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Dróttkvæði, danskvæði , tvísöngvar og kvæði úr Sturlungu munu hljóma í sal Iðnó annað kvöld klukkan 20, í flutningi Voces Thules. Hópurinn var að koma heim úr afar vel heppnaðri tónleikaferð til Frankfurt, þar sem hann kom tvívegis fram í tengslum við bókamessuna í borginni.

H ólmfríður Harðar-dóttir starfar hjá einu umsvifamesta alþjóð-lega fyrirtæki heims, sem stundar svokallað „branding“ eða ímyndarsköpun. Hún hefur búið í Bandaríkjunum í fjölda-mörg ár og náð langt í fagi þar sem hún hefur unnið fyrir fyrir-tæki á borð við Pepsi og American Express. Starf Hólmfríðar felst meðal annars í því að reka skrif-stofu fyrirtækisins, FutureBrand, í New York og sjá um tengsla- og rekstrardeild. Hólmfríður byrjar á að útskýra hvað ímyndarsköp-un snýst um, grein sem ekki allir þekkja.
„Branding er sérstaklega spenn-andi fag en því er oft ruglað saman við auglýsingahönnun og markaðs-setningu. Við vinnum hins vegar grunnvinnuna sem auglýsingar og markaðssetning er byggð á. Við 

erum því ráðin af fyrirtækjunum sem á að auglýsa fyrir til að skilja og síðan skilgreina innviði þess. Það ferli er langt, með víðtækum rannsóknum, skapandi skrifum, myndhönnun og aðgerðaáætlun. Þessi grunnur birtist ekki í aug-lýsingum heldur stýrir því hvað fyrirtækið leggur áherslu á og talar um. Rétt eins og mannfólkið þurfa fyrirtæki að hafa ákveðinn persónuleika.“Fyrirtækið, FutureBrand, er með skrifstofur úti um allan heim og sinnir skrifstofan í New York stórum verkefnum. Vinnu-dagurinn er að sögn Hólmfríðar oft langur en mikil samheldni er meðal starfsfólks. Þessa dagana eru mörg verkefni í vinnslu, meðal annars fyrir stórt alþjóðlegt flug-félag þar sem unnið er að því að umbylta ímynd þess á næstu árum. „Við erum líka að vinna með Pepsi 

í nýsköpun, við að búa til nýja vöru sem verður markaðssett um heim allan. Í því felst mikil rannsókn á matarmenningu.“Hólmfríður er menntuð í listum, hóf nám í skúlptúrdeild MHÍ, Myndlista- og handíðaskóla Íslands, og hélt svo til Bandaríkj-anna þar sem hún lauk BFA frá háskólanum í Iowa og síðar MFA frá Maryland Institute College of Art. Þá bjó hún í nokkur ár í Nýju-Mexíkó, þar sem hún vann við mótagerð, málmbræðslu og log-suðu. Gamanið byrjaði þó fyrir alvöru þegar hún flutti til New York, þar sem hún bjó í Brook-lyn til að byrja með með nokkrum myndlistarmönnum.„Eftir að ég flutti til New York fékk ég vinnu í litlu hönnunarfyrirtæki. Það fyrir-tæki var síðan keypt af Future-

Hólmfríður Harðardóttir starfar að ímyndarsköpun fyrir þekkt fyrirtæki vestanhafs.

Vinnur með Pepsi
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GENERAL SERVICES-
CUSTOMER SERVICE CLERK

ÞJÓNUSTUFULLTRÚISendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Þjónustufulltrúa lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 21. október 2011. Frekari upp-lýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðs-ins: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the position of  General Services-Customer Service Clerk. The closing date for this position is October 21, 2011. Application forms and further information can be found on the Embassy’s home page:http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

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

Störf í þýðingamiðstöð
Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytisins óskar að ráða tækniritara til starfa við starfsstöðina í Reykjavík. 

Þýðingamiðstöðin annast þýðingar ESB-gerða, sem eru á ýmsum sviðum, svo sem tækni, raungreina, fjármála, laga o.s.frv. Tækniritarar gegna hlutverki tengiliða á milli aðalskrifstofu þýðingamiðstöðvar í Reykjavík og þeirra sem sinna þýðingum í verktöku fyrir þýðingamiðstöð og annast undirbúning og frá-gang þýðinga.

Ráðningartími er tvö ár. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags starfsmanna stjórnarráðsins. 

Kröfur til umsækjenda:
• Stúdentspróf eða önnur sambæril t

Sérfræðingar hjá fjármálaráðuneytinu
Fjármálaráðuneytið óskar eftir að ráða tvo sérfræðinga til starfa

Starfsvið:
*

*
*
*
*

Hæfniskröfur

Sérfræðingur II

Starfsvið:
*

Fjármálaráðuneytið leitar að hagfræðingi til að vinna að mótun, samhæfingu ogframsetningu á áætlunum í tengslum við ríkisfjármálastefnu ríkisstjórnarinnar.

Vinna í samstarfi við aðra að upplýsingaöflun og áætlanagerð ummarkmið oghorfur í ríkisfjármálum.
Skrif um ríkisfjármálm.a.í ríkisfrumvarpi.
Kynning á stöðu ríkisfjármála fyrir innlendumog erlendumaðilum.Kostnaðargreining og þróun reiknilíkana um einstaka þætti ríkisútgjalda.Yfirsýn á fjármál ráðuneyta og samstarf við þau við undirbúningfjárlagafrumvarps.

eru háskólamenntun á sviði hagfræði, en meistaranám er æskilegt.Frumkvæði, rík greiningarhæfni og hæfni til að vinna sjálfstætt með skipulegumvinnubrögðum. Marktæk reynsla af greiningu fjármálaupplýsinga og hagfræðilegragagna. Reynsla af því aðmiðla upplýsingum í töluðu og rituðumáli. Góð enskukunnátta.Þekking á stjórnsýslunni og ríkisfjármálum er kostur.

Á l

Sérfræðingur I
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Kannaði 
íslenska kerfið
Blaðamaðurinn Jennifer 

Margulis ber saman 

fæðingar á Íslandi og í 

Bandaríkjun-

um í nýrri 

bók.
SÍÐA 2

Notalegar 
nuddstundir
Elsa Lára Arnardóttir 

sjúkraþjálfari segir 

ungbarnanudd styrkja 

tengsl foreldra og barna.
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Sigurður Sigurjónsson leikur 
spillta löggu í kvikmyndinni 
Borgríki.
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VILL KOMA ÍSLANDI Á HM Í BRASILÍU 2014 Svíinn Lars Lagerbäck var í gær kynntur sem nýr þjálfari íslenska karlalandsliðsins 
í fótbolta en hann er fyrsti erlendi þjálfarinn í tuttugu ár. Fréttablaðið er með ítarlega umfjöllun um Lagerbäck í dag á síðum 30 og 72 í dag.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SAMGÖNGUR Ekki er ljóst hver arð-
semi Vaðlaheiðarganga verður, en 
verið er að reikna allar tölur upp á 
nýtt miðað við breyttar forsendur. 

Hreinn Haraldsson vegamála-
stjóri segir að verkefnið hafi 
verið keyrt undanfarið á öðrum 
forsendum en Vegagerðarinn-
ar. Verkefnið er í höndum Vaðla-
heiðarganga hf., en það félag er í 
eigu Vegagerðarinnar og Greiðrar 
leiðar, sem er meðal annars í eigu 
ýmissa sveitarfélaga nyrðra. 

Hreinn segir verið að reikna 
allt upp aftur miðað við breyttar 
kostnaðarforsendur og umferðar-
þróun.

„Ég veit að fram undan er að 
setjast niður með fjármálaráðu-
neytinu sem sér um fjármögnun 
á þessu. Þetta kemur ekki af sam-
gönguáætlun, heldur tekur ríkið 
lán og endurlánar félaginu meðan 
á framkvæmd stendur.“

Hreinn segir að ekki sé um jafn-
greiðslulán að ræða, líkt og gildi 

um flestar vegaframkvæmdir. 
„Menn hafa verið að leika sér að 
því að reikna þetta hér og fá það 
út að þetta geti aldrei staðið undir 
sér.“ Dæmið gangi upp vegna þess 
að um annað lánafyrir komulag sé 
að ræða.

Hreinn segir lánið fara í gegn-
um lánapakka ríkisins og gildi 
aðeins á framkvæmdatíma. Þá 
verði verkið endurfjármagnað.

Hreinn segir að verkefnið yrði 
ekki fremst í forgangsröðinni ef 

það ætti að fjármagnast á hefð-
bundinn hátt. Næstu göng á sam-
gönguáætlun, sem Alþingi hefur 
samþykkt, eru Norðfjarðargöng 
og Dýrafjarðargöng.

Vaðlaheiðargöng eiga alfarið að 
fjármagnast af veggjöldum, þar 
með talið vaxtakostnaður. Göngin 
stytta þjóðveg 1 um 16 kílómetra. 
Tilboð í verkið nemur 9,3 millj-
örðum króna, en arðsemismat frá 
2006 gerir ráð fyrir kostnaði upp 
á 5,4 milljarða. - kóp

Óvissa um arðsemi ganganna
Ekki liggur fyrir hver arðsemin verður af Vaðlaheiðargöngum. Forsendur hafa breyst frá arðsemismati sem 
gert var 2006. Verið er að reikna dæmið út í ljósi útboðs á verkinu. Ríkið lánar fyrir framkvæmdunum.

Móðins á 
Airwaves
tíska 44
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Valur, er hún ekkert að 
minnka – plágan?

„Nei, og ef þessu fer ekki að linna 
verð ég orðinn loðdýraeyðir í stað 
meindýraeyðis.“

Valur Richter er meindýraeyðir á Ísafirði 
þar sem undanfarið hefur mikið borið á 
minkum í byggð, jafnvel í heimahúsum.

LÖGREGLUMÁL Fréttablaðið og lög-
reglan á höfuðborgarsvæðinu hafa 
efnt til samstarfs um að koma í 
veg fyrir birtingar hugsanlegra 
dulinna vændisauglýsinga.

Fréttablaðið hefur undanfarnar 
vikur gengið ákveðið eftir því að 
til samstarfsins yrði efnt og var 
fyrsti fundur af því tilefni hald-
inn í gær. Niðurstaða fundarins 
var að lögreglan sendi auglýs-
ingadeild Fréttablaðsins lista yfir 
atriði sem bentu eindregið til þess 
að um vændisauglýsingu væri að 
ræða en grunur leikur á að slíkar 
auglýsingar hafi verið dulbúnar 
sem nudd auglýsingar.

Auglýsingadeild blaðsins mun 
í framhaldinu gera nýjar vinnu-
reglur sem notaðar verða við mót-
töku smáauglýsinga um nuddþjón-
ustu en þar til þær eru tilbúnar 
verður tekið fyrir birtingu allra 

nudd auglýsinga 
í smáauglýsing-
um blaðsins.

„Mér finnst 
það mjög mikið 
fagnaðarefni að 
ráðist hafi verið 
í svona sam-
starf og vænti 
þess að það leiði 
til að vændi 
verði ekki eins 
aðgengilegt og það hefur verið,“ 
segir Björgvin Björgvinsson, 
aðstoðaryfirlögregluþjónn og yfir-
maður kynferðisbrotadeildar.

Vegna ummæla sinna fyrir 
rúmum tveimur vikum um að 
Fréttablaðið kynni að vera milli-
gönguaðili um vændi var Björgvin 
spurður hvort blaðið hefði verið 
til rannsóknar vegna slíks. „Við 
höfum velt fyrir okkur hvernig 

eigi að túlka milligöngu í lögunum 
en Fréttablaðið hefur aldrei verið 
til rannsóknar hjá lögreglu vegna 
milligöngu um vændi.“

Jón Laufdal, auglýsingastjóri 
Fréttablaðsins, fagnar auknu sam-
starfi við lögregluna. „Við höfum 
unnið með lögreglunni lengi á 
þann hátt að við höfum upplýst 
hana um kaupendur þessara aug-
lýsinga,“ segir Jón og bætir við 
að stefna blaðsins sé að birta ekki 
auglýsingar sem brjóta í bága við 
lög eða snúa að ólöglegu athæfi.

Leiðbeiningum lögreglunnar 
verði bætt við fyrri verklagsregl-
ur og dugi vonandi til að hindra 
að þeir sem vilji auglýsa ólöglega 
starfsemi finni smugu til þess. 
„Við fögnum frekara samstarfi 
við lögregluna og væntum góðs 
árangurs af samvinnunni,“ segir 
Jón Laufdal.  - ss

Samvinna Fréttablaðsins og lögreglunnar gegn duldum vændisauglýsingum:

Vændi verði síður aðgengilegt

BJÖRGVIN 
BJÖRGVINSSON 

HEILSA „Slíkt er ekki samkvæmt 
opinberum ráðleggingum,“ segir 
Elva Gísladóttir, verkefnis-
stjóri næringar hjá landslæknis-

embætti, sem 
mælir á móti 
vikulegum 
nammidögum.

Að sögn Elvu 
er af og frá að 
líkamanum 
sé hollt að fá 
vikulegt sjokk 
skyndibita og 
sykurs með 
einum sukk-
degi. Slíkt sé 

bábilja sem líkamsræktarfólk 
prédiki gjarnan.

Þá hvetur hún fólk til að vanda 
sælgætisval fyrir börn því víða 
sé pottur brotinn í merkingum á 
litarefnum sem eru talin tengj-
ast ofvirkni barna. - þlg / sjá allt 3

Vikulegt sykurjsokk óhollt:

Nammidagar 
varhugaverðir

ELVA
GÍSLADÓTTIR

FÓLK Höfundur barnabókar um 
forvarnir gegn einelti ætlar sér 
að stefna samtökunum Regnboga-
börnum fyrir að hafa ekki greitt 

sér fyrir bókina 
fyrir átta árum. 

Málið á rætur 
sínar að rekja 
til ársins 2003 
þegar höfundur-
inn, Harpa Lúth-
ersdóttir, gerði 
samkomulag 
við þáverandi 
framkvæmda-
stjóra samtak-

anna, Freyju Friðbjarnardóttur, um 
að gefa öllum börnum sem áttu að 
byrja í skóla haustið 2004 bókina að 
gjöf. Fjöldi barna það ár var 4.173 
og lét Harpa því prenta 5.000 ein-
tök. Framtakið var auglýst í bækl-
ingi frá samtökunum árið 2003, en 
ekkert varð síðan af gjöfinni, því 
bókin var ekki talin nægilega góð 
til að gefa til grunnskólanna, að 
mati sérfræðinga. 

Harpa lagði út um tvær milljónir 
króna í útgáfu bókarinnar á sínum 
tíma. Hún hefur verið í regluleg-
um samskiptum við forsvarsmenn 
Regnbogabarna síðan bókin var 
gefin út, en upplagið hefur verið 
geymt í húsnæði samtakanna í 
fjölda ára. 

„Þetta er mjög sárt. Mér líður 
eins og ég hafi verið svikin,“ segir 
Harpa, sem var sjálf lögð í mikið 
einelti alla sína barnæsku og var 
það kveikjan að bókinni, sem ber 
heitið Má ég vera memm?.

Samtökin hafa boðið Hörpu hálfa 
milljón króna og allar bækurnar til 
baka, en hún vill ekki taka því. 

„Ég viðurkenni að ég var svo vit-
laus að trúa því að eineltissamtök 

stæðu við orð sín,“ segir Harpa. „En 
ég er með sannanir sem sýna fram 
á að samkomulagið var gert áður en 
ég lét prenta bækurnar.“

Stefán Karl Stefánsson, stofn-
andi Regnbogabarna, viðurkennir 
vissulega að mistök hafi verið gerð 
á sínum tíma. „Þetta voru mistök og 
bráðlæti í fólki í upphafi. Við tökum 
hluta af því á okkur,“ segir Stefán 
Karl. „Við buðum henni 500 þúsund 
og bækurnar til baka, en hún vildi 

ekki taka því. En við viljum leysa 
úr þessu máli í góðu, það er engin 
spurning.“ 

Stefán Karl segir samtökin hafa 
reynt allt sem í þeirra valdi stendur 
til þess að koma til móts við Hörpu, 
en allt komið fyrir ekki. 

Lögfræðingur Hörpu er nú að 
undirbúa stefnu á hendur Regn-
bogabörnum, og hefur fundað með 
forsvarsmönnum þeirra.

 sunna@frettabladid.is

Ætlar sér að stefna 
Regnbogabörnum
Höfundi forvarnabókar um einelti finnst hún hafa verið svikin af Regnboga-
börnum. Samtökin báðu hana um 4.000 eintök af bókinni árið 2003 en hafa 
ekki greitt fyrir. Formaður Regnbogabarna segir málið byggt á misskilningi.

VILTU VERA MEMM? Harpa Lúthersdóttir segir sér líða eins og samtökin Regnboga-
börn hafi svikið sig, eftir að hafa ekki staðið við samkomulag sitt við hana árið 2003. 
 MYND/ÚR SAFNI

STEFÁN KARL 
STEFÁNSSON

Ég viðurkenni 
að ég var svo 

vitlaus að trúa því að 
eineltissamtök stæðu 
við orð sín.

HARPA LÚTHERSDÓTTIR

ORKUMÁL Orkustofnun, með lið-
sinni Veðurstofu Íslands, ÍSOR 
og Orkuveitu Reykjavíkur, er 
að leggja lokahönd á minnisblað 
vegna smáskjálftavirkni á Heng-
ilsvæðinu. Skjálftarnir tengjast 
niðurdælingu á jarðhitavökva frá 
Hellisheiðarvirkjun. Úttektin er 
gerð að frumkvæði iðnaðarráðu-
neytisins en skjálftavirknin hefur 
valdið íbúum nærliggjandi byggða 
nokkrum áhyggjum.

Markmið úttektarinnar er að 
varpa ljósi á eðli skjálftahvið-
anna og leitast við að spá fyrir um 

hversu lengi þær geti varað. Leita 
á einnig svara við því hvort smá-
skjálftarnir dragi úr spennu í jarð-
lögum og komi þannig í veg fyrir 
stærri skjálfta. Þá á að afla upp-
lýsinga um samsvarandi virkni 
erlendis.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Orkustofnun og OR má reikna með 
því að mesta virknin vegna niður-
dælingarinnar á svæðinu sé að 
baki, reikna má með mestri virkni 
í upphafi. Búist var við jarðskjálft-
um þegar jarðhitavökvanum yrði 
dælt niður í jörðina að nýju.  - shá

Niðurstaða úttektar á smáskjálftavirkni á Hengilssvæðinu liggur fyrir í næstu viku:

Mesta virknin líklega að baki

FRÁ HELLISHEIÐI OR er gert skylt sam-
kvæmt starfsleyfi að skila afgangsvökva 
aftur ofan í jörðina og auka þannig 
sjálfbærni auðlindarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HEILSA Nýfædd börn sem fæðast 
heima koma betur út á Apgar-
mælikvarðanum, sem mælir 
ástand nýfæddra barna, en börn 
sem fæðast á sjúkrahúsum. 
Þetta er niðurstaða forrann-
sóknar sem Berglind Hálfdáns-
dóttir ljósmóðir hefur gert. 

Hún skoðaði afturvirkt 
mæðraskrár kvenna sem fætt 
höfðu heima annars vegar og 
hins vegar konur sem fætt hafa 
á sjúkrahúsi. Hún flytur fyrir-
lestur um samanburð á heima-
fæðingum og sjúkrahúsfæð-
ingum á ráðstefnu í Hörpu 21. 
október.  - sg / sjá allt 2

Rannsókn á heimafæðingum:

Heimafædd 
börn hressari

FÓLK Forseti Íslands, Ólafur Ragn-
ar Grímsson, fór í gærkvöldi í við-
tal við bandarísku útvarpsstöð-
ina KEXP, sem sendir nú út beint 
frá Kex Hostel í miðborg Reykja-
víkur. 

Fjöldi fólks fylgdist með for-
setanum í viðtalinu, enda er Kex 
með dagskrá í tilefni af Air-
waves-tónlistarhátíðinni. For-
setinn ræddi meðal annars um 
íslenska tungu, eldfjöll og menn-
ingarvitund Íslendinga í löngu 
viðtali. Hann þakkaði útvarps-
stöðinni fyrir að mæta á hátíðina 
og gefa fólki alls staðar í heimin-
um kost á því að hlýða á.  - þeb

Ólafur Ragnar Grímsson í gær:

Forseti í viðtal 
vegna Airwaves

Á KEX Í GÆRKVÖLDI Forsetinn mætti í 
viðtal á útvarpsstöðinni frá Seattle.

BRETLAND Varnarmálaráðherra 
Bretlands, Liam Fox, sagði af sér 
embætti í gær. 

Fox lét náinn vin, Adam Werr-
itty, fylgja sér í átján utanlands-
ferðir. Werritty hafði sagst vera 
ráðgjafi Fox en svo var ekki. Fjöl-
miðlar í Bretlandi greindu frá því 
að fjársýslumenn og ráðgjafafyr-
irtæki tengd Ísrael og Srí Lanka 
hefðu borgað fyrir ferðir Werr-
itty. David Cameron forsætisráð-
herra hafði óskað skýringa frá 
ráðherranum, sem svo sagði af 
sér í gær.  - þeb

Varnarmálaráðherra hættir:

Sagði af sér 
vegna vinar

VEÐUR Rafmagn fór í gærkvöld af 
Járnblendiverksmiðjunni og álveri 
Norðuráls á Grundartanga eftir 
að eldingu sló niður í háspennu-
línu á Mosfellsheiði. Að sögn 
Páls Pálssonar, verkfræðings hjá 
Landsneti, voru verksmiðjurnar 
án rafmagns í um tuttugu mín-
útur og urðu ekki fyrir neinum 
skaða. Þá segir Páll almenna við-
skiptavini Landsnets aðeins hafa 
orðið vara við lítilsháttar flökt á 
rafmagni vegna útsláttarins, sem 
varð klukkan 20.11.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Veðurstofunni mældust eldingar 
allt frá Snæfellsnesi og austur 
fyrir Mýrdalsjökul á tímabilinu 
frá klukkan fimm síðdegis og 
fram á kvöld. Ástæðan var mikið 
skúraveður. Flestar eldingar voru 
frá Hellisheiði og austur úr og sló 
meðal annars niður í Hveragerði 
og á Selfossi.  - gar

Elding sló út háspennulínu:

Rafmagn fór af 
verksmiðjum

Hádegisfundur | Allir velkomnir - frír aðgangur

Matvælaframleiðsla 
morgundagsins
- verður nóg af mat fyrir íbúa jarðar?

mánudagur 17. október
kl. 12:00-13:30
Fyrirlestrarsalur Íslenskrar  
erfðagreiningar, Vatnsmýri.

Fundurinn fer fram á ensku
Nánari upplýsingar á www.bondi.is

Fyrirlesari: Julian 
Cribb, höfundur 
bókarinnar „The 
Coming Famine: 
The global food 
crisis and what 
we can do to 
avoid it“

SPURNING DAGSINS



www.husa.is

Hillurekki Raxa 
Fimm hillur, 180x90x45 cm.
Burðarþol 175 kg.
5803665

Búkki
Stillanlegur, ber 200 kg.
hæð 81-130 cm.
5079913

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

2.995

VIÐ
MÆLUM MEÐ

Rafhlöðuborvél
B&D EPC12CAB
12V, tvær rafhlöður.
5245999

11.995

25%afsláttur*um land alltí október

Öll innimálning

Full búð af 
verkfærum!

VIÐ
MÆLUM MEÐ

7.995

Hillurekkar í úrvali 

verð frá 
5.495,-

99kr.

aðeins
ÍS

VERKFÆRA
KYNNING
 í Skútuvogi

Kynnum það allra nýjasta í verkfærum 

í dag kl. 13:00-15:00

20%
afsláttur

verkfæri

um helgina

199kr.

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

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

Gefum 300 málbönd 
á meðan kynningu stendur
Aðeins 1 stk. á mann.
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LÖGREGLUMÁL „Ábending Ríkis-
endurskoðunar um meint lögbrot 
ríkislögreglustjóra við innkaup á 
búnaði var byggð á reglugerð sem 
var ekki í gildi þegar innkaupin 
áttu sér stað.“

Þetta segir Haraldur Johannes-
sen ríkislögreglustjóri, spurður 
um innihald greinargerðar sem 

embætti ríkis-
lögreglustjóra 
sendi innan-
ríkisráðherra, 
Ögmundi Jónas-
syni, fyrr í mán-
uðinum í kjölfar 
ábendinga Rík-
isendurskoðun-
ar um innkaup 
löggæslustofn-
ana á tímabilinu 

2008 til 2011. Ríkisendurskoðandi 
taldi að ríkislögreglustjóri hefði 
átt að bjóða út kaup fyrir 12,6 
milljónir króna og leita verðtil-
boða fyrir um sjö milljónir króna.

„Við bendum á það í okkar 
greinargerð til innanríkisráð-
herra, að sú reglugerð sem ríkis-
endurskoðandi styðst við og bygg-
ir meginniðurstöðu sína á var ekki 
í gildi á þeim tíma sem innkaup-
in áttu sér stað. Innkaupin fóru 
fram árið 2009, en reglugerðin tók 
ekki gildi fyrr en ári síðar. Þetta 
er grundvallaratriði í ábendingu 
Ríkisendurskoðunar og er því 
áfellisdómur yfir vinnubrögðum 
hennar.“

Ríkislögreglustjóri segir að 
skilja hafi mátt ummæli Sveins 
Arasonar ríkisendurskoðanda í 

fjölmiðlum þannig að ríkislög-
reglustjóri bæri ábyrgð á 91,3 
milljóna króna innkaupum til 
lögreglunnar í landinu, sem sé 
alrangt.

„Meira að segja telur Ríkis-
endurskoðun að ríkislögreglu-
stjóri beri ábyrgð á innkaupum 
Fangelsismálastofnunar ríkisins, 
sem er líka alrangt.“

Þá segir Haraldur sýnt fram á í 
greinargerð embættisins að fylli-
lega lögmætt hafi verið að kaupa 
vörurnar með þeim hætti sem gert 
var og á þeim tíma sem um ræðir.

„Það er skýrt ákvæði í lögum 

um opinber innkaup sem veitir 
heimild til að standa að málum 
eins og við gerðum. Hér vísa ég 
til 33. gr. laga nr. 84/2007, um 
opinber innkaup. Okkar lögfræði-
lega mat er rökstutt í greinar-
gerð embættisins til innanríkis-
ráðherra. Auk þessa var leitað 
álits erlends lögfræðings sem er 
doktor í lögum og sérfræðingur 
í Evrópurétti. Hann staðfestir 
að ríkislögreglustjóra hafi verið 
heimilt samkvæmt Evrópurétti 
að standa að málum eins og gert 
var.“ 
 jss@frettabladid.is

HARALDUR 
JOHANNESSEN

MÓTMÆLI  Innkaupin umræddu vörðuðu einkum óeirðabúninga, gasgrímur og 
piparúða.  Keypt var af fyrirtækjum í eigu lögreglumanna eða ættingja þeirra.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Reglurnar ekki í gildi 
þegar keypt var inn
Haraldur Johannessen ríkislögreglustjóri segir að Ríkisendurskoðun hafi byggt 
athugasemdir sínar um innkaup embættisins á búnaði af aðilum nátengdum 
lögreglumönnum á reglugerð sem var ekki í gildi þegar innkaupin áttu sér stað. 
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

214,3685
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
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21,375 21,501

20,52 20,64

17,393 17,495

1,4988 1,5076
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10°Á MORGUN 
Allhvasst á Vestfjörðum, 

annars mun hægari.

MÁNUDAGUR
Allhvasst eða hvasst  

víða, stormur um tíma 
sunnan Vatnajökuls.

1
2

5

3

35

4

5

4
3

6
6

7

7

7

6

66

5

4

0

6

12
5

6

15

6

4

6
7

7

7
10

KÓLNAR                
Á morgun snýst 
í norðanátt og 
verður hún allhvöss 
á Vestfjörðum með 
slyddu eða snjó-
komu. Á mánudag 
gengur svo hvass-
viðri yfi r landið 
með snjókomu eða 
slyddu norðan og 
austan til og má 
þá gera ráð fyrir 
að færð spillist um 
tíma. 

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

VEÐUR Veður fer kólnandi á landinu á morg-
un með norðanátt á Vesturlandi og snjó-
komu. Úrkoman færir sig svo yfir Norður- 
og Austurlandið í næstu viku. Suðurland 
sleppur mestmegnis við snjó, en norðanáttin 
verður köld og nokkuð hvöss. 

Hressilegt haglél gerði á Selfossi í gær-
morgun svo glumdi hátt í húsþökum og 
bílum. Það stóð þó aðeins yfir í um það bil 
þrjár mínútur, en höglin voru allt að fimm 
millimetrar í þvermál. 

Þorsteinn V. Jónsson, veðurfræðingur á 
Veðurstofu Íslands, segir að eldingar hafi 
mælst vestur af landinu, en þær komi oft 
þegar óstöðugleiki er í loftinu, líkt og haglél. 

„Þegar mikil ólga er í skýjum, með miklu 
upp- og niðurstreymi, getur myndast raf-
magn og spenna sem veldur eldingum,“ 
segir hann.

Spurður hvort veturinn komi á morgun, 
svarar hann að á Veðurstofunni séu október 
og nóvember enn skilgreindir sem haust-
mánuðir, og er því ekki tilbúinn að taka 
undir það, þótt hann fari vissulega kólnandi. 

„En við sleppum hérna sunnanlands við 
snjókomuna. Það verður norðanþræsingur, 
nokkuð köld og björt norðanátt,“ segir hann 
og bætir við að svo sé spáin út næstu viku. Á 
miðvikudag verði líklega um frostmark um 
landið allt.  - sv

Veturinn sýnir sig á landinu á morgun með kólnandi veðri og vindum: 

Kólnandi veður á landinu næstu daga

Á EFTIR HAUSTI KEMUR VETUR Veður á landinu fer 
kólnandi á sunnudag með snjókomu norðan- og 
vestanlands.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

NEYTENDAMÁL Hamborgarakeðj-
an McDonald´s í Danmörku 
blekkir viðskiptavini sína með 
því að selja þeim hamborgara og 
franskar sem eru töluvert léttari 
en lofað er í auglýsingum keðj-
unnar.

Þetta er niðurstaða rannsókn-
ar sem Matvælaeftirlit Dan-
merkur gerði á fimm McDon-
ald´s stöðum í landinu. Áður 
hafði blaðið 24 timer komist að 
sömu niðurstöðu með könnun í 
síðasta mánuði.

Matvælaeftirlitið hefur gefið 
McDonald´s frest til að lagfæra 
þessa blekkingu. Forráðamenn 
McDonald´s eru ekki sammála 
eftirlitinu og segja að auglýsing-
arnar segi hver meðalvigtin er.  
Því geti einstakir hamborgarar 
verið léttari eða þyngri en aug-
lýsingarnar segja til um.

McDonalds blekkir neytendur:

Hamborgar-
arnir of léttir

SJÁVARÚTVEGUR Samningur um 
stjórnun veiða úr norsk-íslenska 
síldarstofninum var undirritað-
ur á fundi strandríkja í London 
í gær. Samkomulag er um að 
heildarafli verði 833.000 tonn 
árið 2012 og verður íslenskum 
skipum heimilt að veiða rúm 120 
þúsund tonn.

Niðurstaðan er í samræmi 
við vísindaráðgjöf Alþjóðahaf-
rannsóknaráðsins (ICES). Staða 
stofnsins er góð en sextán pró-
senta lækkun á heildarafla er þó 
um að ræða á milli ára.

Tuttugu þúsund tonn eru 
óveidd af kvóta þessa árs. 
Útflutningsverðmæti síldarinn-
ar í ár eru metin á um tuttugu 
milljarða króna.   - shá

Samið um norsk-íslenska síld:

Ísland fær 120 
þúsund tonn

SAMGÖNGUR Liðsmenn Flug-
freyjufélags Íslands felldu 
nýjan kjarasamning við Ice-
landair. Er þetta öðru sinni í 
þessari lotu sem flugfreyjur 
hjá fyrirtækinu hafna samn-
ingi sem samninganefnd þeirra 
hefur gert.

„Þetta eru viss vonbrigði 
en við áttum alveg eins von á 
þessu,“ segir Margrét Svavars-
dóttir, gjaldkeri Flugfreyju-
félagsins. Að sögn Margrétar 
greiddu 119 atkvæði með samn-
ingnum en 128 voru á móti og 
fjórir skiluðu auðu. Þátttakan 
í atkvæðagreiðslunni var 65 
prósent. Margrét segir að ný 
samninganefnd verði skipuð um 
helgina. Verkfall er boðað hjá 
flugfreyjum dagana 24. og 25. 
október. Ekki náðist í talsmann 
Icelandair.  - gar

Samningur felldur öðru sinni:

Enn ósamið við 
flugfreyjurnar

ICELANDAIR Verkfall flugfreyja er boðað 
24. og 25. október.

Systa er ótrúlega mögnuð
Kýrin Systa frá Syðri-Bægisá í Hörgár-
sveit er mögnuð skepna. Þrjá mánuði 
í röð hefur hún verið afurðahæsta 
kýr landsins en dagsnytin hefur 
hæst farið í 42 kíló yfir daginn en að 
meðaltali eru þau um 40 kíló. Þetta 
kemur fram í vef Vikudags.

HÖRGÁRSVEIT



Þú velur það 
íbúðalán sem 
hentar þér

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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Viðskiptavinir eiga að hafa val. Við bjóðum nú 
óverðtryggð íbúðalán með föstum vöxtum og lækkum 
breytilega vexti á verðtryggðum íbúðalánum verulega.

Skilmála og nánari upplýsingar má fi nna á vefsíðu okkar, landsbankinn.is, eða í næsta útibúi Landsbankans.

� Fastir 6,40% vextir til 3 ára eða 6,60% til 5 ára*
� Lánshlutfall allt að 70% af markaðsvirði 
 eða verðmati eignar
� Hraðari eignamyndun í fl estum tilfellum
� Hærri greiðslubyrði
� Lánstími allt að 40 ár
� Viðbótarlán fyrir allt að 85% af markaðsvirði 
 eða verðmati eignar

� Breytilegir vextir hafa nú verið lækkaðir í 3,90%
� Lánshlutfall allt að 70% af markaðsvirði 
 eða verðmati eignar
� Hægari eignamyndun í fl estum tilfellum
� Lægri greiðslubyrði
� Lánstími allt að 40 ár
� Viðbótarlán fyrir allt að 85% af markaðsvirði 
 eða verðmati eignar

3,90%

* Fyrir lok fastvaxtatímabils gefst lántökum val um að festa vexti a� ur á þeim kjörum sem í boði verða eða skipta yfi r í verðtryggt lán. Ekkert uppgreiðslugjald verður tekið 
ákveði viðskiptavinur að breyta láninu. Ef ekkert er valið færist lán yfi r á breytilega óverðtryggða vexti.

6,40%Ný óverðtryggð íbúðalán Verðtryggð íbúðalán
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Orka nýrra tíma – helgarnámskeið
 

12. – 13. nóvember í Reykjavík 
19. – 20. nóvember á Flúðum 

Áhrif yfirstandandi orkulegra umbreytinga jarðar á daglegt líf okkar 
og orkulíkama. Afhverju finnst okkur tíminn líðar hraðar en áður?  
Hvaða breytingar verða eftir 2012 og 2032?   

Nánar á Viskaoggledi.is s: 615 5710 
og Heimurinyjuljosi.is

ÍSAFJÖRÐUR „Þetta hefði farið í 
gegnum hvaða íbúðarhús sem er 
eins og ekkert væri,“ segir Þorleif-
ur Ágústsson, sem horfði á gríðar-
stór björg hrynja úr Gleiðarhjalla 
ofan Ísafjarðarbæjar á fimmtudag 
og staðnæmast rétt ofan við íbúa-

byggð.
„Þetta var 

svakalegt. Það 
er alveg brjál-
æðisleg stærð 
á þessu og 
þetta fer mjög 
nálægt byggð-
inni,“ segir 
Þorleifur. „Það 
stærsta er eins 
og rútubíll.“

Hann segir 
björgin hafa 
olt ið nokk-
ur hundruð 
metra niður 
hlíðina, og því 

hafi fylgt mikill reykjarmökkur og 
læti. „Ég hélt fyrst að þota væri að 
fljúga hérna yfir, hávaðinn var svo 
svakalegur. Það mynduðust eld-
glæringar þegar þessi björg skullu 
saman á leiðinni niður.“

Þorleifur segir björgin öll mann-
hæðarhá og ætla má að þau séu 
tugir tonna að þyngd. Það stærsta 
ruddi sér leið inn í miðjan trjálund 
og átti hann óhægt um vik með að 
mynda það.

Þorleifur segist ekki vita til þess 
að skelkaðir íbúar á svæðinu séu 
farnir að huga að því að reisa varn-
argarð í kjölfar þessa. „En það fór 
um marga sem sáu þetta því menn 
hafa aldrei upplifað grjóthrun af 
þessari stærðargráðu áður.“

 stigur@frettabladid.is

Bjarg á við rútubíl 
valt niður að byggð 
Drunur og eldglæringar fylgdu því þegar mikil björg hrundu úr Gleiðarhjalla 
ofan Ísafjarðar á fimmtudag. Sjónarvottur segir að farið hafi um íbúa bæjarins.

HUNDUR OG BJARG Þetta er næststærsti hnullungurinn sem hrundi úr Gleiðarhjalla 
í fyrradag. Hundurinn virðist smár við hlið bjargsins. Það stærsta er hins vegar vel 
ríflega tvöfalt stærra, falið inni í trjálundi. MYND/ÞORLEIFUR ÁGÚSTSSON

MUNAÐI MJÓU Eins og sjá má á myndinni hefðu björgin ekki þurft að velta mikið 
lengra til að brjóta íbúðarhúsnæði í mél. MYND/ÞORLEIFUR ÁGÚSTSSON

Það mynduð-
ust eldglær-
ingar þegar 
þessi björg 
skullu saman 
á leiðinni 
niður.

ÞORLEIFUR    
ÁGÚSTSSON

Alla virka daga kl. 18.00

Disovery Channel  er fáanleg í    ALLT     FRÆÐSLA     TOPPUR     LANDSBYGGÐ

VARNARMÁL „Mér þykir þessi skýrsla nú ótrúlega 
þunnur þrettándi þegar kemur að varnar- og örygg-
ismálum,“ segir Össur Skarphéðinsson utanríkis-
ráðherra um skýrslu rannsóknarstofnunar sænska 
hersins um ástand öryggismála á Íslandi, sem 
Fréttablaðið sagði frá í gær. „Hins vegar gefur hún 
góða félags- og sálfræðilega sýn á þjóð í vanda að 
lokinni kreppu.“

Össur segir til dæmis varla minnst í skýrslunni á 
varnarsamning Íslands og Bandaríkjanna frá 1951, 
sem enn er í fullu gildi, né heldur þá varnaráætlun 
sem gerð var fyrir Ísland árið 2006 þegar herinn 
fór. 

Á septemberþinginu í haust var auk þess sam-
þykkt þingsályktun um mótun þverpólitískrar þjóð-
aröryggisstefnu fyrir Ísland og í mars samþykkti 
þingið aðra ályktun um stefnu Íslands í málefnum 
norðurslóða.

„Þessi vinna er að fara af stað núna í vetur,“ segir 
Árni Þór Sigurðsson, formaður utanríkismálanefnd-
ar. „En menn skyldu þá líka athuga það að þegar 
herinn fór héðan þá var þetta mál ekki á dagskrá 
þáverandi ríkisstjórnar. Það hefur engin vinna verið 
lögð í þetta fyrr en núna, að við erum að gera það.“

Sænsku sérfræðingarnir ýja einnig að því, í 

skýrslu sinni, að Ísland hafi verið að einangra sig 
í varnarsamstarfi nágrannaríkjanna með því til 
dæmis að taka minni þátt í sameiginlegum heræf-
ingum en til stóð á tímabili.

„Um þetta er auðvitað pólitískur ágreiningur 
á Íslandi,“ segir Árni Þór. „Sjálfur er ég þeirrar 
skoðunar að slíkt þjóni bara alls ekki hagsmunum 
Íslands, þótt þessar heræfingar geti verið mikil-
vægar sem framlag Íslands til NATO.“ - gb

Ráðherra gefur lítið fyrir skýrslu sænska hersins um ástand öryggismála á Íslandi:

Skýrslan ótrúlega þunnur þrettándi

ÖSSUR SKARPHÉÐINSSON Vísar gagnrýni rannsóknastofnunar 
sænska hersins algerlega á bug. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fylgist þú með bókamessunni 
í Frankfurt þar sem Ísland er 
heiðursgestur? 
Já 18,9%
Nei 81,1%

SPURNING DAGSINS Í DAG: 

Sækir þú einhverja atburði í 
tengslum við Airwaves-tónlist-
arhátíðina? 

Segðu þína skoðun á vísir.is. 

BANDARÍKIN, AP Hundruð mótmæl-
enda í New York fögnuðu ákaft 
þegar stjórnvöld í borginni frest-
uðu því að rýma torgið, sem mót-
mælendurnir hafa hafst við á und-
anfarinn mánuð.

Á hinn bóginn hafa borgaryfir-
völd í Denver gripið til aðgerða 
gegn hundruðum mótmælenda 
skammt frá þinghúsi borgarinn-
ar, fjarlægt tjöld og rýmt götur. 

Óttast hafði verið að til átaka 
myndi koma í New York ef alvara 
hefði verið gerð úr því að rýma 
torgið.

Sumir mótmælenda í New York 
sögðust þó varla trúa því að þeim 
yrði leyft að vera þarna áfram, 

þrátt fyrir yfirlýsingar borgar-
yfirvalda.

Fjölmenn mótmæli hafa verið 
í New York undanfarnar vikur 
gegn græðgi fjármálafyrirtækja 
undir kjörorðinu „Leggjum undir 
okkur Wall Street“.

Undanfarið hefur mótmælend-
um fjölgað jafnt og þétt og sams 
konar mótmæli breiðst út til ann-
arra borga, bæði í Bandaríkjun-
um og Evrópuríkjum. Í dag er 
boðað til stærstu mótmælanna af 
þessu tagi í tugum borga víða um 
heim, þar á meðal hér í Reykjavík.
 - gb

Borgarstjórnin í New York frestar því að rýma torg mótmælenda á Manhattan:

Fjölmenn mótmæli boðuð í dag

HANDTÖKUR Í NEW YORK Eitthvað var 
um átök í New York í gær þrátt fyrir að 
lögreglan hafi hætt við að rýma svæðið.

NORDICPHOTOS/AFP

FÉLAGSMÁL Þing Starfsgreinasam-
bands Íslands mótmælir áformum 
um lækkun hlutfalls sem launa-
fólk getur lagt í séreignarsparnað 
án þess að borga skatt úr fjórum 
prósentum í tvö. „Sá hluti sem er 
umfram tvö prósent lendir að mestu 
í eignaupptöku stjórnvalda þar sem 
bæði inn- og útgreiðsla sparnaðar-
ins verður skattlögð,“ segir þing 
Starfsgreinasambandsins.

Þá er „það grímulausa órétt-
læti“ sem íslensk heimili hafi mátt 
þola frá hruni sagt óásættanlegt. 
„Stórum hluta forsendubrestsins 
hefur verið varpað miskunnarlaust 
yfir á heimili landsins á sama tíma 
og slegin hefur verið skjaldborg 
utan um kröfuhafa og erlenda vog-
unarsjóði.“  - gar

Starfsgreinasambandið:

Andmæla tví-
sköttun lífeyris

VIÐSKIPTI Prentun fyrir erlenda 
viðskiptavini verður í framtíð-
inni verulegur hluti af veltu Ísa-
foldarprentsmiðju. Þetta segir 
prentsmiðjustjórinn Kjartan 
Kjartansson, sem nú er staddur á 
bókamessunni í Frankfurt.

Ísafold er eina íslenska prent-
smiðjan sem er með eigin bás á 
sýningunni.

„Við höfum fengið gríðarlega 
góð viðbrögð og höfum varla 
undan að taka á móti áhugasöm-
um kaupendum að prentverki,“ 
segir Kjartan. Útflutningur á 
prentverki hafi aukist jafnt og 
þétt upp á síðkastið.  - sh

Prentverk kynnt í Frankfurt:

Ísafold prentar 
fyrir útlendinga

HEFUR EKKI UNDAN Kjartan Kjartansson 
hefur staðið í ströngu á bókamessunni 
við að kynna íslenskt prentverk.

MYND/ÍSAFOLD

ÍTALÍA, AP Ítalska þingið felldi 
vantrauststillögu á Silvio Berl-
usconi forsætisráðherra með 316 
atkvæðum gegn 301. 

Munurinn er mjór og getur 
bent til þess að Berlusconi eigi 
erfitt með að koma nauðsynleg-
um aðgerðum í efnahagsmálum í 
gegnum þingið á næstunni.

Staða Berlusconis hefur 
versnað mjög undanfarið vegna 
hneykslismála og gagnrýni á 
efnahagsaðgerðir hans. Fyrr-
um stuðningsmenn hans taka nú 
undir kröfur um afsögn.  - gb

Berlusconi stendur tæpt:

Vantraust 
naumlega fellt

BERLUSCONI Á ÞINGI Hafnar vantrausti á 
sjálfan sig. NORDICPHOTOS/AFP

FORNLEIFAR Breskir og bandarískir 
vísindamenn hafa lokið nýjustu 
rannsóknum á Tyrannosaurus 
Rex, eða grameðlunni, sem leiða í 
ljós að hún var um 30 prósentum 
þyngri en áður var talið. 

Helsta viðfang rannsóknarinnar 
var eðlan Sue, fullorðin grameðla, 
sem nú er til sýnis í Chicago. Vís-
indamennirnir komust einnig að 
því að á unglingsárum sínum hafi 
eðlan stækkað tvisvar sinnum 
hraðar en fyrri rannsóknir bentu 
til. Á aldrinum 10 til 15 ára þyngd-
ist Sue um fimm kíló á dag. - sv

Ný gögn um grameðluna:

Töluvert stærri 
en talið var

Sló mann með kúbeini
Ríkissaksóknari hefur ákært tæplega 
tvítugan mann fyrir að berja annan 
mann ítrekað með kúbeini í höfuð 
og háls. Fórnarlambið hlaut þrjú sár 
aftanvert á höfuðið við árásina. 

DÓMSMÁL

Óhapp á Skaga
Ökumaður missti stjórn á bifreið sinni 
í beygju á Akranesi um eitt leytið í 
gær. Talið er að ökumaðurinn hafi 
verið á of mikilli ferð þegar óhappið 
varð. Bíllinn hafnaði uppi á umferð-
areyju. Ökumaður var einn í bílnum 
og slapp ómeiddur, að því er segir á 
vef Skessuhorns.

LÖGREGLUMÁL

KJÖRKASSINN



TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

HIMALAYASALT
Oft kallað salt lífsins. Það kemur úr 
250 milj. ára uppþornuðum höfum 
og inniheldur 92 snefilefni, 84 þeirra 
finnast í mannslíkamanum.

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

HEILSUDAGAR
             Í HAGKAUP

ORIGINAL ARCTIC ROOT
Eykur einbeitingu, úthald og 
vinnur gegn streitu og álagi.

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

Gildir til 23. október á meðan birgðir endast.

afsláttur af völdum 

NOW vörum
TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

7.999kr/pk
v.á. 9.999,-

SUPREME PRÓTEINSTYKKI
Henta vel sem millimál eða 
máltíð. Yfir 20 verðlaun um 
allan heim fyrir bragðgæði.

CLIPPER GRÆNT TE 
MEÐ ALOA VERA
Bragðgott og orku-
mikið grænt te unnið 
úr hágæða lífrænu 
hráefni.

ZONE PERFECT
Bragðgóðar og næringar-
ríkar máltíðarstangir á góðu 
verði. Handhæg millimáltíð 
sem inniheldur minnst 14 g af 
próteinum. En það besta er 
auðvitað bragðið!

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

5-DAY PLAN
5 daga pakki með ítarlegu 

matarpógrami sem hjálpar þér 
að losa þig við aukakílóin 

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

WATERLESS 
Náttúruleg blanda jurta  
og vítamína til að losa  

þig við auka vatnsforða.

LIPITEK
Brennslutöflur fyrir 

konur sem auka orku 
og brenna fitu.

APPETITE CONTROL
Kemur blóðsykrinum í lag 

og minnkar matarlyst. 

APPETITE CONTROL BAR
Gott á milli mála. Lágt í  

kaloríum og fitu en hátt í  
próteini og trefjum.

NUTRAMINO WHEY PRÓTEIN 
Nr.1 í Danmörku. 100% hreint mysu-
prótein ríkt af BBCA (levsín, iso-levsín 
og valín). Nutramino hristibrúsi að 
verðmæti 829kr fylgir með.

KOMBUCHA DRYKKUR 
Heilsudrykkur sem inniheldur ríkulegt 
og fjölbreytt magn af góðgerlum. 
Hefur jákvæð áhrif á meltingaflóruna 
sem er grunnur að góðri heilsu.

TILBOÐ

189kr/stk
v.á. 215,-

NÝTT
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Grænn Kostur
Skólavörðustíg 8
101 Reykjavík
Sími: 552 2028
www.graennkostur.is

15%
afsláttur

Við bjóðum öllum þeim sem bera
Iceland Airwaves armband 15% afslátt.
 
Ljúffengir og hollir grænmetisréttir
og ómótstæðilegir eftirréttir fyrir 
svanga tónleikagesti.

Iceland 
Airwaves
tilboð

SAMFÉLAGSMÁL Vin við Hverfis-
götu, athvarf Rauða Kross-
ins fyrir fólk með geðraskan-
ir, mun loka dyrum sínum eftir 
tveggja áratuga starf, í lok mars 
á næsta ári að öllu óbreyttu. Með-
limir nýstofnaðs hollvinafélags 
athvarfsins, Vinafélagið, hyggj-
ast standa vörð um starfsemina.

Ástæða þess að Rauði krossinn 
hefur ákveðið að loka Vin, er fjár-
hagslegs eðlis. Áætlaður rekstrar-
kostnaður athvarfsins á næsta ári 
er um 25 milljónir króna, að því 
er kemur fram í frétt á vef Rauða 
krossins, en þar segir jafnframt 
að á bilinu 25 til 30 gestir hafi að 
jafnaði sótt athvarfið hvern dag. 
Þar vinna fjórir starfsmenn.

Kristján Sturluson, fram-
kvæmdastjóri Rauða kross-
ins,  segir á vefnum að samtökin 
treysti sér ekki til að halda rekstr-
inum áfram og hafi því leitað til 
Reykjavíkurborgar í september í 
fyrra varðandi aðkomu að rekstri 
Vinjar.

Þó að yfirvöld sýndu því áhuga 
að sinna málaflokki geðfatlaðra 
vel, hafi þó verið ljóst að borgin 

myndi ekki taka yfir reksturinn á 
Vin og því hafi verið ákveðið að 
loka athvarfinu. Kristján segist þó 
gjarna vilja sjá Vin starfa áfram, 
eða þá einhver önnur úrræði fyrir 
skjólstæðinga athvarfsins.

Vin fékk á dögunum Hvatning-
arverðlaun Geðhjálpar. Verðlaun-
in eru veitt fyrir nýjungar eða 
frumkvæði í þjónustu við þá sem 
glíma við geðraskanir og eru jafn-
framt hugsuð sem „stuðningsyfir-

lýsing og hvatning til einingar hjá 
þeim er starfa að bættum hag geð-
sjúkra“.

Geðhjálp segist harma lokun 
Vinjar og lýsa yfir stuðningi 
við áframhaldandi starfsemi í 
athvarfinu.

Stofnfundur Vinafélagsins á 
fimmtudagskvöld var fjölsóttur 
og var Magnús Matthíasson kjör-
inn formaður.

Í tilkynningu frá Vinafélaginu 
er haft eftir Magnúsi að athvarfið 
í Vin sé einstakt og nauðsynlegt 
að allir taki höndum saman um að 
tryggja framtíð starfsins.

Það væri „miðpunktur í lífi fjöl-
margra einstaklinga“. 

Magnús kallaði eftir samvinnu 
Rauða krossins, Reykjavíkur-
borgar og ríkisins og hét stuðn-
ingi Vinafélagsins, sem hefur sett 
sér það markmið að safna árlega 
fyrir rekstrarkostnaði Vinjar, að 
frátöldum launakostnaði.

Hátt í 200 manns höfðu þegar 
gengið í Vinafélagið fyrir helgi, 
en árgjaldið, 3.000 krónur, renn-
ur óskipt til starfseminnar í Vin. 
 thorgils@frettabladid.is

Félag gegn lokun athvarfs 
fyrir fólk með geðraskanir
Rauði krossinn hyggst loka Vin, athvarfi fyrir fólk með geðraskanir, í mars vegna mikils rekstrarkostnaðar. 
Leitaði eftir samstarfi við Reykjavíkurborg. Vinafélagið stofnað til að koma í veg fyrir lokun athvarfsins.

GLATT Á HJALLA Athvarfið Vin hefur verið fjölsótt þau tuttugu ár sem það hefur verið 
starfrækt. Um 25 til 30 gestir sækja Vin á hverjum degi.

EFNAHAGSMÁL Fjármálafyrirtæki 
höfðu í lok ágúst afskrifað lán til 
einstaklinga um 163,6 milljarða 
króna. Niðurfærsla vegna hinn-
ar svokölluðu 110 prósenta leiðar 
nemur um 27,2 milljörðum en enn 
eru fimm þúsund mál í vinnslu. 
Þá nemur niðurfærsla vegna sér-
tækrar skuldaaðlögunar tæpum 
5,6 milljörðum króna en 600 mál 
eru enn í vinnslu.

Þetta kemur fram í tölum sem 
Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) 
sendu frá sér í gær. Tölurnar eru 
í samræmi við tölur sem birtust 
í Þjóðhagsáætlun 2012 sem Árni 
Páll Árnason, efnahags- og við-
skiptaráðherra, lagði fyrir Alþingi 
í síðustu viku.

Í tilkynningu Samtaka fjármála-
fyrirtækja kemur einnig fram að 
fjármálafyrirtæki landsins höfðu 
lokið endurútreikningi á 70 þús-
und gengistryggðum lánum í lok 
ágúst. Þar af voru rúm 12.700 fast-
eignalán og 57 þúsund bifreiðalán. 
Heildarniðurfærsla fasteigna-
veðlána vegna endurútreiknings 
var rúmir 92 milljarðar króna og 
heildarniðurfærsla bifreiðalána 
um 38,4 milljarðar króna.

Í tilkynningunni frá SFF kom 
einnig fram að í eldri tölum frá 
samtökunum var niðurfærsla 
vegna endurútreiknaðra bílalána 
ofmetin um rúma tvo milljarða 
króna. 
 - mþl

Uppfærðar tölur um afskriftir á lánum einstaklinga:

164 milljarða afskriftir 

ÍBÚÐARHÚS Endurútreikningar gengistryggðra lána í kjölfar dóms Hæstaréttar um 
ólögmæti slíkra lána hafa talsvert gengið á afskriftasvigrúm fjármálastofnana. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SAMFÉLAGSMÁL Íslendingar eru næsthamingju-
samasta þjóð veraldar á eftir Dönum. Þetta er 
niðurstaða Efnahags- og framfarastofnunar 
Evrópu (OECD) sem hefur gefið út skýrslu 
um vellíðan og hamingju í 40 löndum víða um 
heim.

Á eftir Dönum og Íslendingum koma Jap-
anar, Indónesar, Hollendingar, Norðmenn og 
Svíar. Niðurstöðurnar byggja á svörum íbúa 
í löndunum við spurningum um líðan sína. 
Tyrkir, Eistar og Ungverjar voru óhamingju-
samastir þeirra þjóða sem rannsakaðar voru.

Í skýrslunni er einnig gerð tilraun til að 
mæla lífskjör í löndum OECD. Þar trónir Dan-
mörk einnig á toppnum en Ísland er í 16. til 17. 
sæti ásamt Belgíu. Á eftir Danmörku koma 

Kanada og Noregur á lífskjaralistanum.
Í skýrslunni er litið til ellefu þátta sem 

taldir eru hafa áhrif á hamingju og vellíðan. 
Þeirra á meðal eru tekjur, starfsumhverfi og 
húsnæði en einnig heilsa, menntun, samheldni 
þjóðfélags og hreinleiki umhverfis. Skýrsl-
an, sem kom út á miðvikudag, er gefin út í 
tengslum við vinnu OECD við að hanna lífs-
kjaramælikvarða sem eru víðtækari en verg 
landsframleiðsla.

Meðal niðurstaðna skýrslunnar eru að það 
að vera í starfi er lykilatriði þegar kemur 
að vellíðan einstaklinga. Gott starf tryggir 
tekjur, hefur jákvæð áhrif á sjálfsmynd og 
ýtir undir félagsleg tengsl.   
 - mþl

OECD mælir hamingju íbúa og lífskjör í 40 löndum víða um heim:

Íslendingar næsthamingjusamastir á eftir Dönum

AUSTURVÖLLUR Íslendingar eru næst hamingjusam-
asta þjóð heims að mati OECD. Lífskjör þykja hins 
vegar betri í fimmtán öðrum löndum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

1. Hvar munu forsetahjónin verða 
viðstödd galakvöldverð ásamt 
kóngafólki af Norðurlöndunum? 

2. Hver var heildarafli íslenskra 
skipa fyrstu sjö mánuði ársins? 

3. Hvaða lið í handbolta karla 
hefur fullt hús stiga eftir fjórar 
umferðir? 

SVÖR: 1. Í NEW YORK. 2. 928 
ÞÚSUND TONN. 3. FRAM.

LÖGREGLAN Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu lagði hald á 
fimmtíu kannabisplöntur við hús-
leit í íbúð í Vogahverfi í gærdag. 

Enginn bjó í íbúðinni þar sem 
efnið fannst, heldur var hún 
undirlögð af plöntum og tækjum 
til ræktunar á kannabis. Einnig 
var lagt hald á tækin. 

Einn var handtekinn vegna 
málsins og telur lögreglan að 
málið sé upplýst. Þá minnir lög-
reglan á það í tilkynningu að 
hægt sé að hringja nafnlaust í 
fíkniefnasímann, 800 5005, til að 
koma á framfæri upplýsingum 
um fíkniefnamál.  - þeb

Kannabisræktun upprætt:

50 plöntur í 
mannlausri íbúð

Falsaði nafn konu
Ríkissaksóknari hefur ákært konu 
á fertugsaldri fyrir fíkniefnaakstur 
og fölsun. Konan ók um Reykjavík 
þar til lögregla stöðvaði för hennar. 
Þegar lögreglumenn höfðu afskipti af 
ákærðu gaf hún ranglega upp nafn og 
kennitölu annarrar konu og reyndi að 
koma sökinni yfir á hana. 

DÓMSMÁL

Skilaði ekki uppgjöri
Fyrrverandi starfsmaður vínbúðar-
innar á Hellu hefur verið ákærður fyrir 
að skila ekki uppgjöri verslunarinnar, 
ríflega 175 þúsund krónum, fyrir tvo 
daga árið 2009. Þannig hafi hann 
haldið fjármunum með ólögmætum 
hætti frá eiganda sínum.

VEISTU SVARIÐ?



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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KJÚKLINGA-

MARKAÐUR
Í DAG LAUGARDAG

KL. 11-16
Kjúklingamarkaðurinn er í Krónunni

Lindum / Bíldshöfða / Granda / Mosfellsbæ / Selfossi / Akranesi

– fyrst og   fremst ódýr

Krónu kjúklingabringur, 
magnpakkning

1998kr.
kg

Krónu kjúklinga Hot Wings

448kr.
kg

Kjúklingur með lime og rósmarín

1078kr.
kgKrónu kjúklingavængir, 

í appelsínu og engifer marineringu

448kr.
kg

Krónu kjúklingaleggir, 
í appelsínu og engifer marineringu

798kr.
kg

Nýtt! Nýtt!
Nýtt!

Krónu kjúklingur, 
ferskur

798kr.
kg

FRÁBÆRT
VERÐ!

Smakk 
/
Kynning /

TAÍLAND, AP Ótti hefur gripið um sig 
í Bangkok, höfuðborg Taílands, um 
að flóðavatnið, sem kaffært hefur 
stóra hluta landsins, muni brátt 
flæða yfir borgina.

Um níu milljónir manna búa í 
Bangkok þannig að mikil ringul-
reið myndi skapast ef fólkið þyrfti 
að forða sér í skyndi. Forsætis-
ráðherra landsins fullyrðir þó að 
flóðavarnir borgarinnar muni 
halda. Rammgert kerfi af stíflum, 
skurðum og flóðvarnargörðum 
hafi verið styrkt undanfarna daga 
og vikur.

„Ég stend harður á því að flóðin 
muni aðeins hafa áhrif á úthverfi 
Bangkok en verði ekki mikil í 
öðrum hverfum,“ sagði Yingluck 
Shinawatra forsætisráðherra í gær.

Stjórnvöld hafa samt undanfarna 
daga haft uppi aðvörunarorð um 
að flóðin séu að ná hættumörkum. 
Þegar rigningarnar næstu daga 
bætast ofan á vatnsflóðið norðan 
úr fjöllunum verði vart hægt að 
koma í veg fyrir flóð í höfuðborg-
inni, ekki síst þar sem háflæði er 
á sama tíma.

Vatnsyfirborðið geti hækkað 
það hratt að stjórnvöld geti ekkert 
gert annað en horft á þegar vatnið 
flæðir yfir borgina.

Nyrst í borginni fylgdist Somjai 
Tpientong áhyggjufull með vatns-
yfirborðinu hækka jafnt og þétt. 
Hún sagðist ekki átta sig á því 
hvort sandpokavarnir muni duga 

til að verja borgirnar Bangkok og 
Rangsit.

„Ef vatnið kemur þá verð ég að 
láta það gerast. Ég hef ekki nokkra 
möguleika til að stöðva það. Hvað 
mig varðar, þá mun ég flytja mig 

upp á efri hæð hússins,“ sagði hún. 
„Ég kenni í brjósti um það fólk sem 
býr á lægri slóðum.“

Ástandið er orðið mjög slæmt 
víða í Taílandi. Flóðin í ár, sem eru 
þau verstu sem Taílendingar hafa 

kynnst í hálfa öld, hafa nú þegar 
kostað nærri 300 manns lífið. 

Þau hafa raskað lífi hjá meira en 
átta milljón manna í 61 af 77 hér-
uðum landsins. 
 gudsteinn@frettabladid.is

Íbúar í Bangkok búa sig 
undir mikil vatnsflóð
Flóðin í Taílandi eru þau verstu í hálfa öld og er nú óttast að flóðavarnir höfuðborgarinnar Bangkok dugi 
ekki til að verja borgina. Flóðin hafa eyðilagt uppskeru og kaffært heilu bæina víðs vegar um landið.

VAÐIÐ Í ÖKKLA Á þessum markaði í Bangkok var vatnið þegar byrjað að flæða. NORDICPHOTOS/AFP

LEIKUR Spilað verður upp á 
stærsta vinninginn í Bylgju-
bingóinu, sem útvarpsstöðin 
Bylgjan stendur fyrir, í dag. 
Um 40 þúsund þátttakendur eru 
þegar skráðir til leiks. 

Lokavinningur bingósins sam-
anstendur af 100 þúsund króna 
inneign á mánuði í heilt ár hjá 
Krónunni, afnot af fjölskyldubif-
reið frá Avis í heilt ár, bensín á 
bílinn frá Orkunni og 500 þúsund 
króna inneign hjá Ilvu Korpu-
torgi. 

Bingóið verður spilað allan 
daginn á Bylgjunni. Nýir not-
endur geta náð sér í bingóspjöld 
á vefnum bylgjan.is og uppfær-
ast þær tölur sem þegar er búið 
að draga út sjálfkrafa. Þeir sem 
fá bingó og símtal frá Bylgjunni 
verða að svara: „Bylgjubingó“. 
 - kh

Bylgjubingóið heldur áfram:

Stóri vinningur-
inn dreginn út 

LEIKA SÉR VIÐ JACKSON Í Rio de 
Janeiro er þessi stytta af Michael 
Jackson, með útréttar hendur svipað 
og Kristslíkneskið í sömu borg.

NORDICPHOTOS/AFP
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LANDSFUNDUR SAMFYLKINGARINNAR 2011 Í REYKJAVÍK
 
FÖSTUDAGUR 21. OKTÓBER – Íþróttamiðstöð Vals að Hlíðarenda

 16.30 Setning landsfundar: Jóhanna Sigurðardóttir, formaður Samfylkingarinnar
  Tónlist og ávörp
  Ályktanir og tillögur lagðar fram
 20.00 Landsfundargleði – skemmtiatriði og tónlist

 LAUGARDAGUR 22. OKTÓBER
 9.00 Skýrslur úr flokksstarfi
 10.00 Málefnanefndir
 11.00–12.00 Kosning formanns
 12.00–12.50 Málstofur

 13.00–14.00 Richard Wilkinson - erindi

  Hvað getum við gert til að auka jöfnuð og velferð í samfélaginu?

 15.30–16.30  Kosning varaformanns
 17.00  Ísland í Evrópu

    Guðmundur Gunnarsson, rafiðnaðarmaður

 SUNNUDAGUR 23. OKTÓBER

 AÐRIR VIÐBURÐIR Í TENGSLUM VIÐ LANDSFUNDINN

 FÖSTUDAGUR 21. OKTÓBER
 8.30–10.00 Gefið okkur séns! – Ungt fólk og atvinnumál

 12.00–14.00  Aðalfundur sveitarstjórnarráðs
 13.00–15.00  Aðalfundur samtakanna 60+

Sjá dagskrá í heild: landsfundur.is | xs.is

JÖFNUÐUR
ATVINNA
 VELFERÐ

LANDSFUNDUR
SAMFYLKINGARINNAR
AÐ HLÍÐARENDA
21.–23. OKTÓBER 2011

{

{

{

Allir velkomnir!

Allir velkomnir!

Allir velkomnir!

DÓMSMÁL Ægir Geirdal listamað-
ur hefur stefnt Steingrími Sæv-
ari Ólafssyni, ritstjóra vefmiðils-

ins Pressunnar, 
fyrir meiðyrði. 
Hann krefst 
ómerkingar á 
sex ummælum 
þar sem hann 
er sakaður um 
kynferðisbrot.

Ummælin 
sem um ræðir 
birtust frá því 
í nóvember í 
fyrra þar til í 
maí. Tvær syst-
ur stigu fram í 
kjölfar þess að 
Ægir bauð sig 
fram til setu á 
stjórnlagaþingi 
og sökuðu hann 
um að hafa mis-
notað sig þegar 
þær voru börn. 
Hann hafnaði 

ásökununum og hótaði bæði þeim 
og miðlinum lögsókn. Ekkert hefur 
þó orðið af málshöfðun á hendur 
systrunum.

