hjónaherbergi
með baðherbergi inn af, þvottahús og geymslu. Neðri hæð er stofa, tvö herbergi, baðherbergi og 2 geymslur.
Efri hæð. Góð forstofa með skáp. Gestasnyrting. Eldhús með snyrtilegri innréttingu og góðum borðkrók. Inn af
eldhúsi  er  þvottahús  með  útgang.  Stór  borðstofa  og  stofa  með  arni,  suðursvölum  og  útsýni  yfir  Heiðmörk,
Bláfjöll  og  Reykjanesfjallgarðinn.  Í  svefnálmu  efri  hæðar  eru  þrjú  barnaherbergi  og  hjónaherbergi.  Sér
baðherbergi  flísalagt  með sturtuklefa  tilheyrir  barnaherbergjum.  Hjónaherbergi  tilheyrir  sér  baðherbergi  með
sturtuklefa.  Frá  hjónaherbergi  er  gengt  út  á  stórar  suðursvalir.  Neðri  hæð:  Frá  holi  er  gengið  niður  stiga  á
neðri hæð þar sem er auka íbúð. Neðri hæð skiptist í stofu með útgang út í garð.Baðherbergi með sturtuklefa.
Tvö herbergi og tvær geymslur. Húsið er mikið endurnýjað td. öll baðherbergi og gólfefni. Gólfefni eru parket
og flísar.Góður tvöfaldur bílskúr. Stór, fallegur og gróinn garður.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 18.00 - 18.30

899 6753

8622001

Bræðraborgarstígur 30
101 Reykjavík
Glæsileg "penthouse" í 101

Stærð: 132,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 33.150.000

Verð: 0

RE/MAX SENTER KYNNIR: Falleg og vönduð eign með góðu útsýni í snyrtilegu húsi byggt 2006 auk stæði í
bílgeymslu.
Um er að ræða glæsilega 3 herbergja þakíbúð í sérflokki. Íbúðin er einstaklega vel skipulögð og afar björt. Eik
er á gólfum en flísar á  baðherbergi.
Nánari lýsing: Glæsilega þakíbúð þar sem lyftan opnast beint inn á hæð í rúmgóða forstofu. Stofan er opin og
björt  með  miklum  gluggum  þar  sem  útsýnið  er  glæsilegt  og  horft  er  yfir  borgina.  Úr  stofu  er  útgengi  út  á
rúmgóðar ca 45 fm svalir með útsýni til austurs og vesturs (m.a. Snæfellsjökull). Rúmgott eldhús með fallegri
hvítlakkaðri innréttingu og granít borðplötu (fallegt útsýni í vestur). Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með
sturtu  og  hornbaðkari,  niðurfellt  loft  með  vegglýsingu  og  innbyggðum  hátölurum.  Hjónaherbergi  er  rúmgott
með góðu skápaplássi með útgengi út á ca 50 fm svalir. Annað svefnherbergi er við hlið hjónaherbergis. Með
eigninni fylgir geymsla inn af sameigninni.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 15.00 - 15.30

899 6753

8622001

Stíflusel 5
109 Reykjavík
Glæsileg íbúð á góðu verði

Stærð: 95,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1977

Fasteignamat: 15.300.000

Verð: 19.900.000
RE/MAX Senter kynnir mikið endurnýjaða 3. herbergja íbúð á annari hæð í Seljahverfinu. Íbúðin er með
nýjum gólfefnum, innréttingum og hurðum. Björt og rúmgóð íbúð með góðum skápum í herbergjum.
Nýbúið að mála og skipta um teppi á sameign. Örstutt í leik og grunnskóla.
Sjón er sögu ríkari.
Upplýsingar um eignina veitir Guðni í síma 696-6946 eða gudni@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Guðni Svavarsson
Sölufulltrúi

arg@remax.is

Gudni@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 2. Október kl 16:00-16:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

696-6946

Asparhvarf 18
201 Kópavogur
Stórt og vandað hús með útsýni

Stærð: 501,4 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 86.600.000

Verð: 128.000.000

Um er  að  ræða glæsilegt  einbýlishús  alls  500,9  fm.  með auka íbúð ásamt  innbyggðum 30,8  fm.  bílskúr  og
60,9 fm. hesthúsi. Frábært útsýni til suðurs yfir Elliðavatnið til Bláfjalla.
Komið  er  inn  í  rúmgóða  forstofu/hol  með  skápum.  Svo  er  gengið  upp  hálfa  hæð,  þar  er  eldhús  með
innréttingum  með  granít  borðplötum  og  vönduðum  eldhústækjum.  Í  borðstofunni  er  sérsmíðað  granít  borð.
Stofan er rúmgóð með útgengi út á svalir (ca. 60fm) glæsilegt útsýni. Hjónaherbergið er með fataskápum, sér
baðherbergi með baðkari og sturtu, flísar hólf og gólf.. Á neðrihæðinni er fjölskyldustofa með arni og heitum
pott, 3 svefnherbergi eru á hæðinni öll með útgengi út í garð. Einnig er baðherbergi með sturtu og innréttingu
ásamt stórri  geymslu. Innaf því er hesthús innréttað fyrir  8 hesta. Möguleiki  að nýta rýmið fyrir  til  vinnustofu
eða  aðra  íbúð.  Á  miðhæðinni  er  sér  3ja  herbergja  íbúð  með  sérinngangi  sem  skiptist  í  góða  stofu,  eldhús
baðherbergi með sturtu og gert ráð fyrir þvottavél. Svefnherbergin eru með fataskápum. Hægt er að opna úr
íbúðinni inn í aðalíbúðina. Lóðin er snyrtileg fullfrágengin með timburpalli, fallegum gróðri og steyptar stéttar.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 17.00 -17.30

899 6753

8622001

Stekkjarflöt 2 
210 Garðabær
Nýtt einbýli í flötunum í Garðabæ

Stærð: 294,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2011

Fasteignamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 0

Um er að ræða nýtt og fallegt einbýli á einni hæð í vinsælu hverfi. Húsið er í byggingu og hægt er að fá það á
mismunandi byggingarstigi.  Skv. nýjum teikningum er íbúðarhúsið  249,7 fm og bílskúr + 45,1 fm alls 294,8
fm.
Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, 3 barnaherbergi, hjónaherberg með fataherbergi og sér snyrtingu
með sturtu, baðherbergi með baðkari stofu/borðstofu og eldhúsi, þvottahús og geymslu. Einnig er sérstæður
bílskúr alls 45,1fm.

Allar  upplýsingar  um eignina  gefur  Ástþór  Reynir  í  síma 8996753 eða á  arg@remax.is  og  Gunnar  Sverrir  í
síma 8622001 eða á gunnar@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Tilboð óskast!!!

899 6753

8622001
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 2 milljónir +

BMW X5 3,0 árg. 2004. ek. 110þ. 
Leður, glerþak, minni/hiti í sætum, 
bakkskynjarar, dráttarkúla o.m.fl. 
2.980þ staðgr. Skipti möguleg. 899-
0265

TOYOTA AURIS sol, 2007 árg. Toyota 
Auris sol, árg. 2007, 5 manna, ek. 76 
þ.km. 1598 cc., 124 hestöfl, bensín, 
beinskiptur. Verð 2.200 þ. Áhv. 1.200 
þ. Frábær bíll í alla staði, Gunnar: s. 
848-9559.

IZUZU D MAX (AT) Sjálfskiptur, disel 
2007. Ljósbrúnn, kúlutengi og með 
húsi. E. 115,þ km. Fullkomið viðhald, 
verð 2,290þ kr Nánari uppl: 660-3306

 Bílar óskast

Óska eftir gömlum sendibíl. Má 
þarfnast lagfæringa. Fyrir allt að 100þ. 
S. 869 9766.

Kaupum bilaða eða númerslausa bíla á 
allt að 200þús. Uppl í síma 859 3815.

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

 Jeppar

Toyota Land Cruiser 120 - Disel, árg. 
2003. Sjálfsk. Ekinn 65 þ.km. Ásett 
verð 4.150þ. Góður stgr. afsl. Uppl. í s. 
861 8808.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

MAN 14.280 árg 2003 ek. 322þús. 
Kassi innanm. L:604 B:250 H:225 
2t lyfta heilopnun 100% smurbók. 
3,3+vsk Uppl. 897-8866

 Vörubílar

Flutningsvagn (tengivagn, tandem) til 
sölu verð 2,5 m+VSK skráður 18,7 
2011,burðargeta 12,7 tonn einþingt 5,3 
t .L7,30.b2,45,h2,35.nánari uppl. 898 
9006.

Renault Premium 420 CD árg. ‘02. 
26-6x2. Uppgerður gírkassi og nýir 
spíssar. V. 3,9 + VSK. Uppl. í s. 898 
9006.

Man vörubíll 14-224 árg. 98’. Með 
krana og fjarstýringu. Góður pallur 
með álskjólborðum og sturtum. Ný 
vetrardekk. 3 mill + vsk. Sími: 893-0561

 Mótorhjól

Honda Sh VT750 árg. ‘07 ekið 7100.
Rautt, vel með farið. 890þús. Ath.skipti 
á ódýrum bíl. S: 867 9413.

Yamaha IZF450 árg. ‘05 krossari til sölu. 
Verð 350 þ. Upp. í síma 893 3474.

 Fjórhjól

Kawasaki KX125 og er 2007 árg, til 
sölu ekið u.m.b 40tíma hefur verið 
lítið notað og verið í geymslu í rúm 
3ár. Verð hugmynd um 400þús stgr. 
869-3456

Til sölu Sandstorm fjórhjól 2008 500cc 
4wd götuskráð 2ja manna spil, stærri 
dekk og fl. Ekið 1500km lækkað verð 
640,000þ.Uppl Maggi 8209022

 Kerrur

Kerrur frá 155.000 kr. Gott úrval á 
staðnum, einnig mikið af íhlutum til 
kerrusmíða. Flexitorar, dekk á felgum, 
bretti, kúlutengi og fl. www.topplausnir.
is Smiðjuvegi 40, græn gata, s:517 7718

Notaðar vinnulyftur
Notaðar vinnulyftur til sölu, verð frá kr. 
700.000+VSK Upplýsingar á www.lyfta.
is og í síma 421 4037.

 Hjólhýsi

Mjög gott eldra hjólhýsi með nýju 
fortjaldi. Húsið er nýuppgert með 
gasmiðstöð og gaseldavél. V. 250 þ. 
Uppl. S. 899 0304.

Fellihýsa, tjaldvagna og 
húsbílageymsla í miðri 

Reykjavík
Höfum til leigu pláss fyrir tjaldvagna, 
fellihýsi, húsbíla, fjórhjól og hvað sem 
þarf að geyma yfir veturinn. Erum 
staðsettir í miðri Reykjavík á besta stað. 
Húsnæðið er upphitað, mikil lofthæð. 
Verð miðað við ummál. Móttaka opin 
laugardag á milli 11 og 15. Frekari 
upplýsingar í síma 856-3699.

 Bátar

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

Hraðgangandi Rib farþegabátur til sölu. 
Með vagni. Tilbúinn í vinnu. Ástand 
sem nýr. Upplýsingar í 8674097

 Vinnuvélar

 Flug

TF BAA Til sölu Piper Apache árg. 
1956 , árssk. út júli 2012 í góðu lagi. 
Selst í heilu lagi eða hlutum samkv. 
samkomulagi sími 892 0202.

Flugvélin TF-FFC, sem er af gerðinni 
Beechcraft Skipper 77 er til sölu. 
Upplýsingar veitir Erling Jóhannesson í 
síma 894 0288.

 Aukahlutir í bíla

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

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

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

 Varahlutir

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

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata 
97, Impreza 99 og felicia 99, Peugeot 
306 99, 206 og 406 ST. Almera 97, Ford 
250 99, Megane 01. Vectra ‘98, Corsa 
‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. Kaupi bíla 
til niðurrifs. sími 661 5270.

Til sölu ódýrir og góðir varahlutir úr 
Peugeot 406 st. árg. 1998. 892 5157

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.

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

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

 Fjármál

Evrur til sölu
3% yfir seðlagengi

uppl. í síma. 857 6711.

 GarðyrkjaTil sölu
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Trjáfellingar
Klippi, felli snyrti tré og runna. . Eiríkur 
Sæland garðyrkjufræðingur. Sími : 848 
1723.

GARÐKLIPPINGAR, Fáðu verðtilboð. 
ENGI ehf. Sími: 615-1605. Email: 
grasblettur@gmail.com

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 Bókhald

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

 Málarar

Málarameistari getur bætt við sig 
verkum. Kristján 692-5735

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf., Sigurður 896-5758, 
siggi@litidmal.com

 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

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

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.

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. 
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
568-3063 eða inná www.k2.is

Laga ryðbletti á þökum
Hreinsa þakrennur og tek að mér ýmis 
smærri verkefni. Uppl. í s. 847 8704 eða 
manninn@hotmail.com

Smiður getur bætt við sig verkefnum. 
Uppl. í síma 864 5920.

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

2 vanir smiðir geta bætt við sig 
verkefnum úti sem inni. Útvegum aðra 
iðnaðarmenn. Tilboð eða Tímakaup. 
Uppl. í s. 864 4789.

Sprautulökkun, spautum innréttingar, 
innihurðir, húsgögn og fl. Gná ehf, 
Uppl. s. 894 7200.

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

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

 Nudd

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

THE BEST !! LUXURY, WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME 
24/7. S: 857 0740

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.

Spái: í spil, bolla, lófa og rúnir. Kr. 4500. 
Tímapantanir í síma 845 8896.

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

 Iðnaður

Lögg. Vélsmíðameistari getur bætt 
við sig verkefnum. Mikil reynsla af 
smíði úr ryðfríu stáli. Sendið fyrirsp. á 
gaedastal@gmail.com

 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.  Opið 10-14

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

Nýjar vörur !
Vinsælu buxurnar komnar Full búð 
af nýjum vörum Haustlínan komin 
Súpersól Hólmaseli 2 587-0077 / 567-
2077 Erum á facebook

Ódýr heimilstæki
Höfum til sölu þvottavélar, þurrkara, 
ísskápa og frystikista. Síðumúli 37, 
neðan verðu. S. 847 5545.

Ofn fyrir bakari elektrolux AR 170 S verð 
300000 og skurdarvel verð 80000 til 
sölu. simi. 843 0859

Skrifstofu- og 
borðstofuhúsgögn 

til sölu.
4 Skjalaskápar úr stáli með fjórum 
skúffum. 4 viðarhillur, ljós viður. Hæð 
285cm breidd 80cm dýpt 50cm. 
Skrifstofu stólar. Borðstofuborð-
skenkur og stólar. Til sýnis og sölu 
Vesturgötu 10 á laugardag milli kl. 
13.00- 15.00. S. 862-0160

Tahitian nuddpottur lítið notaður. Uppl 
í s. 848 6961

Ódýr heimilistæki
Til sölu ísskápar, þvottavélar, þurkarar, 
uppþvottavélar, örbylgjuofn, fartalva, 
borðtalva og eldavélar. Lítil loftpressa 
á 10 þ, buxnapressa á 10 þ. Sími 896 
8568.

 Óskast keypt

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

Gína óskast
Óska eftir að kaupa kvengínu 

og einnig buxnagínu
Vinsamlegast hafið samband 

við Jónu Maríu 
í síma 772-6658

Óska eftir að kaupa vals og málmklippur 
til silfursmíða. GSM 660 5177

 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.

 Til bygginga

Kvistir
Sérsmíðaðir kvistir á þök. Uppsetning 
tekur aðeins einn dag. Frábær 
fjárfesting. www.kvist.is S:.846 5278.

 Verslun

Líkamsræktartöðvar og 
Íþróttahús ATH!

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

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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.

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

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

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

EKKERT SEX NUDD,

En æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heitir 
POTTAR og margar teg. af NUDDI. Einnig 
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR, 
SNYRTING og VEITINGAR. Viðráðanleg 
verð og þú kemst fljótt að. Opið 
frá 12-18 alla daga nema sun. JB 
Heilsulind. S. 823 8280. 

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

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

SKAPAÐU Í VETUR
 SKRÁÐU ÞIG Á 

NÁMSKEIÐ

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

Tveggja til þriggja daga námskeið í 
trérennismíði. Skráning á eik@centrum.
is og í síma 896 4966.

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Tveir yndislegir Yorka strákar til sölu. 
Þeir eru örmerktir, bólusettir, tryggðir 
og með ættbók frá H.R.F.Í. Upplýsingar 
gefur Klara í síma 845-0009.

Til sölu yndisleg 2 ára sharpei tík. 
Undan meisturum og er sjálf orðin ísl. 
meistari. Ættbók HRFÍ. Uppl. 821-9262 
Guðrún

Labradorhvolpar til sölu vænlegir 
veiðihundar og frábærir heimilishundar. 
Faðir veiðimeistari, móðir reyndur 
veiðihundur. Til afhendingar 9.október, 
ættbókarfærðir hjá HRFÍ. Hagstætt 
verð. heklugot.blogspot.com, brich@
simnet.is, 664 1821

Hreiræktaðir íslenskir 
fjárhundar

 Til sölu fallegir hvolpar, 3 rakkar og 
1 tík. Níu 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).

Gefins hvolpar
4 blendinar, (colli og íslenskur) 3 tíkur 
og rakki, fæddir 12. ágúst, allir mjög 
efnilegir og tilbúnir að fara á framtíðar 
heimili. Sími 690-0340
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 Dýrahald

ENGLISH SPRINGER SPANIEL Hvolpar til 
sölu, tví og þrílitir. S. 896 9478 Gunnar

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

 Hestamennska

Smíða innréttingar í hesthús, 
heitgalvanserað. Margra ára reynsla. 
Uppl. í s. 869 6690 / Aðalsteinn.

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

3ja herbergja íbúð
Stórholti, í góðu standi. Verð 160 þús. 
Uppl. s. 824 6692.

Vesturbær
Til leigu herb. með aðg. að eldhúsi og 
þvottavél í 101. Uppl. 552 3592.

Til leigu stúdíóíbúð fyrir kvk leigjanda, 
frá byrjun nóv. Reglusöm og skilvísi 
skilyrði. Uppl í s. 696 7898

Til leigu 25fm stúdíoíbúð á 8.h. 
í Krummah. Frábært útsýni. Verð 
60.000,- allt inniflalið, 2 mán. borgast 
í upphafi. Uppl. S. 822-8216.

2ja Herb. íbúð til leigu í efra breiðholti. 
uppl. í s. 897 7151.

192m2 íb.h. á Egilsstöum eða herb. til 
leigu (4sv.herb.) til lengri eða skemmri 
tíma. Skipti gjarnan á samb. á höfuðb. 
sv. raggibrusi@hotmail.com

Herbergi til leigu með aðgang að 
eldhúsi, baðherbergi og þvottavél í 
miðbæ Reykjavíkur. Uppl. í s. 661 5219.

Húsnæði við Lund í Svíþjóð, gott fyrir 
háskólastúdenta. + herb.við Kringluna. 
S: 499 2072.

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.

Skemmtileg 1-2 herb íbúð+bílskúr 
samtals 84 fm. Er í 108 Rvk. Verð 
110þ með raf/hita. Upplýsingar í síma 
8604969 Bjarni

1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. Stutt í 
Iðnskólann og bónus S. 892 5309.

 Húsnæði óskast

Reyklaus og reglusamur 48 ára 
karlmaður óskar eftir 2 - 3 herb. íbúð 
á höfuðborgarsvæðinu frá 1. nóv. Uppl. 
S. 896 1016.

Leita að íbúð í 101 - 15 Reykjavík. 2-3 
herb. Uppl. 845 2634, Artur

 Atvinnuhúsnæði

Til skrifstofurými af ýmsum stærðum 
á Suðurlandsbraut 8-10. Laust til 
afhendingar strax. Uppl. sendist á: 
leiga@almc.is

Óska eftir 60-100 fm iðnaðarhúsnæði í 
RVK eða nágrenni undir létta járnsmíði. 
Uppl. í s. 869 6690.

 Geymsluhúsnæði

Geymi tjaldvagna, 
fellihýsi ofl.

 
Ímynd gæða. Fjögurra stjörnu. 

13 ára reynsla. 

Í símaskrá ja.is undir; 

geymsla asgeirs eirikssonar ehf.
 

Upplýsingar 897 1731 
klettar@heimsnet.is

Vetrargeymsla fyrir 
ferðavagna!

Bílar, húsbílar, hjólhýsi, fellihýsi, 
tjaldvagnar og fl. Upphitað húsnæði, 
Uppl. í s. 899 0274 og 893 5574 og á 
www.husbilageymslan.net

Geymslupláss
Upphitað á höfuðborgarsvæðinu. 
Pláss til 1. maí fyrir hjólhýsi, fellihýsi, 
tjaldvagna eða annað. Uppl. í s. 862 
4685 / 893 9777.

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

Hýsing fyrir ferðavagna. Rúma klst. frá 
Rvk. Örfá pláss laus. Verð frá 22 þ. fyrir 
veturinn. S. 897 9814.

Tökum að okkur geymslu á 
fell i-hjól-pallhýsum-tjaldvögnum 
(Garður) suðurnes gsm: 8671282

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.

270m2 geymsluskemma í Hafnarfirði til 
sölu eða leigu. Uppl. 696 4490.

 Bílskúr

22 fm bílskúr til leigu í hverfi 107 frá 
1. okt. Verð 25.000 pr. mán. Sími 863 
8733.

22 FM. BÍLSKÚR TIL LEIGU Í 
VESTURBÆ R. VÍKUR. LANGTÍMALEIGA. 
HENTUGUR FYRIR GEYMSLU. LEIGIST 
EKKI SEM HLJÓMSV.,ÍBÚÐAR EÐA 
IÐNAÐARHÚSN. VERÐ 35Þ.PR.MÁN 
MEÐ RAFM. S. 8601029 ÞÓRHALLUR

 Gisting

GÓÐ GISTING 
Í MIÐBÆ RVK

Dags- og vikuleigu. 

www.hotel105.com
GISTIHÚSIÐ VÍKINGUR 

sími 896 4661

ATVINNA

 Atvinna í boði

Vantar starfsmann í 75 % starf í 
efnalaug. Uppl. í. s. 694 8211 og greta 
mar@mi.is

 Plastviðgerðir Grétars Skemmuvegi 
4 óska eftir starfskrafti í viðgerðir 
á allskonar plasthlutum. Leitum 
að reyklausum, vandvirkum og 
áræðanlegum einstaklingi. Reynsla af 
bílaréttingum eða öðrum viðgerðum 
æskileg, þó ekki skylirði. Til greina 
kemur að taka nema. Upplýsingar veitir 
Grétar í síma 8937913

Vant starfsfólk vantar í frystihús á 
Vestfjörðum í vetur. Húsnæði í boði. 
Þarf að geta byrjað fljótlega. Einnig 
vantar beitningamenn. Uppl. í s. 852 
2272

Jaxlinn ehf. rekur tannlæknastofur í 
Hafnarfirði og á Akureyri. Óskað er 
eftir aðstoðarmanni tannlæknis á báða 
staðina í hlutastarf. Vinnutími 14-19 tvo 
til þrjá daga í viku. Starfshlutfallið gæti 
aukist í 100% næsta vor á Akureyri. 
Umsókn og starfsferilskrá sendist á 
jaxlinn(hjá)jaxlinn.is. Sjá www.jaxlinn.
is

Hressandi bílasala á besta stað 
í Reykjavík óskar eftir efnilegum 
sölumanni/konu í fullt starf sem 
fyrst! Ef þú ert reyklaus, drífandi og 
heiðarleg/ur þá viljum við heyra frá þér. 
Ferilskrá og annar fróðleikur sendist 
á starf1234@gmail.com fyrir 7.okt nk. 
Fyllsta trúnaði er heitið. Ps. Konur/
stelpur, við viljum líka heyra frá ykkur!!!

Óskum eftir starfskrafti á 
Tannlæknastofuna Hlíðasmári 14. 
Vinnutími þriðjudagar og fimmtudagar 
frá 9:00-14:00. Umsækjandi þarf að 
vera á aldrinum 25-45 ára. Reyklaus, 
stundvís og vinnusamur. Umsóknir 
berist á Tannlæknastofuna fyrir 10.okt.
nk.

Starfsmann 20 ára og eldri vantar 
við ýmis létt störf á skóvinnustofu, 
föstudaga e. hádegi og laugardaga 
frá kl. 11-14. Vinna getur aukist og 
hugsanleg sumarvinna í boði. Kjörið 
fyrir skólafólk. Umsóknir sendist á 
skoari@islandia.is

Tækifæri - Áskorun
Viltu nýta tíma þinn betur. Höfum 
tækifæri fyrir þig. Ábati sem skilar 
árangri. Þjálfun - samvinna. Upplýsingar 
í síma 821 4445.

 Atvinna óskast

2 smiðir óska eftir vinnu, vanir trésmíði, 
flísalögn, málun & gipsvinnu. S. 846 
3632.

 Viðskiptatækifæri

Langar þig að opna vefverslun? 
Bjóðum vefverslunarkerfi sniðið að 
ísl. aðstæðum á frábæru verði. www.
korfukerfi.net

Ertu 40 ára eða eldri ?
Leitum eftir jákvæðu samstarfsfólki 
við markaðssetningu á hinni eilífu 
æsku. LifeWave hefur slegið í gegn á 
heimsvísu. www.lw-global.com/is eða 
564 5959.

TILKYNNINGAR

 Fundir

Aðalfundur CISV 
á Íslandi

Aðalfundur CISV á Íslandi 
verður haldinn í Brautarholti 6, 
105 Reykajvík, 4. hæð þann 12. 

október 2011 klukkan 20:00.
Dagskrá fundarins:

Venjuleg aðalfundarstörf.
Stjórn CISV á Íslandi

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.

Fasteignir

Islandzki dla dorosłych I
Uczniowie bardzo czynnie uczą się i ćwiczą język

islandzki. Nacisk kładzie się na współpracę, kontakty i
czynne/twórcze metody naucznia.

Nauka w pon., śr., pt. godz. 17:00– 19:30 od 3
października

Kontakt nr tel. 5179345 lub anna@ici.is
Cena: 18.000 ISK

Hörðaland 10
108 Reykjavík
ÍBÚÐ Á BESTA STAÐ Í BÆNUM!

Stærð: 63,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1968

Fasteignamat: 14.550.000

Verð: 20.400.000
NÝTT Á SÖLU! Sérlega rúmgóð 63,3 fm íbúð á besta stað í 108. Íbúðin er björt og á jarðhæð með
góðri og verðursælli verönd sem snýr í suður. Íbúðin er einstaklega vel skipulögð og hefur verið vel við
haldið í alla staði. Öllum gólfefnum var skipt út 2006 og er sameignin snyrtileg og góðir nágrannar.

Allar nánari upplýsingar veitir:
Þórdís Björk Davíðsdóttir hjá RE/MAX Alpha í síma: 8621914 og/eða netfang: thordis@remax.is

Alpha

Reynir Logi Ólafsson
Lögg. fast. hdl.

Þórdís Davíðs
Sölufulltrúi

reynir@remax.is

thordis@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 3.október kl.18 - 18:30

RE/MAX Alpha - Skeifan 17 - 108 Reykjavík - Sími: 4777777 - www.remax.is

4777777

8621914

Fálkahöfði 8
270 Mosfellsbær
3.herb jarðhæð með sérinngangi !

Stærð: 131,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1998

Fasteignamat: 22.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.900.000
3.herb jarðhæð með sérinngangi, litlum sólpalli og bílskúr. ATH: áhvílandi 23,5.mill frá ÍLS með 4,95%
vöxtum. Flísalagt eldhús með eikarinnréttingu og björtum borðkrók. Flísalagt baðherbergi með baðkari,
sturtu, innréttingu og glugga. Tvö rúmgóð svefnherbergi með eikarparketi og skápum. Sjónvarpshol.
Samtengd stofa og borðstofa með eikarparketi og útgengi út á lítinn sólpall. Þvottahús í íbúð, flísalagt
með borði, vaski og glugga.
Allar uppl. veitir: Hannes í s: 699-5008 og n: hannes@remax.is

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 mánudaginn 3.okt kl.18 -18:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

615 0005

699 5008

Fífuhvammur 5
200 Kópavogur
Fallegt einbýli neðst í Hvömmunum!

Stærð: 243,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1969

Fasteignamat: 43.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 52.900.000
Vel skipulagt einbýlishús á einum besta staðnum í Kópavogi. Neðst í Hvammahverfinu með fjögur
svefnherbergi, eina skrifstofu og tvö baðherbergi. Rúmgóður, innangengur bílskúr og yfirbyggt bílskýli
fyrir framan. Stór garður og verönd. Óbyggt svæði er fyrir framan eignina.
Neðri hæð: Forstofa, þvottahús/geymsla, bílskúr, gangur, svefnherbergi, gestasalerni, kyndiklefi, stofa
og eldhús. Efri hæð: Hjónaherbergi, tvö barnaherbergi, skrifstofa og baðherbergi.
Nánari uppl veitir Anton Máni s:615-0005

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anton Máni Svans
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

antonmani@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag 2.okt. kl.16-17:00

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

615 0005

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...

MBL
FBL

12-14 
ára

15-19 
ára

20-24 
ára

25-29 
ára

30-34 
ára

35-39 
ára

40-44 
ára

45-49 
ára

50-54 
ára

55-59 
ára 20 mín

15 mín

10 mín

5 mín

0 mín

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.



PIPA
R/TBVA

 • SÍA
 • 102927

Bjóðum það besta í evrópskri húsgagnahönnun 
og glæsilegt úrval gjafavöru.

         M-SÓFINN íslensk framleiðsla 
sniðin að þínum þörfum.

Opið alla virka daga frá 11 – 18 og laugardaga 11–16.



heimili&hönnun6

„Það er óvenjulegt að svo margar 
sýningar séu í gangi á sama 
tíma,“ segir Halla Helgadóttir, 
framkvæmdastjóri Hönnunar-
miðstöðvar, um þá staðreynd að 
fimm stórar sýningar á íslenskri 
hönnun fara fram um heim allan 
þessa dagana. Hún segir alþjóð-
leg verkefni á borð við þessi skila 
miklu. „Þær kynna íslenska hönn-
un og hönnuðina sjálfa. Í gegnum 
þau geta myndast tengsl sem leiða 
til nýrra verkefna og samstarfs. 
Sumir komast til dæmis í tæri við 
framleiðendur og viðskipti verða 
til,“ segir Halla og telur ljóst að 
alþjóðlegar sýningar styrki upp-
byggingu íslenskrar hönnunar. 
Hér fyrir neðan eru taldar upp 
sýningarnar fimm.

ALÞJÓÐLEGA 
HÖNNUNARVIKAN Í PEKING
Þar fer fram sýning á 32 vegg-
spjöldum eftir Guðmund Odd 
Magnússon, sem er betur þekkt-
ur sem Goddur. Sýning Godds er 
yfirlit veggspjalda sem hann hann-
aði á 15 ára tímabili, þar á meðal 
eru samstarfsverkefni hans við 
Bjarna H. Þórarinsson og aðra 
listamenn. Hönnunarvikan í Pek-
ing hófst 26. september og henni 
lýkur 3. október. Markmið hátíð-
arinnar er að skapa borginni sér-
stöðu í hönnunargeiranum og auka 
alþjóðlega samvinnu á þessu sviði. 

HÖNNUNARVIKAN Í BÚDAPEST
Á sýningunni Couleur Locale – 
The Colours of Europe in Objects, 
eru sýnd verk frá um þrjátíu þjóð-
um en valin voru þrjú verk frá 
hverju þeirra. Frá Íslandi koma 
þau Vík Prjónsdóttir, Hörður Lár-
usson og fyrirtækið Össur. Sýn-
ingin var opnuð í gær og stend-
ur til 30. október.

ARCHITEKTUR & ISLAND 
Í FRANKFURT
Sýningin tengist 
bókamessunni í 
borginni þar sem 
Ísland er í aðal-

hlutverki. Velt verður upp þeirri 
spurningu hvernig land sem ekki 
býr yfir náttúrulegum bygging-
arefnum á borð við timbur og 
múrstein hefur þróað byggingar-
stíl sinn úr moldar kofunum. 
Einnig hvernig Íslendingar tóku á 
skyndilegu ríkidæmi og sömuleið-
is skyndilegu hruni. Á sýningunni 
verða myndir eftir ljósmyndarann 
Guðmund Ingólfsson.

RANDSCHARF, ON THE 
CUTTING EDGE Í FRANKFURT
Í tilefni af heiðursþátttöku Ís-
lands á Bókasýningunni í Frank-
furt var efnt til sýningar helg-
aðri íslenskri hönnun í Hönnun-
arsafni Frankfurt – Museum für 
Angewandte Kunst. Þar eru sýnd-
ar yfir 100 vörur af margvíslegum 
sviðum íslenskrar hönnunar. Dreg-
in verður upp mynd af fjölbreyti-
leika íslenskrar hönnunar – allt 
frá fatahönnun til samskiptahönn-
unar – og varpað ljósi á þau áhrif 
sem litróf íslenskrar náttúru, lega 
landsins og frásagnarhefð þjóðar-
innar hefur á hönnun Íslendinga. 
Fimmtíu og níu íslenskir hönnuð-
ir taka þátt.

NORDIC FASHION 
BIENNALE Í SEATTLE
Norræni tískutvíæringurinn 2011 
var opnaður 30. september í Nor-
ræna sögusafninu í Seattle. Um 
er að ræða sex vikna sýningu sem 
hyllir norræna hönnun, tísku og 
nýjungar. Sýningin er opin almenn-
ingi og mun standa til 13. nóvem-
ber. Með áhugaverðum innsetning-
um verður varpað ljósi á margt það 
fremsta í norrænni tískuhönnun 

með áherslu á Ísland, Græn-
land og Færeyjar.

Frekari upplýsingar 
um sýningarnar og sýn-
endur er að finna á www.

honnunarmidstod.is - sg

Íslensk
hönnun um heim allan
● Fimm sýningar á íslenskri hönnun fara fram um 
allan heim þessa dagana. Sumar eru hafnar en aðrar í 
uppsetningu.

Ljósmyndir eftir Guðmund Ingólfsson verða í forgrunni á sýningu í Frankfurt um 
íslenskan arkitektúr.

Goddur verður 
með sýningu á 32 

veggspjöldum á  
hönnunarviku 

í Peking.

Sannkallað augnakonfekt
● Súkkulaði er hægt að nýta á fleiri en einn veg eins og meðfylgjandi myndir sýna þar sem 
brugðið er á leik með þennan gleðigjafa.

Arkitektinn Dejana Kabiljo sýnir á 
hönnunarvikunni í Peking þennan 

skemmtilega „sófa“. Hann er 
settur saman úr hveitisekkjum 
sem súkkulaði hefur verið hellt 

yfir og líkist því svampköku. Sófinn 
kallast Látum þau setjast á kökur 

og vísar í fræg ummæli Marie 
Antoinette, „Gefum þeim kökur“.

Maður siglir á tveggja metra löngum 
súkkulaðibáti eftir ánni Odet í 

vesturhluta Frakklands. Viðburðurinn 
er hluti af hátíðahöldum sem matreiðslu-

maðurinn Georges Larnicol stendur fyrir.
 NORDICPHOTOS/AFP/FRED TANNEAU

Tískuhönnuðurinn Karl Lagerfield lét sig ekki muna um að 
hanna heilt súkkulaðiherbergi inn í hótel í París í samvinnu við 
stórfyrirtækið Magnum. Fyrirmyndin að manninum á rúminu 
er uppáhalds karlfyrirsæta Lagerfield, Baptiste Giabiconi. Í 
heildina fóru tíu tonn af belgísku súkkulaði í verkið.

Flottir bollar gerðir úr 
úrvals súkkulaði sem 

hægt er að neyta þegar 
innihaldið er búið. 



STINGUM EKKI
HÖFÐINU
Í SANDINN

Stöndum saman  
– Styrkjum Stígamót!

 
Á Stígamótum ákváðum við að blása á niðurskurð og  
slæmt efnahagsástand og bæta og auka þjónustu okkar.   
Við opnuðum nýtt athvarf, bættum þjónustu fyrir fólk utan  
höfuðborgar svæðisins  og ákváðum að láta reyna á stuðning  
og velvilja almennings.
 
Götukynnar hafa undanfarnar helgar kynnt starf Stígamóta á fjöl- 
 förnum stöðum og boðið fólki að gerast mánaðarlegir styrktar aðilar.  
Viðtökurnar hafa verið frábærar.  Götukynnar verða í Kringlunni og  
í Smáralind um helgina, en eftir það er hægt að gerast styrktaraðili  
í gegnum heimasíðuna okkar www.stigamot.is  eða með því að  
hringja á Stígamót í síma 562 6868.
 
Kærar þakkir fyrir stuðninginn, 
hann mun skila sér í bættri líðan fjölda fólks.

TAKK!
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Veldu réttu 
innréttinguna

fyrir heimilið þitt.
 HTH er hágæða

dönsk framleiðsla og 
þú hefur tvo

valkosti!

5 ÁRA
ÁBYRGÐ
Á VÖRU
OG VIRKN

12
MÁNAÐA

VAXTALAUS
TAÐGREIÐSLULÁNSTATAÐGREIÐSLULÁ
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Opið virka daga frá kl. 10-18
og laugardaga frá kl.  11-15

Láttu Draumaeldhúsið þitt
verða að veruleika  með HTH

Persónuleg og góð þjónusta

1)    SÉRPANTAÐ OG SAMSETT

2)   LAGERVARA OG ÓSAMSETT

Viltu að við
hönnum sérstaklega

fyrir þig nýju eldhús- eða bað- 
innréttinguna – án greiðslu?

Viltu fá faglegar ráðleggingar
við endurnýjun innréttinga og 

svo pottþétt verðtil

Endil

HEIMA VIÐ

heimili& 
hönnun

HELGA SIGURBJARNARDÓTT
IR, INNANHÚSSARKITEKT

Hún er annar innanhússhönnuð-
urinn að baki húsgögnum í al-
menningsrými tónlistarhússins 
Hörpu.

Síðasti hlutur sem ég keypti 
mér? Tvær japanskar KimmiDoll 
sem ég keypti mér í Barce-
lona í sumar.  Ég er sér-
staklega heilluð af 
öllu japönsku og 
þessar dúkkur eru 
ekki bara fal-
legar held-
ur tákna þær 
allar eitthvað 
sérstakt.

Eftirlætis húsgagnið mitt er? 
Túrkisblái stóllinn minn, Libel, en 
hann er eitt af fyrstu húsgögn-
unum sem við hjónin keyptum 
okkur eftir að ég kláraði námið og 
við fluttum aftur heim frá Ítalíu.

Ómissandi í stofuna er? Góður 
stóll og fallegir lampar.

Næsta framkvæmd á heimilinu 
er? Að stækka baðherbergið á 
neðri hæðinni. Við ætlum að fórna 
litlu tölvuherbergi sem er við hlið-
in á baðinu og fá þannig stórt 
baðherbergi með sturtu og baði.

Uppi á vegg hangir? Þetta litla 
þrykk úr stóru Erró verki. Þessa 
mynd á ég honum pabba mínum 
að þakka.  Hann stóð heillengi í 
biðröð fyrir mig til að kaupa Erró-

bókina, sem kom 
út fyrir nokkrum 
árum. Hann var 
einn af fyrstu 
hundrað og 
fékk því þetta 
áritaða verk 
með.

bókin
út fy
árum
ein
hu
fé
á
m
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Villt, ferskt og lífrænt
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TIL LEIGU SMÁRATORG 3
TURNINN

GLÆSILEG SKRIFSTOFUBYGGING Í MIÐJU HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS

Real Estate Group

Smáratorgi 3 | 201 Kópavogur | www.smi.is

Höfum til leigu skrifstofuhúsnæði á 12. hæð, 417 m2  að stærð.
Taktu þátt í blómlegum rekstri í miðju höfuðborgarsvæðisins í glæsilegu umhverfi á einu mest vaxandi verslunar- 
og þjónustusvæði landsins. 

Smáratorg 3 er hæsta bygging landsins, vel staðsett í miðju höfuðborgarsvæðisins á einu sterkasta þjónustu-
svæði landsins, mitt á milli tveggja af sterkustu verslunarmiðstöðvum landsins Smáralindar og Smáratorgs.

Gott aðgengi og fjöldi bílastæða
Glæsileg móttaka er í byggingunni með símsvörun og móttöku gesta. Á lóðinni er fjöldi bílastæða með góðu 
aðgengi til og frá helstu stofnbrautum. 

Allar nánari upplýsingar veitir Davíð Freyr Albertsson í síma: 897 2822 eða netfang: david@smi.is 
eða Arnar Hallsson í síma: 892 5858 eða netfang: arnar@smi.is.

Þ
ær eru ekki margar 
vefsíðurnar sem hafa 
jafn traustan áskrif-
endahóp og Facebo-
ok. Vefurinn hefur 
stækkað gríðarlega 

síðustu ár og tekur stöðugum 
breytingum. Facebook gengur nú 
í gegnum róttækustu breytingar 
frá upphafi.

Mark Zuckerberg, fram-
kvæmdastjóri Facebook, kynnti 
breytingar á útliti og notkunar-
möguleikum vefsamfélagsins. 
Bráðlega munu notendur geta 
deilt nánast öllum atriðum úr lífi 
sínu með vinum sínum á einfald-
ari hátt. Zuckerberg kynnti líka 
nýjung: Tímalínu þar sem notend-
ur geta skoðað atriði úr lífi vina 
sinna langt aftur í tímann, jafn-
vel löngu áður en Face book kom 
til sögunnar.

Fyrirbærið hefur verið forrit-
að til að taka saman helstu atrið-
in úr lífi notenda og raða þeim í 
tímaröð. Fyrsta fréttin er auðvi-
tað hvenær notandinn er fædd-
ur. Hann getur í framhaldi skráð 
helstu tímamót í lífi sínu og dag-
sett. Hafi notandi átt aðgang að 
Facebook fyrir þessar breyting-
ar tengist allt sem hann hefur sett 

inn og allar myndir sem hann er 
merktur á við þessa tímalínu.

Allt það helsta á einum stað
Einnig hefur fréttaveitunni verið 
breytt örlítið og nýjum hlutum 
bætt við. Nú er auðveldara að rit-
stýra því sem fréttaveitan sýnir. 
Allar ómerkilegri tilkynningar 
um hvort einhver hafi gert athuga-
semd við færslu vinar, eða hvort 
einhverjum hafi líkað myndir, 
er ekki lengur að finna í frétta-
veitunni sjálfri. Í staðinn kynnti 
Facebook sérstakan fréttaritil sem 
uppfærir sjálfkrafa allar tilkynn-
ingar.

Þá býður uppfært Facebook upp 
á að setja vini í sérstaka vinalista. 
Vinalistarnir virka ekki ósvipað 
þeim sem Google plús býður not-
endum sínum upp á. Með listun-
um getur notandinn valið hvort 
hann sjái uppfærslur frá einhverj-
um sérstökum hópi eða einfald-
lega helstu fréttir úr sínu nánasta 
samfélagi.

Saga þín frá fæðingu á tímalínunni
Tímalínan hefur enn ekki verið 
opnuð formlega en netverjar 
gera ráð fyrir að það verði strax 
á fyrstu vikum októbermánaðar. 

Áhugasamir notendur geta nálgast 
þróunarútgáfu af tíma línunni með 
því að festa viðbót við aðganginn 
sinn. Þannig geta allir tekið þátt í 
að fullkomna tíma línuna.

Notendur hafa enn vald yfir 
því hverju þeir deila með öðrum 
og hverju ekki. Tímalínunni er 
hægt að ritstýra á einfaldan hátt 
og ákveða að sýna ekki hallæris-
legar myndir frá löngu liðnum 
árshátíðum eða tilkynningar um 
sambandsslit við fyrrverandi. 

Þegar tímalínan verður opnuð 
opinberlega verður hún ekki sjá-
anleg vinum notenda fyrr en not-

andinn er búinn að taka ákvörðun 
um að birta hana. Hægt verður að 
stilla tímalínuna að vild, velja og 
hafna færslum til að sýna. Notand-
inn birtir síðan tímalínuna þegar 
hún er klár, brenni hann ekki inni 
á tíma. Tímalínan birtist nefni-
lega sjálfkrafa eftir ákveðið lang-
an tíma frá virkjun hennar.

Breytingar á viðmóti Face book 
hafa verið nokkuð tíðar síðan sam-
félagið fór af stað. Þær hafa iðu-
lega farið í taugarnar á notend-
um í fyrstu og tala margir um 
að „Facebook hafi bara verið fín 
eins og hún var“. Eflaust hafa því 
margir orðið örlítið pirraðir þegar 
nýju breytingarnar voru kynntar. 
Það er hins vegar mat greinarhöf-
undar að engum vandkvæðum sé 
bundið að venjast þessu nýja við-
móti og þess ber að geta að breyt-
ingar á Face book hafa hingað til 
virst vel ígrundaðar áður en þeim 
hefur verið hleypt af stokkunum. 

Einfaldleiki í fyrirrúmi
Þegar Mark Zuckerberg kynnti 
þessar nýju breytingar lagði hann 
áherslu á að það ætti að vera ein-
falt fyrir notendur að deila lífi 
sínu með vinum sínum í gegnum 
vefinn. 

Einfaldleikinn er í fyrirrúmi 
hvað viðbætur við Facebook varð-

ar. Með viðbótum er átt við leiki, 
tónlistarforrit, kvikmynda forrit 
og nánast allt annað sem þér dett-
ur í hug. Nú hefur viðbótunum 
verið breytt þannig að þær spyrja 
notandann aðeins einu sinni hvort 
hann vilji leyfa viðbótinni að deila 
aðgerðum innan hennar. 

Annað sem á að einfalda notkun-
ina er að nú geta notendur valið úr 
lista hvers konar færslu þeir vilja 
gera. Hafir  þú til dæmis trúlof-
að þig er nú sérstök aðgerð til að 
tilkynna það. Að sama skapi ef þú 
fótbrýtur þig, útskrifast úr skóla 
eða lærir nýtt tungumál.

Nýtt hlutverk vefsins
Markmiðið með þessum nýjustu  
breytingum er að bjóða notendum 
að deila lífi sínu með vinum og 
kunningjum á skipulagðari hátt en 
áður. Nú er kominn hvati fyrir not-
endur síðunnar að gera grein fyrir 
lífi sínu frá því áður en vefurinn 
fór af stað. Facebook er að skapa 
sér nýtt hlutverk sem gagnasafn 
um fólk og fortíð þess. Facebook 
er ekki lengur bara samskipta-
vefur heldur safn upplýsinga um 
fólk.

Facebook gæti því búið yfir upp-
lýsingum um æviskeið 800 millj-
óna manna um heim allan innan 
skamms tíma.

Facebook fær 
nýtt hlutverk
Vefsamfélagið Facebook hefur oft gengið í gegn-
um breytingar á notendaviðmóti en aldrei eins 
og nú. Birgir Þór Harðarson kynnir hér róttæk-
ustu breytingar á Facebook sem samskipta-
vefurinn hefur gengið í gegnum frá upphafi.

Fréttaveita
Hér sér notandinn allt það helsta 
sem vinir hans eru að hugsa. Allar 
vinsælustu færslurnar birtast hér 
svo hægt sé að taka taka þátt með 
í heitum umræðum. Fréttaveitan 
hefur verið hönnuð til að finna sjálf-
krafa mynstur í áhugasviði vina og 
tilkynna notendum.

Fréttaveitunni ritstýrt
Blái flipinn sem birtist í vinstra horni 
hverrar færslur í fréttaveitunni gerir 
notendum kleift að velja og hafna 
því sem birtist í fréttaveitunni. Viljir 
þú til dæmis sjá allar myndir um 
leið og þeim er deilt smellir þú á 
flipann og Facebook sýnir þér fleiri 
myndir um leið og þær berast.

Flýtileiðir og síur
Vinstra megin við fréttaveituna 
er hægt að hoppa í pósthólfið, 
velja hvort skoðaðir eru sérhópar 
í fréttaveitunni eða tekið þátt í 
hópum með öðrum notendum.

Tímalínan skoðuð
Sé smellt á nafn notanda í bláa 
borðanum efst opnast tímalínan 
eins og hún birtist öðrum not-
endum. Hingað er farið ef ritstýra á 
tímalínunni.

Fréttaritill 
Þetta er nýjung sem birtist hægra 
megin við fréttaveituna eða efst í 
spjalllistanum. Facebook uppfærir 
sjálfkrafa allar ómerkilegri fregnir 
hér, athugasemdir og „like“.

NÝTT NOTENDAVIÐMÓT Á FACEBOOK

KYNNIR BREYTINGAR Mark Zuckerberg kynnti nýjungar á Facebook. Meðal þeirra er tímalínan sem safnar upplýsingum um líf 
notenda og raðar í tímaröð, allt frá fæðingu til dagsins í dag. Markmiðið er að endurspegla líf notenda á sjónrænan hátt, með 
flennistórum myndum og tilkynningum um athafnir á vefnum. NORDICPHOTOS/AFP

Tímalínan á Facebook er nokkuð viðamikil og það gæti reynst nokkuð 
strembið að fara í gegnum allar færslur langt aftur í tímann og velja úr 
það sem vinir manns fá að sjá. Það getur samt verið skemmtilegt að fara í 
gegnum gamlar færslur sem kannski voru gleymdar og grafnar.

Tímalínan er forrituð þannig að hún skiptist upp í tímabil. Nýliðnum 
tímabilum er skipt í mánuði en eldri tímabilum í ár. Eins og gefur að skilja 
safnast mikið efni í hverjum mánuði hjá virkum Facebook-notanda, hvað 
þá á heilu ári. Facebook hjálpar því til við að velja atburði til að sýna með 
því að safna saman vinsælustu hlutunum í því tímabili sem unnið er með. 
Þannig eru afmælisdagar fólks meðal þeirra atburða sem líklegir eru í 
úrvalið sem Facebook tekur saman. Vinamargur notandi hefur jafnvel fengið 
yfir 100 krot á vegginn á afmælisdeginum.

Það er einfalt að gera færslur veigameiri á tímalínunni. Þegar færsla hefur 
verið fundin er einfaldlega smellt á stjörnuna sem birtist þegar músin er 
færð yfir. Þá stækkar glugginn yfir dálkana tvo. Einfalt er að minnka hlut 
færslnanna: Smellið bara aftur á stjörnuna aftur.