Ægir krefur Steingrím Sævar 
um eina milljón króna í miskabæt-
ur og 200 þúsund krónur að auki til 
að kosta birtingu dómsins. Stein-
grímur hefur hafnað sök. - sh

Sakaður um kynferðisbrot:

Ægir Geirdal 
stefnir ritstjóra

ÆGIR GEIRDAL

STEINGRÍMUR 
SÆVARR ÓLAFSSON

BORGARMÁL Dómnefnd Phillipe 
Rotthier-stofnunarinnar hefur 
veitt arkitektastofunum ARGOS, 
Gullinsniði og Studio Granda sér-
staka viðurkenningu fyrir hönn-
un endurbyggingar eftir miðbæj-
arbrunann.

Viðurkenningin er veitt fyrir 
besta endurnýjun í borgum, 
bæjum eða byggingum í Evrópu 
síðastliðin fimm ár. Verðlaunin 
eru virt meðal arkitekta. Verð-
launin verða veitt á morgun við 
hátíðlega athöfn í Arkitektúrsafn-
inu í La Loge í Brussel.   - shá

Íslenskir arkitektar heiðraðir:

Hönnun bruna-
reits verðlaunuð

TIL SÓMA Lækjargata 2 og 2b og Austur-
stræti 22 brunnu til kaldra kola en hafa 
verið byggð upp í upprunalegri mynd.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Vilja fleiri börn í Bláfjöll
Stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæð-
isins hefur falið framkvæmdastjóra 
sínum að vinna úr hugmyndum um 
hvernig hægt sé að stuðla að fjölgun 
barna í Bláfjöllum og skoða frekari 
markaðstækifæri í því sambandi.

VETRARÍÞRÓTTIR

LÖGREGLUMÁL Ofurölvi karl-
maður ók bíl sínum gegn rauðu 
ljósi á gatnamótum í Kópavogi á 
fjórða tímanum í fyrrinótt, þvert 
á annan bíl, sem var að aka þar 
yfir á grænu ljósi.

Þrátt fyrir harðan árekstur 
slasaðist enginn, en báðir bíl-
arnir voru óökufærir á eftir og 
þurfti að fjarlægja þá með krana-
bíl. Að sögn lögreglu var maður-
inn, sem olli árekstrinum, mikið 
drukkinn. Annar ökumaður var 
tekinn úr umferð í Reykjavík í 
nótt vegna ölvunaraksturs.

Keyrði yfir á rauðu ljósi:

Ofurölvi maður 
lenti í árekstri 

VIÐSKIPTI Valitor mun bráðlega fara af stað 
með verkefni þar sem hópi viðskiptavina fyr-
irtækisins verður boðið að nota farsíma sinn 
sem kreditkort. Um er að ræða samstarfs-
verkefni Valitor, Visa í Evrópu og norska 
tækniöryggisfyrirtækisins Oberthur en 
Ísland verður tilraunamarkaður fyrir þessa 
nýju tækni.

„Það er mér sérstök ánægja að kynna í 
dag nýjung á sviði greiðslulausna sem mun 
á næstu misserum breyta því hvernig fólk 
hagar sínu daglega lífi,“ sagði Viðar Þorkels-
son, forstjóri Valitor, á blaðamannafundi í 
Hörpu í gær. Viðar sagði stefnu fyrirtækj-
anna vera að gera veskið óþarft með því að 
færa kredit- og debetkort inn í farsímann.

Tæknin gerir einstaklingum kleift að 
greiða fyrir hvers konar vörur og þjónustu 
með farsíma án snertingar við posa eða annan 
búnað.

Tilraunaverkefnið fer af stað í byrjun 
næsta árs og verður þúsund símnotendum 
boðið að taka þátt. Auk þess koma að því fjöl-
margir seljendur vöru og þjónustu. Verkefnið 
á Íslandi er það langstærsta sem ráðist hefur 
verið í með þessari tækni en mikil ánægja 
hefur mælst með hana þar sem hún hefur 
verið prófuð.

Viðar segir að gangi allt að óskum verði 
mögulegt að fara með verkefnið í almenna 
dreifingu á seinni hluta árs 2013.

  - mþl

Valitor af stað með tilraunaverkefni þar sem Visa-kort eru færð inn í farsíma:

Stefna að því að gera veskið óþarft

Í HÖRPU Í GÆR Viðar Þorkelsson, forstjóri Valitor, 
ásamt Niels Hendrik Andersen frá Oberthur og Fredrik 
Wester man frá Visa í Evrópu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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FRÉTTASKÝRING: Hlutverk forsetans í stjórnarskrá Íslands

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

JÓN KALMAN LOKAR HRINGNUM
Dagskrá í Bókabúð Máls og menningar kl. 15-16 í dag

Hjarta mannsins - Jón Kalman Stefánsson Í gamalli arabískri læknisbók segir að hjarta mannsins 
skiptist í tvö hólf, annað heitir hamingja, hitt örvænting. Hjarta mannsins er sjálfstætt framhald 
bókanna Himnaríki og helvíti (2007) og Harmur englanna (2009) sem hlotið hafa einróma lof um 
alla Evrópu. Hjalti Rögnvaldsson leikari les upp úr bókinni.
Tilboð 4.490 í stað 5.890,-

Værð - Sveinn Dúa og Hjörtur Ingvi. Værð er fyrsta einsöngsplata Sveins Dúu Hjörleifssonar. 
Hún inniheldur þjóðþekkt lög úr bókinni Íslenskt söngvasafn eða "Fjárlögunum". 
Lögin er útsett af Hirti Ingva Jóhannssyni úr Hjaltalín, sem einnig leikur á píanó
Sveinn og Hjörtur leika nokkur lög af plötunni.
Tilboð 2.190 í stað 2.790,-  

Ljósmyndasýning
Sýning á gömlum ljósmyndum úr bókabúðinni hangir uppi víðsvegar um verslunina. 
Hún var unnin af starfsfólki Bókabúðar Máls og menningar í góðu samstarfi við 
Ljósmyndasafn Reykjavíkur vegna 50 ára starfsafmælis verslunarinnar í húsinu.

Hjörleifur Valsson og Jón Þorsteinn Reynisson spila ljúfa tóna á fiðlu og harmonikku.

Gunnar Helgi Kristinsson, 
prófessor í stjórnmálafræði við 
Háskóla Íslands, segir athyglis-

vert hve 
hægt sé að 
lesa ákvæði 
stjórnar-
skrártillögu 
stjórnlagaráðs 
varðandi 
forsetann á 
ólíka vegu. 
Óheppilegt 
sé hve opin 
þau séu fyrir 
túlkunum.

„Það átti að vera eitt af 
leiðarljósum vinnunnar kringum 
stjórnlagaráð að skýra texta 
stjórnarskrárinnar; það stæði for-
seti þar sem forseti ætti að vera 
og eitthvað annað þar sem við 
ætti. Samkvæmt þessu hefur það 
ekki lánast eins og að var stefnt.“

Gunnar Helgi segir þó að 
þingið eigi eftir að fara í gegnum 
textann og geti skerpt á ákvæð-
unum. Mikilvægt sé að skýra þau, 
enda hafi nánast þurft þýðingar-
handbók með stjórnarskránni 
frá 1944 til að skilja hvað þar er 
á ferð.

„Margir útlendingar hafa lesið 
kaflana um forsetann þannig 
að hér væri mjög valdamikill 
forseti. Hér á Íslandi hafa verið 
deilur um hve mikil völd forsetinn 
hefur. Það er náttúrulega mjög 
óheppilegt að svo sé og því er eitt 
af verkefnunum í vetur að hrein-
skrifa þennan texta.“

Of óskýr ákvæði

GUNNAR HELGI 
KRISTINSSON

Björg Thorarensen lögfræð-
ingur segir tillögur stjórn-
lagaráðs gera ráð fyrir 
mjög skertu hlutverki for-
seta Íslands. Ólafur Ragnar 
Grímsson hefur sagt tillög-
urnar auka hlutverk forset-
ans. Björg segir stjórnar-
skrána lítt endurspegla að á 
Íslandi sé lýðveldi og breyt-
ingar þurfi að bæta úr því.

Skýrsla forsætisnefndar um tillög-
ur stjórnlagaráðs um breytingar 
á stjórnarskrá Íslands var lögð 
fyrir Alþingi á þriðjudag. Málið 
var tekið til fyrstu umræðu, en að 
henni lokinni vísað til stjórnskip-
unar- og eftirlitsnefndar. Nefnd-
inni er ætlað að taka tillögurnar 
til meðferðar, en ekki liggur end-
anlega ljóst fyrir hvenær málið 
kemur aftur fyrir þingið.

Ásta Ragnheiður Jóhannesdótt-
ir, forseti Alþingis, mælti fyrir 
skýrslunni. Hún minnti á að aðeins 
Alþingi geti breytt stjórnarskrá 
landsins og þingið gæti ekki fram-
selt vald sitt til breytinga á stjórn-
arskrá.

Óljóst er hver málsmeðferð-
in verður, hvort frumvarp byggt 
á skýrslunni verður lagt fyrir á 
yfirstandandi þingi eða því næsta. 
Núverandi þing þarf að samþykkja 
breytingar á stjórnarskrá, boða til 
kosninga og nýkjörið þing að sam-
þykkja þær til að ný stjórnarskrá 
taki gildi.

Jóhanna Sigurðardóttir for-
sætisráðherra sagði í samtali við 
Fréttablaðið í síðasta mánuði að 
hún vildi að málið færi í ráðgef-
andi þjóðaratkvæðagreiðslu sam-
hliða forsetakosningum, sem verða 
í júní á næsta ári.

Ólík túlkun
Ólafur Ragnar Grímsson forseti 
sagði við setningu Alþingis í byrj-
un mánaðarins að tillögur stjórn-
lagaráðs fælu í sér efld umsvif for-
setans á vettvangi stjórnkerfisins 
og færðu forsetanum aukna ábyrgð.

„Það þekkja allir í þessum sal 
og reyndar þjóðin líka að á undan-
förnum árum og áratugum hefur 
oft verið um það deilt hvort forseti 
lýðveldisins eigi að hafa mikil eða 
lítil umsvif á vettvangi stjórnkerf-
isins. Svar stjórnlagaráðsins er 
skýrt. Tillögur þess fela í sér mun 
valdameiri forseta,“ sagði forset-
inn við setninguna.

Ekki eru allir sammála Ólafi 
Ragnari um að svarið sé skýrt. 
Tveir fulltrúar stjórnlagaráðs, 
þeir Eiríkur Bergmann Einarsson 
og Vilhjálmur Þorsteinsson, hafa 
áréttað þá skoðun sína að túlkun 
Ólafs Ragnars sé ekki rétt.

Vilhjálmur fer ekki í grafgöt-
ur með að stjórnlagaráð leggi 
„ekki til verulegar breytingar á 
völdum forseta frá því sem verið 
hefur“. Meðal þess sem Ólafur 
túlkaði sem aukið vald forseta var 

meiri aðkoma að 
stjórnarmynd-
un. Vilhjálmur 
segir hins vegar 
að forsetinn 
hafi, samkvæmt 
tillögum ráðs-
ins, enn form-
lega aðkomu að 
stjórnarmyndun 
sem verkstjóri 
og jafnvel sátta-
semjari. „En 

vitaskuld er lokaorðið þingsins, 
eins og vera ber í þingræðisríki, 
þar sem ríkisstjórn situr í umboði 
þingsins og er ábyrg gagnvart því.“

Eiríkur Bergmann sagði í sam-
tali við DV að vægi forsetans í 
stjórnskipun væri áþekk í tillög-
um stjórnlagaráðs og núgildandi 
stjórnarskrá. Völdin hvorki ykjust 
né minnkuðu.

„Tillögur stjórnlagaráðs fela 
ekki í sér mikla vægisbreytingu á 
stöðu forseta Íslands. Það er hins 
vegar skýrt frá hinni óskýru stöðu 
sem er í núverandi stjórnarskrá. 
Vægi þess er engu að síður sam-
bærilegt því sem það er í núver-
andi stjórnarskrá.“

Ekki lýðveldisstjórnarskrá
Fréttablaðið leitaði álits Bjarg-
ar Thorarensen, prófessors við 
lagadeild Háskóla Íslands og sér-
fræðings í stjórnskipunarrétti, á 
því hvað fælist í stjórnarskrártil-
lögum stjórnlagaráðs hvað varðar 
forseta Íslands.

Í ljósi hugmynda um endur-
skoðun stjórnarskrár Danmerkur, 
en ríkisstjórnin þar vill minnka 
vægi konungsvaldsins til sam-
ræmis við raunverulega stöðu, er 
athyglisvert að velta hugmyndum 

um stöðu forseta Íslands fyrir sér.
Björg geldur þó varhug við 

því að setja of mikið samasem-
merki þar á milli. Hún segir hins 
vegar ljóst að hlutverk forsetans 
í íslenskri stjórnarskrá sé ekki í 
samræmi við raunverulegt vald.

„Danska stjórnarskráin er 
allavega meira í samræmi við það 
að Danmörk sé konungsríki, en sú 
íslenska samræmist því að Ísland 
sé lýðveldi.“ Það segir Björg helg-
ast af því að lýðveldisstjórnarskrá-
in sé arfleifð frá konungsdæminu, 
þó að hér hafi verið komið inn 
synjunarákvæði forseta.

Formlegt vald minnkar
Björg segir engum blöðum um 
það að fletta að vald forsetans sé 
minnkað í tillögum stjórnlagaráðs. 
Í raun og veru sé tekið mikið af 
formlegu valdi hans.

„Hann er til að mynda ekki 
almennt annar framkvæmdar-
valdshafa sem undirrita ráðherra-
ábyrgðina eins og í núverandi 
stjórnarskrá. Stjórnlagaráðstillög-
urnar draga því mjög úr formlegu 
valdi forsetans.“

Spurð hvort um eðlilega þróun 
sé að ræða segir Björg það háð 
vilja þjóðarinnar. Hver stjórnar-
skrá í hverju ríki hafi sín sérkenni 
og enginn staðall sé um hvað sé 
eðlilegt í þeim efnum. „Hins vegar 
er venjulega, í lýðveldum eins og 
Ísland er, ekki sambærileg upp-
setning á völdum forseta og hér 
er.“

Dregið úr hlutverki forseta Íslands

ÞINGSETNING Orð Ólafs Ragnars Grímssonar forseta við setningu Alþingis hafa vakið upp umræður um hvaða tillögur stjórnlaga-
ráð hefur um breytingar á stöðu forseta Íslands í tillögum að stjórnarskrá. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

BJÖRG 
THORARENSEN

Stjórnarráðstillögurnar 
draga því mjög úr 

formlegu valdi forsetans.

BJÖRG THORARENSEN 
PRÓFESSOR VIÐ LAGADEILD HÍ





7998
KR. DS

7998
KR. DS

COW&GATE BARNAMATUR 

398
KR. 6 GLÖS

159
KR. 385 G

MYLLU HEIMILISBRAUÐ

189
KR. 2 LTR.

129   
KR.1 LTR.

1395 
KR.KG

SÉRSKORIÐ FERSKT  LAMBALÆRI

SÉRSKORIÐ BÓNUS LAMBALÆRI ÞAR SEM EFSTI HLUTI 
MJAÐMABEINS OG RÓFUBEINIÐ ER SKORIÐ FRÁ 
OG ÞVÍ ER MEIRA KJÖTOG 
MINNA BEIN Á LÆRINU!

JURTAKRYDDAÐ GRILL LAMBALÆRI

1395
KR. KG

FERSKUR GRÍSABÓGURFERSKURFFEERRSKURSKKUR GRÍSABÓGUR

598  
KR.KG

FERSKUR ÚRB. GRÍSAHNAKKIÚÚ Í

998  
KR.KG

FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR

1995
KR.KG

 FERSKUR  HEILL KJÚKLINGUR

695
KR.KG

FERSKUR 
KJÖRFUGL

FERSKUR 
KJÖRFUGL

LÍFRÆNT-HIMNESKUR

ENGIFER
DRYKKUR

ÞESSI FRÁBÆRI DRYKKUR KOMINN AFTUR

259
KR. 330 ML



HOLLENSKUR LAUKUR Í LAUSU 
69 KR.KG.

HVÍTLAUKUR 250g  
198 KR.

HOLLENSKUR BUFF LAUKUR  
98 KR.KG.

KÍNVERSKUR HEILL HVÍTLAUKUR 250G  
298 KR.

HOLLENSKUR RAUÐLAUKUR  500g 
198 KR.

HOLLENSKUR RAUÐLAUKUR Í LAUSU  
98 KR.KG.

PAKKAÐUR LAUKUR 500g 
198 KR.

BLAÐLAUKUR 
159 KR.KG.

AMERÍSKUR VORLAUKUR 80g 
159 KR.

íslenskir tómatar 1 kg.

295
KR. 1 KG

SÖLUFÉLAG GARÐYRKJUMANNA
GRAND SALAT

LÍFRÆNAR AKURSELS
GULRÆTUR  500 GRÖMM

359
 KR. 1/2 KG.

NÝJAR ÍSLENSKAR KARTÖFLUR Í LAUSU 
GULLAUGA OG RAUÐAR

145
KR. KG

198
KR. STK
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V
ið erum eiginlega dálítið hátt uppi, það er svo gaman að 
vera til hérna,“ segir Kristín Steinsdóttir, formaður Rit-
höfundasambands Íslands, um Bókamessuna í Frankfurt 
í samtali við Fréttablaðið í dag. Ekki er nema von að 
íslenskir höfundar og útgefendur svífi um á bleiku skýi 

þessi dægrin, enda hafa þeir verið miðpunktur athyglinnar á einni 
áhrifamestu bókakaupstefnu heims. Fræjunum hefur verið sáð og 
nú bíðum við uppskerunnar. 

Heiðurssess Íslands á Bókamessunni í Frankfurt er ein viðamesta 
landkynning sem Íslandi hefur hlotnast. Langmesta afrekið í því 

sambandi er að yfir 200 bækur 
hafa verið þýddar á þýsku. Það 
hefur í för með sér ófá tækifæri 
fyrir höfunda á málsvæði sem er 
svo lítið að það er óaðgengilegt 
þorra útgefenda í heiminum. 
Full ástæða er til að fagna þeirri 
athygli sem íslenskar bókmenntir 
njóta í Þýskalandi. Að sama skapi 

er einnig mikilvægt að halda sig á jörðinni og gera raunhæfar vænt-
ingar um árangurinn í kjölfarið. Haft hefur verið á orði að heiðurs-
sess Íslands í Frankfurt í ár marki tímamót; að íslenskar bókmenntir 
séu nú orðnar alþjóðlegar; í haust hafi til dæmis sá fáheyrði atburður 
gerst að bók eftir íslenskan höfund, Hallgrím Helgason, hafi komið 
út á þýsku áður en hún kom út á frummálinu. 

Velgengni á erlendum mörkuðum getur sannarlega skipt sköpum 
fyrir rithöfunda í litlu landi, þar sem fáir selja mikið meira en fimm 
til tíu þúsund eintök af hverjum titli. Velgengni eins höfundar erlend-
is getur jafnvel reynst lyftistöng fyrir heilt bókaforlag, sem aðrir 
höfundar njóta þá jafnvel góðs af. Auðvitað er það ánægjuefni fyrir 
íslenska höfunda að eygja möguleika á aukinni útbreiðslu og fleiri 
lesendum. Um leið hlýtur það að vera þeim tilefni til að leiða hugann 
að því fyrir hvern þeir skrifa. Arnaldur Indriðason, sem notið hefur 
mestrar alþjóðlegrar velgengni íslenskra höfunda í seinni tíð, svar-
aði þeirri spurningu fyrir sitt leyti í viðtali við Fréttablaðið fyrir 
nokkrum árum. „Ég skrifa fyrst og fremst fyrir íslenska lesendur, 
þeim á ég allt að þakka …“

Erlend útgáfa er aftur á móti engin trygging fyrir góðri sölu. Af 
þeim 200 bókum sem komið hafa út á þessu ári eiga sjálfsagt tiltölu-
lega fáar eftir að ná almennum vinsældum og enn færri íslenskir 
höfundar eftir að ná þeirri stöðu að verða „alþjóðlegir“. Ekki er loku 
fyrir það skotið að í kjölfar Bókamessunnar verði jafnvel tímabundið 
bakslag í útgáfu á íslenskum ritum í Þýskalandi; að markaðurinn 
þar í landi verði hreinlega mettur í bili. Þetta er ekki sett fram sem 
hrakspá, heldur varnagli sem verður að slá. 

Eitt merkasta framlag Íslendinga til heimsmenningarinnar er 
vafalítið bókmenntaarfurinn, og Bókamessan í Frankfurt er sann-
arlega merkur áfangi í útgáfusögu á Íslandi. Höfum samt hugfast 
að íslenskar bókmenntir eru ekki á leið í útrás að sigra heiminn. 
Við eigum ekki eftir að eignast tugi alþjóðlegra metsöluhöfunda á 
næsta áratug. Við getum í besta falli vonast til að íslensk skáld haldi 
áfram að leggja eitthvað til umheimsins og að íslensk rit leggi undir 
sig aðeins fleiri hillumetra í bókaskápum heimsins. Það væri í sjálfu 
sér ekki lítið afrek. 

SPOTTIÐ

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

SKOÐUN

Bergsteinn 
Sigurðsson
bergsteinn@frettabladid.is

Athygli vakti á dögunum 
að ríkisstjórnin vildi ekki 
gera þær sakir upp við 
forseta Íslands í ríkisráði 

þegar hann fór í erlenda fjölmiðla 
til þess að tala gegn þeirri ákvörð-
un Alþingis að sækja um aðild að 
Evrópusambandinu. Viðtal fjár-
málaráðherra á BBC í vikunni 
skýrir vel vanmátt ríkisstjórnar-
innar í þessum efnum.

Erlendir stjórnmálamenn og 
fréttamenn eiga erfitt með að skilja 
að þjóðhöfðingi tali gegn löggjafar-
þingi sínu og stefnu utanríkisráð-
herra síns. En augu þeirra verða 
eins og undirskálar þegar fjármála-
ráðherra lýsir því að flokkur hans 

hafi verið fylgj-
andi umsókn um 
aðild en sé henni 
þó í grundvallar-
atriðum andvíg-
ur. 

Forsetinn 
verður að sönnu 
ekki sakaður um 
tvöfeldni. Hann 
hefur hins vegar 
breytt túlkun 
stjórnarskrár-

innar þannig að framkvæmdar-
valdið starfar nú í tveimur sjálf-
stæðum stoðum sem bera tvær 
gjörólíkar stefnur í utanríkismál-
um á borð fyrir stjórnvöld erlendra 

ríkja og erlenda fjölmiðla. Einu 
gildir hvort menn fylgja forsetan-
um eða utanríkisráðherranum að 
málum. Ekkert alvöru ríki getur 
leyft sér að búa við stjórnskipun af 
þessu tagi. 

Þegar fjármálaráðherrann kemur 
fram í BBC og lýsir stefnu sinni í 
Evrópumálum er hann hins vegar 
að sýna umheiminum hvernig menn 
eru tvöfaldir í roðinu á Íslandi. Við 
því er lítið að segja því að það er 
ákvörðun fólksins að hafa hlutina 
með þessum hætti. En það breytir 
ekki hinu að slík pólitísk tvöfeldni 
veikir stöðu Íslands í einhverjum 
mikilvægustu samningum sem 
Alþingi hefur tekið ákvörðun um. 

Tvöfeldni

Framkvæmdastjórn Evrópu-
sambandsins birti í vik-
unni skýrslu um fram-
vindu aðildarviðræðna við 

Ísland. Hún er um margt athygl-
isverð. Íslenska stjórnsýslan fær 
til að mynda viðurkenningu fyrir 
öguð og vönduð vinnubrögð. En 
þar segir einnig að tiltölulega 
hægt miði með undirbúning aðild-
ar á sviðum sem að hluta eða öllu 
standa utan við samninginn um 
evrópska efnahagssvæðið.

Þetta er alveg rétt mat. Það er 
að sjálfsögðu ekki hlutverk fram-
kvæmdastjórnarinnar að skýra 
hvers vegna staðan er ekki betri. 

En einmitt þar kemur pólitíska 
tvöfeldnin til sögunnar. Hún er 
meginskýringin á því að fram-
vinda málsins hefur ekki verið 
hraðari. Það er ekki aðeins að tvö-
feldnin dragi úr trúverðugleika 
gagnvart viðmælendunum heldur 
tefur hún beinlínis allan framgang 
málsins.

Á þessu er einföld skýring. Á 
þeim sviðum sem eru utan evr-
ópska efnahagssvæðisins þarf í 
mörgum tilvikum að móta pólitíska 
afstöðu Íslands og verja hagsmuni 
þess. Þeir sem eru efnislega and-
vígir öllum þeim breytingum sem 
hljótast af hugsanlegri aðild þrjósk-

ast við að axla ábyrgð á því sem er 
andstætt skoðunum þeirra. 

Þetta eru mannleg viðbrögð og 
skiljanleg frá því sjónarmiði. En hér 
er verið að veikja stöðu Íslands og 
tefja viðreisn efnahagslífsins. Hinn 
stjórnarflokkurinn sem er fylgjandi 
aðild ber fulla pólitíska ábyrgð á 
þessari stöðu. Ráðherrar VG sitja í 
umboði Samfylkingarinnar.  

Hér eru miklir almannahagsmun-
ir í húfi. Mikilvægt er því að menn 
geri sér grein fyrir því hvar vanda-
málin liggja og á hverra herðum 
ábyrgðin hvílir því kannanir benda 
til að ríflegur meirihluti vilji ljúka 
samningum.  

Veikleikamerki

Í skýrslu framkvæmda-
stjórnar Evrópusambandsins 
er vikið að stöðu efnahags-
mála. Þar segir að vaxandi 

verðbólga hafi nýlega knúið Seðla-
bankann til að hækka stýrivexti en 
aftur á móti hafi á sama tíma verið 
gefinn slaki í ríkisfjármálum. 
Hér bendir framkvæmdastjórnin 
réttilega á misvísandi skilaboð 
frá þeim stjórnvöldum sem bera 
ábyrgð á ríkisfjármálum og pen-
ingamálum.

Fjármálaráðherra sagði að slak-
að hefði verið á klónni í ríkisfjár-

málum vegna batnandi efnahags. 
Seðlabankinn herti aðhaldsað-
gerðir vegna merkja um versn-
andi stöðu. Nákvæmlega þetta 
sama gerðist á árunum fyrir hrun. 
Þá var gefið eftir í ríkisfjármálun-
um á sama tíma og Seðlabankinn 
hækkaði vexti upp úr öllu valdi 
til að draga úr þenslu. Allir vita 
hvernig fór. Er þessi sögulega end-
urtekning skynsamleg?  

Hvort sem menn eru fylgjandi 
Evrópusambandsaðild eða and-
vígir má ljóst vera að þessi ábend-
ing framkvæmdastjórnar Evrópu-

sambandsins sýnir veikleika í 
stjórn efnahagsmála. Aftur á móti 
er alveg ljóst að ríkisstjórn sem 
þannig stendur að málum er með 
hugann við allt annað en aðildar-
viðræðurnar. 

Fjármálaráðherra stefnir ekki að 
því að fullnægja þeim efnahagslegu 
stöðugleikakröfum sem fylgja aðild 
að Evrópusambandinu. Hugmynd  
hans er að beita gengisfellingum og 
verðbólgu. En hitt er alveg óútskýrt 
hvers vegna ráðherrar Samfylking-
arinnar fylgja honum í þessu eins og 
ýmsu öðru. 

Endurtekin saga

Bókamessan í Frankfurt þykir hafa tekist vel.

Fögnum með báða 
fætur á jörðinni

heimili& 
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UNAÐSREITUR

Hjónin Janina og Jozef Misiejuk rækta garð með 

alls kyns fögrum blómum og sumum framandi.

BLS. 4

Faldir fjársjóðir

Sigga Heimis fjallar um 

eftirsótta nytjahluti.
SÍÐA 2

Margt að sjá

Kaupmannahöfn 

kraumar af spennandi 

hönnunarviðburðum.
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VIKUTILBOÐ Á 500GB FLAKKARA

REYKJAVÍK AKUREYRI EGILSSTAÐIR
KEFLAVÍK

SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

BETRAALLTAF

VERÐ
SEX VERSLANIR

WD Passport 500GB

2,5" flakkari með 500GB hörðum 

disk, USB 3.0, einföldum mynd-

rænum afritunarhugbúnaði og 

256-bita lás sem verndar gögnin.

13.990

TILBOÐ

menning
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

ágúst 2011

SÍÐA 4

Listasagan 

Líftækni í ljósi 

bókmennta
Vélmenni, gervimenni og 

klón eru viðfangsefni bókar 

Úlfhildar Dagsdóttur.

SÍÐA 6

Hrafninn kyssir í Rekavík

Evan Fein hefur samið kammeróperu sem 

gerist í Rekavík á Hornströndum. 
SÍÐA 2

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HEFUR ORÐIÐ 

VVeVeVe ðrðrðrð ááá áððuðuðurrr TILBOÐ

Philips CR7D5JB25 25 stk. CD-R diskar á spindli
2.990 1.990

Philips CR7D5NB00 100 stk. CD-R diskar á spindli
9.990 6.990

Philips DR4S6B25F 25 stk. DVD+R diskar á spindli    4.990 3.490

Philips DR4S6J10C DVD+R diskur í hulstri

249
169

VIKUTILBOÐ Á 

GEISLADISKUM BETRA

ALLTAF
VERÐ

REYKJAVÍK AKUREYRI
EGILSSTAÐIR

KEFLAVÍK
SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

SEX VERSLANIR

ips CR7D5JB25 2

ÁPRENTANLEGIR

ÐSAÐSRRRRAÐSSRRRRR
Jozef Misiejukk ræk ræk ræræ

blómum og ssususus

Margt að sjá

Kaupmannahöfn 

kraumar af spennandi 

hönnunarviðburðum.

SÍÐA 6
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menning
[ SÉRB
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nng
, gervim

ón eru viðfangs

Úlfhildar Dagsdótt

SÍÐA 6
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matur[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]
júlí 2011 Feta og fersk  jarðarberSumarlegt salat að hætti mat-

reiðslumanna veitingahússins 73.
SÍÐA 6

Lífrænt
lostætiMarentza Poulsen töfrar fram veislu úr garðinum.SÍÐA 2

Ástríða er besta kryddið
Hjónin Gísli Egill Hrafnsson og Inga Elsa

Bergþórsdóttir elda af alúð og natni. 

REYKJAVÍK AKUREYRI EGILSSTAÐIR KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

VIKUTILBOÐ Á ÞRÁÐLAUSU19.990
ogitech ClearChat PCÞráðlaus heyrnatól með hljóðnema

Drægni er u.þ.b. 10 metrarHljóðnemi með umhverfishljóðsíu2.4GHz USB sendir fylgir

BETRA
ALLTAF

VERÐ
SEX VERSLANIR
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IK

1111111111

föstudagur
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●  Harpa Einarsdóttir 

hannar nýja fatalínu 

●  Á rúmstokknum 

●  Tískutáknið 

Amy Winehouse

THELMA BJÖRK

EINARSDÓTTIR

Stefnir á 

atvinnumennsku

Kr.

TILBOÐ

47.950

TILVALIN 

Í FERÐALAGIÐ

10.1”

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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HITAKÚTAR OG OFNAR MEÐ 15% AFSLÆTTI 
Olíufylltir rafmagnsofnar

Norskir ryðfríir hitakútar

H ópur áhugafólks um Tyrk-
land er á leið í menningar-
ferð til landsins um miðjan 
október með rithöfundinn 

og sálfræðinginn Jón Björnsson í 
broddi fylkingar. Hópurinn varð til 
á tveimur námskeiðum um Tyrkland 
sem Jón hélt í Endurmenntun Háskóla 
Íslands. „Það var í raun fólkið á nám-

skeiðinu sem kallaði eftir ferðinni 
en það langaði til að heimsækja þá 
staði sem við fjölluðum um. Við sett-
um okkur því í samband við starfs-
fólk ÍT-ferða sem tók að sér að skipu-
leggja ferðina.“ Jón segir sífellt fleiri Íslendinga 

leggja leið sína til Tyrklands en þá 
helst á suður- og vesturströndina. 

„Þar er ekki endilega að finna það 
sem er allra markverðast en Istan-
bul er til að mynda engu lík. Cappad-
ocia-héraðið, þar sem menn hafa 
holað bústaði og kirkjur í stein, er 
svo ennþá fjarri því að vera nokkru 
öðru líkt.“

Jón hefur hingað til ekki farið fyrir 
hópi ferðafólks en hann fer sjálfur í 

eina hjólaferð á ári og hefur talsvert 
hjólað um Istanbul og Tyrkland. Hann 
hefur skrifað tvær ferðabækur. Hin 
síðari kom út árið 2006 og heitir Með 
skör járntjaldsins. Hún lýsir ferð hans 
meðfram gamla járntjaldinu frá Pól-
landi og suður til Istanbul. „Ég hef 

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalögSEPTEMBER 2010

Heillandi Heidelberg  Kastalinn 
er stolt borgarinnar, segir heimamaður-
inn Þórdís Linda Þórarinsdóttir.
SÍÐA 6

Smæsta landið  Íbúar Vatikansins eru aðeins tæplega þús-und og eru allir læsir.SÍÐA 4

FRAMHALD Á SÍÐU 6

HEIMSVELDI OG KLETTABORGIR

Menningarferð um Tyrkland er fyrirhuguð í október en þar mun ótal sögu-legar minjar bera fyrir augu.

g Heillandi Heidelberg  Kastalinn 
er stolt borgarinnar, segir heimamaður-
inn Þórdís Linda Þórarinsdóttir.
SÍÐA 6
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VICKYMÝKRI LÖG Á NÝRRI PLÖTU

BJÖRKGEFUR ÚT RÁNDÝRT BOX 

FYRIR SAFNARA

vodafone.is

Í skólann
Stórsnjallir símar á frábæru verði

í verslunum Vodafone

Benedikt Freyr Jónsson
S: 5125411, gsm 8235055
benediktj@365.is

Ívar Örn Hansen 
S: 5125429 , gsm 6154349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S: 5125462, gsm 8233344
sigridurdagny@365.is 

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!
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HITAKÚTAR OG
HITAKÚTAR OG

Olíufylltir rafmagnsofnar

Norskir ryðfríir hitakútar

H ópur áhugafólks um Tyrk-
land er á leið í menningar-
ferð til landsins um miðjan 
október með rithöfundinn 

og sálfræðinginn Jón Björnsson í 
broddi fylkingar. Hópurinn varð til 
á tveimur námskeiðum um Tyrkland 
sem Jón hélt í Endurmenntun Háskóla 
Íslands. „Það var í raun fólkið á nám-

skeiðinu
en það l
staði sem
um okkur
fólk ÍT-fer
leggja ferð

Jón seg
leggja leiðhelst á suð

HEIMSVELDI Menningarferð um Tyrkland er fyrirhuguð íoktóber en þar mun ótal sögu-legar minjar bera fyrir augu.
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nu sem kallaði eftir ferðin
langaði til að heimsækja 
m við fjölluðum um. Við se
ur því í samband við starerða sem tók að sér að skirðina.“ 
gir sífellt fleiri Íslendð sína til Tyrklands eður- og vesturströn

I OG KL

vodafone.is

Í skólann
Stórsnjallir símar á frábæru verði

í verslunum Vodafone

fjölskyldan[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

CANDY AFSLÁTTARDAGAR 15%
afsláttur

september 2011

Börnin velja bækurnar Sara Hlín Hálfdánardóttir hefur gefið út barnabækur undir nafninu Unga ástin mín í fimm ár.  
SÍÐA 6

Leikið með grænmeti
Bregðið á leik með fat af nýuppteknu 
grænmeti. Búið til skóg úr brokkólí-
stönglum (hægt að stinga þeim ofan í 
kork) og skerið gulrætur í bita og leik-
ið með bitana á eldhúsborðinu; látið þá 
mynda andlit og hlaðið hús og blokkir. 

Ræðið liti grænmetisins og skoðið 
form og áferð. Þroskandi og hollustu-
hvetjandi.

Létt matreiðslaFinnið uppskrift að hollum ávaxta-
drykk sem hægt er að setja í bland-

ara og er líklegt að falli barninu í geð. 
Tínið hráefnið til, ávexti, ber, ísmola 
og annað, skerið það niður í bolla og 
leyfið barninu að hella úr bollunum 
ofan í blandarann. Lokið blandar-

Brugðið á leik eftir vinnu og leikskóla
NORDICPHOTOS/GETTY

Þær klukkustundir sem foreldrar eiga með börnum sínum að loknum vinnu- og 
leikskóladegi eru dýrmætar enda ekki alltaf 
svo margar. Þær má nýta á margvíslegan og 
skemmtilegan hátt en Fjölskyldublaðið tíndi til 
nokkrar hugmyndir að eftirmiðdagsskemmtun.

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Sannir skógarmenn Feðgarnir Hannes Pétursson og Fannar 
Logi Hannesson skemmtu sér ærlega 
saman á feðgahelgi í Vatnaskógi.SÍÐA 2

Sérblöð Fréttablaðsins eru fjölbreytt 
og höfða til fólks á öllum aldri. Fjöldi 

mismunandi sérblaða kemur út í 
hverjum mánuði. Leitaðu ráða hjá 

ráðgjöfum okkar um hvar auglýsingin 
þín nær best til markhópsins.

AUGLÝSINGAR 
Í SÉRBLÖÐUM

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl – júní 2011



Rækta líkama
og sál

Axla ábyrgð

Afla sér þekkingar 

Vera góð
fyrirmynd

Sýna aðhald
í fjármálum

Stappa stálinu í aðra
þegar á móti blæs  

Búa í haginn
fyrir breytta tíma

Hrósa því sem
vel er gert

Kunna að
miðla málum

Tileinka sér
nýja hluti

Rækta ástina

Kunna að
treysta öðrum

Sýna
tillitssemi

Vera jákvæður

Deila verkefnum
á heimilinu

Sýna þolinmæði

Hlusta á aðra

Halda góðri
rútínu

Temja sér
holla lifnaðarhætti

Skipuleggja
tímann vel

Njóta stunda í
góðra vina hópi

Hlúa að vina- og
fjölskyldusamböndum

Sýna tómstundum annarra
í fjölskyldunni áhuga

Hvílast vel

Sýna staðfestu með
passlegum aga

Geta rætt málin
af yfirvegun

Lífís líf- og sjúkdómatryggingar

Líftryggingafélag Íslands hf. / Ármúla 3 / 108 Reykjavik Sími: 560 5000
Lífís tryggingar fást hjá VÍS

Vertu líf- og sjúkdómatryggður

Það er margt sem felst í því að vera ábyrgir

Mynd 1.a

Með líf- og sjúkdómatryggingu hjá Lífís býrðu þér og þínum nánustu öruggari og áhyggjulausari 
framtíð. Allir þeir sem hafa fyrir öðrum að sjá eða hafa fjárhagslegar skuldbindingar ættu að 
huga að mikilvægi líf- og sjúkdómatrygginga. 
 
Kynntu þér málið á lifis.is eða í síma 560 5000.
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Í nýlegri grein setur Þorvald-
ur Gylfason fram rangfærslur 

í minn garð. Þar er því haldið 
fram að svokölluð rannsóknar-
nefnd Alþingis (RNA) hafi talið 
að kanna þyrfti hvort ég, sem for-
stöðumaður Fjármálaeftirlitsins, 
(ásamt ráðherrum og seðlabanka-
stjórum) hefði gerzt brotlegur við 
lög með því að vanrækja skyldur 
mínar. Þetta er rangt eins og þeir 
vita sem lesið hafa skýrslu RNA. 

Ekkert refsivert
Eitt af verkefnum RNA var að 
„gera ráðstafanir til þess að hlut-
aðeigandi yfirvöld fjalli um mál 
þar sem grunur vaknar við rann-
sókn nefndarinnar um refsiverða 
háttsemi eða brot á starfsskyldum 
og gera jafnframt grein fyrir þeim 
málum í skýrslu til Alþingis“ (6. tl. 
1. mgr. 1. gr. laga 142/2008).  

Í skýrslu RNA er því hvergi 
haldið fram að ég hafi sýnt af mér 
refsiverða háttsemi eða ástæða sé 
til þess að rannsaka slíkt. Í sam-
ræmi við það sendi RNA enga til-
kynningu til ríkissaksóknara, eins 

og nefndin hefði annars átt að gera 
(1. mgr. 14. gr. laga um nefndina).  

Hin pólitíska „Þingmannanefnd 
til að fjalla um skýrslu rannsókn-
arnefndar Alþingis“ gerði tilraun 
til fá ákæruvaldið til að taka upp 
slíkt mál gegn mér og fyrrum 
bankastjórum Seðlabankans. Nið-
urstaða ríkissaksóknara var ein-
föld; ekkert tilefni var til saka-
málarannsóknar.  

Engin brot á starfsskyldum 
RNA bar að tilkynna sérstaklega 
ef nefndin hefði talið að ég hefði 
brotið starfsskyldur, skv. lögum 
um opinbera starfsmenn eða 
öðrum lögum sem giltu um störf 
mín fyrir hrun. (2.mgr. 14. gr. og 6. 
tl. 1. mgr. 1. gr. laga um nefndina). 
Í skýrslu RNA er hvergi minnst á 
slíka tilkynningu varðandi mig. 

Sagði nefndin ekki „vanræksla“?
Einstaklingarnir þrír í RNA fundu 
mér til foráttu að hafa ekki komið 
á „nægilega traustu skipulagi á 
daglega starfsemi stofnunarinnar“ 

þannig að mál gætu gengið hraðar 
og árangursríkar fyrir sig. Þetta 
var fellt undir nýja og afturvirka 
skilgreiningu á hugtakinu „van-
ræksla“ samkvæmt lögum um 
nefndina sjálfa. Niðurstaðan var 
ekki rökstudd með neinum sam-
anburði við innlendar eða erlend-
ar stofnanir – enda óhagkvæmt 
fyrir RNA.

Ég hef andmælt niðurstöðu þre-
menninganna og bent á uppbygg-
ingu Fjármálaeftirlitsins á þeim 
þremur árum sem ég var forstjóri 
fram að hruni. Jafnframt hefði 
Fjármálaeftirlitið ekki getað fram-
kvæmt neyðarlögin á árangurs-
ríkan hátt ef skipulagið hefði ekki 
verið traust. 

Reynslan sýnir götótta niður-
stöðu þremenninganna. Í kafla 
21.5.5. (um mig) í skýrslunni eru 
tilgreind sérstaklega tvö dæmi um 
mál sem hefðu átt að ganga hraðar 
til álagningar viðurlaga. Nú, þrem-
ur árum eftir hrun, er öðru mál-
anna lokið án tilefnis til aðgerða og 
hinu málinu hefur ekki lokið með 
neinum aðgerðum stjórnvalda.

Þessu til viðbótar eru nú liðnir 
um 1.100 dagar frá bankahruni og 
sérstakar rannsóknir á afbrotum 
í aðdraganda hrunsins hafa staðið 
yfir í þrjú ár (frá miðjum október 
2008). Ekki ein ákæra hefur verið 
gefin út vegna starfsemi stóru 
bankanna þriggja. Mál eru oftast 
flóknari en álitsgjafar og eftir-á-

nefndir halda, auk þess sem óvönd-
uð frumrannsókn getur skaðað 
málatilbúnað á öllum stigum.

Niðurlag
Í grein þessari hefur verið sýnt 
fram á rangfærslur Þorvaldar 
Gylfasonar. Þeir sem vilja stunda 
málefnalega umræðu um banka-
hrunið ættu að kynna sér fleiri 
en eina heimild og muna að sam-
kvæmt Hæstarétti er skýrsla RNA 
ekki sönnunargagn (mál 561/2010). 
Ef menn telja skýrslu RNA trúar-
rit ættu þeir a.m.k. að vitna rétt 
til hennar.  

Það er skoðunarefni, hvort það 
standist mannréttindaákvæði um 
réttláta málsmeðferð að pólitískt 
skipaðar nefndir geti með aftur-
virkum skilgreiningum skaðað 
mannorð einstaklinga án þess að 
þeir njóti fullnægjandi réttar-
verndar. Þeim sem er umhugað 
um mannréttindi og vilja rannsaka 
gömul sakamál eða setja þjóðinni 
nýja stjórnarskrá ættu kannski að 
velta því fyrir sér.

Ísland er í heiðursæti á Bóka-
messunni í Frankfurt. Það er 

óhætt að segja að íslenska fram-
lagið hefur slegið rækilega í 
gegn. Íslenski skálinn, sem er 
mjög víðfeðmur, er rofinn af 
stórum þverveggjum og upp á 
þá er varpað lifandi myndum 
af fólki sem situr og les. Þessi 
aðferð er í senn hrífandi og 
róandi. Kryddið við myndir af 
lesandi fólki er gamlar hálf-
rökkvaðar íslenskar stofur með 
fjölskylduljósmyndum uppi á 
vegg, gömlum sófum þar sem 
gestir sitja og horfa á lesturinn, 
og bókaveggjum. Kirsuberið á 
ísinn er hugmynd sem er full-
komlega andstæð lifandi les-
urum á veggskjáum. Það er fern-
ingslaga skáli þar sem íslenskt 
landslag rennur með nýrri tækni 
um útveggi, flæðir niður inn-
veggina og steypist eins og lif-
andi myndaflóð öfugu megin 
við þyngdaraflið um skálaloftið. 
Áhorfandinn þarf að gæta þess 
að missa ekki jafnvægið því 
upplifunin er eins og að fljúga 
á sýndarþotu gegnum lands-
lag jökla, ólgu stórfljóta, brims 
og mannlífs. Bókmenningin og 
náttúruarfleifðin takast á og búa 
til gerjun og skapandi kraft í 
þeim sem horfir, og leiðir fram í 
skilningarvit þeirra með göldr-
óttum hætti tvo frumkrafta sem 
hafa gegnum aldirnar mótað 
okkur sameiginlega: Tröllaukna 
hamfaranáttúru og sköpun í 
skriftum. 

„Einstök og brilljant” hönnun
Í þýskum stórblöðum er skrifað 
á forsíðum, að hugmyndin að 
baki skálanum sé einstök og 
brilljant. Ein forsíðan sló því 
upp að hugmyndin sem íslenski 
skálinn byggir á væri sú besta 
sem nokkurt gestaland í heið-
urssæti hefði lagt fram. Önnur 
sagði að hönnun skálans væri sú 
einfaldasta og tærasta sem sést 
hefði á bókamessunni í áratugi. 
Sýningin er gríðarlegt framlag 
til að kynna það jákvæðasta í 
fari Íslands – með bókmenningu 
sem dráttarklár. Það hefur tekist 
með slíkum fádæmum að þessa 
dagana er íslenska menningin á 
öllum forsíðum, innblöðin full af 
viðtölum við rithöfunda og lista-
menn, og vefmiðlar litaðir að 
sama skapi. 

Mörg hundruð viðtöl hafa 

birst við rithöfunda og forsvars-
menn Sagenhaftes Islands, sem 
þýða má sem frábæra sagna-
landið. 

Tugir annarra listviðburða 
sem dreifast um lengri tíma 
og sáldrast um allt Þýska-
land tengjast líka þessari útrás 
íslenskrar menningar. Umfjöll-
unin mun halda áfram lengi á 
eftir. Þau sem hafa haldið kyndl-
inum lifandi eiga mikið hrós 
skilið fyrir þrautseigjuna við að 
halda heiðurssæti Íslands á lífi 
gegnum bankahrunið.

Harðsnúið og samstætt lið
Stærðin á íslenska framlaginu 
speglast best í þeirri staðreynd 
að í tengslum við messuna eru 
gefnar út yfir 200 þýðingar á 

íslenskum bókum eða bókum 
um Ísland. Utanríkisráðherra er 
meðal verndara sýningarinnar, 
óformlega að minnsta kosti, og 
ég hef síðustu daga verið við-
staddur tugi atburða, sem renna 
lipurt frá morgni til kvölds, þar 
sem íslenskar bækur og höfund-
ar eru kynntir. 

Allt gengur snurðulaust undir 
vökulu auga Halldórs Guð-
mundssonar bókmenntafræð-
ings, sem er framkvæmdastjóri 
Íslands á messunni. Hann hefur 
með sér harðsnúið og samstætt 
lið, miklu fámennara en fyrri 
stórþjóðir sem nutu sama heið-
urssess og við á þessari messu, 
en nýtur vissulega liðsauka úr 
sendiráði okkar í Þýskalandi. 
Ekki má heldur gleyma fram-
lagi þeirra sem bjuggu til holl-
vinabandalag um Ísland. Holl-
vinabandalagið og Halldór eiga 
sérstakt lof skilið fyrir dæmafáa 
hörku í peningaslætti úr einka-
geiranum hér í Þýskalandi. 
Hann reiddi af höndum ríflega 
130 milljónir ofan á framlag rík-
isstjórnarinnar. Þeir sem halda 
að Ísland eigi ekki vini í Evrópu 
þekkja ekki þel hinna þýsku. 
Þeim þykir undurvænt um 
Ísland, og gleðjast einlæglega 
yfir velgengni okkar á bóka-
messunni, og ekki síður hinu, að 
við urðum ekki hungurmorða á 
myrkum miðöldum. 

Stökkbretti inn á ný málsvæði
Þýska málsvæðið nær yfir 

hundrað milljón manns. Þar eru 
flestar bækur keyptar á haus 
utan Íslands, og Þjóðverjar eru 
menningar- og listaþjóð fram í 
þýska fingurgóma. Akurinn sem 
þarna er plægður fyrir Ísland 
er því frjór fyrirfram. Þegar 
áburður og önnur virkt í formi 
íslenskra rithöfunda og bóka er 
í hann borinn þá spretta grös. 
Það er því engin furða að kaup á 
íslenskum bókum í Þýskalandi 
slá nú öll met. Og af því ég er nú 
líka útflutningsráðherra gleður 
það mig mjög að kaup á samn-
ingsréttum á efni sem teng-
ist íslensku bókunum rýkur út, 
enda er helmingur alls slíks sem 
selt er út úr Íslandi keyptur til 
Þýskalands. 

Þá er sagan ekki öll. Bóka-

messan í Frankfurt er líka 
stökkbretti út í annan heim 
handan Atlantsála. Ég var 
þannig fenginn til að opna sér-
stakan hátíðafund með Amazon 
Crossing, sprota af Amazon-
netforlaginu sem við þekkjum 
öll. Þar tilkynnti fyrirtækið að 
það hefði ákveðið tíu íslenskar 
bækur til að þýða á ensku og 
selja um öfluga farvegi netfor-
lagsins.

Ísland á eftir að njóta þessa 
stórmerkilega framtaks um 
áraraðir í formi meiri vildar 
gagnvart íslenskum vörum, 
landinu, þjóðinni, auk þess sem 
bókamessan mun hrinda af 
stað nýrri innrás þýskra túr-
ista til guðsvorslands. Þessum 
bókmenntalega trumbuslætti 
undir Íslandslagi verður svo 
framhaldið með því að Reykja-
vík er nú orðin bókmenningar-
borg Unesco, og var kynnt hér í 
morgun með pompi og prakt af 
Jóni Gnarr og hans liði. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar 
Íslands færir utanríkisráðu-
neytið þeim öllum þakkarkoss 
sem hönd lögðu að verki, fólk-
inu sem nefnt er hér að ofan, og 
öllum hinum líka. Slík Íslands-
veisla hefur aldrei fyrr verið 
haldin. Svo var hún líka hressi-
lega styrkt af Evrópusamband-
inu án þess að nokkur nefndi 
aðlögun. Bestu þakkir fyrir 
góða menningarveislu.

Skrifað í Frankfurt 14. októ-
ber.

Niðurstaðan var ekki rökstudd með 
neinum samanburði við innlendar eða 
erlendar stofnanir – enda óhagkvæmt 

fyrir RNA.

Ekki má heldur gleyma framlagi þeirra 
sem bjuggu til hollvinabandalag um 
Ísland. Hollvinabandalagið og Hall-

dór eiga sérstakt lof skilið fyrir dæmafáa hörku í 
peningaslætti úr einkageiranum hér í Þýskalandi. 

Einstök Íslandsveisla 
í Frankfurt

Rangfærslur Þor-
valdar Gylfasonar

Rannsóknar-
nefnd Alþingis

Jónas Fr.
Jónsson
lögmaður

Menning

Össur 
Skarphéðinsson
utanríkisráðherra
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Fólk með lausnir
Hjá Nýherja starfa hátt í 300 sérfræðingar í upplýsingatækni. 
Lausnir okkar byggja á skilningi á þörfum viðskiptavina, 
framúrskarandi tækniþjónustu og tæknibúnaði frá heims-
þekktum framleiðendum. 

Með frumkvæði og metnað að leiðarljósi finnum 
við réttu lausnina fyrir þitt fyrirtæki.

Nýherji hf.    Sími 569 7700    www.nyherji.is

Í viðtalsþætti á RÚV 9. októ-
ber sl. bauðst landsmönnum 

að skyggnast inn í þann hryll-
ing sem sifjaspell og kynferðis-
leg misnotkun barna er. Reið-
in kraumar í mönnum og beinist 
eðlilega að yfirstjórn kirkjunnar 
og þá sér í lagi biskupi sem ítrek-
að brást konunum sem reyndu að 
segja sögu sína af Ólafi Skúlasyni 
árum saman fyrir daufum stofn-
anaeyrum.

Guðrún Ebba Ólafsdóttir sýndi 
mikinn kjark og fádæma æðru-
leysi þegar hún kom fram fyrir 
alþjóð og sagði sögu sína af ein-
lægni og yfirvegun. 

Líklega er það fyrst og fremst 
hennar framgöngu að þakka að 
öðrum konum í málum Ólafs er 
nú trúað og þeim jafnvel þakkað 
fyrir baráttu sína.

Sem sálfræðingur, m.a. í barna-
vernd, þekki ég nokkuð til þessara 
erfiðu mála. Þau koma illa við alla 
og enginn skyldi vanmeta þá ang-

ist og hrylling sem eru fylgifisk-
ur þeirra. En hinu má ekki gleyma 
að til er nokkuð sem heitir rangar 
sakargiftir og hryllingur þeirra er 
líka óskaplegur.

Í viðtalinu sagði Guðrún Ebba 
að minningabrotin hefðu fyrst 
skotið upp kollinum fyrir átta 
árum. Þetta stakk mig vegna 
þess að ég veit hversu brigðult 
og óáreiðanlegt minni okkar er 
á stundum. Minningar eru ekki 
skráðar í orð eða myndir í heilan-
um heldur eru þær byggðar upp 
aftur og aftur við hverja yfirferð 
og þá getur ýmislegt skolast til; 
breyst, tapast eða bæst við. 

Allir sálfræðingar ættu líka 
að þekkja fyrirbæri sem kallast 
falskar eða rangar minningar. Í 
Bandaríkjunum gaus upp mikið 
fár á níunda og tíunda áratug síð-
ustu aldar þegar það komst í tísku 
að grafa upp „bældar“ minning-
ar, sem oftar en ekki snerust um 
kynferðislega misnotkun í æsku. 

Afleiðingarnar voru hörmulegar 
nornaveiðar.

Um þessar mundir er Guðmund-
ar- og Geirfinnsmálið ofarlega 
í hugum landsmanna, þar sem 
grunaðir játuðu á sig sakir eftir 
ómanneskjulega og óafsakanlega 
langa gæsluvarðhaldsvist. Í slíkri 
einangrun er ekki skrítið að fólk 
játi á sig rangar sakir og fari jafn-
vel að trúa eigin játningum, telji 
sig muna atburði sem síðan kemur 
í ljós að voru helber skáldskapur. 
Í fræðum um þessi mál er orsökin 
nefnd sefnæmi og við eigum einn 
fremsta sérfræðing heims á sviði 
þess og falskra játninga, Gísla 
Guðjónsson sálfræðing.

En sefnæmi er líka fyrir hendi í 
meðferð og líkt og lögreglumenn í 
yfirheyrslum geta „meðferðarað-
ilar“ spurt leiðandi spurninga og 
í raun leitt þá sefnæmustu inn á 
brautir sem þá hefði aldrei órað 
fyrir eða þeir sækjast eftir. 

Ef „meðferðaraðilinn“ er mik-
ill áhugamaður um geimverur, 
komur þeirra til jarðar og til-
raunir á mönnum má búast við að 
ákveðinn hluti skjólstæðinga hans 
fari að „muna“ eftir því þegar 
þeim var rænt í slíkar tilraunir. 
Ef skjólstæðingurinn hefur áhuga 
á endurholdgun getur hann leitað 
til „meðferðaraðila“ sem „hjálp-

ar“ honum að rifja upp fyrri líf 
eða minningar úr móðurkviði. Í 
fárinu í Bandaríkjunum var líka 
mjög algengt að fólk „mundi“ 
smám saman eftir að hafa verið 
viðstatt satanískar fórnarathafn-
ir. Ef helsta hugðarefni skjól-
stæðings eða „meðferðaraðila“ 
er kynferðisleg misnotkun geta 
þeir báðir leiðst á villigötur sef-
næmis og falskra minninga ef fag-
mennsku er ábótavant.

Sefnæmi er ekki aulaháttur og 
sefnæm manneskja er ekki verr 
gefin en hver önnur, jafnvel betur. 
Hún er hins vegar yfirleitt með 
auðugra ímyndunarafl en meðal-
jóninn. Sama manneskja getur 
líka verið missefnæm eftir því í 
hvaða aðstæðum hún er á lífsleið-
inni. Þetta er flókið spil.

Minningar, sem sannarlega hafa 
reynst falskar, hafa leitt til skelfi-
legra afleiðinga, m.a. margra ára 
fangelsisvistar saklausra karla 
og kvenna. Þær hafa sundrað fjöl-

skyldum, svipt fólk ærunni og 
leitt suma til að binda enda á eigið 
líf. Minningarnar geta verið afar 
raunverulegar, frásagnir af þeim 
trúverðugar og særindin átakan-
leg en það er ekki mælikvarði á 
sannleiksgildi þeirra. Ef mál er 
einvörðungu byggt á „bældum“ 
minningum er ábyrgðarlaust að 
líta framhjá hættunum sem staf-
ar af fölskum minningum.

Mikilvægt er að fórnarlömbum 
kynferðislegrar áreitni og ofbeld-
is sé gert sem auðveldast fyrir 
að leita réttar síns og stuðnings. 
Óskandi væri að aldrei þyrfti að 

efast um frásagnir þeirra því það 
er sárt að mæta tortryggni og efa-
semdum, það bætir aðeins gráu 
ofan á svart þegar á manni hefur 
verið brotið. En við megum ekki 
gleyma fórnarlömbum rangra 
sakargifta, falskra játninga og 
falskra minninga. Þess vegna er 
mikilvægt að um þessi mál sé 
fjallað af yfirvegun og þekkingu.

Fórnarlömb falskra minninga 
og sakargifta eru ekki bara sak-
lausir karlar og konur, sem eru 
sökuð um hroðalega glæpi, held-
ur líka aðstandendur þeirra. En 
manneskjan sem fer að trúa fölsk-

um minningum sínum er líka fórn-
arlamb og erlendis hafa „meðferð-
araðilar“ sem komið hafa fölskum 
minningum í koll skjólstæðinga 
sinna verið dæmdir til greiðslu 
hárra skaðabóta. En kannski eru 
það fyrst og fremst raunveruleg 
fórnarlömb kynferðisglæpa sem 
líða mest fyrir konur og karla 
sem bera fram rangar sakargift-
ir vegna slíkra glæpa, hvort sem 
það er vegna falskra minninga eða 
annars, því einmitt vegna þess 
að rangar sakargiftir og falskar 
minningar fyrirfinnast þarf allt-
af að hafa varann á.

Mikilvægt er að fórnarlömbum kynferðis-
legrar áreitni og ofbeldis sé gert sem 
auðveldast fyrir að leita réttar síns og 

stuðnings. Óskandi væri að aldrei þyrfti að efast um 
frásagnir þeirra því það er sárt að mæta tortryggni og 
efasemdum, það bætir aðeins gráu ofan á svart þegar 
á manni hefur verið brotið. 

Bældar og falskar minningar
Minningar

Reynir 
Harðarson
sálfræðingur

Tenerife
25. október

Frá kr. 129.900 með „öllu inniföldu“

10 nátta ferð - síðustu sætin!
Heimsferðir bjóða frábær tilboð á allra síðustu sætunum til Tenerife þann 25. október. Flogið er í beinu leiguflugi til Tenerife en 
heimflugið er í gegnum Kaupmannahöfn þar sem gist er síðustu nóttina. Í boði eru sértilboð m.a. á Villa Adeje Beach íbúðahótelinu 
með “öllu inniföldu” og á tveimur frábærum hótelum Hotel Jacaranda og Hotel Bahia Pricipe.
Athugið að mjög takmörkuð gisting er í boði! Innifalið er flug báðar leiðir, skattar, gisting í 9 nætur á Tenerife og 1 nótt í 
Kaupmannahöfn (rútuferð milli hótels og flugvallar í Kaupmannahöfn innifalin).

Frá kr. 129.900 Hotel Villa Adeje *** með “öllu inniföldu”

Netverð á mann m.v. tvo fullorðna og eitt eða tvö börn, 2-11 ára, í 9 nætur með “öllu inniföldu”. 
Verð m.v. gistingu í tvíbýli kr. 149.900. Sértilboð 25. október.  

Frá kr. 147.900 Hotel Jacaranda **** með hálfu fæði eða “öllu inniföldu”

Netverð á mann m.v. tvo fullorðna og eitt barn, 2-11 ára, í 9 nætur með hálfu fæði. Verð m.v. 
gistingu í tvíbýli kr. 169.900. Aukagjald fyrir “allt innifalið” kr. 18.900 fyrir fullorðna og kr. 9.450 
fyrir börn. Sértilboð 25. október.

Frá kr. 185.000 Hotel Bahia Principe ****+ með “öllu inniföldu”

Netverð á mann m.v. tvo fullorðna og eitt barn, 2-11 ára, í 9 nætur með “öllu inniföldu”. Verð m.v. 
gistingu í tvíbýli kr. 199.900. Aukalega m.v. gistingu í “junior suite” kr. 13.200. Sértilboð 25. október.  
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Ritstjóri Fréttablaðsins vitn-
ar í Kristin H. Gunnarsson 

(12.10) sem svo að oft gleymist 
að þótt allir (!) hafi það heldur 
verra en fyrir hrun, er ekki nema 
(!) fimmtungur í verulegum erf-
iðleikum. Hinir borga af lánum 
sínum (upphr. ATG).

Þetta notar ritstjórinn til þess 
að lýsa eftir umræðu um lána-
mál heimila á grunni blákaldra 
staðreynda. Eina telur hann vera 
þá að allar lagfæringar á lánum 
lenda fyrr eða síðar á skattborg-
urunum. Þetta eru auðvitað mikil 
tíðindi og bláköld staðreynd sem 
almenningur hefur ekki vitað. 
Væri þá, Ólafur og Kristinn, eins 
með lagfæringar á lánum bólu-
fyrirtækja og nokkur hundruð 
hrunvalda sem lánastofnanir 
taka á sig? Almenningur hefur 
væntanlega ekki heldur skil-
ið að þær lenda fyrr eða síðar á 
skattborgurunum. Líklega hefur 
alþýða manna aldrei fattað að 
almenningur leysir samfélagið 
að mestu út úr kreppum, með fé 
sínu og vinnu. Stórmerkilegt. 

Gæti verið að hasarinn í samfé-
laginu út af kröfum um leiðrétt-
ingu fasteignaskulda stafi af því 
að almenningi (miklum meiri-
hluta) finnst byrðunum misskipt? 
Skilvísu lánagreiðendurnir, sem 
ritstjórinn og fyrrverandi alþing-
ismaðurinn minnast á, gætu hafa 
frétt að lánastofnanir, einkum 
bankar, eignuðust lánasöfn á 
útsölu. Þau söfn höfðu hækkað 
í einu vetfangi um 20-30% eða 
meir. Svo sér fólkið eignahluta 
sinn í fasteigninni minnka hægt 

og bítandi meðan svigrúm til 
afskrifta er sagt lítið eða ekkert – 
um leið og það borgar skilvíslega 
til lánastofnunar sem hagnast 
þokkalega (nema kannski Íbúða-
lánasjóður). Heldur einhver í 
alvöru að skuldendur líti einfald-
lega á þetta sem sjálfsagða sam-
félagsskyldu og viti ekki hvað 
kröfur um leiðréttingu þýða? Hve 
margir af „hinum“ eiga að bætast 
í hóp fólks „í alvarlegum skulda-
vanda“, áður en eitthvað verður 
að gert fyrir þessa „hina“? 

Þegar kröfum um önnur vinnu-
brögð við skuldajöfnun er mætt 
með barnalegum mótbárum um 
að kostnaðurinn lendi á skatt-
borgurum, er einmitt verið að 
þvæla málinu út í kviksyndið 
sem ritstjórinn varar við. Auð-
vitað vita allir að samfélagið 
borgar það sem þar er gert. 
Meira að segja skuldlausir ein-
staklingar taka þátt í að borga 
kreppuna. Eða hvað? Um dreif-
ingu greiðslna er að ræða þegar 
tekist er á um afskriftir lána eða 
niðurskurð þjónustu. Deilum um 
hvernig þær skuli dreifast!

Gagnrýni ritstjórans og fyrr-
verandi alþingismannsins missir 
marks. Margir stjórnmálamenn 
og þorri almennings heimtar 
ekki sömu lífskjör og 2007, eins 
og tvímenningarnir halda fram. 
Fólk krefst einfaldlega réttlætis 
í greiðslubyrðaburðinn. Kominn 
er tími til að fleiri ráðamenn og 
fjölmiðlungar fatti það.

Gagnrýni rit-
stjórans og fyrr-

verandi alþingismannsins 
missir marks.

Þórólfur prófessor Matthíasson er 
harðskeyttur gagnrýnandi íslensks 

landbúnaðar. Það má hver hafa sína skoð-
un á landbúnaði eins og öðrum málum en 
ekki er hjá því komist að gera verulegar 
athugasemdir við ýmislegt í málflutningi 
hans.