■ HVERNIG RITSTÝRIR MAÐUR TÍMALÍNUNNI?
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HEILSU
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FRÁBÆR TILBOÐ Í NOKKRA DAGA

20%20%

20%

Verð áður  ............ 29.850
Tilboðsverð  ......... 26.865
Þú sparar  .............. 2.985   

Verð áður  ............ 23.750
Tilboðsverð  ......... 19.000
Þú sparar  .............. 4.750   

Verð áður  .............. 9.999
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Krossgáta
Lárétt
2.  Para mann við górillur (8) 
5. Hljómsveitarstúss (4) 
11. Blaut í framan, enda sorglega vott ár 
13. Einstaka segir Tobbu ekki eiga Karl (9) 
14. Uppnefni Salómóns gamla sem var 

hress en oft á klósetti (7) 
15. Næri bjána mér við mjúkt náttskyrtu-

brjóst (6) 
16. Hlunnindi hreyfðir og nýttir 
17. Boðlegt hey fyrir vel kynjaða (7) 
18. Borðaðir líkt og besti vinur Mikka (8) 
19. Nakinn harmur, hvergi skjól (8) 
21. Raulari getur ekki hreyft sig (7) 
24. Þögul þótt fáir hafi dáið (5)  
26. Skrifa mín ljóð sjálf því ég vinn ekki með 

öðrum (7)
 28. Axlaði hirslu fyrir flöskur og glös (7) 
29. Kringlu kasta í kveðskap (10) 
32. 27. ríkið eða íslenskt dellu-uppnefni á 

systur Emils? (7) 
34. Teikna draug af dugnaði (10) 
35. Leggst á árar og göslast í garmana (7) 
36. Fyrirmyndarfljóðið í samlokugerðinni (9) 
37. Sól rís og skín á dúk dagsins (10) 
38. Vald spillir, leiðir til lélegrar (9) 
39. Birgir Leifur æpir, enda misboðið (8) 

Lóðrétt  
1. Frjáls æska þýðir óreglu (7) 
3. Fé rennur fyrir galdur til leðurbuxna af 

liðnu líki (8) 
4. Vesalingur frá Armeníu? (7) 
6. Úr grjótinu að framleiðslunni (9) 
7. Stelum tölvutækum stauti (9) 
8. Vinsælt konudót (10) 
9. Eru stólar til helminga sætabrauð? (8) 
10. Fullyrðir að allir geti allt (7) 
12. Sundraði bjargi með handverkfæri (10) 
19. Þeir sem sögðust vilja það burt stækk-

uðu það mest (4) 
20. Sending sem enginn vill fá styrkir og 

skiptir skjá (12) 
22. Notar strákrenglu ef rignir? (9) 
23. Bara frændi, þótt gamalt orðið hljómi 

einsog hann sé lítill (11) 
24. Leðja pendúlsins rakin til leiðtogans (11) 
25. Stífla og snepill þekja gólfflötinn (11) 
27. Haugasjór er haugasnjór? (9) 
30. Skrifar um sjó og furðufyrirbæri (8) 
31. Iðragums espa og finn fjaðrirnar (7) 
32. Stingandi, ilmandi og alltaf græn en 

dugar ei til sauma (7) 
33. Langar í teygðar (7)

Vinnur þú gjafakörfu?
Dregið verður úr innsendum 
lausnarorðum og mun vinn-
ingshafinn hljóta að launum 
veglega gjafakörfu frá Te og 
Kaffi að verðmæti 5.000 kr.

Ný krossgáta á hverjum laugardegi

Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birt-
ist nafn á plöntu. Sendið lausnarorðið fyrir 5. október næst-
komandi á krossgata@frettabladid.is merkt „1. október“.

Fréttablaðið býður nú lesendum upp á verðlaunakrossgátu í 
viku hverri. Ekki er um að ræða hefðbundna samheitakross-
gátu eins og þær sem algengastar eru hér á landi heldur er 
hver vísbending í það minnsta tvöföld í roðinu. Til að leysa 
krossgátuna í heild þarf því í raun að svara fjölmörgum 
minni gátum sem lævís höfundurinn leggur fyrir lesendur 
í formi vísbendinga sem auðveldlega geta leitt fólk á 
villigötur ef ekki er varlega farið. Leikurinn felst þannig í 
því að sjá í gegnum þann blekkingarvef sem höfundur 
spinnur hverju sinni, snúa út úr útúrsnúningum 
hans og afrugla ruglið sem frá honum kemur. Góða 
skemmtun. 



ÓTRÚLEG
VERÐ

FULL BÚÐ
AF NÝJUM VÖRUM!

SMÁRALIND

KRINGLUNNI

LAUGAVEGI 25

SÍMI 571 1700

YFIRHAFNIR
20% afsláttur

aðeins um helgina

GALLABUXUR
mikið úrval

PEYSUR
mikið úrval

SKÓR
ný sending

11.990 kr



LAUGARDAGUR OPNUM KLUKKAN TÍU LAU

GEVALIA KAFFIBAUNIR 500 GRÖMM
EBONY MÖRKROST & ITALIENSK ESPRESSO

EMMESSÍS
ÁVAXTASTANGIR
10 STK. Í KASSA

698
KR.1/2 KG

KA

SS ÓSOÐIÐ SLÁTUR
LIFRARPYLSA 579 KR.KG     BLÓÐMÖR 498 KR.KG.

579
KR.KG

498
KR.KG

BÓNUS FERSKT PIZZADEIG 400 GRÖMM
VENJULEGT EÐA SPELTI

198
KR. 400 GRÖMM

259
KR. 400 GRÖMM

PIZZA TOPPUR 400G
RIFINN OSTUR Á PIZZUNA

379
KR. PK

BÓNUS  
PEPPERONI 153 GR

BBÓNUS 

359
KR. 153 G

ferskt blandað hakk

898
KR. KG

gerðu þína eftirlætis pizzu heima

icepet hundafóður icepet
kattafóður

HUNDAFÓÐUR 12 KG. POKI 3598 KR.
HUNDAFÓÐUR 2 KG. POKI    898 KR.
HVOLPAFÓÐUR 5 KG. POKI 1998 KR.

KATTAFÓÐUR 7 KG.
2798 KR.

KATTAFÓÐUR 2 KG. 
998 KR.

HUNDA-NAGBEIN 21 SM. 
259 KR.

HUNDA-NAGBEIN 13 SM.
2 STK 259 KR.

HUNDA-NAGSTYKKI 24 SM. 
359 KR.

HUNDANAG
198 KR.

HUNDANAG
298 KR.

998
KR. 1 KG

129
  KR. 1 LTR.

79
KR. 500ML

898
KR. 153 G

L

Í

198
KR.10 STK

195 KR. STK

3000
PAKKAR Í BOÐI



UGARDAGUR OPNUM KLUKKAN TÍU  

ÍSLANDSLAMB; HÁLFUR FROSINN
LAMBASKROKKUR NIÐURSAGAÐUR

FE GRÍSABÓGURFERSKUR ÚRB. GRÍSAHNAKKIR  GRÍSAKÓTILETTUR

ferskt ali grísahakk ALI HUNANGSKRYDDAÐAR
úrb. grísakótilettur

ALI BARBECUE KRYDDAÐAR
úrb. grísakótilettur

ferskt ali grísahakk

798 
KR.KG

FFFEFF GRÍSABÓGUR

598 
KR.KG

998 
KR.KG

998 
KR.KG

BÓNUS FERSKIR KJÚKLINGALEGGIR

BÓNUS FERSKIR KJÚKLINGABITAR BÓNUS FERSKIR KJÚKLINGAVÆNGIR

BÓNUS FERSK KJÚKLINGALÆRI

598
KR. KG 298

KR. KG

698
KR. KG

698
KR. KG

ú

895
KR. KG

1498
KR. KG

1498
KR. KG

frosin lambalifur

259
KR. KG

 frosin lambahjörtu

298
KR. KG

KAUPFÉLAG SKAGFIRÐINGA
frosið lambalæri 1.flokkur

KAUPFÉLAG SKAGFIRÐINGA
frosinn lambabógur / framp.

1398
KR. KG

998
KR. KG

KAUPFÉLAG SKAGFIRÐINGA
frosið lambafillet 1.flokkur

3598
KR. KG

400 KR.
VERÐLÆKKUN400 KR.

VERÐLÆKKUN

598 
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Útfararþjónusta
Davíðs Ósvaldssonar ehf

Davíð Ósvaldsson 
Útfararstjóri 
S. 551 3485/896 8284 (24 tíma vakt)

Óli Pétur Friðþjófsson 
Útfararstjóri - S. 892 8947

timamot@frettabladid.is

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför ástkærs 
eiginmanns míns, föður og afa,

Jóns Guðlaugs 
Antoníussonar 
Barðavogi 5.

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

Ástkær dóttir, fósturdóttir, systir 
og mágkona,

Bjarney Erla 
Sigurðardóttir
(Baddý)

sem lést föstudaginn 23. september, verður jarðsungin 
frá Árbæjarkirkju, Reykjavík, þriðjudaginn 4. október 
2011. Athöfnin hefst klukkan 15.00.  

Guðrún Jensdóttir                  Halldór Steingrímsson
Sigurður P. Sigurjónsson      Alda Viggósdóttir
Brynjar Á. Sigurðsson           Vilma K. Guðmundsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Margrét Björnsdóttir 
Blöndal
frá Siglufirði,

andaðist að morgni 28. september á St. Franciskus-
spítalanum í Stykkishólmi. Jarðarförin fer fram frá 
Grafarvogskirkju, föstudaginn 7. október kl. 13.00.

Ólöf Birna Blöndal Sveinn Þórarinsson
Jósep Ó. Blöndal  Erla Harðardóttir
Ásbjörn Ó. Blöndal Jóhanna Guðmundsdóttir
Sigurður Ó. Blöndal Linda Björk Guðmundsdóttir
Guðrún Ó. Blöndal  Friðrik Jón Arngrímsson
ömmubörn og langömmubörn

90 ára afmæli
Frú Sigríður
Helgadóttir

frá Hofi  í Vopnafi rði, verður níræð í 
dag, laugardaginn 1. okt.

Hún tekur á móti vinum og ætting jum 
í félagsheimili tannlækna, 

Síðumúla 35 klukkan 16.00.

Sigríður afþakkar g jafi r, en framlag 
til nauðstaddra í Afríku myndi gleðja 

hana.

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Arnór Hvanndal 
Hannesson
múrari, Móaflöt 41, Garðabæ,

lést á Landspítalanum við Hringbraut deild 11G 
miðvikudaginn 14. september. Útförin hefur farið 
fram. Þökkum vináttu og veittan stuðning, sérstaklega 
til starfsfólks á deild 11G Landspítalanum.

Þuríður Kristinsdóttir
Hannes H. Arnórsson
Málfríður A. Arnórsdóttir Guðjón M. Ólafsson
Kristinn M. Arnórsson Guðlaug R. Guðmundsdóttir
Arnór H. Arnórsson
og barnabörn.

Inger Steinsson Inger Rós Ólafsdóttir Ólafur Örn Pétursson

ÚTFARARÞJÓNUSTA

Vönduð og
persónuleg

þjónusta

Sími: 551 7080 · 691 0919 · athofn@athofn.is · www.athofn.is

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför ástkærs 
eiginmanns míns, föður, tengdaföður, 
afa og langafa,

Knúts Bergsveinssonar
Kópavogsbraut 1a,
áður Melgerði 36, Kópavogi.

Dýrólína (Lóa) Eiríksdóttir
Logi Knútsson Ásta Kristjánsdóttir
Auðbjörg Halla Knútsdóttir Sæmundur Kr. Þorvaldsson
Auður Lena Knútsdóttir  Rúnar Emilsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Ingibjörg Snæbjörnsdóttir
Bólstaðarhlíð 45, Reykjavík,

lést laugardaginn 24. september á Hrafnistu,   
Hafnarfirði. Útförin auglýst síðar.

Elín Birna Hjörleifsdóttir
Jón Hjörleifsson
Sigríður Hjördís Hjörleifsdóttir
og aðrir aðstandendur. 

Merkisatburðir
1862 Barnaskóli tekur til 

starfa í Reykjavík með 
fimmtíu börn í tveimur 
bekkjum.

1933 Ásta Magnúsdóttir er 
skipuð ríkisféhirðir, fyrst 
kvenna til að gegna 
opinberu embætti á 
Íslandi.

1977 Stofnuð eru Samtök 
áhugafólks um áfengis-
vandmálið (SÁÁ).

1981 Ökumenn og farþegar 
í framsæti bifreiða eru 
skyldaðir til þess að 
spenna öryggisbeltin.

1987 Sjónvarpið byrjar 
útsendingar á fimmtu-
dögum, sem fram að 
því höfðu verið sjón-
varpslausir.

„Við höldum upp á aldarfjórðungs-
afmælið í sönnum anda samtakanna með 
því að opna forna þjóðleið í Þingvalla-
þjóðgarði. Það hefur verið starf okkar 
gegnum árin að vinna að stikun, merk-
ingum og stígagerð og greiða þannig leið 
fólks að náttúruperlum víða um land,“ 
segir Þorvaldur Örn Árnason, formaður 
Sjálfboðaliðasamtaka um náttúruvernd 
sem fagna 25 ára afmæli um helgina. 
Eftir að hafa sagað og klippt birki á 
Þingvöllum halda félagarnir afmælis-
hátíð í Alviðru, fræðslusetri Landvernd-
ar undir Ingólfsfjalli, snæða kvöldverð, 
rifja upp sögur úr starfinu og kíkja 
á ljósmyndir og önnur söguleg plögg. 
Svefnpokagisting er í boði og á morgun 
er áformað að lagfæra fallega gönguleið 
meðfram Soginu í Öndverðarnesi. 

Aðdragandann að stofnun samtak-
anna árið 1986 rekur Þorvaldur Örn til 
breskra sjálfboðaliða sem komu reglu-
lega hingað til lands á árunum 1978-
1985. Þeir unnu að land bótum og gerð 
stíga í Jökulsárgljúfrum, Krísuvík, 
Skaftafelli, við Gullfoss og víðar á frið-
lýstum svæðum. Hann segir nokkra 
Íslendinga hafa unnið með þeim bresku, 
bæði hér á landi og erlendis, smitast af 
hugmyndafræðinni og stofnað íslensku 
samtökin.  

 „Við höfum á þessum aldarfjórðungi 
skipulagt 160 vinnuferðir á 80 staði á 
landinu og unnið þar rúmlega fimm 
þúsund dagsverk úti í náttúrunni, oftast 
á svæðum sem eru eftirsótt af ferða-
mönnum,“ lýsir Þorvaldur Örn. Hann 
segir vandvirkni einkenna störfin. „Við 
reynum að láta verk okkar falla vel að 
náttúrunni. Stiklur eru látnar í læki ef 
mögulegt er að komast hjá því að setja 
trébrýr, trjástofnar eru notaðir í tröppur 
í skóglendi en í grýttum brekkum eru 
tröppur gerðar úr náttúrugrjóti.“ Hann 
segir tilganginn alltaf að vernda nátt-
úruna og forða frá óþarfa átroðningi 
og mengun. Sums staðar hafi öyggi þó 

orðið að ganga fyrir útliti, til dæmis hafi 
samtökin sett upp pall með handriði við 
Gunnuhver í grennd við Reykjanesvita 
og grjótvegg við Koluhver, hjá gömlu 
sundlauginni á Reykjanesi við Djúp. 

Þorvaldur segir langflest verkefni 
sjálfboðaliðanna þjóna bæði náttúru-
vernd og ferðaþjónustu – og útivinnan 

heilli. „Sjálfboðaliðarnir fá dýrmæt 
tækifæri til að kynnast náttúru perlunum 
sem unnið er á,“ segir hann. „Auk þess 
að eiga gefandi samverustundir með 
fólki sem hefur svipuð áhugamál.“ 
Nánar má lesa um samtökin á http://
frontpage.simnet.is/sja.is/  

 gun@frettabladid.is

SJÁLFBOÐALIÐASAMTÖK UM NÁTTÚRUVERND:  FAGNA 25 ÁRA AFMÆLI

Opna forna þjóðleið um 
Klukkustíg á Þingvöllum

FORMAÐUR SJÁ „Við höfum á þessum aldarfjórðungi skipulagt 160 vinnuferðir á 80 staði á 
landinu og unnið þar rúmlega fimm þúsund dagsverk,” segir Þorvaldur Örn.

JIMMY CARTER Bandaríkjaforseti fæddist þennan dag árið 1924.

„List og ást á náttúrunni er sameiginlegt tungumál sem getur náð þvert 
yfir pólitísk og félagsleg landamæri.“
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Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim er sýndu okkur hlýhug og samúð 
vegna andláts og útfarar elskulegs 
föður, tengdaföður, afa og langafa, 

Árna Kr. Þorsteinssonar 
Smyrilsvegi 29, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við heimahjúkrun Reykjavíkur 
og starfsfólki á deildum 11A og 13G Landspítala.

Anna Árnadóttir
Ásta Kvaran Árnadóttir  Böðvar B. Kvaran
Þorsteinn Árnason  Hrefna E. Leifsdóttir
Sveinn Árnason  Sigurlína Vilhjálmsdóttir
Erna Þórunn Árnadóttir Benedikt Sigmundsson
Ingibjörg Hólmfríður Árnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför elskulegs 
eiginmanns, föður, tengdaföður, afa 
og langafa,

Valgeirs Ásbjarnarsonar
Brekkugötu 38, Akureyri.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Lyfjadeildar á 
Sjúkrahúsi Akureyrar og Karlakórs Akureyrar Geysis. 
Guð blessi ykkur öll.

Ásta Axelsdóttir
Axel Valgeirsson  Hanna Guðrún Magnúsdóttir
Ásbjörn Árni Valgeirsson Harpa Hrafnsdóttir
Kristjana Valgeirsdóttir  Ríkarður G. Hafdal
Gunnlaug Valgeirsdóttir  Ríkharður Eiríksson
afa- og langafabörn.

Ástkær móðir okkar, stjúpmóðir, 
tengdamóðir, amma, langamma 
og langalangamma,

Ingveldur Magnúsdóttir
Hrafnistu, Hafnarfirði, 
áður á Patreksfirði,

verður jarðsungin frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði 
mánudaginn 3. október 2011, kl. 15.00.
Þeim sem vilja minnast hennar er vinsamlegast bent á 
að láta líknarstofnanir njóta þess.

Hafsteinn B. Sigurðsson
Ásgerður Ágústsdóttir  Guðmundur J. Bergsveinsson
Ásthildur Ágústsdóttir  Gunnar Ragnarsson
Helgi Ágústsson Hervör Jónasdóttir
Emil P. Ágústsson
barnabörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir og amma,

Aðalheiður Margrét 
Guðmundsdóttir
Holtsgötu 21, Reykjavík,

sem lést á líknardeild Landakotsspítala, laugardaginn 
24. september sl., verður jarðsungin frá Neskirkju, 
mánudaginn 3. október kl. 13.00.

Jón Helgason
Guðmundur Jónsson
Kristín Jónsdóttir  Ragnar Smári Ingvarsson
Ægir Thorberg Jónsson
og barnabörn

Elsku litli sonur okkar, bróðir, frændi 
og barnabarn,

Gunnar Berg 
Aðalsteinsson
Fossheiði 32, Selfossi,

lést á vökudeild Barnaspítala Hringsins þriðjudaginn 
27. september 2011. Útförin fer fram frá Selfosskirkju 
laugardaginn 8. október kl. 11.00.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Barnaspítala 
Hringsins eða Styrktarsjóð krabbameinssjúkra barna.

 Ásta Sigríður Birkisdóttir Aðalsteinn Már Júlíusson
Birkir Pálsson
Ásta Kristín Aðalsteinsdóttir
Daði Hrannar Aðalsteinsson Inga Brynja Magnúsdóttir
Halldór Ingi Daðason
Þórða Berg Óskarsdóttir Birkir Baldursson
Kristín Ástríður Pálsdóttir Friðleifur Stefánsson

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Kristján Ísak  
Valdimarsson
Víðilundi 20, Akureyri,

lést á Borgarspítalanum mánudaginn 26. september. 
Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju fimmtudaginn 
6. október kl. 13.30. Blóm og kransar afþakkaðir, en 
þeim sem vilja minnast hans er bent á Dvalarheimilið 
Hlíð.

Gréta Halldórs
Helga Sigríður Kristjánsdóttir Jón Þór Guðjónsson
Árni V. Kristjánsson Ragnheiður Skúladóttir
Sverrir Þór Kristjánsson Guðrún Hörn Stefánsdóttir
Margrét Jónína Kristjánsdóttir Páll Pálsson
Kristján Ísak Kristjánsson Sigríður G. Pálmadóttir
Gunnar Freyr Kristjánsson Margrét Dögg Bjarnadóttir
Elín Íslaug Kristjánsdóttir Kristinn Ágúst Ingólfsson
afa- og langafabörn

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir, 
sonur og afi,

Sigurður Ásgeirsson
húsasmíðameistari,
Dalhúsum 91, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
fimmtudaginn 29. september.

Guðrún Björt Zophaníasdóttir
Heiða Lind Sigurðardóttir Bjarni Ágúst Sigurðsson
Hildur Eva Sigurðardóttir Ásgeir Jóhann Ásgeirsson
Aldís Sigríður Sigurðardóttir Ólafur Steingrímsson
Ásta Fanney Sigurðardóttir
Ívar Zophanías Sigurðsson
Ásta Sigurðardóttir
og barnabörn

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð og hlýhug 
við andlát og útför ástkæru móður 
okkar, tengdamóður, ömmu, 
langömmu og dóttur,

Önnu Þóru Pálsdóttur
Grænukinn 27, Hafnarfirði.

Styrkur ykkar og samhugur var okkur ómetanlegur.

Gróa Jóhannsdóttir Arnaldur Sigurðsson
Guðný Jóhannsdóttir Jón Einarsson
Fríða Jóhannsdóttir Magnús Waage
Sigurður Borgar og Jóhann Snær Arnaldssynir
Ingunn Þóra og Eva Rún Einarsdætur
Arnar og Alex Jónssynir
Annika og Freyr Waage
Tinna Mjöll og Katrín Lilja
Gróa Guðmundsdóttir

Við þökkum auðsýnda samúð 
og vinarhug við andlát og útför 
okkar elskulegu eiginkonu, móður, 
tengdamóður og ömmu,

Maríu Gunnarsdóttur
sjúkraliða, Suðurgötu 2a, 190 Vogum.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki D-deildar 
HSS, hjúkrunarfólki í heimaþjónustu HSS ásamt 
hjúkrunarfólki, iðju- og sjúkraþjálfa hennar á 
Grensásdeild LSH fyrir faglega og umhyggjusama 
umönnun í veikindum hennar.

Þórður Kristinn Guðmundsson
Ívar Örn Þórðarson
Guðríður Kristín Þórðardóttir
Halla Guðbjörg Þórðardóttir
tengdabörn og barnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð, hlýhug og vináttu 
vegna andláts ástkærrar eiginkonu, 
móður, tengdamóður og ömmu okkar,

Elfu Ólafsdóttur
Hraunbæ 150, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til lækna og starfsfólks á deild 11G 
á Landspítalanum og til hjúkrunarfræðinga Karitas 
heimaþjónustu, fyrir frábæra umönnun, einstaka 
þjónustu og stuðning í veikindum hennar

Sigurður Guðni Sigurðsson
Ólafur Elfar Sigurðsson   Snædís Valsdóttir
Svanborg Þórdís Sigurðardóttir  Óttarr Ólafur Proppé
Sigrún Laufey Sigurðardóttir
Snæbjörn Valur Ólafsson
Vésteinn Þrymur Ólafsson
Víðir Davíð Krogsgaard

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda 
samúð og hlýju vegna andláts og 
útfarar elskulegs eiginmanns míns, 
föður, tengdaföður og afa,

Björns Hafsteins 
Jóhannssonar

Þökkum Heimaþjónustu fyrir ljúfa og góða 
umönnun, einnig starfsfólki Taugalækningadeildar 
B 2 og Líknardeildar Landspítalans í Kópavogi. 

Þrúður Guðrún Sigurðardóttir
Svana Helen Björnsdóttir Sæmundur E. Þorsteinsson
Brynja Dís Björnsdóttir Örvar Aðalsteinsson
Hildur Inga Björnsdóttir Jóhann Kristjánsson
Þórdís Björnsdóttir
Björn Orri, Sigurður Finnbogi og Þorsteinn Sæmundssynir
Birkir, Drífa og Kári Örvarsbörn
Æsa Jóhannsdóttir og Alda Ægisdóttir

Þökkum af alhug öllum sem sýndu 
samúð og kærleik við andlát og útför 
elskaðs eiginmanns, fóstursonar, föður, 
tengdaföður, afa og langafa,

Sigurðar Markússonar
fyrrv. framkvæmdastjóra,
Sléttuvegi 17, Reykjavík.

Læknum, hjúkrunarfræðingum og öðru starfsfólki 
á deild 11G Landspítalanum við Hringbraut, í 
Heimahlynningu og á Líknardeild Kópavogi færum við 
sérstakar þakkir fyrir einstaka alúð og umhyggju.
Guð blessi ykkur öll.

Ingiríður (Inga) Árnadóttir
Guðríður Guðbrandsdóttir
Guðríður St. Sigurðardóttir
Guðbrandur Sigurðsson   Rannveig Pálsdóttir
Einar Sigurðsson Elfa Lilja Gísladóttir
Antoníus Þ. Svavarsson
barnabörn og barnabarnabörn.



Eymundsson.is

HAGLÉL FRÁ MUGISON

Haglél stenst allar væntingar fjölmargra aðdáenda Mugison. 
Diskurinn geymir ellefu frábær lög, þar á meðal Haglél og Stingum 
af sem þegar hafa slegið í gegn.

Komdu við í Eymundsson og náðu þér í Haglél fyrir frábæra helgi.

Nýi diskurinn frá Mugison fæst í öllum 
verslunum Eymundsson

 2.299*
TILBOÐ KRÓNUR

*Gildir til 9. nóvember nk.

Mugison tekur lagið  
í Eymundsson Austurstræti 
kl. 16, sunnudaginn 2. október

MUGISON Á NORÐURLANDI!
 
6. okt. - fimmtudagur
Akureyri
Græni Hatturinn kl. 21.00
 
7. okt. - föstudagur
Akureyri
Eymundsson kl. 17.00
Græni Hatturinn kl.20.00
 

8. okt. - laugardagur
Siglufjörður
Síldarminjasafn Íslands kl. 21.00
 
9.okt. - sunnudagur
Sauðárkrókur
Sauðárkrókskirkja kl.21.00
 
Nánari upplýsingar og  
miðasala á www.mugison.is
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Helgarnámskeið fyrir skapandi fólk!
1. Olíumálunarnámskeið með Þuríði Sigurðardóttur á Sólheimum í 
 Grímsnesi 7. - 9. október

2. Ljósmyndanámskeið með Grétu Guðjónsdóttur á Búðum á 
 Snæfellsnesi 21.-23. október

3. Vatnslitanámskeið með Derek Mundell á 
 Sólheimum í Grímsnesi 29. - 30. október

Nánari upplýsingar 
á www.arttravel.is

krakkar@frettabladid.is
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Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Af hverju vorið þið valin til að 
leika í myndinni?
Victoria: Það voru um 200 stelp-
ur sem tóku þátt í prufum. Svo 
voru tíu kallaðar inn aftur og á 
endanum völdu þau mig.
Ísak: Eftir upplestur og viðtal 
í prufum leist þeim bara svona 
ósköp vel á mig að ég var valinn 
í hlutverkið.