Í grein í Bændablaðinu 29. september 
fór undirritaður með rökstuddum hætti 
yfir skrif Þórólfs í sama blaði 1. septem-
ber síðastliðinn. Þórólfur fullyrti að ekki 
væri hægt að bera saman útflutnings-
verð kindakjöts við heilskrokkaverð til 
bænda. Þetta er rangt hjá honum eins og 
útflutningsskýrslur sýna. Þórólfur full-
yrti að afurðastöðvum væri ekki lengur 
heimilt að verðfella kjöt til útflutnings. 
Þetta er rangt hjá honum. Afurðaverð 
er frjálst og þar með einnig hvað greitt 
er fyrir útflutning. Þórólfur fullyrti að 
innanlandsmarkaður hefði gleypt við öllu 
því magni sem flutt var út ef verð hefði 
verið lækkað um 10-20%. Þetta er rangt 
hjá honum eins og dæmi um verðteygni 
kjöts á innanlandsmarkaði sýnir. Í svar-
grein í Fréttablaðinu hinn 8. október síð-
astliðinn kýs Þórólfur að svara engu af 
þessu enda getur hann það ekki.

Þórólfur byrjar á því að gagnrýna að 
undirritaður hafi notað tölur Hagstof-
unnar en ekki gögn SS um útflutning 
og spyr hvers vegna ekki sé upplýst um 
útflutningsverð SS á ærkjöti í heilum 
skrokkum. Væntanlega á Þórólfur við 
útflutningsverð SS á kindakjöti en ekki 
ærkjöti því þær tölur sem vitnað var til 
voru um kindakjöt og kindakjötsafurðir. 
Kindakjöt er samheiti um dilkakjöt og 
ærkjöt en þessi ónákvæmni er skiljanleg 
og minniháttar. Það er auðvelt að upp-
lýsa um tölur frá SS en hvernig er hægt 
að byggja umræðu á gögnum sem einn 
hefur aðgang að en aðrir ekki? Að sjálf-
sögðu verður umræðan að byggjast á 
gögnum sem eru öllum aðgengileg enda 

snúast þessi skoðanaskipti ekki um SS 
heldur um landbúnaðinn og útflutning 
kindakjöts í heild sinni.

Þórólfur heldur áfram og spyr hvort 
hugsanlegt sé að SS sé að selja kjöt til 
útlanda með stórfelldu tapi. Það má setja 
sig í heimspekilegar stellingar og segja 
að æði margt sé hugsanlegt. En í grein 
undirritaðs í Bændablaðinu var upp-
lýst að undanfarin tvö ár hefði SS fengið 
hærra verð fyrir útflutt kindakjöt en 
það sem selt hefur verið innanlands. Og 
miðað við útflutningsverð og verð til 
bænda er ljóst að viðunandi framlegð var 
af þessu viðbótarmagni og það ekki selt 
með tapi.

Áfram heldur Þórólfur með furðulega 
staðhæfingu um að neyt-
endur eigi rétt á upp-
lýsingum um útflutn-
ingsverð SS því SS gæti 
verið að halda kjöti frá 
innanlandsmarkaði til að 
hækka verð innanlands. 
Það hefur líklega farið 
alveg framhjá Þórólfi að í 
umræðu um meintan kjöt-
skort seinni hluta síðasta 
sumars sendi SS oftar en 
einu sinni frá sér upplýs-
ingar um að félagið ætti 
nóg af kjöti og hefði gætt 
þess að takmarka útflutn-
ing til að sinna innan-
landsmarkaði. Í þessu 
samhengi er einnig gott 
fyrir Þórólf að hafa í huga 
að SS er með innan við 
20% af sauðfjárslátrun 
landsins og hvorki með 
vilja né getu til að spila 
með markaðinn eins og 
hann telur mögulegt að SS geri. Þessi 
rökleiðsla Þórólfs sem hefst á því hvort 
eitthvað sé hugsanlegt og endar svo með 
staðhæfingu um mögulegt kolólöglegt 
athæfi er æft og útsmogið áróðursbragð.

Þórólfur mótmælir tölum um framlegð 
sem sóttar voru í búreikninga og telur að 
þar séu vantaldir margir kostnaðarliðir 
sem geri að breytilegur kostnaður sé allt 
annar og meiri en búreikningar segi og 
þess vegna sé stórfellt tap á útflutningi 

kindakjöts. Það má til sanns vegar færa 
að hluti af þeim kostnaðarliðum sem 
Þórólfur telur vantalda séu breytilegir 
eða hálfbreytilegir kostnaðarliðir þó að 
þeir hafi ekki verið taldir breytilegir í 
útreikningi á framlegð í búreikningum. 

Ákvörðun hvers bónda að framleiða 
aukalega til útflutnings eða ekki byggir 
ekki á hagfræðiskilgreiningum heldur 
þeirri gullnu reglu að ef ákvörðun hefur 
ekki áhrif á kostnaðarlið á kostnaðar-
liður ekki að hafa áhrif á ákvörðun. Með 
öðrum orðum verður hver og einn bóndi 
að meta hvaða kostnaðarliðir breytast 
og hverjir ekki ef hann tekur ákvörð-
un um að framleiða meira magn sem 
leiðir til útflutnings. Einu tekjur bónd-

ans af útflutningi eru 
afurðastöðvaverðið þar 
sem stuðningur ríkis-
ins er fastur og ótengdur 
magni og því verður það 
verð sem bóndinn fær 
frá afurðastöðinni fyrir 
útflutning að vera hærra 
en breytilegur kostnaður 
bóndans við útflutninginn 
til að framleiðslan borgi 
sig. 

En málið er síðan flókn-
ara en þetta vegna þess að 
við slátrun verða eigenda-
skipti á kjötinu, sem eftir 
það er í eigu og á ábyrgð 
sláturleyfishafa sem 
reyna væntanlega hver 
fyrir sig að hámarka það 
skilaverð sem þeir geta 
fengið og flytja út eða 
ekki eftir því sem hver 
telur hagkvæmast. Miðað 
við tölur um útflutnings-

verð og verð til bænda er ljóst að slátur-
leyfishafar hafa ávinning af þeirri fram-
legð sem aukin framleiðsla skilar þeim, 
sem hjálpar þeim svo aftur að greiða 
bændum hærra verð. Það verður einn-
ig að álykta að bændur hafi ávinning af 
útflutningi og þær tekjur séu meiri en 
breytileg gjöld því annars myndu þeir 
draga úr framleiðslu. Það er hins vegar 
rétt og viðurkennd sú niðurstaða Þórólfs 
að sauðfjárframleiðsla á Íslandi stendur 

ekki undir sér án ríkisstuðnings en mörg 
góð rök eru fyrir þeim stuðningi. 

Þórólfur fer víða með málflutning sinn 
og í 31. tbl. Vísbendingar 9. september 
síðastliðinn fer hann löngum orðum um 
áætlunarbúskap Sovétríkjanna sálugu og 
heimfærir hann svo upp á hluta íslensks 
landbúnaðar. Það er þekkt áróðursbragð 
að draga fram neikvæða fyrirmynd sem 
lesendur þekkja og heimfæra hana á það 
sem gagnrýna skal til að móta neikvæða 
afstöðu lesenda. 

Þessi sovéski áætlunarbúskapur er 
hvergi til í íslenskri kjötframleiðslu. Öll 
framleiðsla á kjöti er frjáls. Verðlagning 
á öllu kjöti er frjáls og engar nefndir eru 
til staðar sem hafa nokkurt vald í þessum 
efnum. Það er því rangt hjá Þórólfi að 
halda því fram að áætlunarbúskapur sé í 
íslenskri sauðfjárframleiðslu.

Þórólfur seilist langt í að sverta stöðu 
sauðfjárræktar og leggur reiknaðan 
kostnað við afréttarbeit við framleiðslu-
kostnað. Þessi reiknaði kostnaður er til-
búningur Þórólfs og á sér enga stoð enda 
hafa bændur notað afréttina frá upphafi 
Íslandsbyggðar og ekki hægt að byggja 
umræðu á slíku.

Í sömu grein fer Þórólfur enn og aftur 
með rangt mál er hann fullyrðir að sam-
keppni við óhefðbundnar greinar á borð 
við svín og kjúkling sé takmörkuð með því 
að leggja skatt á fóður fyrir þær greinar 
en aðföng fyrir mjólkur- og sauðfjárfram-
leiðendur séu niðurgreidd. Samkvæmt 
reglugerð 431/1996 með síðari breyting-
um er gjald sem lagt er á hráefni til fóður-
gerðar endurgreitt að fullu, sem og gjald 
sem lagt er á innfluttar fóðurblöndur sem 
fluttar eru inn frá löndum EES. Því er 
engin raunveruleg gjaldtaka af kjarnfóðri 
til staðar. Þórólfur heldur því einnig fram 
að aðföng fyrir mjólkur- og sauðfjárfram-
leiðendur séu niðurgreidd. Þetta er einnig 
rangt hjá honum nema hann búi yfir upp-
lýsingum sem aðrir hafa ekki.

Í þessum greinum Þórólfs sem nefndar 
hafa verið eru sex til sjö rangar fullyrð-
ingar og tvö ómálefnaleg áróðursbrögð. 
Það hvarflar ekki að nokkrum manni að 
Þórólfur sé viljandi að afvegaleiða les-
endur heldur hlýtur skýringin að liggja í 
skorti á tíma til rannsókna.

Skortur á tíma til rannsókna

Það stefnir í að fjöldi erlendra 
ferðamanna á þessu ári verði 

um 600.000, sem er 20% fjölg-
un frá síðasta ári með tilheyr-
andi aukningu gjaldeyristekna. 
Þessi árangur ferðaþjónustunn-
ar er vitanlega glæsilegur en 
hann hefur ekki komið af sjálfu 
sér. Iðnaðarráðuneytið er þess 
fullvisst að efling ferðaþjónustu 
hér á landi skili fjölbreyttum og 
áhugaverðum störfum og þess 
vegna hafa fjárframlög til grein-
arinnar aukist verulega þrátt 
fyrir niðurskurð víða annars 
staðar. Í sumar sem leið var gerð 
ítarleg greining á stuðningsum-
hverfi ferðaþjónustunnar innan 
iðnaðarráðuneytisins, en slíkar 
upplýsingar hefur sárlega vant-
að svo hægt sé að efla stuðnings-
kerfið enn frekar og gera það 
skilvirkara.

Þá ber þess að geta að hags-
munaaðilar innan greinarinnar 
og stjórnvöld hafa borið gæfu til 
að vinna saman. Átakið Inspired 
by Iceland er kannski besta 
dæmið um árangur slíkrar sam-
stöðu.

Ferðaþjónusta skapar í dag 
þúsundir starfa um land allt og er 
orðin ein af undirstöðuatvinnu-
greinum okkar Íslendinga og 
sú sem er í hvað örustum vexti. 
Mikil fjölgun ferðaþjónustufyrir-
tækja er gott dæmi um þá grósku 
og uppgang sem ríkir í greininni. 
Stjórnvöld hafa á undanförnum 
árum stigið markviss skref í 
þeirri vegferð að bæta starfsum-
hverfi greinarinnar. 

Framkvæmdasjóður ferðamanna-
staða er mikilvægt skref
Síðastliðið vor var samþykkt á 
Alþingi ferðamálaáætlun 2011 
til 2020. Í áætluninni er lögð rík 
áhersla á vöruþróun, nýsköpun, 
kannanir og rannsóknir í ferða-
málum. Rannsóknir og hagtölur 
hefur sárlega vantað til að meta 
vöxt og framtíðarmöguleika 
ferðaþjónustunnar eins og gert 
er í öðrum atvinnu-
greinum.

Örum vexti  í 
ferðaþjónustu 
fylgir jafnframt 
mikil ábyrgð. Því 
hafa öryggis- og 
umhverfismál verið 
ofarlega á baugi. 
Stærsta skrefið í 
þeim efnum er vafa-
laust stofnun Fram-
kvæmdasjóðs ferða-
mannastaða, en lög 
um hann voru sam-
þykkt af Alþingi 
í júní sl. Sjóðnum 
er ætlað stórt hlut-
verk í uppbyggingu, 
viðhaldi og vernd-
un ferðamannastaða. Einnig er 
honum ætlað að taka á öryggi 
ferðamanna. Með sjóðnum bjóð-
ast einnig tækifæri til að fjár-
magna hönnun og uppbyggingu 
nýrra áfangastaða og dreifa 
þannig ferðamönnum betur um 
landið.

Sá angi ferðaþjónustunnar 
sem vex og dafnar hvað mest í 
heiminum í dag er heilsuferða-
þjónusta og þar tel ég möguleika 
Íslendinga mikla, jafnt á innlend-
um sem erlendum markaði. Það 
var einmitt í þeirri trú sem ég 
beitti mér fyrir stofnun og stuðn-
ingi við klasann Heilsulandið 
Ísland, sem er samstarf fyrir-
tækja og áhugafólks um heilsu-

ferðaþjónustu sem var stofnað til 
í janúar 2010. 

Veturinn og Ísland allt árið
Stærsta áskorunin sem við stönd-
um frammi fyrir í ferðamálum 
er að fjölga ferðamönnum yfir 
vetrartímann. Verkefninu Ísland 
allt árið var hrundið af stað sl. 
mánudag. Er það eitt stærsta 
verkefni sem ráðist hefur verið 

í innan ferðaþjón-
ustu á Íslandi. Ekki 
er einungis um land-
kynningu að ræða því 
samhliða hafa Lands-
bankinn og iðnað-
arráðuneytið tekið 
höndum saman um 
stofnun þróunarsjóðs 
til þess að styrkja 
heilsársverkefni í 
ferðaþjónustu. Sjóðn-
um er ætlað að taka 
virkan þátt í upp-
byggingu fyrirtækja 
og verkefna í ferða-
þjónustu sem skapað 
geta heilsársstörf og 
aukið þannig tekjur 
í þessari mikilvægu 

atvinnugrein.
Í Ísland allt árið er markmiðið 

mjög skýrt; að jafna árstíðasveiflu 
í komu ferðamanna, skapa ný störf 
og auka arðsemi. Stjórnvöld hafa 
skuldbundið sig til að leggja fram 
300 milljónir árlega næstu þrjú 
árin til verkefnisins. Um 130 fyr-
irtæki, Reykjavíkurborg og fleiri 
aðilar leggja síðan fram sambæri-
lega upphæð á móti. Ef við sem 
að ferðamálum komum stöndum 
saman er ég sannfærð um að við 
munum ná árangri og skapa hér 
blómlega vetrarferðamennsku.

Með skýrri stefnu, vönduðum 
vinnubrögðum og samtakamætti 
eru tækifærin í ferðaþjónustunni 
óendanleg.

Allt að gerast í ferðamálum!Allir þessir hinir

Landbúnaður

Steinþór 
Skúlason
forstjóri Sláturfélags Suðurlands

Fjármál

Ari Trausti 
Guðmundsson
rithöfundur og 
jarðvísindamaður

Ferðaþjónusta

Katrín 
Júlíusdóttir
iðnaðarráðherra

Með skýrri 
stefnu, vönd-
uðum vinnu-
brögðum og 
samtakamætti 
eru tækifærin í 
ferðaþjónustunni 
óendanleg.

Þessi sovéski áætlun-
arbúskapur er hvergi 
til í íslenskri kjötfram-
leiðslu. Öll fram-
leiðsla á kjöti er frjáls. 
Verðlagning á öllu 
kjöti er frjáls og engar 
nefndir eru til staðar 
sem hafa nokkurt 
vald í þessum efnum. 
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129.990
FULLT VERÐ: 159.990

RIALTO La-z-boy stóll. Svart, brúnt eða 
hvítt leður. B:80 D:90 H:100 cm.

ASPEN La-z-boy stóll. Natur, brúnt eða 
svart áklæði. B:85 D:85 H:100 cm.

69.990
FULLT VERÐ: 99.990

NÚNA

30%
AFSLÁTTUR

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

69.990
FULLT VERÐ: 109.990

NÚNA

35%
AFSLÁTTUR

GRAND PINNACLE XL La-z-boy stóll. Svart 
eða brúnt leður. B:84 D:107 H:118 cm.

139.990
FULLT VERÐ: 169.990

LÁTTU FARA VEL UM ÞIG Í VETUR!
LA-Z-BOY DAGAR!

Íslenska leiðin?

Sumir hafa reynt að stæra sig 
af því, að Íslendingar hafi 

fundið séríslenska leið út úr 
hruninu. Þeir hafi einfaldlega 
neitað í þjóðaratkvæðagreiðslu 
að greiða skuldir einkabanka 
– óreiðumanna. Svo höfum við 
– ólíkt evruþjóðunum – getað 
gengisfellt okkur út úr vandan-
um og þar með komið útflutn-
ingsgreinum á skrið. Þetta 
tvennt er sagt skýra það, að 
við höfum náð betri árangri en 
aðrar þjóðir í að vinna bug á 
afleiðingum kreppunnar.

Þegar betur er að gáð, reyn-
ast allar þessar fullyrðingar 
vera innistæðulitlar – satt að 
segja lítið annað en skrum og 
sjálfsblekking.

Fyrsta fullyrðingin er endur-
ómur af lýðskrumi forseta 
Íslands um, að með þjóðar-
atkvæði um Icesave hafi hann 
forðað þjóðinni frá því að borga 
skuldir eigenda Landsbankans. 
Nú er upplýst, að þrotabú LB 
eigi að öllum líkindum fyrir for-
gangskröfum. Þjóðaratkvæða-
greiðslan snerist því um það eitt 
að endurreisa laskaðan orðs-
tír forsetans, sem undirbýr sig 
nú undir fimmta kjörtímabilið 
á Bessastöðum. Dýr herkostn-
aður það. Icesave-deilan er enn 
óleyst, þrátt fyrir þessa sýndar-
mennsku.

Skuldahalinn
Íslendingar eru á fullu í – og 
verða um ókomin ár – að greiða 
skuldir óreiðumanna, eigenda 
og stjórnenda bankanna. Hæsti 
reikningurinn er reyndar fyrir 
gjaldþrot Seðlabankans. Sá 
næsti er kostnaður skattgreið-
enda af því að „kaupa“ innlend-
ar eignir þrotabúa bankanna 
(innistæður og útlánasöfn). Enn 
einn reikningurinn er fyrir 
gjaldþrot sparisjóðanna, annar 
fyrir Sjóvár-stuldinn, sá þriðji 
fyrir sveitarfélög á vonarvöl – 
og þannig mætti lengi telja út í 
það endalausa.

Ríkið, sveitarfélögin, heimilin 
og fyrirtækin eru öll að sligast 
undan skuldabyrði, sem í mörg-
um tilvikum er þyngri en við 
verður ráðið. 

Og það var einmitt GENGIS-
HRUNIÐ – svo fjarri því að 
vera lausn vandans – sem gerir 
skuldabyrðina óviðráðanlega. 
Gengisfelling er pólitísk ofbeld-
isaðgerð, sem þjónar þeim til-
gangi að skera niður lífskjör 
almennings með verðhækkun-
um á lífsnauðsynjum. Í tilviki 
þeirra sem skulda framkallar 
gengisfelling stökkbreytingu á 
höfuðstól skuldar og greiðslu-
byrði. Þess vegna er fjórðungur 
heimila undir hamrinum. Þess 
vegna er meirihluti fyrirtækja 
„tæknilega gjaldþrota“ enn í 
dag. Þess vegna tórir hagvöxt-
urinn á veiku skari. Þetta er 
sjálfur efnahagsvandi Íslend-
inga í hnotskurn. Að kalla þetta 
hina „séríslensku lausn“ flokk-
ast annað hvort undir efnahags-
legt ólæsi – eða bara illgirni af 
verstu sort.

Getuleysið
Það eina sem má heita séríslenskt 
við hrun Íslands árið 2008 er, 
að bankakerfið hrundi í rúst og 
gjaldmiðillinn fór sömu leið. 
Bankahrunið þýddi, að hinir 
erlendu lánardrottnar – þýsku 
bankarnir og allir hinir – sem 
höfðu grætt á tá og fingri í góð-
ærinu af því að lána fjárglæfra-
mönnum – sátu uppi með stór-
töp. Skuldir bankanna námu um 
nífaldri landsframleiðslu Íslands, 
þegar upp var staðið. Hin hliðin 
á þessari sömu mynt er, að ríkis-

stjórn Íslands og Seðlabanki 
gátu einfaldlega ekki – þótt það 
væri þeirra yfirlýsta stefna – 
komið bönkunum til bjargar. 
Það er meginmunurinn á írsku 
og íslensku leiðinni. Írska ríkis-
stjórnin álpaðist til að ábyrgjast 
skuldir bankanna. Íslensk stjórn-
völd reyndu fram á seinustu 
stund að gera slíkt hið sama en 
gátu það ekki, því að Ísland var 
þegar komið í greiðsluþrot. Þess 
vegna urðu hinir erlendu lánar-
drottnar að taka sinn (verðskuld-
aða) skell af Íslandi.

Ísland var einfaldlega greiðslu-
þrota: Erlendur gjaldeyrir var 
uppurinn; lánstraustið var þrot-
ið; lánamarkaðir voru lokaðir; 
skuldatryggingarálag Íslands 
var stigið til himna. Ísland var 
komið í ruslflokk (e. junk). Rík-
isstjórn og Seðlabanki höfðu 
fyrirgert öllu trausti. Okkur 
var kurteislega bent á að segja 
okkur til sveitar – fara í gjör-
gæslu hjá IMF. Fyrr yrði ekki 
við okkur talað.

Þjóð sem svona var fyrir 
komið hefur ekki efni á að 

stæra sig af „íslensku leiðinni“. 
Gengishrunið lokaði svo dyrum 
skuldafangelsisins utan um ein-
semdina. Stökkbreyttar skuldir 
heimila og fyrirtækja, óðaverð-
bólga, ofurvextir og verðtrygg-
ing í þágu fjármagnseigenda, 
hafa hingað til séð um restina.

Lausnir?
Fyrir skömmu spurði þýsk-
ur blaðamaður Toomas Ilves, 
forseta Eistlands, hvers vegna 
Eistar sættu sig möglunarlaust 
við efnahagslegan megrunar-

kúr (launalækkun og niður-
skurð félagslegra útgjalda), 
sem sendi Grikki trítilóða út í 
götuvirkin. „Í samanburði við 
nauðungarflutninga Stalíns 
kippum við okkur ekki upp við 
hversdaglega erfiðleika. Það 
er kannski erfiðara ef þú hefur 
vanist hinu ljúfa lífi of lengi,“ 
sagði hann og bætti við: „Við 
þraukuðum til þess að uppfylla 
skilyrði fyrir upptöku evrunn-
ar. Með gengisfellingu hefðum 
við leitt allsherjar greiðsluþrot 
yfir millistéttina, sem er með 
húsnæðislánin sín í evrum. Við 
hefðum lagt vaxtarbrodd þjóð-
félagsins í rúst“.

Er þetta kannski það, sem 
menn meina með þessu tali um 
„íslensku leiðina“: Að leiða alls-
herjar gjaldþrot yfir millistétt-
ina og að leggja vaxtarbrodd 
þjóðfélagsins í rúst? Kreppan í 
Eistlandi var hörð (meiri sam-
dráttur VLF og hærra atvinnu-
leysi en á Íslandi), svo lengi sem 
hún varði. En hún var skamm-
vinn. Innviðir þjóðfélagsins 
stóðust álagið, þ.m.t. gjald-
miðillinn. Hagvöxtur var 8,4% 
á fyrri helmingi þessa árs. 
„Erlend fjárfesting lætur ekki 
á sér standa, því að fjárfestar 
vita, að eignir þeirra verða ekki 
gengisfelldar,“ segir Ilves.

En íslenska leiðin? Skulda-
vandinn er óleystur. Gjald-
miðilsvandinn er óleystur. 
Gjaldeyrishöftin eru framlengd 
og erlendar fjárfestingar þar 
með í biðstöðu. Hagvöxturinn 
tórir á veiku skari.

Eistar leystu sinn vanda. Við 
frestum okkar. Er það íslenska 
leiðin?

Efnahagsmál

Jón Baldvin 
Hannibalsson
fv. ráðherra og 
sendiherra

En íslenska leiðin? Skuldavandinn er 
óleystur. Gjaldmiðilsvandinn er óleystur. 
Gjaldeyrishöftin eru framlengd og 

erlendar fjárfestingar þar með í biðstöðu. Hagvöxtur-
inn tórir á veiku skari. 
Eistar leystu sinn vanda. Við frestum okkar. Er það 
íslenska leiðin?
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Við viljum sjá þig
Staðreyndin er sú að ökumenn sjá vegfarendur með endurskinsmerki
fimm sinnum fyrr. Flest eigum við endurskinsmerki ofan í skúffu, en
þau koma aðeins að gagni séu þau notuð. Gætum að því að börnin 
okkar noti endurskinsmerki.

Arion banki gefur endurskinsmerki sem nálgast má í öllum útibúum 
bankans, í samstarfi við Umferðarstofu. Þeir sem búa fjarri útibúum 
bankans geta sent tölvupóst á fraedsla@us.is og fengið merkin send.

Nældu þér í endurskinsmerki í næsta útibúi bankans.

Fréttablaðið og Vísir hvetja les-
endur til að leggja orð í belg um 
málefni líðandi stundar. Greinar 
og bréf skulu vera stutt og gagn-
orð, að hámarki um 4.500 tölvu-
slög með bilum. Aðeins er tekið 
við yfirlesnum og villulausum 
texta. Greinahöfundar eru beðnir 
að hafa í huga að því styttri sem 
greinin er, þeim mun líklegra er að 
hún fái skjóta birtingu. 

Eingöngu er tekið við raunveru-
legum umræðugreinum, en ekki 
greinum sem eru fyrst og fremst 
kynning á til dæmis fyrirtæki eða 
félagasamtökum, ráðstefnu eða 
átaki. Tekið er á móti efni á net-
fanginu greinar@frettabladid.is 
eða á vefsíðu Vísis, þar sem finna 
má nánari leiðbeiningar. Ritstjórn 
ákveður hvort efni birtist í Frétta-
blaðinu eða á Vísi eða í báðum 
miðlum að hluta eða í heild. Áskil-
inn er réttur til leiðréttinga og til 
að stytta efni.

Sendið 
okkur línu

Í dag býr stór hópur þessa sam-
félags við þunga skuldabyrði, 

aðallega vegna fjármálahruns, 
verðbólguskots og gífurlegrar 
hækkunar á verðtryggðum lánum. 
Ungt fólk er stór hluti þessa hóps, 
sem í mörgum tilvikum fær ekki 
úrlausn sinna mála með þeim 
aðgerðum sem stjórnvöld hafa boðið 
upp á. Aðgerðir sem flestar ganga 
út á að leysa greiðsluvanda, ekki 
skuldavanda. Við, höfundar þessar 
greinar, tilheyrum þessum hópi. Við 
erum ungt fólk, sem fór út á fast-
eignamarkaðinn á árinu 2004-2008 
til að kaupa okkar fyrstu eign. Við 
erum lánsveðshópurinn sem fell-
ur ekki undir 110% leiðina, sem á 
sama tíma horfir á skuldabaggann 
stækka vegna skerðingar á kaup-
mætti, skattahækkana, hækkana á 
þjónustugjöldum, allt á meðan laun 
hafa lækkað eða staðið í stað. 

Hver er vandi ungs fólks?
Meðan húsnæðisverð blés út á árun-
um 2003-2008 buðust fáir valkost-
ir við séreignakerfið. Eina leiðin 
til að vera með á húsnæðismarkaði 
var að taka lán og kaupa fasteign. 
Ýmsar aðstæður gerðu það að verk-
um að húsnæðisverð hækkaði hratt 
og taka þurfti áður óþekkt hlutfall 
kaupverðsins að láni. Það sem enn 
fremur setti hóp fyrstu kaupenda í 
einkennilega aðstöðu var að mark-
aðsverð fasteigna fór langt fram úr 
matsverðinu sem yfirleitt gaf veð-
rými eignanna. 

Þetta voru algerlega nýir tímar 
á húsnæðismarkaði. Ódýrasta leið-
in til að brúa bilið var að fá lánað 
veðrými til dæmis hjá foreldrum 
og taka lán út á það. Bönkum og líf-
eyrissjóðum nægði sem sagt ekki 
að taka veð í því sem verið var að 
kaupa heldur þurftu að fá frekari 
tryggingar fyrir sínu. Þess má geta 
að í dag hefur þetta lánsveðsfyrir-
komulag verið bannað. Það er því 
ljóst að fasteignakaupendur á fyrstu 
eign á árunum 2004-2008 eru raun-
veruleg fórnarlömb fasteignaból-
unnar.

Hvað er ósanngjarnt 
við lausnina í dag?
Ýmislegt hefur verið gert til að 
bæta stöðu skuldara. En snarlækk-
að eignaverð og lán sem bólgnað 
hafa út hafa skilið marga Íslend-

inga eftir í ómögulegri stöðu. Það 
sem verra er er að margt ungt fólk 
er án úrræða til að leysa úr sínum 
málum á sanngjarnan hátt. 110% 
leiðin undanskilur nefnilega algeng-
ustu fjármögnunarleið ungs, eigna-
lauss fólks sem er lánsveðið. Því er 
unga fólkið enn í ómögulegri stöðu 
og hún fer versnandi. Aðgerðir 
stjórnvalda hafa eingöngu miðast 
við að leysa fólk í djúpum skulda-
vanda úr sinni krísu. Fyrstu kaup-
endur íbúða, fólk sem er að taka 
sín fyrstu skref á fasteignamark-
aði hefur ekki hlotið neina sérstaka 
athygli. Það sem gerir 110% leið-
ina enn ósanngjarnari er að hún er 
útfærð með ólíkum hætti milli fjár-

málastofnana. Þá var hún illa kynnt 
almenningi og fór seint af stað. 
Allt þetta hefur eftirlitsnefnd um 
skuldavandamál gagnrýnt í skýrslu 
sinni skýrt og skilmerkilega. En 

allt kemur fyrir ekki, stjórnvöld 
og þingflokkar stjórnarflokkanna 
þegja þunnu hljóði yfir vandanum.

Það er þó unga fólkið sem á að 
halda uppi hagvexti næstu ára 
og halda landinu í byggð. Ungu, 
grandvöru fólki sem jafnvel lagði 
fram reiðufé í íbúðir sínar hefur 
beinlínis verið refsað. Á meðan var 
bankainnistæðum eldra fólks bjarg-
að krónu fyrir krónu, jafnvel fé sem 
fékkst fyrir endurfjármögnuð lán 
sem síðar hafa verið felld niður. 
Mættum við vinsamlegast hafna 
slíku kynslóðalotteríi. 

Hvað viljum við gera?
Sanngirni er þörf, ekki bara 

milli einstaklinga heldur milli 
kynslóða. Sagan af 110% leið-
inni eins og við þekkjum hana 
er saga óréttlætis og ójöfnuðar, 
sem hefur valdið því að við getum 
ekki annað en látið í okkur heyra. 
Við viljum málefnalega umræðu 
án upphrópana um það hvernig 
ungt fólk sér þessi mál og hvern-
ig stjórnvöld sjá framtíðina fyrir 
sér. 

Við efnum því til fundar um 
þetta málefni þar sem allt ungt 
fólk er boðið til umræðna um 
skuldavandann og framtíðina – 
óháð pólitískum flokkadráttum 
þriðjudaginn 18. október kl. 20.00 
í Sjóminjasafninu.

Lánleysi kynslóðanna
Fjármál

Eva H. 
Baldursdóttir
lögfræðingur

Sverrir 
Bollason
verkfræðingur

Það er því ljóst 
að fasteignakaup-

endur á fyrstu eign á 
árunum 2004-2008 eru 
raunveruleg fórnarlömb 
fasteignabólunnar.
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jón er sögu ríkari í tilfelli Borg-
ríkis. Ég má alls ekki segja of 
mikið um þessa kvikmynd því 
hún er svo margþætt og marg-
slungin,“ segir leikarinn Sig-
urður Sigurjónsson um íslensku 

kvikmyndina Borgríki sem frumsýnd var 
í vikunni. Í myndinni, sem leikstýrt er af 
Ólafi De Fleur Jóhannessyni, leikur Sigurð-
ur spillta leynilögregluþjóninn Margeir og 
verða það að teljast þó nokkur tíðindi að 
einn ástsælasti gamanleikari landsins sé 
fenginn til að leika skúrk. 

Held með minni persónu
Eða er Margeir kannski alls enginn skúrk-
ur? Hversu mikið geturðu látið frá þér um 
persónuna og kvikmyndina án þess að segja 
of mikið?

„Margeir er leynilögreglumaður sem 
hefur farið örlítið út af sporinu og rekur 
sig því á veggi. Hann er einstæðingur, ein-
mana, og líklega er það ein ástæða þess að 
hann fipast aðeins í lífinu. Hann lendir í 
vondum félagsskap þar sem hann á hreint 
ekki heima. Borgríki fjallar um undirheima 
Reykjavíkur og án þess að hafa dvalist 
mikið þar held ég að mér sé óhætt að segja 
að þessir undirheimar séu mun dekkri og 
illskulegri en flestir gera sér grein fyrir. 
Hér eru glæpagengi og flest það sem þrífst 
í öðrum löndum, þótt það sé kannski í minna 
magni. Það var virkilega spennandi fyrir 
mig sem leikara að fá að takast á við Mar-
geir, því svona hlutverk hafa ekki verið í 
mínum skúffum fyrr. Ég þurfti að glíma við 
þessa dökku hlið manneskjunnar og fannst 
það krefjandi. Reyndar er það svo að allt-
af þegar ég túlka persónu þá held ég með 
henni. Ég get alls ekki sagt að Margeir sé 
ómenni. Hann er mín persóna og mér þykir 
vænt um hann. Það er bara einn verjandi 
fyrir svona persónu og það er sá sem leik-
ur hana.“

Undirbjóstu þig á einhvern sérstakan hátt 
fyrir þetta hlutverk?

„Ég sökkti mér ekki ofan í undirheimana 
eða neitt slíkt. Undirbúningurinn fólst fyrst 
og fremst í því hve óvenjugóð vinnuaðstaða 
var fyrir hendi við gerð þessarar kvik-
myndar. Ég fann fyrir því að allt starfsfólk-
ið, sama hversu stórum eða litlum hlutverk-
um það gegndi, stefndi að sama markmiði. 
Það er ekki algilt. Í myndinni eru margar 
erfiðar senur, til að mynda tilfinningalegs 
eðlis, en þegar á hólminn var komið reynd-
ust þær auðveldar því allir voru í sama liði. 
Þetta var notaleg reynsla og ég hef trú á því 
að það sjáist á útkomunni.“

Er í góðu leikformi
Sigurður er áberandi í listaheiminum um 
þessar mundir, eins og raunar margsinnis 
fyrr. Utan Borgríkis sést hann á skjáum 
landsmanna í tveimur vinsælum þáttaröð-
um, Spaugstofunni og Heimsendi, auk þess 
að standa sína plikt í leikhúsunum, og leik-
stýra raddsetningum á teiknimyndum svo 
einungis fátt eitt sé nefnt.

Sjá Íslendingar óvenjumikið af þér þessa 
dagana?

„Já, það vill svo til. En við leikarar 
ráðum ekki alltaf hvenær við komum fyrir 
sjónir almennings. Borgríki var til dæmis 
tekin upp fyrir einu og hálfu ári og Heims-
endir síðasta sumar, en við búum við þetta. 
Sjálfum finnst mér ég vera í góðu leik-
formi um þessar mundir og er til í allt. 
Spaugstofan er orðin ansi stór partur af 
mínu lífi og hefur verið mjög skemmtilegt 
að taka þátt í henni. Við eigum okkar aðdá-
endahóp en erum ekki allra, enda var það 
aldrei uppleggið.“

Heyrið þið stundum, jafnvel frá yngri 
kynslóðinni, að Spaugstofan hafi misst 
þann ferskleika sem einkenndi hana í upp-
hafi?

„Já já, við heyrum alls konar hluti og 
það er fullkomlega eðlilegt. Við gerum 
ekkert endilega ráð fyrir því að allir kunni 
að meta það sem við gerum. Þá horfir það 
bara á eitthvað annað. Þetta er sú vara 
sem við bjóðum upp á. Þegar þú stendur 
fyrir framan dós af Mackintosh velurðu 
þann bita sem þig langar í.

Hver er þinn uppáhalds Mackintosh-
moli?

„Ég er svo heppinn að vera kominn á 
þann aldur að ég er orðinn alæta á Mack-
intosh, bókmenntir, tónlist, húmor og allt 
mögulegt. Auðvitað hef ég minn smekk á 
húmor en hann breytist eins og annað. Í 
gegnum tíðina hef ég fylgst með öllum nýj-
ungum í gríni sem komið hafa fram hér á 
Íslandi. Fóstbræður, Tvíhöfði, Mið-Ísland. 
Allt var þetta bráðnauðsynlegt til að fá 

smá endurnýjun. Ég get nefnt Ara Eldjárn 
sem dæmi. Hann er í miklu uppáhaldi hjá 
mér, með mjög ferskan og beinskeyttan 
húmor sem er mér að skapi. Æskan á allt-
af að vera í uppreisn og það er gott, en ef 
guð lofar eldumst við nú öll og eldri leikar-
ar verða býsna dýrmætir ef þeir halda sér 
hraustum og í leikfæru ástandi. Við Íslend-
ingar eigum marga frábæra eldri leikara 
og allar kynslóðir njóta góðs 
af því. Það væri lítið varið í 
sjónvarpsefni og kvikmyndir 
ef elsti leikarinn væri alltaf 
um fertugt.“

Þykir vænt um Land og syni
Með leik í yfir tuttugu kvik-
myndum á ferilskránni hlýt-
ur Sigurður að teljast meðal 
þeirra sem einna mestu reynslu 
hafa af þeim geira hér á landi. 
Fyrsta stóra verkefni hans 
á þeim vettvangi var heldur 
ekki af verri endanum, en hann 
lék aðalhlutverkið í Landi og 
sonum í leikstjórn Ágústs Guð-
mundssonar árið 1980. Sú kvik-
mynd er almennt talin marka 
upphaf íslenska kvikmynda-
vorsins svokallaða, eða sam-
felldrar kvikmyndagerðar hér 
á landi.

Á hvaða hátt hefur íslensk 
kvikmyndagerð breyst á þess-
um rúmu þrjátíu árum síðan 
Land og synir var gerð?

„Grunnvinnubrögð leikara 
hafa lítið sem ekkert breyst. Breytingin er 
fyrst og fremst fólgin í þeirri miklu þjálf-
un sem kvikmyndagerðarfólkið hefur feng-
ið. Tæknin hefur líka þróast mikið. Fyrir 
þrjátíu árum var allt miklu þyngra í vöfum, 
í bókstaflegum skilningi. En í raun skiptir 
litlu hvort kvikmyndatöluvélarnar eru tíu 
kíló eða eitt kíló, við erum alltaf að reyna að 
segja einhverja sögu. Áhorfendur koma í bíó 
og segja við hvíta tjaldið: „Segðu mér sögu“, 
og við reynum að sinna því. Alls konar sögur.“

Breytti Land og synir miklu fyrir þig 
sjálfan?

„Já, alveg ábyggilega. Þegar ég fékk 
hlutverkið var ég tiltölulega nýútskrifað-
ur [Sigurður var í fyrsta hópnum sem lauk 
námi frá nýstofnuðum Leiklistarskóla 
Íslands árið 1976] og lék í þessari mynd 
sem hálf þjóðin horfði á. Ég var að vísu að 
vinna í Þjóðleikhúsinu og gekk mjög vel 

þar, auk þess sem ég hafði 
komið fram í áramótaskaup-
um og slíku sem þá dugði til 
að verða þekkt andlit. En það 
var ævintýri út í gegn að taka 
þátt í gerð myndarinnar. Það 
lá við að skylduáhorf væri á 
Land og syni og ég átta mig 
alveg á því að það gerist ekki 
aftur. Ég viðurkenni líka að 
mér þykir notalegt að hafa 
það á ferilskránni að vera 
eyrnamerktur þessari merki-
legu mynd, kominn á þennan 
aldur.“

Þykir þér vænna um Land 
og syni en önnur kvikmynda-
hlutverk sem þú hefur leikið?

„Já, líklega vegna þess 
að það var fyrsta myndin. 
En ég hef leikið í alls konar 
bíómyndum og smakkað 
ansi margar sortir í þessum 
bransa. Kvikmyndagerðin er 
mjög skemmtilegur vinnu-
vettvangur. Í seinni tíð hefur 
aðsókn á íslenskar bíómynd-
ir nokkuð daprast, sem er 

miður. Ég sakna þess dálítið að almenn-
ingur standi betur með íslenskum kvik-
myndum, því þær eru oft og tíðum alveg 
frábærar og standast samanburð við mynd-
ir frá öðrum löndum. Það erfitt að svara 
því hvað veldur því að færri áhorfendur 
fara á íslenskar myndir. Leikhúsin virðast 
einhverra hluta vegna halda velli og vel 
það. Auðvitað eru hæðir og lægðir þar en 
almennt held ég að leikhúsið hafi svo sterk 
ítök í íslenskum almenningi að það virðist 

lifa af ótrúlegustu hluti. Það er eins og bíó-
myndir séu varnarlausari gegn tískusveifl-
um. Þetta er þróun sem við þurfum að snúa 
við og okkur mun takast það.“

Hefði getað hugsað mér að verða málari
Eins og margir vita hefur Sigurður alið alla 
sína ævi í Hafnarfirði þar sem hann fædd-
ist í heimahúsi og eignaðist vini og fjöl-
skyldu. Börnin hans þrjú búa líka í Hafn-
arfirði og eru ekkert á leiðinni að flytja á 
brott í bráð.

Hvað er það við Hafnarfjörðinn sem 
heillar svo mjög?

„Það er bara þannig með okkur, þessa 
sönnu gaflara, að við erum vanafastir. 
Enda ekki nokkur ástæða til að flytja úr 
þessu fallega bæjarfélagi sem hefur upp á 
allt að bjóða. þegar ég var að alast upp leit 
ég á Hafnarfjörð sem stóran leikvöll. Þar er 
stutt í allar áttir, upp á fjöll, niður í fjöru, 
út í óbyggðir, niður að læk að veiða, allt var 
þetta innan seilingar. Ein af ástæðum fyrir 
því að ég hef aldrei flutt er sú að ég vildi 
ekki neita börnunum mínum um að upplifa 
allt þetta líka. Ég tala aldrei um að fara í 
bæinn, heldur keyri ég til Reykjavíkur í 
vinnuna.“

Lá alltaf fyrir þér að leggja leiklistina 
fyrir þig?

„Nei, alls ekki. Leiklist var alls ekki í 
tísku þegar ég ólst upp. Það var ekkert Séð 
og heyrt til þá, engin aðsókn í frægð. Sjálft 
orðið, frægð, var hreinlega ekki notað svo 
mikið á þessum tíma. Líklega hef ég haft 
einhverja meðfædda hæfileika og var 
hreinlega heppinn að rata inn í leiklistar-
skólann, því fólkið í kringum mig vissi 
ekki almennilega hvað leiklist var og það 
var ekki inni í myndinni að einn úr okkar 
fjölskyldu yrði leikari. Flestir jafnaldrar 
mínir lögðu fyrir sig iðngreinar. Bróðir 
minn fór í trésmíði og í fjölskyldunni eru 
margir iðnaðarmenn. Ég hefði alveg getað 
hugsað mér eitthvað slíkt, hefði þá senni-
lega orðið málari. En ég, ljóti andarunginn, 
valdi leiklistina og hef ekki gert neitt annað 
af viti síðan.“

Eldri leikarar eru dýrmætir
Sigurður Sigurjónsson leikur spilltan lögreglumann í kvikmyndinni Borgríki sem frumsýnd var í vikunni. Hann sagði Kjartani 
Guðmundssyni frá yfir þriggja áratuga ferli í kvikmyndaleik, þróun í íslensku gríni og heimavellinum í Hafnarfirði.

LANGUR FERILL „Fyrir þrjátíu árum var allt miklu þyngra í vöfum, í bókstaflegum skilningi. En í raun skiptir litlu hvort kvikmyndatöluvélarnar eru tíu kíló eða eitt 
kíló, við erum alltaf að reyna að segja einhverja sögu,“ segir Sigurður. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Leiklist var 
alls ekki í tísku 
þegar ég ólst 
upp. Það var 
ekkert Séð og 
heyrt til þá, 
engin aðsókn í 
frægð.
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þjóðin elskar!

Ásamt Magga og hljómsveit koma fram:

Láttu ekki magnaða tónlistarveislu 
framhjá þér fara!

Jónsi    Gísli Einars    Gunni Þórðar

Stefanía Svavars    Jóhann Vilhjálms    Þórir Úlfarsson
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Veigamiklar breytingar á Alþingi
Ný lög um þingsköp Alþingis tóku gildi um síðustu mánaðamót. Með þeim fækkar fastanefndum, eftirlitshlutverk þingsins er 
eflt og gegnsæi er aukið frá því sem áður var. Þorgils Jónsson kynnti sér breytingarnar sem þykja marka nokkur tímamót.

N
ý lög um þingsköp 
Alþingis sem tóku 
gildi um síðustu 
mánaðamót fela 
í sér veigamiklar 
breytingar á störf-

um og hlutverki þingsins. Yfirlýst 
markmið þeirra er að gera þinginu 
betur kleift að annast þau verk-
efni sem því eru falin, meðal ann-
ars með gagngerum umbótum á 
nefndakerfinu og eftirlitshlutverki 
þingsins. Þá verður staða minni-
hlutans styrkt með frekari kröf-
um um upplýsingagjöf og gagnsæi.

Fastanefndum fækkað
Stærsta breytingin er sú sem lýtur 
að breytingum á nefndaskipan. 
Fastanefndunum hefur verið fækk-
að úr tólf í átta og nefndarsætum 
þar með úr 110 niður í 72.

Meðal annars eru velferðarmál 
sett í eina nefnd, menntamálanefnd 
er sameinuð allsherjarnefnd, efna-
hags- og viðskiptanefnd eru sam-
einaðar og undir nýja atvinnuvega-
nefnd falla mál tengd sjávarútvegi, 
landbúnaði og iðnaðar- og orkumál-
um.

Þá er sett á laggirnar sérstök 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 
sem nánar verður vikið að hér á 
eftir.

Í nefndaráliti þingskapanefnd-
ar með frumvarpinu segir að með 
þessum breytingum sé verið að 
styrkja og efla nefndastarfið.

Með breytingunum munu flestir 
þingmenn aðeins sitja í einni nefnd 
í stað tveggja til fjögurra áður. 
Með því er leitast við að tryggja 
að hver nefndarmaður geti sér-
hæft sig á ákveðnu sviði og þannig 
sinnt starfsskyldum sínum betur 
en áður var. Auk þess mun þessi 
breyting koma til með að auðvelda 
allt skipulag á nefndasviði þar sem 
ekki verður eins mikið um skaran-
ir á fundum og starfsfólk þingsins 
getur einnig sérhæft sig frekar og 
þannig þjónustað þingmenn betur.

Breytingar þessar beinast allar 
að sama marki, það er að nefndar-
starf verði markvissara og þar af 
leiðandi verði lagasetningar fag-
legri og betur undirbúnar og von-
andi vandaðri.

Eftirlitshlutverkið eflt
Annað meginefni nýrra laga er að 
styrkja valdsvið þingsins gagnvart 
ríkisstjórninni með því að auka 
möguleika þess á að veita stjórn-
völdum aðhald. 

Í nýju lögunum eru skýrar regl-
ur um rétt Alþingis til að fá upp-
lýsingar frá stjórnsýslunni og einn-
ig er gert ráð fyrir að minnihluti 
nefnda geti kallað eftir gögnum.

Þá hefur, eins og áður sagði, 
verið stofnuð ný fastanefnd, stjórn-
skipunar- og eftirlitsnefnd. Sú er 
mótuð að norskri fyrirmynd og 
hefur það hlutverk að fjalla um 

þingmál sem falla undir hennar 
svið, til að mynda varðandi stjórn-
arskrá, forseta Íslands, þingið og 
stofnanir þess, kosningamál og þar 
fram eftir götunum. Nefndinni er 
einnig gert að sýna frumkvæði í 
eftirlitshlutverki þingsins og getur 
í þeim efnum kannað ákvarðan-
ir einstakra ráðherra og verklag 
eftir því sem tilefni er. Minnihluti 
nefndar, fjórðungur hið minnsta, 
getur kallað eftir þess háttar 
athugun. Í nefndaráliti þingskapa-
nefndar er tilkomu stjórnskipunar- 
og eftirlitsnefndar fagnað, en um 
leið er talið mikilvægt að hófsemi 
sé gætt í beitingu margra úrræða 
sem hún hafi yfir að ráða.

Þá leggja lögin skyldu á ráðherra 
að Alþingi séu tryggðar allar þær 
upplýsingar sem hafi verulega þýð-
ingu fyrir mál sem eru til meðferð-
ar á þingi.

Fjárlög fá meiri tíma
Fyrir utan þessi tvö stóru atriði 
eru fjölmargar umbætur í nýju 
lögunum um þingsköp. Þar má 
sem dæmi nefna að frestinum 
til að leggja fram frumvörp var 
breytt til þess að þingmönnum sé 
tryggður nægur tími til að fjalla 
um mál sem koma frá stjórnvöld-
um í stað þess að þau séu lögð fram 
seint til þess að þrýsta á um skjóta 
afgreiðslu. Í nefndaráliti þing-
skapanefndar við afgreiðslu frum-
varpsins segir að slík vinnubrögð 
séu ekki til þess fallin að auka 
gæði lagasetningar.

Samkomudagur þings, sem hefur 
síðustu ár verið fyrsti virki dagur 
októbermánaðar, hefur verið færð-
ur fram til annars þriðjudags í 
september frá og með næsta hausti 
og er ýmislegt talið munu vinnast 
með því. Þar má helst nefna að 
vinna við fjárlagagerð getur haf-
ist fyrr og fær því ítarlegri með-
ferð hjá þinginu.

Varðandi fjárlög hafa þær breyt-
ingar einnig orðið að nú þarf fjár-
málaráðherra ekki síðar en 1. apríl 
ár hvert að leggja fram þingsálykt-
unartillögu með grófri áætlun um 
útgjaldaliði næsta fjárlagaárs. Auk 
þess skal því fylgja áætlun um rík-
isfjármál næstu þriggja ára á eftir.

Einnig er kveðið á um að öllum 
stjórnarfrumvörpum muni fylgja 
kostnaðarmat og það skuli endur-
skoðað verði miklar breytingar 
á frumvarpinu í meðförum þing-
nefnda.

Aðhald vegna fyrirspurna og 
þingsályktana
Nýju þingsköpin fela einnig í sér 
mjög eflt aðhald að stjórnvöldum 
þar sem forsætisráðherra skal til 
dæmis skila skýrslu á hverju ári 
þar sem farið er yfir framkvæmd 
þeirra þingsályktana sem sam-
þykktar hafa verið.

Varðandi fyrirspurnir til ráð-

Á sta Ragnheiður Jóhannesdóttir, forseti 
Alþingis, var, ásamt formönnum allra þing-

flokka, flutningsmaður frumvarps að lögum um 
þingsköp og segir í samtali við Fréttablaðið að 
margar og mikilvægar breytingar felist þar.

FBL: Hver var hvatinn á bak við þessa endur-
skoðun á þingsköpum?

ÁRJ: „Í kjölfar þess að ég tók við skýrslu 
haustið 2009 sem forsætisnefnd Alþingis lét 
vinna fyrir sig um eftirlit Alþingis með fram-
kvæmdarvaldinu var orðið nauðsynlegt að 
breyta þingsköpum Alþingis. Þar var farið yfir 
lög og reglur og metið hvort ástæða væri til 
breytinga. Í henni voru lagðar til margar laga-
breytingar til að styrkja þingið svo það gæti 
sinnt eftirlitshlutverki sínu sem skyldi. Þar á 
meðal eru þessar breytingar á þingsköpunum 
og lagt til að sett yrðu lög um rannsóknarnefnd-
ir. Ég lét þá strax hefja vinnu við frumvörp í 
samræmi við það. Frumvarpið um rannsókn-
arnefndirnar var svo samþykkt í vor og tók þá 
gildi. Frumvarpið um breytingar á þingsköpum 
var einnig samþykkt samhljóða í vor, en það tók 
gildi nú 1. október. Rannsóknarnefnd Alþingis 
lagði ríka áherslu á það í skýrslu sinni að þingið 

gerði þessar breytingar. Þingmannanefndin 
sem tók rannsóknarskýrsluna til meðferðar 
tók undir það í skýrslu sinni sem samþykkt var 
samhljóða á Alþingi í fyrra. Aðalhvatinn við 
þessa gagngeru endurskoðun á þingsköpunum 
var sem sagt skýrslan um eftirlit Alþingis með 
framkvæmdarvaldinu og einnig skýrsla þing-
mannanefndarinnar.“

FBL: Hver er veigamesta breytingin, að þínu 
mati, sem nýju lögin fela í sér?

ÁRJ: „Þær eru margar mjög mikilvægar 
og veigamiklar, ég nefni breytingarnar á 
nefndunum, mjög mikilvæg er ný fastanefnd, 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Hún er 
sambærileg eftirlitsnefndum á þjóðþingum 
Norðurlandanna, sem sinna þingeftirlitinu sér-
staklega. Nefndunum var fækkað úr tólf í átta 
og ekki er lengur ein nefnd fyrir hvert ráðu-
neyti eins og var, en það gagnrýndi rannsóknar-
nefnd Alþingis. Þær verða því óháðar fagráð-
herrum. Svo eru mikilvæg ákvæði um rétt 
þingmanna til að kalla eftir upplýsingum frá 
ráðherrum, hvort sem það eru trúnaðarupp-
lýsingar eða ekki. Nýmæli eru opnir nefnda-
fundir fyrir fréttamönnum og opnir fundir 
þar sem ráðherrar sitja fyrir svörum þing-

nefndar í beinni útsendingu, en nú eru nefnda-
fundir þrenns konar: lokaðir, gestafundir og 
opnir fundir. Síðan er líka mikilvægt ákvæð-
ið um aukna ábyrgð stjórnarandstöðunnar í 
nefndastarfinu. Staða minnihlutans er styrkt á 
margan hátt í lögunum. Samkomudegi Alþingis 
er breytt og verður annar þriðjudagur í septem-
ber í stað 1. október. Forsætisráðherra skal nú 
á hverju hausti leggja fram skýrslu um fram-
kvæmd þingsályktana. Hagsmunaskráning 
þingmanna er nú lögbundin og alþingismenn 
munu setja sér siðareglur. Ýmis fleiri nýmæli 
eru þarna sem of langt yrði upp að telja.“

FBL: Finnst þér eitthvað enn vanta í lögin 
eins og þau eru núna?

ÁRJ: „Já, það þarf að vinna áfram að frek-
ari breytingum á þingsköpunum. Alþingi kaus 
nýja þingskapanefnd í vikunni sem mun halda 
vinnunni áfram í vetur. Í lok nefndarálits þing-
skapanefndarinnar frá því í sumar eru talin 
upp nokkur atriði sem nýja þingskapanefndin 
mun væntanlega skoða, meðal annars skipulag 
þingstarfanna, ræðutíminn og vefur þingsins, 
þ.e. að bæta aðgengi almennings enn frekar að 
störfum þingsins, svo sem störfum fastanefnda 
og þingmálum.“

■ MIKILVÆG MÁL Í HÖFN, EN FREKARI BREYTINGA ER ENN AÐ VÆNTA

BREYTTIR TÍMAR Töluverð breyting verður á starfsemi þingsins með nýjum þingskapalögum þar sem fastanefndum er fækkað, 
eftirlitshlutverk þess er eflt og minnihlutinn mun hafa meira vægi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

herra, hefur tímafrestur til svara 
verið lengdur til að endurspegla 
raunhæfari tímaþörf, en ef mis-
brestur verður á er ráðherra gert 
að gera forseta Alþingis skriflega 
grein fyrir ástæðum tafanna og 
hvenær svars sé að vænta.

Nýr tónn sleginn
Í heild má segja að í nýju lögun-

um sé leitast við að slá nýjan tón 
í störfum Alþingis sem miði að 
auknu sjálfstæði í stjórnskipun 
landsins og bættum vinnubrögð-
um, sem hlýtur að vera fagnaðar-
efni. Alltént var almenn samstaða 
um nýju lögin þar sem þau voru 
samþykkt með öllum atkvæðum 
viðstaddra þingmanna. Enn á vit-
anlega eftir að reyna á hin nýju 

„tæki“ þingsins og verður sér-
staklega fróðlegt að sjá hina nýju 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 
að störfum. 

Endurskoðun þingskapa er þó 
alls ekki lokið þó að þessum stóra 
áfanga hafi verið náð, þar sem 
ný þingskapanefnd var kosin af 
Alþingi í síðustu viku og mun hún 
vinna að enn frekari endurskoðun.

● Forsætisnefnd gert að undirbúa 
siðareglur fyrir alþingismenn.

● Utandagskrárumræður heita nú 
„sérstakar umræður“.

● Fjárhagsleg hagsmunaskráning 
alþingismanna lögbundin.

● Íslenska lögfest sem þingmál.

Aðrar nýjungar

1 SE leggur mat á 
hvort skipa eigi 

rannsóknarnefnd um 
ákveðin álitamál. 

2SE gerir tillögu um 
skipan rannsóknar-

nefndar og leggur fyrir 
þing.

3Eftir að rannsókn 
lýkur er skýrsla tekin 

fyrir í SE.
4 Álit SE á skýrslu 

kynnt fyrir þingi 
ásamt tillögum um 
frekari aðgerðir. Þing 
tekur ákvörðun um 
framhaldið.

Fækkun fastanefnda

● Allsherjarnefnd
● Menntamálanefnd 
● Efnahags- og skattanefnd
● Viðskiptanefnd
● Fjárlaganefnd
● Heilbrigðisnefnd
● Félags- og tryggingamálanefnd
● Iðnaðarnefnd
● Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd 
● Samgöngunefnd
● Umhverfisnefnd
● Utanríkismálanefnd
Fjöldi nefndarsæta: 110

FYRIR BREYTINGU EFTIR BREYTINGU
● Allsherjar- og menntamálanefnd
● Efnahags- og viðskiptanefnd 
● Fjárlaganefnd 
● Velferðarnefnd 
● Atvinnuveganefnd 
● Umhverfis- og samgöngunefnd
● Utanríkismálanefnd
● Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd

Fjöldi nefndarsæta: 72

Rannsóknarnefndir
Nýju þingskapalögin fela stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd (SE) að ákveða hvort og hvenær Alþingi skipar rann-
sóknarnefndir. Ferill þeirra mála er svohljóðandi:

NÝ LÖG UM ÞINGSKÖP ALÞINGIS

Ásta Ragnheiður Jóhannes dóttir 
forseti Alþingis 
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L
ars Lagerbäck virk-
ar sem afar geðugur 
maður. Hann ber sig 
vel, er yfirvegaður, 
kurteis og spar á allar 
stórar yfirlýsingar. 

Hann virkar lítillátur. Kollegar 
mínir í Svíþjóð segja að hann sé 
frekar þurr á manninn og gefi 
lítið af sér. Ekki ætla ég að leggja 
dóm á það, enda kom Lagerbäck 
afar vel fyrir í gær og almenn 
jákvæðni var meðal íslenskra fjöl-
miðlamanna með fyrstu kynnin af 
Svíanum.

„Ég á tvö börn og konu. Ég get 
sagt þér að börnin mín eru 40 og 
36 ára. Meira ræði ég ekki um 
fjölskylduna, enda hef ég aldrei 
viljað tala um einkalíf mitt. Það 
breytist ekkert núna,“ sagði 
Lagerbäck og brosti vinalega til 
blaðamanns, sem brosti á móti 
enda tilgangur viðtalsins ekki að 
þjarma að þjálfaranum um einka-
líf hans. Blaðamaður hafði meiri 
áhuga á viðhorfi hans til fótbolt-
ans og hvernig hann ætlaði sér 
eiginlega að koma landsliðinu 
okkar í gang eftir allt of mörg 
vonbrigðaár.

„Ég var alltaf spenntur fyrir 
því að taka við íslenska landslið-
inu. Ég hef haft gaman af því að 
koma til landsins og líkar afar vel 
við fólkið. Ég hef þess utan allt-
af borið virðingu fyrir íslenskum 
fótbolta og þegar ég stýrði Svíum 
gegn Íslandi tók ég þá leiki mjög 
alvarlega,“ sagði Lagerbäck, en 
það kemur kannski einhverjum 
á óvart að hann sé á þeirri skoð-
un að heimamaður eigi að þjálfa 
landsliðið. „Ég tel það vera best 
að heimamaður þjálfi landslið. Sá 
maður finnst samt ekki alltaf og 
það er mér mikil ánægja að koma 
hingað og deila minni reynslu 
með íslenskum þjálfurum.“

Lagerbäck tekur ekki form-
lega við liðinu fyrr en um áramót 
en mun eðlilega byrja að leggja 
grunninn að sinni vinnu sem 
fyrst.

„Íslenska landsliðsþjálfara-
starfið er áhugavert starf. Það 
sem ég þekki til Íslendinga er 
gott. Þeir hafa jákvætt hugarfar, 

eru duglegir og leggja hart að 
sér. Það eru að koma upp efnileg-
ir strákar í landsliðið. Allt þetta 
gerir verkefnið spennandi,“ sagði 
Lagerbäck, en hann viðurkennir 
fúslega að þekkja ekki mikið til 
íslensku leikmannanna.

„Ég hef ekki fylgst vel með lið-
inu og aðeins séð það spila gegn 
Noregi í Ósló. Ég sá aðeins til 
U-21 árs liðsins á EM í Danmörku 
og svo hef ég séð Kolbein Sig-
þórsson spila með Ajax. Ég við-
urkenni því að ég þarf að kynna 
mér strákana í liðinu og fer í það 
fljótlega að skoða myndbönd með 
leikjum íslenska liðsins.“

Lagerbäck segist koma að 
algjörlega hreinu borði. Hann 

þekki ekki forsögu liðsins og 
gagnrýni um agaleysi. Allir leik-
menn munu byrja með hreint borð 
hjá honum er hann sest í þjálfara-
stólinn eftir áramót.

Setti Zlatan í skammarkrókinn
Það orð fer af Lagerbäck að hann 
sé harður í horn að taka og sætti 
sig illa við agaleysi. Það fékk stór-
stjarnan Zlatan Ibrahimovic að 
reyna á sínum tíma. Hann braut 
þá agareglur landsliðsins er hann 
var of lengi úti á lífinu. Lagerbäck 
tók hann engum vettlingatökum 
heldur henti honum út úr lands-
liðinu.

„Vonandi verða engin aga-
vandamál í íslenska landsliðinu. 
Ég mun gera leikmönnum lands-
liðsins grein fyrir því að til þess 
að ná árangri þurfa menn að vera 
agaðir innan sem utan vallar. Ég 
mun gera þeim það alveg ljóst og 
ef menn geta ekki farið eftir því 
sem ég legg upp með spila þeir 
ekki með landsliðinu. Allir leik-
menn þurfa að vera 100 prósent 
tilbúnir fyrir landsliðið,“ sagði 
Lagerbäck en telur hann sig vera 
harðstjóra?

„Nei, ég er alls enginn harð-
stjóri. Ég er samt ekki hræddur 
við að taka erfiðar ákvarðanir. Ef 
leikmaður hagar sér ekki á réttan 
hátt þarf að taka í taumana. Ég er 
þess utan alltaf til í viðræður og 
trúi á að menn geti skipst frjáls-
lega á skoðunum. Það er mjög 
mikilvægt. Það er best ef allir ná 
saman og eru á sömu línu. Þegar 
ég var með sænska liðið töluðum 
við allir mikið saman og bjugg-
um til sterka liðsheild. Það skil-
aði sænska liðinu þessum fína 
árangri undir minni stjórn,“ sagði 
Svíinn, sem kom sænska landslið-
inu á fimm stórmót í röð.

Ekki pláss fyrir þá sem brjóta 
viljandi agareglur
Þó svo að Lagerbäck sé óhrædd-
ur við að taka erfiðar ákvarðanir 
og taki fast á agamálum vill hann 
hafa sem fæstar reglur.

„Þegar ég var með sænska 
landsliðið voru ekki margar regl-
ur. Leikmenn vissu samt að þeir 
gætu ekki verið að fá sér í glas 
og fara út á lífið þegar þeir voru 
með landsliðinu. Ef ég lendi í því 
að einhver leikmaður íslenska 
liðsins brýtur agareglur mun 
ég byrja á því að spyrja viðkom-
andi út í málið. Kannski er eðli-
leg skýring og þá finnur maður 
lausn á vandamálinu. Ef einhver 
er aftur á móti að brjóta agaregl-
ur viljandi er ekkert pláss fyrir 
viðkomandi leikmann í landslið-
inu.“

Lagerbäck spilaði leikkerfið 
4-4-2 með Svíum. Ísland hefur 
meira og minna verið að spila 
4-5-1 síðustu ár. Hvernig sér Sví-
inn fyrir sér að íslenska liðið 
spili undir hans stjórn?

„Það er of snemmt að segja 
hvernig ég læt liðið spila. Ég vil 
hafa ellefu bestu leikmennina inn 
á hverju sinni. Ég mun samt allt-
af spila með fjóra varnarmenn. 
Ég vil líka spila svæðisvörn. 
Hvernig ég útfæri sóknarleikinn 
á eftir að koma í ljós og mun líka 
velta á því hvaða leikmenn standa 
mér til boða hverju sinni. Ég kýs 
helst að spila með tvo framherja 
en hvort það gengur með íslenska 
liðið á eftir að koma í ljós.“

Eyjamaðurinn Heimir Hall-
grímsson mun aðstoða Lagerbäck 
en hvernig verður hans aðstoðar-
lið þess utan? „Ég vil helst hafa 
sem fæsta aðstoðarmenn. Því 
fleiri sem koma að málum, þeim 
mun flóknari verður vinnan. Í 

kringum liðið vil ég hafa mark-
varðaþjálfara, aðstoðarþjálfara 
og svo þarf ég að minnsta kosti 
einn útsendara sem njósnar um 
andstæðinga okkar. Svo þarf 
myndbandasérfræðing og það 
verður líklega Heimir til að byrja 
með,“ sagði Lagerbäck, sem mun 
ekki flytja til landsins enda er 
hann nær flestum landsliðsmönn-
um okkar í Svíþjóð.

„Ég mun engu að síður reyna 
að koma hingað eins oft og ég 
þarf. Það er samt auðveldara 
fyrir mig að hitta leikmennina ef 
ég verð áfram í Svíþjóð. Ég mun 
síðan reyna að eiga gott samband 
við þjálfarana á Íslandi og funda 
með þeim.“

Óttaðist veðrið á Íslandi en ekki 
Laugardalsvöll

Það hefur ekki hjálpað lands-
liðinu á undanförnum árum að 
heimavöllur Íslands, Laugar-
dalsvöllur, er ekki nein gryfja. 
Áhorfendur eru langt frá vell-
inum og láta þess utan lítið í sér 
heyra. Lagerbäck hefur stýrt liði 
á Laugardalsvelli gegn Íslandi 
og segir það ekki hafa verið ógn-
vekjandi reynslu.

„Það sem maður óttaðist við 
að koma til Íslands var veðrið en 
ekki áhorfendurnir og völlurinn. 
Það er mikilvægt að eiga sterk-
an heimavöll sem andstæðingur-
inn óttast. Það er ekki hægt að 
byggja upp hræðslu fyrir vell-
inum fyrr en árangurinn kemur. 
Þá kemur líka meiri stemning í 
stúkuna og leikmennina. Þeir 
trúa því að þeir geti náð árangri 
á heimavelli. Við þurfum því ein-
faldlega að byrja að vinna leiki,“ 
sagði Lagerbäck kíminn. Þetta er 
ekki svo flókið eftir allt saman. 

 henry@frettabladid.is

Ég er alls enginn harðstjóri
Hinn 63 ára gamli Svíi Lars Lagerbäck var í gær ráðinn þjálfari karlalandsliðsins í knattspyrnu. Þetta er í annað sinn sem hann 
þjálfar utan Svíþjóðar. Henry Birgir Gunnarsson settist niður með Lagerbäck í gær og ræddi að sjálfsögðu við hann um fótbolta og 
hvernig hann ætlaði að haga sinni vinnu með landsliðið. Lagerbäck segist ætla að taka hart á agabrotum.

TEKUR HART Á AGABROTUM Lars Lagerbäck er óhræddur við að taka á agabrotum og segir að ekkert pláss sé fyrir þá í landsliðinu sem brjóti agareglur. Hann segir mikilvægt 
að leikmenn haldi aga innan sem utan vallar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þegar menn hugsa um Svíþjóð dettur flestum í hug munntóbak eða snus. Ótrúlegur fjöldi 
Svía tekur í vörina og það þykir hinn eðlilegasti hlutur í Svíþjóð. Það lá því beint við að 
spyrja Svíann hvort hann notaði munntóbak?

„Ég gerði það á sínum tíma. Ég byrjaði 15 ára gamall en hætti fyrir HM 2010. 
Ég tók því ansi lengi í vörina og löngunin hverfur ekki. Ég á það til að fá mér í 
vörina ef einhver vinur minn býður mér upp á það en ég nota ekki munntóbak 
að staðaldri,“ sagði Lagerbäck, en honum var ekki kunnugt um að KSÍ stæði fyrir 
átakinu „Bagg er bögg“ sem er ætlað að draga úr munntóbaksnotkun.

„Það er þá gott að ég er hættur fyrst KSÍ er í þessu átaki.“
Átakið varð fyrir ákveðnu áfalli þegar forveri Lagerbäcks, Ólafur Jóhannes-

son, sást með neftóbak í leik hér heima á dögunum. Hann baðst þá afsök-
unar og lofaði að gera það aldrei aftur.

Ólafur stóð þó ekki við loforðið því í lokaleik hans í Portúgal sást aftur til hans 
með tóbakshornið á bekknum.

■ HÆTTUR AÐ TAKA Í VÖRINA



Nánari upplýsingar á www.heillheimur.is 
Skráning á heillheimur@heillheimur.is eða í s. 864-0981

8.00 Móttaka og skráning

8.30 Setning

 Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sviðsstjóri hjá Landlæknisembættinu

8.40  Stutt og laggott í D dúr 

8.45  D-vítamínbúskapur fullorðinna Íslendinga

 Prófessor Gunnar Sigurðsson, yfirlæknir innkirtlasjúkdómad. LSH

9.15 ABC en ekkert D!

 Kolbeinn Guðmundsson, sérfr. í efnaskipta- og innkirtlasjúkd. barna

9.45  Vitundarvakning á norðurslóðum

 Anna Þóra Ísfold, nemi í Lýðheilsuvísindum við HÍ

10.05 Morgunverður

10.30  Þarf að D-vítamínbæta íslensk matvæli?

          Laufey Steingrímsdóttir, prófessor við matvæla- og næringarfr.deild HÍ

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

Verð kr. 4.900,- 

D vítamín  til daglegra nota

Eins og náttúran hafði í hyggju

VERTU SÓLARMEGIN Í LÍFINU
Heill heimur stendur fyrir ráðstefnu um D-vítamín

Föstudaginn 21. október, kl. 08.00-13.00, á Reykjavík Natura (Loftleiðir)

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

The Vitamin D Solution - Dr. Holick
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N
anna Bryndís Hilmarsdótt-
ir og hinir meðlimir hljóm-
sveitarinnar Of Monsters 
of Men hafa verið á útopnu 
undanfarnar vikur. Fyrsta 
plata þeirra, My Head Is an 

Animal, kom í verslanir 20. september síð-
astliðinn og hefur verið í stöðugri spilun 
á flestum útvarpsstöðvum síðan. Útgáfu-
tónleikarnir fóru fram 6. október og þurfti 
að bæta einum við vegna mikillar aðsókn-
ar. Þá voru þrír tónleikar á dagskránni á 
Airwaves-tónlistarhátíðinni sem nú stendur 
yfir, auk þriggja aukatónleika í tengslum 
við hana. Í kvöld spila þau í fyrsta sinn í 
Hörpunni.

Ömmurnar syngja með
Hljómsveitarmeðlimir Of Monsters and 
Men koma úr tveimur áttum. Annars vegar 
af Reykjanesinu og hins vegar úr vinahópi í 
Garðabænum. Nanna sjálf ólst upp í Garð-
inum og gekk í skóla með Brynjari Leifs-
syni, gítarleikara hljómsveitarinnar, sem 
er frá Keflavík. Þau tvö stofnuðu hljóm-
sveitina upphaflega ásamt Garðbæingnum 
Ragnari Þórhallssyni, hinum söngvara 
hljómsveitarinnar. Síðar bættust fleiri 
Garðbæingar í hópinn. 

Það er einkennandi fyrir tónlist Of 
Monsters hvað hún rennur ljúflega ofan 
í breiðan hóp hlustenda. Það er líka fjöl-
breyttur hópur sem hefur sést á tónleik-
um hjá þeim. „Ég hef alveg séð ömmurnar 
syngja með og yngri krakkana líka,“ segir 
Nanna og brosir breitt. „Við virðumst ná til 
hópa sem við héldum aldrei að myndu hlusta 
á okkur. Það er ótrúlega gaman að því.“ 

Líður vel á sviðinu
Of Monsters and Men vann Músíktilraunir í 
fyrra og síðan þá hefur líf meðlima hennar 
verið á fullum snúningi. Áður hafði Nanna 
komið fram ein undir nafninu Songbird, 
svo hún er orðin þaulvön að standa á sviði 

frammi fyrir fjölda manns. Hún kann vel 
við sviðsljósið. „Mér líður vel á sviðinu og 
ég verð ekkert mjög stressuð. Finn aðal-
lega þetta góða stress. Það er samt ótrú-
lega skrýtið að standa á sviði fyrir fram-
an helling af fólki sem er að syngja lögin 
manns. Það var skrýtið á Nasa á miðviku-
daginn, þegar við spiluðum Little Talks og 
allir sungu með. Við hefðum getað sleppt 
því að syngja sjálf. Þetta er eitt það skrýtn-
asta sem ég lendi í og er alveg geggjað!“

Vinsæl á þjófasíðum
Platan My Head Is an Animal var ekki búin 
að vera lengi í sölu hér á landi áður en búið 
var að leka henni á erlendar niðurhalssíður. 
Þar hefur hún verið vinsæl og var meðal ann-
ars um tíma á topp tíu lista stærstu lokuðu 
niðurhalssíðu í heiminum, www.what.cd. Þar 
var Of Monsters and Men rétt á eftir stór-
stjörnum á borð við Björk, Florence and the 
Machines og Outkast. „Það er skrýtið að það 
sé eitthvert fólk þarna úti í heimi að ná í plöt-
una okkar. Að hún skyldi leka sýnir alla vega 
að það er einhver áhugi þarna úti. Platan er 
eins og er ekki aðgengileg fyrir utan Ísland, 
þannig að kannski er þetta eina úrræðið fyrir 
fólk sem myndi annars kaupa hana. Þannig 
að maður getur sko ekki verið allt of reiður 
yfir þessu.“ 

Á toppnum í Fíladelfíu
Það er ekki ólíklegt að Nanna og hljómsveitin 
muni bregða sér til Fíladelfíu í Bandaríkj-
unum á næstunni. Þar hafa þau fyrir furðu-
lega tilviljun vakið athygli og trónað á toppi 
vinsældalista útvarpsstöðva. „Það var maður 
hérna á Íslandi sem heyrði okkur spila í sánd-
tjékki og hreifst af okkur, fór með plötuna 
okkar til vinar síns sem er útvarpsmaður í 
Fíladelfíu og sagði honum að tékka á okkur. 
Sá spilaði okkur í vinsælum útvarpsþætti og 
síðast þegar við vissum vorum við í fyrsta 
sæti á spilunarlista þessarar stöðvar, sem er 
víst nokkuð stór á bandarískan mælikvarða. 

Við erum farin að fá þónokkuð af „Please 
come to Philadelphia“ póstum, svo það er 
aldrei að vita nema við skellum okkur!“ 

Stríðnispúkar
Nanna er greinilega alveg tilbúin til að fara 
á tónleikatúr með hljómsveitinni, þó að hún 
verði eina stelpan í þéttsetinni og sveittri 
hljómsveitarrútu. „Ég er búin að prófa það 
einu sinni. Við fórum hringinn með Agent 
Fresco og Lockerbie-strákunum í alltof litlum 
bíl. Ég var eina stelpan og þó það hafi óneit-
anlega verið dálítið spes var það ógeðslega 
gaman.“

Hún hugsar sig vel um þegar hún fær 
spurninguna hvort hún sé strákastelpa. „Já, 
ætli það ekki bara. Samt á ég mikið af bæði 
stráka- og stelpuvinum. Ég hef aldrei spáð 
mikið í þetta en núna undanfarið hef ég feng-
ið þessa spurningu svolítið oft. Það er auðvitað 
allt annar fílingur að vera með fimm strákum 
en stelpum. Þeir eru meiri stríðnispúkar. En 
það eru allir teknir fyrir og allt gert í góð-
látlegu gríni. Ég geri sko líka grín að þeim!“

Myndlist, heimspeki, sálfræði …
„Ég er nýbúin að átta mig á því að tónlist-
in geti verið eitthvað svona „alvöru“,“ segir 
Nanna Bryndís þegar hún er spurð út í hvert 
hugur hennar stefnir í framtíðinni. Fleiri 
hlutir heilla hana þó og hún er líka í mynd-
listarnámi við Myndlistaskóla Reykjavíkur og 
hefur áhuga á ýmsu bóknámi. „Ég hef alltaf 
verið mikið að teikna og var á tímabili mikið í 
því að búa til teiknimyndasögur. Ég er aðeins 
að komast aftur inn í þær pælingar. Annars er 
ég líka hrifin af bæði heimspeki og sálfræði. 
Mér finnst gaman að fylgjast með fólki.“

Miðað við vinsældir hljómsveitarinnar nú 
bendir ýmislegt til þess að tónlistin eigi eftir 
að hafa yfirhöndina enn um sinn. „Við erum 
öll í námi sem við höfum mikinn áhuga á. En á 
sama tíma erum við alveg ákveðin í að leggja 
okkur hundrað prósent í tónlistina. Við erum 
öll sammála um að taka þetta alla leið.“

Ætlum að taka þetta alla leið
Flestir þeir sem hafa hlustað á útvarpið í meira en hálftíma á undanförnum mánuðum þekkja rödd Nönnu Bryndísar Hilmars-
dóttur. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir settist niður með þessari ungu og hæfileikaríku söngkonu, sem stúderar teiknimynda-
sögur í frítíma sínum og líður vel innan um strákana og stríðnispúkana í hljómsveitinni Of Monsters and Men. 

Á NASA Á MIÐVIKUDAGINN Of Monsters and Men 
var með þétt tónleikaplan á Airwaves-tónlistarhá-
tíðinni. Þau spiluðu á Nasa á miðvikudaginn, á 
Glaumbar í gærkvöldi og verða í Hörpunni í kvöld. 
Þá eru ótaldir „off venue“ tónleikarnir sem voru 
þrír.  MYND/MAGNÚS ELVAR 

FINNUR BARA GÓÐA STRESSIÐ Nanna Bryndís Hilmarsdóttir, söng-
kona hljómsveitarinnar Of Monsters and Men, kann alltaf betur 
og betur við sig á sviði. Hún veit ekkert skrýtnara en að heyra fólk 
syngja hástöfum með lögum sem hún hefur samið sjálf.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Berum ábyrgð á eigin heilsu

Erfðabreyttar lífverur 
- ræktun erfðabreyttra plantna á Íslandi
Landsþing Náttúrulækningafélags Íslands fordæmir það 
ábyrgðarleysi íslenskra stjórnvalda að heimila útiræktun 
á erfðabreyttum lífverum á Íslandi. Fjöldi ritrýndra 
vísindalegra rannsókna liggja nú fyrir sem sýna fram á að 
erfðabreyttar lífverur og afurðir þeirra valda óafturkræfu 
tjóni á umhverfi og heilbrigði dýra og manna. Landsþing 
NLFÍ telur að notkun erfðabreyttra lífvera skuli einvörðungu 
fara fram í lokuðu rými. Þingið krefst þess að þar sem leyfi 
til slíkrar “afmarkaðrar” notkunar hafa verið veitt tryggi 
eftirlitsaðilar raunverulega afmörkun þannig að erfðabreytt 
efni berist ekki út í umhverfi og mengi grunnvatn og 
jarðveg.
Landsþing NLFÍ hvetur stjórnvöld til að banna með öllu 
útiræktun á erfðabreyttum lífverum og undirbúa að Ísland 
verði sem fyrst lýst „land án erfðabreyttra lífvera”.

Erfðabreyttar lífverur - innihaldslýsingar
Landsþing NLFÍ fordæmir aðgerðarleysi íslenskra stjórnvalda 
varðandi innihaldslýsingu matvæla og hvetur þingið til þess 
að nú þegar verði tekin upp tilskipun EES í íslensk lög um 
merkingar á matvælum sem framleidd eru úr erfðabreyttum 
lífverum og afurðum þeirra.

Lífræn framleiðsla
Landsþing NLFÍ hvetur stjórnvöld til að styðja bændur í 
lífrænni framleiðslu og móta stefnu um eflingu lífræns 
landbúnaðar á Íslandi. Innlend framleiðsla annar nú ekki 
eftirspurn eftir lífrænum afurðum.
Vottað lífrænt nytjaland á Íslandi nemur nú aðeins 1,23% 
af áætluðu flatarmáli þess lands sem talið er nýtanlegt til 
landbúnaðar.
Vísindalegum rannsóknum fjölgar sem sýna fram 
á að lífrænar aðferðir auka langtíma hagkvæmni í 
framleiðslu, hafa jákvæð áhrif á lífríki og umhverfi, 
auka næringarefnainnihald matvæla og stuðla að bættu 
heilsufari.

Mataræði barna í grunnskólum
Landsþing NLFÍ hvetur íslensk stjórnvöld til að tryggja 
börnum hollt fæði í öllum grunnskólum landsins. 
Rannsóknir sýna tengsl á milli holls og góðs mataræðis og 
námsárangurs. Því ættu allir grunnskólar á Íslandi að bjóða 
fjölbreytta fæðu öllum börnum að kostnaðarlausu.

Sykur og auglýsingar
Landsþing NLFÍ varar við auglýsingum á miður hollum 
neysluvörum. Margar auglýsingar hvetja til neyslu á 
varningi sem inniheldur mikið af viðbættum sykri og öðrum 
óæskilegum efnum þótt þær gefi hollustu í skyn. Vitað er 
að ofneysla sykurs hefur slæm áhrif á heilsufar. NLFÍ hvetur 
til að undantekningalaust verði skylt að tilgreina magn 
viðbætts sykurs á umbúðum matvæla sem seld eru hér á 
landi.

Áfengi
Landsþing NLFÍ  hvetur  til aukinnar almennrar fræðslu 
um skaðsemi áfengis,  einkum er varðar áhrif þess á 
barnshafandi konur, börn og unglinga. 
Neysla áfengis á meðgöngu getur skaðað fóstur og orsakað 
m.a. greindarskerðingu. Neysla áfengis skaðar einnig 
börn og unglinga sem eru að taka út þroska og getur 
leitt til fíkniefnaneyslu. Landsþing NLFÍ hvetur til að sett 
verði varnaðarorð á umbúðir áfengra drykkja og skorar á 
stjórnvöld að fylgja betur eftir banni við áfengisauglýsingum 
og herða viðurlög ef brotið er gegn þeim. 

Tóbak
Náttúrulækningafélag Íslands og stofnendur þess hafa mælt 
gegn tóbaksneyslu í yfir 80 ár. Landsþing NLFÍ fagnar þeim 
árangri sem náðst hefur í tóbaksvörnum á Íslandi og hvetur 
stjórnvöld til að taka skrefið til fulls og banna reykingar 
á almannafæri. Árlega deyja um 260 manns af völdum 
tóbaksnotkunar á Íslandi.

Hefðbundnar og  
óhefðbundnar lækningar
Landsþing NLFÍ hvetur til aukinnar samþættingar 
hefðbundinna lækninga og viðbótarmeðferða. 
Viðbótarmeðferð vísar til meðferðar sem ekki hefur verið 
talin hluti af hefðbundinni heilbrigðisþjónustu en sýnt 
hefur verið fram á með rannsóknum að nýtist samhliða 
hefðbundinni meðferð eða sem sjálfstæð meðferð.

Umhverfi
Landsþing NLFÍ minnir á að hreint náttúrulegt umhverfi er 
mikilvægur þáttur í lífi og heilsu fólks. Almenningur þarf að 
geta stundað heilbrigt útilíf og hafa aðgang að ósnortnum 
víðernum. Fólkið í landinu og stjórnvöld verða að standa 
vörð um stórbrotna náttúru Íslands og lífríki þess.
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Hrauntunga 1
200 Kópavogur
Frábær staðsetning

Stærð: 138 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1949

Fasteignamat: 19.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með stórum bílskúr.  Húsið stendur á fallegri
hornlóð í suðurhlíðum Kópavogs.
Eignin skiptist í eldhús með eikar innréttingu, baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, mjög rúmgott
hjónaherbergi, barnaherbergi, stofu, þvottahús og geymslu.  Þar fyrir utan er bílskúr sem er um 48 fm.
Allar innréttingar og gólfefni eru nýtt.  Húsið ný múrað að utan.
Allar nánari upplýsingar gefur Brynjólfur í síma 820-8080

Alpha

Reynir Logi Ólafsson
Lögg. fast. hdl.

Auglýsing
Sölufulltrúi

reynir@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag milli 17:00 og 17:30

RE/MAX Alpha - Skeifan 17 - 108 Reykjavík - Sími: 4777777 - www.remax.is

4777777

8208080

Fróðaþing 2
203 Kópavogur
EINBÝLISHÚS MEÐ 5 SVEFNHERBERGJUM

Stærð: 324 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 59.850.000

Verð: 69.900.000
Stórglæsilegt og vel skiptulagt 5 svefnherbergja einbýlishús á tveimur hæðum við Fróðaþing 2 í
Kópavogi.  Eignin er sérlega vel skipulög.

EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA - MÖGULEIKI Á SKIPTUM Á MINNI EIGN

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAGINN 16.OKT FRÁ 16:00 - 16:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

699-3702

Fífuhjalli 11
200 Kópavogur
Einbýlishús með tveimur íbúðum 

Stærð: 330,8 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1990

Fasteignamat: 65.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 79.800.000
Glæsilegt einbýlishús við Fífuhjalla 11 í suðurhlíðum Kópavogs. Ljós skeljasandur, ljósgrátt bárujárn og
fallegir gluggar prýða húsið að utan.  Útihurðir og gluggar eru hvítmálað og upphitað plan er fyrir
framan bílskúr.  Garður og lóð sérhannað með völdum blómarunnum og trjágróðri.  Sólpallar, heitur
pottur og falleg útivistarparadís.
Húsið er á tveimur hæðum og er í dag skipulagt sem tvær aðskildar íbúðir á efri og neðri hæð. Neðri
hæðin er með nútímalegum stíl. Efri hæðin er meira klassísk.

Lind

Hörður Sverrisson
Lögg. fasteignasali

hordur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 16. okt kl 16-17

8995209

Nönnustígur 14
220 Hafnarfjörður
Hlýlegt einbýli í skjólsælli laut

Stærð: 122,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1942

Fasteignamat: 23.550.000

Verð: 34.900.000
Húsið er á 3ur hæðum og er hver hæð um 45 fm að grunnfleti. Húsið er því í raun um 140 fm, þó það
sé skráð sem 122 fm hjá FMR. Húsið hefur allt verið tekið í gegn á undanförnum árum; búið að
endurnýja þak og setja nýja kvisti. Gluggar endurnýjaðir, nýtt skólp, nýtt rafmagn og ný hitalögn. Húsið
er steypt og með nýlegri klæðningu á steyptum kjallara. Markísa er yfir pallinum. Heitur pottur. Gatan er
einstaklega róleg einstefnugata með góðan skóla og leikskóla í næsta nágrenni. Einstök veðursæld.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Auður Sigríður
Sölufulltrúi

arg@remax.is

audur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 16:00 - 16:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

824 7772

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

Hrauntunga 18
200 Kópavogur
Glæsilegt einbýli með auka íbúð 

Stærð: 311,2 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1966

Fasteignamat: 47.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 64.900.000

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum við Hrauntungu á besta stað í veðusældinni í suðurhlíðum Kópavogs.

Húsið er 311 fm á tveimur hæðum með aukaíbúð á neðri hæð.
Fallegt og rólegt hverfi og mikið útsýni.
Húsið er vel byggt og hefur verið vel við haldið af sömu fjölskyldu frá byggingu þess 1966.
Nýtt þak og nýviðgert að utan.
Lóðin með fallegum gróðri, hitalagðri innkeyrslu og stéttum.
5 svefnherbergi, 3 baðherbergi 3 stofur.

Allar  nánari  upplýsingar  veitir  Hannes  í  699-5008  og  hannes@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anton Máni Svans
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

antonmani@remax.is

Hannes
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 16.okt. kl. 16:00 - 16:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

615 0005

699 5008

Kristnibraut 59
113 Reykjavík
GÓÐ ÁHVÍLANDI LÁN!

Stærð: 93,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 17.600.000

Verð: 23.900.000
RE/MAX Senter opg Þóra kynna bjarta íbúð á 1. hæði í lyftuhúsi með sér verönd í suður. GÓÐ
ÁHVÍLANDI LÁN ca 19.000.000 geta fylgt.
Nánari lýsing: Forstofa með flísum og fataskáp. Opið eldhús með borðkrók, rúmgóð stofa með útgengi
á sér-afnotareyt (suður). 2 svefnherbergi með skápum. Baðherbergi flísalagt með baðkari, þvottahús
með innréttingu innan íbúðar. Innréttingar og skápar eru úr birkispón.
Allar frekari upplýsingar veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn kl. 18.00-18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

7772882

Langahlíð 25
105 Reykjavík
Glæsileg útsýnisíbúð í hlíðunum

Stærð: 102 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1948

Fasteignamat: 18.100.000

Verð: 29.900.000
RE/MAX SENTER KYNNIR:Glæsilega 3ja herbergja útsýnisíbúð í hlíðunum.

Um er að ræða fallega og bjarta íbúð sem öll hefur verið tekin í gegn á mjög smekklegan hátt.Tvö
rúmgóð svefnherbergi og stór og björt stofa.Flísalagt eldús með stórri eyju.Flísalagt bað með upphengt
salerni og sturtu.Í risi er aukaherbergi sem fylgir eignini.
Áhvílandi er 4,15% lán frá Arinon banka.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Hermann Hauks
Sölufulltrúi

arg@remax.is

hermann@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 16 október kl 17:00-17:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

861-6464
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Hekla Dögg Jónsdóttir er það séní sem ég 
vel úr röðum annara sénía. Verkið saman-

stendur af myndbandi og upplásnum plasts-
kúlptúr sem inniheldur tæknidót og blá dialjós. 
Myndbandið er líkt og hreyfanlegt málverk. 
Þetta er upptaka af tvílitum skipsstafni, sjó og 
himni. Skipið duggar upp og niður og á ákveðn-
um fullkomnum augnablikum, þegar línurnar 
skerast, heyrast hljóð og ljósin byrja að blikka 
innan í uppblásna belgnum.

Eftirvæntingin sem fylgir því að sjá þegar 

línurnar skerast, ljósin kvikna og hljóðið heyr-
ist eflist því lengur sem maður fylgist með 
framgangi mála. Áhrifin eru óáþreifanleg og 
ljóðræn, eins og þegar maður hendir peningi í 
óskabrunn og breytir þar með hinu efnislega 
í einhvað huglægt. Bæði vídeóskotið og upp-
blásni skúlptúrinn eru merki um listamann 
sem er tæknilega mjög fær, sem sést glögglega 
í myndbyggingu, efnisvali og vandaðri fram-
setningu.“

Það verk í Íslenskri listasögu sem 
ég hef mest dálæti á er eftir Hörð 

Ágústsson og heitir Þrískeyturöð 
I-III. Ég sé þessar límbandsmynd-
ir ásamt mörgum í svipuðum dúr á 
sýningu Harðar á Kjarvalsstöðum 
haustið 1976. Ég er nýbyrjaður í for-
námi við Myndlista- og handíðaskóla 
Íslands. 

Upplifunin á þessari sýningu var 
ein af þessum augnablikum þegar 
eitthvað opnast í huganum og maður 
veit að grundvallarbreyting hefur átt 
sér stað í manns eigin viðhorfi. Hörð-
ur reyndist svo vera þegar fram liðu 
stundir einn langbesti kennari sem ég 
hef nokkurn tíma kynnst hingað til. 
Hann kenndi skilninginn.“

Þrískeyturöð I-III eftir Hörð Ágústsson

Goddur

Eftirlætis verk listafólksins
Íslensk listasaga, sem kom nýverið út í fimm binda röð, hefur að geyma litljósmyndir af á annað þúsund íslenskum listaverkum. 
Hólmfríður Helga Sigurðardóttir fékk nokkra listamenn til að lýsa einu verki úr bókinni sem þeir hafa sérstakt dálæti á.

Titrandi strengir 
eftir Eyborgu Guðmundsdóttur

Rétt er að taka fram að ég tel 
nýju listasöguna samanstanda 

af fjórum fyrstu bókunum. Sú 
fimmta getur ekki verið saga þar 
sem hún beinist að samtímanum 
og er heldur ekki bjóðandi hvað 
vinnubrögð varðar í samanburði 
við hin bindin.

Verkið sem ég vel er úr þriðju 
bókinni og heitir Titrandi 
strengir. Þetta er málverk eftir 
Eyborgu Guðmundsdóttir frá 
árinu 1974. Formfræðilega er 
þetta einföld mynd og aðlað-
andi, en hún er afar skæð. Bíður 
tækifæris til árásar og þegar 
áhorfandinn heldur að hann sé 
að fanga myndina innan sjónar-
sviðs síns stekkur hún fram og 
bítur hann í augað. Dásamlegt 
listaverk.“

Jón B. K. Ransu

Fullkomið augnablik eftir Heklu Dögg Jónsdóttur

Sara Riel 

H jartað í mér tók dálítinn kipp 
þegar ég rak augun í verkið Brot 

eftir Guðjón Ketilsson. Ég man svo 
vel eftir þessari sýningu í Listasafni 
ASÍ, en þar sýndi hann málaðar lág-
myndir af lendaskýlum og möttlum 
sem hann hafði skorið út eftir þekkt-
um málverkum úr listasögunni. Guð-
jón er í svolitlu uppáhaldi hjá mér. 
Verkin hans hafa svo djúpar rætur 
og þau sameina svo fallega óaðfinn-
anlegt handverk og tæra hugmynd. 
Þessar biblíusögulegu klæðisfelling-
ar skírskota bæði til sögu listarinnar 
og kristninnar. En ekki síst eru þetta 
dásamlega fagrir gripir sem mann 
langar til að handfjatla og strjúka og 
auðvitað hafa fyrir augunum.“

Brot eftir Guðjón Ketilsson

Áslaug Thorlacius



uppþvottalögur

glerhreinsirbaðherbergishreinsir sturtuhreinsiryfirborðshreinsirblettahreinsir

uppþvottaefni þvottaefnimýkingarefni þvottaefni og mýkingarefni

Allt sem þú þarft er smá 
umhverfisvæn og húðvæn hreinsiefni sem virka

HÚÐVÆNT
án ertandi ilm- og litarefna

UMHVERFISVÆNT
framleitt samkvæmt

ströngustu umhverfisstöðlum

án kemískra efna
ÖFLUG VIRKNI

NÁTTÚRULEGAR 
ILMOLÍUR

ferskur ilmur

        

Hagkaup    Víðir    Þín Verslun Seljabraut    Fjarðarkaup
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6.400

Á
fengi er deyfilyf. 
Ölvun er ástand án 
sársauka.  Þegar 
maður er dofinn 
hverfur öll kvöl. 
Hvort þannig ástand 

án sársauka er raunveruleg ham-
ingja er svo önnur saga og þeir sem 
vilja þrasa um það eru beðnir að 
snúa sér til Johns Stuarts. Sjálfur er 
ég bersýnilega þeirrar skoðunar að 
það sé allavega skárra og eftirsókn-
arverðara að vera þægilega dofinn 
en að vera það ekki. Öðru hverju að 
minnsta kosti.

Sumir láta sig dreyma um stöðuga 
og taumlausa hamingjuvímu. Ég hef 
ekki prófað svoleiðis vímu og kemst 
allajafna þokkalega af með nokkur 
hamingjuaugnablik á dag, til dæmis 
þegar ég heyri barnabörnin skríkja, 
finn ilm af nýslegnu grasi, nýuppá-
helltu kaffi eða nýprentaðri bók eða 
þegar konan mín brosir til mín. 

Þetta er víst kallað að stilla kröf-
um sínum í hóf. Snotur setning 
gerir mér líka glatt í geði. Eða að 
fá einhvern tímann góðar fréttir af 
einhverju eða einhverjum. 

Ég stefndi ekki hærra í hamingju-
leit minni þetta vorkvöld á Færeyja-
landi en að losna við kvöl og streitu. 

Hamingjuleit er reyndar ekki 
rétta orðið. Þetta var flótti frá 
óhamingjunni. Laumulegur flótti. 
Flóttatilraun að minnsta kosti. 
Flóttatilraun og endar í áfengis-
meðferð á sjúkrastofnun innan um 
langdrukkna almúgamenn, prófess-
ora, áttavillta unglinga, steraætur, 
sprautufíkla, undirheimalýð, hús-
mæður, iðnaðarmenn, fólk úr öllum 
áttum, gagnkynhneigt, samkyn-
hneigt, tvíkynhneigt, meira að segja 
sjálfkynhneigt og fullt af svarta-
myrkri og blóðrauðri örvæntingu í 
súrri lykt af köldum svita, sorgum 
og ótta sem við erum að reyna að 
flýja. 

Við erum að læra að sigrast á 
kvíða og ótta og öðlast jafnvægi og 
frið í hjartað í stað þess að leggja 
stöðugt á flótta eins og vindurinn 
sem enginn getur fest hönd á. 

Við erum að læra að lifa, að hvíla 
í núinu í stað þess að óttast ókomnar 
hættur sem að okkur munu steðja 
einhvern tímann í framtíðinni. 

Við sem erum að sligast undan 

lífinu erum að læra að rogast ekki 
með það allt á herðunum allar 
stundir, heldur taka einn dag í einu, 
eina klukkustund í einu, jafnvel eina 
sekúndu í senn, eitt augnablik í einu. 

Hamingjunnar, ef maður er svo 
frekur að gera tilkall til hennar, er 
að leita í núinu. 

Einn ágætur maður sem var eins 
og við að hugsa um hamingjuna hét 
Abd er-Rahman III af Spáni. Hann 
var emír eða herkóngur kalífans í 

Bagdad yfir ríki Mára í Andalúsíu 
fyrir meira en þúsund árum. Dáinn 
árið 960. 

Abd er-Rahman sagði:
„Ég hef nú ríkt í um hálfa öld 

sem sigurvegari og í friði, elskað-
ur af þegnum mínum; óvinir mínir 
óttast mig og bandamenn mínir 
virða mig. Ríkidæmi og heiður, 
völd og lystisemdir hafa verið mér 
innan seilingar. Og gæfa mín hefur 
ekki farið á mis við neina jarðneska 
blessun. 

Þannig hef ég samviskusamlega 
talið saman þá daga sem ég hef notið 
hreinnar og sannrar hamingju. Þeir 
dagar eru samtals fjórtán.“

…

Mér er rótt þar sem ég sit í fyrir-
lestrasalnum á Vogi. Kannski ekki 
beinlínis hamingjusamur en laus 
við kvöl.

Þetta er fyrsti dagurinn minn í 
meðferð sem hefst á afeitrun og mér 
finnst ég vera á réttum stað. Hitt er 
svo annað mál að ég hef fyrir löngu 
látið berast burt með hugsunum 
mínum og heyri ekki orð af því sem 
fyrirlesarinn er að segja.

Sessunautur minn, Begga, ýtir 
við mér og ég lít á hana spyrjandi. 
Hún bendir til dyra. Þar stendur 
einhver skipverji á dáraskipinu Vogi 
og skimar yfir salinn, kemur síðan 
auga á mig og endurtekur fullhátt 
fyrir minn smekk:

„Þráinn að tala við Þórarin. 
Læknaviðtal.“

Ein af oss – Alkasögur: 
Begga hjúkrunarfræðingur
Begga er hjúkrunarfræðingur að 
mennt, á að giska 45 ára. Hún hefur 
aldrei unnið utan heimilis síðan hún 
lauk námi. Hún giftist ung og eig-
inmaðurinn er moldríkur athafna-
maður. Hann er húsbóndi á sínu 
heimili og þótt hann sé jafnréttis-
sinnaður og allt að því femínisti og 
skilji kvennabaráttuna fullkomlega 
stjórnar hann bæði Beggu og börn-
unum tveimur því að einhver verður 
jú að stjórna. 

Begga hefur helgað líf sitt börn-
unum og klukkunni, lífið hefur 
verið í föstum skorðum, kvöldverð-
ur er fram borinn klukkan 19.05 og 

staðið er upp frá borðum klukkan 
19.25. 

Hennar líf hefur verið bið eftir 
fyrirmælum, tilmælum og óskum 
eiginmannsins og atburðum sem 
hún sá aldrei fyrir. 

Eiginmaðurinn er talsvert vín-
hneigður og á nóg af áfengi heima-
fyrir, svo mikið að hann hefur ekk-
ert yfirlit yfir birgðirnar. Hann er 
mikið á ferðalögum vegna þeirra 
viðskipta sem hann stundar svo að 
Begga prófaði að slá á einsemdina 
með því að fá sér léttvín eða bjór á 
kvöldin yfir sjónvarpinu. Magnið óx 
smátt og smátt og eiginmaðurinn 
var bara feginn að sjá að Begga var 
farin að hafa smekk fyrir að fá sér 
glas af góðu víni með mat og grun-
aði ekki að í eldhússkápnum stæði 
vodkapeli fyrir Beggu að hressa sig 
á milli rétta. 

Eiginmaðurinn var svo lítið heima 
að hann var alveg grandalaus fyrir 
því að drykkjan jókst ár frá ári.

Fyrst eftir sólarferð til Jamaíku 
með fjölskylduna fyrir tveim-
ur árum gat Begga ekki stöðvað 
drykkjuna. Fram að því hafði hún 
getað stjórnað neyslunni upp að 
vissu marki, drakk til dæmis ekki 
fyrir hádegi og ekki þegar þurfti að 
keyra börnin. Nú gat hún ekki hætt, 
hafði drukkið dag og nótt í þrjár 
vikur og þegar heim kom var heils-
an þannig að hún sá engin önnur ráð 
í sínum sálar- og líkamskvölum en 
að halda áfram að drekka. 

Begga fór í meðferð í mikilli 
óþökk eiginmannsins. Hún notaði 
reyndar tækifærið þegar hann var 
í veiðitúr, kom börnunum fyrir hjá 
ættingjum og fór á Vog. Hún varð 
fyrir mikilli upplifun. Hún hafði 
aldrei fengið aðra eins athygli, hún 
eignaðist vini og kynntist fólki sem 
hana hafði aldrei órað fyrir að gæti 
verið til. Fyrir henni var meðferðin 
uppljómun. 

Eiginmanninum fannst hins 
vegar nægilegur skandall að eigin-
kona hans skyldi lenda á Vogi svo 
að hann þvertók fyrir að hún fengi 
að fara í framhaldsmeðferð á Vík. 
Þess í stað fór hún beint heim af 
Vogi. Þar hafði hún engan stuðning 
og ekki kom til greina að hún fengi 
að fara á AA-fundi til að opinbera 
þá skömm sem eiginmaðurinn taldi 

að hún hefði gert sjálfri sér, honum 
og fjölskyldunni með því að taka við 
einhverjum alkóhólistastimpli. 

Í stað þess að fara á AA-fundi 
fór Begga því til heimilislæknisins 
og fékk svefnlyf og róandi lyf til 
að komast gegnum daga og nætur. 
Áður en langt um leið var hún farin 
að drekka vínglas með mat eigin-
manninum til samlætis og honum 
til mikillar ánægju: 

„Skilurðu núna hvað það var 
mikið kjaftæði að þú værir alkó-
hólisti?“ spurði hann og hellti í 
hvítvínsglasið.

Í þvottakörfunni geymir Begga 
vodkaflösku til að geta kýlt á létt-
vínsáhrifin eftir þörfum og timbur-
mennina rekur hún brott með því að 
taka dísur. 

Allt gengur þetta mjög vel í næst-
um átta mánuði þegar hún miss-
ir stjórnina á neyslunni og er búin 
að mölva allt postulín á heimilinu 
þegar eiginmaðurinn kemur heim 
frá vinnu og finnur hana sofandi 
á gólfinu í þvottahúsinu með tvær 
vodkaflöskur við hliðina á sér. 

Heimilislæknirinn er kallað-
ur á vettvang og hann gefur henni 
róandi sprautu því að hún er ákaf-
lega æst þegar hún vaknar. 

„Skilurðu núna að ég er alkóhól-
isti?“ hvæsir hún að eiginmanni 
sínum og fer sjálf í símann, dauða-
drukkin og drafandi til að panta 
pláss á Vogi, þar sem hún hefur 
núna verið í næstum þrjár vikur. 

Það tekur langan tíma að afeitra 
hana svo að hún geti útskrifast af 
Vogi og farið í sína langþráðu fram-
haldsmeðferð á Vík því að hús-
mæðrapillurnar, valíum og dísur, 
sitja lengur í blóðinu en flest önnur 
vímuefni. Merkilegt nokk þá er ekki 
síður erfitt að losna við þau sem 
virðast saklausust af hjálpartækj-
um sálarlífsins en „alvörueiturlyf“ 
eins og heróín, morfín, amfetamín 
eða kókaín. 

Begga er ánægð með að vera á 
Vogi. Eins og mér finnst henni að 
hún sé á réttum stað, loksins. Hún 
finnur og skilur að alkóhólismi er 
sjúkdómur og hún ætlar sér að læra 
að sigrast á honum. 

Begga er kjarnakona og það er 
gaman að sjá hvernig sjálfsmynd 
hennar skýrist með hverjum degi.

Þegar maður er dofinn hverfur öll kvöl
Í bókinni Fallið segir leikstjórinn, rithöfundurinn og þingmaðurinn Þráinn Bertelsson frá því þegar hann datt í það á fallegu 
júníkvöldi í Færeyjum og upprisunni sem varð möguleg með góðra manna hjálp. Fréttablaðið birtir hér brot úr bókinni.

FÍKN Í bókinni Fallið eftir Þráin Bertelsson, sem gefin er út af Sögum 
útgáfu, kynnast lesendur meðal annarra tröllinu blíða og handrukk-
aranum Sigga súperman, Beggu hjúkrunarfræðingi, Bússa ættgöfga, 
séra Bersa og fleiri samferðamönnum.
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Kuldaskór með riflásum og 
AQUAMAX vatnsvörn. Stærðir: 27 - 33.

Regnsett með smekkbuxum og endurskini. 
Stærðir: 80 - 120.

Stígvél með hlýju fóðri. 
Litir: Rauð, svört. 
Stærðir: 24-32.

Regngalli með flísfóðri. Litir: Rauður, blár. 
Fæst í Lindum og á Bíldshöfða.

Kuldagalli með styrkingum á rassi 
og hnjám. 5.000 mm vatnsheldni, 

vatnsheldir saumar og góð öndun. Litir: 
Svartur, bleikur, blár. Stærðir: 80-110.
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1. Á sláturmarkaðnum
Það fyrsta sem þú þarft 
að gera er að bregða 
þér út í næsta slátur-
markað, til dæmis hjá 
Hagkaupum eða í Nóatúni. 
Eitt slátur inniheldur eina 
lifur, tvö nýru, eitt hjarta, 
einn sviðahaus, einn poka 
af lambamör, eina vömb og 
lambablóð. Þetta er ýmist 
hægt að kaupa frosið eða 
ferskt. Ef nokkrir eru 

saman um sláturgerðina 
tekur því varla að taka 
minna en fimm slátur. Úr 

þeim fást um það bil 25 
keppir.

2. Gert að vömbum
Þegar heim er komið 

hefst undirbúningur. 
Gott er að byrja á 

því að skella vömb-
unum ofan í kalt 
vatn. Þær þarf að 

hreinsa. Gott er að skafa þær 
létt að innanverðu, en þess þarf 
þó að gæta að þynna þær ekki 
um of. Hverri vömb er svo skipt 
upp í fjóra til fimm hluta. Því 
næst eru þær saumaðar saman 
með grófu spori. Skilja þarf 
eftir nógu stórt gat til að hægt 
sé að troða í þær.

3. Mörinn skorinn
Hefjist þá handa við að hakka 
mörinn. Það er gott að hafa 

hann í um það bil eins sentí-
metra þykkum bitum. Stund-
um eru dökkir fitukirtlar í 
mörnum. Þá þarf að skera 
frá.

4. Lifrin hökkuð
Þá er komið að lifrinni. 
Hún er hreinsuð og allar 
himnur skornar í burtu. Þá 
er hún skorin í bita og sett í 
gegnum hakkavélina. Sumir 
láta hana renna tvisvar í gegn. 

Sláturgerð skref fyrir skref
Manstu þegar þú fékkst heitt slátur með kartöflum, rófustöppu og uppstúf hjá ömmu og afa í gamla daga? Langar þig að endur-
skapa slíka stund en fallast þér hendur við hugmyndina um sláturgerð? Örvæntu ekki. Fylgdu þessum leiðbeiningum Hólmfríðar 
Helgu Sigurðardóttur og þú munt áreynslulaust skapa þér þjóðlegan sess í sætum minningum þinna eigin afkomenda.

Nú getur þú byrjað að útbúa blöndurnar. Ef þú ætlar að útbúa bæði 
blóðmör og lifrarpylsu þarftu að hafa þetta við höndina

6. Troðið í keppi
Þá er komið að því að troða í 
keppinn. Gættu þess að fylla 
hann ekki meira en rúmlega til 
hálfs. Ef keppurinn er of fullur 
getur hann sprungið við suðu. 
Þegar búið er að fylla hann er 
saumað fyrir með slátur garni. 
Að lokum eru nokkur göt stung-
in í keppinn með nálinni eða 
gaffli. 

7. Slátrið er tilbúið! 
Lokaskrefið er að sjóða slátrið 
í tvo og hálfan tíma og útbúa 
á meðan meðlæti á borð við 
soðnar kartöflur, rófustöppu og 
uppstúf. Ef þú hefur ekki lyst á 
að snæða slátur strax að loknu 
þessu umstangi er best er að 
láta hvern kepp í frystipoka og 
beint í frysti. Þeir þjóðlegustu 
sjóða hluta af slátrinu og setja 
það í súr sem þeir snæða svo 
með bestu lyst á þorranum.

5. Öllu blandað saman
Þú færð þér stóran pott, eða bala, 
eftir magni, skellir öllum efnunum 
í og hrærir vel. Gott er að byrja á 
lifrinni / vatnsblönduðu blóðinu, 
bæta svo við þurrefnunum og enda 
á mörnum. Blandan er tilbúin þegar 
sleif getur staðið í henni. 

Lifrarpylsa
1 lifur
2 nýru – má sleppa
½ l nýmjólk
100 g haframjöl
100 g hveiti
250 g rúgmjöl
500 g mör
1 msk. gróft salt

Blóðmör
1 l blóð
½ l vatn
400 g haframjöl
800 g rúgmjöl
500 g mör
2-3 msk. gróft salt

LIFUR NÝMJÓLK HAFRAMJÖL RÚGMJÖL BLÓÐ VATN

+ + + + + + + 
MÖR GRÓFT SALT 
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Ánægt foreldri kostar minna
María Ágústsdóttir var aðeins tveggja ára 
þegar botnlangi sprakk og læknamistök 
komu í veg fyrir náttúrulegar barneignir til 
framtíðar. Með hjálp glasafrjóvgunar hefur 
hún eignast dóttur en sér nú fram á að 
stúlkan verði einkabarn.

Mín ófrjósemissaga hófst þegar 
ég var tveggja ára og botnlang-
inn í mér sprakk. Þá var annar 
eggjastokkurinn fjarlægður í 

leiðinni og gengið svo illa frá að ég varð 
ófrjó á eftir. Það særir mig nú að ég fékk 
aldrei tækifæri til að kæra læknamistök-
in því ég var aðeins tólf ára þegar fyrn-

ingarfresturinn rann út og hvaða tólf ára 
barn hugsar út í barneignir?“ segir María, 
sem tvítug gekk á milli kvensjúkdóma-
lækna til að vita fyrir víst hvernig líkami 
hennar starfaði með tilliti til barneigna.

„Þá var ég alltaf spurð hvort ég ætl-
aði mér að eignast börn þá og þegar, og 
þegar ég neitaði var mér sagt að stein-

hætta að hugsa um þetta. Ég fór svo á 
fund Guðmundar Arasonar, kvensjúk-
dóma- og fæðingarlæknis hjá ArtMe-
dica árið 2000 og hann var sá fyrsti sem 
hlustaði. Eftir speglun sagði hann afar 
ólíklegt að ég gæti eignast börn á eðli-
legan máta en daginn sem ég ákveddi 
barneignir skyldi ég koma til hans og fá 

Kannaði 
íslenska kerfið
Blaðamaðurinn Jennifer 
Margulis ber saman 
fæðingar á Íslandi og í 
Bandaríkjun-
um í nýrri 
bók.
SÍÐA 2 Notalegar 

nuddstundir
Elsa Lára Arnardóttir 
sjúkraþjálfari segir 
ungbarnanudd styrkja 
tengsl foreldra og barna.
SÍÐA 6
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D vítamín er án efa eitt af þeim fæðubótarefnum 
sem hver og einn þarf að taka fyrir almennt 
heilbrigði og sem forvörn gegn fjölda sjúkdóma. 

Haraldur Magnússon osteópati B.Sc (hons)

frá NOW fyrir börn og fullorðna
D-VÍTAMÍN

Þú færð NOW vörurnar í verslunum um allt land. Nánar á www.yggdrasill.is

Fjölskyldan kemur út mánaðarlega með helgarblaði Fréttablaðsins. Ritstjórn: 
Roald Eyvindsson og Sólveig Gísladóttir Hönnun: Silja Ástþórsdóttir Forsíðumynd: 
Valgarður Gíslason Pennar: Friðrika Benónýsdóttir, Júlía Margrét Alexandersdóttir, 
Þórdís Lilja Gunnarsdóttir og Vera Einarsdóttir Ljósmyndir: Fréttablaðið Auglýsing-
ar: Benedikt Jónsson benediktj@365.is

Það er tvöfalt hættulegra að 
eignast barn í Bandaríkjun-
um en á Íslandi. Við höfum 
eitt hæsta hlutfall mæðra-

dauða í iðnvæddu ríki og hæsta 
ungbarnadauða, sem jafnast á við 
lönd á borð við Katar og Sádi-Arab-
íu,“ segir bandaríski blaðamaður-
inn Jennifer Margulis. Hún ferðað-
ist til Íslands í september til að bera 
íslenska heilbrigðiskerfið saman við 
það bandaríska fyrir bók sem hún 
er að skrifa. Bókin mun heita: „The 
Business of baby: How corporations 
and private interests skew the way 
we parent.“ Þar rannsakar Margul-
is foreldrahlutverkið, meðgöngu, 
fæðingu og fyrsta ár barnsins í 
bandarískum veruleika.

Ísland er barnvænt land
Jennifer starfar hjá tímaritinu 
Mothering, sem er á netinu undir 
www.mothering.com. Í gegnum síð-
una komst hún í samband við Dag-
nýju Zoega, ljósmóður á Selfossi, 
og í samtölum við hana vaknaði 
áhugi hennar á að kanna aðstæður 
á Íslandi.

„Mig langaði að vita hvað gerir 
Ísland að barnvænu landi, af hverju 
ungbarnadauði er jafn lítill og raun 
ber vitni og hvernig læknar og ljós-
mæður vinna saman,“ segir Jenni-
fer, sem hefur unnið til verðlauna 
fyrir skrif sín og birt greinar í 
New York Times og O: The Oprah 
Magazine.

Í heimsókn sinni hér talaði hún 

bæði við lækna og ljósmæður og 
heillaðist af fyrirkomulaginu á Land-
spítalanum. Henni þótti merkilegt að 
fagfólkið vildi ekki aðeins tala um 
það góða heldur einnig annmarka 
á kerfinu. Þá ræddi hún við fimm 
konur sem áttu börn á Landspítal-
anum. „Þrjár þeirra höfðu reyndar 
ekki átt góða upplifun af fæðingunni 
en tvær þeirra voru mjög ánægðar,“ 
segir Jennifer og þykir jákvætt að 
konur sem ekki hafi átt góða fæðing-
arupplifun geti komið til lækna og 
hjúkrunarliðs og látið vita. „Og þau 
vilja raunverulega vita af því, sem er 
ekki raunin í Bandaríkjunum. Ef þú 
kæmir til læknis til að tala um slíkt 
eftir fæðingu myndi hann bregðast 
illa við,“ vill hún meina. Þá finnst 
henni jákvætt að hér sé vel tekið á 
móti konum sem reyni heimafæð-
ingar en þurfi síðan að fara á spít-
ala. „Margir læknar í Bandaríkjun-
um hafa neikvæða afstöðu gagnvart 
heimafæðingum.“

Ljósmæður til stuðnings
Stærsta muninn á bandaríska og 
íslenska fæðingarkerfinu segir 
hún vera að hér sjái ljósmæður að 
stærstum hluta um fæðingar. „Þær 
telja að líkaminn sé gerður til að 
eignast börn og þær séu í raun 
aðeins á staðnum til stuðnings en 
ekki til íhlutunar. Í Bandaríkjun-
um er vandamálið að fólk borgar 
fyrir læknisþjónustu og því eru oft 
á tíðum gerðar fleiri rannsóknir og 
aðgerðir en þörf er á vegna þess að 

spítalinn græðir á því,“ segir hún. 
Annað sem kom henni þægilega á 
óvart var að flest verk væru studd 
rannsóknum hér. „Til dæmis eru 
íslensk börn ekki þvegin eftir fæð-
inguna því bandarískar rannsóknir 
sýna að það er ekki gott. Það er því 
kaldhæðið að bandarísk börn eru 
þvegin upp úr sótthreinsandi sápu,“ 
segir hún mædd.

Eiginmaðurinn tók á móti
Jennifer er 42 ára og fjögurra barna 
móðir. Fyrsta barnið átti hún á spít-
ala og var upplifunin mjög neikvæð, 
svo hún ákvað að eignast næstu börn 
heima. Miðbörnin eignaðist hún með 
aðstoð ljósmóður en þegar hún varð 
ófrísk í fjórða sinn nefndi hún við 
manninn sinn að hún vildi enga ljós-
móður. „Honum leist ekki á það en 
mér tókst að sannfæra hann,“ segir 
Jennifer glettin, en henni fannst 
að fæðingin ætti að vera jafn pers-
ónulegur viðburður og getnaðurinn 
sjálfur. Maður hennar tók því á móti 
barni þeirra heima án aðstoðar. „Ég 
tek fram að ég ýti ekki undir að fólk 
eigi börn án aðstoðar en mér þótti 
það rétt fyrir mig á þessum tíma-
punkti,“ segir hún.

Jennifer ferðaðist einnig til Nor-
egs til að kanna aðstæður þar og 
mun ferðast víða um Bandaríkin 
fyrir bók sína, sem áætlað er að 
komi út árið 2013. Þeim sem vilja 
kynna sér nánar starf þessarar 
kjarnakonu er bent á síðuna www.
jennifermargulis.net. - sg

Tók á móti eigin barni
Jennifer Margulis er bandarískur blaðamaður og fjögurra barna móðir. Hún kom til 
Íslands í haust til að bera saman aðstæður til fæðinga hér á landi og í Bandaríkjunum 
vegna bókar sem hún er að skrifa. Áhugi hennar á málefninu vaknaði út frá hennar eigin 
reynslu, en þrjú barna sinna átti hún heima og það síðasta án aðstoðar.

Fjölskyldan Jennifer með börnum sínum fjórum. Það yngsta kom í heiminn án aðstoðar fagfólks og tók eiginmaður 
hennar á móti því á heimili þeirra. MYND/CHRISTOPHER BRISCOE

Í gegnum tíðina hef ég átt afar dramatíska ketti sem hafa með 
ánægju látið fjölskylduna líta út eins og glæpamenn. Þannig hefur 
engu máli skipt þótt rækjur og rjómi séu í öll mál, þegar þeir stíga 

út á stétt horfa þeir brostnum augum á nágrannana. Auk þess sem 
kettir eru almennt gjarnir á að láta svona er þetta fremur dramblátt 
kyn. Flestallir hafa þeir verið af Abyssiníu- eða Sómalí-tegund. Þeir 
eru yndislegir, gáfaðir og félagslyndir en um leið sérstaklega kröfu-
harðir, gleyma engu og fyrirgefa seint.

Enginn þeirra hefur þó enn slegið út stjörnuleik Lottu sálugu, sem 
árið 2006 samdi og setti upp útsmoginn leikþátt í hverfisbúðinni sem 
þá var. Hún var ekki lengi að renna á lyktina af harðfiski í hillu, dyr 
verslunarinnar voru alltaf upp á gátt og eftirspilið því gefið. Hún var 
í tímabundinni kattapössun hjá ættingjum, sem urðu að þola ásakanir 
um dýraníð, en kjörbúðarfólki þótti augljóst að kötturinn mátti búa við 
svelti, rænandi sér í svanginn. Lotta glotti.

Lotta, vel haldin heima fyrir en þrusugóð leikkona, ýfði upp kast-
aníubrúnt loðið skottið, saug inn kinnarnar og ýlfraði þegar búðareig-
andinn henti henni út úr búðinni. „Næst hringi ég á lögregluna, níðing-
ur!“ gólaði hann á eftir mér þegar ég var látin ná í hana þangað. 

Kötturinn sem ég á í dag, frænka Lottu, gengur hringi í kringum 
húsið, okkur til háðungar, þegar nýmeti er ekki á 

boðstólum. Sérstaklega hefur hún verið ósátt eftir 
að við voguðum okkur að prófa nýja tegund af 
þurrmat, sem í hennar bókum er drasl en í heim-
ilisbókhaldinu skráður sem munaður. Keyrði 
þá um þverbak þegar nýtt rúm var keypt handa 
heimasætunni, 13 ára. Okkur grunar að annað-
hvort finnist henni það ekki vera nógu mjúkt 
eða þá kannski of hart. Það er svolítið erfitt að 
ráða í það. En af því að okkur er í mun að opin-
bert neytendakvart hennar berist ekki út á götu 

og að við fáum að versla í hverfisbúðinni óáreitt 
reynum við að halda henni góðri.

Það er sem sagt bleikur fíll í stofunni. Þótta-
fullur köttur sem fjölskyldan dekstrar með-
virk. Áhyggjuefnið að vinnudegi loknum er 
ekki hvort búið sé að sinna heimalærdómi og 
kaupa í matinn (jú, ef það er handa kettinum) 
heldur hvort Kleópatra veiti okkur blessun sína. 

Kötturinn með völdin

Júlía Margrét Alexandersdóttir
skrifar

BÓKIN

Danski myndasagnaflokkurinn Goðheimar naut óhemju vinsælda 
þegar hann kom út í íslenskri þýðingu á síðari hluta 20. aldar. Nú 
hefur verið ráðist í að endurútgefa seríuna hérlendis og hafa tvær 
bækur litið dagsins ljós. Sú síðari, Hamarsheimt, kom nýverið út. 
Hún byggir á Þrymskviðu, sem segir á gamansaman hátt af því 
þegar þrumuguðinn Þór ákveður að endurheimta hamarinn Mjölni 
frá jötninum Þrymi. Með honum í för slást systkinin Þjálfi og Röskva 
og ólíkindatólið Loki Laufeyjarson.



Bjóðum það besta í evrópskri húsgagnahönnun 
og glæsilegt úrval gjafavöru.

Bjóðum það besta í evrópskri húsgagnahönnun
og glæsilegt úrval gjafavöru.



4 fjölskyldan

Énaxin Total orkugefandi 
fjölvítamíntöflur eru snilldar 
lausn við orkuleysi og sleni. 
1 tafla á dag inniheldur dag-
skammt af vítamínum og 
steinefnum auk orkugefandi 
jurta.

Einfalt og áhrifaríkt fyrir 
alla, konur og kalla!

Fæst í apótekum, 
heilsubúðum og heilsu-
hillum stórmarkaðanna. ORKA & KRAFTUR ÚR NÁTTÚRUNNI

Ertu þreytt(ur) á því 
að vera þreytt(ur)?

Innflutningsaðili: Gengur vel ehfInnflutningsaðili: Gengur vel ehf

PREN
TU

N
.IS

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

Nýtt teppi á stigaganginn – 
nú er tækifærið !!!!

Eitt verð - niðurkomið kr. 6.390 m2

Verðdæmi:
70 fermetra stigahús með 8 íbúðum
 Heildarverð kr. 447.300
Endurgr. VSK og meðal skattaafsl (70.995)       

Raunverð kr. 376.305
pr. íbúð aðeins 47.038

Komum á staðinn með prufur og mælum,
 ykkur að kostnaðar lausu

Síðasta sýning 
sunnudaginn 

 16. október kl. 14

hjálp,“ segir María, sem sjö árum 
síðar komst að því hjá Guðmundi 
að eggjaleiðarinn væri ónýtur 
þeim megin sem hún hefur eggja-
stokk. ArtMedica var því eini 
möguleiki hennar til barneigna.

Erfitt ferli
Í byrjun árs 2009 fóru María og 
eiginmaður hennar, Ágúst N. Jóns-
son byggingafræðingur, í sína 
fyrstu meðferð hjá ArtMedica. 
Eftir þrjár eggheimtur og fimm 
uppsetningar á tæknifrjóvguð-
um frystum eggjum fæddist þeim 
heilbrigt stúlkubarn í febrúar á 
þessu ári.

„Meðan svars er beðið er líðanin 
hroðaleg. Fyrsta nei-ið er óskap-
legt kjaftshögg því maður fer svo 
bjartsýnn af stað. Svo bítur maður 
í sig að líkur hafi í raun ekki verið 
svo miklar og heldur áfram að 
berjast fyrir næstu uppsetningu,“ 
segir María og bætir við að tækni-
frjóvgunarferlið taki mikinn toll 
af líkama og sál.

„Það reynir óhugnanlega á þol-
mörk ástarsambandsins því skap-
sveiflur og líðan kvenna í undir-

búningi tæknifrjóvgana eru víst 
eins og verst gerist á breytinga-
skeiðinu. Á meðan þarf mak-
inn að taka við óverðskulduðum 
ókvæðum þegar allt fer í taugarn-
ar á manni og ég meira að segja 
öskraði á manninn minn fyrir að 
anda of hátt. Því reynir á þolin-
mæði og skilning til hins ítrasta,“ 
útskýrir María.

Lítill gleðigjafi
„Þegar neikvætt svar berst eftir 
misheppnaða tæknifrjóvgun líður 
manni eins og maður hafi brugð-
ist maka sínum. Vanmáttarkennd 
heltekur mann og tilfinning um að 
maður sé annars flokks kona að 
geta ekki eignast barn á eðlilegan 
hátt. Enginn skilningur er heldur 
í samfélaginu gagnvart ófrjósemi, 
jafnvel þótt maður hafi góða og 
gilda ástæðu,“ segir María, sem 
taldi jákvætt símtal frá ArtMe-

dica vera grín og uppspuna þegar 
hún loks varð ófrísk.

„Ég var orðin svo vön því að fá 
nei og grenjaði í klukkutíma áður 
en ég gat hringt í manninn minn, 
sem kom heim og grenjaði með 
mér dágóða stund,“ segir María og 
hlær við, enda tók við draumameð-
ganga, -fæðing og -dóttir.

„Að eignast barn er tilgangur 
lífsins og þegar fólk hefur beðið 

svo lengi verður fullnægjan í lífinu 
enn meiri að fá barn loks í hend-
ur. Ég var endalaust hrædd á með-
göngunni og pakkaði sjálfri mér 
inn í bómull, eins og allir aðrir í 
kringum mig. Upp kom mikill 
kvíði fyrir því hvort eitthvað færi 
úrskeiðis, hvort barnið yrði heil-
brigt og ég nógu góð móðir, en 
þessir eðlilegu fylgifiskar með-
göngunnar magnast upp eftir svo 
langvinnt og strítt ferli,“ segir 
María.

ÞAÐ ERU MANNRÉTTINDI  að vera hamingjusamur 
og barneignir stuðla að lífshamingju flestra.

Hamingjan holdi klædd María segir gremju og erfiðleika hafa horfið eins og dögg fyrir sólu þegar dóttir hennar 
Salvör fæddist í febrúar og að kostnaður við tæknifrjóvganir sé hverrar krónu virði þegar barn verði loksins til. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Uppeldi 
hrósum og hvetjum …

ENGIN SAMKEPPNI 
Art Medica er eina 
tæknifrjóvgunarstöðin á Íslandi. 
Hún er einkarekin.



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

Dróttkvæði, danskvæði , tvísöngvar 
og kvæði úr Sturlungu munu hljóma 
í sal Iðnó annað kvöld klukkan 20, í 
flutningi Voces Thules. Hópurinn var 
að koma heim úr afar vel heppnaðri 
tónleikaferð til Frankfurt, þar sem 
hann kom tvívegis fram í tengslum við 
bókamessuna í borginni.

H
ólmfríður Harðar-
dóttir starfar hjá einu 
umsvifamesta alþjóð-
lega fyrirtæki heims, 

sem stundar svokallað „branding“ 
eða ímyndarsköpun. Hún hefur 
búið í Bandaríkjunum í fjölda-
mörg ár og náð langt í fagi þar 
sem hún hefur unnið fyrir fyrir-
tæki á borð við Pepsi og American 
Express. Starf Hólmfríðar felst 
meðal annars í því að reka skrif-
stofu fyrirtækisins, FutureBrand, 
í New York og sjá um tengsla- og 
rekstrardeild. Hólmfríður byrjar 
á að útskýra hvað ímyndarsköp-
un snýst um, grein sem ekki allir 
þekkja.

„Branding er sérstaklega spenn-
andi fag en því er oft ruglað saman 
við auglýsingahönnun og markaðs-
setningu. Við vinnum hins vegar 
grunnvinnuna sem auglýsingar og 
markaðssetning er byggð á. Við 

erum því ráðin af fyrirtækjunum 
sem á að auglýsa fyrir til að skilja 
og síðan skilgreina innviði þess. 
Það ferli er langt, með víðtækum 
rannsóknum, skapandi skrifum, 
myndhönnun og aðgerðaáætlun. 
Þessi grunnur birtist ekki í aug-
lýsingum heldur stýrir því hvað 
fyrirtækið leggur áherslu á og 
talar um. Rétt eins og mannfólkið 
þurfa fyrirtæki að hafa ákveðinn 
persónuleika.“

Fyrirtækið, FutureBrand, er 
með skrifstofur úti um allan 
heim og sinnir skrifstofan í New 
York stórum verkefnum. Vinnu-
dagurinn er að sögn Hólmfríðar 
oft langur en mikil samheldni er 
meðal starfsfólks. Þessa dagana 
eru mörg verkefni í vinnslu, meðal 
annars fyrir stórt alþjóðlegt flug-
félag þar sem unnið er að því að 
umbylta ímynd þess á næstu árum. 
„Við erum líka að vinna með Pepsi 

í nýsköpun, við að búa til nýja vöru 
sem verður markaðssett um heim 
allan. Í því felst mikil rannsókn á 
matarmenningu.“

Hólmfríður er menntuð í 
listum, hóf nám í skúlptúrdeild 
MHÍ, Myndlista- og handíðaskóla 
Íslands, og hélt svo til Bandaríkj-
anna þar sem hún lauk BFA frá 
háskólanum í Iowa og síðar MFA 
frá Maryland Institute College of 
Art. Þá bjó hún í nokkur ár í Nýju-
Mexíkó, þar sem hún vann við 
mótagerð, málmbræðslu og log-
suðu. Gamanið byrjaði þó fyrir 
alvöru þegar hún flutti til New 
York, þar sem hún bjó í Brook-
lyn til að byrja með með nokkrum 
myndlistarmönnum.

„Eftir að ég flutti til New 
York fékk ég vinnu í litlu 
hönnunarfyrirtæki. Það fyrir-
tæki var síðan keypt af Future-

Hólmfríður Harðardóttir starfar að ímyndarsköpun fyrir þekkt fyrirtæki vestanhafs.

Vinnur með Pepsi
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Fallega 
Jólaskeiðin 
frá Ernu
          Verð 16.500,- 

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

VITUNDARVAKNING

Fæst í helstu matvöruverslunum landsins

-
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Sérverslun með
www.gabor. is

Mikið úrval af 
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Gæði & Glæsileiki
FRANK LYNMAN

Sparikjólar
DESIGN
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Skoðið sýnishornin á laxdal.is

Laugavegi 63 • S: 551 4422

 
FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.



„Ástæðan fyrir því að ég legg 
í þessa rannsóknarvinnu er að 
heimafæðingatíðni hefur hækk-
að mjög hratt á síðustu árum en 
er engu að síður lág miðað við 
sjúkrahúsfæðingar,“ segir Berg-
lind Hálfdánsdóttir ljósmóðir. 
Hún heldur fyrirlesturinn Saman-
burður á útkomu fyrirfram ákveð-
inna heimafæðinga og sjúkrahús-
fæðinga á Íslandi 2005 til 2009 
á ráðstefnunni Fjölskyldan og 
barnið í Hörpu föstudaginn 21. 
október. Ráðstefnan er haldin á 
vegum kvenna- og barnasviðs 
Landspítala.