Langar ykkur að verða leikarar 
í framtíðinni?
Victoria: Jahá! Algjörlega.   
Ísak: Ég stefni á að verða leik-
ari, en allt getur breyst.                            

 
Mörg börn dreymir um leik í 
bíómyndum og að verða fræg. 
Er það jafn gaman og margir 
halda?
Victoria: Já og nei. Maður þarf 
oft að bíða lengi eftir tökum og 
segja sömu setningarnar aftur 
og aftur. En þetta er alveg æðis-
leg reynsla og svakalega gaman 
að upplifa tökur á kvikmynd frá 
allt öðru sjónarhorni en í bíósal.
Ísak: Vissulega gaman, en 
margir gera sér ekki grein fyrir 
hversu mikillar einbeitingar og 
vinnu bíómynd krefst. Maður 
verður að gefa sig allan í þetta.

  

Þurftuð þið að læra eitthvað 
nýtt fyrir hlutverkið?
Victoria: Já, ég þurfti að fara í 
klifur- og parkour-tíma hjá Fim-
leikafélaginu Björk og í nokkra 
tíma á BMX-hjóli. Líka í radd- 
og textaþjálfun.
Ísak: Ég leik skáta og þurfti að 
læra að draga fána að húni og 
hnýta skátahnúta.

 
Hvað hefur sagan kennt ykkur 
um dauðann og lífið?
Victoria: Ég veit núna hvað 
dauði ættingja eða vinar getur 
haft afar mikil áhrif á mann, en 
sagan kenndi mér líka að maður 
á að halda áfram að lifa lífinu 
þótt eitthvað komi upp á.
Ísak: Þessi fallega saga kenndi 
mér að lífið er ekki alltaf dans 
á rósum heldur fylgja því líka 
tímabil sorgar. Sagan kenndi 
mér líka að þegar maður verð-
ur sorgmæddur á maður ekki að 
láta vorkenna sér heldur takast 
á við vandamálin.

 
Hvað var skemmtilegast við að 
leika í myndinni?
Victoria: Bílaeltingaleikurinn á 
ruslahaugunum, það var alveg 
geggjað!
Ísak: Það stendur upp úr hversu 

gaman var að vinna með 
skemmtilegu og góðu fólki, en 
skemmtilegasta atriðið var 
þegar við Victoria urðum að 
flýja vondu kallana.

 
En hvað var erfiðast?
Victoria: Þegar ég var að tala í 
síma. Þá var erfitt að stoppa á 
réttum stöðum og muna á sama 
tíma hvað maður ætti að segja.
Ísak: Þegar við vorum í tökum 
við flótta undan vondu köllunum 
að degi til, alla nóttina og fram 
undir morgun.

 
Trúið þið á drauga?
Victoria: Ég veit það ekki alveg, 
kannski bara!
Ísak: Já! Ég trúi á drauga, en 
held þeir séu ekki eins slæmir 
og margir telja. Ætli þeir hjálpi 
manni ekki bara gegnum lífið, 
án þess að maður taki eftir því?

  
Hvort ætli sé skemmtilegra að 
vera leikari, spæjari eða hetja?
Victoria: Leikari, því þá getur 
maður leikið bæði spæjara og 
hetju og margt, margt fleira.
Ísak: Öll störfin þykja mér 
spennandi, því í þeim er alltaf 
tekist á við nýja hluti.

thordis@frettabladid.is

DRAUGAR HJÁLPA Í LÍFINU
Stutt er milli saklausra leikja og dauðans alvöru. Það reyndu þau Victoria Björk 
Ferrel og Ísak Hinriksson þegar þau léku í myndinni Hröfnum, sóleyjum & myrru. 

Siggi: „Ætli ég sé ekki versti golfleikari í heimi?“
Jói: „Nei, nei. Þeir eru til miklu verri. Þeir spila bara ekki.“

Spurning: Hvernig nærðu fíl niður úr tré?
Svar: Fáðu hann til að standa á laufblaði og bíddu svo eftir 
haustinu.

Sex ára stúlka við vin sinn: „Ef ég erfi afa minn þá veit ég ekki 
hvað ég á að gera við hann.“

Spurning: Hvernig kemurðu í veg fyrir að moldvörpur grafi í 
sundur garðinn þinn? 
Svar: Þú felur skóflurnar.

ÞJÓÐSÖGUR geta verið fróðlegar og skemmtilegar en líka 
spennandi og á slóðinni http://www.snerpa.is/net/thjod/
draug.htm er fjöldi draugasagna.

Nafn og aldur: Sóldís Freyja Vignis-
dóttir, ég er 11 að verða 12. 

Í hvaða skóla ertu: Vatnsendaskóla. 

Í hvaða stjörnumerki ertu: Sporð-
drekanum. 

Áttu happatölu? Já, 42.

Helstu áhugamál/hvað gerirðu í frí-
stundum þínum? Spila fótbolta og er 
með vinum ;o) 

Besti matur? Píta eða pasta. 

Eftirlætisdrykkur? Vatn. 

Hvaða námsgrein er í eftirlæti? 
Íslenska, textíl og smíði. 

Áttu gæludýr – ef svo er, hvern-
ig dýr og hvað heitir það? Nei, ég á 
ekkert dýr. 

Skemmtilegasti dagurinn og af 
hverju? Miðvikudagur, ég veit ekki af 
hverju. 

Eftirlætistónlistarmaður/hljóm-
sveit? Justin Bieber, Friðrik Dór o.fl.

Uppáhaldslitur? Fjólublár og 
grænn.

Hvað gerðirðu í sumar? Keppti í 
fótbolta, var með vinum, fór í sumar-
bústaði og í Ölver (sumarbúðirnar) 
og margt fleira.

Skemmtilegasta bók sem þú hefur 
lesið? Bróðir minn Ljónshjarta eða 
Rympa á ruslahaugnum. 

Hvað ætlarðu að verða þegar þú 
ert orðin stór? Atvinnumaður í fót-
bolta og flugfreyja.

Sóldís Freyja Vignisdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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



Kvartbuxur úr teygjanlegu CLIMALITE-efni
með öndun. Dömustærðir.Æfingabuxur úr léttu og

teygjanlegu bómullar-
efni. Dömustærðir.

Íþróttataska.  Ökklasokkar. 3 pör í pakka. Vatnsbrúsi. 1/2 lítri.

Hlaupaskór með gel-dempun undir hæl og tábergi.
Dömustærðir.

Stuttermabolur úr mjúku og 
teygjanlegu CLIMALITE-efni 
með öndun. Litir: Bleikur, blár, 
fjólublár, svartur. Dömustærðir.
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BAKÞANKAR 
Davíðs Þórs 

Jónssonar

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þetta er náttúr-
lega mjög zmátt 
allt, en það er 

frumztætt líf að 
finna þarna!

Ég vissi það! 
Skoðaðu tærnar 

     næst!

Komið!

Góður!

Ég halaði matseðlinum 
niður á símann minn, lagði 
inn pöntun og lét skuldfæra 
á símareikning 
heimilisins.

Af hverju er síma-
félagið að rukka 
okkur fyrir tvo 

skammta af súrsætu 
svínakjöti?

Keyptirðu öll skólafötin 
fyrir Hannes á fimmtán 

sekúndum?

Hann er strákur, 
þetta er ekki flókið.

En á fimmtán 
sekúndum??

Við hefðum verið fljótari ef við 
hefðum ekki fengið valkvíða vegna 

litanna.

LÁRÉTT
2. feikn, 6. hvort, 8. þrá, 9. kyrra, 11. 
drykkur, 12. framrás, 14. mjóróma, 
16. karlkyn, 17. slagbrandur, 18. pípa, 
20. tveir eins, 21. ármynni.

LÓÐRÉTT
1. land í S-Ameríku, 3. fíngerð líkams-
hár, 4. vinsæll, 5. gerast, 7. skemill, 
10. struns, 13. tímabils, 15. drepa, 16. 
knæpa, 19. holskrúfa.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. glás, 6. ef, 8. ósk, 9. róa, 
11. te, 12. útrás, 14. skræk, 16. kk, 17. 
slá, 18. rör, 20. ll, 21. árós. 

LÓÐRÉTT: 1. perú, 3. ló, 4. ástsæll, 
5. ske, 7. fótskör, 10. ark, 13. árs, 15. 
kála, 16. krá, 19. ró. 

Krossgátu-
gerðin

Við erum 
flutt. Þú 

finnur okkur 
ef þú ferð 

3 húsalengdir 
lóðrétt og 
2 lárétt.

Það var til 
blátt og brúnt. 
Við keyptum 
bara bæði.

Menningarlegur munur þjóða birtist 
meðal annars í því hvað salernis-

aðstaða felur í sér í hverju landi. Þegar ég 
var ungur þurfti ég einu sinni að ferðast 
með lest frá Istanbúl til Amsterdam, illa 
haldinn af matareitrun eftir að hafa lagt 
mér til munns alsírskan geitaost. Aðeins 
einu sinni á ferðalaginu þurfti ég að gera 
þarfir mínar í gat í gólfið. Það var á Gare 
de Lyon lestarstöðinni í París, háborg 
menningar og lista í Evrópu. Jafnvel í 
búlgörskum landamæraskúr, þar sem ég 
þurfti að dúsa um hríð vegna misskiln-
ings við vegabréfaeftirlit við tyrknesku 
landamærin, var mér boðið upp á betri 

salernis aðstöðu.

ÞJÓÐVERJAR hafa sinn fræga skoð-
unarpall ofan í hverju klósetti. Þeir 
sem dvalið hafa í Þýskalandi hafa van-
ist þessu og finnst óþægilegt að heyra 
plaskið í annars konar salernum. Ítalir 

hafa það sem þeir kalla „bidet“. 
Það er sérstakur rassavaskur til 

að þvo á sér óæðri endann. 
Ég hef heyrt Ítali kvarta 
undan því að þetta vanti 
í norræn baðherbergi. 

Reyndar þarf ekki að hafa 
lifað lengi á suður-evrópsk-
um mat til að skilja hvern-
ig hugmyndin að þessu 
fyrirbæri varð til.

DANIR HAFA tekið upp á athyglisverðri 
nýjung í sambandi við sturtur. Hún er í því 
fólgin að baðherbergið sjálft gegnir hlut-
verki sturtuklefa, sturtuhausinn stendur 
niður úr loftinu. Kannski er hægt að draga 
tjald fyrir til að hlífa vaskinum og salern-
inu við mestu vætunni. Þetta þýðir samt 
sem áður að það er viðvarandi ástand á 
dönskum salernispappír að vera rakur. 
Sennilega er þetta gert til að spara pláss, 
hugsanlega til að spara tíma – því þetta 
leyfir auðvitað að tvær flugur séu slegnar í 
einu höggi þarna inni.

Á DÖNSKU hóteli, þar sem ég dvaldi 
nýlega, var fyrirkomulagið með þessu 
móti. Tveir kranar stýrðu vatninu. Annar 
stillti kraftinn og hitann, hinn stjórnaði 
því hvort bunan kæmi ofan í vaskinn eða 
niður úr loftinu. Þessu fyrirkomulagi er 
alveg hægt að venjast. Það tók mig bara 
tvo daga. Þriðja morguninn sem ég dvaldi 
þarna hafði ég loks vit á því að athuga 
hvort konan mín, sem nýkomin var úr 
sturtu, hefði stillt bununa til baka á vask-
inn þegar ég ætlaði að þvo mér um hend-
urnar. Ég lenti bara fullklæddur í sturtu-
baði tvisvar meðan á dvölinni stóð.

NÚ VANTAR mig aðeins túlkunarlykil. 
Hvað er það nákvæmlega sem þessi fjöl-
breyttu tilbrigði við baðherbergi segja 
manni um ólíka menningu þjóða?

Baðherbergi þjóðanna
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Fiskislóð

Fiskislóð

NÚ FER HVER AÐ VERÐA SÍÐASTUR! Fiskislóð 39 – næg bílastæði 

HVÍTI TÍGURINN

Nú: 290 kr.
Verð áður: 2.490 kr.

88%
afsláttur

MARTRÖÐ MILLANNA

Nú: 990 kr.
Verð áður: 5.690 kr.

83%
afsláttur

MANNLAUS VERÖLD

Nú: 190 kr.
Verð áður: 1.990 kr.

90%
afsláttur

RÍKI GULLNA DREKANS

Nú: 490 kr.
Verð áður: 1.990 kr.

75%
afsláttur

SJORTARAR

Nú: 990 kr.
Verð áður: 3.680 kr.

73%
afsláttur

BOOT CAMP
– HÁMARKSÁRANGUR

Nú: 1.990 kr.
Verð áður: 3.990 kr.

50%
afsláttur

Gjafabækur í úrvali – ótrúleg tilboð!

Fo r l ag ið  ·  F i s k i s l óð  39  ·  101  Reyk j av í k  ·  fo r l ag id@fo r l ag id . i s  ·  O pi ð  a l la  he lg ina  k l .  10–19

LOKAHELGI 
RISALAGERSÖLUNNAR

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

Opið alla 

helgina 

kl. 10–19
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menning@frettabladid.is

Bækur  ★★★

Mannorð
Bjarni Bjarnason

Uppheimar 

Útrásarvíkingur óskar eftir 
óflekkuðu mannorði. Má vera 
mikið notað. Einhvern veginn 
þannig hefði smáauglýsing frá 
söguhetju skáldsögunnar Mann-
orð eftir Bjarna Bjarna-
son væntanlega litið út. 
Starkaður Leví heitir 
hann og honum finnst 
hundfúlt að geta ekki 
látið sjá sig á manna-
mótum á Íslandi eftir 
að hafa tekið þátt í að 
keyra efnahag lands-
ins í þrot. Peninga á 
hann nóga og þegar 
hann kemst í samband 
við dularfulla söluaðila 
á netinu sem segjast 
geta útvegað honum gott mannorð 
fyrir nokkra milljarða hikar hann 
ekki við að slá til. Mannorðið sem 
í boði er tilheyrir skáldinu Almari 
Loga, lífsþreyttum og afskaplega 
óspennandi manni sem eyðir dög-
unum á Súfistanum skrifandi í 
dagbók og spjallandi við fólk sem 
dáist að honum.

Þetta plott virðist frekar útóp-
ískt við fyrstu sýn og lesandinn er 
fullur efasemda fyrstu fimmtíu 
síðurnar eða svo. Þetta er allt of 
ótrúlegt. En það merkilega gerist. 
Smátt og smátt vinnur sagan les-
andann á sitt band. Hann sogast 
inn í söguna, fær áhuga á örlögum 
Starkaðar og fer að velta því fyrir 
sér í fullri alvöru hvort eitthvað 
þessu líkt gæti kannski bara vel 
gerst í raunheimum. Er kannski 
hægt að kaupa hvað sem er ef 
nægar greiðslur eru í boði?

Sagan er lipurlega skrifuð og vel 
upp byggð. Framvindan hæfilega 

hæg og element vísindaskáld-
sagnanna nægilega dempuð til 
að viðhalda trúverðug leikanum 
og spennunni. Persónurnar ágæt-
lega skapaðar og togstreitan á 
milli þeirra skemmtilega tví-
ræð. Doktorinn dularfulli, sem 
sér um mannorðssöluna, er eins 
og nýstokkinn út úr James Bond-
mynd og tálkvendið Rita, sem 
hefur það hlutverk að halda bæði 
mannorðskaupanda og mannorðs-
seljanda við efnið, gæti sómt sér 

hið besta í film noir 
frá sjötta áratugnum. 
Starkaður sjálfur er 
hvorki tilþrifamikil 
persóna né sympatísk 
en tekst þó að skríða 
undir húð lesandans 
og láta hann finna til 
samúðar og áhuga á 
af drifum hans. Veiki 
hlekkurinn er skáldið. 
Almar Logi er svo 
óáhugaverð persóna að 
það er erfitt að trúa því 

að einhver vilji leggja það á sig að 
yfirtaka líf hans. Hlýtur eiginlega 
að vera skárra að vera út hrópaður 
landráðamaður en þessi dula. En 
kannski er það einmitt hluti af 
boðskap sögunnar: Til þess að eiga 
og viðhalda óflekkuðu mannorði 
þarf manneskjan að lifa fullkom-
lega viðburðasnauðu lífi og stíga 
aldrei út fyrir þægindarammann. 
Eða hvað?

Í heildina er Mannorð skemmti-
leg og áhugaverð bók sem vekur 
ýmsar spurningar um þann 
markaðs drifna heim sem við búum 
í og hvað það er sem drífur mann-
skepnuna áfram í þeim heimi.
 Friðrika Benónýsdóttir

Niðurstaða: Lipurlega skrifuð og vel 
byggð skáldsaga sem sogar lesand-
ann inn í heim á mörkum draums 
og veruleika og vekur óþægilegar 
spurningar.  

Svo miklu auðveldara 
að vera bara skáld 

Í kjölfar efnahagshruns-
ins var skortur á kennslu í 
gagnrýninni hugsun og sið-
fræði gagnrýndur. Heim-
spekingar við Háskóla 
Íslands ákváðu að bregð-
ast við og afraksturinn er 
Efling kennslu í  gagnrýn-
inni hugsun og siðfræði sem 
hefst í dag með opnu mál-
þingi í Háskóla Íslands. 

„Páll Skúlason er upphafsmaður 
átaksins en Rannsóknarstofa um 
háskóla sem hann stýrir, Heim-
spekistofnun og Siðfræðistofnun 
ákváðu að taka höndum saman 
um að bregðast við þeirri umræðu 
sem kviknaði í kjölfar efnahags-
hrunsins um að kennslu í gagn-
rýninni hugsun í skólum væri 
ábótavant,“ segir Henry Alexand-
er Henrysson, heimspekingur og 
verkefnastjóri verkefnisins Efl-
ing kennslu í gagnrýninni hugsun 
og siðfræði. „Við byrjuðum á því 
að skoða hvað er kennt í grunn-
skólum og framhaldsskólum og 
komumst að því í stuttu máli að 
það er einhver heimspekikennsla á 
öllum skólastigum en það er okkar 
skoðun að auka þurfi kennslu í 
greininni í skólum.“

Henry segir að fyrir utan að 
kenna heimspeki sé ekki síður 
mikilvægt að heimspeki sé flétt-
uð inn í aðrar námsgreinar. „Það 

er mikilvægt að kennarar þori að 
fara í samræður við nemendur um 
grundvöll og tilgang greinar sinn-
ar, og hvetji þar með nemendur til 
gagnrýninnar hugsunar. Eins og 
staðan er í dag eru fæstir nemend-
ur sem hefja nám í háskóla góðir í 
að beita gagnrýninni hugsun.

Efni sem nýtist við kennslu í 
gagnrýninni hugsun og siðfræði 
verður sett inn á vefinn gagn-
ryninhugsun.hi.is sem verður 
opnaður formlega í dag. Á næstu 
tveimur árum er einnig markmið 
að efna til fyrirlestraraða og mál-
þinga og vinna að gerð kennslu-

bóka bæði fyrir nemendur og 
kennara. Verkefnið er fjármagn-
að af stofnunum þremur auk þess 
sem leitað verður styrkja við ein-
stök verkefni. „Við vonumst til að 
undirtektirnar verði góðar,“ segir 
Henry að lokum.

 sigridur@frettabladid.is

Vegur heimspeki í skólum verði meiri

VILJA EFLA GAGNRÝNA HUGSUN Páll Skúlason og Henry Alexander Henrysson flytja báðir erindi á málþingi um gagnrýna hugsun 
og siðfræði í skólum sem haldið verður í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

■ Opið málþing verður í Odda í 
dag þar sem kennsla gagnrýninnar 
hugsunar og siðfræði verður tekin 
til umfjöllunar. Að þinginu standa 
Rannsóknarstofa um háskóla, 
Heimspekistofnun, Siðfræðistofn-
un og félag heimspekikennara. 

■ Málþingið hefst klukkan tíu 
með opnun vefjar um gagnrýna 
hugsun og siðfræði. Salvör Nordal 
ræðir svo gagnrýna hugsun og 
siðfræði í ljósi skýrslu Rannsóknar-
nefndar Alþingis, Páll Skúlason 
ræðir hvort við ráðum hverju við 
trúm og Hreinn Pálsson fjallar um 
Heimspekiskólann. 

■ Eftir hádegi verður gagnrýnin 
hugsun í skólakerfinu rædd í 
fjórum málstofum í Odda. Sú 
fyrsta ber heitið Hvar á gagnrýnin 
hugsun heima, önnur fjallar um 
gagnrýna hugsun í leik- og grunn-
skólum, í þeirri þriðju og fjórðu 
er fjallað um gagnrýna hugsun í 
framhaldsskólum. Fyrir hádegi fer 
málþingið fram í stofu 101 í Odda 
en málstofurnar eru í stofum 104, 
105, 205 og 206 í Odda og hefjast 
klukkan korter í eitt.

■ Nánari upplýsingar um mál-
þingið má finna á síðunni 
www.gagnryninhugsun.is

RÁÐUM VIÐ HVERJU 
VIÐ TRÚUM?

ORT Í HUNDRAÐ ÁR Fyrstu háskólatónleikar hauststins verða haldnir í Hátíðarsal Háskóla Íslands miðvikudaginn 5. 
október. Þar flytja Anna Guðný Guðmundsdóttir, píanó, og Sigurður Ingvi Snorrason, klarínetta, verk eftir Atla Heimi Sveinsson, 
Jón Þórarinsson, Jón Nordal, Hróðmar Inga Sigurbjörnsson og nýtt verk eftir Þuríði Jónsdóttur. Svanhildur Óskarsdóttir les ljóð 
eftir íslensk skáld með og án undirleiks. Tónleikarnir hefjast klukkan 12.30. Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir. 
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 1. október 2011 

➜ Tónleikar
17.00 Ungfónían heldur hausttónleika 
í Langholtskirkju. Einleikari er klarínettu-
leikarinn Sigurjón Bergþór Daðason 
og stjórnandi er Gunnsteinn Ólafs-
son. Aðgangseyrir er kr. 2.000 en kr. 
1.500 fyrir námsmenn, öryrkja og eldri 
borgara.
19.00 Tónleikatvenna á Gauki á stöng 
með hljómsveitunum Angist, Moment-
um og Moldun. Fyrri hefjast kl. 19 og 
eru fyrir alla aldurshópa. Seinni byrja 
kl. 23.30 og er 18 ára aldurstakmark. 
Miðaverð er kr. 1.000.
20.00 Tónleikarnir Nýdönsk í nánd 
verða haldnir í Samkomuhúsinu á Akur-
eyri. Miðaverð er kr. 3.900.
20.00 Helgi Björns og Reiðmenn vind-

anna halda tvenna tónleika á Græna 
hattinum. Fyrri hefjast kl. 20 en seinni 
kl. 23. Miðaverð er kr. 2.900.
20.00 Hera Björk ásamt Ragnari 
Bjarnasyni og Bjarna töframanni flytja 
lög sem mömmur sungu á 6. og 7. ára-
tugnum. Tónleikarnir fara fram í Salnum 
og miðaverð er kr. 3.500.
20.30 Bubbi Morthens heldur tónleika 
í kirkjunni á Húsavík. Miðaverð er kr. 
2.500.
21.00 Trúbadorahátíð á Ob-La-Dí-Ob-
La-Da Frakkastíg 8. Kormákur Bragason, 
Magnús Einarsson, Jakob Frímann 
Magnússon, Gunnar Þórðarson og Hjalti 
Þorkelsson koma fram. Aðgangseyrir er 
kr. 1.000.
21.00 Slóvensk-austuríska tvíeykið 
Vortex Project leikur eigin verk í Hafnar-
húsinu á Sláturtíð á vegum S.L.Á.T.U.R. 
Aðgangur er ókeypis.
23.00 Hljómsveitin Gullkistan stígur 
á svið á Kringlukránni og spilar gamla 
gullmola rokksögunnar. Þessa nýju 
hljómsveit skipa Ásgeir Óskarsson, 
Gunnar Þórðarson, Jón Ólafsson og 
Óttar Felix Hauksson. Miðaverð er kr. 
1.500.
23.30 Friðrik Ómar fagnar 30 ára 
afmæli sínu í Hofi. Uppselt er á tvenna 
tónleika í kvöld og hefur hann bætt 
við aukatónleikum á miðnætti. Gestir 
eru þau Regína Ósk, Jógvan Hansen og 
Guðrún Gunnarsdóttir. Miðaverð er kr. 
4.500.
23.59 Hljómsveitin Vax leikur á Spot. 
Ásamt þeim koma fram Creedence 
Traveling Band, Magni og Tommi Tomm. 
Aðgangseyrir er kr. 2.000.

➜ Leiklist
14.00 Sirkus Íslands sýnir fjöl-
skyldusýninguna Ö-Faktor í Tjarnarbíói. 
Miðaverð er kr. 1.900. 
20.00 Leiksýningin Alvöru menn í leik-
stjórn Gunnars Helgasonar er sýnd í 
Austurbæ. Miðaverð er kr. 3.500.
20.00 Nemendaleikhús Listaháskóla 
Íslands sýnir Á botninum eftir Maxim 
Gorkí í Smiðjunni, Sölvhólsgötu 13. 
Leikstjóri er Rúnar Guðbrandsson. 
Miðaverð er kr. 1.500.
22.00 Pörupiltar og tvíeykið Viggó og 
Víóletta sýna leiksýninguna Uppnám 
í Leikhúskjallaranum. Miðaverð er kr. 
2.900.

➜ Fræðsla
09.00 Atvinnu- og nýsköpunarhelgi 
á Suðurnesjum fer fram um helgina í 
húsnæði Keilis á Ásbrú og þátttaka er 
ókeypis. Nánari upplýsingar á anh.is.

➜ Síðustu Forvöð
12.00 Tómas R. Einarsson og 
Gunnar Gunnarsson leika tónlist í 
Kirsuberjatrénu, Vesturgötu 4, á sýningu 
Sigurborgar Stefánsdóttur sem lýkur á 
mánudag.