„Fyrirlesturinn er byggður á 
niðurstöðum lítillar forrannsókn-
ar sem ég gerði með meistara-
námi mínu í fyrra og mun fylgja 
eftir næstu árin í doktorsverk-
efni mínu,“ segir Berglind og upp-
lýsir að heimafæðingar hafi verið 
í kringum tvær til tíu á ári fyrir 
rúmum áratug en hafi síðustu tvö 
árin verið í kringum 80 til 90. 

Í rannsókn sinni skoðaði Berg-
lind afturvirkt mæðraskrár 
kvenna sem fætt hafa heima ann-
ars vegar og hins vegar handvaldi 
hún konur sem fætt hafa á sjúkra-
húsi. „Þær voru sambærilegar við 
konurnar sem fæddu heima varð-
andi aldur og fjölda barna og voru 
allar það hraustar að vel hefði 
verið hægt að mæla með heima-

fæðingu. Þannig var reynt að gera 
hópana eins sambærilega og hægt 
er.“

Berglind segir að það hafi komið 
sér á óvart að fá marktækar niður-
stöður úr rannsókninni, þar sem 
rannsóknarhópurinn hafi verið 
lítill. „Flestar útkomurnar sýndu 
ekki marktækan mun frekar en 

búist var við en þó var marktækur 
munur í nokkrum tilvikum.

„Börnin komu til dæmis betur 
út í heimafæðingahópnum en 
sjúkrafæðingahópnum,“ segir 
Berglind og útskýrir að Apgar-
stig sem notuð eru til að meta 
aðlögun barns að lífinu utan 
móðurkviðar rétt eftir fæðingu, 

komu betur út hjá börnum sem 
fæddust heima. „Ástæðan er ekki 
ljós en við teljum líklegt að börnin 
fái aðeins mýkri lendingu þegar 
ekki hafa verið inngrip í fæðing-
arferlinu og það getur átt sinn 
þátt í því að þau eru sprækari,“ 
segir Berglind.

„Þá voru inngrip mun fleiri hjá 
konum sem fæddu á sjúkrahúsi. 
Þar má nefna örvun með hríða-
örvandi lyfjum og notkun mænu-
rótardeyfinga,“ segir hún. Slík 
inngrip eru reyndar ekki notuð í 
heimahúsum, en heimafæðinga-
hópurinn náði til allra kvenna sem 
byrjuðu fæðinguna heima. Sumar 
þurftu að endurskoða ákvörðun 
sína í ferlinu og fara á sjúkrahús. 
Því gátu Berglind og samstarfs-
menn hennar borið saman þessa 
þætti.

Rannsóknin tók ekki til upplif-
unar mæðra af hinum mismun-
andi fæðingum. „Meiningin er að 
doktorsrannsókn mín geti orðið 
uppspretta að rannsóknum á upp-
lifun og reynslu foreldra af fæð-
ingum á sjúkrahúsum og heima,“ 
segir Berglind og áréttar að hug-
myndafræði ljósmæðra gangi út 
á að fæðing sé eðlilegt ferli. „Út 
frá því ætti heimafæðing að vera 
raunhæfur valkostur fyrir allar 
konur sem eru hraustar.“

solveig@frettabladid.is

Börn sprækari eftir heimafæðingu
Heimafæðingum hefur fjölgað um mörg hundruð prósent á síðasta áratug. Berglind Hálfdánsdóttir ljósmóðir flytur fyrirlestur um samanburð 
á heimafæðingum og sjúkrahúsfæðingum á ráðstefnunni Fjölskyldan og barnið í Hörpu 21. október næstkomandi. 

Berglind skoðaði mæðraskrár kvenna sem fætt höfðu heima og bar saman við konur 
sem fætt höfðu á sjúkrahúsi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Íslendingar fá allt of 

lítið D-vítamín úr fæð-

unni. Rannsóknir sýna 

að styrkur D-vítamíns í 

blóði þeirra sem hvorki 

taka lýsi né önnur 

fæðubótarefni er tölu-

vert undir viðmiðunar-

mörkum. Unnið er að 

endurskoðun norrænu 

næringarráðlegging-

anna fyrir D-vítamín 

og verða nýjar ráðlegg-

ingar kynntar á 

næringarfræði-

ráðstefnu 

í júní á 

næsta ári.

Árleg bólusetning  gegn inflúensu hófst á flestum 
heilsugæslustöðvum hinn 10. október. Hætta á alvar-
legum fylgikvillum inflúensu er mest meðal aldraðra 
og fólks með bælt ónæmiskerfi, en inflúensan leiðir á 
hverju ári til dauðsfalla meðal eldri borgara.

landlaeknir.is

1.
Verðlaun

Fyrir
“besta innihaldið & hráefnið”

Prófaðu og finndu virknina í aada 

V e r ð l a u n a d r y k k u r i n n  aada

1.
Verðlaun 

Prófaðu aada og finndu virknina  

Í alþjóðlegri samkeppni 
drykkjavöruframleiðenda

fyrir
„besta innihaldið & hráefnið“
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„Við mælum ekkert sérstaklega 
með einum nammidegi í viku en 
sé hann ákveðinn er nauðsynlegt 
að skammta sælgætið úr hnefa,“ 
segir Elva Gísladóttir, verkefna-
stjóri næringar hjá embætti 
landlæknis.

Hún segir helsta ókost nammi-
dags felast í óhóflegu magni sæl-
gætis og vill sjá afslátt afnuminn 
af nammibörum um helgar. 

„Afsláttur veldur því að fólk 
kaupir meira en ella, á meðan lík-
aminn hefur ekki svigrúm fyrir 
svo mikinn viðbættan sykur,“ segir 
Elva og tekur dæmi um 2.000 hita-
eininga fæði, þar sem að hámarki 
10 prósent orkunnar koma úr sykri.

„Það gera aðeins 50 grömm syk-
urs á dag. Í daglegu lífi þurfum við 
að vera meðvituð um þennan litla 
skammt og líka hafa hugfast að 
sykur leynist mjög víða.“

Elva segir umhugsunarefni 
hvort ekki væri skynsamlegra að 
kenna börnum að borða sælgæti í 
hófi, þegar löngun í sætindi kemur, 
burtséð frá því hvaða dagur er.

„Það þarf að kenna þeim að ekki 
þarf sérstök tilefni til sælgætis-
áts, eins og nammidaga, bíóferð-
ir, afmæli og fleira sem kallar á 
sætindi,“ segir Elva og ráðleggur 
einbeitta svengdarstjórnun.

„Þá dygði eitt lítið súkkulaði-
stykki í stað ofgnóttar sælgæt-
is á sérstökum nammidegi þegar 

sjónvarp og tölvur taka athygli frá 
því hversu mikið er borðað. Við 
ættum frekar að tileinka okkur 
minni skammta og njóta þeirra 
með ánægju og athygli.“

Elva segir af og frá að líkam-
anum sé hollt að fá vikulegt sjokk 
skyndibita og sykurs, eins og 
margt líkamsræktarfólk prédikar 
með einum sukkdegi í viku.

„Slíkt er ekki samkvæmt opin-
berum ráðleggingum og embætti 
landlæknis hvetur til heilsuefling-
ar heilsunnar vegna. Við viljum 
komast út úr þyngdar- og holda-
farsumræðu, því allir þurfa að 
hreyfa sig og fylgja ráðlegging-
um embættisins, þar sem stund-
um er líka svigrúm til að borða 
sætt og meira,“ segir Elva og legg-
ur áherslu á að allt sé best í hófi, 
en aðgát skuli höfð í sælgætisvali 
barna.

„Samkvæmt Evróputilskipun 
átti strax í fyrra að birta varúðar-
merkingar á öllu sælgæti sem 
inniheldur litarefni sem talin eru 
tengjast ofvirkni barna. Á meðan 
þeim merkingum er ábótavant er 
enn meiri ástæða til að gæta hófs í 
neyslu sælgætis,“ segir Elva. 

Litarefnin eru númer 102, 104, 
110, 122, 124 og 129. Ýmist eru þau 
merkt E-númeri eða heiti sínu á 
mismunandi tungumálum.

Jónína Stefánsdóttir, fagsviðs-
stjóri hjá Matvælastofnun, segir 

reglugerð um litarefnin vera nú til 
afgreiðslu hjá ráðuneytinu.

„Ákvæðið tekur gildi á næstu 
dögum og þá verður undir sölu-
aðilum komið að merkja umbúðir 
rétt. Innihaldslýsingar eru oft ill-
skiljanlegar neytendum en þurfa að 
vera greinargóðar og aðgengilegar,“ 
segir Jónína og bætir við að merkja 
þyrfti hvert og eitt sælgætis ílát á 
nammibörum landsins. 

„Því miður hefur ekki verið tekið 
nægilega hart á þessu, en einfald-
ast væri að nota varúðarmiða sem 
allir geta skilið, enda varða litar-
efnin mögulega heilsufar barna,“ 
segir Jónína. thordis@frettabladid.is 

Vikulegt sykursjokk 

er óhollt
Nammidagur er hjá velflestum Íslendingum í dag og margir sækja 
sér sekki sælgætis á afsláttarverði á nammibörum. Á sælgætisbox 
vantar enn tilskildar varúðarmerkingar vegna hættulegra litarefna.

Sælgætismagnið á 
myndinni er 100 g af 
blandi í poka, sem veitir 
um 50 g af viðbættum 
sykri. Þar með er hámarks 
sykurneyslu dagsins fyrir 
barn á aldrinum 9-10 
ára náð. Ef hálfur lítri af 
gosdrykk er drukkinn með 
bætist annað eins magn 
af sykri við. Sykurmolarnir 
sýna hversu margir eru 
í þessu magni sælgætis.

Elva Gísladóttir er verkefnastjóri næringar hjá embætti landlæknis. Hún segir afslátt á sælgæti gera fólki auðveldara fyrir að fylla 
stóra sekki á freistandi nammibörum en mikið vanti upp á varúðarmerkingar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

100 grömm af blandi í poka fullnægir hámarks 
sykurneyslu 9-10 ára barna.

 MYND/LÝÐHEILSUSTÖÐ

www.mysecret.is

frá  M y S e c r e t
“Engiferdrykkurinn aada frá My Secret 
vann til verðlauna  í alþjóðlegri samkeppni 
drykkjarvöruframleiðanda 
fyrir besta hráefnið og innihaldið”

“Aðal áherslan hjá My Secret er að 
framleiða aada drykkina úr fersku hráefni og 
því notum við einungis ferskt engifer í okkar 
drykki”

“Til að fá sem mesta virkni úr engifer er 
nauðsynlegt að blanda rétt saman sýrum, 
kryddi, sykur og engifer”

“Aðferðin sem notuð er skiptir miklu máli 
til að halda næringargildi og virkum efnum í 
engiferinu”

“Þetta vitum við með okkar leyndarmáli og 
því er það okkur mikill heiður að vinna þessi 
virtu alþjóðlegu verðlaun”www.mysecret.is

„Engiferdrykkurinn aada frá My Secret 
vann til verðlauna  í alþjóðlegri samkeppni 
drykkjarvöruframleiðenda 
fyrir besta  innihaldið og hráefnið“

„Aðal áherslan hjá My Secret er að 
framleiða aada drykkina úr fersku hráefni og 
því notum við einungis ferskt engifer í okkar 
drykki“

„Til að fá sem mesta virkni úr engifer er 
nauðsynlegt að blanda rétt saman sýrum, 
kryddi, sykur og engifer“

„Aðferðin sem notuð er skiptir miklu máli 
til að halda næringargildi og virkum efnum í 
engiferinu“

„Því erum við afar stolt að fá þessi virtu 
alþjólegu verðlaun“



Brand,“ segir Hólmfríður, en 
hún hefur þó ekki unnið sam-
fellt hjá fyrirtækinu því eftir sex 
ára vinnu hjá FutureBrand flutti 
hún til Los Angeles, þar sem hún 
starfaði fyrir samkeppnisaðila 
þess um tíma.

„Þá vorum við maðurinn minn, 
sem er bandarískur myndlist-
armaður, að stofna fjölskyldu. 
Okkur þótti tilvalið að prófa eitt-
hvað annað en stressið í New York 
en eftir fjögur ár í LA komumst 
við að þeirri niðurstöðu að við 
söknuðum borgarinnar og flutt-
um til baka í fyrrasumar. Ég var 
ráðin til FutureBrand aftur og 
finnst gott að vera komin aftur 
í borgina. Nú eru afi Hörður og 
amma Svanfríður að koma í heim-
sókn frá Íslandi og börnin, Svan-
fríður, 5 ára, og Akira, 2 ára, eru 
brjáluð af spenningi yfir því.“

Þessa dagana vinnur Hólmfríð-
ur að árlegri rannsókn Future-
Brand þar sem breyting á ímynd 
mismunandi landa frá ári til árs 
er skoðuð, eftir því hvað gerist 
þar á mismunandi sviðum, í fjár-
málum, umhverfismálum, ferða-
mannaiðnaðinum og svo fram-
vegis. „Á síðasta ári var Ísland í 
24. sæti af 100 löndum sem voru 
rannsökuð.“  juliam@frettabladid.is 

Hólmfríður Harðardóttir stýrir skrifstofu 
FutureBrand í New York.

Framhald af forsíðu
Hrossablót Söguseturs 

íslenska hestsins verð-

ur haldið í fjórða sinn 

á Hótel Varmahlíð í 

kvöld. Um er að ræða 

veislu þar sem hrossið 

verður í aðalhlutverki, 

bæði á matseðli og í 

skemmtidag-

skrá.

www.sogusetur.is

Hefur flú starfa› vi› málarai›n
og vilt ljúka námi í greininni?
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fiá gæti raunfærnimat veri› fyrir flig
Raunfærnimat í málarai›n mi›ar a› flví a› meta flekkingu og
færni sem  vi›komandi b‡r yfir inn í skólakerfi›. Markmi›i› er
a› flátttakendur í verkefninu fari í skóla og ljúki sveinsprófi.

Inntökuskilyr›i í raunfærnimat eru 5 ára starfsaldur og 25 ára
lífaldur.

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

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

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

Jólaferðir Bændaferða til Þýskalands hafa öðlast fastan sess í hjörtum margra og 
hafa verið geysivinsælar í gegnum árin. Í þessari nýju jólaferð er ferðinni heitið til 
borgarinnar Mainz sem stendur við ána Rín. Mainz hefur upp á margt að bjóða og 
skartar miðbærinn fallegum jólamarkaði sem á sér 200 ára gamla sögu. Þar má 
einnig sjá einstaklega fallegan 11 metra háan jólapíramída sem prýddur er englum, 
jólasveinum og þekktum hetjum úr sögu Mainz. Boðið verður upp á stutta bæjarferð 
um Mainz og eftir það er upplagt að njóta aðventustemningarinnar, kíkja í verslanir 
eða ylja sér við jólaglögg. Einnig verður farið í dagsferð til háskólaborgarinnar 
Heidelberg, þar sem kastali frá 13. öld gnæfir tignarlega yfir borginni en í miðbænum 
er einnig þekktur jólamarkaður þar sem kaupa má allskyns fallegar jólavörur.

Fararstjóri: Íris Sveinsdóttir
Verð: 105.700 kr. á mann í tvíbýli.   Örfá sæti laus!
Innifalið: Flug, skattar, hótelgisting í 3 nætur með morgunverði, ferðir til 
og frá flugvelli í Frankfurt, skoðunarferð til Heidelberg og íslensk fararstjórn.

1. - 4. desember

Sp
ör

 e
hf

. 

s: 570 2790  www.baendaferdir.is 

A L L I R  G E T A  B Ó K A Ð  S I G  Í  B Æ N D A F E R Ð I R  

Allar skoðunarferðir innifaldar!

Jólaferð til Mainz 

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

vera ● Laugavegi 49
Sími 552 2020

DÚNÚLPUR, 
VATTÚLPUR, 

nýkomnar frá Olsen.

20%
afsláttur af öllum 
bolum og buxum.

Ellen Kristjánsdóttir og dætur hennar  Elín, Elísa-
bet og Sigríður Eyþórsdætur spila á Dillon í dag klukk-
an 16.30. Tónleikarnir eru hluti af Air waves-hátíðinni. 
Frítt er inn á Dillon alla helgina.

Laugardagskvöld í október eru 
leikritakvöld hjá Útvarpsleik-
húsinu og í kvöld verður fluttur 
þáttur Vigdísar Finnbogadóttur 
um Brynjólf Jóhannesson 
og síðan Blóðbrullaup eftir 
Federico Garcia Lorca.

„Í fyrravetur vorum við með leik-
ritakvöld einu sinni í mánuði en 
í vetur ætlum við að hafa þetta 
aðeins veglegra og vera með leik-
ritakvöld á hverju laugardags-
kvöldi annan hvern mánuð,“ 
segir Viðar Eggertsson 
útvarpsleikhússtjóri um þá 
nýbreytni RÚV að bjóða upp á 
þriggja tíma leikritaveislu 
á Rás 1 á laugardags-
kvöldum. 

Veislan hefst klukk-
an 19 á þáttum sem 
nefnast „Þau stóðu í 
sviðsljósinu“ og voru 
gerðir árið 1976. Í kvöld 
verður fluttur þriðji þátt-
urinn, sem fjallar um 
Brynjólf Jóhannesson 

leikara og var gerður af Vigdísi 
Finnbogadóttur. „Þessir þættir eru 
klukkutíma langir og fjalla um ein-
hvern af okkar stóru leikurum frá 
því um miðja síðustu öld,“ segir 
Viðar. „Klukkan 20 verða síðan 
fluttir dýrgripir úr djúpum safns 
Útvarpsleikhússins og í kvöld verð-
ur það Blóðbrullaup eftir Federico 
García Lorca í þýðingu Einars 
Braga og leikstjórn Gísla Halldórs-
sonar. Tekið upp 1960.“

Viðar segir leikritakvöldin kær-
komið tækifæri til að flytja perl-

ur úr safni ríkisútvarpsins. „Á 
sunnudögum á hefðbundnum 
útsendingartíma Útvarpsleik-
hússins erum við með ný og 
nýleg verk en þarna gefst okkur 
kostur á að flytja þessi stærri 

sviðsleikrit sem tíðkaðist 
að taka upp og útvarpa á 

sínum tíma. Þarna eru 
margar perlur sem ég er 

sannfærður um að fólk 
kann að meta.“

Allar upplýsing-
ar má nálgast á síðu 

útvarpsleikhússins inni 
á ruv.is. fridrikab@frettabladid.is

Perlur úr djúpinu
Brynjólfur Jóhannesson sem Jón Hreggviðsson og Herdís Þorvaldsdóttir í hlutverki 
Snæfríðar í uppfærslu Þjóðleikhússins á Íslandsklukkunni árið 1950.

Viðar Egg-
ertsson, 
verkefnisstjóri 
leiklistar hjá 
RÚV.



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

GENERAL SERVICES-
CUSTOMER SERVICE CLERK

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Þjónustufulltrúa lausa 
til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 21. október 2011. Frekari upp-
lýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðs-ins: http://iceland.
usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the 
position of  General Services-Customer Service Clerk. The closing 
date for this position is October 21, 2011. Application forms and 
further information can be found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

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

Störf í þýðingamiðstöð

Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytisins óskar að ráða 
tækniritara til starfa við starfsstöðina í Reykjavík. 

Þýðingamiðstöðin annast þýðingar ESB-gerða, sem 
eru á ýmsum sviðum, svo sem tækni, raungreina, 
fjármála, laga o.s.frv. Tækniritarar gegna hlutverki 
tengiliða á milli aðalskrifstofu þýðingamiðstöðvar í 
Reykjavík og þeirra sem sinna þýðingum í verktöku 
fyrir þýðingamiðstöð og annast undirbúning og frá-
gang þýðinga.

Ráðningartími er tvö ár. Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags starfsmanna 
stjórnarráðsins. 

Kröfur til umsækjenda:
• Stúdentspróf eða önnur sambærileg menntun
• Staðgóð þekking í íslensku og ensku
• Góð tölvukunnátta og tölvulæsi
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Samskiptalipurð og góð framkoma

Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af umbroti, 
tölvuvinnslu og prófarkalestri eða reynslu af rekstri 
fjarvinnslu og/eða fjarnámi.

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2011. 
Umsóknir skulu berast á netfangið umsokn@mfa.is, 
merkt „Tækniritarar 2011“.

Litið verður svo á að umsóknir gildi í sex mánuði frá 
því að umsóknarfresti lýkur. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvarðanir um ráðningar hafa verið 
teknar.

Nánari upplýsingar um störfin veita Hreinn Pálsson, 
framkvæmdastjóri þýðingamiðstöðvar, 
(hreinn.palsson@utn.stjr.is), og 
Helga Hauksdóttir, mannauðsstjóri utanríkisráðu-
neytisins, (helga.hauksdottir@utn.stjr.is), 
í síma 545-9900.

Sérfræðingar hjá fjármálaráðuneytinu

Fjármálaráðuneytið óskar eftir að ráða tvo sérfræðinga til starfa

Starfsvið:
*

*
*
*
*

Hæfniskröfur

Sérfræðingur II

Starfsvið:
*

*

*

Hæfniskröfur

Umsækjendur sæki um annað hvort starfið, en ekki bæði

Guðný Harðardóttir

Fjármálaráðuneytið leitar að hagfræðingi til að vinna að mótun, samhæfingu og
framsetningu á áætlunum í tengslum við ríkisfjármálastefnu ríkisstjórnarinnar.

Vinna í samstarfi við aðra að upplýsingaöflun og áætlanagerð um markmið og
horfur í ríkisfjármálum.
Skrif um ríkisfjármál m.a.í ríkisfrumvarpi.
Kynning á stöðu ríkisfjármála fyrir innlendum og erlendum aðilum.
Kostnaðargreining og þróun reiknilíkana um einstaka þætti ríkisútgjalda.
Yfirsýn á fjármál ráðuneyta og samstarf við þau við undirbúning
fjárlagafrumvarps.

eru háskólamenntun á sviði hagfræði, en meistaranám er æskilegt.
Frumkvæði, rík greiningarhæfni og hæfni til að vinna sjálfstætt með skipulegum
vinnubrögðum. Marktæk reynsla af greiningu fjármálaupplýsinga og hagfræðilegra
gagna. Reynsla af því að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu máli. Góð enskukunnátta.
Þekking á stjórnsýslunni og ríkisfjármálum er kostur.

Áætlanagerð og kostnaðargreining, úrvinnsla og framsetning upplýsinga
um ríkisútgjöld.
Yfirsýn og greining á fjármálum ráðuneyta og samstarf við þau við undirbúning
fjárlagafrumvarps.

* Vinna að reiknilíkönum um ýmsa þætti ríkisútgjalda.
Skrif um ríkisfjármál m.a. í fjárlagafrumvarpi.

eru háskólamenntun á sviði hagfræði eða viðskiptafræði. Frumkvæði og
hæfni til að geta unnið sjálfstætt með skipulegum vinnubrögðum og öryggi í meðferð
talnaefnis. Geta og aðstæður til að vinna undir álagi. Færni í mannlegum samskiptum og
samstarfi. Gott vald á mæltu og rituðu máli auk enskukunnáttu. Marktæk reynsla af
notkun töflureikna og gerð reiknilíkana er kostur. Þekking á stjórnsýslunni og
ríkisfjármálum er kostur.

. Í boði eru áhugaverð
framtíðarstörf á öflugum vinnustað. Um er að ræða fullt starf í báðum tilvikum. Laun er
skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags háskólamenntaðra starfsmanna
Stjórnarráðsins. Umsóknarfrestur er til og með 30. október.

, hjá STRÁ ehf. veitir frekari upplýsingar um störfin. Vinsamlega
sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is.

Sérfræðingur I

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan
til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari
breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið
tekin.

www.stra.is

FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Suðurlandsbraut 30 - 108 ReykjavíkSuðurlandsbraut 30 - 108 Reykjavík
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Móttökuritari 
Heilsuvernd óskar eftir móttökuritara til starfa. 
Vinnutími er 8-16. Viðkomandi þarf að búa yfir 
lipurð í samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum 
auk góðrar tölvukunnáttu.
 
Nánari upplýsingar og móttöku umsókna veitir 
Fríður Brandsdóttir, aðst.framkvstj. fridur@hv.is.

Heilsuvernd • Álfheimar 74 (Glæsibæ) • 104 Rvk
Sími 510 6500 • www.hv.is

INNKAUPASTJÓRI
PROCUREMENT AGENT

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu innkaupastjóra lausa 
til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 21. október 2011. Frekari upp-
lýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: http://iceland.
usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the 
position of Procurement Agent. The closing date for this position 
is October 21, 2011. Application forms and further information 
can be found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

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

Nánari upplýsingar veita. 
Dagmar Huld Matthíasdóttir, hjúkrunarforstjóri, dagmar@sunnuhlid.is
Jóhann Árnason framkvæmdastjóri, johann@sunnuhlid.is
Sími 560-4100

Iðjuþjálfi 
Við óskum eftir að ráða iðjuþjálfa í 50% starf á 
hjúkrunarheimilið og dagdvöl Sunnuhlíðar.
 
Óskað er eftir hugmyndaríkum einstakling með áhuga 
á að vinna með öldruðum.
  
Lögð er áhersla á færni í mannlegum samskiptum og 
frumkvæði í starfi. 

sími: 511 1144

arionbanki.is — 444 7000

Samskiptasvið 
Arion banka 
leitar að 
starfsmanni 

Laust starf hjá Arion banka

Starfið felst í miðlun frétta af starfi bankans, 
innan hans sem utan. 

Helstu verkefni
 Virk samskipti við öll svið bankans
 Innri samskipti bankans
 Skrif fréttatilkynninga og samskipti við fjölmiðla
 Samskipti við stjórnendur

Hæfniskröfur:
 Háskólapróf sem nýtist í starfi
 Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
 Sjálfstæði í vinnubrögðum
 Góð hæfni í samskiptum
 Reynsla af störfum við fjölmiðla

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknarfrestur er til og með 25. október 2011

Nánari upplýsingar veitir Iða Brá Benediktsdóttir, forstöðumaður 
samskiptasviðs, sími 856 7107, netfang: ida.benediktsdottir@
arionbanki.is og Jónas Hvannberg starfsmannastjóri, sími g 444 
6376, netfang: jonas.hvannberg@arionbanki.is

Umsækjendur sæki um starfið á vefsíðu bankans www.arionbanki.is
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HEIMSBORG MEÐ ÖLLU

KØBEN
HUGGULEGHEIT Í KØBEN!

BERLÍN
Berlín er borg borganna!

BORGIN SEM ALDREI SEFUR

NEW YORK

Starfslýsing

· Innleiða og framfylgja flugverndaráætlun

· Hafa forræði á flugvernd innan fyrirtækisins

· Samskipti við flugmálayfirvöld og rekstraraðila 
Keflavíkurflugvallar er varða flugverndarmál

· Þjálfun á starfsmönnum á sviði flugverndar

· Samskipti við birgja Iceland Express er varða   
 flugverndarmál

· Innleiða og framfylgja gæðahandbók

· Yfirlit og eftirfylgni með gæðamálum

· Stefnumótun og áætlanagerð 

Hæfniskröfur

· Menntun, reynsla eða þjálfun á sviði flugverndar

· Menntun eða reynsla á sviði gæðastjórnunar

· Mjög góð enskukunnátta er skilyrði

· Frumkvæði, skipulag og sjálfstæð vinnubrögð

· Háskólamenntun er nýtist í starfi er æskileg

· Áhugi á flugstarfsemi er kostur.

Vilt þú takast á við spennandi en jafnframt 

krefjandi starf í síbreytilegu starfsumhverfi 

flugiðnaðarins? Iceland Express Handling leitar 

að flugverndar- og gæðafulltrúa til starfa í 

starfsstöð sinni á Keflavíkurflugvelli.

Flugverndar- og gæðafulltrúi heyrir beint undir 

framkvæmdastjóra Iceland Express Handling, er 

óháður annarri starfsemi þess, og hefur fullt for- 

ræði yfir flugverndarmálum innan fyrirtækisins. 

Flugverndarfulltrúi skal hafa hlotið viðurkennda 

þjálfun í flugvernd eða vera reiðubúinn að fá slíka 

þjálfun frá þar til bærum aðila og er jafnframt 

sérstakur trúnaðarmaður flugmálayfirvalda er 

varðar flugverndarmál.

Flugverndarfulltrúi skal undirgangast bakgrunns-

athugun flugmála- og flugöryggisyfirvalda og 

hljóta samþykki Flugmálastjórnar Íslands sem 

flugverndarfulltrúi.

Umsóknarfrestur er til og með 23. október nk.  

Nánari upplýsingar er að finna á 

www.icelandexpress.is/jobs

Iceland Express Handling er dótturfyrirtæki 

Iceland Express á Keflavíkurflugvelli sem annast 

þjónustu við viðskiptavini félagsins sem fara 

um Keflavíkurflugvöll. Um 60 manns starfa hjá 

félaginu. Umsækjandi þarf að geta hafið störf 

sem fyrst. 

Flugverndar- og 
gæðafulltrúi hjá 
Iceland Express 
Handling

»
»
»

»
»
»
»
»

»
»

»

»

»

»

»

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 21. 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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Vanir byggingaverkamenn óskast
Við leitum eftir vönum byggingaverkamönnum
til starfa við steypuframkvæmdir í Stavanger í 
Noregi. Reynsla á byggingarkrana er kostur.

Umsóknum skal skila á skrifstofu Eyktar c/o 
Heiðdís Búadóttir 

Skúlagötu 63, 105 Reykjavík.

Organisti í Háteigskirkju
Sóknarnefnd Háteigskirkju auglýsir eftir organista. 

Organisti er umsjónarmaður tónlistarstarfsins í kirkjunni. 

Verksvið hans er samkvæmt starfsreglum um organista nr. 
823/1999 sem m.a. fela í sér:
- að leiða söng safnaðarins í helgihaldinu. 
- að leika á hljóðfæri við guðsþjónustur og aðrar athafnir.
- að sjá um forsöng, hljóðfæraleik og kórstjórn við kirkjulegar  
 athafnir sé eftir því leitað af sóknarbörnum.
- að sjá um þjálfun kirkjukórs við kirkjuna í samráði við  
 sóknarprest og sóknarnefnd.
- að veita leiðsögn og fræðslu. 

Við leitum að vel menntuðum organista sem í senn er 
kröftugur leiðtogi og tilbúinn til að taka að sér krefjandi og 
metnaðarfullt starf. Áhersla er lögð á lipurð og sveigjanleika í 
mannlegum samskiptum. 

Laun eru samkvæmt launasamnigi Launanefndar Þjóð-
kirkjunnar og Félags íslenskra hljómlistarmanna. 
Um er að ræða 70% starfshlutfall.

Nánari upplýsingar um starfið veita Sigríður Guðmundsdóttir, 
formaður sóknarnefndar í síma 897 1382 og sr. Tómas Sveins-
son, sóknarprestur í síma 511 5401 eða 568 7802.

Umsóknarfrestur er til 12. nóvember 2011. 

Umsóknir skulu berast til Háteigskirkju merktar:

Háteigskirkja,
b.t. sóknarnefndar.
Háteigsvegi 27-29,
105 Reykjavík.

ERT ÞÚ TÖLVUSNILLINGURINN 
SEM VIÐ ERUM AÐ LEITA AÐ ?

Meira í leiðinniWWW.N1.IS 

Við viljum bæta við okkur metnaðarfullum og drífandi starfsmanni í tölvudeild til að sjá um 
rekstur og viðhald á Microsoft Dynamics Ax auk annarra tilfallandi verkefna. N1 er eitt öflugasta 
verslunar- og þjónustufyrirtæki landsins og við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja 
um starfið!

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, kerfisfræði, verkfræði 
 eða sambærilegum greinum æskileg.

• Mikil þekking og reynsla af Microsoft Dynamics Ax viðskiptahugbúnaði 
 – þ.m.t forritun og þróun á kerfinu.

• Góð þekking á gagnagrunnum.

• Þekking og reynsla af bókhaldsstörfum, tollamálum, innkaupum/sölu 
 er kostur en ekki skilyrði.

• Þekking og reynsla af viðskiptagreindartólum er kostur.

• Áræði, lipurð í mannlegum samskiptum auk agaðra og vandaðra vinnubragða.

Nánari upplýsingar veitir Kristján Gunnarsson deildarstjóri upplýsingatæknideildar í síma 
440 1017 eða með pósti á kristjan@n1.is. Áhugasamir sæki um starfið með því að senda 
ferilskrá ásamt nánari upplýsingum á netfangið atvinna@n1.is fyrir 25. október nk.

Hefur þú rétta 
þjónustuandann?
Sérfræðingur á tæknisviði 

Starfið felst í hönnun, uppsetningu og rekstri fyrirtækjatenginga á MetroNeti
Vodafone. Unnið með Cisco búnað; Layer 2, Layer 3 IP-VPN, RIP, BGP og OSPF.  
VPN uppsetningar, eldveggir og QoS. 

  
Menntunar- og hæfniskröfur 

Menntun í rafeindavirkjun, CCNA, CCNP er mikill kostur.

Reynsla af sambærilegum störfum er kostur.

Mjög góð tölvukunnátta.

Áreiðanleiki.

Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum eru nauðsynlegar.

Forritunarkunnátta er kostur.
  

Umsóknarfrestur er til og með 21. október 2011. 
Nánari upplýsingar veitir Sonja M. Scott, sonjas@vodafone.is.  
Áhugasamir eru beðnir um að senda inn umsókn um vodafone.is.
 

Við bjóðum gott fólk velkomið í skemmtilegan hóp 
starfsmanna sem setur viðskiptavininn í fyrsta sæti. 
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Vínbúðin Akureyri

Verslunarstjóri óskast
Starfssvið
·  Sala og þjónusta við viðskiptavini
·  Dagleg stjórnun og eftirfylgni árangursmælikvarða
·  Birgðahald og umhirða búðar
·  Fylgja eftir mannauðs-, þjónustu- og gæðastefnu 
·  Svæðisstjórn Vínbúða á Norðurlandi sem felst 
   m.a. í reglulegum heimsóknum í Vínbúðir á svæðinu, 
   leiðbeiningum og stuðningi við verslunarstjóra  
   ásamt talninga- og gæðaeftirliti.

Hæfniskröfur
·  Reynsla af verslunarstörfum nauðsynleg
·  Reynsla af verslunarstjórn
·  Þekking og reynsla af rekstri og stjórnun
·  Frumkvæði og metnaður í starfi
·  Góð framkoma og rík þjónustulund
·  Reynsla í miðlun þekkingar
·  Góð hæfni í mannlegum samskiptum
·  Almenn tölvukunnátta nauðsynleg og er  
   kunnátta í Navision æskileg

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.  
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu munu taka mið af 
þessum gildum.

Nánari upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir, elisabet@hagvangur.is
Kristín Guðmundsdóttir, kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til 31. október nk.  
Umsóknir óskast fylltar út á www.vinbudin.is

Stefna ÁTVR er að vera framúrskarandi þjónustufyrirtæki og þekkt fyrir samfélagslega 
ábyrgð. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé lifandi og skemmtilegur þar sem þjónusta og 
samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

vinbudin.is

Staða verslunarstjóra í Vínbúðinni á Akureyri er laus til umsóknar. Hluti af verkefnum 
verslunarstjóra á Akureyri er svæðisstjórn Vínbúða á Norðurlandi.

Vaktstjóri óskast!
Við leitum að manneskju með góða skipulagshæfileika og 
hæfni til að vinna með öðru fólki. Einstaklingurinn þarf að 
vera 20 ára og eldri. Geta unnið langar vaktir frá opnun til 
lokunar.
Sendu okkur umsókn á atvinna@tokyo.is og segðu okkur 
frá þér og láttu ferilskrá fylgja.
Allar nánari upplýsingar á www.tokyo.is.

Íslenska barnafatamerkið Ígló ehf. auglýsir 
eftir sérfræðingi í 50% starf

Hæfniskröfur:
Reynsla og yfirgripsmikil þekking á DK hugbúnaði   

     nauðsynleg
Reynsla af heildsölu, framleiðslu, verslun eða

     vörustjórnun æskileg
Haldgóð menntun sem nýtist í starfi
Góð kunnátta í ensku, bæði skrifað mál og talað
Góð kunnátta í Excel
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi sem og nákvæmni

     í vinnubrögðum
Góð framkoma, rík þjónustulund og lipurð í

     mannlegum samskiptum

Starfssvið:
Ábyrgð á samskiptum við framleiðendur; ákvörðun     

     framleiðslumagns/verðs, pantanir, flutningur,
     vörumóttaka, birgðahald/-greining

Ábyrgð á samskiptum við viðskiptavini; pantanir
     afhending vara, reikningar og greiðslur

Greining á sölu-/og kostnaðarverði seldra vara
Greining á vöruflokkum seldra vara
Aðstoð við fjárhagsupplýsingar/-skýrslur og áætlanir 
Önnur tilfallandi verkefni

Um Ígló
Ígló er íslenskt barnafatamerki sem hannar og framleiðir 
fatnað fyrir börn á aldrinum 0-12 ára.
Ígló rekur sína eigin verslun og netverslun á Íslandi.
Til viðbótar eru vörur Ígló seldar í nokkrum öðrum 
verslunum á Íslandi, Danmörku, Þýskalandi, Svíþjóð og 
Noregi.

Umsóknarfrestur er til og með 29. október 2011 og ber
að skila umsóknum með tölvupósti ásamt ferilskrá til 
Guðrúnar Tinnu Ólafsdóttur á netfangið tinna@iglo.is. 
Öllum umsóknum verður svarað skriflega og er fullum 
trúnaði heitið við vinnslu þeirra.

Grand hótel Reykjavík óskar eftir starfsmanni á skrifstofu.
  Óskað er eftir einstaklingi sem er töluglöggur og nákvæmur í vinnubrögðum
  Góð framkoma og lipurð í samskiptum
  Góð almenn tölvukunnátta
  Góð kunnátta í ensku, rituðu og töluðu máli

Starfslýsing:
  Uppgjör dagsins
  Bókun á fjárhagsbókhaldi
  Senda og innheimta reikninga
  Afstemmingar
  Launavinnslur
  Ýmis önnur verkefni

Umsóknarfrestur er til 26. október.
Umsóknir skulu sendast á grand.is/umsoknir

Grand Hótel Reykjavík - Sigtúni 38 - 105 Reykjavik - grand.is

SKRIFSTOFUSTARF - BÓKHALD
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Fyrirtæki í sókn
Upplýsingar veitir:
Kristín Guðmundsdóttir

kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 23. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is

Nýsköpunarfyrirtæki óskar eftir að ráða verk- eða tæknifræðing til starfa.  
Fyrirtækið er í örum vexti og stefnt er á markaðssetningu strax á næsta ári.

Starfssvið: 
• Þátttaka í þróun og smíði báta og skipa sem byggist  

   á nýrri hönnun, nánar tiltekið tæknileg útfærsla 

   á útlitshönnun með hönnuðum fyrirtækisins  

• Hönnun lagnakerfa, loftræstikerfa og vélbúnaðar 

   ásamt gerð og frágangi smíðateikninga

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði vélaverkfræði, véltæknifræði, 

   skipatækni- eða skipaverkfræði er skilyrði

• Meistarapróf er kostur 

• Iðnmenntun á vélasviði er kostur

• Þekking og reynsla af notkun teikniforritsins SolidWorks

• Lipurð í mannlegum samskiptum, frumkvæði, skipulögð 

   vinnubrögð og hæfni til að vinna í teymi eru mikilvægir eiginleikar

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Kynningar- og upplýsingafulltrúi

Upplýsingar veita:
Kristín Guðmundsdóttir

kristin@hagvangur.is

Elísabet Sverrisdóttir

elisabet@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 23. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.is.Mímir-símenntun leitar að kynningar- og upplýsingafulltrúa. 

Starfssvið:
• Skipulagning og framkvæmd kynningarstarfs

• Umsjón kynningaráætlunar fyrir hverja önn

• Umsjón með gerð alls kynningarefnis

• Ritstjórn og umsjón með vefsíðu

• Umsjón með útgáfumálum 

• Skipulagning viðburða á vegum Mímis

Mímir-símenntun ehf. er fræðslufyrirtæki sem þróar og skipuleggur nám fyrir einstaklinga og aðila 

vinnumarkaðarins. Fyrirtækið er í eigu ASÍ. Megináherslur Mímis eru að veita fullorðnu fólki sem 

hefur stutta formlega skólagöngu ný tækifæri til náms. Mímir heldur fjölda starfstengdra námskeiða 

í samstarfi við stéttarfélög, fyrirtæki og stofnanir. Í mörgum tilfellum gefur nám hjá Mími-símenntun 

einingar á framhaldsskólastigi. Tungumála- og frístundanám er einnig umfangsmikið hjá Mími m.a. 

eru kennd 18 tungumál fyrir byrjendur og lengra komna. Mímir-símenntun er með þjónustusamning 

við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og fylgir þeim gæðakröfum sem settar eru um fullorðinsfræðslu.

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af kynningarmálum

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Hæfni til að leiða hópastarf

• Góð íslenskukunnátta

• Þekking á vinnumarkaðinum

Smith & Norland, Nóatúni 4, vill sem fyrst ráða rafvirkja
til sölustarfa í raflagnadeild fyrirtækisins.

Starfið felur einkum í sér kynningu og sölu á raflagnaefni og öðrum 
rafbúnaði sem og ýmis önnur verkefni.

Leitað er að röskum, sjálfstæðum og samvinnuliprum einstaklingi 
með góða fag- og efnisþekkingu og reynslu af rafvirkjastörfum,
sem hefur einnig brennandi áhuga á sölu- og markaðsstörfum
og mannlegum samskiptum. 

Góð framkoma, snyrtimennska og reglusemi eru skilyrði.

Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu 
fyrirtæki.

Þeir sem áhuga hafa á þessu starfi eru beðnir að senda 
umsókn til Smith & Norland með upplýsingum um aldur, 
menntun og fyrri störf fyrir þriðjudaginn 18. október.
Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Smith & Norland og þau 
má einnig nálgast á heimasíðu fyrirtækisins, www.sminor.is.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum
umsóknum verður svarað. Nánari upplýsingar um starfið eru
veittar í síma 520 3022.

Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

Rafvirki
 

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Aðstoðarleikskólastjóri

Staða aðstoðarleikskólastjóra við leikskólann Tjarnarás
er laus til umsóknar. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi 
sem er tilbúinn til að leiða áfram og taka þátt í góðu faglegu 
samstarfi í skólanum og hafa að leiðarljósi að gott leikskóla-
starf má ávallt bæta. Í skólanum er lögð áherslu á dygðir og 
fjölmenningu. Unnið samkvæmt SMT skólafærni 

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Leikskólakennarapróf 
 • Framhaldsmenntun og/eða reynsla á sviði stjórnunar 
  æskileg
 • Frumkvæði og samstarfsvilji.
 • Góðir skipulagshæfileikar.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Sé reiðubúinn til að leita nýrra leiða í leikskólastarfi.
 • Hafi áhuga og/eða reynslu til að leiða þróunarstarf í átt 
  að einstaklingsmiðuðu námi.

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækj-
anda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau verkefni sem 
hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á færni hans til að 
sinna stjórnunarstarfi.

Allar upplýsingar um stöðuna veitir Hjördís Fenger leikskóla-
stjóri í síma 5659710/6645859 tjarnaras@hafnarfjordur.is

Umsókn ber að skila á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, Strand-
götu 31, 220 Hafnarfjörður og er umsóknarfrestur til og 
með 31. október.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði
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Vélamaður í Þjónustustöð Mosfellsbæjar
Þjónustustöð Mosfellsbæjar óskar að ráða vélamann 
í tímabundið starf, frá og með 1. nóvember nk.

Þjónustustöð Mosfellsbæjar (í daglegu tali oft nefnd 
áhaldahús) er staðsett að Völuteig 15 og þar starfa 
að jafnaði um 10 manns.

Helstu verkefni
Vélamaður í Þjónustustöð vinnur á vélknúnum 
tækjum bæjarins eins og réttindin segja til um.
Hann sinnir einnig almennri verkamannavinnu.

Hæfnikröfur:
 • Meirapróf
 • Vinnuvélaréttindi
 • Reynsla í notkun vinnuvéla og stærri ökutækja

Umsóknarfrestur er til 25. október 2011. 
Umsóknir sem greina frá réttindum, reynslu og fyrri 
störfum skulu berast Þjónustustöð Mosfellsbæjar, 
Völuteig 15, 270 Mosfellsbæ, merktar „Vélamaður“. 
Einnig má senda umsóknir á netfangið ths@mos.is. 

Upplýsingar um starfið veitir Þorsteinn Sigvaldason, 
deildarstjóri tæknideildar í síma 566 8450.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags 
Mosfellsbæjar.

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um 
starfið.

Fyrirtækið var stofnað árið 1975, flytur inn og selur vara- og fylgihluti í allar tegundir bifreiða.
Bílabúð Benna er umboðsaðili bílaframleiðendanna Porsche, Chevrolet og SsangYong auk 
þess að vera með umboð fyrir Toyo Tires, Maxxis, Accelera og BFGoodrich hjólbarða.   
Bílabúð Benna rekur einnig bílaleiguna Sixt og hjólbarðaverkstæðið Nesdekk.

Bílabúð Benna er starfrækt í Reykjavík og í Reykjanesbæ. Fyrirtækið er með umboðssölu 
bíla á Akureyri og hefur þjónustusamninga við verkstæði um allt land.

Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 110 Reykjavík - 590 2000 - www.benni.is  - benni@benni.is

Þjónustustjóri
Bílabúð Benna óskar eftir að ráða þjónustustjóra.   
Þjónustustjóri er ábyrgur fyrir þjónustuverkstæði, standsetningu 
nýrra bíla og ábyrgðarmálum.

a.
k 

Sérfræðingar í bílum

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
 - Samskipti við viðskiptavini, umboðsmenn og birgja
 - Samskipti við bílaframleiðendur varðandi ábyrgðar- og tæknimál
 - Umsjón með tæknimálum
 - Ábyrgð á þjálfun starfsmanna þjónustudeildar
 - Ábyrgð á vinnuferlum og mótun þjónustustigs
 - Ábyrgð á rekstri og áætlanagerð þjónustudeildar

Menntunar- og hæfniskröfur:
 - Reynsla úr sambærilegu starfi skilyrði
 - Menntun sem nýtist í starfi
 - Góð framkoma og hæfni í samskiptum
 - Sölu- og markaðsþekking
 - Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og metnaður 
 - Góð tölvukunnátta

Umsóknir með ferilskrá berist til Bílabúðar Benna, Vagnhöfða 23, 110 Reykjavík, 
eða á tölvupóstfangið atvinna@benni.is fyrir mánudaginn 24. október.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 
Nánari upplýsingar veitir Björn Ragnarsson.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 500 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

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

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

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

KERFISSTJÓRI
ÍSTAK óskar eftir að ráða kerfisstjóra til starfa. Kerfisstjóri  hefur umsjón 

með uppsetningu og viðhaldi tölvukerfa, sinnir uppsetningu og viðhaldi á 

vélbúnaði og almennri notendaþjónustu. Tölvukerfin eru að mestu í 

Microsoft umhverfi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Æskilegt er að umsækjendur hafi háskólapróf í tölvunarfræði, 
   sambærilega menntun, eða umtalsverða starfsreynslu
• Æskilegt er að viðkomandi hafi Microsoft prófgráður eða starfsreynslu
• Góð þekking á Cisco búnaði
• Mjög góð þekking á vélbúnaði
• Kunnátta á IP-símakerfum, netkerfum, Navision, SQL og EMC 
• Frumkvæði og sjálfstæði  í starfi
• Hafa góða samskiptahæfileika

Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.

RAFVIRKJAR / RAFVEITUVIRKJAR
ÍSTAK óskar eftir að ráða til starfa rafvirkja / rafveituvirkja vegna 

framkvæmda hér á landi. Í starfinu felst meðal annars rekstur á rafveitu 

við jarðgangagerð ásamt viðgerðum og viðhaldi á tækjum og búnaði. 

Einnig er um að ræða nýlagnir.



LAUGARDAGUR  15. október 2011 9

Hárgreiðslustofa - Stóll til leigu
Eigum stól til leigu á hárgreiðslustofunni Barbafín 
í Suðurveri. Leitum að metnaðarfullu og sjálf-
stæðu hárgreiðslufólki sem er tilbúið að leggja 
sitt af mörkum til að gera góða hárgreiðslustofu 
enn betri! Leiga aðeins 65.000 á mánuði.

Upplýsingar veitir Kristbjörn í síma: 847-4107

Reginn ehf. auglýsir eftir 
verkefnastjóra
Reginn ehf. auglýsir laust til umsóknar starf verkefnastjóra hjá félaginu. Reginn ehf. er einkahlutafélag í eigu Lands-
bankans. Tilgangur félagsins er að annast umsýslu og rekstur fasteigna og fasteignafélaga. Í því felst að félagið leigir 
út, kaupir og selur fasteignir. Reginn vinnur auk þess að uppbyggingu og þróun einstakra fasteignaverkefna. 
Félagið á dótturfélög sem sérhæfa sig í ákveðnum tegundum fasteigna, svo sem atvinnuhúsnæði, íbúðarhúsnæði og 
þróunarverkefnum. Félagið verður skráð í Kauphöll Íslands á fyrri hluta árs 2012.
Leitað er að áhugasömum og kraftmiklum einstaklingi sem hefur reynslu af verkefnastjórnun. Megin verkefnið verður 
umsjón með „Laugavegsreitum“ sem félagið er að kaupa og mun þróa áfram og selja.

Helstu verkefni

» Verkefnastjórnun við uppbyggingar- og 
þróunarverkefni.

» Undirbúningur, stjórnun og eftirlit 
með verkefnum á sviði 
fasteignauppbyggingar og reksturs.

» Áætlanagerð á sviði byggingafram-
kvæmda og fasteignareksturs ásamt 
eftirfylgni og frávikagreiningu.

» Stjórnun byggingatæknilegra verkefna, 
s.s. umsjón með samningum við 
ráðgjafa, verktaka og þá aðila sem 
koma að viðkomandi verkefnum.

» Útboð, almenn innkaup og samninga-
gerð á sviði fasteignareksturs.

» Þátttaka í áætlanagerð og 
hagkvæmnisútreikningum.

Hæfniskröfur og eiginleikar

» Háskólamenntun á sviði byggingaverk-
fræði, arkitektúrs eða sambærilegt.

» Góð tölvukunnátta.

» Frumkvæði og fagmennska í starfi.

» Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.

» Færni í samskiptum og þægilegt 
viðmót.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veitir
Júlía Björgvinsdóttir, Reginn ehf., 
í síma 512 8900

Umsóknir og fylgigögn sendist á
julia@reginnehf.is
merkt „Reginn ehf. verkefnastjóri“.

Umsóknarfrestur er til og með
24. október 2011.

Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál.

»
»
»
»

»
»
»
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 Sérfræðingur í gæðastjórnun
Matvælastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling 
á áhættumats- og gæðastjórnunarsvið til að ritstýra gæðahand-
bók og hafa umsjón með gæðaforritum stofnunarinnar. Um er 
að ræða fullt starf í á aðalskrifstofu MAST á Selfossi frá og með 
1. janúar 2012. 

Helstu verkefni:
• Ritstjórn gæðahandbókar
• Verkstjórn innri úttekta á gæðakerfinu og umsjón 
 umbótaverkefna
• Eftirfylgni ábendinga og kvartana
• Úttekt á opinberu eftirliti
• Önnur tilfallandi verkefni sem starfsmanni eru falin

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun eða önnur framhaldsmenntun sem 
 nýtist í starfi 
• Reynsla af vinnu við gæðakerfi byggt á ISO 9001 
 er skilyrði
• Þekking og reynsla af Focal–gæðaforritum og umsjón  
 þeirra er skilyrði
• Góð tölvukunnátta 
• Gott vald á íslensku og ensku
• Góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi 

Nánari upplýsingar um störfin veita Sigurborg Daðadóttir 
(sigurborg.dadadottir@mast.is) og  
Hafsteinn Jóh. Hannesson (hafsteinn.hannesson@mast.is) 
í síma 530-4800. 

Umsóknum ásamt ferilskrá og öðrum upplýsingum skal 
skilað til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss, 
merktum „Sérfræðingur-gæðastjórnun“ eða með 
tölvupósti á mast@mast.is.  

Umsóknarfrestur er til og með 24. október 2011 og verður 
öllum umsóknum svarað. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi opinberra 
starfsmanna. Nánari upplýsingar um stofnunina er að finna á 
www.mast.is.
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Nánari upplýsingar veitir Ágúst Helgi Jóhannesson, 
leiðtogi á aðalverkstæði  í síma 560 7414. 
Áhugasamir vinsamlegast fyllið út umsókn á heimasíðu okkar, 
www.riotintoalcan.is fyrir 23. október 2011. 

Rio Tinto Alcan 
Straumsvík
Pósthólf 244
222 Hafnarfjörður

Sími 560 7000
www.riotintoalcan.is

Rio Tinto Alcan óskar eftir að ráða vélvirkja 
eða vélfræðinga til að sinna fjölbreyttum störfum 
á aðalverkstæði fyrirtækisins. 

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Ert þú vélvirki 
eða vélfræðingur?

Embætti sýslumannsins á Húsavík 
laust til umsóknar

Innanríkisráðuneytið auglýsir lausa stöðu 
sýslumannsins á Húsavík.  Miðað er við að 
innanríkisráðherra skipi í embættið frá og með 1. 
desember nk. til fimm ára. Umsækjendur skulu 
fullnægja skilyrðum 2. mgr. 5. gr. laga nr. 92/1989 
um framkvæmdarvald ríkisins í héraði og 2. mgr. 28. 
gr. lögreglulaga nr. 90/1996, sbr. 2. mgr. 12. gr. laga 
um dómstóla nr. 15/1998.

Á vefsíðu Starfatorgs www.starfatorg.is og á vefsíðu 
Lögbirtingarblaðsins www.logbirtingarblad.is  er að 
finna upplýsingar um æskileg fylgigögn umsókna.

Umsóknir óskast sendar rafrænt á netfangið 
postur@irr.is eða skriflega til innanríkisráðuneytis, 
Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík. 

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um 
embættið. Laun eru samkvæmt ákvörðun kjararáðs. 
Upplýsingar um þau verkefni sem sýslumanninum 
á Húsavík eru falin má finna á vefsíðunni www.
syslumenn.is.

Til þess að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum, 
skulu umsækjendur gefa upp tölvupóstfang sem notað 
verður til að eiga öll samskipti við umsækjendur. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
skipun liggur fyrir.

Umsóknir skulu berast innanríkisráðuneytinu eigi 
síðar en 31. október nk. Nánari upplýsingar um 
starfið veitir Ingilín Kristmannsdóttir, skrifstofustjóri 
í innanríkisráðuneytinu, í síma 545 9000.
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Umsóknarfrestur er til og með 29. október 2011.

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. 
Umsóknir skulu sendar á umsoknir@mila.is
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Helstu verkefni

· Sala á þjónustu Mílu til viðskiptavina

· Öflun nýrra viðskiptatækifæra

· Fagleg ráðgjöf til viðskiptavina Mílu

Menntunar- og hæfniskröfur

· Háskólamenntun á sviði viðskipta og/eða 

tækni er skilyrði

· Reynsla af sölu og ráðgjöf er nauðsynleg

· Áhugi á fjarskiptum og tækni er kostur

· Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði

· Aðrar kröfur sem gerðar eru til starfsmanna Mílu eru:

· Fagmennska

· Þjónustulund

· Framsýni

· Samskiptahæfni

· Áreiðanleiki

Míla ehf.    Stórhöfða 22   Sími 585 6000   www.mila.is 
Lífæð samskipta

Míla byggir upp og rekur fullkomnasta fjarskiptanet á 
Íslandi. Míla sér fjarskipta- og afþreyingarfyrirtækjum 
fyrir aðstöðu og dreifileiðum um net ljósleiðara og kopar-
strengja sem tengja byggðir landsins við umheiminn.
Míla er lífæð samskipta. 

Gildi Mílu eru virðing, forysta og traust.

Míla leitar að öflugum
viðskiptastjóra

Nánari upplýsingar veitir Ágúst Helgi Jóhannesson, 
leiðtogi á aðalverkstæði  í síma 560 7414. 
Áhugasamir vinsamlegast fyllið út umsókn á heimasíðu okkar, 
www.riotintoalcan.is fyrir 23. október 2011.

Rio Tinto Alcan 
Straumsvík
Pósthólf 244
222 Hafnarfjörður

Sími 560 7000
www.riotintoalcan.is

Rio Tinto Alcan óskar eftir að ráða rafvirkja meistara 
eða rafiðnfræðing til að sinna raf skoðunum á ný-
virkjum og á eldri virkjum auk almennra rafvirkja -
starfa á verksmiðjusvæði ISAL í Straumsvík.

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Rafvirkjameistari 
eða rafi ðnfræðingur?

Krefjandi starf 
á skemmtilegasta 
vinnustað 
á Íslandi*

PIPAR\TBWA – Tryggvagötu 17 – 101 Reykjavík 
Sími 510 9000 – www.pipar-tbwa.is

Auglýsingastofan PIPAR\TBWA leitar 
að öflugum markaðs full trúa
Við kom andi persóna þarf að vera opin, með mikla 
þjónustu lund og hæfni í mann legum sam skipt um. 
Reynsla af sölu- og markaðs starfi ásamt góðri þekk-
ingu á sam félags miðlum er einnig nauð synleg.

Helstu verkefni
\ Sala og kynning á lausnum í samfélagsmiðlum
\ Samskipti við tilvonandi viðskiptavini
\ Greining á markaði og sölutækifærum
\ Gerð kynningarefnis og söluáætlana
\ Almenn umsjón með verkefnum sem tengjast

samfélagsmiðlum

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að fylla út 
um sókn ar formið á Facebook-síðu stofunnar, 
facebook.com/pipartbwa.

Hjá PIPAR\TBWA starfa 26 manns. Stofan er sú 
fyrsta á land inu sem hefur sérdeild sam félags vefja, 
en þar starfa þegar fjórir sér fræðingar. PIPAR\TBWA 
er hluti af TBWA sem er ein af fram  sækn  ustu sam -
starfs keðj um aug lýs inga  stofa í heim inum. Þar starfa 
um 12.000 manns á 258 stofum í 77 löndum.

*Samkvæmt ítarlegri könnun sem gerð var meðal starfsfólks PIPARS\TBWA.
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Kjalarvogur 5, 104 Reykjavík

STARFSKRAFTUR ÓSKAST
til alhliða skrifstofustarfa. Þarf að tala og skrifa 
ensku ásamt að hafa tölvukunnáttu.

Reynsla í tollskýrslugerð æskileg.

Aðeins tekið á móti skriflegum umsóknum með 
greinargóðum upplýsingum í póstfang 
svavar@nokk.is 

Umsóknafrestur er 
til 25.10.2011

Mannvit hf.    I   Grensásvegi 1   I   108 Reykjavík   I   s: 422 3000 / f: 422 3001   I   www.mannvit.is

Starfsfólk óskast
Viltu vinna við krefjandi verkefni í alþjóðlegu umhver  ?

Mannvit er með um 400 starfsmenn sem sinna  ölbreyttum og kre  andi verkefnum hér á landi og erlendis. 
Fyrirtækið er leiðandi í tækniráðgjöf á Íslandi og stefnir á ö  uga starfsemi á alþjóðamarkaði. Mannvit 
leggur áherslu á fyrsta  okks starfsumhver   þar sem saman fer reynsla, nýsköpun, framsýni og símenntun. 
Markmið Mannvits er velferð á grunni þekkingar og vísinda en viðhorfum til verkefna og viðskiptavina 
verður best lýst með gildum fyrirtækisins: Traust, víðsýni, þekking og gleði. 

Vegna aukinna verkefna ætlum við að bæta við okkur rafmagnsverkfræðingum eða 
–tæknifræðingum á stjórnkerfasviði.

Starfssvið:
Hönnun og ráðgjöf   ókinna •
stjórnkerfa á sviði orku og iðnaðar.
Forritun stýritölva, skjákerfa og •
notendaviðmóta  fyrir stjórnker  .
Lagna- og skápahönnun fyrir •
stjórnker  .
Prófanir og gangsetningar  iðnaðar- •
og orkukerfa.
Þjónusta vegna bilana og breytinga á •
stjórnkerfum.

Menntunar- og hæfniskröfur
Verk- eða tæknifræðimenntun á •
stjórnkerfasviði, M.Sc. gráða æskileg.
Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og •
hæ  leiki til að starfa í hópi.
Góð íslensku- og enskukunnátta.•
Færni í mannlegum samskiptum.•

Við bjóðum upp á:
Góðan starfsanda•
Kre  andi verkefni •
Starfsþjálfun•
Alþjóðlegt vinnuumhver•

Umsóknarfrestur er til og 
með 24. október nk. 
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu 
Mannvits: www.mannvit.is

Nánari upplýsingar veitir
Áslaug Ósk Alfreðsdóttir í síma 422-3148, 
aslauga@mannvit.is og Elsa Grímsdóttir í 
síma 422-3047, elsa@mannvit.is 

 Fjármálastjóri
Á Verkfræði- og náttúruvísindasviði Háskóla Íslands er laust til umsóknar starf fjármálastjóra. ásásásviðæði og nátg nrkfrVerÁ V ísinduvístúru
Hlutverk fjármálastjóra er m.a. að hafa yfirsýn og umsjón með fjármálum sviðsins.hafa málajármk fverk ra estjó

Markmið starfsins er að vinna að bættri nýtingu fjármuna og hagræðingu í rekstri sviðs og stofnana. er a ð ba aðnn
Umsjón með gerð fjárhagsáætlana deilda, sviðs og annarra rekstrareininga sviðs, greining og miðlun hagfjá tlasáæ
fjárhagsupplýsinga til stjórnenda á fræðasviðinu. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. október nk.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið á www.starfatorg.is 
og http://www.hi.is/is/skolinn/laus_storf

PIPA
R

\
TBW

A
•
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 • 1127

7
7

 

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Aðstoðarleikskólastjóri

Staða aðstoðarleikskólastjóra við leikskólann Hlíðarenda er 
laus til umsóknar. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi 
sem er tilbúinn til að leiða áfram og taka þátt í góðu faglegu 
starfi.  Helstu áhersluþættir í starfi leikskólans Hlíðarenda eru: 
Umhverfismennt, lífsleikni og hreyfing. Nánari upplýsingar á 
heimasíðu leikskólans, leikskolinn.is/hlidarendi.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Leikskólakennarapróf 
 • Framhaldsmenntun og/eða reynsla á sviði stjórnunar
  æskileg
 • Frumkvæði og samstarfsvilji.
 • Góðir skipulagshæfileikar.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækj-
anda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau verkefni sem 
hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á færni hans til að 
sinna stjórnunarstarfi.

Allar upplýsingar um stöðuna veitir Oddfríður Steindórsdóttir, 
leikskólastjóri í síma 555 1440 hlidarendi@hafnarfjordur.is

Umsókn ber að skila á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, Strand-
götu 31, 220 Hafnarfjörður og er umsóknarfrestur til og 
með 31. október.
Ráðið er í stöðuna frá og með 1. janúar 2012. 

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði
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Umsóknarfrestur: 
Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember 2011. 

Umsóknir sem berast eftir það eru ekki teknar gildar. 

Hlutverk sjóðsins: 
Samkvæmt lögum nr. 75/2011 um Framkvæmda sjóð 

ferðamannastaða er markmið og hlutverk sjóðsins 

að stuðla að uppbyggingu, viðhaldi og verndun 

ferðamannastaða í opinberri eigu eða umsjón 

um land allt. Þá skal með fjármagni úr sjóðnum 

leitast við að tryggja öryggi ferðamanna og vernda 

náttúru landsins. Einnig er sjóðnum ætlað að fjölga 

viðkomustöðum ferðafólks til að draga úr álagi á 

fjölsótta ferðamannastaði.

Fjármagni úr Framkvæmdasjóði ferðamanna-
staða skal varið til:
1. Uppbyggingar, viðhalds og verndunar mannvirkja 

og náttúru á ferðamannastöðum sem eru í eigu 

opinberra aðila eða á náttúruverndarsvæðum. 

2. Framkvæmda sem varða öryggi ferðamanna 

og verndun náttúru á ferðamannastöðum í eigu 

opinberra aðila jafnt sem einkaaðila.

Framkvæmdasjóði ferðamannastaða er heimilt að 

fjármagna undirbúnings- og hönnunarvinnu sem er 

nauðsynleg vegna framkvæmda en sjóðnum er ekki 

heimilt að bera rekstrarkostnað.

 
Um styrkveitingar:
1. Framkvæmdasjóðurinn leggur sérstaka áherslu 

á verkefni þar sem horft er til heildarmyndar 

ferðamannastaða og ferðamannaleiða. 

2. Hægt er að sækja um styrki fyrir skipulags- og 

hönnunarvinnu ásamt undirbúningsrannsóknum. 

Við skipulag og hönnun mannvirkja er höfð til 

hliðsjónar “Menningarstefna í mannvirkjagerð” 

sem gefin var út af Menntamálaráðaneytinu í apríl 

2007, Leiðbeiningarritið Góðir staðir, sem fjallar 

um uppbyggingu vandaðra ferðamannastaða  

(í vinnslu), og skipulagslög nr. 123/2010. 

3. Ef sótt er um styrk fyrir byggingu mannvirkja eða 

aðrar framkvæmdir verður skipulag, fullnaðar-

hönnun og framkvæmdaleyfi að liggja fyrir. 

4. Framlög til einkaaðila eru háð því skilyrði að 

um sé að ræða ferðamannastaði sem eru opnir 

almenningi.

5. Að jafnaði getur styrkur ekki numið hærri upp-

hæð en 50% af kostnaði. 

Allar umsóknir skulu innihalda:
a. Verkefnislýsingu sem lýsir hugmyndinni 

með rökstuddum og skýrum hætti 

b. Kostnaðar- og verkáætlun

c. Afrit af skipulagi svæðis og/eða skriflegt samþykki 

viðkomandi yfirvalda vegna verkefnisins

d. Teikningar af mannvirkjum, þar sem það á við, 

og/eða skriflegt samþykki byggingarfulltrúa

e. Skriflegt samþykki allra landeigenda og/eða 

umsjónaraðila

Nánari leiðbeiningar og umsóknareyðublöð má finna 

á heimasíðu Ferðamálastofu www.ferdamalastofa.is.

 
Hverjir geta sótt um: 
Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst að  

sækja um styrk að uppfylltum ofangreindum 

skilyrðum. Við úthlutun verður m.a. tekið mið af 

ástandi og álagi á svæði, og mikilvægi aðgerðanna  

út frá náttúruverndarsjónarmiðum. 

Hvar ber að sækja um:
Umsóknareyðublöð er að finna á heimasíðu 

Ferðamálastofu www.ferdamalastofa.is. Þar eru 

jafnframt leiðbeiningar um hvernig skal sækja um.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn Rúnar Traustason 

umhverfisstjóri Ferðamálastofu í síma 535-5500  

eða með vefpósti sveinn@ferdamalastofa.is. 

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða auglýsir eftir umsóknum um styrki til 
uppbyggingar á ferðamannastöðum fyrir árið 2012. 

ICELANDIC
TOURIST

STOFA

BOARD

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Iceland | Sími/Tel +354 535 5500 | Fax +354 535 5501

Strandgata 29 | 600 Akureyri | Iceland  | Sími/Tel +354 535-5510 | Fax +354 535 5501

FRAMKVÆMDASJÓÐUR  
FERÐAMANNASTAÐA
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Aðalfundur Skíðaráðs Reykjavíkur verður haldin  

Fimmtudaginn 27. október, kl. 20:00 
í fundarsal E, Íþróttamiðstöðinni í 
Laugardal, Engjavegi 6, Reykjavík. 

 

Á dagskrá fundarins eru venjuleg aðalfundarstörf 
samkvæmt lögum SKRR. 

Stjórn SKRR 

Aðalfundur Skíðaráðs Reykjavíkur 

SÖLUMAÐUR KEFLAVÍK

REYKJAVÍK AKUREYRI  EGILSSTAÐIR  KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

Umsækjendur þurfa að hafa eftirfarandi eiginleika:

Öflugur sölumaður óskast í fullt starf í verslun okkar í Keflavík

Umsóknir ásamt ferilskrá 
með mynd sendist 
á tölvupósti: starf@
tolvulistinn.is

  



15. október 2011  LAUGARDAGUR



LAUGARDAGUR  15. október 2011 15

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

... rað-, eða parhúsi í Garðabæ, Kópavogi 
eða Seltjarnarnesi c.a 150-200 m²

...  sérhæð í Garðabæ, Kópavogi 
eða Seltjarnarnesi.

...  Góðri  3-5 herbergja íbúð 
í Sjálandshverfi í Garðabæ.
Sterkar greiðslur í boði, afhendingartími 
samkomulag.

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 

S í m i :  5 8 8  9 0 9 0   •  S í ð u m ú l a  2 1 •  1 0 8  R e y k j a v í k •  w w w . e i g n a m i d l u n . i s

Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali
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Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

Aðalheiður Karlsdóttir  
lögg.fasteignasali
 
Þorlákur Ómar Einarsson  
sölustjóri

FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS • ÁGÚST 2011

VICKY
MÝKRI LÖG Á NÝRRI PLÖTU

BJÖRK

GEFUR ÚT RÁNDÝRT BOX 

FYRIR SAFNARA

vodafone.is

Í skólann
Stórsnjallir símar á frábæru verði

í verslunum Vodafone

SEPTEMBER
TILBOÐ

HITAKÚTAR OG OFNAR MEÐ 15% AFSLÆTTI 

[ S[ SÉ

ferðalög
SEPTEMBER 2010

Heillandi Heidelberg  Kastalinn 

nar, segir heimamaður-

Þórarinsdóttir.

SÍÐA 6

Smæsta 
landið  Íbúar 

Vatikansins eru 
aðeins tæplega þús-

und og eru allir læsir.

SÍÐA 4

FRAMHALD Á SÍÐU 6

HEIMSVELDI
KLETTABORGIR

Í sksksksk

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

erðalög
SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

SEPTEMBER 2010

Heillandi He
er stolt borgarinn

inn Þórdís Linda Þ

SÍÐA 6föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 29. júlí 2011

●  Harpa Einarsdóttir 
hannar nýja fatalínu ●  Á rúmstokknum ●  Tískutáknið Amy Winehouse

THELMA BJÖRKEINARSDÓTTIR
Stefnir á 

atvinnumennsku

Kr.

TILBOÐ
47.950

TILVALIN Í FERÐALAGIÐ

10.1”

ÍÍ sksksksks
Stórsnsnjsnjnj

í versrsrsrs Kr.
OÐTILBOÐOÐÐ

4747477 99994
Í FERÐALA

1 ”10.1”

heimili& 

hönnun
 SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM HÍBÝLI 

júlí 2011

UNAÐSREITUR

Hjónin Janina og Jozef Misiejuk rækta garð með 

alls kyns fögrum blómum og sumum framandi.

BLS. 4

Faldir fjársjóðir

Sigga Heimis fjallar um 

eftirsótta nytjahluti.
SÍÐA 2

Margt að sjá

Kaupmannahöfn 

kraumar af spennandi 

hönnunarviðburðum.

SÍÐA 6

VIKUTILBOÐ Á 500GB FLAKKARA

REYKJAVÍK AKUREYRI EGILSSTAÐIR KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

BETRAALLTAF

VERÐ
SEX VERSLANIR

WD Passport 500GB

2,5" flakkari með 500GB hörðum 

disk, USB 3.0, einföldum mynd-

rænum afritunarhugbúnaði og 

256-bita lás sem verndar gögnin.

13.990
TILBOÐ

●  Harpa Einarsdddddhannar nýja fatatataa● Á rúmstokkknknkn
● TískutákákákákákAmy Winehohoho

ELMA BJÖRKÖRKÖRKÖRKÖRKARSDÓTTTTT

LMA BJÖRRRBJ

Stefniiiiinnumennsssk

LINLIN 
AGIÐ

menning[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

ágúst 2011

SÍÐA 4

Listasagan

Líftækni í ljósi bókmennta
k
Ú
SÍÐA 6

Hrafninn kyssir í Rekavík

SÍÐA 2

HEHEHEHHEHEEEH FUUFURRR O

TILBOÐ
. 1 990

Phili s CR7D5NB00 100 stk. CD-R disk áPhili s DR4S

VIKUTILBOÐ Á GEISLADISKUM BETRA
ALLTAF

SEX

an

Líftækni í ljósi bókmennta
Vélmenni, gervimenni og klón eru viðfangsefni bókar Úlfhildar Dagsdóttur.SÍÐA 6

BEBBE RTRRRTRTRTRTRTRTRTRTRTRAAAAAAAAAAAABEBEBE AAAAAAAAAAAAAAAARTRTRRTTRTE

matur[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

júlí 2011
Feta og fersk  jarðarberSumarlegt salat að hætti mat-

reiðslumanna veitingahússins 73.

SÍÐA 6

LífræntlostætiMarentza Poulsen 
töfrar fram veislu úr garðinum.SÍÐA 2

Ástríða er besta kryddið

Hjónin Gísli Egill Hrafnsson og Inga Elsa

Bergþórsdóttir elda af alúð og natni. 

REYKJAVÍK AKUREYRI EGILSSTAÐIR KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

VIKUTILBOÐ Á ÞRÁÐLAUSU
19.990ogitech ClearChat PCÞráðlaus heyrnatól með hljóðnema

Drægni er u.þ.b. 10 metrarHljóðnemi með umhverfishljóðsíu
2.4GHz USB sendir fylgir

BETRA
ALLTAF

VERÐ
SEX VERSLANIR

ARKARARARARR

GGILSSSSTA

SEXXX
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111111111111111111111111111111111111
oog
Þráð

DDræg
HHljjóðn

22.4GHz

fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]
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september 2011

Börnin velja bækurnar 
Sara Hlín Hálfdánardóttir hefur gefið út barnabækur undir nafninu Unga ástin mín í fimm ár.  

SÍÐA 6

Leikið með grænmeti
Bregðið á leik með fat af nýuppteknu grænmeti. Búið til skóg úr brokkólí-stönglum (hægt að stinga þeim ofan í kork) og skerið gulrætur í bita og leik-ið með bitana á eldhúsborðinu; látið þá mynda andlit og hlaðið hús og blokkir. 

Ræðið liti grænmetisins og skoðið form og áferð. Þroskandi og hollustu-hvetjandi.

Létt matreiðsla
Finnið uppskrift að hollum ávaxta-drykk sem hægt er að setja í bland-

ara og er líklegt að falli barninu í geð. Tínið hráefnið til, ávexti, ber, ísmola og annað, skerið það niður í bolla og leyfið barninu að hella úr bollunum ofan í blandarann. Lokið blandar-

Brugðið á leik eftir vinnu og leikskóla
NORDICPHOTOS/GETTY

Þær klukkustundir sem foreldrar eiga með börnum sínum að loknum vinnu- og leikskóladegi eru dýrmætar enda ekki alltaf svo margar. Þær má nýta á margvíslegan og skemmtilegan hátt en Fjölskyldublaðið tíndi til nokkrar hugmyndir að eftirmiðdagsskemmtun.

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Sannir skógarmenn Feðgarnir Hannes Pétursson og Fannar Logi Hannesson skemmtu sér ærlega saman á feðgahelgi í Vatnaskógi.SÍÐA 2

Sérblöð Fréttablaðsins eru fjölbreytt og höfða til fólks á öllum aldri. Fjöldi 
mismunandi sérblaða kemur út í hverjum mánuði. Leitaðu ráða hjá ráðgjöfum
okkar um hvar auglýsingin þín nær best til markhópsins.

AUGLÝSINGAR Í SÉRBLÖÐUM

Benedikt Freyr Jónsson
S: 5125411 gsm 8235055S: 5125411, gsm 8235055
benediktj@365.is

Ívar Örn Hansen 
S: 5125429 gsm 6154349S: 5125429 , gsm 6154349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S: 5125462 gsm 8233344S: 5125462, gsm 8233344
sigridurdagny@365.is 

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl – júní 2011



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

Audi Q7 3.0TDi S-Line Árgerð 2011, 
ekinn 4þ.km. Nýjasta módelið! Einn 
með öllu og er á staðnum! Verð 
11.990.000kr. Raðnúmer 131645. Sjá 
nánar á www.stora.is

Jeep Grand Cherokee Laredo NEW 
Árgerð 2011, ekinn 26þ.km, ssk. Nýja 
gerðin af Grand Cherokee og er á 
staðnum! Verð 7.990.000kr. Raðn. 
131301. Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

BMW 530d. Árg. 2004, ek. 150 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. 19” BBS Verð 3.590þ. 
Rnr.153878.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

BMW X5 4,8i sport. Árgerð 2007, ekinn 
93 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
7.990.000. Rnr.174108.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

TOYOTA LAND CRUISER 90 GX 09/1999, 
ekinn 218 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
1.580.000. #283586 - Vinsælasti jeppi 
sögunnar er á staðnum!

PEUGEOT 206 PERFORMANCE 
S 03/2007, ekinn AÐEINS 35 
Þ.km, sjálfskiptur. Verð 1.590.000 - 
TILBOÐSVERÐ 1.390.000. #321509 Sá 
franski snaggaralegi er á staðnum!

M.BENZ ML350. Árgerð 2006, ekinn 87 
Þ.km, sjálfskiptur, leður ofl. Nýfyirfarið 
lakk. Verð 4.990.000. #320462 - Þýski 
fákurinn er á hlaðinu!

HYUNDAI SANTA FE 4X4 3/2005, ekinn 
179 Þ.km, dísel, sjálfskiptur. Rosalega 
gott verð 1.390.000. #283540 - 
Jeppinn knái er á staðnum!

HONDA ACCORD SEDAN SPORT 
06/2006, ekinn 95 Þ.km, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.940.000 Tilboðsverð 
1.650.000, Afsláttur 290.000! #283566 
- Sá rauði er á staðnum!

FORD F150 4X4 LARIAT SUPERCREW 
08/2007, ekinn 63 Þ.km, sjálfskiptur, 
leður, langur húðaður pallur, hús á 
palli. Verð 3.550.000. #283560 - 
Pallbíllinn snyrtilegi er á staðnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

GMC Suburban 2500. Árgerð 2000, 
ekinn 166 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.990.000. Rnr.102254.

MMC Pajero gls. Árgerð 2006, ekinn 
99 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.690.000. Rnr.102347.

FORD Transit lmc liberty 664g. Árgerð 
2009, ekinn 19 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 12.900.000. Skipti skoðuð á 
iðnaðarhúsnæði. Rnr.203852.

JEEP Grand cherokee limited hemi 
4wd. Árgerð 2005, ekinn 65 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.290.000. 
Rnr.102344.

 AUDI Q7 quattro S-line. Árgerð 2007, 
ekinn 88 Þ.KM, DÍSEL, sjálfskiptur. Verð 
8.990.000. Rnr.230043.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

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

MM Pajero GLS Dísel Árgerð 2000, 
ekinn 189þ.km, ssk, leður, lúga. Mjög 
gott eintak sem er á staðnum! Verð 
1.990.000kr. Raðnúmer 152382. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Skoda Octavia Ambiente 4x4. Bensín, 
ek. 119þ. árg. 06, Ný tímareim + 
vatnsdæla. Esp Skrikvörn, 15” álfelg+ 
4 vetrad. á felgum. V. 1.890 þ. 1.750 þ. 
staðgr. Uppl. 820 6837.

8 manna LAND CRUISER 120 VX 2007 
Dísel sjálfsk. 33” ek. 72 þ.km. Verð 
6,800.000 kr. Engin skipti. S: 868-6420

VW Passat árg. ‘97. Ek. 155þ. nýsk. , 
ný tímareim ofl. Verð 345 þús. S. 822 
8630.

VW Caravelle 2,4 disel, árg. ‘98. 11 
sæta. V. Tilboð. S. 893 0399.

Hyundai Tuscon nýskr.12/2005 til sölu. 
Keyrður 113.000 km, ný tímareim, 
ný heilsársdekk og ný skoðaður. 
Verð 1.499 þús, áhvílandi 1 m.kr , 
mánaðargreiðsla 26.000 kr Uppl. í s: 
661-7535/Stefnir

Til sölu Land Cruiser 100 ‘04. Ek. 178 
þús. Disel. Tölvukubbur. Vel með farinn 
bíll. S. 824 1125

Opel Saffira ‘01, vel viðhaldinn bíll, gott 
eintak. V. 450 þ. Uppl. S. 861 0337.

Passat Highline 12/06 2.0 Dísel, ek. 
aðeins 72þ. Leður, sjsk., toppl., 17” 
dekk. Verð 3.190 þús. Uppl. í s. 660 
7067.

Til sölu Toyota Extracap árg. 2001 Disel 
turbo intercooler. Ekinn 155 þ. Mjög 
góður bíll. S. 698 2312.

Ford transit 1999, Nýskoðaður, nýjir 
bremsuklossar, Verð 400þús. Sími 866-
4759

Subaru Legasy ‘99. 2000 vél, ssk. Vel 
með farinn og mikið endurnýjaður, 
traustur og góður bíll. Ásett verð 600 þús, 
selst á 500 þús. Uppl. Jónas 663 7576.

Til sölu SKODA OCTAVIA AMBIENTE 
COMBI árg. 2005. Sjálfskiptur. Ekinn 
149 þ.km. Verð: 1.450 þ.kr. Uppl. í síma 
8656395

Til sölu Subaru Legacy árg. ‘98 Akstur 
143.Þ.Km. Er í þokkalegu standi, næsta 
skoðun 2012. Upplýsingar í síma 820 
0051.

Toyota Hiace, árg. ‘06. Átta manna, 
ek. 440 þkm. ssk. Ný tímareim og 
rafgeymir. Verð 1.400.000, engin skipti. 
Uppl. s. 690 0800.

Tilb. 1.700þ. Stðgr.
Subaru Legacy station, Ljósblár ssk, árg. 
‘06. Ek. 121 þkm. Dráttarkrókur. Gott 
eintak. Áhvl. 1.080 þ. Engin skipti. Uppl. 
898 9293.

allan ársins hring
LÉTT OG VIÐRÁÐANLEGT
STERKBYGGT OG TRAUST

Seljum glerbrautakerfi frá 
finnska framleiðandanum 
Jokke. 

Kerfið er létt og viðráðan-
legt í notkun, sterkbyggt 
og traust.

Einföld og hagstæð lausn 
sem eykur vellíðan á 
heimili þínu árið um kring. 

Hagstætt verð og góð 
greiðslukjör

Mælum svalir og gerum 
tilboð að kostnaðarlausu.
Gerum einnig tilboð í 
handrið úti sem inni, ásamt 
glerskjólveggi og þök.   

Skjól á svölunum

Vélsmiðja Heiðars ehf. - Skemmuvegur 24 Blá gata - 200 Kópavogur 
Sími 554 2570 - Gsm:  660 4088  

vheidar@simnet.is - www.velsmidjaheidars.is

10 ára framleiðsluábyrgð
VÉLSMIÐJA HEIÐARS

Svalalausnir með gleri
frá Vélsmiðju Heiðars

Til sölu
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 Bílar til sölu

Til sölu VW Sharan ‘98. Disel. Ný 
skoðaður. Mjög góður bíll. Verð 400 
þús. S. 893 4515.

Mmc Pajero disel ‘98. Ek. 224 þús. 
Sjálfskiptur. 33” dekk. Verð 900 þús. 
Engin skipti. Uppl. í s. 772 4515.

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

Toyota Yaris ‘03. Ek. aðeins 90 þús. 
Tveir eigendur og tjónlaus bíll. Vel með 
farinn. Ásett verð 870 þús. Engin skipti. 
Uppl. í s. 856 7747.

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

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

Til sölu Toyota Previa árg. 2002. 
Sjálfskiptur. Kalli s: 864-0746.

Hilux til sölu ek. 62 þkm. 35” dekk, 
pallhús, heilklæðning í skúffu. Prófíl 
beysli. Ásett v. 5.45000, Tilboð 
4.950000. Uppl. 698 9297.

Til sölu Peugeot ‘99. Eyðslugrannur. 
Verð 250 þús. Uppl. í s. 857 9209.

M. Benz jeppi 320 árg. ‘00. Ek. 114 þ. 
Sjálfs., bensín. Ný dekk, vatnskassi og 
fl. Verð 1.390.000. Uppl. í s. 660 9802.

Til sölu VW GOLF TRENDLINE 2007. 
Ekinn 69þús. Upplýsingar í síma 664-
3395

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.

Hyundai Sonata ‘98 Ek. 140 þ. Ssk. 
sk.’12. Þarfnast lagfær. Tilboð. S. 660 
9630.

Toyota Yaris árg. 2000, ek. aðeins 108 
þús.km. Skoðaður 2012. Beinskiptur, 
5 gírar, 3 dyra. Verð 530þ. Stgr. tilboð. 
Uppl. í s: 899-6471.

Hyunda Elantra ‘96 v. 190 þús. ek. 181 
þús. toppbíll. Isuzu Trooper, tjónaður 
að framan. ‘2000 v. 300 þús. ek. 287 
þús. vél í lagi. Sími 8605611

Skoda Octavia til sölu ssk. ek. 148 þ. Ár. 
06’ Dísel. S.866 0311.

Til sölu Subaru Forester árg. ‘98. 
Beinsk. Ek. 200þ. km. Kúpl. pústk. og 
afturd. nýtt. V. 390 þ. Forester ‘00-’01 
óskast! S. 868 9755 / 899 5524.

 0-250 þús.

Sparneytin og rúmgóð
Toyota Corolla ‘93, sjálfskipt, sk.’12. 
Ekin 220 þús. Nýtt púst, nýjar 
bremsur, nýleg tímareim. Sumardekk 
og vetrardekk á felgum. 230 þús kr. 
Upplýsingar í síma 896 8412

Hyundai Accent ‘99 skoðaður 2012. Ný 
tímareim, nýr rafgeymir, ný smurður, 
ekinn 203þú. er í fínu standi, snyrtilegur 
að innan. Dráttarkúla, 2 vertradekk. 
Ásett verð 250þús. skoða öll tilboð. 
Uppl. í síma 863 1002.

Hyundai Elantra WAGON árg. ‘96, ek. 
156 þkm, sk.12, bsk. V. 150.000 kr. 
Uppl. 866 3884.

 250-499 þús.

Ford Explorer Limited 96. Fullt af 
aukabúnaði, ásett 490þ, tilboð 400þ. 
S: 896 3965.

Toyota Corolla’97 sjálfskipt ek182þ 
búið að fara í bremsur og púst skipt 
um dempara að aftan nýleg dekk verð 
280þ s8220959

Renault Megane árg. ‘99 ek. 128þús 
Verð 300þús. Sk. 2012. Uppl. s. 848 
5442.

Toyota Avensis station árg.’99 Ek. 176 
þús. Sk’12 vetrar og sumardekk fylgja V. 
480 þús. upl.660-2428

 500-999 þús.

Tilboð 830.000.- Hyundai Trajet 
7 manna 2003 Góður bíll 176þ km 
vetrardekk sími 770 0610

Toyota Yaris. Model 2005. Ekinn 
125 þús. Ný dekk, ný skoðaður, ný 
tímakeðja. Verð 850 þús. Uppl. 897 
7333.

Suzuki Grand Vitara V6 til sölu. Bensín 
. keyrð 199þús. í góðu ástandi. ásett 
verð 700þús, fæst á 550þús stgr. Baldur 
s: 699-0355.

 1-2 milljónir

Patrol 2000 árg. 3,0 D Túrbó. Ekinn 
aðeins 124 þús km. Mjög góðu standi. 
Nýtt: olíuverk, dekk, ryðvörn. 1.8 mill. 
s: 616 8599.

 2 milljónir +

Toyota LC120 VX 2003. DÍSEL, ssk. 
33”dekk. dökkgrár. ek.144 þús.uppl 
S:864-3442

 Bílar óskast

Nemi óskar eftir tiltölulega lítið eknum 
bíl. Greiðslugeta 350 þús. Vinsamlegast 
hafið samband í síma 895 5812.

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

 Jeppar

8 manna Toyota Land Cruiser 90. 
árg. ‘00 ek. 212 þús. M. krók. 33” 
upphækkun. Rúðu og húddhlífar. Uppl. 
í s. 893 3475.

VW Touareg V8 310höfl, árg.’04, ek. 
122þ.km. Flottur og vel útbúinn. Ný 
tímareim. V. 2.490þ. s. 866-0800.

Toyota LC80 1992, 39,5” læstur að 
framan og aftan. 2,9 m. eða gott st.gr. 
tilboð. Skoða skipti á ódýrari. Sími 
893 1850.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Til Sölu
MAN TG510A ek. 504þ.km. Góður bíll 
Einnig 3ja öxla KING GTS44 vélavagn 
árg. 2004 og 3ja öxla lokaður vagn á 
lofti. Ýmis skipti koma til greina. uppl. í 
síma 821 1125.

 Húsbílar

Sértilboð á húsbílum.

 Hymer CC G644 árg 06 
tilb. 4.990.000. 

Hymer CC G684 árg 06 
tilb. 5.200.000. 

LMC Breezer V654G árg 09 
tilb. 8.990.000.

P.Karlsson ehf. www.lmc.is

Húsbíll óskast til kaups
Óska eftir að kaupa nýjan húsbíl, ekki 
eldri en árg. ‘08. Er að leita að fremur 
litlum húsbíl, 4 farðþegar með bílstjóra. 
Húsið þarf að vera vandað t.d. hýmir 
LMC eða Hobby. Staðgr. fyrir rétta 
bílinn. Uppl. um helgina í s. 565 6390 
eða 892 7921.

 Mótorhjól

Erum með nokkur ferðahjól til sölu 
á frábæru tilboðsverði. BMW F650GS 
árg. 2008, Suzuki Vstrom 650 árg. 
2007, Kawasaki KLR650 árg 2008 og 
Yamaha XT 660 árg 2005. Nánari uppl. 
í s: 5883220

Auðveld og góð kaup
Kawasaki kfx450D árg. 2007 
endúróhjól, keyrt 1100km. Í toppstandi. 
Fæst gegn yfirtöku láns ca 580 þús. 
Rafstart. Góð, nýleg 3 hjóla kerra fylgir 
með ásamt Tubliss og hleðslutæki. 
Uppl. s. 861 3999 Margrét.

 Kerrur

155.000 kr. fyrir 750 kg. Þýska 
gæðakerru. Mikið úrval af kerrum 
á staðnum. Gott úrval af íhlutum 
fyrir kerrusmíði og viðgerðir. www.
topplausnir.is, Smiðjuvegi 40, gul gata, 
s: 517 7718

 Vinnuvélar

Til Sölu
Til sölu lítið notaður BRON kapalplógur 
fyrir Caterpillar D6. Skipti á beltagröfu, 
hjólagröfu, eða dráttarvél koma til 
greina. Uppl. í síma 8211125.

Bobcat AL 275 hjólaskófla til sölu. Árg. 
2006 , vinnust.1800,4 tonna , verð 5 
millj.+vsk . s. 8499498

Til sölu Randvals BPR RS 302 hjól 1/2-
3/4-1-11/4”. 16-20-25-28-30-51-54MM 
Uppl. í síma 897 3154.

Til sölu Euromate reyksuga 750 w. með 
4m bómu. Uppl. í síma 897 3154.

Til sölu gröfuskóflur
Grjótskófla 118 cm br. og tiltskófla 180 
cm br. á 13-16 tonna gröfu. Passa á 
Hitachi og Hyundai tengi. Verð 500 
þús. + vsk. Lítið sem ekkert notað. 
Uppl. í síma 861 6021.

 Lyftarar

 Bátar

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

 Aukahlutir í bíla

31 tomu Heilsársdekk á Felgum 
open Country A/T á 15 tomu felgum. 
31x10.50 R50 Þetta eru 4 dekk 
og það fylgir þeim Nissan álfelgur.
Dekkinn eru keyrð innan þúsund 
kílómetrar.S:6997545

 Hjólbarðar

Nagladekk til sölu. 185/65 R14, 195/65 
R15, 165/80 R13, 175/70 R13. S. 899 
9066

Nelgd vetrardekk á felgum fyrir Santa 
Fe 2006 til sölu. 235-70R 16”. Verð 
125þús. Uppl. í 892 7654.

 Varahlutir

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

Japanskar vélar 
 Bílapartasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

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.

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 Yaris ‘04. 
Kaupum bíla niðurrifs og uppgerðar. 
Ísetningar á staðnum. Eldshöfða 6, 110 
RVK. Opið 09-18 og lau. 10-14.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata 
97, Impreza 99 og felicia 99, Peugeot 
306 99, 206 og 406 ST. Almera 97, Ford 
250 99, Megane 01. Vectra ‘98, Astra 
‘97, Corsa ‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. 
Kaupi bíla til niðurrifs. sími 661 5270.

Musso varahlutir.
Erum að rífa Musso, Terrano, Nubiru, 
Lanos, Galloper, H1, Santa Fe, Trooper, 
Freelander,  Impreza 97, Baleno, Caddy 
98-02, Polo 97-99, Matiz, Mondeo 
98. Kaupum bíla til niðurrifs. Musso 
varahlutir Kaplahrauni 9 Hafnarfirði. 
S.864 0984.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

Sími 842 6522
Alþrif fyrir heimili - fyrirtækjaþrif - 
Steinteppu- og teppahreinsun - 
Bónvinna.

Húsfélög, vönduð og ódýr þrif á 
stigagöngum og sameignum. S. 618 
3469.

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

 Ræstingar

Tek að mér öll almenn heimilsþrif. 
Sanngjarnt verð.Jenný, sími: 615-1635.
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 Garðyrkja

 Bókhald

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

B ó k h a l d - á r s r e i k n i n g a r -
VSKuppgjör-launauppgjör-stofnun 
félaga-erfðarfjárskýrslur o.fl. S 517-3977 
www.fob.is fob@fob.is

 Málarar

Löggiltur málarameistari getur bætt við 
sig verkefnum. Sími 6601787

Málarar
Geta bætt við sig verkefnum. Fagleg 
vinnubrögð og sanngjarnt verð. Uppl. 
s. 774 5775.

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

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

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

 Tilboð ókeypis
Múrarar, málarar, háþrýstiþvottur, 
smiðir- gluggar og hurðir, rafvirkjar og 
píparar með mikla reynslu í viðhaldi 
fasteigna geta bætt við sig verkum. 
Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna 
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 699 
0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is

Topp Verktakar ehf
Flísar - parket - mála - múrarar - 
steinslípun - smiðir setjum upp 
eldhúsinnréttingar og margt fleira sem 
viðkemur húsaviðhaldi að utan sem 
innan. Frábært verð! Uppl. í s. 774 4449 
topp.verktakar.ehf@gmail.com

Laga ryðbletti á þökum
Hreinsa þakrennur og tek að mér ýmis 
smærri verkefni. Uppl. í s. 847 8704 eða 
manninn@hotmail.com

 Tölvur

Alhliða tölvuviðgerðir. Gerum föst 
verðtilboð. Pétur TVA106 A+ S. 615-
4530

Hefurðu heyrt um 123.is ? Hýsum 
vefsíður fyrir fyrirtæki, fjölskyldur og 
félög.

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

 Spádómar

Andlegur Leiðbeinandi
Miðill og heilari-Michalina-er Angel 
Therapy Practitioner® (Charles Virtue 
Skóli) og hún lauk meistaraprófi í 
Sálfræð. Uppl. í s. 6977802

Spásími 908 7000
Spámiðlun, tarot, andleg leiðsögn, 
fyrirbænir, draumar og trúnaður. Opið 
frá 12-23 S. 863 1987 visa/euro.

Spásíminn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Veisluþjónusta

Matur ehf.
Villibráðaveislur, fermingar og fleira. 
Gerum tilboð í allar veislur, stórar sem 
smáar. Erum með sal fyrir allt að 300 
manns. Uppl. á matur@tskoli.is eða í 
s. 691 5976.

 Rafvirkjun

Töfluskipti, viðhald, nýlagnir, dyrasímar. 
Löggiltur rafverktaki Sveinn. S. 663 
7789.

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

 Viðgerðir

 Önnur þjónusta

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

Green-house

Fallegur danskur fatnaður, bjóðum 
uppá heimakynningar. Uppl. s. 777 
2281 Green-house. Opið 10-14

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Kósýkvöld í rökkrinu
Saltkristalslampar, selenite lampar, 
náttúruleg ilmkerti. Ditto, Smiðjuvegi 
4 (græn gata) Opið mán-fös 12-18, lau 
12-15 Verið velkomin! ditto.is

Optima.is
Rýmingarsala á Xerox tóner fyrir HP 
prentara. Margar gerðir í boði í lit 
og svörtu. Mikið af nýjum Xerox HP 
5500/5550 hylkjum S:6939102

Ódýr heimilstæki
Höfum til sölu þvottavélar, þurrkara, 
uppþvottavélar. Síðumúli 37, neðan 
verðu. S. 847 5545.

www.hvadsemer.is
Notaðar t résmíðavé la r, 
málingarsprautur, velux gluggar og 
ýmislegt annað. S. 772 0040

Málmleitartæki, 2 málverk, sláttuorf og 
hlustunarbúnaður. Uppl. s. 898 7739.

Til sölu, stórglæsilegt málverk eftir 
Ásgrím Jónsson, Úr Húsafellsskógi 
(stærð 90x105). Verðmat myndarinnar 
er 2,8 - 3,2 milljónir. Áhugasamir getið 
haft samband við Jóhann í síma 694-
6773

14 tommu sjónvarp með fjarstýringu 
verð 3000 kr. Video verð 5000 kr. Tveir 
dvd spilarar annar á 3000 kr. og hinn á 
15.000 kr. S. 861 5297

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 13 

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, 
silfur og gullpeninga. Peningaseðla 
frímerki póstkort. Verðmet heil söfn. 
S. 615 2715.

 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.

Gámar til sölu 20 feta. Einn 
verkstæðisgámur einangraður með 
gönguhurð á hliðinni, og annar 
óeinangraður. Uppl. í s. 897 3154.

Óska eftir Doka plötum. Uppl. í s. 897 
4720 & 820 0122

 Verslun

Líkamsræktartöðvar og 
Íþróttahús ATH!

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

HEILSA

 Heilsuvörur

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur 
það líka með Herbalife. Reynsla í 
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is Rannveig s. 862 
5920.

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

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

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

ORKERING
Námskeið í NÁLAR ORKERINGU. Uppl. 
Í síma 846-3968 og á Facebook/Togga

Smáskipanámskeið (x. 
pungapróf) í fjarnámi og 
staðarnámi byrjar 24. okt 

2011
Námskeiðið stendur til 3. des. en 
nemendur koma í innilotu 1. - 3. 
des. Kjartan Örn veitir upplýsingar 
um námskeiðið í síma 665 1100 og 
skráning er á www.tskoli.is.

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til sölu rafmagnsrúm 90 X 200 frá 
Betra bak Verð: 60.000 Sími: 5813611 
/ 8633611

Til sölu vandaður sófi, eikar sófaborð, 
hringborð á stálfæti 6 manna, 
ljósakróna messing 6 arma. Óskað er 
eftir píanói. Uppl. í s. 868 6870

 Dýrahald

Enn eftir nokkrir LABRADOR hvolpar 
úr þessu frábæra goti. Geðslag 
foreldra einstaklega yfirvegað. 
Faðir veiðimeistari. TILBÚNIR TIL 
AFHENDINGAR LÆKKAÐ 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 864 5590 (Haukur) og 845 
6798(Sigrún Dís).

ENGLISH SPRINGER SPANIEL Hvolpar til 
sölu, tví og þrílitir. S. 896 9478 Gunnar.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

2ja herb. í 109 Rvk.

Örugg leiga, þvottavél, þurrkari, 
Ísskápur, gardínur og öll ljós.

www.heimahagar.is
vidar@heimahagar.is

3ja herb. í Hafnarfirði.

Örugg leiga, þvottavél, þurrkari, 
ísskápur, uppþvottavél, gardínur 
og öll ljós. Dýrahald ekki leyft.

www.heimahagar.is
vidar@heimahagar.is

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

íbúð v. Langholtsveg
110 fm íbúð, 3 svefnherbergi, stofa, hol 
og eldh. með góðu þvottah.í steinhúsi 
til leigu strax. Á 150+þ. Uppl. 616 9070

Mjög góð, nýuppgerð 2ja herb. reyklaus 
70fm íbúð í kj.raðhúss í hverfi 103. 
Laus strax, mjög góð staðsetning. Uppl. 
í s. 825-7121.

Rúmgóð 2 herbergi, lítið eldh. Leigjast 
saman eða sitthv. lagi. Uppl. 898 2862

65fm íbúð í Goðaborgum 112 R.leiga 
120þ p.mánuð.uppl.í sima 7769828.

Góð 3ja herb. íbúð í 108 til leigu á 
140þ. Upplýsingar í síma 860 4969 
Bjarni. Reykleysi og reglusemi skilyrði.

2ja herb. íbúð til leigu í Seljahverfi 109 
Rvk. Björt íbúð á jarðhæð. S. 899 9066.

3ja herbergja íbúð
Stórholti, í góðu standi. Verð 150 þús. 
Langtímaleiga. Uppl. s. 898 8212.

Stúdíóíbúð
Nýuppgerð 20 fm. stúdioíbúð, 
Dugguvogi. Þvottavél, þurrkari og 
internet fylgir. Verð frá 61 þ. S. 824 
6692.

Til leigu 4 herb. íbúð í Grýtubakka í 109 
Rvk. Uppl. í s. 690 0665.

Til leigu á Selfossi: Sérhæð með risi, 
120 fm. Laus 16. janúar. Uppl. í síma 
690-3367.

Ca. 55 fm íbúð í Hafnarfirði til leigu. 
S. 892 5309

4ja herb. íbúð til leigu á Selfossi. 
Upplýsingar í síma 698 8072.

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Til leigu 90 fm 3 herb. íbúð í nýlegu 
húsi í Árbæjarhverfi. Uppl. í s. 892 5933

90 fm. 3ja herb. íbúð til leigu í 
Hraunbæ. Leigan er 140 þús. og er 
uppgefin og tryggingin er 160 þús. S. 
695 7405.

Herbergi til leigu fyrir kvk með eldhúsi 
og baði með þvottavél. Sími 661 5219.

 Húsnæði óskast

3 manna fjölskylda óskar eftir íbúð til 
leigu helst í vesturbæ Kópavogs eða 
Kópavogi. S. 661 4904

Suðvesturland. Höf
Óska eftir húsnæði til leigu, allt að 
120 þ. Uppl. í s: 892-0222. zeta1963@
gmail.com. skoða allt

 Fasteignir

Til sölu 3ja herb. íbúð í Grafarvogi. 
Get tekið smábíl uppí greiðslu. Uppl. 
s. 898 7739

 Atvinnuhúsnæði

Iðnaðarhúsnæði í 101 Reykjavík til 
leigu. Uppl. í s. 849 3230 e. kl. 13.

Til leigu CA 10fm skrifstofuherb./
vinnuherb. í Skútuvogi, annarri hæð. 
23þ. á mán. Hiti, rafmagn og ADSL 
innifalið. Uppl. í S. 864 1219.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

Geymsluhús.is
Innri Njarðvík, Geymslupláss fyrir tjaldv. 
Einungis 15 þús. fyrir veturinn. S. 698 
8010.

Geymsluhús.is
Innri Njarðvík, fellih, tjaldv., bílar ofl. 
ATH!gott verð!! Ennþá nokkur pláss 
laus. S. 698 8010.

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

Geymi tjaldvagna, 
fellihýsi og búslóðir.

Ímynd gæða. Fjögurra stjörnu. 14 ára 
reynsla. Í símaskrá ja.is undir: geymsla 
asgeirs eirikssonar ehf. Uppl. 897 1731 
klettar@heimsnet.is

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

Tjaldvagna, felli, hjólhýsa og bíla 
geymsla á Suðurnesjum. Upphitað 
húsnæði, gott verð upplýsingar í síma 
899 0553.

 Gisting

GÓÐ GISTING 
Í MIÐBÆ RVK

Dags- og vikuleigu. 

www.hotel105.com

GISTIHÚSIÐ VÍKINGUR 
sími 896 4661

ATVINNA

 Atvinna í boði

Fiskvinnsla í Hafnarfirði, óskar eftir 
vönum handflökurum og hressum 
frystihúsa skvísum í snyrtingu og 
pökkun. Vinsamlegast sendið umsóknir 
á laufey@hamrafell.is

Tækifæri - Áskorun
Viltu nýta tíma þinn betur. Höfum 
tækifæri fyrir þig. Ábati sem skilar 
árangri. Þjálfun - samvinna. Upplýsingar 
í síma 821 4445.

Vinna í boði! Traust matvælafyrirtæki 
í Kópavogi óskar eftir starfsfólki í 
almenn pökkunar- og framleiðslustörf. 
Áhugasamar/-ir sendi umsókn á 
netfangið: kopav2011@gmail.com, 
ásamt upplýsingum um aldur og fyrri 
störf.

Looking for workers! A food factory 
in Kopavogur is seeking workers for 
packaging- and production jobs. 
Please send applications by e-mail 
to: kopav2011@gmail.com, including 
information about your age and 
previous jobs.

Óska eftir smiðum til starfa í Stavanger. 
Einnig leitum við eftir trésmíðameistara 
í samstarf. sími +47 400 31 168 / info@
handverkere.net

 Atvinna óskast

Stýrimaður óskar eftir plássi á sjó. S. 
868 7522.

Vanur maður óskar eftir vinnu á sjó eða 
pípulagnir. Uppl. s. 852 2290.

 Viðskiptatækifæri

Aukavinna - Viðskipti ?
Atvinna - Viðskipti - Aukavinna. Eitt 
mest vaxandi fyrirtæki 3 ár í röð www.
lw-global.com/is eða 564 5959.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Munið kirkjukaffi Súgfirðingafélagsins 
eftir messu í Bústaðakirkju sunnud. 16. 
okt. Tekið verður á móti meðlæti eftir 
kl. 12:30 á sunnud. Stjórn Vlsj.

 Ýmislegt

Pálmi Jónsson, hringja í Sissu systur - 
hana langar að tala við þig

 Einkamál

Konur í ævintýraleit. Enn er mikið um 
nýjar auglýsingar kvenna sem leita 
ævintýra á Rauða Torginu Stefnumót. 
Konur auglýsa frítt í s. 555-4321. Karlar 
hlusta á augl. kvenna í s. 905-2000 og 
535-9920.

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.

ENSKI
BOLTINN
STÆRRI
EN ALLT

SKILA LEIFTURSÓKNIR ARSENAL TITLI Í ÁR?

512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR

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

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

fjölpósti, blöðum, tímaritum, 
bréfum og vörum.

Okkar hlutverk 
er að dreifa

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
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Hækkun mikið reiðarslag

Í ljósi gjaldskrárhækkana ArtMe-
dica og óvissu með niðurgreiðslur 
Sjúkratrygginga eftir áramót segir 
María nú margar konur kveðja á 
vefsíðunni Draumabörn, samfélagi 
þeirra sem ganga í gegnum tækni-
frjóvganir.

„Tíðindin eru reiðarslag á 
tímum þegar flestir þurfa að 
horfa í hverja krónu. Við hjónin 
erum farin að horfast í augu við 
að dóttir okkar verði einkabarn ef 
aðstæður breytast ekki. Á næsta 
ári munum við nota tvær frostrós-
ir sem við eigum í uppsetningu, 
en verði ekki þungun úr því veit 
ég ekki með framhaldið,“ segir 
María, en glasameðferð fyrir þau 
hjónin mun kosta yfir 600 þúsund 
krónur skiptið.

„Fólki er refsað fyrir að geta 
ekki eignast börn. Vegna þess að 
við eigum nú eitt barn fáum við 
svo til enga niðurgreiðslu með 
næsta barni. Það er ósanngjarnt 
þegar litið er til þess að pör sem 
eiga börn úr fyrri samböndum fá 
fulla niðurgreiðslu vilji þau eign-
ast barn saman og konan hafi látið 
taka sig úr sambandi í millitíð-
inni. Á meðan er pörum sem geta 
alls ekki eignast barn nema með 
tæknifrjóvgun stillt upp við vegg 
með sitt einbirni ef þau eiga ekki 
nægan pening til að eignast fleiri 
börn,“ segir María og bætir við að 
horfa þurfi á aðstæður hvers og 
eins.

„Sem viðskiptalögfræðingur 
veit ég að Mannréttindadómstóll 
Evrópu dæmdi að barneignir eru 
ekki mannréttindi. Það finnst mér 
skrýtið því það eru mannrétt-
indi að vera hamingjusamur og 
barneignir stuðla að lífshamingju 
flestra. Hins vegar er áframhald-
andi stuðningur ríkisins þjóðinni 
til hagsbóta því glasabörn verða 
líka skattgreiðendur framtíðar. Ef 
niðurgreiðslur frá Sjúkratrygging-
um falla niður mun það koma illa 
við marga og hafa áhrif á andlega 
heilsu kvenna. Það mun svo kosta 
samfélagið miklu meira en ham-
ingjusöm móðir og þá er spurn-
ingin; hvað er verið að spara?“ - þlg

Samningur milli Sjúkra-
trygginga Íslands og 
læknastofunnar ArtMedica 
um niðurgreiðslur á 
tæknifrjóvgunaraðgerðum 
rann út 1. október síðastlið-
inn. Samkvæmt samningn-
um fór þátttökuhlutfall 
Sjúkratrygginga í tækni-
frjóvgunum eftir því hvort 
um fyrstu meðferð var að 
ræða, aðra til fjórðu 
meðferð eða meðferðir eftir 
það. Síðan hefur velferðar-
ráðherra samþykkt reglu-
gerð um óbreyttar niður-
greiðslur til áramóta, en 
óvissa ríkir um framhaldið. 
Skilyrðin verða þau sömu; 
par sem ekki á barn saman 
fær 40 prósent endurgreidd 
af fyrstu meðferð og 65 
prósent af annarri til fjórðu 
meðferð. Par sem á eitt barn 
saman fær 15 prósenta 
endurgreiðslu á fyrstu til 
fjórðu meðferð. 

Óvissa eftir 
áramótin

EKKERT ÖRUGGT Frjóvgun í glasameðferð fer fram í 
hitaskáp. Eftir tvo sólarhringa hafa fósturvísarnir venjulega skipt 
sér í tvær til átta frumur. Bestu fósturvísunum er komið fyrir í legi 
konunnar. Einungis má setja upp tvo  í einu. Líkur á þungun eru 
innan við 40 prósent.

ÞUNGUR BAGGI Eftir fjórar glasameðferðir fellur 
niðurgreiðsla Sjúkratrygginga Íslands niður óháð því hvort 
þær hafi borið árangur eða ekki. Hver glasameðferð eftir það 
kostar 376.055 krónur og hver smásjármeðferð 449.660 krónur. 
Lyfjakostnaður er ekki meðtalinn.

512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR

ENSKI BOLTINN
STÆRRI EN ALLT

ER TITILLINN KOMINN Í ÁSKRIFT Á OLD TRAFFORD?

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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heilbrigði
hugum að heilsunni ...
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Jazzballett fyrir 20 ára og eldri!

ansstudioansstudioansstudioDDD
Innritun stendur yfir á næsta byrjendanámskeið í síma 

581 3730 og á jsb@jsb.is. Námskeið hefst 17. október

Frjáls aðgangur 
að tækjasal meðan 

á námskeiði 
stendur!

Studio 1 – Námskeið fyrir byrjendur. Tímabil: 17. okt. – 25. nóv.
MOVE LIKE A DANCER – Langar þig að læra að hreyfa þig og komast 
í gott líkamlegt form? Spennandi og skemmtilegt 6 vikna jazz og 
púlnámskeið fyrir 20 ára og eldri. Kennt er í lokuðum hóp á mánudögum 
kl.19:40 og fimmtudögum kl.19:30. Kennarar eru: 
Arna Sif Gunnarsdóttir og Gerður Guðjónsdóttir
Verð: 16.500 kr.

Sjúkranuddarinn Elsa Lára 
Arnardóttir hefur nuddað 
börnin sín þrjú frá fæðingu. 
Hún segir það hafa gert 

þeim gott og kennt þeim bæði að 
gefa og þiggja. „Þau eru fimm, sjö 
og tíu ára og eru öll farin að nudda 
hvert annað,“ segir Elsa Lára. Hún 
segir nuddið umfram allt mynda 
góð tengsl milli foreldra og barna. 
„Það eykur líka sjálfsmeðvitund 
barna, auk þess sem hægt er að 
nota nuddið gegn hinum ýmsu kvill-
um.“ 

Í bókinni Nudd fyrir barnið 
þitt, sem Elsa Lára gaf út fyrir 
skemmstu, kennir hún meðal ann-
ars nudd sem linar magakveisu, 
en það er sagt losa um spennu og 
loft, styrkja meltinguna, auka vel-

líðan og hjálpa barninu að ná slök-
un. Hún segir að almennt líði börn-
um vel eftir nudd og að mörg sofi 
betur og nái dýpri svefni. 

Elsa Lára starfar sem sjúkra-
nuddari í Vogum á Vatnsleysu-
strönd og nuddar fólk á öllum 
aldri. Hún fer auk þess heim til 
fólks á höfuðborgarsvæðinu og 
víðar og kennir ungbarnanudd. 
Þá segir hún talsvert um að hópar 
taki sig saman með börnin sín og 
fái hana til sín. Elsa segir ung-
barnanudd bara byrjunina á nuddi 
fyrir börnin, en strokurnar í ung-
barnanuddinu er hægt að nota 
alla barnæskuna. „Það er gott að 
eiga notalegar nuddstundir á upp-
vaxtarárum, þær styrkja tengsl-
in, veita vellíðan og slökun,“ segir 

Elsa. Hún segir nuddið einnig 
geta verið mjög gott eftir íþrótta-
æfingar og bætt líðan barna sem 
eru þreytt og illa fyrir kölluð svo 
dæmi séu nefnd.

Elsa Lára nam sjúkranudd í 
Kanada og útskrifaðist árið 2000. 
Sjúkranudd er ekki kennt hér á 
landi en sjúkranuddarar á Íslandi 
eru um þrjátíu talsins. „Við höfum 
sama grunn og sjúkraþjálfarar. 
Við förum dýpra en heilsunudd-
arar og vinnum beint á meinin.“ 
Elsa er sérmenntuð í meðgöngu-, 
fæðingar- og ungbarnanuddi og 
sjúkranuddi í vatni. „Þá var ég að 
bæta við mig svokölluðu Doula-
námi sem snýst um að aðstoða 
konur fyrir, í og eftir fæðingu.“
 - ve

Styrkir tengslin 
Ungbarnanudd styrkir tengsl foreldra og barna, en það er hægt að nota allan uppvöxtinn. 
Sjúkranuddarinn Elsa Lára Arnardóttir hefur nuddað börnin sín frá fæðingu.

Veitir vellíðan og slökun Strokurnar úr ungbarnanuddinu er hægt að nota allan uppvöxtinn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Samkvæmt könnun sem Fararheill gerði fyrir 
skömmu fer ekkert eins mikið í taugarnar á flugfar-
þegum og grátandi börn. Allir sem flogið hafa með 
börnum vita að það getur oft verið hægara sagt en 
gert að þagga niður grátinn en á vefsíðunni aettleid-
ing.is er að finna nokkur ráð til að létta barninu 
flugferðina og veita því öryggistilfinningu í ókunnu 
umhverfi flugvélarinnar.

Þar er talað um að sérstaklega geti verið erfitt að 
róa eldri börn í flugstöðvum og löngum, tilbreytingar-
lausum flugferðum. Því sé rétt að hafa meðferðis nóg 
af leikföngum sem hæfi aldri þeirra og þroska. 

Leikföng sem mælt er með að hafa meðferðis eru: 
Bangsi eða dúkka, hringla fyrir ungbarn, blöðrur, 
léttur bolti, myndabækur, bíll, púsluspil, MP3-spilari 
eða geislaspilari með tónlist sem börnin þekkja. 
DVD-ferðaspilarar virka oft vel á eldri börn, einkum ef 
hafðar eru meðferðis myndir sem þau þekkja og geta 
lifað sig inn í. Þá bregst það aldrei að hafa meðferðis 
uppáhaldsbækur barnsins og lesa fyrir það í hálfum 
hljóðum eða leyfa því að skoða myndirnar. - fsb

Glöð börn í flugi

MATARÆÐI BARNA  Á vefsíðunni 
www.6h.is er að finna margvíslegan 
fróðleik um heilsu og hollustu, þar á 
meðal um mataræði barna.

JÓLAGJAFA
HANDBÓKIN

KEMUR ÚT 29. NÓVEMBER

MEÐAL EFNIS 
 Í BLAÐINU:

Jólaljósin, kökur og sætindi,
skraut og föndur, matur og borðhald
jólasiður og venjur

Bókið auglýsingar tímanlega: 
Benedikt Freyr Jónsson
S: 512 5411, gsm 823 5055
benediktj@365.is

Ívar Örn Hansen 
S: 512 5429 , gsm 615 4349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S: 512 5462, gsm 823 3344
sigridurdagny@365.is 
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bmvalla.is

Smellinn
Forsteyptar einingalausnir frá BM Vallá

Frábær byggingakostur

„Forsteyptar einingar gefa frelsi í hönnun og ég get verið viss um  

gæði steypunnar. Þess vegna vel ég forsteyptar einingar í margar af  

bygging unum sem ég hanna.“

Smellinn einingahús eru traustur 

og fljótlegur kostur fyrir fólk í fram-

kvæmdahug. Húsin eru steypt við bestu 

mögulegu aðstæður, reist og tilbúin á 

stuttum tíma og hafa í för með sér lægri 

fjármagnskostnað.

BM Vallá ehf

Breiðhöfða 3

110 Reykjavík  

Sími: 412 5050

Fax: 412 5001

sala@bmvalla.is

Opið mán.–föst. 8–18

Helstu kostir

SMELLINN húseininga:

Styttri byggingartími

Steypt við bestu aðstæður

Yfirborð frágengið

Gott einangrunargildi

Minni fjármagnskostnaður

Einar Ólafsson verðlaunaarkitekt hefur fjölbreytta reynslu af hönnun einingahúsa.

Einingahúsin henta vel sem einbýlishús, orlofshús, hesthús, skrifstofur, gistihús  
... möguleikarnir eru óendanlegir.

Dæmi um einingahús frá Smellinn:
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Sýning á teikningum úr mynda-
sögunni Baby’s in Black eftir 
þýska myndasöguhöfundinn Arne 
Bellstorf stendur yfir í aðalsafni 
Borgarbókasafns í Grófarhúsi. 
Sagan segir af því þegar hljóm-
sveitin Bítlarnir sleit barnsskónum 
í Hamborg við upphaf sjöunda 
áratugarins.

Gullkistan, dvalarstaður fyrir 
skapandi fólk, stendur fyrir 
listasmiðju fyrir börn á öllum aldri 
helgina 21. til 22. október. Þar 
munu indversku hjónin Banipro-
sonno og Putul gera þjóðsögur að 
umfjöllunarefni sínu og vinna með 
börnunum. Nánari upplýsingar á 
www.gullkistan.is.

Leynifélagið er skemmtilegur 
og fróðlegur útvarpsþáttur 
ætlaður börnum á aldrinum sex til 
tíu ára, fluttur á Rás eitt klukkan 
átta alla virka daga nema 
fimmtudaga.

Árskortshöfum í Húsdýra- og 
fjölskyldugarðinum gefst færi á að 
taka þátt í morgunverkunum með 
dýrahirðum garðsins um helgar í 
október og nóvember. Verkum 
verður sinnt í fjárhúsi, hesthúsi, 
fjósi og svínastíu þar sem hægt 
verður að aðstoða við þrif og 
gjafir. Nánar á mu.is.  

GAGN&GAMAN

Benedikt Freyr Jónsson
S: 5125411, gsm 8235055
benediktj@365.is

Ívar Örn Hansen 
S: 5125429 , gsm 6154349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S: 5125462, gsm 8233344
sigridurdagny@365.is 

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!

menning
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

ágúst 2011

SÍÐA 4

Listasagan 

Líftækni í ljósi 

bókmennta
Vélmenni, gervimenni og 

klón eru viðfangsefni bókar 

Úlfhildar Dagsdóttur.

SÍÐA 6

Hrafninn kyssir í Rekavík

Evan Fein hefur samið kammeróperu sem 

gerist í Rekavík á Hornströndum. 
SÍÐA 2

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HEFUR ORÐIÐ 

VVeVeVe ðrðrðrð ááá áððuðuðurrr TILBOÐ

Philips CR7D5JB25 25 stk. CD-R diskar á spindli
2.990 1.990

Philips CR7D5NB00 100 stk. CD-R diskar á spindli
9.990 6.990

Philips DR4S6B25F 25 stk. DVD+R diskar á spindli    4.990 3.490

Philips DR4S6J10C DVD+R diskur í hulstri

249
169

VIKUTILBOÐ Á 

GEISLADISKUM BETRA

ALLTAF
VERÐ

REYKJAVÍK AKUREYRI
EGILSSTAÐIR

SEX VERSLANIR

ips CR7D5JB25 2

ÁPRENTANLEGIR

in

HITAKÚTAR OG OFNAR MEÐ 15% AF

H ópur áhugafólks um Tyrk-
land er á leið í menningar-
ferð til landsins um miðjan 
október með rithöfundinn 

og sálfræðinginn Jón Björnsson í 
broddi fylkingar. Hópurinn varð til 
á tveimur námskeiðum um Tyrkland 
sem Jón hélt í Endurmenntun Háskóla 
Íslands. „Það var í raun fólkið á nám-

skeiðinu sem kallaði eftir ferðinni 
en það langaði til að heimsækja þá 
staði sem við fjölluðum um. Við sett-
um okkur því í samband við starfs-
fólk ÍT-ferða sem tók að sér að skipu-
leggja ferðina.“ Jón segir sífellt fleiri Íslendinga 

leggja leið sína til Tyrklands en þá 
helst á suður- og vesturströndina. 

„Þar er ekki endilega að finna það 
sem er allra markverðast en Istan-
bul er til að mynda engu lík. Cappad-
ocia-héraðið, þar sem menn hafa 
holað bústaði og kirkjur í stein, er 
svo ennþá fjarri því að vera nokkru 
öðru líkt.“

Jón hefur hingað til ekki farið fyrir 
hópi ferðafólks en hann fer sjálfur í 

eina hjólaferð á ári og hefur talsvert 
hjólað um Istanbul og Tyrkland. Hann 
hefur skrifað tvær ferðabækur. Hin 
síðari kom út árið 2006 og heitir Með 
skör járntjaldsins. Hún lýsir ferð hans 
meðfram gamla járntjaldinu frá Pól-
landi og suður til Istanbul. „Ég hef 

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalögSEPTEMBER 2010

Heillandi Heidelberg  Kastalinn 
er stolt borgarinnar, segir heimamaður-
inn Þórdís Linda Þórarinsdóttir.
SÍÐA 6

Smæsta landið  Íbúar Vatikansins eru aðeins tæplega þús-und og eru allir læsir.SÍÐA 4

FRAMHALD Á SÍÐU 6

HEIMSVELDI OG KLETTABORGIR

Menningarferð um Tyrkland er fyrirhuguð í október en þar mun ótal sögu-legar minjar bera fyrir augu.

fjölskyldan[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

CANDY AFSLÁTTARDAGAR 15%

september 2011

Börnin velja bækurnar Sara Hlín Hálfdánardóttir hefur gefið út barnabækur undir nafninu Unga ástin mín í fimm ár.  
SÍÐA 6

Leikið með grænmeti
Bregðið á leik með fat af nýuppteknu 
grænmeti. Búið til skóg úr brokkólí-
stönglum (hægt að stinga þeim ofan í 
kork) og skerið gulrætur í bita og leik-
ið með bitana á eldhúsborðinu; látið þá 
mynda andlit og hlaðið hús og blokkir. 

Ræðið liti grænmetisins og skoðið 
form og áferð. Þroskandi og hollustu-
hvetjandi.

Létt matreiðslaFinnið uppskrift að hollum ávaxta-
drykk sem hægt er að setja í bland-

ara og er líklegt að falli barninu í geð. 
Tínið hráefnið til, ávexti, ber, ísmola 
og annað, skerið það niður í bolla og 
leyfið barninu að hella úr bollunum 
ofan í blandarann. Lokið blandar-

Brugðið á leik eftir vinnu og leikskóla
NORDICPHOTOS/GETTY

Þær klukkustundir sem foreldrar eiga með börnum sínum að loknum vinnu- og 
leikskóladegi eru dýrmætar enda ekki alltaf 
svo margar. Þær má nýta á margvíslegan og 
skemmtilegan hátt en Fjölskyldublaðið tíndi til 
nokkrar hugmyndir að eftirmiðdagsskemmtun.

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Sannir skógarmenn Feðgarnir Hannes Pétursson og Fannar 
Logi Hannesson skemmtu sér ærlega 
saman á feðgahelgi í Vatnaskógi.SÍÐA 2

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl – júní 2011

AUGLÝSINGAR Í SÉRBLÖÐUM
Sérblöð Fréttablaðsins eru fjölbreytt og höfða til fólks á öllum aldri. Fjöldi mismunandi 
sérblaða kemur út í hverjum mánuði. Leitaðu ráða hjá ráðgjöfum okkar um hvar 
auglýsingin þín nær best til markhópsins.

GG ] ]

llööögö
GG ]]lskyldan

ÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

Y Y Y YY AAAA

ber 2011

ið á á á áá
reldrar eiga 
knum vinnu
ar enda ekk
á margvís
skyldubla
miðdag

FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS • ÁGÚST 2011

VICKYMÝKRI LÖG Á NÝRRI PLÖTU

BJÖRKGEFUR ÚT RÁNDÝRT BOX 

FYRIR SAFNARAÍ skólann
Stórsnjallir símar á frábæru verði

í verslunum Vodafone
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FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 29. júlí 2011

●  Harpa Einarsdóttir 

hannar nýja fatalínu 

●  Á rúmstokknum 

●  Tískutáknið 

Amy Winehouse

THELMA BJÖRK

EINARSDÓTTIR

Stefnir á 

atvinnumennsku

erg  Kastalinn 
g t borgarinnar, segir heimamaður-

inn Þórdís Lind
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matur[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]
júlí 2011 Feta og fersk  jarðarberSumarlegt salat að hætti mat-

reiðslumanna veitingahússins 73.
SÍÐA 6

Lífrænt
lostætiMarentza Poulsen töfrar fram veislu úr garðinum.SÍÐA 2

Ástríða er besta kryddið
Hjónin Gísli Egill Hrafnsson og Inga Elsa

Bergþórsdóttir elda af alúð og natni. 

g ókar 
dóttur.

Hrafninn kyssir í Rí Rí RReReRekRekRekRekaekaeka
ReRekRekRe

vík

Evan Fein hefur samið kammeróperu sem 

gerist í Rekavík á Hornströndum. 
SÍÐA 2

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ETETRA
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ETTETETETETRETRETETTRATRTRARAARA
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ERÐERÐERÐRÐRÐRÐÐ

VERVERVEVERVERVEVEERÐERÐERERRÐRÐÐÐÐRÐRÐ

ingnnn
]]
ggVatikansins eru aðeins tæplega þús-und og eru allir læsir.SÍÐA 4

ÐÐ ÁÐÐÐ ÁÐÐÐÐ Á UUMUUM BEBEBEBETEBBBBEBBBEBEBETBETBEBE
AALALAALAL

VEVEVVVEVEVEVEVEVE
SLANIR

OÐOÐÐÐ
KKKKUUUUUKKKKUUUU

VVEVERVERSRS

Feta og fersk  jarðarberSumarlegt salat að hætti mat-
reiðslumanna veitingahússins 73.

SÍÐA 6

LífræntLífræntfræntfræntfræntfræntfræntfræntæntæntt
oststæstæstætætætætæætætiæti
rentza Poulsen ar fram veislu rðinum.

r bbesesesesesesestestststststesteses a kryddiðiðsasa

heimili& 

hönnun
 SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM HÍBÝLI 

júlí 2011

UNAÐSREITUR

f Misiejuk rækta garð með 

um framandi.

Faldir fjársjóðir

Sigga Heimis fjallar um 

eftirsótta nytjahluti.
SÍÐA 2

Margt að sjá

Kaupmannahöfn 

kraumar af spennandi 

hönnunarviðburðum.

SÍÐA 6

TAF



HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ SELFOSSI HÚSAVÍK AKUREYRI REYKJAVÍK S: 569 1500

FRYSTIKISTUR

Whirlpool
frysti-
kistur

Lítrar 
nettó

Hæð
í sm

Breidd
í sm

Dýpt
í sm

Körfur Ljós
Frysti g.
24 klst.

Orku fl. FRÁBÆR 
TILBOÐ

103 85 53 58 1 Nei 7,5 kg Kr. 49.995 
VERÐ ÁÐUR 64.995

138 88,5 57 67 1 Nei 11 kg Kr. 59.995 
VERÐ ÁÐUR 69.995

WH1000 103 86 56,9 1 Nei 7,5 kg A Kr. 62.995 
VERÐ ÁÐUR 69.995

89 95 66 1 Já  18 kg Kr. 69.995 
VERÐ ÁÐUR 84.995

86,5 80,6 64,8 1 Nei 14 kg A Kr. 74.995 
VERÐ ÁÐUR 79.995

89 66 1 Nei Kr. 79.995 
VERÐ ÁÐUR 94.995

88,1 95 1 Já  17 kg A Kr. 84.995 
VERÐ ÁÐUR 94.995

88,1 3 Já 18 kg A Kr. 97.995 
VERÐ ÁÐUR 104.995

WH4000 400 88,1 134,5 5 Já A Kr. 114.995 
VERÐ ÁÐUR 124.995

WH5000 503 88,1 5 Já A Kr. 124.995 
VERÐ ÁÐUR 134.995

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

ALLAR STÆRÐIR – ALLAR GERÐIR

FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ
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H
rekkjusvín er ein 
ástsælasta plata 
Íslandssögunnar 
og kannski hefur 
hreinlega enginn 
þorað í þetta verk-

efni áður, að gera úr henni söngleik. 
Það er snúið,“ segir María Reyndal, 
leikstjóri söngleiksins Hrekkjusvín 
sem frumsýndur var í Gamla bíói 
í gærkvöldi. Söngleikurinn er unn-
inn upp úr plötunni Lög unga fólks-
ins sem tónlistarhópurinn Hrekkju-
svín, með þá Valgeir Guðjónsson og 

Leif Hauksson í 
broddi fylking-
ar, sendi frá sér 
árið 1977. Rit-
höfundurinn 
Pétur Gunnars-
son samdi söng-
textana á plöt-
unni, sem naut 
mikilla vinsælda 
þá og gerir enn 

hjá fólki á ýmsum aldri, enda „plata 
fyrir alla fjölskylduna … og ein-
hleypa,“ eins og segir á umslaginu.

Íslendingi fylgt aftur á bak
María segir hópinn sem setur söng-
leikinn upp í Gamla bíói reyna að 
hafa téð einkunnarorð plötunnar að 
leiðarljósi, ásamt því að bera á borð 
nýtt íslenskt leikverk sem höfði til 
íslensks almennings í dag. 

„Allir sem hafa hlustað á plötuna 
ímynda sér persónur og atburði í 
textunum á mismunandi hátt. Við 
breytum engum textum og leyfum 
okkur ýmsar aðferðir til að tengja 
þá sögunni í söngleiknum,“ segir 
María. „Verkið hefst í nútímanum, 
þar sem við sjáum misheppnaða 
athafnaskáldið Jóhann Kristins-
son liggja látinn í kistu sinni. Svo 
ferðumst við aftur á bak í gegnum 
líf Jóhanns á meðan hann vegur og 
metur hvernig hann hefur staðið sig 
á sinni ævi, allt aftur til ársins 1940 
þegar hann kemur í heiminn. Þetta 
er mjög skemmtileg leið til að fylgja 
sögu eins Íslendings.“

Valgeir með tvo nýja smelli
Leikarahjónin Tinna Hrafnsdóttir 
og Sveinn Geirsson eru framleið-
endur verksins og skrifuðu handrit-
ið ásamt Guðmundi S. Brynjólfssyni, 

með góðri hjálp leikstjórans Maríu 
og leikhópsins, sem telur Atla Þór 
Albertsson, Hannes Óla Ágústsson, 
Maríu Pálsdóttur, Maríu Hebu Þor-
kelsdóttur, Orra Huginn Ágústsson 
og Vigdísi Gunnarsdóttur, ásamt 
þeim Tinnu og Sveini.