➜ Hátíðir
13.00 AUS, alþjóðleg ungmennaskipti 
fagna 50 ára afmæli samtakanna í Ráð-
húsi Reykjavíkur. Meðal skemmtiatriða 
er dans frá mörgum heimshornum og 
tónleikar með hljómsveitunum Multi 
Musica og Skuggamyndum frá Býsans. 
Allir velkomnir.

➜ Listahátíð
14.00 Setning menningar- og listahá-
tíðar Seltjarnarness í Seltjarnarneskirkju. 
Trompetissimo, nýtt verk eftir Kára Hún-
fjörð Einarsson verður frumflutt.

➜ Málþing
13.00 Afmælismálþing Sagnfræðinga-
félags Íslands fer fram í stofu 132 í 
Öskju í Háskóla Íslands.

➜ Kvikmyndahátíð
12.00 Kvikmyndahátíðin RIFF stendur 
fyrir smiðjum um óháða kvikmyndagerð 
á Kexi Hosteli. Tvær fara fram í dag. Fyrri 
ber heitið How Film Festivals Work með 
Giorgio Gosetti og Helgu Stephenson 
og hefst kl. 12. Seinni ber heitið The 
Art of Pitching Your Film með Valeska 
Neu, Gabor Greiner og Snorra Þórissyni 
kl. 14.15.
12.00 Myndir úr stuttmyndasmiðju 
grunnskólanna sýndar í Bíói Paradís.
15.00 Skaftfell á Seyðisfirði og Slátur-
húsið á Egilsstöðum sýna fjórar heim-
ildarmyndir dagana 1. og 2. október í 
samvinnu við RIFF. Sýningar fara fram kl. 
15 og kl. 17 báða dagana. Aðgangseyrir 
er kr. 500. Aðgangur á allar myndirnar 
er kr. 1.500.
16.00 Málþing í Háskóla Íslands með 
hinum heimsþekkta vísindamanni 
David Suzuki. Á málþinginu rekur hann 
ævisögu hugmynda sinna og fer það 
í stofu 105 á Háskólatorgi Háskóla 
Íslands.

➜ Uppistand
20.00 Charlie Murphy með uppistand 
í Eldborg í Hörpu. Miðaverð er kr. 
6.500.

➜ Tónlist

„Ef fólk er á annað borð búið að borga sig inn 
til að hlæja, hvar sem er á landinu, þá er það 
gott,“ segir leikkonan Anna Svava Knútsdóttir.

Anna Svava og Hugleikur Dagsson hafa 
ferðast um landið undanfarna daga með uppi-
stand. Fyrr í vikunni voru þau á Húsavík og í 
gær komu þau fram á Akureyri. Í kvöld koma 
þau svo fram í Þorlákshöfn og ferða lagið 
endar í Reykjavík á sunnudagskvöld á Café 
Rosenberg klukkan 21.

Anna segir vel hafa gengið á Húsavík og að 
hún og Hugleikur hafi verið mjög fyndin. „Það 
mættu bara ógeðslega fáir,“ segir hún, en bætir 
við að það hafi verið stutt í mánaðamót og það 
hafi mögulega spilað inn í. „En þetta er mjög 
gaman og það er mjög gaman fyrir okkur að 
vera saman,“ segir Anna áður en Hugleikur 
virðist hafa gripið orðið þar sem hann situr í 

órafjarlægð frá símtækinu. Hann tekur því við 
símanum. „Maður fær mjög sjaldan eitthvað 
upp úr henni. Hún talar svo hratt,“ segir 
Hugleikur en bætir við að hann telji að 
Anna sé Sarah Silver-
man Íslands og hann 
sjálfur sé Louis CK 
Íslands. „Ég er svo 
gömul sál. Og rauð-
hærður að innan.“ 

Anna og Hulli á ferð og flugi

RÚNTA UM LANDIÐ 
Anna Svava og Hug-
leikur hafa komið víða 
fram undanfarna daga 
og verða á Rosenberg 
á morgun klukkan 21.
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21.00 Jussanam leikur brasilíska tóna 
á Café Haiti.
22.00 DJ Hlynur Mastermix þeytir 
skífum á Esju.
22.00 Gísli Galdur stjórnar tónlistinni á 
Kaffibarnum.
22.00 DJ Símon spilar tónlist á Vega-
mótum.
23.00 DJ Árni Kocoon þeytir skífum á 
Prikinu.
23.59 DJ Manny spilar tónlist á 
Barböru.

➜ Myndlist
14.00 Ný verk eftir svissnenska lista-
manninn Karin Reichmut verða til sýnis 
á Vesturveggnum í Skaftfelli á Seyðis-
firði.
14.00 Listamennirnir Barbara Amalie 
Skovmand Thomsen og Ulla Eriksen hafa 
nýopnað sýninguna I Want to Feel How 
Close You Are í Bókabúðinni - verkefna-
rými Skaftfells á Seyðisfirði.

➜ Útivist
10.15 Hjólreiðaferð í 1 til 2 tíma um 
borgina á vegum lhm.is. Lagt af stað frá 
Hlemmi. Allir eru velkomnir og þátttaka 
ókeypis. 

➜ Samkoma
13.00 Korpúlfarnir, samtök eldri borgara 
í Grafarvogi, halda sölusýningu á Korp-
úlfsstöðum. Allir velkomnir.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Sunnudagur 2. október 2011 

➜ Tónleikar
15.00 Verkið Sterngucker eða Stargazer 
eftir Bernhard Gál verður flutt í hinu 
uppblásna Stjörnuveri í Hafnarhúsinu á 
Sláturtíð á vegum S.L.Á.T.U.R. Aðgangur 
er ókeypis.
17.00 Mótettukór Hallgrímskirkju heldur 
tónleika í Hallgrímskirkju í tilefni af 
tónleikaferð kórsins til Þýskalands og 
Austurríkis í byrjun október. Miðaverð er 
kr 2.500.
20.30 Bubbi Morthens heldur tónleika 
á Mælifelli á Sauðárkróki. Miðaverð er 
kr. 2.500.

➜ Leiklist
14.00 Sirkus Íslands sýnir fjölskyldusýn-
inguna Ö-Faktor í Tjarnarbíói. Miðaverð 
er kr. 1.900. 
20.00 Nemendaleikhús Listaháskóla 
Íslands sýnir Á botninum eftir Maxim 
Gorkí í Smiðjunni, Sölvhólsgötu 13. Leik-
stjóri er Rúnar Guðbrandsson. Miðaverð 
er kr. 1.500.

➜ Ópera

17.30 Garðar Thor Cortes birtist 
íslenskum bíógestum í beinni útsendingu 
í Háskólabíói frá Royal Albert Hall í 
sérstakri afmælisuppfærslu á sjálfum 
Óperudraugnum eftir Andrew Lloyd 
Webber. Miðaverð er kr. 2.600.

➜ Félagsvist
14.00 Félagsvist spiluð í Breiðfirðinga-
búð Faxafeni 14.

➜ Síðustu forvöð
Sýningunni Rubrica á verkum Þóru Þóris-
dóttur í Hallgrímskirkju lýkur.

➜ Söfn
14.00 Sögusmiðja á Kjarvalsstöðum. 
Höfundar bókarinnar Loðmar þær Auður 
Ösp Guðmundsdóttir og Embla Vigfús-
dóttir leiða smiðjuna í samvinnu við 
Huginn Þór Arason. Aðgangur er ókeypis 
fyrir börn að 18 ára aldri sem og hand-
hafa Menningarkortsins. Fullorðnir greiða 
kr. 1.000 og námsmenn yngri en 25 ára 
greiða kr. 500.
14.00 Barnaleiðsögn í Þjóðminjasafni 
Íslands fyrir börn á aldrinum 5 til 8 ára.

➜ Sýningarspjall
14.00 Halldór Björn Runólfsson, for-
stöðumaður Listasafns Íslands með leið-
sögn um sýninguna Þá og nú í Listasafni 
Íslands við Fríkirkjuveg.

➜ Barnatónleikar
14.00 Verk byggt á bókinni Maxímús 
Músikús trítlar í tónlistarskólann er flutt 
af nemendum Tónlistarskólans á Akureyri 
ásamt hljóðfæraleikurum úr Sinfóníu-
hljómsveit Norðurlands í Hofi á Akureyri. 
Miðaverð er kr. 1.500.

➜ Kvikmyndir
15.00 Faðir Sergius, rússnesk kvikmynd 

frá árinu 1917 sýnd í MÍR, Hverfisgötu 
105. Skýringar á ensku. Aðgangur 
ókeypis. 
22.00 Kvikmyndin Grand Theft Auto er 
sýnd á Prikinu. Aðgangur er ókeypis og 
allir gestir fá popp.

➜ Listahátíð
16.00 Friðrik Vignir Stefánsson organisti 
leikur á orgeltónleikum í Seltjarnarnes-
kirkju á menningar- og listahátíð Sel-
tjarnarness.
20.00 Tónleikar Kvintetts Ara Braga 
Kárasonar í Norðurpólnum, Sefgörðum 3, 
á menningar- og listahátíð Seltjarnarness.

➜ Uppákomur
14.00 Gleðihringurinn fer fram í 
Gerðubergi. Hljómsveitin Neistar leikur 
fyrir dansi og góðir gestir stjórna fjölda-
söng. Sigvaldi Þorgilsson, danskennari, 
leiðbeinir. Aðgangseyrir er kr. 1.200, frítt 
fyrir 16 ára og yngri.

➜ Dansleikir
20.00 Félag eldri borgara í Reykjavík 
heldur dansleik í Stangarhyl 4. Dans-
hljómsveitin Klassík leikur fyrir dansi. 
Aðgangseyrir er kl 1.500 en kr 1.300 fyrir 
félagsmenn FEB. 

➜ Tónlist
20.00 DJ Gamla spilar gamla íslenska 
smelli á Trúnó.

➜ Listamannaspjall
15.00 Ólöf Nordal og Olga Bergmann 
ræða við gesti um verk sín og þátttöku í 
sýningunni Í bili í Hafnarborg.
15.00 Soffía Sæmundsdóttir kynnir 
verk sín í máli og myndum á Listasafni 
Árnesinga.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.
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NÁÐU ÁRANGRI. ÚTILÍF – HOLTAGÖRÐUM. GLÆSIBÆ. KRINGLUNNI. SMÁRALIND. WWW.UTILIF.IS

FYRIR ALLA KÁTA KRAKKA.
SKOÐAÐU ÚRVALIÐ Í VERSLUNUM OKKAR.

NESTI OG 
NÝIR SKÓR

VERÐ: 12.990 KR.
ADIDAS SUPERSTAR
Stærðir 28-38 2/3, einnig til í hvítu.

VERÐ: 7.990 KR.
NIKE CAPRI V - HVÍTIR
Stærðir 28-35.

VERÐ: 7.990 KR.
NIKE CAPRI V - SVARTIR
Stærðir 28-35.

TILBOÐ: 4.990 KR.
NIKE GO BTV - BLEIKIR
Stærðir 20-27.
Almennt verð 6.990 kr.

TILBOÐ: 4.990 KR.
NIKE GO BTV - BLÁIR
Stærðir 20-27.
Almennt verð 6.990 kr.

VERÐ: 4.990
DD SPORTSKÓR
Stærðir 28-35.

„Ég mæli með því að fólk leyfi rigningu og lægðum að 
fæla sig inn í kvikmyndahús og söfn og njóti menningar-
innar á þessu vota hausti. RIFF er í fullum gangi og margar 
frábærar myndir í sýningum þar. Hæst ber að nefna Eld-
fjall eftir Rúnar Rúnarsson sem er ein besta íslenska mynd 
sem ég hef séð. Stuttmyndin Skaði eftir Börk Sigþórs 
er stakt meistarastykki sem enginn ætti að missa 
af og verðlaun sem besta stuttmyndin. Aðrar 
myndir sem staðið hafa upp úr að mínu mati 
eru svo Scenes from the Suburbs, Urban Roots, 
Historias og Pina. Að lokum mæli ég með því 
að fólk skelli sér í Listasafn Reykjavíkur og 
skoði þá meðal annars frábæra sýningu Óskar 
Vilhjálmsdóttur, Tígrisdýrasmjör.“

Gott í bíó: Kristín Soffía Jónsdóttir umhverfisverkfræðingur

Eldfjall Rúnars ein sú besta
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folk@frettabladid.is

Skráning í “Græna Korts Happdrættið” 2013 hefst 4. október 2011.

Þeir aðilar sem vilja taka þátt í happdrættinu verða að skrá sig á sérstakri 
heimasíðu sem er á vegum Bandaríska Ríkisins.  

Vefslóðin fyrir skráningu í Græna Korts Happdrættið 2013 er  
www.dvlottery.state.gov og verður skráning opin frá kl 16.00, 4. október 2011 
til kl. 16.00, 5. Nóvember 2011. 

Vinsamlegast athugið að þetta er eina heimasíðan á vegum Bandaríska Ríkisins 
ætluð fyrir skráningu í Græna Korts Happdrættið.

Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á heimasíðu Bandaríska Sendiráðsins, 
http://iceland.usembassy.gov  

Skráning í “Græna Korts Happdrættið” 

EMBASSY OF THE UNITED STATES 

Það voru reyndir menn sem stigu 
á stóra svið Þjóðleikhússins á 
fimmtudagskvöldið og frumsýndu 
leikritið Listaverkið fyrir fullum 
sal. Salurinn veltist um af hlátri á 
meðan Baltasar Kormákur, Hilm-
ir Snær Guðnason og Ingvar E. 
Sigurðsson veltum vöngum yfir 
skjannahvítu listaverki. 

Meðal frumsýningargesta var 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 
fyrrverandi ráðherra, sem var í 
fylgd með föður sínum Gunn-
ari Eyjólfssyni leikara. Einnig 
mátti sjá leikarana Ólaf Egils-
son og Unni Ösp Stefánsdóttur. 
Tinna Gunnlaugsdóttir þjóðleik-
hússtjóri var vitaskuld í salnum, 
sem og lögfræðingurinn Sveinn 
Andri Sveinsson. 

SÖNGVARINN Kristján Jóhannsson 
mætti reffilegur ásamt eiginkonu 
sinni, Sigurjónu Sverrisdóttur.

BROSMILD Árni Tryggvason leikari lét 
sig ekki vanta og er hann hér með 
Hrafnhildi Ingólfsdóttur.

FYLGDUST MEÐ SYNINUM Þau Baltasar 
og Kristjana Samper fylgdust með syni 
sínum, Baltasar Kormáki, á sviðinu. 

STOLT AF PABBA Lilja Pálmadóttir, eiginkona Baltasars Kormáks, sat í salnum 
ásamt börnum sínum. 

Rauða dreglinum var rúllað 
út í Háskólabíói á fimmtu-
dagskvöldið þegar kvik-
myndin Eldfjall var frum-
sýnd. Myndarinnar hefur 
verið beðið með eftirvænt-
ingu en hún er sú fyrsta í 
fullri lengd eftir leikstjór-
ann Rúnar Rúnarsson. 

Vitaskuld var þar að finna Mar-
gréti Helgu Jóhannsdóttur og 
Theodór Júlíusson aðalleikara 
myndarinnar sem klæddust 
svörtu og hvítu í tilefni dags-
ins. Eftir sýninguna var ferð-
inni heitið á Kex Hostel þar 
sem gleðin tók völdin 
og gestirnir skáluðu 
fyrir aðstandendum 
myndarinnar. Þar 
mátti sjá þau Þor-
stein Bachmann og 
Elmu Lísu Gunnars-
dóttir, en þau leika 
systkini í mynd-
inni. Einnig mátti 

þar sjá Þóri Snæ Sigurjónsson en 
hann er einn af framleiðendum 

Eldfjalls, ásamt kærustu sinni 
Elsu Maríu Blöndal. Sigríð-
ur Thorlacius söngkona var á 

Kexi og þar var einnig Mar-
grét Maack, sjónvarps-

kona úr Kastljós-
inu.

ELDFJALLIÐ FRUMSÝNT
SVART OG HVÍTT ÞEMA Aðstandendur myndarinnar, frá vinstri Þórir Snær Sigurjónsson, Margrét Helga Jóhannsdóttir, Theodór 
Júlíusson, Þorsteinn Bachmann, Rúnar Rúnarsson og Skúli Malmquist.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

STÆRÐAR-
MUNUR Sindri 
Kjartansson 
og Jón Gnarr 
borgarstjóri 
fengu sér 

popp.

MÆÐGIN Theodór Júlíusson leikari 
mætti með stoltri móður sinni. 

FLOTTIR Benedikt Erlingsson og Ragnar 
Bragason stilltu sér upp. 

HLÆJANDI Ómar Ragnarsson mætti 
ásamt Helgu Jóhannsdóttur. 

Hlátrasköllin ómuðu

Lagið We Are the Champions 
með bresku hljómsveitinni Queen 
er mest grípandi lag allra tíma. 
Þetta kemur fram í nýrri rann-
sókn sem var framkvæmd við 
Goldsmith-háskólann. Þar rann-
sökuðu vísindamenn hvað það er 
sem gerir lög grípandi og settu 
í framhaldinu saman lista yfir 
tíu mest grípandi lög allra tíma. 
Við rannsóknina fylgdust þeir 
náið með þúsundum sjálfboða-
liða syngja valin lög. Á eftir We 
Are the Champions í rannsókn-
inni komu lög á borð við Y.M.C.A. 
með Village People, Fat Lip með 
Sum 41 og The Final Countdown 
með Europe. 

Queen trónir 
á toppnum

MEST GRÍPANDI 
Freddie Mercury 
söng mest grípandi 
lag allra tíma.

5 MÁNUÐIR eru síðan söngkonan LeAnn Rimes giftist leikaranum Eddie 
Cibrian en hún vill strax fara að eignast börn með kappanum. Hann á tvö 
börn frá fyrra hjónabandi og hafa þau víst heillað Rimes upp úr skónum. 
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Ostakökubæklingurinn er kominn aftur. Í honum eru ýmsar

skemmtilegar hugmyndir að því hvernig hægt er að gera MS

ostakökurnar ómótstæðilegar.

Hann fylgir öllum ostakökum meðan birgðir endast.

Einnig er hægt að nálgast bæklinginn á tölvutæku formi á ms.is.

... hvert er þitt eftirlæti?

Áttu hindber?

Af hverju að flækja hlutina?

Það sem þú þarft1 Hindberjaostakaka frá MS Hindber
Hindberjasósa

Hindberjasósa
100 g sykur
2 dl vatn
100 g hindber fersk eða frosin1 tsk sítrónusafi

Allt sett í pott, soðið saman og kælt.

Góð ráð
Til að flýta enn meira fyrir er hægt að kaupa tilbúna hindberja- eða jarðarberjasósu.

Hindberjaostakaka með hindberjasósu og hindberjum 
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Eldfjall
Leikstjórn: Rúnar Rúnarsson

Aðalhlutverk: Theodór Júlíusson, Margrét 
Helga Jóhannsdóttir, Þorsteinn Bachmann, 
Elma Lísa Gunnarsdóttir

Eldfjall hefst á mögnuðum svipmyndum 
Ósvalds Knudsen frá eldgosinu í Heimaey 
1973. Atburðarásin færist til nútímans og 
við fylgjumst með Hannesi, geðstirðum 
húsverði frá Vestmannaeyjum, sem er að 
fara á eftirlaun. Hann er leiðinlegur við 
konuna sína og ónærgætinn við brottflutt 
börnin sín. Hann er eins konar mennskt 

eldfjall, ófrýnilegur, ógnvekjandi og gæti 
gosið hvenær sem er.

Þegar konan hans veikist tekur Hannes 
þá ákvörðun að sinna henni heima fyrir. 
Hún er rúmföst, ófær um að tjá sig, og 
Hannes þarf að baða hana og mata. Líkt 
og hrörlegu trilluna í garðinum sem hann 
reynir að laga, telur hann sjálfum sér trú 
um að hann geti lagað eiginkonuna.

Eldfjall er dramatísk og á köflum erfið. 
Það er sársaukafullt að fylgjast með van-
mætti manns sem vill laga það sem brotið 
er en getur það ekki. Öll höfum við verið í 
sporum Hannesar, eða í það minnsta fylgst 
með af hliðarlínunni.

Stjörnur myndarinnar eru aðalleikar-
arnir tveir, Theodór Júlíusson og Margrét 

Helga Jóhannsdóttir. Senur þeirra saman 
eru gífurlega sterkar, sem og einleikur 
Theodórs í öðrum atriðum. Hins vegar 
fannst mér vanta örlítið meira púður í 
persónur Þorsteins Bachmann og Elmu 
Lísu. Þau léku hlutverk sín vel en mér 
fannst eins og persónurnar hefðu þurft 
meira pláss og eilítið meiri dýpt.

Myndatakan er stórglæsileg og af gamla 
skólanum. Tónlistin er falleg og sparlega 
notuð. Í heildina er myndin áferðar fögur 
og fagmannlega gerð. Rúnar má vera 
ánægður með Eldfjallið sitt.
 Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Falleg og íburðarmikil mynd en 
erfið, enda um erfiðan mann.

Opinberun Hannesar

Brjálaður aðdáandi söngkon-
unnar Avril Lavigne hefur verið 
dæmdur í fangelsi fyrir að lemja 
og stinga móður sína til bana 
eftir að hún neitaði að aðstoða 
hann við að kaupa miða á tónleika 
með Lavigne. Aðdáandinn, hinn 
39 ára Robert Lyons, á yfir höfði 
sér að minnsta kosti tuttugu ára 
fangelsi fyrir verknaðinn. Lyons 
hefur átt við andlega örðugleika 
að stríða síðan hann var ungling-
ur. Hann trylltist eftir að móðir 
hans neitaði að leyfa honum að 
hringja í vin sinn svo hann gæti 
keypt fyrir hann miða á tónleika 
Lavigne.

Drap móður 
vegna miða

LAVIGNE Aðdáandinn brjálaðist þegar 
hann fékk ekki miða á Lavigne.

Chris Martin, söngvari Coldplay, 
óskar þess að hann hefði samið 
lögin Empire State of Mind eftir 
rapparann Jay-Z og Someone 
Like You eftir söngkonuna Adele. 
Þegar Jay-Z spilaði lagið fyrir 
hann fylltist Martin öfund. Þrátt 
fyrir það segir hann vel samin 
lög veita sér mikinn innblástur. 
„Þegar ég hlusta á Empire State 
of Mind, Use Somebody með 
Kings of Leon, Someone Like You 
með Adele eða Bad Romance með 
Lady Gaga hugsa ég með mér: 
„Rosalega er þetta flott“,“ sagði 
Martin. „Ég verð að reyna að búa 
til eitthvað betra. Þetta er stans-
laus samkeppni.“

Hrífst af 
Jay-Z og 
Adele

COLDPLAY Chris Martin öfundaði Jay-Z 
mikið af laginu Empire State of Mind.
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Útsölustaðir: Apótek, heilsubúðir, Krónan og Fríhöfnin. www.celsus.is

lifestream™

lífræn næring fyrir alla - engin málamiðlun í gæðum. 

notar Lifestream til að 
bæta árangur sinn.

™

LIFESTREAM ÓSKAR        TIL HAMINGJU
MEÐ ÍSLANDSMEISTARATITILINN !!

25% AF
JOHN FRIEDA

HÁRVÖRUM Í OKTÓBER

Poppdívan Beyoncé Knowles 
hefur sett eiginmanninum Jay-Z 
skýrar reglur nú þegar hún geng-
ur með fyrsta barn þeirra. Söng-
konan segist vera ótrúlega næm 
á lykt og það þýðir að bóndinn 
verður að gæta að hreinlæti sínu.

„Ég finn lyktina af öllu – ólétt-
an magnar allt upp. Ef það er 
vond lykt, þá finn ég hana,“ segir 
Beyoncé.

Þessi næmni hefur haft í för 
með sér breytingar fyrir rapp-
arann Jay-Z. Hann þarf að finna 
sér nýjan rakspíra: „Ég hef alltaf 
elskað lyktina sem maðurinn 
minn notar, en ég þoli hana ekki 
núna.“

Viðkvæm á 
meðgöngunni

BURT MEÐ RAKSPÍRANN Beyoncé hefur 
skipað Jay-Z að skipta um rakspíra því 
hún þolir ekki lyktina af þeim sem hann 
notar núna. NORDICPHOTOS/GETTY

Tónlistarmaðurinn Þórir Georg tók upp 
sína nýjustu plötu, Afsakið, á aðeins tíu 
klukkustundum. Þetta er fyrsta sólóplatan 
hans á íslensku. 

„Ég hef alltaf skrifað á íslensku líka. 
Núna átti ég svo mikið af lögum að mig 
langaði að gefa þau út á plötu,“ segir Þórir. 
Spurður um tímann sem fór í upptökurnar 
segir hann: „Ég eyddi svona tíu klukku-
tímum í að gera þessa plötu, hámark. Þegar 
ég var búinn að semja lögin eyddi ég einu 
laugardagskvöldi í að taka hana upp og 
einum sunnudegi í að klára að vinna hana. 
Ég tók hana upp sjálfur eins og ég hef 
eigin lega alltaf gert en munurinn var að 
núna var ég með tilbúin lög og ákvað bara: 
„Ég ætla að taka þau upp í kvöld“.“

Afsakið er fyrsta plata Þóris undir eigin 

nafni. Áður hefur hann gefið út þrjár undir 
nafninu My Summer As a Salvation Soldier 
og kom sú fyrsta, I Believe in This, út 2004 
við góðar undirtektir tónlistargagnrýnenda. 
Vegleg safnplata með því besta af plötunum 
þremur er einmitt væntanleg. 