María segir verkið unnið í náinni 
samvinnu allra sem að því koma. 
„Við erum lítill leikhópur og verkið 
er eins og platan var á sínum tíma, 
dálítið organískt og hrátt. Þetta er 
ekki 2007-sýning,“ segir María og 
hlær, en bætir við að söngleikurinn 
sé ekki verri fyrir vikið. „Þetta er 
mjög skemmtileg aðferð við að setja 
nýtt íslenskt leikhúsverk á fjalirn-
ar. Hver einstaklingur er rosalega 
mikilvægur hlekkur í keðjunni. 
Sem dæmi þá mæðir mikið á leik-
urunum, því auk þess að læra alla 
texta, söngva og dansa sjá þeir um 
að koma með alla leikmynd inn á 
sviðið. Það er enginn sviðsmaður 
fyrir aftan og þetta er svakaleg 
rútína.“

Leikstjórinn segir það mikinn 
happafeng að hafa fengið einn höf-
uðpaura Hrekkjusvínaplötunnar, 
sjálfan Valgeir Guðjónsson, til liðs 
við leikhópinn í tilefni söngleiks-
ins. Valgeir fer fyrir fimm manna 
hljómsveit á sviðinu og samdi auk 
þess tvö ný lög fyrir sýninguna. 

„Það er hreinlega ótrúlegt hvern-
ig Valgeir framleiðir smelli á færi-
bandi,“ segir María. „Enda hef ég 
heyrt að þegar Stuðmenn vantaði 
„hittara“ í gamla daga var einfald-
lega kallað í Valgeir og hann beð-
inn um að redda málunum. Popplag 
í G-Dúr, Slá í gegn og öll þessi lög 
eru hreinræktaðir smellir.“

Nýju lögin sem Valgeir hefur 
samið heita Ég skil, þar sem meðal 
annars er sungið um hrekkjusvín á 
Alþingi, og Ég reyni, sem er söngur 
Áslaugar í efnalaug, eiginkonu höf-
uðpersónunnar Jóhanns sem aðdá-
endur plötunnar ættu að muna eftir. 
Í tilefni söngleiksins verður Lög 
unga fólksins endurútgefin, endur-
hljóðblönduð, ásamt þessum tveimur 
nýju lögum. „Við ákváðum að hljóð-
rita gömlu lögin ekki upp á nýtt því 
við ætlum ekki að reyna að keppa 
við upprunalegu útgáfurnar. Frekar 
að minnast þess og njóta hversu frá-
bær gamla platan er,“ segir María.

Abbababb! óður til Hrekkjusvína
María hefur reynslu af uppsetning-
um sem þessari, en fyrir nokkrum 
árum leikstýrði hún einnig söng-
leikjaútgáfu á annarri ástsælli 
plötu sem öðrum þræði var ætluð 
börnum, Abbababb! eftir Dr. 
Gunna. Með henni í þeirri sýningu 
starfaði meðal annarra Lára Stef-
ánsdóttir danshöfundur, sem einn-
ig sér um dansa í Hrekkjusvínum.

„Það er skemmtilegt því Abba-
babb! [sem kom fyrst út árið 
1997] var nokkurs konar óður til 
Hrekkjusvínaplötunnar,“ segir 
María. „Helsti munurinn er lík-
lega sá að í Abbababb! vorum við 
að vinna með eitt tímabil en ekki 
marga áratugi eins og í Hrekkju-
svínum. Abbababb! var líka skrif-
að sem barnaleikrit sem fullorðn-
ir gætu líka haft gaman af en með 
Hrekkjusvínum erum við frekar að 
reyna að búa til fullorðinssýningu 
sem börn kunna einnig að meta. 
En báðar plöturnar eru auðvitað 
frábærar.“

Ævintýri í uppáhaldi
Sjálfur hefur Valgeir tjáð sig um 
að leynt og ljóst markmið með 
gerð plötunnar Lög unga fólksins 
á sínum tíma hafi verið að gera 
„barnaplötu fyrir foreldra barna 
sem eiga foreldra sem eru komm-
únistar“. En hlustaði María mikið 
á plötuna sem barn?

„Nei, ekki mikið. Ég man að 
frænka mín gaf mér plötuna en 
pabbi var víst ekkert rosalega 
ánægður með það því hann var 
svo mikill sjálfstæðismaður og 
vildi ekki neinn kommúnistaáróð-
ur,“ segir María og skellir upp úr. 
„En ég hlustaði heilmikið á plöt-
una þegar ég var komin í Mennta-
skólann við Hamrahlíð. Þá var ég 
komin í hippafílinginn og meðlim-
ir Spilverks þjóðanna voru miklar 
hetjur. Uppáhaldslagið mitt hefur 
alltaf verið Ævintýri, sem Egg-
ert Þorleifsson söng svo listilega á 
plötunni. Mikið af þessum textum 
á enn mjög vel við í dag, til dæmis 
þegar sungið er um að æðstu 
ráðamenn sofi með lygaramerki 
á tánum og að vilja miklu frekar 
hjól eða fíl heldur en bíl. Þetta er 
græna leiðin.“

Hrátt og organískt eins og platan
María Reyndal leikstýrir Hrekkjusvínum, nýjum söngleik sem unninn er upp úr barnaplötunni ástsælu Lög unga fólksins sem 
kom út árið 1977. Kjartan Guðmundsson spjallaði við Maríu um söguþráð söngleiksins, lítinn leikhóp þar sem hver einstaklingur 
gegnir mikilvægu hlutverki og plötuna sem hún hlustaði lítið á sem barn en þeim mun meira sem menntaskólanemi.

MARÍA REYNDAL

ATHAFNASKÁLD Hannes Óli Ágústsson og Sveinn Geirsson í hlutverkum sínum í Hrekkjusvínum sem sýnt er í Gamla bíói. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



SÆT & SAFARÍK TILBOÐ!
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Tilboðin gilda 13. - 16. okt. 
eða meðan birgðir endast

SÚKKULAÐIKEX
HILL

Kræsingar & kostakjör

99kr/stk.

áður 198 kr/stk. 

99kr/kg

áður 198 kr/kg 

98kr/pk.

áður 179 kr/pk. 

BERLÍNARBOLLUR
BAKAÐAR Á STAÐNUM*

APPELSÍNUR SÚKKULAÐIHNETUR/
SÚKKULAÐIRÚSÍNUR
200G

NAUTAPIPARSTEIK
FERSK

2.289kr/kg

áður 3.549 kr/kg

2.099kr/kg

áður 3.498 kr/kg 

NAUTAMÍNÚTUSTEIK
FERSK

NAUTALUND
FERSK

2.998kr/kg

Frábært verð! 
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TEKEX
200 G

 25%
afsláttur

 50%
afsláttur

 50%
afsláttur

 40%
afsláttur

 45%
afsláttur

1.499kr/kg

áður 1.998 kr/kg 

LONDONLAMB

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

 35%
afsláttur

149kr/pk.

áður 229 kr/pk. 

79kr/pk.

áður 99 kr/pk.

199kr/pk.

áður 289 kr/pk. 

M&M’S
115 G

*GILDIR EKKU UM NETTÓ SALAVEGI

 31%
afsláttur

 36%
afsláttur
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Glæsilegir 
tónleikagestir

Nafn: Anna Þyrí Hálfdánardóttir.
Aldur: 21 árs.
Starf: Nemi í næringarfræði.
Nafn: Anna Bergljót Gunnarsdóttir.
Aldur: 20 ára.
Starf: Stuðningsfulltrúi í Valhúsaskóla.

Nafn: Ninaliba Margrét.
Aldur: 22 ára.
Starf: Nemi í LHÍ.

Nafn: Óðinn.
Aldur: 24 ára. 
Starf: Kaffibarþjónn. 
Nafn: Guðborg Björk. 
Aldur: 21 árs. 
Starf: Nemi.

Nafn: Ásmundur Gíslason.
Aldur: 32 ára.
Starf: Alt muligt mand.

Nafn: Pétur 
Gunnarsson. 

Aldur: 20 ára. 
Starf: Nemi.

Nafn: May Tray.
Aldur: 30 ára.
Starf: Verkefnastjóri.

Nafn: Daníel Perez.
Aldur: 19 ára.
Starf: Nemi í Menntaskólanum við Hamrahlíð.

Nafn: Þorgerður 
Þórhallsdóttir.
Aldur:  22 ára.

Starf: Nemandi 
við LHÍ.

Nafn: Mikael Knuse. 
Aldur: 28 ára. 
Starf: Viðskiptastjóri.

Gestir Icelandic Airwaves tónleikahátíðar-
innar sýndu á sér betri hliðina er Sara 
McMahon og Álfrún Pálsdóttir fóru á 
stúfana ásamt ljósmyndaranum Huldu 
Sif Ásmundsdóttur. Þar má sjá snyrtilega 
herramenn með bindi og slaufur og lit-
ríkar dömur með hatta á höfði. Flestir 
voru þó vel skóaðir enda kalt í veðri og 
göturnar blautar eftir ófáa rigningar-
skúra. 

Nafn: Soffia 
Einarsdóttir.
Aldur: 27 ára.
Starf: Vöru-
hönnuður.

Nafn: Birgir Haraldsson.
Aldur: 28 ára.
Starf: Hagfræðingur.
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SÖLUTÍMABIL

12.- 26. OKTÓBER

Casa - Kringlunni og Skeifunni | Epal - Skeifunni, Hörpu og Leifsstöð | Kokka - Laugavegi | Kraum - Aðalstræti og Garðatorgi

Listasafn Reykjavíkur - Hafnarhúsinu | Líf og list - Smáralind | Hafnarborg - Hafnarfirði | Módern - Hlíðarsmára 

Þjóðminjasafnið - Suðurgötu | Blóma- og gjafabúðin - Sauðárkróki | Póley - Vestmannaeyjum | Valrós - Akureyri

Verslanir Póstsins um allt land og í netverslun á kaerleikskulan.is

STYRKJUM FÖTLUÐ BÖRN OG UNGMENNI 
MEÐ ÞVÍ AÐ KAUPA KÆRLEIKSKÚLUNA 2011.

... fyrir Ísland með ástarkveðju
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

9. 10.

11.

12. 13.

14. 15. 16.

17. 18. 19. 20.

21.

22. 23.

24. 25.

26. 27. 28.

29.

30. 31. 32.

33. 34.

35. 36.

37.

38. 39.

Krossgáta
Lárétt
1. Tómhent hreinsa asískan drykk (6) 
7. Ávextir eyrna eru náskyldir hrossum vanga 

(11) 
9. Dulnefnið er Snari Jón (8) 
11. Vágestur vill reykja og kúra hvar ár mæta 

Ægi (7) 
12. Dökk á brún og brá, sagði Davíð (11) 
14. Kraftakeppni skapar orkuvanda  (9) 
16. Skeggsnyrting á heilsuhæli minnkar elds-

neytisþörf bíla (10) 
17. Kjafturinn er hljóðfærið (8) 
19. Því hýrara, þeim mun pirraðra, og öfugt (6) 
22. Lendi í mismunandi við bryggju Ýmis (8) 
23. Er ruglaður gyðingur að leira ís? (7) 
26. Þannig kemurðu í heiminn, syngur Maggi 

Eiríks, og það er strípaður sannleikur (10) 
28. Set kærasta í miðja flugvél með íslenskum 

einkennisstöfum og fæ bogna spýtu (9) 
30. Aðspurð keyra til loftrista (7) 
33. Ílát heillar einfættar og blindar (8) 
34. Leita að jákvæðum og neikvæðum meðal-

manneskjum af báðum kynjum (5) 
35. Marlowe og Goethe sköpuðu skrattakollinn 

(5)
37. Hér er beðið um gamaldags spjátrunga, 

dimmraddaða (11) 
38. Ungviði tilheyrir konum framundir fimmtugt 

og jafnvel lengur núorðið (8) 
39. Frjáls og hífuð, enda sýknuð (8)  

J A F N R É T T I

Vegleg verðlaun

Lóðrétt  
1. Ferskeytla um gagnkynhneigða (7) 
2. Feita, góða veður (10) 
3. Helsti pistill blaðsins er daprari í dag en í gær 

(7)  
4. Nærast meðan sunnanvindar næða (5) 
5. Almáttugur, frjálsar konur hafa enga trú (9) 
6. Skamma ber þann sem skammir á skildar (10) 
8. Gengur reglulega í matinn (13) 
10. Ung deila íbúð með aðfluttum (5) 
13. Veislur keyra strengi sem deilt er um (10) 
15. Fanga hálft nískupúkanef (5) 
16. Draugur og pískar, er eitthvað líkt með þeim? 

(6) 
17. Sex lyklar á hverri? (11)
18. Nokkuð stór en Skagamenn keppa þar samt 

við Steua (7) 
20. Stríðni og skarkali boða ekki endilega vonda 

vist (6) 
21. Skynja hræðslu við málmstangir hjá þessum 

með strípurnar (8) 
24. Vísa villandi til árabáta til að auka minn hlut 

á þinn kostnað (9) 
25. Á það sem kemur næst (9) 
27. Gin er frábært en rugl fylgir og allt endar sem 

bull (8) 
29. Risti tvær klárar (7) 
31. Æstur í vatnsföll eftir einhliða meðmæli (6) 
32. Horuð bak við nafla (6) 
36. Hljómsveitarsæla? (4)  

Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist nafn á 
íslenskri skáldsögu sem kom út árið 1990.  Sendið lausnarorðið fyrir 12. 
október næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „8. október“.

Lausnarorð síðustu viku var 
jafnrétti.

Vikulega er dregið er úr 
innsendum lausnarorð-
um og fær vinningshafi 
gjafakörfu frá Te og kaffi 
að verðmæti 5.000 kr.. 
Vinningshafi síðustu viku 
var Íris Guðmundsdóttir.

R F G V B L Æ V I R K I R
E F L I N G O A E L A
F Á Ý H R Á K A S M Í Ð E X I Ð
H A R M R Æ N A K T S S G
V Á A R F A V I T L A U S T R
Ö Ð K K R N E U E
R O K V A R N A R B Æ L I
F A G U R G A L I N N S Í Ð

F N N S Ú K K U L A Ð I
A F H J Ú P A N D I T A N R

Á L A D
B L K Ú L U V A R P S I N S L
O F S M I U A F A
R A N D A L Í N E K R U N A D O R M
Ð A M S Á D Á R A
S Ð M S P Ó L O R M U R M D
T O R F Æ R A Í O A É Ó Ý
O A L H R R A N G S T Æ Ð U R
K S A A M A T I
K L E T T A B E L T I H R E I Ð R A R

Á þessum degi fyrir réttum 66 
árum, hinn 15. október 1945, 

var Pierre Laval, einn af forvígis-
mönnum Vichy-stjórnarinnar í 
Frakklandi á árum seinni heims-
styrjaldarinnar, tekinn af lífi fyrir 
föðurlandssvik.

Vichy-stjórnin ríkti í suðurhluta 
Frakklands og var í raun lepp-
stjórn nasista sem héldu norður-
hluta landsins hernámi. Laval var 
þess fullviss að Þýskaland yrði ekki 
stöðvað í uppgangi sínum og reri að 
því öllum árum að Frakkland tæki 
sér stöðu með Þjóðverjum. Hann 
stóð meðal annars gegn stríðsyfir-
lýsingunni árið 1939, þegar Þjóð-
verjar gerðu innrás í Frakkland árið 
eftir beitti hann öllum sínum ráðum 
til að koma á vopnahléi við Hitler og 
síðar var hann forgöngumaður í því 
að þingið var leyst upp.

Henri Pétain marskálkur stýrði 
Vichy-stjórninni og Laval var utan-
ríkisráðherra, en þegar upp komst 
að Laval hafði staðið í sérstökum 
viðræðum við Þjóðverja, án sam-
ráðs við Pétain, var hann látinn 
fara.

Laval sneri svo aftur til valda 
árið 1942, þá sem forsætisráð-
herra. Öllum var þá ljóst að Frakk-

land myndi aldrei geta unnið með 
Þýskalandi á jafningjagrundvelli, 
en Laval hóf þess í stað aðgerð-
ir sem beindust að því að komast í 
mjúkinn hjá Hitler og þýskum stjór-
völdum.

Meðal annars útvegaði hann 
franskt vinnuafl fyrir þýskan iðnað 
og aðstoðaði nasista við grimmdar-
verk þeirra. Hann lýsti því einn-
ig yfir að hann vonaðist eftir sigri 
Þjóðverja í styrjöldinni en eins og 
kunnugt er varð honum ekki að 
þeirri ósk sinni.

Laval flúði til Þýskalands þegar 
bandamenn hröktu Þjóðverja frá 
Frakklandi, en eftir fall nasista-
stjórnarinnar þvældist hann áfram 
til Spánar, þar sem hann undirbjó 
málsvörn sína.

Hann sneri svo aftur heim í júlí 
1945 og mætti fyrir rétt en þar 
féllu rök hans fyrir daufum eyrum 
og hann var sakfelldur og dæmdur 
til dauða.

Eftir að hann gerði misheppnaða 
tilraun til sjálfsmorðs var honum 
hjúkrað aftur til heilsu rétt til þess 
að réttlætið fengi fram að ganga 
fyrir aftökusveit síðar sama dag. 
 – þj

 Heimildir: Brittanica.com og history.com

Í ÞÁ TÍÐ: Árið 1945

Nasistaleppurinn Pierre 
Laval leiddur fyrir aftökusveit
Helsti samverkamaður Þjóðverja í Vichy-stjórninni tekinn af lífi



STÓRA SAUMABÓKIN er langstærsta 
bók um saumaskap sem hefur komið  
út á íslensku. 
 

Lærðu allt um snið, saumaspor, vélsaum og hand-

saum, hnappagöt, vasa, fellingar, falda, rennilása, 

pífur, rykkingar og fáðu góðar hugmyndir að  

fatnaði og fylgihlutum sem þú getur spreytt þig á. 

GAGNAST BÆÐI  

BYRJENDUM OG  

LENGRA KOMNUM

SANNKÖLLUÐ 
SAUMABIBLÍA
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Innilegar þakkir til ykkar allra sem 
sýnduð okkur samúð og hlýju við and-
lát og útför elskulegs eiginmanns míns, 
föður okkar, tengdaföður, afa 
og langafa,

Þóris Hafnfjörð 
Óskarssonar
bifreiðarstjóra, Merkurgötu 12,
Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir eru til starfsfólks 4. hæðar og hjúkr-
unarfólks Sólvangs í Hafnarfirði fyrir einstaka 
umönnun og aðhlynningu. Einnig þökkum við 
starfsfólki alla hlýju í okkar garð.

Ingibjörg Kristín Þorgeirsdóttir
Óskar Hafnfjörð Þórisson
Magdalena Sirrý Þórisdóttir Jón Björn Sigtryggsson
Hrafnhildur Hafnfjörð Þórisdóttir Jens Kristinn   
 Þorsteinsson
Marinó Hafnfjörð Þórisson Steinunn Arnljótsdóttir
Sverrir Hafnfjörð Þórisson
barnabörn og langafabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi 
og langafi, 

Ingþór Hallberg 
Guðnason 

lést í faðmi fjölskyldunnar á Landspítalanum í 
Fossvogi laugardaginn 8. október. Útför hans verður frá 
Fossvogskirkju mánudaginn 17. október kl. 15.00.

Ágúst Hjörtur Ingþórsson             Hulda Anna Arnljótsdóttir
Björg Ingþórsdóttir                        Garðar Halldórsson
Ásdís Ingþórsdóttir                        Axel Viðar Hilmarsson
Alda Rún Ingþórsdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
hlýhug og vináttu við andlát og útför 
ástkærs eiginmanns míns og besta 
vinar, föður, stjúpföður, tengdaföður, 
afa og langafa,

Hreins Þorvaldssonar
múrarameistara, Kleppsvegi 82, 
Reykjavík.

Guð blessi ykkur öll.

Guðrún Sigurborg Jónasdóttir
Eygló Ebba Hreinsdóttir Sigurjón Grétarsson
Hrafnhildur Hreinsdóttir
Ingvar Hreinsson  Jóna Laufey Jóhannsdóttir
Þorvaldur Hreinsson Oddný Vala Kjartansdóttir
Jóhanna Hrund Hreinsdóttir
Ásgerður Jóna Flosadóttir Jóhannes Gunnarsson
Stefanía Þóra Flosadóttir Halldór Þórhallsson
Ellen Flosadóttir Bolli Bjarnason
Guðvin Flosason
barnabörn og barnabarnabörn.

Útfararþjónusta
Davíðs Ósvaldssonar ehf

Davíð Ósvaldsson 
Útfararstjóri 
S. 551 3485/896 8284 (24 tíma vakt)

Óli Pétur Friðþjófsson 
Útfararstjóri - S. 892 8947

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför

Helgu Kristínar 
Helgadóttur 
frá Siglufirði.  

Starfsfólki Landspítalans, heimahjúkrunar og heima-
hlynningar ásamt MND-teyminu þökkum við af alúð 
fyrir einstaka umhyggju og frábæra aðhlynningu.

Helgi Kr. Eiríksson Katrín Gunnarsdóttir
Martha Eiríksdóttir Andrés Magnússon 
Diðrik Eiríksson Viktoría Valdimarsdóttir
Inga Rós Eiríksdóttir Halldór Sverrisson 
barnabörn og barnabarnabörn 

Hugheilar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýju vegna 
fráfalls ástkærrar systur okkar,

Hjördísar Þorleifsdóttur 
kennara, áður Hrísmóum 4, Garðabæ.

Sérstakar þakkir sendum við til starfsfólks Hrafnistu, 
Hafnarfirði, og Landspítala sem annaðist hana 
í veikindum hennar.

Guð blessi ykkur öll.

Þráinn og Trausti Þorleifssynir og fjölskyldur.

Hjartans þakkir til ykkar allra, sem 
sýnduð okkur einstaka hlýju og 
stuðning við andlát og útför

Þórunnar Árnadóttur
ljósmóður,
Strandvegi 3, Garðabæ.

Starfsfólki á lungnadeildum LSH í Fossvogi og á 
Landakoti þökkum við umhyggju þeirra og umönnun 
síðustu ár hennar; ásamt sérstökum þökkum til Dóru 
Lúðvíksdóttur læknis og Stellu S. Hrafnkelsdóttur 
hjúkrunarfræðings, sem reyndust okkur öllum 
stuðningur langt umfram starfsskyldur.

Tómas Agnar Tómasson
Ingibjörg Erna Sveinsson  Helgi Ólafur Ólafsson
Agnes Vala Tómasdóttir Bryndal
Árni Haukur Tómasson  Marion Tómasson
Helga Brynja Tómasdóttir  Vilhjálmur Karl Gissurarson
Herdís Rún Tómasdóttir  Ingólfur Freyr Elmers
Óskar Bergmann Tómasson
Tómas Heimir Tómasson  Helena Tómasson

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

timamot@frettabladid.is

AGATHA CHRISTIE glæpasagnahöfundur (1890-1976) fæddist þennan dag.

„Fornleifafræðingur er besti eiginmaður sem kona getur hugsað sér. 
Eftir því sem hún eldist eykst áhugi hans á henni.“

Merkisatburðir
1940 Strandferðaskipið 

Esja kemur til Reykja-
víkur frá Petsamo í 
Finnlandi með 258 
íslenska ríkisborg-
ara sem höfðu lokast 
inni í Evrópu vegna 
stríðsins.

1955 Nóbelsverðlaunahaf-
inn William Faulkner 
les úr óbirtri skáld-
sögu sinni á samkomu 
í Háskóla Íslands.

1979 Minnihlutastjórn 
Alþýðuflokksins undir 
forsæti Benedikts 
Gröndal tekur við 
völdum.

Hún kennir sig ekki bara við föður 
sinn, heldur móður sína líka: Hún er 
Heiðar- og Ómarsdóttir. „Þegar lög-
unum var breytt 1996 á þann veg að 
fólk mætti kenna sig við báða for-
eldra fór ég strax á Hagstofuna og 
lét breyta skráningu minni þar,“ segir 
Brynhildur, hin nýja framkvæmda-
stýra Kvenréttindafélags Íslands. 
Hún hefur unnið með félaginu áður 
og var í ritstjórn blaðsins 19. júní í ár. 

Kvenréttindafélagið var stofnað af 
Bríeti Bjarnhéðinsdóttur fyrir 104 
árum til að vinna að því að íslensk-
ar konur fengju fullt stjórnmálajafn-
rétti á við karlmenn, kosningarétt, 
kjörgengi, rétt til náms, embætta og 
atvinnu með sömu skilyrðum og þeir. 
Síðan hefur margt breyst en Bryn-
hildur segir samt enn fulla þörf fyrir 
félagið.

„Launamunur kynjanna jókst á 
síðasta ári í stað þess að minnka og 
það er ljóst að jafnrétti kemur ekki 
af sjálfu sér, heldur þarf enn að vaka 
yfir því og minna á það,“ segir hún.  

Brynhildur er í 50 prósenta starfi 
fyrir Kvenréttindafélagið. „Reyndar 
er það fulllítil prósenta miðað við þau 
verkefni sem þarf að takast á við en 
við sníðum okkur stakk eftir vexti,“ 
segir hún og upplýsir að starfið felist í 
skrifum á fréttum, greinum og álykt-
unum og undirbúningi ráðstefna og 
málþinga. Hún hefur aðstöðu á Hall-
veigarstöðum við Túngötu, en húsið 
er nefnt eftir Hallveigu Fróðadóttur, 
fyrstu húsfreyju í Reykjavík. Þar eru 
ýmis fleiri kvennasamtök til húsa, 
eins og Kvenfélagasamband Íslands, 
Bandalag kvenna í Reykjavík og Sam-
tök kvenna af erlendum uppruna. 

Kvenréttindafélagið tekur þátt í 
alþjóðlegu samstarfi. „Við Íslending-
ar höfum á síðustu árum komið hvað 
best út úr alþjóðlegum könnunum 
um jafnrétti kynjanna en að mörgu 
leyti segir sú niðurstaða meira um 
hve ástandið er slæmt annars stað-
ar í heiminum,“ segir Brynhildur. 
Hún telur Íslendinga hafa heil-
miklu að miðla erlendis í sambandi 
við jafnréttismál og nefnir feðra-
orlofið og bann við strippstöðum 
sem dæmi. „Við búum í landi sem er 

þekkt fyrir hreina orku og við erum 
þjóð sem getur kennt öðrum ýmis-
legt um það hvernig á að standa að 
jafnréttismálum,“ segir hún.

Brynhildur er bókmenntafræðing-
ur og í fyrra gaf Bókaútgáfan Æskan 
út bók eftir hana og systur henn-
ar með þjóðsögum og ævintýrum í 
nútímabúningi þar sem stelpur voru 
í aðalhlutverkum. Nú vinnur hún að 
kvikmyndahandriti að fantasíu og sér 
ásamt öðrum um þáttinn Skorninga á 
Rás 1. gun@frettabladid.is

BRYNHILDUR HEIÐAR- OG ÓMARSDÓTTIR:  NÝ STÝRA KVENRÉTTINDAFÉLAGSINS

Jafnréttið kemur ekki af sjálfu sér

STÝRA KVENRÉTTINDAFÉLAGSINS „Við búum í landi sem er þekkt fyrir hreina orku og við erum 
þjóð sem getur kennt öðrum ýmislegt um það hvernig á að standa að jafnréttismálum,“ segir 
hún. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

90 ára afmæli
Hr. Björgvin  

Sigurður Sveinsson
verður níræður 17. október.  

Af því tilefni tekur hann á móti vinum 
og ætting jum á Hrafnistu í Hafnarfirði

sunnudaginn 16. október frá  
kl. 14.00 í veitingasal á 5. hæð.



FLUGSKÝLI 4, ÁRIÐ 1999.
FYRSTA ICELAND AIRWAVES 
HÁTÍÐIN HALDIN.

2011
MET SLEGIÐ Í KOMU ERLENDRA 
FERÐAMANNA Á HÁTÍÐINA.

Icelandair er stofnandi og aðalstyrktaraðili 
Iceland Airwaves.
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir og 
amma

Soffía Þórðardóttir
Bólstaðarhlíð 41, Reykjavík, síðast 
til heimilis á Dvalarheimili aldraðra 
Borgarnesi,

lést 12. október. Útförin fer fram frá Borgarneskirkju 
miðvikudaginn 19. október kl. 14.00.

Þóra H. Þorkelsdóttir Björn Hermannsson
Eva H. Þorkelsdóttir  Steinn Þór Jónsson
Magnús E. Þorkelsson Ólöf S. Gunnarsdóttir
Ástmar L. Þorkelsson
og ömmubörn.                 

Innilegar þakkir til allra fyrir auðsýnda 
samúð og hlýhug vegna fráfalls og 
útfarar ástkærrar móður okkar, 
stjúpmóður, tengdamóður, ömmu, 
langömmu og langalangömmu,

Ingveldar Magnúsdóttur
Hrafnistu, Hafnarfirði,
áður á Patreksfirði.

Sérstaklega þökkum við starfsfólki á Hrafnistu Hafnar-
firði, deild 4-B, fyrir góða umönnun á liðnum árum.

Hafsteinn B. Sigurðsson
Ásgerður Ágústsdóttir Guðmundur J. Bergsveinsson
Ásthildur Ágústsdóttir  Gunnar Ragnarsson
Helgi Ágústsson  Hervör Jónasdóttir
Emil P. Ágústsson
barnabörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir 
og amma

Guðrún Rebekka 
Kristinsdóttir
þjónusturáðgjafi, Rekagranda 8,
frá Fögruvöllum, Hellissandi,

lést miðvikudaginn 12. október á líknardeild 
Landspítalans í Kópavogi. Útförin fer fram frá 
Stykkishólmskirkju laugardaginn 22. október kl. 14.00.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á minningarsjóð 
Karitas á vefsíðunni Karitas.is.

Brimrún Höskuldsdóttir     Ragnar Arnarson
Heiðrún Höskuldsdóttir         Guðjón P. Hjaltalín
Kristín Höskuldsdóttir           Sverrir Örn Björnsson 
og barnabörn

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Anna Hlín 
Guðmundsdóttir
Súlutjörn 21, Njarðvík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja mánudaginn 
10. október. Útför hennar fer fram frá Keflavíkurkirkju 
þriðjudaginn 18. október kl. 11.00.
 
Guðmundur Hlíðar Björnsson
Kristbjörg Guðmundsdóttir Árni Ingólfsson
Guðmundur Guðmundsson Unnie Justinussen
Dröfn Hlíðar Guðmundsdóttir  Jón Ingi Ingibergsson
Rannveig Hlíðar Guðmundsdóttir Kristján Finnbjörnsson
barnabörn og langömmubarn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og kveðjur vegna fráfalls 

Rósu Margrétar 
Steingrímsdóttur

sem lést 3. október sl. Sérstakar þakkir til starfsfólks
á deild A-3 á Grund.

Ásdís Hlökk Theodórsdóttir        Bolli Þórsson
Steingrímur Eyfjörð                       Laufey Elíasdóttir

Ástkær móðir mín, tengdamóðir 
og amma okkar,

Sigríður Pálína 
Erlingsdóttir 
frönskukennari, frá Bjargi við 
Sundlaugaveg,

lést á Landakotsspítala miðvikudaginn 12. október. 
Jarðarförin fer fram frá Kópavogskirkju föstudaginn 
21. október, klukkan 13.00.  
 
Páll Erland
Eyrún Ólafsdóttir
Axel Pálsson
Íris Pálsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðrún Þorláksdóttir 
frá Hofi í Vestmannaeyjum,

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði fimmtudaginn 
13. október. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni 
í Reykjavík mánudaginn 17. október kl. 13.00.

Eiríkur Þ. Einarsson    Anna Gísladóttir
Óskar S. Einarsson    Kristrún Hjaltadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug vegna 
fráfalls ástkærs föður okkar,

Bents Jónssonar 
Dalbraut 25, Reykjavík.

Sérstakar þakkir fá hjúkrunarþjónustan Karitas 
og líknardeild Landspítala Landakoti 
fyrir alúð og stuðning.

Guðrún Edda Bentsdóttir
Gyða Bentsdóttir
Jón Bjarki Bentsson

Þakka innilega samúð og hlýhug til mín 
og fjölskyldu minnar vegna andláts 
eiginmanns míns, 

Kristjáns Ísaks 
Valdimarssonar 
Víðilundi 20, Akureyri.

Gréta Halldórs og fjölskylda.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og vinarhug við 
andlát og útför elskulegs sonar okkar, 
bróður, frænda og barnabarns,

Gunnars Berg 
Aðalsteinssonar

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

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför ástkærrar 
eiginkonu, móður, tengdamóður og 
ömmu,

Aðalheiðar Margrétar 
Guðmundsdóttur 
Holtsgötu 21, Reykjavík. 

Hjartans þakkir til lækna, hjúkrunarfólks og starfsfólk 
á L-5 Líknardeild Landspítalans, sem annaðist hana af 
einstökum kærleik og fagmennsku. Einnig þökkum við 
starfskonum Karitas ómælda hjálp og umhyggju sem 
var ómetanleg. Stórfjölskyldan og vinir fá innilegar 
þakkir og allir þeir sem heiðruðu minningu hennar. 
Guð blessi ykkur öll.

Jón Helgason
Guðmundur Jónsson
Kristín Jónsdóttir Ragnar Smári Ingvarsson
Ægir Thorberg Jónsson
og barnabörn.

Yndisleg móðir mín, dóttir, systir 
og barnabarn

Stella Ragna Einarsdóttir
varð bráðkvödd á heimili sínu í Hollandi að morgni 
12. október.

 
Míra Katrín Abbas Stelludóttir
Ásta Gunnarsdóttir
Gunnar Óðinn Einarsson
Guðrún Ragna Valdimarsdóttir

Í Ásmundarsafni verður 
mikið um að vera á morg-
un klukkan 14. Farið verð-
ur í listrænan rannsóknar-
leiðangur um sýningarnar 
Frá hugmynd að höggmynd 
– Teikningar Ásmund-
ar Sveinssonar og Magn-
ús Árnason – Homage sem 
eru í Ásmundarsafni núna. 
Leiðangurinn nær jafnvel 
út fyrir safnið ef veður leyf-
ir en markmiðið er að skoða 
og skyggnast inn í hugar-

heim listamannanna, lista-
verk þeirra, rými hússins 
og ræða um það sem fyrir 
augu ber.

Ýmis rannsóknarverkfæri 
verða notuð eins og stækk-
unargler, hanskar og minn-
isblokk. Leiðangurinn hent-
ar krökkum á aldrinum sex 
til níu ára í fylgd með full-
orðnum.

Verkefnastjóri fræðslu, 
Alma Dís Kristinsdóttir, 
leiðir viðburðinn.

Listrænn rann-
sóknarleiðangur

ÁSMUNDARSAFN Farið 
verður í listrænan rann-
sóknarleiðangur um safnið 
og nágrenni þess á morgun.

 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Hvernig fékkstu hlutverkið í 
Heimsendi? „Ég sá auglýsingu í 
blaðinu og sótti um, en það voru 
svo margar stelpur sem sóttu um 
að það var ekki öllum svarað. En 
mig langaði svo mikið að kom-
ast inn að ég sendi umsóknina 
fimm sinnum. Svo var hringt 
í mig og sagt að Sönglist hefði 
mælt með mér í þetta hlutverk 
og ég ætti að koma í prufu.“

Hvað er Sönglist? „Það er söng- 
og leiklistarskóli fyrir krakka í 
Borgarleikhúsinu. Ég er búin að 
vera fjórar annir þar og mæli 
bara með því að krakkar sem 
hafa áhuga á leiklist komi 
þangað. Þetta er alveg 
ótrúlega góður grunnur 
og mjög gaman.“

Var gaman að leika 
í Heimsendi? „Já, 
þetta var alveg æðis-
legt! Svona ævintýri 
sem maður gleymir 
aldrei.“

Þú varst að vinna 
með mörgum fræg-
u m  l e i k u r u m . 
Varstu ekkert feim-
in? „Ég var svolítið 
feimin svona fyrst. 
Þetta var allt fólk 
sem maður hafði séð 
í sjónvarpinu og í 
leikhúsunum en síðan 
fór maður að kynnast 
því og komst að því að 
þetta er bara venjulegt 
fólk og mjög skemmti-
legt og fyndið.“

Er Pét ur  Jóh ann 
skemmtilegur? „Já, maður 
gat alveg endalaust hlegið 
að honum. Hann var alltaf 
að segja einhverja brand-
ara. Ótrúlega gaman.“

Mundirðu vilja eiga 
hann fyrir pabba í 
alvörunni? „Já, veistu, 
ég hefði ekkert á móti 
því, en ég er alveg 

fegin að eiga mína 
foreldra.“

Er Álfheiður Björk lík 
þér? „Nei, eiginlega ekki. 
Ég held ég sé aðeins 
þroskaðri en hún. En 
ég er auðvitað líka ung-
lingur og hef við mitt 
að stríða eins og hún.“

fridrikab@frettabladid.is 

krakkar@frettabladid.is
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Ég held ég sé aðeins 
þroskaðri en hún. En 

ég er auðvitað líka ung-
lingur og hef við mitt að 

stríða eins og hún.

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Í hvaða skóla ertu? Hvaleyrar-
skóla í Hafnarfirði.

Í hvaða stjörnumerki ertu? 
Vatnsberi.

Helstu áhugamál: Teikna, lita 
og lesa bækur.

Eftirlætissjónvarpsþáttur: 
Finnbogi og Felix.

Besti matur: Grjónagrautur og 
núðlur.

Eftirlætisdrykkur: Vatn.

Hvaða námsgrein er í eftir-
læti? Stærðfræði.

Áttu gæludýr? Nei, en afi og amma eiga svart-
an Labrador sem heitir Tinni og er 6 ára. Mér 
finnst ég eiga hann með þeim.

Eftirlætistónlistarmaður/
hljómsveit: Justin Bieber.

Uppáhaldslitur: Fjólublár og 
bleikur – get ekki valið.

Hvað gerðirðu í sumar? Ég 
fór til Stykkishólms og þaðan 
fórum við í stóran bát sem heit-
ir Baldur og heimsóttum eyju 
sem heitir Flatey. Síðan fórum 
við líka á Akureyri og þar fórum 
við í sund, heimsóttum jólahús-
ið og borðuðum Brynjuís. 

Skemmtilegasta bók sem þú 
hefur lesið? Uppáhaldsbæk-

urnar mínar eru Andrésar Andar Syrpurnar.

Hvað ætlarðu að verða þegar þú ert orðin 
stór? Mig langar að vera listamaður og læknir.

Salka Rut Böðvarsdóttir, 7 ára.

STJÖRNUFRÆÐIVEFURINN  eru uppfullur af alls kyns skemmtilegum fróðleik 
um sólkerfið okkar, stjörnulíffræði og alheiminn. Slóðin er www.stjornufraedi.is

Gunni við Magga vin sinn: 
„Viltu leika við nýja hundinn 
minn fyrir mig?“
Maggi: „Æ, ég veit ekki. Bítur 
hann?“
Gunni: „Það er einmitt það 
sem ég vil finna út.“

Einu sinni voru tvennar 
buxur að ganga yfir götu og 
þá var keyrt yfir aðrar. Þá 
sögðu hinar: „Þér var nær, 

buxur!“
Í framhaldi fóru buxurnar á 
spítala og báru sig illa. Þá 
sagði læknir á vakt: „Þetta er 
nú óþarfa kvart, buxur!“ 

Kennari við nemanda: „Staf-
aðu orðið rúm.“
Nemandi: „R-ú-m-m.“
Kennari: „Slepptu öðru 
m-inu.“
Nemandi: „Hvoru?“

VILDI ALVEG EIGA PÉTUR 
JÓHANN FYRIR PABBA
Bára Lind Þórarinsdóttir leikur Álfheiði Björk, dóttur Péturs Jóhanns, í sjónvarps-
þáttunum Heimsendi. Hún sagði Krakkasíðunni frá reynslunni við vinnslu þáttanna.

Á Vísi er hægt að horfa 
á myndskreyttan upp-
lestur úr þessum sígildu 
ævintýrum.

Hlustaðu á Dísu ljósálf  
og Alfinn álfakóng á Vísi

a 

u 

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið 
1928 í þýðingu Árna Óla og hefur margsinnis verið 
endurprentað. Dísa ljósálfur er ein klassískra sagna holl-
enska meistarans G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum 
börnum í tugi ára. 

ý

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið
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BAKÞANKAR 
Davíðs Þórs 

Jónssonar

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Pondus Eftir Frode Overli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Barnalán Eftir Kirkman/Scott

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

krossgátakrossgáta

Háspennu línudans

LÁRÉTT
2. á eftir, 6. hljóm, 8. lífshlaup, 9. 
gljúfur, 11. samanburðarteng., 12. 
vanvirðing, 14. skot, 16. drykkur, 17. 
vætla, 18. fugl, 20. umhverfis, 21. 
lima sundur.

LÓÐRÉTT
1. kennimark, 3. tveir eins, 4. bylgju, 
5. málmur, 7. árstíð, 10. uppistaða, 
13. mánuður, 15. lappi, 16. skrá, 19. 
stöðug hreyfing.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. næst, 6. óm, 8. ævi, 9. gil, 
11. en, 12. ósómi, 14. snafs, 16. te, 
17. íla, 18. ari, 20. um, 21. liða. 

LÓÐRÉTT: 1. lógó, 3. ææ, 4. sveiflu, 
5. tin, 7. misseri, 10. lón, 13. maí, 15. 
sami, 16. tal, 19. ið. 

Vá, þú ert 
flinkur. 

Glæsilegt!

Sjáðu 
þessa, 
kanína!

UFF! UFF!
UFF!

UFF!
UFF!

Ætli það sé hægt að 
fá sterkara lyktar-

sprey en selt er úti 
í búð?

Ég er kominn! Sjáðu þetta Lárus! Barn yðar kann að 
hafa fengið lús í 

skólanum.

Oó.

LÚS! Er það 
ekki það 

ógeðslegasta 
sem þú hefur 

heyrt um?

Komdu, þetta 
verður allt í lagi.

Engin faðmlög fyrr en ég 
hef skoðað á þér hausinn!

Er 
pabbi 
með 
lúsir 
líka?

Í vikunni las ég að prestur hefði lent í 
bobba í útvarpsviðtali aðspurður um 

núverandi dvalarstað látins manns. Þegar 
ég horfði á upptöku af viðtalinu gat ég þó 
ekki séð að bobbinn væri ýkja mikill. Rétt 
er að fát kom á prestinn og hann tafsaði, 
greinilega ekki viðbúinn spurningunni. 
Henni var líka slengt fram á óvenjulega 
skorinorðan og umbúðalausan hátt. Sem 
er hressandi. En svarið kom: Það er ekki 
okkar að dæma, Guð einn dæmir (sbr. Lúk 
6.37). Presturinn bætti því enn fremur við 
að það sem gert er á hluta barns er gert 

á hluta Krists (sbr. Matt 25.40, 45). En 
eftir stóð spurningin: „Stendur ekki í 
Biblíunni að hann muni brenna í helvíti 
um alla eilífð?“ Illu heilli lét presturinn 
það ógert að svara þeirri spurningu.

SVARIÐ er nei. Það stendur hvergi í 
Biblíunni. Það kenningakerfi var smíð-

að snemma á miðöldum, byggt á 
heimsslitabókmenntum sem 

voru í tísku í kringum upp-
haf okkar tímatals, en 
eru hvorki hluti af helgi-
ritasafni gyðinga né krist-
inna manna. Jesús talar 
aðeins um helvíti sem and-
stæðu við Guðs ríki eða 
táknmyndir þess; lífið og 
himininn. Og Guðsríkið 
er í senn innra með okkur 

og mitt á meðal okkar. Hið sama gildir 
um helvíti. Ein saga lýsir að vísu Hades 
sem hlutskipti vonds manns eftir dauðann 
(Lúk 16.19-31). Þar er myndmálið sótt í 
þessa rithefð, en sú saga fjallar reynd-
ar um félagslegar skyldur manna hérna 
megin grafar. Sagan á skýra hliðstæðu í 
egypskri helgisögu og í rabbínskum bók-
menntum.

EN HVAR eru dánir syndaselir þá núna 
skv. kenningum Biblíunnar um afdrif 
sálnanna? Ætli Páll postuli svari því ekki 
best: „Því að laun syndarinnar er dauði en 
náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú, 
Drottni vorum (Róm 6.23).“ Dauði er ekki 
eilíft líf í kvöl. Dauði er ekkert líf. Dauð-
inn er endanlegur. Það er því hann sem 
er hin eilífa refsing, en ekki eldur og mis-
þyrmingar. Tal Jesú um „eldsofninn“ er 
líking við það þegar illgresi er brennt – 
ekki til að pynta það heldur eyða því.

KRISTNIR menn treysta á eilíft líf. En 
með „eilífð“ er ekki átt við endalaust 
magn af tíma. Aldir alda á skýi með hörpu 
í fanginu yrðu brátt sannkallað helvíti. 
Eilíft líf er andlegt líf sem er eðlisólíkt 
jarðnesku og veraldlegu lífi, ný og guð-
dómleg vídd tilveru. Sú er náðargjöf Guðs. 
En það er ekki okkar að útdeila henni eftir 
okkar persónulegu réttlætiskennd. Það 
gerir Guð einn.

Hvar eru þau nú?

Z IK  ZAK  F I LMWORKS  OG F INE  &  MELLOW KYNNA KV IKMYND EFT IR RÚNAR RÚNARSSON „ELDFJALL“
THEODÓR JÚL ÍUSSON  MARGRÉT  HELGA JÓHANNSDÓTT IR   ÞORSTE INN BACHMANN  ELMA L ÍSA  GUNNARSDÓTT IR

HÁR OG FÖRÐUN GUÐBJÖRG HULDÍS  KR IST INSDÓTT IR  BÚNINGAHÖNNUN HELGA RÓS  V.  HANNAM LEIKMYND HAUKUR KARLSSON 
TÓNL IST K JARTAN SVE INSSON HLJÓÐ INGVAR LUNDBERG KL IPP ING JACOB SECHER SCHULS INGER  KVIKMYNDATAKA SOPHIA  OLSSON DFF 

FRAMKVÆMDASTJÓRI  RANNVE IG  JÓNSDÓTT IR  SAMFRAMLE IÐANDI  HL ÍN  JÓHANNESDÓTT IR  EXECUT IVE  FRAMLE IÐANDI  THOMAS GAMMELTOFT 
FRAMLE IÐENDUR ÞÓRIR  S IGURJÓNSSON  SKÚL I  FR .  MALMQUIST   EG IL  DENNERL INE  HANDRIT  OG  LE IKSTJÓRN RÚNAR RÚNARSSON 

STYRKT  AF  NEW DANISH  SCREEN   KV IKMYNDASJÓÐI  Í SLANDS    NORRÆNA KV IKMYNDA-  OG  S JÓNVARPSSJÓÐNUM
LISTRÆN STJÓRN,  NEW DANISH  SCREEN JACOB HØGEL  RÁÐGJÖF,   NEW DANISH SCREEN  K IM  LEONA  FORSTÖÐUMAÐUR NORRÆNA KV IKMYNDA-  OG  S JÓNVARPSSJÓÐS INS  HANNE  PALMQUIST  FORSTÖÐUMAÐUR KV IKMYNDASJÓÐS  ÍSLANDS LAUFEY  GUÐJÓNSDÓTT IR



Jóhann Páll Valdimarsson útgefandi

UMHVERFISVOTTUÐ 
PRENTSMIÐJA

Prentun frá A til Ö
Oddi – umhverfisvottuð prentsmiðja.   
Höfðabakka 7,  110 Reykjavík,  sími 515 5000,  www.oddi.is

1.400 blaðsíðna
listaverk í 5 bindum

Oddi fyrir þig, þegar hentar, eins og þér hentar.

Við óskum Forlaginu til hamingju með nýja 

meistaraverkið og þökkum ánægjulegt 

samstarf við vinnslu listasögu Íslands.



15. október 2011  LAUGARDAGUR56

Bókamessunni í Frankfurt lýkur nú 
um helgina. Ísland er heiðursgestur 
hátíðarinnar í ár, sem þykir hafa lukk-
ast afburðavel. Fréttablaðið heyrði í 
Kristínu Steinsdóttur rithöfundi og 
Tómasi Hermannssyni útgefanda og 
fékk smjörþefinn af stemningunni.

„Fyrirgefðu að ég þurfti að skella á áðan, ég 
var að koma úr sjónvarpsviðtali,“ segir Kristín 
Steinsdóttir, rithöfundur og formaður Rithöf-
undasambandsins, þegar blaðamanni tekst loks 
að ná tali af henni á stund milli stríða á bóka-
messunni í Frankfurt. 

Spurð hvernig það sé að vera rithöfundur á 
messunni, segir Kristín það misjafnt eftir höf-
undum. 

„Dagskráin er misþétt hjá höfundum. Sjálf er 
ég með býsna þétt prógramm; skáldsagan mín 
Ljósa var að koma út á þýsku sem og hljóðbók 
þar sem ég segi frá uppvaxtarárum mínum á 
Seyðisfirði, og ég hef verið í kynningarstússi 
í kringum það. Svo eru ýmsir fundir sem ég 
þarf að mæta á sem formaður Rithöfundasam-
bandsins. Ég er því á miklum hlaupum, frá tíu á 
morgnana og fram á kvöld.“ 

Kristín segir þetta mikla og orkufreka vinnu, 
en mjög skemmtilega engu að síður. 

„Skálinn er svo ótrúlega fallegur og ávallt 
sneisafullur af fólki. Í öllum upplestrum sem  ég 
hef verið á hefur verið fullt út úr dyrum og það 
segja allir sömu sögu. Við erum eiginlega dálítið 
hátt uppi, það er svo gaman að vera til hérna.“

Er þá ekkert partístand á mannskapnum?
 „Fyrir þá sem eru með þétta dagskrá held 

ég að gefist lítill tími til þess. En svo eru auð-
vitað aðrir sem hafa aðeins meiri tíma aflögu, 
og hittast kannski á hótelbarnum á kvöldin eða 
kíkja á krá. Það er um að gera að nota tækifærið 
og djamma aðeins ef maður hefur tíma. Sjálf á 
ég örugglega eftir að djamma þegar messan er 
afstaðin.“ 

Tómas Hermannsson, útgefandi hjá Sögum, 
hefur líka verið á miklum þönum. 

„Þetta er í fimmta eða sjötta sinn sem ég kem 
hingað og ég hef aldrei kynnst öðru eins. Það eru 
300 þúsund manns hérna og allir virðast vera að 
tala um Ísland. Ég hugsa að þetta sé viðamesta 
landkynning sem við höfum fengið á einu bretti, 
sem á eflaust eftir að skila sér á fleiri sviðum en 
bókaútgáfu, til dæmis í ferðaþjónustu.“ 

En hvernig er dagskrá útgefandans?

„Við vorum með tólf til fjórtán bókaða fundi 
við fulltrúa erlendra forlaga og svo bætist allt-
af eitthvað við. Dagarnir fara í það að flakka á 
milli þeirra, bæði til að selja bækur og kaupa.“ 

Tómas segist merkja aukinn áhuga á íslenskri 
útgáfu meðal erlendra útgefenda. 

„Hvernig má annað vera? Þetta er ekkert 
smávegis sem er búið að þýða, sem gerir verk-
in mun aðgengilegri fyrir erlenda útgefend-

ur. Við vorum til dæmis á fundi með bresku 
forlagi sem gefur út Draumaland, bókina um 
svefnvenjur barna, á ensku í mars og það er 
útlit fyrir að sú bók sé að fara að koma út 
víðar. Svo hitti ég spænskan útgefanda sem 
vill óður og uppvægur gefa út Óttar Norðfjörð. 
Það er alls konar svona, sum fyrirheit rætast 
önnur ekki.“ 
 bergsteinn@frettabladid.is
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menning@frettabladid.is

Bækur  ★★★★

Glæsir 
Ármann Jakobsson 

JPV-útgáfa

Langur sundur-
lyndisvetur 

Mörg af betri bókmenntaverkum 
síðari ára hafa byggt á fornsög-
unum, goðafræðinni eða gömlum 
sögnum. Glæsir Ármanns Jak-
obssonar skipar sér í þann hóp, 
byggir á Eyrbyggjasögu með 
því fráviki þó að hér er sagan 
öll sögð út frá sjónarhóli Þórólfs 
bægifótar sem eftir dauða sinn 
gerðist hinn argasti draugur og 
olli miklum usla og skelfingu.

Í sögu Ármanns er hann end-
urfæddur í líki nautsins Glæsis, 
sem einnig kemur við sögu í 
Eyrbyggju, stendur á bás í fjósi 
Þórodds á Finngeirsstöðum, fer 
yfir lífshlaup sitt bæði í þessum 
heimi og hinum og hyggur enn á 
hefndir.

Sagan rokkar fram og til baka 
í tíma og smátt og smátt raðast 
upp mynd af lífi þessa ógæfu-
manns og þeim tíma sem hann 
lifði. Persónur Eyrbyggju eru 
hér ljóslifandi, en einnig skjóta 
upp kollinum persónur úr öðrum 
fornsögum. Guðrún Ósvífurs-
dóttir kemur við sögu, Njáll á 
Bergþórshvoli og Gísli Súrsson. 
Þau eru þó öll aukapersónur á 
útjaðri sögunnar. Aðalpersónurn-
ar eru Þórólfur sjálfur og sonur 

hans Arnkell goði 
á Bólstað. Eins 
og gefur að skilja 
leikur Snorri goði 
einnig stórt hlut-
verk í sögunni og 
glæsi- og gáfu-
mennin tvö, 
hann og Arnkell, 
verða þeir pólar 
sem saga Þór-
ólfs veltist um.

Þórólfur er feiki-
vel sköpuð persóna. Þótt hann sé 
í flesta staði ógeðfelldur gerir 
saga hans það að verkum að hann 
vekur samúð lesandans. Barinn í 
æsku af föður og stjúpföður, fór 
í víking og stóð sig vel, safnaði 
fé og taldi sig mann með mönn-
um. Vanhugsuð hólmganga skilur 
hann þó eftir bæklaðan ævilangt, 
honum finnst hann vera forsmáð-
ur og lítilsvirtur og hið vægðar-
lausa viðurnefni, bægifótur, er 
honum þyrnir í síðu. „Þeir hlógu“ 
er það leiðarstef sem reiði hans 
og hatur byggir á og þegar við 
bætast meint svik sonarins sér 
hann ekki aðra leið en hefnd.

Galdur sögunnar liggur þó 
ekki fyrst og fremst í söguþræði 
og persónusköpun. Hún er fanta-
vel skrifuð og byggð eins og 
besta spennusaga. Leiðir les-
andann áfram vægðarlaust og 
óhætt að lofa svefnlausri nótt 
við lesturinn. „Unputdownable“ 
er vinsæll engilsaxneskur frasi 
þegar rætt er um spennusögur 
og hann á við hér þótt sagan sé 
ekki spennusaga í hefðbundnum 
skilningi þess orðs heldur glæsi-
lega unnin skáldsaga sem talar 
til lesandans á mörgum ólíkum 
sviðum. Það má jafnvel lesa hana 
sem dæmisögu um hina íslensku 
glæframennsku, óforsjálni og 
hugmyndir um eigið mikilvægi 
sem tröllriðið hafa samfélaginu 
síðustu árin ef menn kjósa að 
leggja þann skilning í hana en 
fyrst og síðast er hér á ferðinni 
vel unnin og enn betur hugsuð 
skáldsaga sem á erindi á öllum 
tímum.
 Friðrika Benónýsdóttir

Niðurstaða: Fantavel skrifuð og 
meistaralega byggð saga sem hefur 
skírskotanir jafnt til fortíðar sem 
nútíðar. 

EINLÆG HRIFNING Í LOFTINU 

Vigdís Finnbogadóttir, einn helsti talsmaður íslenskrar 
menningar á alþjóðlegum vettvangi, var á messunni. 

Guðrún Eva Mínervudóttir flutti tölu ásamt Arnaldi Indriðasyni við opnun Bókamessunnar. „Mikilvægasta hlutverk bókmenntanna er að hreyfa við okkur og hræða okkur, 
hrista burt doðann, hrífa hugsunina upp á hærra plan, virkja fegurðarskynið og blása okkur í brjóst réttláta reiði, baráttu fyrir réttlætinu og ást til lífsins,” sagði Guðrún Eva 
meðal annars í erindinu.  MYNDIR/LÁRUS KARL INGASON

Jón Kalman Stefánsson las upp úr verkum sínum og 
ræddi þau og áritaði eintök fyrir þýska lesendur. 

Hljómsveitin Amiina hélt tónleika 
í listamiðstöðinni Mousonturm 
ásamt Valgeiri Sigurðssyni en þar 
var líka sýnt dansverk eftir Ernu 
Ómarsdóttur, Damien Jalet og 
Gabríelu Friðriksdóttur.

LOKASÝNINGAR GÁLMU Síðustu forvöð til að sjá leikritið Gálmu í Norðurpólnum eru nú um helgina og á 
mánudag. Verkið er eftir Tryggva Gunnarsson, sem jafnframt leikstýrir. Verkið fjallar um þrjá vini sem koma saman á 
síðsumarkvöldi til að skemmta sér þegar grímuklæddur gestur blandar sér í leikinn og byrjar að segja sögur. Leikarar 
eru Hilmir Jensson, Guðrún Bjarnadóttir og Bjartur Guðmundsson.



Örn Elías Guðmundsson tónlistarmaður

UMHVERFISVOTTUÐ 
PRENTSMIÐJA

Prentun frá A til Ö
Oddi – umhverfisvottuð prentsmiðja.   
Höfðabakka 7,  110 Reykjavík,  sími 515 5000,  www.oddi.is

10.000 Hagléls
umbúðir

Oddi fyrir þig, þegar hentar, eins og þér hentar.

MUGISON

Við óskum Mugison og félögum til hamingju 

með nýja meistaraverkið og þökkum ánægjulegt 

samstarf við vinnslu umbúða Hagléls.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 15. október 2011 

➜ Tónleikar
15.00 Strengjakvartettinn Sardas og 
sópransöngkonan Agnes Amalía flytja 
íslenskar dægurperlur eftir konur og 
franska tónlist í andblæ eftirstríðsára í 
Gerðubergi. Aðgangseyrir er kr. 1.500. 
16.00 Stúlknakórinn Graduale Nobili 
heldur útgáfutónleika í Langholtskirkju. 
Aðgangur er ókeypis.
20.00 Raggi Bjarna, Hera Björk 
og Bjarni Baldvins flytja lögin sem 
mömmur elskuðu og sungu á 6. og 7. 
áratug síðustu aldar. Miðaverð er kr. 
3.500.
21.00 The Pushing up daisies heldur 
tónleika á Café Rosenberg.
22.00 Baggalútur heldur útgáfu-
tónleika á Græna hattinum. Miðaverð 
er kr. 2.900.
22.00 Hljómsveitin Homo Sapiens 
spilar á Obladí Oblada, Frakkastíg 8. 
Aðgangur er ókeypis. 

➜ Leiklist
14.00 Barnaleikritið Fúsi froskagleypir 
er sýnt í Gaflaraleikhúsinu báða daga 
helgarinnar kl. 14. Miðaverð er kr. 
2.000.
20.00 Nemendaleikhús Listaháskóla 
Íslands sýnir Á botninum í Smiðjunni. 
Miðaverð er kr. 1.500.
20.00 Hjónabandssæla er sýnd í 
Gamla bíói. Einnig sýnd á sunnudag kl. 
21. Miðaverð er kr. 4.300.
20.00 Íslenska leikverkið Gálma er 
sýnt í Norðurpólnum. Miðaverð er kr. 
1.800.
22.00 Tvíeykið Viggó og Víóletta og 
Pörupiltar sýna leiksýninguna Uppnám í 
Leikhúskjallaranum. Miðaverð er kr. 2.900.

➜ Opnanir
15.00 Sýning á verkum Ingu Þóreyjar 
Jóhannsdóttur opnar í Listasafni ASÍ. 
15.00 Menningarmiðstöð Hornafjarðar, 
Listasafn, opnar sýningu á verkum Jóns 

Þorleifssonar frá Hólum. Aðgangur er 
ókeypis.
15.00 Innsetning listakonunnar Þor-
bjargar Þorvaldsdóttur verður opnuð í 
gryfjunni í Listasafni ASÍ.
16.00 Rakel Gunnarsdóttir opnar 
sýninguna Gló í Galleríi Klósetti. Allir 
velkomnir.

➜ Tónlist
23.30 Dj Danni Deluxe þeytir skífum 
á Prikinu.

➜ Síðustu forvöð
13.00 Dúkka, sýning Valgerðar Guð-
laugsdóttur í Listasafni Reykjanesbæjar, 
lýkur um helgina. Aðgangur er ókeypis.

➜ Heimildarmyndir
15.00 Heimildarmyndin John Lennon 
/ Plastic Ono Band sýnd í kamesi 
Borgarbókasafns, Tryggvagötu 15. 

➜ Málþing
13.00 Málþing með yfirskriftinni Bil 
beggja: Safnið sem vettvangur lista 
og lærdóms fer fram í Hafnarborg. 
Málþingið er haldið í tengslum við 
sýningu safnsins Í bili.

➜ Iceland Airwaves off-venue
12.00 Of Monsters and Men og 
Eyþór Ingi spila í Munnhörpunni í 
Hörpu. Allir velkomnir.
13.00 Zebra and Snake, Hamferð, 
Raised Among Wolves, Orphic Oxtra, 
Einar Stray og Hjaltalín spila í Nor-
ræna húsinu. Allir velkomnir.

13.00 Dungen, Dad rocks!, Hellvar, 
Sudden Weather Change, Kippi Kan-
inus og Nolo á Kexi Hostel. Aðgangur 
er ókeypis.
13.00 Random Recipe, Karkwa, 
Esmerine, Elephant Stone og Rich 
Aucoin spila á Hressó.
14.00 Lockerbie, Vigri, Valdimario-
nette Quartet, Swords of Chaos, Rabbi 
Bananas, Andvari, Kalel, At Dodge 
City, Two Tickets to Japan, Cater-
pillarmen og Coral spila á Reykjavík 
Backpackers. Allir velkomnir.
14.00 Puzzle Muteson spila kl. 14 
og kvikmyndirnar Everything, Everyw-
here, All the time / Popp í Reykjavík / 
Rokk í Reykjavík / You’re watching The 
Weird Girls Project eru sýndar kl. 16 í 
Bíói Paradís. Aðgangur er ókeypis.
15.00 Kalli og Myrra Rós koma fram í 
Smekkleysu. Allir velkomnir.
15.00 Snorri Helgason, Samaris, Úti-
dúr, Raised Among Wolves og Young 
Magic spila á Reykjavík Downtown 
Hosteli. Allir velkomnir.

15.30 Fallegir menn, Hjaltalín, Kippi, 
Kaninus, Kreatiivmooter, Lím Drím Tím, 
Nonnimal, Rich Aucoin, Thulebasen og 
Æla spila í partíi á Ingólfsstræti 8.
15.45 Myrra Rós, Ellen Kristján 
og dætur, Touchy Mob, Ter Haar, 
Bárujárn, Contalgen Funeral, Mammút 
og Hljómsveitin Ég spila á Dillon. 
Aðgangur er ókeypis.
16.00 Andvari, Elín Ey og Musik Zoo 
spila í Hjartagarðinum. Allir velkomnir.
17.00 Markús and the Diversion 
Sess ions og Snorri Helgason koma 
fram í Kormáki og Skildi. Allir vel-
komnir.

Myndlist  ★★★★

Hraðari og hægari línur 
Ýmsir listamenn. Sýningarstjóri: Birta Guðjónsdóttir. 

Listasafn Reykjavíkur, Hafnarhús

Uppgötvanir með blaði og blýanti
Það er eitthvað svo einfalt og heillandi við teikningar. Hugur, hönd, blýantur 
og blað er allt sem þarf. Eins og beintenging heilans við hvítan flöt, hvað 
birtist? Engar tæknibrellur, engir peningar, engar tölvur, ekkert rafmagn 
er nauðsynlegt, bara hugurinn sjálfur. Það þarf ekki einu sinni þjálfaða 
hönd, því hver biður um teikningar í anda meistara fyrri alda? Línurnar 
eru hrífandi; stirðbusalegar og klaufalegar eða mjúkar og þjálfaðar í sterkri 
hrynjandi eins og hljómkviða, allar eru þær mannlegar, aðgengilegar, skiljan-
legar. 

Birta Guðjónsdóttir hefur verið mjög virk í íslensku myndlistarlífi síðasta 
áratug eða svo og það er alltaf fengur að störfum hennar, á hvaða vettvangi 
sem hún hefur verið. Um tíma starfaði Birta á Safni við Laugaveg, Safni sem 
svo mikill sjónarsviptir er að og maður saknar enn þann dag í dag. Einkasafn 
þeirra Péturs Arasonar og Rögnu Róbertsdóttur var eins og dásamlegur 
gluggi til Evrópu, Bandaríkjanna, á miðjum Laugaveginum var gluggi út í 
heim. Það væri frábært ef hægt væri að koma safni þeirra hjóna fyrir ein-
hvers staðar þar sem það væri aðgengilegt almenningi. 

Teikningarnar í Hafnarhúsi eru úr þessu einkasafni, sýndar eru þó nokkuð 
margar teikningar eftir fjölda listamanna og verkin eru jafn ólík og þeir 
eru margir. Hér er ungur Helgi Þorgils, teikningar eftir Dieter Roth, Kristján 
Guðmundsson auðvitað, en titill sýningar er titill á teikningu eftir hann. Hér 
eru verk eftir unga samtímalistamenn og erlenda listamenn. Það er mikill 
leikur í myndum margra þeirra, flestir nota sér möguleika blaðs og línu, aðrir 
færa mörkin og vinna þrívítt eða beint í rýmið. Sumir sem hér eiga verk hafa 
einbeitt sér að teikningu sem aðal tjáningarmáta, aðrir nota teikninguna 
ásamt öðru. Verkin eru bæði abstrakt og fígúratíf, sum sýna einfalt línuspil 
en önnur búa yfir groddalegum húmor. 

Samfara aukinni tæknivæðingu hefur teikningin verið nokkuð vinsæl 
síðasta áratug, jafnvel lengur, helst svolítið í hendur við órafmagnaða músík. 
Ungir málarar nota teikningu og línur í verkum sínum og graffíti list hefur 
fundið sér leið inn í málverk samtímans. Á sýningunni í Hafnarhúsi er gleðin 
og einfaldleikinn í teikningunni smitandi.   Ragna Sigurðardóttir

Niðurstaða: Skemmtileg og aðgengileg sýning sem hentar vel fjölskyldum 
og skólahópum. Sköpunargleði í sinni tærustu mynd þar sem fjölmargir 
möguleikar teikningarinnar koma vel í ljós.  