Tónlist Þóris er sem fyrr melódísk og 
tregablandin með persónulegum sögum 
hans úr daglegu lífi í fyrirrúmi. „Þetta 
er ekkert ólíkt því sem ég var að semja á 
ensku. Þetta er mín útgáfa á mannfræði. 
Ég er að rannsaka mig og fólkið í kringum 
mig.“ 

Þórir hefur einnig starfað með Gavin 
Portland, Fighting Shit, The Deathmetal 
Supersquad og Ofvitunum. Plata með pönk-
sveitinni síðast nefndu kom einmitt út í 
sumar.  - fb

Tíu klukkutíma með eina plötu

PLATA Á TÍU TÍMUM Þórir eyddi aðeins tíu klukkustundum í 
að taka upp sína nýjustu plötu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Courtney Love hefur undirritað 
samning við bókaforlagið Willi-
am Morrow um útgáfu sjálfsævi-
sögu. Í bókinni fjallar hún um 
hjónaband sitt við Kurt Cobain, 
fyrrum söngvara Nirvana, og 
feril sinn sem rokkstjarna og 
leikkona. Einnig fjallar hún um 
sambönd sín við aðrar stjörnur 
og dótturina Frances Bean. Fyrr 
á þessu ári sagði rithöfundurinn 
Neil Strauss frá því að Love 
hefði boðið honum að sjúga ösku 
Cobains uppi í nefið á sér er hann 
ræddi við hana á heimili hennar 
í tengslum við bók sína Everyone 
Loves You When You Are Dead: 
Journeys into Fame and Mad-
ness.

Love með 
ævisögu

RITAR ENDURMINNINGAR Courtney 
Love ætlar að rita endurminningar sínar.
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Hreyfill / Bæjarleiðir er styrktaraðili 
árveknisverkefnis Krabbameinsfélagsins. 

Með hverri pantaðri ferð styrkir þú verkefni Krabbameins-
félagsins til að berjast gegn krabbameini hjá konum. 

Af því tilefni höfum við sérmerkt bílana okkar enn á ný með 
bleikum taxaljósum og munu bílstjórarnir taka fagnandi á móti þér.

Taktu bleikan bíl 
næst flegar flú 

pantar leigubíl!
„Bleika slaufan” er til sölu í bílunum okkar frá 1. – 15. október.

Ökum 
undir 

bleikum 
merkjum 
enn á n‡

í október og
nóvember

Ökum 
undir 

bleikum 
merkjum 
enn á n‡

í október og
nóvember

Chris Cornell, söngvari rokk-
sveitarinnar Soundgarden, segist 
hvorki kunna að lesa né skrifa 
nótur. Hann sér eftir því að hafa 
ekki haldið áfram með píanónám 
sitt þegar hann var lítill. „Ég 
lærði að lesa nótur þegar ég var 
tíu ára og var í píanónámi. Því 
miður var ég týndur í náminu. 
Mér leið eins og ég væri í skóla. 
Þetta var bara enn eitt fagið fyrir 
mér. Ég átti líka frekar grimm-
an píanókennara,“ sagði Cornell. 
Hann reyndi að byrja að læra 
nótur aftur þegar hann var kom-
inn á þrítugsaldur en fannst það 
mjög erfitt og hætti. 

Erfitt að læra 
nóturnar

ENGINN NÓTNAMAÐUR Söngvari 
Soundgarden kann hvorki að lesa né 
skrifa nótur.

Tvöföld plata með tónlist Bítlanna 
og enska söngvarans Tony Sher-
idan verður gefin út í nóvember. 
Útgáfan nefnist The Beatles with 
Tony Sheridan: First Recordings. 
Bítlarnir spiluðu með Sheridan 
eftir að tónlistar mógúllinn Bert 
Kaempfert uppgötvaði hljóm-
sveitina á tónleikum á nætur-
klúbbi í Hamborg árið 1961. Pete 
Best spilar á trommur á plötunni 
og á meðal laga eru Ain´t It Sweet 
sem John Lennon syngur og Cry 
for a Shadow sem er ósungið og 
er eftir gítar leikarann George 
Harrison. 

Tvöföld plata 
frá Bítlunum

BÍTLARNIR Tvöföld plata með Bítlunum 
og Tony Sheridan er væntanleg.

Leikkonan Eva Longoria deilir 
fyrsta sæti lista tímaritsins Forbes 
yfir best launuðu leikkonurnar í 
sjónvarpi, með gamanleikkonunni 
Tinu Fey úr 30 Rock þáttunum. 
Longoria, sem leikur hina fögru 
Gabrielle í Aðþrengdum eiginkon-
um, vann sér inn um einn og hálf-
an milljarð á síðasta ári. 

Þess bera að geta að allar fjór-
ar aðalleikkonur þáttanna sitja í 
fyrstu tíu sætum listans en þætt-
irnir njóta gríðarlegra vinsælda 
um allan heim og er áttunda serí-
an nýfarin í loftið í Bandaríkjun-
um. 

Leikkonan Marcia Cross sem 
leikur hina snyrtilegu Bree í 

þáttunum er í þriðja sæti listans 
en Teri Hatcher og Felicity Huff-
man sitja saman í sjötta sæti. 

Vellaunaðar leikkonur

Á TOPP TÍU Eva Longoria, Teri Hatcher, 
Marcia Cross og Felicity Huffman eru 
allar meðal tíu launahæstu leikkvenna í 
sjónvarpsgeiranum. 

Ofurfyrirsætan Gisele Bündchen 
hefur valdið ákveðnum usla í 
heimalandi sínu, Brasilíu, með nýj-
ustu auglýsingaherferð nærfata-
merki síns, Hope. Auglýsingarnar 
þykja ýta undir kynjamisrétti og 
sýna konur í röngu ljósi. 

Í auglýsingunum má sjá konu á 
nærfötunum reyna að fá eiginmann 
sinn til að fyrirgefa henni fyrir að 
hafa eytt of miklu á kredit kortinu, 
klesst bílinn og leyft tengdamóður-
inni að búa hjá þeim. Einkunnarorð 
auglýsinganna eru svo „Þú ert bras-
ilísk kona – notaðu sjarmann“. 

„Herferðin hlutgerir konur kyn-
ferðislega fyrir karlmönnum og 
sýnir kynin sem gamaldags stað-

almyndir. Hún hjálpar líka til við 
að rífa niður alla þá jafnréttis-
vinnu sem við höfum gert síðustu 
ár,“ segir talsmaður aðalskrifstofu 
samtaka kvenna í Brasilíu, en henni 
hafa borist fjölmörg símtöl og bréf 
frá reiðum konum í Brasilíu. 

Gisele Bündchen tekur þessu 
hins vegar létt og segir herferð-
ina vera saklaust grín en íhugar 
að draga hana til baka þar sem hún 
vill ekki styggja viðskiptavini sína, 
konur í Brasilíu.

Gisele reitir samlanda sína til reiði

STYGGIR VIÐSKIPTAVININA Auglýsinga-
herferð Gisele Bündchen er í uppnámi 
en hún þykir hlutgera konur og sýna 
þær í röngu ljósi.  NORDICPHOTOS/GETTY
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FÉLAGSVÍSINDASVIÐ

HÁSKÓLI ÍSLANDS

Dagskrá Félagsvísindasviðs í október á afmælisári Háskóla Íslands 2011

Sjá alla viðburði á www.hi.is/vidburdir
Allir velkomnir, aðgangur ókeypis

Vertu vinur á Facebook
Félagsvísindasvið Háskóla Íslands

Mánudaginn 3. október kl. 12:00 - 13.30

Dr. Robert David Putnam, öndvegisfyrirlesari Félagsvísindasviðs
- “Challenges to community in the contemporary world:  Social 
capital, diversity, and inequality.”
í Hátíðasal Háskóla Íslands, Aðalbyggingu. Í boði Félagsvísindasviðs.

Þriðjudaginn 4. október kl. 15:00-17:00

Facebook and Digital Anthropology: Dr. Daniel Miller
í stofu 104 Háskólatorgi. Í boði Félags- og mannvísindadeildar og 
Mannfræðifélagsins,.

Miðvikudaginn 5. október kl.15:00-17:00

Hagfræði fjölskyldunnar
í HT-104 Háskólatorgi. Í boði Hagfræðideildar.

Fimmtudaginn 6. október kl. 12:00-14:00

Markaðsfræðin í fortíð, nútíð og framtíð 

í Hátíðasal Aðalbyggingu. Í boði Viðskiptafræðideildar.

Mánudaginn 10. október kl. 12:00-14:00

Umhverfi nýsköpunar á Íslandi 
í Hátíðasal Aðalbyggingu. Í boði Viðskiptafræðideildar.

Þriðjudaginn 11. október kl. 12:00-14:00

Framtíð íslensks fjármálamarkaðar
í Hátíðasal Aðalbyggingu. Í boði Viðskiptafræðideildar.

Fimmtudaginn 13. október kl. 11:35-12:30

Afbrot í norrænu ljósi: Hádegiserindi
í stofu 101 Odda. Í boði Lagadeildar og Félags- og mannvísindadeildar.

Fimmtudaginn 13. október kl. 13:00-17:00

Jón Sigurðsson forseti: Hugsjónir og stefnumál
-tveggja alda minning
í Hátíðasal Aðalbyggingu. Í boði Hins íslenska bókmenntafélags,
Lagadeildar og Hagfræðideildar.

Fimmtudaginn 13. október kl. 15:00-18:00

Tjaldspjall á Austurvelli í miðborginni
í boði Félags- og mannvísindadeildar.

Föstudaginn 14. október kl. 10:00-16:00

Málþing: Þekking til framtíðar - nýbreytni og þróun í
rannsóknum í bókasafns- og upplýsingafræði
í Þjóðarbókhlöðunni. Í boði Félags- og mannvísindadeildar.

Föstudaginn 14. október kl. 12:00-13:00

Hádegisfyrirlestur: Tíminn og valdið
á Hallveigarstöðum. Í boði Félags- og mannvísindadeildar.

Föstudaginn 14. október kl. 15:00-16:00

Félagsleg áhrif á náms- og starfsval framhaldsskólanemenda 
í stofu 101 Odda. Í boði Félags- og mannvísindadeildar. 

Laugardaginn 15. október kl. 14:00-16:00

Þjóðmenning og fötlun, Rannsóknir og rímur
á Þjóðminjasafni. Í boði Félags- og mannvísindadeildar.

Þriðjudaginn 18. október kl. 11:40-13:10

Börn, feður og fjölskyldutengsl - þrælkun, þroski, þrá 
í stofu 101 Háskólatorgi. Í boði Félagsráðgjafardeildar.

Fimmtudaginn 20. október kl. 16:00-17:30

Saga, samfélag, siðfræði - félagsráðgjöf í hálfa öld 
í stofu 101 Odda. Í boði Félagsráðgjafardeildar.

Föstudaginn 21. október kl. 13:30-17:30

Paul Collier: Can Africa catch up: and can we help? 
í sal 132 Öskju. Í boði Félagsvísindasviðs og Utanríkisráðuneytis.

Mánudaginn 24. október 12:00-13:30

„Hernaðarlist og valdaklækir?“
Er stjórnmálamenning samtímans tamari körlum en konum? 
í Hátíðasal Aðalbyggingu. Í boði Stjórnmálafræðideildar.

Miðvikudagurinn 26. október kl. 12:00-13:30

Sambúð eða hjónaband - hver er munurinn? 
í stofu 101 Lögbergi. Í boði Lagadeildar.

Fimmtudaginn 27. október kl. 12:00-17:30

Lagadeild býður í heimsókn - Réttarhöld - Úlfljótur tímarit laganema 
í stofu 101 Lögbergi og Lögbergsdómi.

Föstudaginn 28. október kl. 09:00-18:00

Þjóðarspegillinn 2011
í Odda, Gimli, Háskólatorgi og Lögbergi.

Föstudaginn 28. október kl. 16:00

Listasafn Íslands árið 2050: Dr. Halldór Björn Runólfsson, safnstjóri 
Listasafns Íslands heldur erindi
í Hátíðasal Aðalbyggingu. Í boði Félags- og mannvísindadeildar.

Laugardaginn 29. október kl. 14:00

Hvers virði er náttúran? Gönguferð HÍ og FÍ
Leiðsögn: Daði Már Kristófersson 
í Elliðavatnsbæ.

Verið velkomin á afmælisviðburði
Félagsvísindasviðs í október

100 ára afmæli

Háskóla ÍslandsBandaríska leikkonan Emma 
Stone hefur engar áhyggjur af 
því að líf sitt eigi eftir að breyt-
ast mikið eftir að stórmyndin 
The Amazing Spider-Man kemur 
út næsta sumar. Fólk hefur 
sagt henni í langan tíma að líf 
hennar ætti eftir að breytast 
eftir leik sinn í hinum ýmsum 
kvikmyndum en það hefur ekki 
gerst hingað til. „Ég er ekki að 
undirbúa mig fyrir eitt né neitt. 
Það kemur bara í ljós hvert 
þetta leiðir mig. Það væri fínt ef 
hlutirnir myndu 
ekki breytast 
neitt,“ sagði 
Stone, sem 
hefur leikið í 
myndunum 
Superbad, 
Zombieland 
og Easy A.  

Óttast ekki 
frægðina

ENGAR 
ÁHYGGJUR 
Leikkonan 

Emma 
Stone hefur 

engar 
áhyggjur af 
frægðinni.

Osbourne 
trúlofaður
Jack Osbourne, sonur rokk-
arans Ozzy, hefur trúlof-
ast leikkonunni Lisu Stelly. 
Í fyrra var orðrómur uppi 
að hinn 25 ára Osbourne 
væri að hitta fyrirsætuna 
Sarash McNeilley og að þau 
hefðu fagnað afmæli hans 
í Las Vegas. Sú ást virðist 
hafa verið skamvinn. Os-
bourne hefur áður verið 
orðaður við leikkonuna 
Gemmu Atkinson, Kim-
berly Rodsdóttur Stewart 
og fyrirsætuna Kate Moss. 
Kelly, systir Jack, trúlofað-
ist fyrir sætunni 
Luke Worrall 
árið 2008 en 
þau hættu 
saman í fyrra 
eftir að fregn-
ir bárust af því 
að hann hefði 
haldið framhjá 
henni.

Bandaríski fjölbragðaglímukappinn Hulk 
Hogan hefur viðurkennt að hafa sóað hundr-
uðum milljóna króna á ferli sínum. Hogan, 
sem heitir réttu nafni, Terry Bollea, býr núna 
í leiguhúsnæði eftir að hafa þurft að lækka 
verðið á glæsivillunni sem hann átti á Flórída 
um tæpa tvo milljarða til að geta selt hana. 
„Ég keypti mér nokkur hús og bíla og borg-
aði fyrir sumarfrí fjölskyldumeðlima. Þetta 
fór algjörlega úr böndunum,“ sagði Hogan 
í viðtali í sjónvarpsþættinum Good Morgn-
ing America. Þrátt fyrir fjárhagsvandræðin 
tilkynnti Hogan að hann væri hættur í fjöl-
bragðaglímu.

Hulk Hogan 
í vandræðum Bandaríska slúðurblaðið Us Weekly greinir 

frá því að hönnuðurinn og raunveruleika-
þáttastjarnan Nicole Richie hafi nýlega 
látið stækka á sér brjóstin.

Richie fagnaði þrítugsafmælinu 
sínu á dögunum. Hún er sögð hafa 
íhugað lengi að láta blása í barminn 
og ku hafa rætt það við vini undan-
farin misseri. Þeir töldu þó að henni 
væri ekki alvara. En nýjar mynd-
ir, sem sýna Richie í fríi í Mexíkó, 
þykja gefa til kynna að brjóstin séu 
óeðlilega stór, miðað við fyrri stærð.

Lét blása í barminn

VILDI STÆRRI BRJÓST Nicole Richie er sögð 
hafa íhugað lengi að láta stækka barminn.

EYÐSLUKLÓ Fjöl-
bragðaglímukappinn 
hefur ekki farið vel 
með peningana í 
gegnum árin.

TRÚLOFAÐUR 
Jack Osbourne 
hefur trúlofast 
leikkonunni Lisu 
Stelly.
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T I L B O Ð S B Í Ó
RAUÐHETTA 2 ÍSL.TAL 3D KL. 1 (TILBOÐ) L
RAUÐHETTA 2 ÍSL.TAL 2D KL. 1 (TILBOÐ) L
SPY KIDS 4 4D  KL. 1 (TILBOÐ) L
STRUMPARNIR 3D ÍSL. TAL KL. 1 (TILBOÐ) L

LAUGARDAGUR - SUNNUDAGUR

RAUÐHETTA 2 ÍSL.TAL 3D KL. 3.30 (TILBOÐ) L 

SPARBÍÓ
Vinsælasta myndin í USA í dag

H E I M I L I  R I F F  2 0 1 1
MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR 

ÍSLANDS / CAFÉ OG BAR OPIÐ 11:30-23:00 / www.bioparadis.is / midi.is

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)

Hljómsveitin Ourlives hefur 
sent frá sér drulluerfiða 
aðra plötu — plötu þar sem 
sjálfur Satan er á þakkar-
listanum.

„Við vorum að spá í að spá í að kalla 
hana tilrauna plötuna en hættum 
við,“ segir Jón Björn Árnason, 
bassaleikari hljómsveitar innar 
Ourlives. 

Ourlives gaf á dögunum út aðra 
breiðskífu sína, Den of Lions. 
Hljómsveitin gaf út fyrstu plöt-
una sína fyrir tveimur árum, en 
hún tók fimm ár í vinnslu. Hljóm-
sveitin virðist því vera búin að 
temja sér agaðri vinnubrögð, en er 
plata númer tvö jafn erfið og fólk 
talar um?

„Nei, hún var auðveld fyrir 
okkur … Jú, víst. Þetta var drullu-
erfitt,“ segir Jón Björn glettinn. 
„Við ætluðum að gera framhald af 
fyrri plötunni. Svo fór hún í aðrar 
áttir. Hún er heilsteyptari en fyrri 
— meiri eining. Við sömdum líka 
miklu fleiri lög, alveg 32 eða 33 
stykki. Fyrir síðustu plötu sömd-
um við tólf og tíu fóru á plötuna.“

Barði Jóhannsson, kenndur við 
Bang Gang, er mikill áhrifavaldur 
í lífi Ourlives. Kölski, útgáfa hans 
og Mána Péturssonar, útvarps- 
og umboðsmanns, gefur út plöt-
ur hljómsveitarinnar ásamt því 
að hann stýrði upptökum á fjór-
um lögum á Den of Lions. Þeirra á 
meðal er smáskífulagið Heart, en 
þar eru fingraför Barða augljós. 

Er Barði orðinn eins konar læri-
faðir hljómsveitarinnar?

„Já, vel orðað. Lærifaðir. Þegar 
maður vinnur með manni sem 
maður hefur hlustað á frá því að 
maður var lítill er erfitt að fara 
ekki eftir því sem hann segir. 
Hann kann allt, þú kemur aldrei 

að tómum kofanum hjá honum.“
Tónlist Ourlives er ljúfsár 

blanda af poppi og rokki, en hljóm-
sveitin var ekki alltaf svona róleg. 
Er aldurinn að færast yfir meðlimi 
hljómsveitarinnar?

„Þetta er bara lélegt. Eitthvað 
að róast,“ segir Jón Björn léttur. 
„En ég held að platan sé ekki eins 
róleg og fyrri platan. Það er aðeins 
meira tekið á því.“

En hvað svo? Hvað tekur við nú 
þegar platan er komin út?

„Nú ætlum við að fylgja henni 
eftir út árið og fara svo með hana 
út. Ef maður ætlar að gera feril 
úr þessu, þá verður maður að 
kunna að búa til lög. Við fórum 
djúpt í það ferli á nýju plötunni. 
Við teljum okkur nú vera með 
nógu mikla reynslu og erum 
aftur hungraðir í að gera þetta.“

Satan er á þakkarlista plötunn-
ar, hvernig kom hann að vinnslu 
plötunnar?

„Hann kom með hið illa í 
hausinn á okkur. Beindi okkur 
á skrítnar brautir — við vorum 
náttúrulega í ljónagryfju, ein-
hver henti okkur þangað. Kölski 
gefur okkur út, í ljónagryfju. Það 
er eitthvað mjög satanískt við 
þetta.“

 atlifannar@frettabladid.is 

Satan beindi hljómsveitinni 
Ourlives á skrýtnar brautir

STEFNA ÚT Ourlives hyggst fylgja plötunni eftir hér heima og stefnir svo með hana 
út fyrir landsteinana. Frá vinstri eru Hálfdán gítarleikari, Garðar trommari, Leifur 
söngvari og Jón Björn bassaleikari. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hann kann allt, þú 
kemur aldrei að 

tómum kofanum hjá honum.

JÓN BJÖRN ÁRNASON
BASSALEIKARI OURLIVES

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR

FRÁBÆR FJÖLSKYLDUMYND Í 2D & 3D
GARÐAR THOR CORTES Í BEINNI 

FRÁ LONDON Á SUNNUDAGSKVÖLD.

5%

TIME OUT LONDON

“JAFNVEL MIKILVÆGASTA 
FRUMRAUN ÍSLENSKS LEIKSTJÓRA 

SÍÐAN NÓI ALBÍNOI KOM ÚT”

RAUÐHETTA 2 3D ÍSL.TAL KL. 2.30 (TILBOÐ) - 5.30(LAU.)  L
JOHNNY ENGLISH REBORN  KL.  5.45 - 8 - 10.15  7
ELDFJALL  KL. 3.30 - 8 - 10.15  L
PHANTOM OF THE OPERA  KL. 5.30 (AÐEINS SUN.)  

K.I. - PRESSAN.IS

RAUÐHETTA 2 ÍSL.TAL  KL. 1 (TILBOÐ) - 3 - 5  L
RAUÐHETTA 2 3D ÍSL.TAL  KL. 1 (TILBOÐ) - 3 - 5  L
ELDFJALL  KL. 5.45 - 8  L
ELDFJALL LÚXUS  KL. 1 - 3.30 - 5.45  L
ABDUCTION  KL. 8 - 10.20  12
ABDUCTION LÚXUS  KL. 8 - 10.20  12
JOHNNY ENGLISH REBORN  KL. 5.45 - 8 - 10.15  7
I DON´T KNOW HOW SHE DOES IT  KL. 8 - 10.10  L
WARRIOR  KL. 10.15  14
SPY KIDS 4 4D  KL. 1 (TILBOÐ) - 3.30 L
STRUMPARNIR 3D ÍSL.TAL  KL. 1 (TILBOÐ) - 3.30  L

RAUÐHETTA 2 3D ÍSL.TAL  KL. 4 (TILBOÐ) - 6  L
ABDUCTION  KL. 8 - 10  12
JOHNNY ENGLISH REBORN KL. 4 (TILBOÐ) - 6 - 8 - 10  7

ÞRÆLMÖGNUÐ SPENNUMYND 
Í ANDA BOURNE MYNDANA

STEVE GRAVESTOCK

ABDUCTION 5.50, 8 og 10.15

RAUÐHETTA 2 - 3D 2(950 kr), 4 og 6 - ISL TAL

JOHNNY ENGLISH 2(700 kr), 4, 6, 8 og 10.15

COLOMBIANA 8 og 10.15

STRUMPARNIR - 3D 1.50(950 kr) og 3.50 - ISL TAL

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

K.I. - Pressan.is

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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KEFLAVÍK

14

REAL STEEL FORSÝND kl. 8 2D
THE LION KING m/ísl tali kl. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 3D
CONTAGION kl. 8 - 10:30 2D
ALGJÖR SVEPPI kl. 2 - 4 - 6 2D
DRIVE kl. 8 - 10:30 2D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8 - 10:20 2D
SHARK NIGHT kl. 10:40 3D
HRAFNAR, SÓLEYJAR & MYRRA kl. 2 - 4 - 6 2D

KONUNGUR LJÓNANNA 3D kl. 2  - 4
CONTAGION kl. 8 
DRIVE kl. 10:10
ALGJÖR SVEPPI OG TÖFRASKÁPURINN kl. 2 - 4 - 6 
HRAFNAR SÓLEYJAR OG MYRRA kl. 6 - 8 
SHARK NIGHT kl. 10:10
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����
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MAGNAÐUR ÞRILLER

BYGGÐ Á SAMNEFNDRI SKÁLDSÖGU

FRÁBÆR NÝ ÍSLENSK ÆVINTÝRAMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

EDDA BJÖRGVINSDÓTTIR LADDI VICTORIA BJÖRK FERRELL

CONTAGION kl. 5:50 - 8 - 10:20 2D
CONTAGION Luxus VIP kl. 1:30 - 3:40 - 8 - 10:20 2D
HRAFNAR, SÓLEYJAR OG MYRRA kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 2D
JOHNNY ENGLISH kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 2D
SHARK NIGHT 3D kl. 10:10 3D
KONUNGUR LJÓNANNA - 3D M/ ísl. Tali kl. 12 - 2 - 4 - 6  3D
DRIVE kl. (5:50 vip) - 8 - 10:20 2D
ALGJÖR SVEPPI OG TÖFRASKÁPURINN kl. 12 - 2 - 4 - 6  2D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8 2D
HORRIBLE BOSSES kl. 10:20 2D
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali kl. 1 - 3:30 2D L

L

L

L

L

L

L

KRINGLUNNI

16

16

16

12

12ABDUCTION kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
ALGJÖR SVEPPI OG TÖFRASKÁPURINN kl. 1:30
HRAFNAR, SÓLEYJAR OG MYRRA kl. 3:40 - 5:50 - 8
FRIGHT NIGHT kl. 10:20
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali kl. 1:30

SELFOSS

CONTAGION kl. 6 - 8 - 10:20 2D
HRAFNAR, SÓLEYJAR OG MYRRA kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 2D
SHARK NIGHT 3D kl. 10 3D
KONUNGUR LJÓNANNA - 3D M/ ísl. Tali kl. 2 - 4 3D
THE LION KING - 3D ótextuðu M/ Ensku. Tali kl. 8 3D
DRIVE kl. 8:10 - 10:20 2D
ALGJÖR SVEPPI OG TÖFRASKÁPURINN kl. 2 - 4 - 6  2D

CONTAGION kl. 10:10
HRAFNAR, SÓLEYJAR OG MYRRA kl. 3:40 - 5:50 - 8
JOHNNY ENGLISH REBORN kl. 5:50 - 8
THE LION KING kl. 1:30 - 3:40
ALGJÖR SVEPPI OG TÖFRASKÁPURINN kl. 1:30
30 MINUTES OR LESS kl. 10:10

COURAGE IS STRONGER THAN STEEL.

FORSÝND KL. 8 LAUGARDAG 
OG SUNNUDAG Í EGILSHÖLL
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LOKAUMFERÐ
laugardagurinn 1. okt.

Fram - Víkingur R. kl.14.00
Laugardalsvöllur

Valur - KR kl.14.00
Vodafonevöllurinn

Keflavík - Þór kl.14.00
Nettóvöllurinn

Fylkir - FH kl.14.00
Fylkisvöllur

ÍBV - Grindavík kl.14.00
Hásteinsvöllur

Breiðablik - Stjarnan kl.14.00
Kópavogsvöllur

99 TOMMY NIELSEN  leikur í dag sinn síðasta leik á ferlinum þegar að FH sækir Fylki heim í Árbæinn. Á þeim 
níu árum sem Tommy hefur leikið með FH hefur liðið aldrei lent neðar en í öðru sæti í efstu deild. FH getur í 
dag tryggt sér annað sæti deildarinnar. Vinnist leikurinn verður það 100. sigurleikur Tommy í efstu deild á Íslandi.

Kolbeinn Tumi Daðason íþróttafréttamaður

„Fergie, semdu við hann,“ hljómaði 
ósjaldan á Old Trafford á árunum 
2007-2009. Stuðningsmenn 
Manchester United skildu ekki 
hvers vegna Sir Alex Ferguson, 
knattspyrnustjóri félagsins, vildi ekki 
gera langtímasamning við Carlos 
Tevez. Argentínumaðurinn, sem var 
á tveggja ára lánssamningi, fór á 
kostum í rauða búningnum og var 
uppáhald stuðningsmannanna.

„Ég hefði getað farið út í eiturlyf 
og endað á botninum en þess í stað 
komst ég hingað,“ sagði Tevez eitt 
sinn um leið sína á toppinn. Hann 
sagði æsku sína í fátækrahverfum 
Buenos Aires þrátt fyrir allt hafa verið 
góða. „Ég kynntist gildum á borð við 

virðingu, auðmýkt og fórn,“ sagði 
Tevez.

Argentínumaðurinn sló í gegn í 
heimalandinu, í Brasilíu og fyrstu ár 
sín í enska boltanum. Vandræðin 
voru þó aldrei langt undan. Hann fór 
í verkfall hjá Corinthians og kvartaði 
sáran yfir bráðabirgðahúsakynnum 
sínum fyrstu dagana hjá West Ham. 
Hann yfirgaf leikvang Hamranna í 
fússi eftir „ósanngjarna“ skiptingu og 
vældi yfir leiktíma og áhugaleysi yfir-
manna hjá Manchester United.

Þess á milli minnti hann heims-
byggðina á að hann væri einn besti 
knattspyrnumaður heims með 
frábærum mörkum og frammistöðu. 
Stolti Argentínumaðurinn sem 

hafnaði því að gangast 
undir lýtaaðgerð á 
ljótu brunasári á 
andliti sínu og hálsi. 
„Annað hvort takið 
þið mér eins og ég er 
eða ekki. Það sama 
gildir um tennurnar. 
Ég mun ekki breyta 
sjálfum mér,“ hefur 
Tevez látið hafa eftir 
sér og uppskorið 
heilmikla samúð 
og aðdáun. Enn ein 
ástæða til þess að leyfa 
honum að njóta vafans.

Nú er öll samúð að baki. 
Heimþrá, dætur í Argentínu, 

rigning á Englandi. 
Öllum er sama. Fram-
herjinn sem þénar 46 
milljónir íslenskra 
króna á viku neitar 
að koma inn á í 
stórleik í Meistara-
deild Evrópu. Fáir 
stuðnings menn eru 
líklegir til þess að 

biðla til knattspyrnu-
stjóra síns að semja 

við kappann í fram-
tíðinni. Köttinn í sekknum. 
Nema hann breyti sjálfum 
sér. Fullorðni óvitinn með 
fulla ferðatösku af vand-
ræðum.

Fullorðni óvitinn

FÓTBOLTI Fjögur félög glíma við fall-
drauginn í lokaumferð Pepsi-deild-
ar karla í dag og öll vilja þau forð-
ast það að fylgja Víkingum niður 
í 1. deildina. Tvö af félögunum 
fjórum hafa stundað það undan-
farna áratugi að bjarga úrvals-
deildarsæti sínu á síðustu stundu. 
Hér erum við að tala um Fram og 
Grindavík, réttnefnd kraftaverka-
klúbba í karla fótboltanum, sem 
keppa í dag við Keflavík og Þór um 
að fá að vera áfram með í Pepsi-
deildinni sumar ið 2012. 

Þetta verður í fyrsta sinn í fjög-
urra ára sögu tólf liða deildar þar 
sem fallslagurinn er ekki ráðinn 
þegar komið er inn í 22. og síð-
ustu umferð sumarsins. Keflavík 
(-6), Fram (-9) og Þór (-12) hafa öll 
21 stig í sætum 8 til 10 en Grind-
víkingar eru síðan í fallsætinu 
með 20 stig. Framarar komust 
upp úr fallsætinu með 2-1 sigri í 
Grindavík í síðustu umferð sem 
var þá fjórði sigur Framliðsins í 
síðustu sex leikjum. 

Öll fjögur bjarga sér með sigri
Staðan í dag er ekki flóknari en 
það að öll liðin fjögur þurfa bara 
að treysta á sjálfan sig og tryggja 
sér úrvalsdeildarsætið með sigri. 
Fram og Keflavík nægir enn frem-
ur aðeins jafntefli og þar spilar 
inn í að Keflavík og Þór mætast í 
lokaumferðinni.  

Framarar hafa bjargað sér átta 
sinnum frá falli í lokaumferðinni 
frá því að þriggja stiga reglan var 
tekin upp 1984. Framliðið hefur 
aðeins einu sinni farið niður í 
lokaumferðinni á þessum tíma og 
það var sumarið 2005 þegar þeir 
reyndu sjöunda árið í röð að bjarga 
sæti sínu á síðustu stundu. 

Grindvíkingar björguðu sæti 
sínu í lokaumferðinni á sex af 
fyrstu ellefu árum sínum í efstu 
deild en þeir féllu í eina skiptið 
þegar þeir voru síðast í þessari 
stöðu haustið 2006. 

Fram og Grindavík þekkja það 
líka liða best að sleppa við fall-
ið þegar þau sitja í fallsæti fyrir 
lokaumferðina. Fram hefur fjórum 
sinnum rifið sig upp úr fallsæti í 
lokaumferðinni og Grindvíkingar 
hafa náð því þrisvar sinnum. Eyja-
menn (2 sinnum) eru eina félagið 
að auki sem hefur afrekað slíkt 
oftar en einu sinni. 

Staða Fram var slæm í ágúst
Takist Fram hins vegar að bjarga 
sér fengi sú björgun eflaust sér 
kafla í Framsögunni enda fékk 
Framliðið aðeins eitt stig í fyrstu 
sex umferðunum og vann enn 
fremur aðeins einn sigur í fyrstu 
fimmtán leikjum sínum. 

Eftir tap á móti Þór í 13. umferð 
3. ágúst sat Fram á botni deild-
arinnar með 6 stig og menn voru 
fyrir löngu farnir að sjá Safamýr-
arliðið fyrir sér í 1. deildinni næsta 
sumar. Aðeins Stjörnumenn hafa 
náð í fleiri stig út úr síðustu sex 
leikjum og fyrir vikið eru Fram-
arar í góðri stöðu til að bjarga sæti 
sínu í dag.

Leikur upp á líf eða dauða
Hin tvö liðin í fallbaráttunni í dag, 
Keflvíkingar og Þórsarar, mætast 
í leik upp á líf eða dauða í Keflavík. 
Bæði hafa þau 50 prósenta árang-
ur úr slíkri stöðu, Keflavík hefur 
bjargað sér tvisvar í fjórum til-
raunum en Þórsarar hafa bjargað 
sér einu sinni í tveimur. 

Bæði eiga þessi lið það sameigin-
legt að hafa „bjargað“ sér nokkrum 
sinnum í sumar að mati flestra en 
dragast síðan alltaf jafnóðum aftur 
niður í fallslaginn. Þórsarar þurfa 
nú að ná í stig á útivöll sem hefur 
ekki tekist hjá þeim síðan í lok júní. 
Það er kannski þeim til happs að 
þeir heimsækja Nettóvöll Kefl-
víkinga, en Keflavíkurliðið hefur 

Kraftaverkaklúbbarnir í hættu
Fram og Grindavík kunna það félaga best á Íslandi að bjarga sér frá falli í lokaumferðinni en það hafa þau 
afrekað 14 sinnum í 16 tilraunum. Fréttablaðið fer yfir fallbaráttuna í lokaumferð Pepsi-deildar karla.

TAUGARNAR ÞANDAR Í DAG Þorvaldur Örlygsson, þjálfari Fram, og þeir Ólafur Örn Bjarnason, þjálfari Grindavíkur, Páll  V. 
Gíslason, þjálfari Þórs, og Willum Þór Þórsson, þjálfari Keflavíkur, glíma allir við falldrauginn í dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM, DANÍEL OG ANTON

FÓTBOLTI Ólafur Þórðarson mun 
stýra sínum síðasta leik hjá Fylki 
í dag þegar FH kemur í heimsókn 
í Árbæinn.

Það varð endanlega ljóst í gær 
að Ólafur myndi hætta með liðið. 
Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er hann ekki ánægður 
með stjórn Fylkis, sem hefur til 
að mynda ekki getað uppfyllt lof-
orð um kaup á leikmönnum.

Samkvæmt stjórnarmönnum 
Fylkis hættir Ólafur þó í góðu og 
mun því stýra liðinu í dag.

Víkingar biðu ekki boðanna 
þegar þeir fréttu að Ólafur væri 
að losna og samkvæmt heim-
ildum hafa þeir þegar náð sam-
komulagi við Ólaf.

Ekki verður þó greint frá 
ráðningunni fyrr en eftir loka-
umferð Pepsi-deildarinnar í dag. 
Ólafur verður svo kynntur fyrir 
leikmönnum Víkings á lokahófi 
félagsins í kvöld.

Ólafur hefur stýrt liði Fylkis 
síðan 2009 en hann hefur einnig 
þjálfað lið Fram og ÍA.   - hbg

Ólafur hættir með Fylki:

Tekur við     
Víkingi í dag

Á LEIÐ Í FOSSVOGINN Leikmenn Víkings 
munu örugglega fá að svitna hjá Óla 
Þórðar. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Lykilatriðin í fallbarátt-
unni í dag

■ Fram og Keflavík nægir jafntefli
■ Grindavík og Þór bjarga sér með 

sigri
■ Grindavík (-13) og Þór (-12) eru 

með slökustu markatöluna
■ Keflavík (-6) er með bestu 

markatöluna
■ Fram hefur náð í 10 stig í síðustu 

4 leikjum (3 heimasigrar í röð)
■ Grindavík vann síðast leik 15. 

ágúst (6 leikir í röð án sigurs, þar 
af 4 jafntefli)

■ Keflavík hefur fengið 1 stig í 
síðustu 4 heimaleikjum (3 töp í 
röð á öllum völlum)

■ Þór hefur tapað 5 útileikjum í röð 
(1 stig í síðustu 8 útileikjum)

Í fallhættu í lokaumferð
Árangur félaga í fallhættu í lokaumferð efstu 
deildar karla síðan þriggja stiga reglan var 
tekin upp sumarið 1984. (Lágmark 4 skipti)

Björgunarhlutfall liða:
Fram  89 prósent (8 af 9)
Grindavík  86 prósent (6 af 7)
Víkingur  57 prósent (4 af 7)
Keflavík  50 prósent (2 af 4)
Breiðablik  43 prósent (3 af 7)
Fylkir  25 prósent (1 af 4)
Valur  25 prósent (1 af 4) 
Þróttur  25 prósent (1 af 4) 
- Lið með þrjú skipti -
ÍBV  100 prósent (3 af 3)
KR  100 prósent (3 af 3) 
FH  67 prósent (2 af 3)
KA  33 prósent (1 af 3)

aðeins náð í eitt stig út úr síðustu 
fjórum heimaleikjum sínum. 

Það verður mikil spenna í dag á 
Laugardalsvellinum (Fram-Víking-
ur), í Keflavík (Keflavík-Þór) og í 
Vestmannaeyjum (ÍBV-Grinda-

vík) og nú er að sjá hvort Fram-
arar og Grindvíkingar bæti við 
fleiri björgunarafrekum og miðað 
við söguna held ég að enginn sé til-
búinn að veðja á móti þeim.

 ooj@frettabladid.is

Fallbaráttan



TIL HAMINGJU MEISTARAR
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SUNNUDAGSKVÖLD

Til hamingju, Bókabúð Máls og menningar,  
með 50 ára afmælið!

Útgáfugleði kl. 14 í dag

Bryndís Björgvinsdóttir

les úr verðlaunabók sinni

Flugan sem stöðvaði stríðið

A LLIR V ELKOMNIR

FM 92,4/93,5

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2
09.25 My Family  09.55 Fawlty Towers  
10.30 Fawlty Towers  11.00 Fawlty 
Towers  11.35 Fawlty Towers  12.05 
Fawlty Towers  12.35 Top Gear  13.30 
Top Gear  14.20 Top Gear  15.10 Top 
Gear  16.00 Live at the Apollo  16.45 
Live at the Apollo  17.30 Live at the 
Apollo  18.15 The Graham Norton Show  
19.00 Live at the Apollo  19.45 Live 
at the Apollo  20.30 Live at the Apollo  
21.15 The Graham Norton Show  22.00 
Live at the Apollo  22.50 Live at the 
Apollo  23.35 Live at the Apollo  00.20 
The Graham Norton Show  

09.05 Hannah Montana  09.30 Gepetto 
News  10.00 DR Update - nyheder og 
vejr  10.10 Boxen  10.25 100 års spek-
ulation  10.55 OBS  12.00 Gudstjeneste 
i DR Kirken  12.45 Midt i naturen  14.30 
Håndbold  16.30 TV Avisen med Sport 
og Vejret  17.01 DR TVs 60 års jubilæum  
18.00 Borgen  19.40 Fodboldmagasinet  
20.10 Thorne: Bangebuks  20.55 Taggart  
21.45 Blod, sved og T-shirts  04.00 Molly 
Monster  04.05 Chiro  04.10 Hubert  
04.20 Humf  04.35 Carsten og Gittes 
Vennevilla  04.50 Olivia  05.00 Mickeys 
klubhus  

06.50 Førkveld  07.30 Schrödingers katt  
08.00 Puls  08.30 Norge rundt  08.55 
Innsettelsesgudstjeneste i Nidarosdomen  
10.30 Kingdom  11.15 Skavlan  12.15 
QuizDan  13.15 4-4-2  15.30 Ut i 
naturen: Magasin  16.00 Bokprogrammet  
16.30 Newton  17.00 Søndagsrevyen  
17.45 Sportsrevyen  18.05 Siffer  18.35 
Norskekysten  19.15 Kennedy-klanen  
20.35 Rally  21.00 Kveldsnytt  21.20 
Filmbonanza  21.50 Schmokk  22.20 
Mordene på Skärsö  23.20 Blues juke-
boks  02.00 Norsk på norsk jukeboks  
04.30 Morgennytt

07.00 Barnatími Stöðvar 2
11.35 Tricky TV (7:23)
12.00 Spaugstofan
12.30 Nágrannar
13.50 Nágrannar
14.15 Spurningabomban (2:9)
15.10 Friends (20:24) 
15.35 Heimsréttir Rikku (6:8)
16.15 Borgarilmur (6:8)
16.55 Oprah
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Frasier (10:24)
19.40 Sjálfstætt fólk (2:38) Jón 
Ársæll heldur áfram mannlífsrann-
sóknum sínum, tekur hús á áhuga-
verðu fólki og kynnist því eins og 
honum einum er lagið. Þátturinn 
hefur hlotið flest verðlaun sjónvarps-
þátta í sögu Edduverðlaunanna en 
þetta er tíunda þáttatöðin.
20.20 Harry‘s Law (5:12) 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.
21.05 The Killing (2:13) Spenn-
andi og dularfullur sakamálaþáttur 
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 bæði voveiflegan 
og óvæntan hátt þannig á áhorf-
andinn situr límdur við skjáinn frá 
fyrsta þætti til hins síðasta. Þáttur-
inn er bandarísk endurgerð á hinum 
dönsku spennuþáttum Forbrydelsen.
21.55 Game of Thrones (7:10) 
Þættir sem gerast á miðöldum í æv-
intýraheimi.
22.55 60 mínútur
23.40 Daily Show: Global Edi-
tion
00.05 Love Bites (7:8)
00.45 Big Love (6:9)
01.45 Weeds (12:13)
02.15 It‘s Always Sunny In 
Philadelphia (10:13)
02.35 Empire of the Sun
05.05 Frasier (10:24)
05.30 Fréttir

08.20 Meet Dave
10.00 12 Men of Christmas
12.00 Abrafax og sjóræningj-
arnir 
14.00 Meet Dave
16.00 12 Men of Christmas
18.00 Abrafax og sjóræningj-
arnir 
20.00 Independence Day
22.20 Taken
00.00 Wordplay
02.00 Pucked
04.00 Taken
06.00 The Things About My 
Folks

06.20 Sjáðu
06.45 Fréttir Stöðvar 2 
07.30 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 
13.40 America‘s Got Talent 
(25:32)
15.05 America‘s Got Talent 
(26:32)
15.50 Bold and the Beautiful
17.10 Bold and the Beautiful
17.35 Tricky TV (7:23)
18.00 Spaugstofan
18.30 ET Weekend
19.15 Ísland í dag - helgarúrval
19.40 The X Factor (3:40) 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. Auk Cowells eru í 
dómnefnd gamla vinkona hans úr 
Idol, Paula Abdul, upptökustjórinn, 
lagahöfundurinn og tónlistarmógúll-
inn L.A. Reid og Nicole Scherzinger 
sem kunnust er fyrir að vera aðal-
söngkona The Pussycat Dolls.
21.05 The X Factor (4:40)
22.30 Næturvaktin
23.55 Næturvaktin
00.20 ET Weekend
01.05 Tricky TV (7:23)
01.30 Sjáðu
01.55 Fréttir Stöðvar 2 
02.40 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

07.30 AEK - Sturm
09.15 Meistaradeild Evrópu: 
Bate - Barcelona
11.00 Meistaradeildin - meist-
aramörk
11.40 Keflavík - Þór
13.30 Pepsi mörkin
15.25 Þýski handboltinn: Mag-
deburg - Gummersbach Bein út-
sending frá leik Magdeburg og Gum-
mersbach í þýska handboltanum.
17.10 La Liga Report Hitað upp 
fyrir næstu leiki í spænska boltanum 
og farið yfir nýjustu fréttir af stjörnun-
um á Spáni.
17.50 Spænski boltinn: Sport-
ing - Barcelona Bein útsending 
frá leik Sporting Gijon og Barcelona í 
spænsku úrvalsdeildinni.
19.50 Spænski boltinn: Esp-
anyol - Real Madrid Bein útsend-
ing frá leik Espanyol og Real Madrid 
í spænsku úrvalsdeildinni.
22.00 Þýski handboltinn: Mag-
deburg - Gummersbach
23.25 Spænski boltinn: Sport-
ing - Barcelona
01.10 Spænski boltinn: Esp-
anyol - Real Madrid

10.00 Blackburn - Man. City
11.50 Premier League World 
Þáttur þar sem enska úrvalsdeildin 
er skoðuð.
12.20 Bolton - Chelsea Bein út-
sending frá leik Bolton Wanderers og 
Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.
14.45 Tottenham - Arsenal 
Bein útsending frá leik Tottenham og 
Arsenal í ensku úrvalsdeildinni.
17.00 Sunnudagsmessan
18.15 Swansea - Stoke Útsend-
ing frá leik Swansea City og Stoke 
City í ensku úrvalsdeildinni.
20.05 Sunnudagsmessan Guð-
mundur Benediktsson og Hjörvar 
Hafliðason fara yfir leiki helgarinnar í 
ensku úrvalsdeildinni. Öll mörkin og 
umdeildu atvikin eru skoðuð og leik-
irnir krufðir til mergjar.
21.20 Fulham - QPR Útsend-
ing frá leik Fulham og Queens Park 
Rangers í ensku úrvalsdeildinni.
23.10 Sunnudagsmessan
00.25 Tottenham - Arsenal
02.15 Sunnudagsmessan 

10.05 Från Lark Rise till Candleford  11.05 
Från Lark Rise till Candleford  12.05 
Doobidoo  13.05 Landet Brunsås  13.35 
Starke man  14.05 Rapport  14.10 Det 
är dax att gå upp nu  14.25 Robinson  
14.55 Helt magiskt  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  

06.00 ESPN America
07.00 Alfred Dunhill Links 
Championship (1:4)
09.30 Justin Timb. Open (3:4)
12.30 Alfred Dunhill Links 
Championship (2:4)
16.30 Justin Timb. Open (3:4)
19.35 Inside the PGA Tour 
(39:45)
20.00 Justin Timb. Open (4:4)
23.00 US Open 2008 - Official 
Film
00.00 ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.35 Rachael Ray (e)
14.50 Real Housewives of 
Orange County (13:17) (e)
15.35 Being Erica (6:12) (e)
16.20 Nýtt útlit (3:12) (e)
16.50 HA? (2:12) (e)
17.40 Outsourced (3:22) (e)
18.05 According to Jim (7:18) (e)
18.30 Mr. Sunshine (7:13) (e)
18.55 Rules of Engagement 
(22:26) (e)
19.20 30 Rock (5:23) (e)
19.45 America‘s Funniest 
Home Videos (23:50) (e) 
20.10 Top Gear USA (1:10) 
Bandaríska útgáfa Top Gear þáttanna 
hefur notið mikilla vinsælda beggja 
vegna Atlantshafsins. 
21.00 Law & Order: Special 
Victims Unit (3:24) Bandarísk saka-
málaþáttaröð um sérdeild lögregl-
unnar í New York borg sem rannsakar 
kynferðisglæpi. Ung kona hverfur og 
Benson og Stabler rannsaka málið.
21.50 The Borgias (6:9) Einstak-
lega vandaðir þættir úr smiðju Neils 
Jordan um valdamestu fjölskyldu 
ítölsku endurreisnarinnar, Borgia ætt-
ina. Erkióvinur Borgia-fjölskyldunn-
ar Della Rovere reynir að semja við 
konung Frakklands um að ráðast inn 
til Rómar og svipta Rodrigo páfatign.
22.40 Hæ Gosi (1:8) (e)
23.10 House (4:23) (e)
00.00 In Plain Sight (13:13) (e)
00.45 The Bridge (13:13) (e)
01.35 The Borgias (6:9) (e)
02.25 Top Gear USA (1:10) (e)
03.15 Pepsi MAX tónlist

N4 Sjónvarp Norðurlands 
endur sýnir efni liðinnar viku.

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 endur tekin 
um helgar og allan sólarhring-
inn.

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 
Forsendur framfara 11.00 Guðsþjónusta í 
Skálholtsdómkirkju 12.00 Hádegisútvarp 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 
Víðsjá 14.00 Útvarpsleikhúsið: Annar maður 
15.03 Kynslóðir mætast 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Úr tónlistarlífinu 18.00 Kvöldfréttir 
18.17 Skorningar 18.50 Veðurfregnir 18.53 
Dánarfregnir 19.00 Óskastundin 19.40 Fólk 
og fræði 20.10 Tónleikur 21.05 Tilraunaglasið 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð 
kvöldsins 22.15 Að horfa á tónlist 23.15 
Sagnaslóð 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp 
Rásar 1

08.00 Morgunstundin okkar
10.55 Melissa og Joey (2:30) (e)
11.15 Landinn (e)
11.45 Djöflaeyjan (2:27) (e)
12.30 Silfur Egils
14.00 Hvítabirnir - Njósnari á 
ísnum (1:2) (e)
15.00 Ísþjóðin með Ragnhildi 
Steinunni (5:8) (e)
15.30 Íslandsmótið í hand-
bolta Bein útsending. Haukar mæta 
Fram í N1-deild karla.
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Hér er ég (9:12)
17.37 Leó (1:4)
17.41 Hrúturinn Hreinn (27:40)
17.48 Skúli Skelfir (44:52)
18.00 Stundin okkar Í vetur 
mun Sunna Karítas Oktavía Torfhild-
ur Tildurrófa Aðaldal ráða ríkjum í 
Stundinni okkar.
18.25 Kexvexmiðjan (2:6)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.20 Thor Dagskrá um Thor Vil-
hjálmsson, einn virtasta rithöfund 
þjóðarinnar. 
21.20 Lífverðirnir (Livvagterne)
22.20 Íslenski boltinn
23.40 Sunnudagsbíó - Fullt 
tungl í fimm daga (Fünf Tage Voll-
mond)
01.10 Silfur Egils (e)
02.30 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

STÖÐ 2 KL. 21.05

THE KILLING
Það er komið að öðrum þættinum af 
The Killing sem byggðir eru á dönsku 
spennuþáttaröðinni Forbrydelsen. 
Lögreglukonan Sarah Linden er 
að yfirgefa lögregluna í Seattle en 
áður en hún hættir er henni falið að 
rannsaka morð á ungri stúlku, Rosie 
Larsen. Núna yfirheyra Sarah og 
nýr félagi hennar, Stephen Holder, 
foreldra stúlkunnar og nánustu vini. 
Málið tekur nýja stefnu þegar vís-
bendingar finnast sem benda til þess 
að morðið hafi verið framið í skól-
anum þar sem Rosie var nemandi.

> Liam Neeson
„Ég verð ekki heltekinn af vinnunni eins 
og ég varð áður fyrr. Það stóð svo í vegi 
fyrir sköpunargáfu minni. Í dag hef 
ég lært að hengja persónuna á 
snagann í lok dags og sækja 
hana þangað aftur þegar ég 
kem til vinnu daginn eftir.“
Liam Neeson fer með hlutverk 
fyrrverandi leyniþjónustu-
manns í kvikmyndinni Taken. 
Hann þarf að bjarga dóttur 
sinni úr klóm mannræningja. 
Myndin er sýnd á Stöð 2 Bíói 
kl. 22.20.
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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

SKJÁREINNSTÖÐ 2

FM 92,4/93,5

HVERJIR NÁ SÍÐASTA EVRÓPUSÆTINU OG  HVERJIR FALLA?
512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR

LOKAUMFERÐ PEPSI DEILDARINNAR
Í BEINNI Á STÖÐ 2 SPORT

13:15 UPPHITUN

13:45 KEFLAVÍK – ÞÓR
16:20 PEPSI MÖRKIN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

Barnaby lögregluforingi er ein lífseigasta 
lögga í sögu sjónvarpsins. Þættirnir hófu 
göngu sína árið 1997 og síðan hefur 
Barnaby verið fastur gestur á sjónvarps-
skjáum um víða veröld. Alltaf er hann 
jafn rólegur og bangsalegur, haggast 
helst ef frú Barnaby ætlast til þess að 
hann sinni öðrum skyldum en vinnunni.

Midsomer er ekki til í raun, enda eins 
gott þar sem þar hlyti að vera orðið ansi 
fámennt eftir fjórtán ár af linnulausum morðum. 
Breska blaðið The Sun reiknaði út að miðað við 
fjölda morða á fermetra væri Midsomer hættu-
legasti staður í heimi. 

Enginn í þessum friðsælu þorpum virðist þó 
kippa sér upp við þennan morðfaraldur. Menn 

depla varla auga þótt nágrannar og vinir 
séu stráfelldir. Eina áhyggjuefnið er að 
verja eigið skinn og reyna að koma í veg 
fyrir að bangsapabbi Barnaby komist að 
leyndarmálum þeirra.

Nú er John Nettles hættur að leika 
Barnaby en þættirnir njóta þvílíkra 
vinsælda að dubbaður var upp fjar-
skyldur frændi hans, John Barnaby, 
sem tók við af honum. Búið er að taka 

upp eina seríu með honum í aðalhlutverki og 
„nútímavæða“ þættina; auka hlut dekkri kyn-
stofna, bæta við kynlífsatriðum og auka ofbeldið. 
Hvernig það fer í aðdáendurna á eftir að koma 
í ljós en greinilegt er að hinir ímynduðu íbúar 
Midsomer eru enn í bráðri útrýmingarhættu.

VIÐ TÆKIÐ FRIÐRIKA BENÓNÝSDÓTTIR VILL SJÁ BLÓÐ

Gef oss í kvöld vort vikulegt morð

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.40 The X Factor (3:40)
15.05 The X Factor (4:40)
16.30 Sjálfstætt fólk (1:38) 
17.10 ET Weekend
17.55 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir 
18.56 Lottó 
19.04 Ísland í dag - helgarúrval
19.29 Veður 
19.35 Spaugstofan Spaugstofan er mætt 
á ný, endurnærðir, ferskari og fyndnari sem 
aldrei fyrr. þeir Siggi, Kalli, Örn og Pálmi halda 
uppteknum hætti við að varpa spéspegli á 
atburði líðandi stundar með aðstoð valin-
kunnra leikara. Spaugstofan hlaut Edduverð-
launin sem Skemmtiþáttur ársins 2010.
20.05 America‘s Got Talent (25:32) 
Fimmta þáttaröðin af þessari stærstu hæfi-
leikakeppni heims. Keppendur eru af öllum 
stærðum og gerðum og hæfileikarnir jafn 
misjafnir og keppendur eru margir. Dómar-
arnir eru þau Piers Morgan, Sharon Osbo-
urne og grínistinn góðkunni Howie Mandel. 
Kynnir er Nick Cannon sem er vel þekktur 
leikari, grínisti með meiru og þar að auki eig-
inmaður söngkonunnar Mariuh Carey.
21.25 America‘s Got Talent (26:32) 
Fimmta þáttaröðin af þessari stærstu hæfi-
leikakeppni heims. Keppendur eru af öllum 
stærðum og gerðum og hæfileikarnir jafn 
misjafnir og keppendur eru margir. Dómar-
arnir eru þau Piers Morgan, Sharon Os bourne 
og grínistinn góðkunni Howie Mandel. Kynn-
ir er Nick Cannon sem er vel þekktur leikari, 
grínisti með meiru og þar að auki eiginmaður 
söngkonunnar Mariuh Carey.
22.10 Frost/Nixon Verðlaunamynd sem 
segir frá sönnum atburðum árið 1977 þegar 
hinn ungi og metnaðarfulli sjónvarpsmaður 
David Frost fékk tækifæri lífs síns þegar sjálfur 
Richard Nixon, fyrrum forseti Bandaríkjanna 
samþykkti að veita Frost viðtal um umdeild 
ár sín í forsetaembætti.
00.10 True Grit
02.15 Hancock
03.45 Sisterhood of the Traveling 
Pants 2
05.40 Fréttir

07.00 Lethal Weapon
08.45 Mr. Deeds
10.20 Dirty Rotten Scoundrels
12.10 Open Season 2
14.00 Mr. Deeds
16.00 Dirty Rotten Scoundrels
18.00 Open Season 2
20.00 Lethal Weapon
22.00 American Crude
00.00 The Moguls
02.00 Seraphim Falls
04.00 American Crude
06.00 Independence Day

15.45 Gilmore Girls (22:22)
16.30 Nágrannar
18.15 Cold Case (14:23)
19.05 Spurningabomban (2:9)
19.50 Heimsréttir Rikku (6:8)
20.20 Borgarilmur (6:8) 
21.00 Týnda kynslóðin (7:40)
21.30 It‘s Always Sunny In Philadelphia
21.55 Ástríður (1:12), (2:12), (3:12), (4:12)
23.45 Glee (22:22)
00.30 Fairly Legal (10:10)
01.15 Gilmore Girls (22:22)
02.00 Cold Case (14:23)
02.45 Spaugstofan
03.15 Spurningabomban (2:9)
04.05 Týnda kynslóðin (7:40)
04.30 It‘s Always Sunny In Philadelphia
04.55 Glee (22:22)
05.40 Fairly Legal (10:10)

08.05 Spænsku mörkin
09.00 EAS þrekmótaröðin
09.30 Evrópudeildarmörkin
10.20 Meistd. Evrópu: Real Mad. - Ajax
12.05 Meistaradeildin - meistaramörk
12.45 Fréttaþáttur Meistarad Evrópu
13.15 Pepsi mörkin
13.45 Keflavík - Þór BEINT
16.20 Pepsi mörkin
18.15 Tottenham - Shamrock Rovers
20.00 Box - Sergio Mart. - Paul Willi.
21.00 Keflavík - Þór
23.05 Pepsi mörkin
01.00 Box: Sergio Martinez - Darren 
Barker BEINT

09.40 Premier League Review
10.35 Premier League World
11.05 Premier League Preview
11.35 Everton - Liverpool BEINT
13.45 Man. Utd. - Norwich BEINT
15.35 Blackburn - Man. City
17.25 Wolves - Newcastle
19.15 Wigan - Aston Villa
21.05 Sunderland - WBA
22.55 Everton - Liverpool

08.00 QI Children in Need Special  08.30 QI  09.00 
QI  09.30 MDA  10.00 My Family  10.30 My Family  
11.00 My Family  11.35 My Family  12.05 Top Gear  
12.55 Top Gear  13.45 Top Gear  14.35 Top Gear  
15.30 Top Gear  16.20 Top Gear  17.10 Top Gear  
18.00 Silent Witness  18.55 Silent Witness  19.50 
Spooks  20.40 Spooks  21.40 Silent Witness  22.30 
Silent Witness  23.25 Spooks  00.20 Spooks  01.15 
Silent Witness  02.10 Silent Witness

09.35 Troldspejlet  10.00 DR Update - nyheder og 
vejr  10.10 Tidens tegn - TV på tegnsprog  10.55 
Sign up  11.10 Ved du hvem du er?  12.10 Maestro  
13.10 Kommissær Wycliffe  14.25 Skjulte Stjerner  
15.25 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 På 
opdagelse i Amazonas  18.00 Maestro  19.00 
Kronprinsparrets Priser 2011  20.30 Den store Gatsby  
22.50 Borgen  04.00 Noddy  04.10 Gnotterne  

10.00 Bröderna Reyes  10.55 Skavlan  11.55 
Livet som hund  12.40 En andra chans  13.10 
Lykke  14.10 Rapport  14.15 Radio Nord  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 Helt magiskt  
19.00 Robinson  19.30 Friday night dinner  20.00 
Stulen identitet  20.50 Rapport  20.55 Amy 
Winehouse - när hon var som bäst  21.20 Amy 
Winehouse - plågad stjärna  22.05 Bröderna Reyes  
23.00 Rapport  23.05 Bored to Death 

08.30 Jobben er livet  09.10 Norge rundt 35 år  
12.10 Kingdom  12.55 Valpekullet  13.30 QuizDan  
14.30 Siffer  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 Sjukehuset i Aidensfield  20.10 Fakta på 
lørdag  21.10 Kveldsnytt  21.25 Avsløringen  23.10 
Haven  23.50 Dansefot jukeboks m/chat  02.00 
Country jukeboks u/chat  05.05 Jo Jos Sirkus  
05.30 Mat i Norden  06.00 Agnete i Vesterålen

06.00 Pepsi MAX tónlist
13.20 Rachael Ray (e)
14.50 Friday Night Lights (6:13) (e)
15.40 One Tree Hill (22:22) (e)
16.25 Top Gear Australia (8:8) (e)
17.15 Game Tíví (3:14) (e)
17.45 The Bachelorette (7:12) (e)
19.15 The Marriage Ref (5:10) (e)
20.00 Got to Dance (6:21) Þættirnir nutu 
mikilla vinsælda á SkjáEinum á síðasta ári en 
þar keppa hæfileikaríkustu dansararnir sín á 
milli þar til aðeins einn stendur eftir sem sig-
urvegari. 
20.50 Desperately Seeking Susan Kvik-
mynd frá árinu 1985 með Madonnu og Ro-
sönnu Arquette í aðalhlutverkum. Húsmóð-
urinni Robertu leiðist lífið og styttir sér stund-
irnar með því að fylgjast með einkamála-
auglýsingum í blaðinu. Þar dúkka upp skila-
boð til Susan nokkurrar sem vekur áhuga Ro-
bertu. Leikstjóri er Susan Seidelman.
22.35 Being Julia (e) Gamanmynd frá 
2004 með Annette Bening í aðalhlutverki. 
Sögusviðið er London á fyrri hluta síðustu 
aldar. Julia Langton er fræg leikkona sem á 
í mikilli tilvistarkreppu. Til að hressa sig við 
hefur hún ástarsamband við ungan mann en 
þegar hann verður hrifinn af ungri leikkonu 
sem er á höttunum eftir hlutverki í næstu 
sýningu Júlíu eru góð ráð dýr.
00.20 HA? (2:12) (e)
01.10 Smash Cuts (36:52)
01.30 Whose Line Is It Anyway? (e)
01.55 Judging Amy (12:23) (e)
02.40 Jimmy Kimmel (e)
04.10 Got to Dance (6:21) (e)
05.00 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.30 Golfing World 
08.20 Ryder Cup Official Film 2010 09.35 Just-
in Timberlake Open (2:4) 12.35 Inside the PGA 
Tour (39:45) 13.00 Alfred Dunhill Links Cham-
pionship (1:4) 16.30 Justin Timberlake Open 
(2:4) 19.10 Golfing World 20.00 Justin Timber-
lake Open (3:4) 23.00 The Future Is Now (1:1) 
00.00 ESPN America

08.00 Morgunstundin okkar
10.25 Ísþjóðin með Ragnhildi Stein-
unni (5:8) (Aníta Briem leikkona) (e)
11.00 Setning Alþingis
11.40 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
12.25 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
13.10 Kastljós (e)
13.40 Kiljan (e)
14.30 Eitt samfélag fyrir alla - 
Öryrkjabandalag Íslands 50 ára
15.25 Hvað veistu? - Stærsta skip í 
heimi (Viden om - Verdens største skib) (e)
16.00 Útsvar (Akranes - Dalvíkurbyggð) 
(e)
17.05 Ástin grípur unglinginn (19:23) 
(The Secret Life of the American Teenager II)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Franklín (10:13) (Franklin)
18.25 Úrval úr Kastljósi
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Kexvexmiðjan (2:6) 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.
20.10 Heilluð (Enchanted) Bandarísk bíó-
mynd frá 2007. (e)
22.00 Járnmaðurinn (Iron Man)
00.05 Dansóður (Footloose) (e)
01.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

21.00 Helgin

17.00 Motoring 17.30 Eldað með Holta 18.00 
Hrafnaþing 19.00 Motoring 19.30 Eldað með 
Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00 Græðling-
ur 21.30 Svartar tungur 22.00 Björn Bjarna-
son 22.30 Veiðisumarið 23.00 Fiskikóngurinn  
23.30 Gunnar Dal 00.00 Hrafnaþing

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 
Bæn 07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 
08.05 Við sjávarsíðuna 09.00 Fréttir 
09.03 Út um græna grundu 10.00 Fréttir 
10.05 Veðurfregnir 10.15 Kvika 11.05 Frá 
setningu Alþingis 11.35 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 Glæta 17.05 Matur er 
fyrir öllu 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skurðgrafan 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Leikritakvöld Útvarpsins 19.00 Þau stóðu í 
sviðsljósinu: Alfreð Andrésson 20.00 Kristrún 
í Hamravík 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

> Stöð 2 Sport kl. 11.35
Everton - Liverpool 
Það verður mikið fjör í Bítlaborginni í 
dag þegar erkifjendurnir Everton og 
Liverpool mætast á Goodison Park. 
Útsending hefst klukkan 11.35 en 
klukkan 14 fara fram fimm leikir 
sem allir verða sýndir í beinni. 
Leikur Man. Utd og Norwich er 
á Sport 2, Blackburn – Man. 
City á Sport 3, Wolves – 
Newcastle á Sport 4, Aston 
Villa – Wigan á Sport 5 og 
Sunderland – WBA á Sport 6.



Sissel ásamt fremstu 
einsöngvurum þjóðarinnar, 

stórhljómsveit og kórum flytja 
helgustu perlur jólanna á            

einstökum hátíðartónleikum.

Frostrósir sækja heim 
alla landshluta í tilefni 

af 10 ára afmælinu
29.11   Ólafsvík
30.11  Akranes
2.12 Reykjanesb.
6.12 Selfoss
7.12 Vestm.eyjar
8.12 Höfn

13.12 Egilsstaðir
14.12 Eskifjörður
15.12 Vopnafj.
16.12 Ýdalir
18.12 Varmahlíð
20.12 Ísafjörður
21.12 Tálknafj.

AFMÆLISTÓNLEIKAR FROSTRÓSA 
+ FROSTRÓSIR KLASSÍK
10% afsláttur er veittur ef keyptir eru miðar á 
báða viðburðina í Hörpu.
Afslátturinn er aðeins veittur í miðasölu Hörpu 
og í síma 528 5050 en virkar ekki á netinu.

Stórsöngvarar Norðurlands 
sameinast Frostrósum 

á glæsilegum
afmælistónleikum á Akureyri Nánar á frostrosir.is
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Eva Bjarnadóttir

Aldur: 27 ára.
Starf: Togarasjómaður.
Fjölskylda: Mamma og pabbi og 
svo á ég sex bræður.
Búseta: Ég á heima í miðbænum.
Stjörnumerki: Vog.

Eva gerði hlé á námi sínu í Myndlistar-
skóla Reykjavíkur og skellti sér á norskan 
frystitogara.

„Þegar ég fór að lesa þetta þá brá mér eilítið í 
brún á köflum og mér fannst ég vera að kynn-
ast nýjum Kobba Magg,“ segir Jakob Frímann 
Magnús son. Samtalsbók Þórunnar Erlu-Valdi-
marsdóttur við Stuðmanninn Jakob Frímann 
Magnússon kemur út fyrir þessi jól. 

Jakob hefur verið í sviðsljósinu síðan elstu 
menn muna, bæði sem tónlistarmaður en líka 
í hlutverki stjórnmálamanns, miðborgarstjóra 
og ekki síst menningarfulltrúa í London. Jakob 
viður kennir í bókinni að hafa daðrað við hina 
heilögu þrenningu tónlistarmannsins; kynlíf, rokk 
og eitur lyf en reynsluheimur hans markist þó 
ekki af þessu þrennu.  

Jakob segir samstarfið við Þórunni hafi verið 
skemmtilegt, þegar svona merkur sagnfræðingur 
og rithöfundur banki upp á hjá manni fyllist 
maður lotningu og undirgefni en vonandi ekki 
eftir sjá. Hann hafi verið búinn að afþakka svona 
boð í tvígang en það sé einhver þrenning sem sé 
gegnumgangandi í lífi okkar. „Ég bauð henni í 
bíltúr og hún spurði mig spjörunum úr og rakti 
úr mér garnirnar. Þetta var langur en fróðlegur 

bíltúr, ekki síst fyrir mig sem var ekki búinn að 
gleyma mörgu en grafa sumt djúpt í minni.“ 

 - fgg

Kynntist nýjum Kobba Magg

MILLI MALBIKSINS OG REGNBOGANS Samtalsbók Þórunnar 
Erlu-og Valdimarsdóttur við Jakob Frímann kemur út fyrir þessi 
jól. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

„Þetta er á undirbúningsstigi en 
ef af þessu verður yrðu þetta lík-
lega stærstu tónleikar sem haldnir 
hafa verið á Íslandi,“ segir Stein-
þór Helgi Arnsteinsson, tónleika-
haldari og útgefandi. 

Steinþór situr í undirbúnings-
hópi sem vinnur að því að halda 
alþjóðlega stórtónleika í Laugar-
dalshöll og Hörpu á næsta ári. 
Samtökin 46664, sem frelsishetj-
an Nelson Mandela stofnaði, hafa 
veg og vanda af tónleikunum og er 
búist við því að alþjóðlegar stór-
stjörnur komi fram, Samhliða tón-
leikunum yrði viðburðurinn nýttur 
til að hrinda af stað nýju alheims-
átaki og söfnun. 

„Samtökin hafa lengi leitast 
eftir þessu við sendiherra sam-
takanna hér á landi að halda tón-
leika hér,“ segir Steinþór en það 
eru kvikmyndagerðamaðurinn 
Sigurjón Einarsson og trymbill-
inn Gunnlaugur Briem sem gegna 
þeim hlutverkum. Sigurjón kom 
að skipulagningu sambærilegra 
tónleika í Trömsö árið 2005. „Þeir 
fengu mig og fyrirtækið Faxaflóa 
með sér í lið og við erum að athuga 
hvort það sé grundvöllur fyrir 
þessu hér,“ segir Steinþór. 

Sjö alþjóðlegir stórtónleikar 
hafa verið haldnir á vegum sam-
takanna í London, Jóhannesar-
borg, Cape Town, Madrid og 
Trömsö og hefur þeim verið sjón-
varpað til milljóna áhorfenda. Síð-
ustu tónleikarnir fóru fram í New 
York og þar komu fram listamenn 
á borð við Alicia Keys og Stevie 
Wonder. Kostnaðurinn við að halda 
tónleikanna nemur tæplega 103 
milljónum íslenskra króna.

Borgarráð Reykjavíkur sam-
þykkti á fundi sínum fyrir 
skemmstu að styrkja undirbún-
ing tónleikanna um tvær millj-
ónir króna með fyrirvara um 
að mennta-og menningarmála-
ráðneytið og iðnaðarráðuneytið 
geri slíkt hið sama og að tónleik-
arnir fari fram. Að sögn Steinþórs 

STEINÞÓR HELGI: TÓNLEIKAR FYRIR NELSON MANDELA Á ÍSLANDI

Undirbúa stærstu tónleika 
Íslandssögunnar á næsta ári

HEIMSVIÐBURÐUR
Stefnt er að því að halda stórtónleika 
samtakanna 46664, sem frelsishetj-
an Nelson Mandela stofnaði, hér á 
landi á næsta ári. Steinþór Helgi 
Arnsteinsson og Gunnlaugur 

Briem sitja í undirbúningshópi 
tónleikanna en borgarráð 

Reykjavíkur 
samþykkti fyrir 
skemmstu að 
styrkja undir-
búningsvinnu 
þeirra um 
tvær milljónir.

hafa ekki enn borist svör frá ráðu-
neytunum. Í umsókn um styrkinn 
kemur fram að Reykjavik þurfi 
ekki að keppa við aðrar borgir um 
að halda tónleikana, samtök Man-
dela hafi lýst því yfir að þau hafi 
mikinn áhuga á að viðburðurinn 
fari fram í höfuðborginni. 

„Þetta er gríðarlega spennandi, 
við erum að tala um nokkur hundr-
uð störf og það yrði jákvætt fyrir 
Ísland út á við að tengjast þess-
um samtökum og fyrir tónlistar-
bransann væri þetta gríðarlegur 
hvalreki.“ 

 freyrgigja@frettabladid.is

Heimir & Kolla vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

„Mig hefur lengi langað til að 
opna sýningu hér í Lúxemborg 
og lét loksins verða af því núna,“ 
segir Nína Björk Gunnarsdóttir, 
ljósmyndari en hún opnaði ljós-
myndasýningu í Lúxemborg í 
gærkvöldi. 

Myndirnar sem Nína er með á 
sýningunni eru af fatnaði Berg-
lindar Ómarsdóttur klæðskera en 
báðar eru þær búsettar í Lúxem-
borg. Mikið var um dýrðir á opn-
uninni sem var með ákveðnum 
Íslendingabrag en Elísabet Ólafs-
dóttir söngkona tók meðal annars 
nokkur lög. 

„Okkur Berglindi langaði að 
stilla saman strengi okkar og 

gera eitthvað sniðugt saman. Það 
er mikil samheldni hjá Íslending-
um hérna í Lúx og við erum stór 
hópur kvenna sem eru duglegar 
að gera eitthvað saman,“ segir 
Nína Björk, sem hefur búið þar 
síðastliðin tvö ár.

Þegar Fréttablaðið náði tali 
að Nínu í gær var hún á fullu að 
undirbúa opnunina enda í mörg 
horn að líta. „Þetta er mjög flott-
ur staður en umhverfið minn-
ir örlítið á helli þegar maður 
er kominn inn. Við eigum von á 
fullt af gestum í kvöld en staður-
inn tekur milli 300-400 manns,“ 
segir Nína Björk en hún er iðin 
með myndavélina í Lúxemborg 

og hefur meðal annars breytt vef-
síðu sinni í nina.lu. 

„Ég er nýkomin úr fæðingar-
orlofi og er að koma mér í gang 
aftur. Ég hef samt þróast í að 
taka meira af fjölskyldu- og 
barnaljósmyndum í stað tísku-
mynda sem ég gerði mikið af 
á Íslandi. Mér finnst það mjög 
gaman og það hefur verið fullt að 
gera hjá mér,“ segir Nína Björk 
og er ekkert á leiðinni aftur til 
landsins í bráð.

„Lífið hér er yndislegt og 
okkur líkar vel. Við flytjum samt 
aftur til Íslands í framtíðinni, 
bara ekki næstu árin.“ 

 - áp

Nína opnar sýningu í Lúxemborg

MIKIÐ AÐ GERA Nína Björk Gunnars-
dóttir opnaði ljósmyndasýningu í 
Lúxemborg í gær ásamt Berglindi 
Ómarsdóttur klæðskera. 



Gerum hús að heimili

Opið
Mánudaga–föstudaga kl. 10 –18
Laugardaga kl. 10–17
Sunnudaga kl. 13–17

Tekk-Company
Kauptúni
Sími 564 4400
www.tekk.is

Tekk-Company
Kringlunni
Sími 564 4480
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Kynntu þér
skemmtilegan leik á
Facebook-síðunni okkar



DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
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KYNNINGARBLAÐ STÖÐVAR 2
FYLGIR MEÐ Í DAG

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

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

Krefst þess að fá Kit Kat
Breski diskóboltinn Robin Gibb er 
væntanlegur til landsins í byrjun 
desember þegar hann syngur á 
Jólagestum Björgvins Halldórssonar 
í Laugardalshöll. Gibb er fyrrverandi 
liðsmaður Bee Gees og hefur 
eflaust lifað rokkstjörnudrauminn 
til fullnustu á blómatíma þeirra 
Gibb-bræðra. Hann gerir hins vegar 

hógværar kröfur þegar hann 
er einn á ferð því þá vill 

hann sjá um matinn 
sinn sjálfur og gerir 
einungis þær kröfur 
að smjör, ostur og 
nóg af súkkulaðinu 

Kit Kat sé í 
boði.

1 Tóku dóttur sína úr skóla af 
ótta við að hún hitti geranda

2 Stærsta Boeing-flugvél í 
heimi í Keflavík

3 Fóru um borð í flutningaskip 
og fundu fullan skipstjóra...

4 Haraldur kallar málflutning 
Gylfa „kjaftæði“

5 Hafnfirsku veiðifélagi helst 
illa á sófasettum

Bjarni og Þóra fengu 
þriðju stúlkuna
Bjarni Benediktsson, formaður 
Sjálfstæðisflokksins, og kona 
hans, Þóra Margrét Baldvinsdóttir, 
eignuðust litla stúlku aðfaranótt 
föstudags. Stúlkan er fjórða barn 
hjónanna, sem eiga fyrir tvær 
dætur og einn son. Bjarni er þó 
ekki eini formaður stjórnmálaflokks 
sem á von á barni á 
árinu, því Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson, 
formaður Framsóknar-
flokksins, á von á 
sínu fyrsta barni ásamt 
konu sinni Önnu 
SIgurlaugu Páls-
dóttur. Það fjölgar 
því í báðum stóru 
stjórnarandstöðu-
flokkunum. 
 - fgg, þeb
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