LAUGARDAGUR  15. október 2011 59

ÞÓRA EINARSDÓTTIR  ·  FINNUR BJARNASON  ·  GARÐAR THÓR CORTES 
ÁGÚST ÓLAFSSON  ·  SIGRÚN HJÁLMTÝSDÓTTIR  ·  JÓHANN SMÁRI SÆVARSSON

HULDA BJÖRK GARÐARSDÓTTIR  ·  AUÐUR GUNNARSDÓTTIR  ·  SIGRÍÐUR ÓSK KRISTJÁNSDÓTTIR
SNORRI WIUM  ·  VALGERÐUR GUÐNADÓTTIR  ·  KOLBEINN JÓN KETILSSON  ·  VIÐAR GUNNARSSON

KÓR OG HLJÓMSVEIT ÍSLENSKU ÓPERUNNAR

LÝSING: PÁLL RAGNARSSON  ·  BRÚÐUGERÐ: BERND OGRODNIK 
BÚNINGAR: FILIPPÍA I. ELÍSDÓTTIR  ·  LEIKMYND: AXEL HALLKELL JÓHANNESSON
LEIKSTJÓRI: ÁGÚSTA SKÚLADÓTTIR  ·  HLJÓMSVEITARSTJÓRI: DANÍEL BJARNASON

FRUMSÝNT Í HÖRPU 22. OKTÓBER 2011 – örfá sæti Sunnudaginn 13. nóvember kl. 20 – AUKASÝNING
Laugardaginn 29. október kl. 20 – uppselt Laugardaginn 19. nóvember kl. 20 – örfá sæti
Laugardaginn 5. nóvember kl. 20  – uppselt Sunnudaginn 20. nóvember kl. 16 – örfá sæti
Laugardaginn 12. nóvember kl. 20 – uppselt Laugardaginn 25. nóvember kl. 20 – uppselt
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Fólk með lausnir
Hjá Nýherja starfa hátt í 300 sérfræðingar í upplýsingatækni. 
Lausnir okkar byggja á skilningi á þörfum viðskiptavina, 
framúrskarandi tækniþjónustu og tæknibúnaði frá heims-
þekktum framleiðendum. 

Með frumkvæði og metnað að leiðarljósi finnum 
við réttu lausnina fyrir þitt fyrirtæki.

Nýherji hf.    Sími 569 7700    www.nyherji.is

17.00 Vigri, De Staat, Japanese Super 
Shift, Dad Rocks! og Nóra leika fyrir 
gesti Bar 11. Aðgangur er ókeypis.
17.00 Hamlette Hok spila í 12 
tónum. Aðgangur er ókeypis.
17.00 Lay Low og Mógil leika fyrir 
gesti í Eymundsson í Austurstræti. 
Aðgangur er ókeypis.
18.00 Heima, Nóra, Elín Ey, Sindri 
Eldon, Adda, Spaceships are cool, 
Nana, Magga og Ragga og Haffi Haff 
spila á Barböru. Allir velkomnir.

18.00 Pascal Pinon spilar í Vestur-
bæjarlauginni. Aðgangur er ókeypis.
18.00 Ben Frost, Puzzle Muteson, 
Helgi Hrafn Jónsson, DJ JB & Viktor 
Birgis, Clock Opera og Alfons X spila 
tónlist á Kaffibarnum. Aðgangur er 
ókeypis.
19.00 Pétur Ben og Eberg koma fram 
á Hemma og Valda ásamt Friðriki Dór. 
Allir velkomnir.

➜ Leiðsögn
12.00 Hulda Hlín ræðir um sýningu 
sína í Listasal Mosfellsbæjar. Allir 
velkomnir.
14.00 Lilja Árnadóttir með leið-
sögn um sýninguna Guðvelkomnir 
góðir vinir! í Þjóðminjasafni Íslands. 
Aðgangur er ókeypis.

➜ Myndlist
13.00 Í kaffihúsi Gerðubergs stendur 
yfir sýning á málverkum Vigdísar 
Grímsdóttur rithöfundar.

Sunnudagur 16. október 2011 

➜ Tónleikar

16.00 Tríólógía heldur tónleika í 
Selinu á Stokkalæk. Tríóið skipa þær 
Hallveig Rúnarsdóttir sópran, Sólveig 
Samúelsdóttir mezzósópran og Hrönn 
Þráinsdóttir píanóleikari.
20.00 Útgáfutónleikar Sveins Dúa 
Hjörleifssonar í Salnum í Kópavogi. 
Lögin eru útsett af Hirti Inga Jóhanns-
syni, sem einnig leikur á píanó. Miða-
verð er kr. 2.500. 
20.00 Voces Thules flytur drótt-
kvæði, danskvæði, tvísöngva og kvæði 
úr Sturlungu í Iðnó.
20.00 Björk Guðmundsdóttir heldur 
tónleika í Hörpu. Miðaverð er kr. 
9.900 í stæði. Uppselt er í stúku.
21.00 Hljómsveitin Thin Jim með 
tónleika á Café Rosenberg. Sérstakir 
gestir verða söngkonurnar Bryndís 
Ásmundsdóttir og Alma Rut.

➜ Leiklist
14.00 Barnaleikritið Kallinn sem 
gat kitlað sjálfan sig er sýnt í Norður-
pólnum. Miðaverð er kr. 1.900.

➜ Fundir
15.00 Origami Ísland heldur opinn 
félagsfund í aðalsafni Borgarbókasafns 
Reykjavíkur. 

➜ Félagsvist
14.00 Félagsvist spiluð í Breiðfirðinga-
búð Faxafeni 14. Allir velkomnir. 

➜ Söngskemmtun
14.00 Hilmar Örn Agnarsson og Björg 
Þórhallsdóttir stýra söngstund í Gerðu-
bergi. Gestir fá sönghefti og aðgangur 
er ókeypis.

➜ Kvikmyndir
15.00 Japanska kvikmyndin Á botn-
inum (Donzoko), sem byggir á frægasta 
leikriti Maxíms Gorkí verður sýnd í MÍR, 
Hverfisgötu 105. Myndin er frá árinu 
1957. Aðgangur er ókeypis. 
22.00 Kvikmyndin Rokk í Reykjavík 
sýnd á Prikinu. Popp í boði og aðgangur 
er ókeypis.

➜ Dansleikir
20.00 Félag eldri borgara í Reykjavík 
heldur dansleik í Stangarhyl 4. Hljóm-
sveitin Arizona leikur fyrir dansi. 
Aðgangseyrir er kr. 1.500 en kr. 1.300 
fyrir félagsmenn FEB. 

➜ Iceland Airwaves off-venue
13.00 FBI Australian Radio special, 
Miri, Stafrænn Hákon, Cheek Mountain 
Thief, Snorri Helgason og Borko koma 
fram á Kexi Hostel. Allir velkomnir.
13.00 Kvikmyndirnar Temporary 
Copenhagen og INNI eru sýndar í Nor-
ræna húsinu. Aðgangur er ókeypis.
14.00 Sizaar spila kl. 14 og kvikmynd-
irnar Pipp í Reykjavík / Backyard / 
Rokk í Reykjavík og Gargandi snilld eru 
sýndar kl. 16 í Bíói Paradís. Aðgangur er 
ókeypis.
16.00 Lucida, My sweet Baklava, 
Myrra Rós, Daníel Jón og Beebee 
and the bluebirds spila á Reykjavík 
Backpackers. Allir velkomnir.
17.00 Hellvar leikur fyrir gesti Munn-
hörpunnar í Hörpu. Allir velkomnir.
17.00 Linus Orri, Heima, Taylor Sels-
back, Myrra Rós, Sálin hans Jóns 
míns, Hyrrrokkin, Svavar Knútur og 
Snjólugt spila á Barböru. Aðgangur er 
ókeypis.
17.15 Joane Kearney, Heima, Guðríð 
Hansdóttir, Andvari, Moy, Postartica, 
Finnegan og Coral spila á Dillon. Allir 
velkomnir.

➜ Leiðsögn
14.00 Jón Proppé, listheimspekingur 
með leiðsögn um sýninguna Þá og nú í 
Listasafni Íslands. 
14.00 Listrænn rannsóknarleiðangur 
og fjölskylduleiðsögn um sýningarnar 
Frá hugmynd að höggmynd - Teikningar 
Ásmundar Sveinssonar og Magnús 
Árnason - Homage á Ásmundarsafni.
14.00 Elísabet V. Ingvarsdóttir hönn-
unarfræðingur með leiðsögn um sýn-
inguna Hlutirnir okkar í Hönnunarsafni 
Íslands.
15.00 Svava Björnsdóttir veitir leið-
sögn um sýningu sína Hryggjarstykki í 
efri sal Sigurjónssafns á Laugarnesi.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI FRÓÐLEIKUR
Meiri Vísir.
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folk@frettabladid.is

Kvikmyndir  ★★★★

Hetjur Valhallar - Þór
Leikstjóri: Óskar Jónasson.
Meðleikstjórn: Gunnar Karlsson, Toby Genkel.

Aðalhlutverk: Atli Rafn Sigurðsson, Þórhallur Sigurðsson og Ágústa 
Eva Erlendsdóttir.

Feykigóð fjölskylduskemmtun 
Undirheimadrottningin Hel 
ætlar sér ekkert minna en 
heimsyfirráð og setur þar 
með örlög guða og manna 
í hættu. Æsir hafa sofnað 
á verðinum og sá eini sem 
stendur í vegi fyrir að ráða-
gerðin gangi eftir væskils-
legur piltur að nafni Þór.

Norræni þrumuguðinn 
virðist ólíklegur til afreka eins 
og hann birtist áhorfendum 
hér í upphafi sögu í Hetjum 
Valhallar - Þór, fyrstu íslensku 
teiknimyndinni í fullri lengd. 
Hógvær og á sannarlega fátt 
sameiginlegt með drambláta 
beljakanum sem barði á hrímþursum í leikinni Hollywood-mynd í sumar og 
framleiðandinn Arnar Þórisson, hjá fyrirtækinu Caoz, hafði í upphafi áhyggjur 
af að gæti eyðilagt fyrir íslenska útspilinu.

Ljóst má vera að slíkar áhyggjur reyndust með öllu óþarfar þar sem 
samanburðurinn, að minnsta kosti í listrænu tilliti, er Hetjum Valhallar fullkom-
lega í hag og íslenski Þór líklegur til að ná langt ef marka má góðar viðtökur, 
hlátrasköll og lófaklapp á frumsýningunni í Smárabíó á fimmtudag.

Það er engum ofsögum sagt að myndin blæs nýju lífi í norræna goðafræði 
svo um munar með þéttri atburðarrás, hlaðinni spennu og ærslafullu gríni 
sem höfðar til barna og fullorðinna og feykilega vel gerðri tölvugrafík sem 
jafnast á við það besta sem sést hefur. Ótrúleg nákvæmni og skemmtilega 
sérstæður stíll skila sérlega áferðarfallegri mynd, vitnisburði um þá gríðarlegu 
vinnu sem fór í að koma verkinu á kopp.

Sumir gætu kvartað undan því skáldaleyfi sem höfundar taka sér óspart, 
stundum í því skyni að draga dár að frumtextanum líkt og hefur áður verið 
gert með góðum árangri í myndum eins og Shrek þar sem Disney-ævintýrin fá 
það óþvegið. En bragðið hrífur. Myndin kannski skemmtilegri fyrir vikið, ekki 
síst í augum þeirra sem til þekkja, og ekki kemur að sök þótt söguþráðurinn sé 
einfaldur. Sígild barátta góðs og ills þar sem drengur með hetjudrauma býður 
myrkraöflum byrginn flestum að óvörum og einkum föðurnum, sjálfum Óðni, 
en mannast og vinnur að lokum vopnaður góðu hjartalagi, hugdirfsku, og jú 
töfrahamrinum Mjölni.

Einn helsti vankanturinn er skortur á örlítilli dramatík sem hefði gefið mynd-
inni aukna dýpt og veitt brosvöðvunum vel þegna hvíld inn á milli brandara.

Annað er til fyrirmyndar, hljóðsetning, klipping og örugg leikstjórn og 
valinkunnir leikararnir sem ljá persónunum raddir og  fylla þær af lífi. Allt 
leggst á eitt að gera Hetjur Valhallar - Þór að fyrirtaks fjölskylduskemmtun.

Roald Eyvindsson

Niðurstaða: Feykilega vel gerð mynd í alla staði sem gefur erlendum 
stórmyndum ekkert eftir.

Fyrsta íslenska teiknimyndin í fullri lengd, 
Hetjur Valhallar: Þór, var forsýnd á fimmtu-
dagskvöld í Smárabíói. Fjöldi fólks mætti 
á sýninguna og skemmti sér hið besta yfir 
ævintýrinu um þrumuguðinn.

Yfir sjö ár eru liðin síðan þróunarvinna við myndina 
hófst og á þeim tíma hefur framleiðslan teygt anga 
sína víða. Framleiðslulöndin eru þrjú, Ísland, Þýska-
land og Írland, og hafa fleiri hundruð manns komið 
að gerð myndarinnar. Um helgina verður brotið blað 
í fjölda sýningarstaða á Íslandi því Hetjur Valhallar: 
Þór verður sýnd í 24 sýningarsölum á ellefu stöðum 
vítt og breitt um landið. 

Þrumuguð og
þrumustuð

Í KRAKKAHÓPI Laddi, sem talar inn á myndina, ásamt hópi hressra krakka á for-
sýningunni. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

SÁU ÞÓR Barnastjarnan Sveppi, dóttir hans Þórdís Katla, Bragi 
Þór Hinriksson og sonur hans Hinrik Huldar sáu teiknimyndina.

KRISTÍN OG ÆGIR Kristín Olga Gunnarsdóttir og Ægir Óli 
Matthíasson voru á meðal gesta.

Í SMÁRABÍÓI Kolbeinn Marteinsson, 
aðstoðarmaður iðnaðarráðherra, var í 
Smárabíói ásamt Birnu Kolbeinsdóttur 
og Kötlu Hauksdóttur.  

RUT OG INGÓLFUR Rut Ingólfsdóttir og Ingólfur Hreggviðsson 
skemmtu sér vel.

Á FORSÝNINGU Stefán Jóhannssson, 
Birna Sísí Jóhannsdóttir, Jóhann Gunnar 
Stefánsson, Stefán Gunnar Jóhannsson 
og Inga Rannveig Jóhannsdóttir mættu 
á forsýninguna.

FEÐGAR Feðgarnir Christofer Lund og Ari Carl Lund sáu Hetjur 
Valhallar: Þór.

6000 BÆKUR fékk Reading Public bókasafnið í Bandaríkjunum að gjöf frá 
söngkonunni Taylor Swift. Vegna niðurskurðar hafði bókasafnið ekki efni á 
nýjum bókum og ákvað Swift því að leggja sitt lóð á vogarskálarnar.
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Rokktóber í 66°NORÐUR

www.66north.is Klæddu þig vel

KUL dömupeysa

Fæst líka í gráu og hvítu.

DIKTA í Bankastræti 5

Í tilefni þess að Rokktóber 

miðborgarinnar og 

tónlistarhátíðin Iceland 

Airwaves eru í fullum gangi 

mun hljómsveitin Dikta spila

 í verslun 66°NORÐUR  

 í Bankastræti 5, 

laugardaginn 15. október, 

kl. 14 - 14:30.

ESJA parka

Fæst líka í svörtu.

ARNARHÓLL frakki

Fæst líka í dökkbláu.

Söngkonan Rihanna var kosin 
kynþokkafyllsta kona heims 
af tímaritinu Esquire síðasta 
fimmtudag. Söngkonunni þykir 
hún þó ekki vera sérstaklega 
kynþokkafull.

Rihanna, sem er þekkt fyrir 
eldheit tónlistarmyndbönd og 
kynþokkafulla sviðsframkomu, 
vill ekki gangast við því að hún 
sé sérstaklega kynþokkafull. „Að 
tónleikum loknum finnst mér 
ekki eins og ég hafi verið kyn-
þokkafull. Ég hugsa ekki einu 
sinni út í það. En ætli fólki finn-
ist ekki ólíkir hlutir kynþokka-
fullir,“ sagði hún í nýlegu blaða-
viðtali.

Pæli ekki í 
kynþokka

ALVEG ÓMEÐVITAÐ Söngkonunni 
Rihönnu finnst hún ekki vera kynþokka-
full. NORDICPHOTOS/GETTY

Todmobile hefur sent frá sér 
lagið Sjúklegt sjóv. Það er eftir 
gítarleikarann Þorvald Bjarna 
og textinn eftir Andreu Gylfa-
dóttur. Lagið verður á sjöundu 
plötu hljómsveitarinnar, 7,  sem 
kemur út 10. nóvember. Andrea 
og Eyþór Ingi Gunnlaugsson 
skipta söngnum á plötunni á milli 
sín og þeir Benedikt Brynleifsson 
og Ólafur Hólm, sem hefur lengi 
spilað með Nýdönsk, sjá báðir 
um trommuleikinn. Föstudags-
kvöldið 18. nóvember leikur 
Todmobile í fyrsta sinn í Hörpu, 
eða í Eldborgarsalnum, og er 
miðasala hafin á þá tónleika.

Nýtt lag frá 
Todmobile

TODMOBILE Hljómsveitin hefur sent frá 
sér nýtt lag, Sjúklegt sjóv.

Kim Larsen er vafalítið einn dáðasti tónlist-
armaður Dana fyrr og síðar, plötur hans selj-
ast alltaf í bílförmum, lögin hafa lifað lengi 
með dönsku þjóðinni og Larsen sjálfur er 
erkitýpa þjóðarsálarinnar; „ligeglad“.

En ný ævisaga um kappann, Solisten, 
hefur leitt það í ljós að Larsen er „ligeglad“ 
um þrjú elstu börnin sín. Larsen, sem á sex 
börn, hefur lítið samband við börnin sín 
frá tveimur fyrstu hjónaböndunum. Hann 
er orðinn afi en hefur sáralítið af barna-
börnum sínum að segja, og þau fá ekkert 
að hitta sinn heimsfræga afa. Danskir fjöl-
miðlar fjalla ítarlega um málið enda hefur 
Kim Larsen verið ákaflega annt um einka-
líf sitt, varið það með kjafti og klóm. Sjálfur 
upplifði hann mikla höfnun aðeins fimm ára 

gamall er faðir hans yfirgaf fjölskylduna. 
Bókin Solisten dregur á flot fólk, nátengt 

honum, sem hefur aldrei áður tjáð sig um 
hann. Meðal þeirra er elsta dóttirin Alice 
Eva sem segir í bókinni að hún hafi ekki hitt 
pabba sinn síðan 2007. „Ég er búin að gefast 
upp á því að hafa samband við hann. Hann er 
bara svona.“ Hún bætir því við að skilnaður 
móður hennar og Larsens hafi komið eins og 
þruma úr heiðskíru lofti en hún var þá aðeins 
fimmtán ára gömul. Hún hafi aldrei fengið 
neinar skýringar á skilnaðinum. „Þegar ég 
skrifaði bréf til pabba fékk ég bara póstkort 
frá Óðinsvéum, sem var boð um að koma og 
heimsækja hann og nýju kærustuna hans. 
Þannig er þetta alltaf hjá honum, maður þarf 
að ganga á eftir honum.“ - fgg 

Kim Larsen sagður vondur pabbi

LÍTIÐ SAMBAND Kim Larsen hefur ekki hitt elstu börnin 
sín í fjölmörg ár. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA
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★★★★

Beach House
Hafnarhúsið

Dáleiðandi 
flutningur
Dúettinn Beach House var tríó á 
sviði Hafnarhússins á fimmtudags-
kvöld. Hljómsveitin byrjaði á lögum 
af einni af plötum ársins 2008, hinni 
stórkostlegu Devotion, og dáleiddi 
áhorfendur, sem voru ennþá sveittir 
eftir stórkostlega tónleika Retro 
Stefson.

Beach House flutti eldra efni í 
bland við nýtt og gerði það nánast 
óaðfinnanlega. Rödd söngkonunnar 
Victoriu Legrand fyllti Hafnarhúsið og 
áhorfendur voru vel með á nótunum. 
Frábærir tónleikar með frábærri 
hljómsveit, sem mætti snúa aftur 
til Íslands sem fyrst og koma fram í 
minni sal með stólum. - afb

 ★★★

Gísli Pálmi
Gaukur á Stöng

Sjóðheitt og 
snaggaralegt 
Rapparinn Gísli Pálmi hefur vakið 
nokkra athygli fyrir myndbönd sín á 
Youtube og því var nokkur eftirvænt-
ing eftir þessum fyrstu tónleikum 
hans á Airwaves. Slatti af ungu 
fólki var samankominn á Gauknum 
og varð það ekki fyrir vonbrigðum 
með sinn mann. Gísla virtist líða vel 
á sviðinu og náði hann upp góðri 
stemningu ásamt kollega sínum, 
sérstaklega í laginu Set mig í gang. 
Svo heitur var Gísli að ein stúlknanna 
reyndi að rífa hann úr að ofan, sem 
hann á endanum sá sjálfur um. Lögin 
voru flest hver fín, taktarnir svalir 
og rappromsur þeirra félaga margar 
hverjar ansi snaggaralegar. - fb

Fimmtudagurinn 13. október

 ★★★

MI-GU
Norðurljós í Hörpu

Einfalt en áhrifa-
ríkt
Trommuleikarinn og söngkonan 
Yuko Araki og gítarleikarinn Hirotaka 
Shimmy Shimizu skipa MI-GU, en 
þau eru bæði meðlimir í japönsku 
sveitinni Cornelius. Yuko er frábær 
trommari og einkar sjarmerandi 
söngkona. Þó að tónlist MI-GU sé 
einföld virkaði hún mjög vel. Gítarriff 
Shimmys voru flott og trommuleikur 
Yukoar fyllti vel út í. - tj

 ★★★

22-Pistepirkko
Norræna húsið

Afslappaðir rokk-
arar

„Hafið þið heyrt söguna um 
finnsku hljómsveitina sem fór langt 
út í heim til að spila en endaði svo 
í húsi eftir Alvar Aalto?“ Eitthvað á 
þessa leið hljómaði ein kynningin 
hjá Finnunum í hljómsveitinni 22 
Akurhænur, eða 22-Pistepirkko, sem 
spilaði off-venue í Norræna húsinu á 
fimmtudaginn. Finnarnir hafa spilað á 
Íslandi áður og gert mikla lukku. Tón-
leikarnir í Norræna húsinu voru mjög 
rólegir, eins og þeir kæmust ekki 
almennilega í gang. Það er samt eitt-
hvað heillandi við þessa náunga og 
það var gaman að endurnýja kynnin 
við tónlistina þeirra. - tj

 ★★

Consortium Musicum
Norðurljós í Hörpu

Öflugur trommari
Consortium Musicum er samvinnu-
verkefni Sean Lennon, sem spilar 
á gítar og bassa, og trommuleikara 
Deerhoof, Greg Saunier. Þeir spiluðu 
háværan spuna á fimmtudagskvöldið. 
Greg sýndi að hann er hörkutromm-
ari og Sean átti spretti á gítarinn og 
bassann. Þokkalegt en smá vonbrigði. 
Maður bjóst við djarfari hlutum frá 
þessum piltum. - tj

TÓNLEIKAVEISLAN HÉLT ÁFRAM Í BÆNUM 

 ★★★★★

Retro Stefson
Hafnarhúsið

Meiriháttar
Það er ekki annað hægt en að taka 
hattinn ofan fyrir þeirri hljómsveit 
sem tekst að láta alla tónleikagesti 
Hafnarhússins setjast niður á miðjum 
tónleikum. Það gerði Retro Stefson við 
dillandi sambatóna. Danssporin létu 
ekki á sér standa og fór þar fremstur 
í flokki Haraldur Ari Stefánsson, en 
allar hljómsveitir ættu að íhuga það 
að hafa einn Harald innanborðs. Það 
dönsuðu allir með Retro Stefson. 

Krakkarnir í Retro Stefson hafa 
greinilega unnið heimavinnuna sína 
og stóðu fyrir meiriháttar skemmtilegu 
stuði. - áp

 ★★★★

Kreatiivmootor
Kaldalón í Hörpu

Teiknimyndahetja 
á sýru
Það hefur ekki farið mikið fyrir 
eistnesku hljómsveitinni Kreatiivmoo-
tor í kynningum fyrir Airwaves 2011. 
Það sást á áhorfendafjöldanum í 
Kaldalónssal Hörpu upp úr miðnætti 
á fimmtudagskvöldið. Þar voru ekki 
nema nokkrar hræður. Þetta voru 
samt frábærir tónleikar. Kreatiivmoo-
tor spilar taktfasta og tilraunakennda 
tónlist sem að einhverju leyti er 
spuni. Þessi sex manna sveit spilaði 
eitt kaflaskipt 40 mínútna verk á 
tónleikunum. Það var góð dýnamík í 
spilamennskunni en aðaltromp sveit-
arinnar var söngvarinn, sem er einn 
af skemmtilegri framlínumönnum 
sem ég hef séð lengi. Hann notaði 
ýmsa effekta á röddina og söng oft 
furðulega og geiflaði sig og dansaði 
um með ýktum hreyfingum. Á köflum 
minnti hann helst á einhverja ofvirka 
teiknimyndahetju á sýru. Það er synd 
að ekki hafi fleiri fengið að njóta 
þessarar mögnuðu sveitar. - tj

 ★★★

Karkwa
Tjarnarbíó

Kraftmikið og þétt
Indírokksveitin Karkwa var stofnuð í 
Montreal í Kanada fyrir þrettán árum 
og syngur öll sín lög á frönsku. Hún 
hlaut hin virtu kanadísku Polaris-tón-
listarverðlaun í fyrra fyrir sína síðustu 
plötu. Fimm manns voru uppi á sviði 
í Tjarnarbíói, þar af tveir trommu-
leikarar, auk þess sem einn náungi 
spilaði á hljómborð og grúskaði í 
hljóðgervli. Hljómur Karkwa var þéttur 
og lögin á köflum ansi hreint kröftug. 
Sveitin byggði iðulega upp flotta 
stemningu í lögunum sínum og til að 
mynda var lokalagið hreint afbragð 
með glimrandi gítarleik. - fb

 ★★★

Plastic Ono Band
Norðurljós í Hörpu

Salurinn tæmdist
Salurinn var kjaftfullur áður en tónleikar The Plastic Ono Band hófust. Til 
að hita upp fyrir tónleikana var sýnd heimildarmynd um Yoko Ono og John 
Lennon og allir virtust spenntir að sjá þessa frægu hljómsveit stíga á svið. 
Fljótlega eftir að Yoko hóf 
upp raustina byrjaði fólk þó 
að tínast úr salnum, enda 
er söngur hennar langt í 
frá allra. Áður en yfir lauk 
var aðeins fámennur hópur 
eldheitra Bítlaaðdáenda 
eftir í salnum. Yoko söng 
lög af síðustu sólóplötu 
sinni auk eldri laga, þar á 
meðal Walking on Thin Ice. 
Flest lögin voru sveimkennd 
þar sem Yoko sönglaði 
eitthvað í hljóðnemann. 
Svo stigmögnuðust þau 
með háværum skrækjum 
Yoko en róuðust aftur í lokin. Undirleikurinn var mjög góður, með Sean sem 
hljómsveitarstjóra, en stundum hafði maður á tilfinningunni að Yoko væri 
að fremja gjörning á sviðinu. Í lokin steig söngkonan úr Tune:Yards á svið og 
söng lag til heiðurs Yoko. Sú gamla söng með henni í lokin og fór vel á með 
þeim tveimur. Eftir grúvað lokadjamm þakkaði Yoko fyrir sig og hét því að 
snúa aftur að ári liðnu.  - fb

 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

ÁTTU SALINN Tónleikar Retro 
Stefson í Hafnarhúsinu voru einn af 
hápunktum hátíðarinnar. Hér mess-
ar Unnsteinn Manúel yfir mann-
skapnum sem hlýddi flestöllum 
skipunum liðsmanna sveitarinnar.  

KARKWA Þéttir 
Kanadabúar 
sem tróðu upp 
í Tjarnarbíói.
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BYKO Breidd

Leynist listamaður 
í þínu barni!

Vinnur þú 
borgarferð fyrir tvo!

Frá kl. 12:00 - 15:00 í dag 
fá börnin að mála á striga 
undir leiðsögn.

Nemar frá Myndlistarskóla 
Kópavogs verða á staðnum 
og sýna réttu handbrögðin!

199 kr.

Kaffi og kaka

Kaffihornið

199 kr.

Pizza og gos

Nafn:

Sími:

BYKO Breidd stendur nú fyrir spennandi happdrætti  þar 
sem fyrsti vinningur er borgarferð fyrir tvo að verðmæti 
150.000 krónur með Icelandair. Að auki verða dregnir út 
fimm vinningar að verðmæti 50.000 kr.  hver í formi 
gjafakorta  í verslunum BYKO, Intersport og ELKO.

Það eina sem þarf að gera er að fylla út þátttökuseðilinn 
hér fyrir neðan og skila honum í BYKO Breidd.

Þátttakendur verða sjálfkrafa skráðir í BYKO-klúbbinn!

Dregið verður 24. október.

Heimilisfang:

Netfang:

Komdu í BYKO Breidd og 
þú gætir verið á leiðinni 
í borgarferð fyrir tvo!

Sjá nánar á www.byko.is/byko/byko_klubburinn/

Taktu þátt í 
spennandi 
happdrætti!
Á vefverslun BYKO, www.byko.is, getur þú keypt flest allt sem fæst í BYKO. 
Sjá opnunartíma verslana á www.byko.is 

Frábær tilboð á 
myndlistarvörum
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Bíó  ★★

Borgríki
Leikstjóri: Ólafur Jóhannesson

Aðalhlutverk: Sigurður Sigurjónsson, Ágústa Eva Erlendsdóttir, Ingvar 
E. Sigurðsson, Zlatko Krickic, Björn Thors, Björn Hlynur Haraldsson, 
Jonathan Pryce, Philip Jackson

Púður óskast
Það tók íslenska kvikmyndagerðarmenn dágóðan tíma að ná tökum á 
spennumyndagerð en á endanum tókst það. Eftir nokkra skrambi vel 
heppnaða þrillera þyrstir landann í meira, en um leið gerir hann meiri 
kröfur. Borgríki er nýjasta kvikmynd leikstjórans Ólafs de Fleur, en hann leik-
stýrði Stóra planinu fyrir nokkrum árum, skemmtilega furðulegri mynd sem 
skiptar skoðanir voru um. Boginn er spenntur hærra í Borgríki og skartar 
myndin fjölmörgum frábærum leikurum, innlendum jafnt sem alþjóðlegum.

Siggi Sigurjóns er góður í hlutverki spillta lögreglumannsins Margeirs, 
en hann hefur reyndar ágætt forskot því persóna hans er áhugaverðust. 
Aðrar persónur eru fremur flatar og af þeim sökum var mér nokkuð sama 
um afdrif þeirra, sem og framvindu sögunnar. Leikhópurinn, með örfáum 
undantekningum, stendur sig þó ágætlega, enda virðist sem vandamálið 
liggi frekar í handritinu en hjá leikurunum sjálfum. Ágústa Eva hefur til 
dæmis mikla og góða nærveru sem leikkona og hefði persóna hennar verið 
bitastæðari er ég viss um að myndinni hefði fyrirgefist margt annað.

Handritið er stórt í sniðum, persónurnar eru margar, og meira að segja 
er flakkað eilítið til og frá í tíma, en púðrið vantar. Myndin gefur sér lítinn 
tíma til að skapa tengsl við áhorfandann og steypir sér þess í stað beint í 
hasarinn, en sökkullinn er veikbyggður og myndin fellur því undan eigin 
þunga. Þetta er mikil synd því að djúpt í iðrum Borgríkis leynist saga sem ég 
hefði gaman af því að sjá og heyra. Myndin er þó laus við töffarastælana og 
rembinginn sem einkenndi íslenskar spennumyndir allt of lengi, og því ber 
að hrósa.

Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Góður mannskapur nær ekki að bjarga losaralegu handritinu. 
Borgríki er því töluverð vonbrigði.

BORGRÍKI Sigurður Sigurjónsson er flottur í hlutverki spillts lögreglumanns.

Fjölmiðlamiðstöð Iceland 
Airwaves er á skemmtistaðn-
um Austur og þar var staddur 
eigandi staðarinns, Ásgeir 
Kolbeinsson, og einnig Diljá 
Ámundadóttir, borgarfulltrúi 

Besta flokksins. Á Gauki 
á Stöng steig rapparinn 

ungi Gísli Pálmi á svið og 
þar var á meðal gesta 
Logi Pedro Stefánsson 

úr Retro Stefson, auk rapparanna Emmsjé 
Gauta og Bents. Í Tjarnarbíói var borgar-
fulltrúinn Dagur B. Eggertsson sem fylgdist 
með  finnsku hljómsveitinni 
22-Pistepirkko leika listir sínar.

Annar borgarfulltrúi var í 
Hafnarhúsinu, Gísli Mar-
teinn Baldursson, sem var 
mættur til að horfa á Beach 
House. Í röðinni spjallaði hann 
við Hollendinga og ráðlagði 
þeim hvaða bönd þeir 
ættu á sjá á hátíðinni. 
Grínistinn Ari 
Eldjárn var einnig í 
Hafnarhúsinu ásamt kærustu sinni og vinum. 
Sömuleiðis var þar fótboltakappinn fyrr-
verandi Ríkharður Daðason, þjálfarinn Gunn-
laugur Jónsson og íþróttafréttamaðurinn og 
markaskorarinn Hjörtur Hjartason. Tónlistar-
spekúlantinn Dr. Gunni var einnig á svæðinu.

Hljómsveitin Plastic Ono Band tróð upp í 
Norðurljósasal Hörpu. Þar var David Fricke, 

blaðamaður bandaríska tímaritsins 
Rolling Stone, í hvítum striga-

skóm og svörtum leðurjakka 
merktum pönksveitinni The 
Ramones. Sjónvarpsmaður-
inn Þórhallur Gunnarsson 
sá einnig Yoko Ono ásamt 
kvikmyndagerðarmanninum 

Ara Alexander. - fb, sm

FÓLK Á AIRWAVES

Fimmtudagurinn 13. október

 ★★★

Borko
Hafnarhúsið

Skemmtilegt
Borko reið á vaðið í Hafnarhúsinu á fimmtu-
dagskvöld með stórskemmtilega popptónlist. 
Blásturshljóðfæri færðu flutninginn upp á 
annað stig og það var augljóst að Borko var í 
stuði, því hann fór með gamanmál á milli laga. 
„I‘m gonna give you the best of both worlds, 
þannig að ég tala bæði á íslensku og ensku,“ 
grínaðist hann og skaut nett á þá sem kjósa að 
skipta vandræðalega milli íslensku og ensku á 
tónleikum sínum. 

Hápunkturinn var lag um Lionel Richie, sem 
endaði á skemmtilegri vísun í hinn ódauðlega 
Þorpara Pálma Gunnarssonar. Skemmtilegir 
tónleikar sem fleiri hefðu mátt sjá. - afb 

 ★★

Hjaltalín
Hafnarhúsið

Lágt flug
Hljómsveitin Hjaltalín sló í gegn með fyrstu 
breiðskífu sinni, Sleepdrunk Seasons, sem kom 
út árið 2007 og þótti þá á meðal efnilegustu 
sveita landsins. Sveitin steig á svið í Hafnarhús-
inu í gær og lék þá eitthvað af nýju efni í bland 
við nokkur gömul og góð.

Tónleikarnir náðu engu sérstöku flugi og 
beindist athygli tónleikagesta fyrst og fremst 
að hinni mögnuðu söngkonu sveitarinnar, 
Sigríði Thorlacius. Hljómsveitin var vel spilandi 
og syngjandi en þrátt fyrir það vantaði stemn-
inguna í salinn. - sm

 ★★★★

Fig
Norðurljós í Hörpu

Tilþrif og tilrauna-
mennska
Dúóið Fig er skipað Yuku Honda úr Cibo Matto 
og Nels Cline, gítarleikara Wilco. Þau spiluðu 
þrjú lög sem öll voru tengd saman. Yuka spilaði 
á hljómborð og rafgræjur en Nels á gítar sem 
hann tengdi við ýmis tól. Þetta var tilraunakennt 
og byrjaði rólega með juði á pedalarofum og 
ýmsu effektasargi en stigmagnaðist þegar á leið. 
Lag tvö var mjög flott og lokalagið hrein snilld, 
en í því sýndi Nels mikil og góð tilþrif á gítarinn.
 - tj

 ★★★★

The Ghost of a Saber Tooth Tiger
Norðurljós í Hörpu

Kósí byrjun á kvöldinu
Plastic Ono Band og plötuútgáfan Chimera 
Music lögðu undir sig Norðurljósasal Hörpu á 
fimmtudagskvöldið. Áður en Plastic Ono Bandið 
og Yoko stigu á svið spiluðu þar fjórar hljóm-
sveitir sem allar eru skipaðar meðlimum í POB. 
Fyrst á svið var poppsveit Sean Lennon og kær-
ustunnar  Charlotte Kemp Muhl, The Ghost of a 
Saber Tooth Tiger, en auk þeirra tveggja spilaði 
trompetleikari Bon Iver, CJ Camerieri, með 
þeim. Tónlistin var ljúft popp í anda sjöunda 
áratugarins með smá sýruáhrifum. Sean spilaði 
á gítar og trommusett, en Charlotte spilaði m.a. 
á nikku og bassa og svo sungu þau bæði og CJ 
blés af mikilli snilld. Fínt upphaf á kvöldinu. - tj

RAPPAÐ Á GAUKNUM Stúlka í salnum var svo ánægð með Gísla Pálma á tónleikum hans að hún reyndi 
að rífa hann úr bolnum. Hann sá að lokum um það sjálfur. 



   

Tulip Babette Krystal

Dea

Amelia

Anne

Danielle

Nina Champagne

Nina

David

Toy Story

Coco

Annie

Flower

Rasmus

Eva

NÝJAR SERÍUR
50%

Kauptu tvær og
fáðu þá ódýrari á

afslætti

Loksins er nýja línan komin
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„Þetta er eiginlega tólf daga kynn-
isferð en við náum sem betur fer 
tveimur leikjum,“ segir Arngrím-
ur Baldursson, þýðandi og annar 
höfunda bókarinnar Liverpool: 
The Complete Record. 

Hann er ásamt meðrithöfundi 
sínum, Guðmundi Magnússyni, 
farinn í mikla kynningarferð til 
Liverpool-borgar þar sem þeir 
ætla að kynna bókina sína. Þeir 
eru búnir að leigja íbúð í miðborg 
Liverpool undir sig og sína og 
munu í kjölfarið sinna viðtölum við 
sjónvarpsstöðvar, útvarp, dagblöð 
og netmiðla. Bókin Liverpool: The 
Complete Record inniheldur upp-
lýsingar um alla leiki knattspyrnu-
liðsins Liverpool frá árinu 1892. 

Bókin hefur þegar komið út í 
London en nú er komið að Liver-
pool og þá á að leggja allt í söl-
urnar. Arngrímur og Guðmundur 
árita meðal annars bókina í dag í 
Waterstones, sem er ein stærsta 
bókabúð Liverpool. Með þeim við 

áritunarborðið sitja goðsagn-
irnar Ron Yeats, sem er sá 
leikmaður sem hefur gegnt 
fyrirliðastöðu liðsins lengst 
allra, og Tommy Smith. Að sögn 
Arngríms er Smith einn 
allra harðasti varnar-
maður félagsins frá 
upphafi. „Hann 
átti það til að 
tækla menn í 
herðar niður.“ 

Svo skemmti-
lega vill til að 
Liverpool mætir einmitt 
erkifjendunum frá Manc-
hester United á Anfield í 
hádeginu og Arngrím-
ur ætlar að sjálfsögðu 
á leikinn. „Það reynd-
ist hins vegar þrautin 
þyngri að fá miða og ég 
grenjaði þá eiginlega út 
hjá miðasölunni,“ segir 
Arngrímur og hlær. - fgg

Árita Liverpool-bók með gömlum Liverpool-goðsögnum

GÓÐIR SAMAN Arngrímur og Guðmundur eru á leið í mikla kynnisferð til Liverpool 
að kynna bókina sína, Liverpool: The Complete Record. Þeir munu árita bókina með 
Liverpol-goðsögnunum Ron Yeats og Tommy Smith. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Litlu munaði að söngdívunni Whit-
ney Houston væri hent út úr flugvél 
er hún neitaði að spenna sætisól-
arnar í flugtaki. Houston var á leið 
sinni með Delta-flugfélaginu frá 
Atlanta til Detroit en brást ókvæða 
við er flugfreyja bað hana vinsam-
legast um að spenna beltin, eins og 
venja er í flugtaki og lendingu. 

Eftir nokkurt þras við Houston 
þurfti flugfreyjan sjálf að beygja 
sig niður og spenna beltið utan 
um söngkonuna. Frá þessu greinir 
vefsíðan tmz.com, en samkvæmt 
nánum vini söngkonunnar var 
Houston ekki undir áhrifum í flug-
vélinni heldur einungis fúl því hún 
missti af flugvél fyrr um daginn. 

Houston er þessa dagana að 
reyna að lappa upp á feril sinn og 
var á leiðinni til Detroit til að leika 
í kvikmynd. 

Whitney neitaði 
að spenna beltið

FÚL VIÐ FLUGFREYJU Whitney Houston 
neitaði að spenna sætisólarnar í flug-
taki. NORDICPHOTOS/GETTY

Tískufyr irmyndin Ol iv ia 
Palermo er loksins búin að stofna 
sína eigin vefsíðu og blogg þar 
sem hún gefur lesendum sínum 
ráð varðandi tísku og snyrti-
vörur. Palermo er þekkt úr raun-
veruleikaþáttunum The City, 
sem gengu á sjónvarpsstöðinni 
MTV fyrir nokkrum misserum, 
og síðan þá hefur hún verið fasta-
gestur á tískuvikum úti um allan 
heim og vakið óskipta athygli 
fyrir skemmtilegan fatastíl. 

Palermo er búsett í New York, 
og fyrir utan það að hafa verið 
lærlingur á bandaríska ELLE í 
raunveruleikaþáttunum vinnur 
hún við að þeysast á milli tísku-
viðburða og vera smart. 

Mikill þrýstingur hefur verið á 
Palermo að stofna bloggsíðu, því 
hún á fullt af aðdáendum úti um 
allan heim og á vefsíðan oliviapa-
lermo.com eflaust eftir að vera 
mikið lesin af tískuunnendum. 

Palermo deilir út tískuráðum

TÍSKUFYRIRMYND Nafnið Olivia Palermo er vel þekkt í tískuheiminum og því bíða 
margir spenntir eftir að lesa nýja vefsíðu stúlkunnar. NORDICPHOTOS/GETTY

Bandaríska tímaritið OK Magaz-
ine birtir nú fréttir þess efnis 
að leikkonan Jennifer Aniston 
sé barnshafandi. Blaðið þykist 
það öruggt í sinni sök að fréttin 
prýðir forsíðu blaðsins. Í grein-
inni kemur fram að Aniston 
þykir hafa bætt óvenjumiklu 
á  maga, rass og brjóst síðustu 
mánuði. „Hún hefur ekki ennþá 
viðurkennt það fyrir vinum 
sínum en flestir þeirra halda að 
Aniston sé loksins ófrísk,“ segir 
í greininni. Aðeins nokkrar 
vikur eru síðan OK Magazine 
birti óléttufregnir af annarri 
stjörnu en þá var Kim Kardashi-
an sögð eiga von á barni. Hvorki 
Aniston né Kardashian hafa 
viðurkennt óléttuna og því mun 
tíminn einn leiða í ljós hvort 
slúðurblaðið hafði rétt fyrir sér í 
þetta sinn.

Aniston sögð 
barnshafandi

FORSÍÐUEFNI Leikkonan Jennifer 
Aniston prýðir forsíðu OK Magazine, 
sem staðhæfir að hún sé barnshafandi.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Fatahönnuðurinn Sruli Recht hélt tískusýningu 
á göngum Hörpunnar á miðvikudaginn var 

og var það jafnframt sú fyrsta sem fram 
fer í tónlistarhúsinu. Sruli sýndi herra-
fatnað og voru flíkurnar vel sniðnar og 
margar mjög klæðilegar þó aðrar hafi 
verið tilraunakenndari. Línan innihélt 
meðal annars hatta, yfirhafnir, sandala 
og stuttbuxur.  - sm

VEL SNIÐIÐ 
OG FALLEGT

SKUGGALEGUR 
Dökkur frakki og 
hattur frá Sruli.

SUMARFÍLINGUR Stutt-
buxur, skyrta og fallegir 
sandalar frá Sruli.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

MYNDARLEGIR Fyrir-
sæturnar stóðu sig 
allar með prýði.

ÞÆGILEGUR FATN-
AÐUR Fyrirsætan og 
læknaneminn Elmar 
Johnson sýndi þessi 
fallegu föt.

FLOTTUR HATTUR Línan 
innihélt meðal annars fallega, 
barðastóra hatta sem þennan.



OPIÐ
Virka daga frá kl. 10-18

Lau frá kl. 11-17
Sun frá kl. 13-16

Ótrúlegt
verð

dorma.is

Afmælistilboð í Dorma
Afmælisveisla Dorma, Holtagörðum, er í allan október !

Pöntunarsími
 512 6800

Nature’s Rest

90x200 39.000,- 59.900,-
100x200 42.000,- 69.900,-
120x200 48.000,- 75.900,-
140x200 53.000,- 79.900,-
160x200 67.900,- 99.900,-
180x200 73.900,- 109.900,-Gegnheilar

viðarlappir

100%
bómullaráklæði

Svæðaskipt

Góðar
kantstyrkingar

Sterkur
botn

KOMDU
NÚNA

Hlífðardýna og lak

FYLGIR FRÍTT

N.Rest 160x200
kr. 99.900,-

AFMÆLISTILBOÐ!

Ilmur mánaðarins
-25% afsl.

EKTA
HAUSTILMUR

Baðhandklæði 
kr. 999,-

70 x 140
cm

Handklæði
kr. 499,-

50 x 100
cm

Þvottastykki
kr. 99,-

30 x 30
cm

Afmælistilboð

Dorma handklæði
Mjúk og góð handklæði, til í átta litum.

Baðmotta
kr. 999,-

85 x 50
cm

Afmælistilboð

FULLT AF
DÚN

Tvennutilboð

Dúnæng & koddi
kr. 18.800,-

+

kr. 89.900,-
TVEIR
LITIR

MEÐ ÖRMUM

kr. 79.900,-
TVEIR
LITIR

ÁN ARMA

MEÐ RÚMFATAGEYMSLU
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morgunstund 
gefur gull í mund

…FYRSTA ORÐIÐ
 …FYRSTA SKREFIÐ

…FYRSTA

BÍÓFERÐIN Morgunbíó sýningar ætlaðar yngri börnum, 
lægrahljóð, ljóstýra í salnum,  EKTA SKEMMTUN 

FYRIR FYRSTU BÍÓFERÐ BARNSINS ÞÍNS

laugardag og sunnudag kl. 11 f.h. laugardag og sunnudag kl. 11:30 f.h.

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ

Vinsælasta myndin í USA í dag

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is

LAUGARDAGUR: ICELAND AIRWAVES DAGAR: EVERYTHING, EVERYWHERE, ALL 
THE TIME 16:00  WEIRD GIRLS PROJECT 16:00  POPP Í REYKJAVÍK 16:00 

 ROKK Í REYKJAVÍK 16:00  MIDNIGHT IN PARIS 18:00, 20:00, 22:00  
PARADOX 18:00, 20:00, 22:00  JÓN OG SÉRA JÓN 18:00  EL TOPO 20:00  
SVINALANGORNA 22:30  CHALLENGING IMPOSSIBILITY 20:00  CARLOS 22:00 
SUNNUDAGUR: ICELAND AIRWAVES DAGAR: BACKYARD 16:00  GARGANDI 
SNILLD 16:00  POPP Í REYKJAVÍK 16:00  ROKK Í REYKJAVÍK 16:00  
MIDNIGHT IN PARIS 18:00, 20:00, 22:00  PARADOX 18:00, 20:00, 22:00  
JÓN OG SÉRA JÓN 18:00  EL TOPO 20:00  SVINALANGORNA 18:00, 22:30  
CHALLENGING IMPOSSIBILITY 20:00  CARLOS 22:00 
                                                                 ÍSLENSKUR TEXTI. ENGLISH SUBTITLES.

T I L B O Ð S B Í Ó
ÞÓR 3D ÍSL.TAL  KL. 1  L
ÞÓR 2D ÍSL.TAL  KL. 1  L
RAUÐHETTA 2 3D ÍSL.TAL  KL. 1  L
STRUMPARNIR 3D ÍSL  KL. 1 L

ÞÓR 3D ÍSL.TAL KL. 3.40 L 

LAUGARDAGUR - SUNNUDAGUR

Hörðustu aðdáendur 
O’Connor biðu frá 

klukkan hálffjögur um nóttina 
eftir miðunum

Um þrjú hundruð manns biðu í 
langri halarófu fyrir utan versl-
un Smekkleysu eftir miðum á 
tónleika Sinéad O’Connor sem 
voru haldnir í Fríkirkjunni í gær-
kvöldi. 

Eins og með miðana á Biop-
hilia-tónleika Bjarkar á miðviku-
dag fengu aðeins þeir miða sem 
voru þegar búnir að tryggja sér 
armbönd á Airwaves-hátíðina. 
Hörðustu aðdáendur O’Connor 
biðu frá klukkan hálffjögur um 
nóttina eftir miðunum, í tæpa 
átta tíma, en verslunin var opnuð 
klukkan ellefu. Fjögur hundruð 
miðar voru í boði og voru enn 
nokkrir miðar eftir á tónleikana 
um hádegisbilið í gær. „Röðin 
kláraðist á tíu mínútum. Það var 
greinilega ekki eins mikið stress á 
þessu og fyrir Bjarkartónleikana. 
Þá voru færri miðar í boði og fólk 
kannski enn áhugasamara,“ segir 
Kristján Kristjánsson, eða Kiddi 
Rokk hjá Smekkleysu. „Þetta gekk 
„brillíant“ vel. Fólk fékk allt miða 
sem langaði í þá.“ Að sögn Kidda 
voru fleiri Íslendingar í röðinni 
vegna Sineád O’Connor en fyrir 
Bjarkartónleikana og meðalald-
urinn hærri. 

Á sunnudaginn verða miðar 
í boði á síðari tónleika Bjarkar 
á Airwaves. Þá verður verslun 
Smekkleysu opnuð klukkan 13 og 
má einnig búast við langri biðröð 
vegna þeirra tónleika. - fb

Biðu í tæpar átta klukkustundir

FENGU MIÐA Allir aðdáendur írsku söngkonunnar Sineád O’Connor fengu miða í 
gærmorgun. Hér afgreiðir Kiddi Rokk einn þeirra. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VIÐAMESTA FRUMSÝNING ÍSLANDSSÖGUNNAR!
FYRSTA ÍSLENSKA TEIKNIMYNDIN Í 3-D

FRÁBÆR SKEMMTUN FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA!

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%
ÞÓR 3D ÍSL.TAL  KL. 3.40 (TILBOÐ) - 5.50  L
BORGRÍKI  KL. 8 - 10  14
MIDNIGHT IN PARIS  KL. 3 - 5.30 - 8 - 10.30 L
WHAT´S YOUR NUMBER  KL. 3.20 - 5.40 - 8  12
ELDFJALL  KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15  L
ABDUCTION  KL. 10.30  12

ÞÓR 3D ÍSL. TAL  KL. 1 (TILBOÐ)- 3.30 - 5.50  L
ÞÓR 3D LÚXUS ÍSL. TAL  KL. 1 - 3.30 - 5.50  L
ÞÓR 3D ENSKT TAL  KL. 8  L
ÞÓR 2D ÍSL. TAL  KL. 1 (TILBOÐ)- 3.40 - 5.50  L
BORGRÍKI  KL. 6 - 8 - 10  14
BORGRÍKI LÚXUS  KL. 8 - 10  14
WHAT´S YOUR NUMBER  KL. 8 - 10.20  12
KILLER ELITE  KL. 8 - 10.30  16
RAUÐHETTA 2 3D ÍSL.TAL  KL. 1 (TILBOÐ) - 3.40  L
JOHNNY ENGLISH REBORN  KL. 5.45 - 10.15  7
STRUMPARNIR 3D ÍSL.TAL  KL. 1 (TILBOÐ) - 3.30  L

ÞÓR 3D / 2D KL. 2 (TILBOÐ) - 4 L
KILLER ELITE  KL. 10  16 
BORGRÍKI  KL. 8 - 10  14
ELDFJALL  KL. 8  L
JOHNNY ENGLISH REBORN KL. 6  L
WHAT´S YOUR NUMBER KL. 6  L

BORGRÍKI 4, 6, 8 og 10

ÞÓR - 3D 2(1000 kr), 4 og 6

ÞÓR - 2D 2(750 kr) og 4

KILLER ELITE 8 og 10.15

ABDUCTION 10.15

JOHNNY ENGLISH 2(700 kr), 6 og 8

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Þ.Þ - FRÉTTATÍMINN

K.I. - Pressan.is

Tilboð í bíó. Gildir á sýningar merktar með rauðu

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

EL DESEO kynnir mynd eftir
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FRÁBÆR TÓNLIST
MÖGNUÐ DANSATRIÐI

Glænýtt ævintýri um 
bangsann sem allir elska

ÓTRÚLEGA FRUMLEG OG ÓÚTREIKNANLEGA SAGA 
MYND SEM KEMUR STANSLAUST Á ÓVART

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL

V I P

V I P

12

12

L

L

L

L

L

L

16

7

7

AKUREYRI

12

10

L

L

L

BANGSÍMON kl. 2 - 6 2D
KONUNGUR LJÓNANNA - 3D M/ ísl. Tali kl. 4 3D
FOOTLOOSE kl.   8 - 10:20 2D
ALGJÖR SVEPPI kl. 2 - 4  2D
REAL STEAL kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D

14

10

L

L

L

SELFOSS

10 L

L

L

L

L

L

16

16

12

L

L

L

L

16

12

KRINGLUNNI

10

ÞÓR: HETJUR VALHALLAR m/ísl tali kl. 12 - 1:50 - 4 - 6:10
ÞÓR: HETJUR VALHALLAR m/ísl tali kl. 1 - 5:50
BANGSÍMON m/ísl tali kl. 12 - 2:10 - 4.
FOOTLOOSE kl. 4:40 - 8:20 - 10:45
REAL STEEL kl. 8 - 10:40
ALGJÖR SVEPPI m/ísl tali kl. 3:10 - 5:20
DRIVE kl. 8 - 10:20
THE LION KING m/ísl tali kl. 12 - 2:10
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8
CONTAGION kl. 10:30

FOOTLOOSE kl. 5:40 - 8 - 10:30 2D
BANGSÍMON  ísl. Tali kl. (11morgbíó) - 12:30 - 2 - 4 - 6 2D
REAL STEEL kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D
REAL STEEL Luxus VIP kl. 12 - 3 - 8 - 10:30 2D
CONTAGION kl. 8 - 10:30 2D
CONTAGION Luxus VIP kl. 5:50 2D
JOHNNY ENGLISH kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 2D
KONUNGUR LJÓNANNA - 3D M/ ísl. Tali kl. 12 -  2 - 4 3D
KONUNGUR LJÓNANNA ísl. Tali kl. (11:30 morgbíó) - 1:30 2D
DRIVE kl. 8 2D
ALGJÖR SVEPPI kl. 12 - 2 - 4 - 6  2D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 10:30 2D
CARS 2 M/ ísl. Tali kl. 3:30 2D

ANNA BOLENA (DONIZETTI) Ópera í Beinni kl. 5 Laugardag  2D
FOOTLOOSE kl. 5:40 - 8 - 10 / sun.kl. 5:40 - 8 - 10:30  2D
SKIN I LIVE IN kl. 8 - 10:30 / sund. kl. 5:40 - 8 - 10:30 2D
BANGSÍMON M/ ísl. Tali kl. 2 - 4 - 6 2D
REAL STEEL kl. 10 2D
KONUNGUR LJÓNANNA - 3D M/ ísl. Tali kl. 1:40 / sun.kl. 2 - 4 3D
THE LION KING - 3D ótextuð M/ Ensku. Tal kl.10:20 / sun.kl. 8 3D
ALGJÖR SVEPPI kl. 3:40 / sun.kl. 1:40 - 3:40  2D L

14

L

L

L

L

FOOTLOOSE kl. 8 - 10:20 2D

BORGRÍKI kl. 8 - 10:10 2D

HETJUR VALHALLAR : ÞÓR m/ísl.tali kl. 2 - 4 - 6 3D

WINNIE THE POOH : BANGSÍMON kl. 2 - 4 2D

ALGJÖR SVEPPI m/ísl.tali kl. 6 2D

KEFLAVÍK
FOOTLOOSE kl. 5:40 - 8 - 10:20
BORGRÍKI kl. 8 - 10:20
BANGSÍMON M/ ísl. Tali kl. 2 - 4
KONUNGUR LJÓNANNA M/ ísl. Tali kl. 2 - 4
ALGJÖR SVEPPI kl. 6
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Sýnd      12.00 SPARBÍÓ
      14.10 SPARBÍÓ
      16.00

Sýnd  15.10 SPARBÍÓ
  17.20 
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  14.10 SPARBÍÓ Sýnd  12.00  SPARBÍÓ
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SPARBÍÓ 3D 1.000 kr.
SPARBÍÓ 2D    750 kr.
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SARA BJÖRK GUNNARSDÓTTIR  og Þóra Björg Helgadóttir geta orðið sænskir meistarar í fótbolta vinni 
lið þeirra LdB Malmö sigur á Örebro, liði Eddu Garðarsdóttur og Ólínu Guðbjörg Viðarsdóttur, í lokaumferð sænsku 
kvennadeildarinnar í dag. Malmö hefur eins stigs forskot á Kopparbergs/Göteborg fyrir lokadaginn. Þóra varð 
meistari með Malmö í fyrra en Sara Björk er á sínu fyrsta ári með félaginu.

Kolbeinn Tumi Daðason íþróttafréttamaður

„Til að vinna hér þarftu að standast 
mikla pressu, komast yfir margar 
hindranir og mátt ekki setja út á 
ákvarðanir dómarans. Ögranirnar 
og hótanirnar sem hann þarf að 
líða eru með ólíkindum. Það þarf 
kraftaverk til þess að vinna hér,“ 
sagði hundfúll en unglegur Alex 
Ferguson, knattspyrnustjóri Manc-
hester United, að loknu 3-3 jafntefli 
gegn Liverpool á Anfield árið 1988. 
Ferguson taldi ákvarðanir dómarans 
hafa kostað lið sitt sigur á erkifjend-
unum sem voru í sérflokki. 

Kollegi hans hjá Liverpool, Kenny 
Dalglish, hafði á þessum tíma litlar 
áhyggjur af United sem keppinauti. 
Sálfræðistríð við Ferguson var óþarft 
og fyrir neðan hans virðingu. Með 
dóttur sína í fanginu gerði hann grín 
að Ferguson: „Þið fengjuð skynsam-
legri svör frá sex vikna dóttur minni, 
henni Lauren.“

Kenny Dalglish, kóngurinn í 
Liverpool, hefur gert lítið úr mikil-
vægi leiks dagsins gegn United. Þrjú 

stig séu í boði eins 
og venjulega. 
Einvígi Dalglish og 
Ferguson á sér þó 
svo langa sögu 

að óhætt er að 
fullyrða að 

meira sé 

undir en stigin þrjú. Allt frá því 
Ferguson, þáverandi landsliðsþjálf-
ari Skota, sakaði Dalglish, helstu 
stjörnu Skota, um að gera sér upp 
meiðsli til að sleppa við HM 1986 
hefur andað köldu milli Skotanna. 

Ekki bætti úr skák þegar Roy 
Keane tilkynnti öskuillum Dalglish 
að hann ætlaði að ganga til liðs við 
United en ekki Blackburn árið 1993. 
Keane hafði samið munnlega við 
Blackburn og aðeins átti eftir að 
skrifa undir þegar Ferguson hringdi 
óvænt í Keane og fékk hann til þess 
að skipta um skoðun. Síðast sauð 
upp úr milli Dalglish og Ferguson 
að loknum leik United gegn Benfica 
í Meistaradeildinni í september. 
Þar var reyndar á ferðinni 
fréttamaðurinn Kelly Dalglish, dóttir 
kóngsins, sem vafalítið frétti af 
atvikinu.

„Mesta áskorun mín var að fella 
Liverpool af helvítis stallinum,“ sagði 
Ferguson í viðtali árið 2002. Hann 
fer ekki leynt með þá skoðun sína 
að leikirnir séu stærstu leikir ársins í 

enska boltanum. Því 
geta fáir mótmælt.

Aðallinn í heimsókn 
hjá kónginum

Iceland Express karla í körfu
Haukar-Snæfell 89-93 (43-43)
Stig Hauka: Jovanni Shuler 20, Örn Sigurðarson 
16, Haukur Óskarsson 14, Davíð Páll 
Hermannsson 14, Sveinn Ómar Sveinsson 9, 
Sævar Ingi Haraldsson 9, Helgi Björn Einarsson 
5, Emil Barja 2. 
Stig Snæfells: Brandon Cotton 33, Quincy 
Hankins-Cole 17 (15 frák./6 stoðs.), Palmi Freyr 
Sigurgeirsson 16, Sveinn Arnar Davidsson 12 (7 
stoðs.), Ólafur Torfason 7, Jón Ólafur Jónsson 6, 
Hafþór Ingi Gunnarsson 2. 
Tindastóll-Stjarnan 91-105 (46-54)
Stig Tindastólls: Maurice Miller 22, Svavar 
Birgisson 20, Helgi Rafn Viggósson 17, Trey 
Hampton 17 (12 frák.), Þröstur Leó Jóhannss. 9, 
Pálmi Jónss. 2, Loftur Eiríkss. 2, Einar Einarss 2. 
Stig Stjörnunnar: Fannar Freyr Helgason 26 (8 
frák./5 stoðs.), Justin Shouse 24, Guðjón 
Lárusson 18, Keith Cothran 18, Marvin 
Valdimarsson 17, Sigurjón Örn Lárusson 2. 

Valur-Njarðvík 63-92 (35-52)
Stigahæstir: Igor Tratnik 22, Birgir Björn 
Pétursson 13 - Hjörtur Hrafn Einarsson 18, Travis 
Holmes 16, Cameron Echols 12, Ólafur Helgi 
Jónsson 12, Elvar Már Friðriksson 11. 

N1 deild kvenna í handb.
Stjarnan-HK 36-34 (23-17)
Mörk Stjörnunnar(Skot): Jóna M. Ragnarsd. 9/3
 (15/4), Hanna G. Stefánsd. 6 (6) , Sólveig Lára 
Kjærnsted 6 (10), María Karlsd. 5 (6), Hildur 
Harðard. 5 (5), Rut Steinssen 4, (7), Esther 1 (1).
Varin skot: Jennifer Holmberg 7(26, 26.9%), 
Kristín Ósk Sævarsdóttir 3 (7, 42.8%)
Mörk HK (skot): Brynja Magnúsd. 9/1 (14/1), 
Arna Björk Almarsd.6 (9), Elín Anna Baldursd. 
5 (5), Elva Björg Arnarsd. 4(5), Jóna Sigríður 
Halldórsd.4 (7), Elísa Ósk Viðarsd. 3(6), Valgerður 
Ýr Þorsteinsd. 2(3), Heiðrún Björk Helgad.1 (1).
Varin skot: Ólöf K. Ragnarsdóttir 8/0 (30/2, 
26,7%), Dröfn Haraldsdóttir 4 (20, 20%)
Fram-Haukar 39-21 (19-12)
Markahæstar: Stella Sigurðardóttir 11, Elísabet 
Gunnarsdóttir 7, Ásta Birna Gunnarsdóttir 6 - 
Gunnhildur Pétursdóttir 4.

ÚRSLIT Í GÆR

KÖRFUBOLTI Haukar köstuðu frá 
sér tveimur stigum gegn Snæfelli 
þegar leikur liðsins hrundi á 
lokasprettinum á Ásvöllum í 
gær.  Snæfell skoraði 12 stig gegn 
þremur á síðustu tveimur mínútum 
leiksins og vann 93-89 sigur.

„Við vorum algjörlega með allt 
niður okkur. Vorum á hælunum, 
þungir og áhugalausir,“ sagði Ingi 
Þór Steinþórsson þjálfari Snæfells 
um fyrstu 38 mínútur leiksins.

„Við misstum ekki trúna þó 
þeir kæmust níu stigum yfir. Við 
héldum okkur við svæðið sem við 
skiptum í og fórum að frákasta upp 
úr því og fengum hraðaupphlaup. 
Ég er stoltur og ánægður með 
sjálfan mig að hafa ekki skipt 
aftur yfir í maður á mann þegar 
þeir komust í níu stig og hafði trú á 
því sem við vorum að gera,“ sagði 
Ingi Þór jafnframt.

Haukar komust níu stigum 
yfir 82-73 þegar rétt rúmar sex 
mínútur voru til leiksloka en 
fengu skotin ekki til að detta á 
lokasprettinum.

„Hvort sem við lékum vel í 38 
mínútur eða Snæfell illa þá skipt-
ir það mig engu máli úr þessu. Ég 
hefði frekar viljað spila illa í 38 og 
vel í tvær og vinna. Svona er þetta 
en þeir eru með hörkulið,“ sagði 
Pétur Ingvarsson þjálfari Hauka 
að leiknum loknum.

„Þeir breyttu um varnartaktík 
og við settum skotin ekki ofan í. 
Við sættum okkur við þriggja 
stiga skot í stað þess að sækja að 

körfunni. Þeir spiluðu ákveðið og 
komust upp með það,“ sagði Pétur.

Ingi Þór og Snæfell eiga 
deildarmeistaratitil að verja en 
Ingi Þór er ekki ánægður með 
stöðuna á liðinu í upphafi leiktíðar.

„Það er enginn liðsbragur á 
þessu. Ég er ekki ánægður með 
liðið og spilamennskuna. Þó ég sé 
ánægður með hvernig við unnum 
leikinn, þetta hlýtur að efla menn, 
er ég er ekki ánægður með hvernig 
við vorum á hælunum,“ sagði Ingi 
Þór að lokum.

Stjarnan fór í góða ferð á Sauð-
árkrók og vann 14 sigur á heima-
mönnum í Tindastól, 105-91. 
Stjörnumenn voru með örugga 
forystu stærstan hluta leiksins en 
kláruðu þó ekki leikinn endanlega 
fyrr en með góðum spretti í upp-
hafi fjórða leikhlutans. 

Njarðvíkingar unnu síðan 29 
stiga stórsigur á Valsmönnum, 
92-63, í Vodafone-höllinni að 
Hlíðarenda en báðum þessum 
liðum var spáð falli úr deildinni í 
árlegri spá fyrir mótið.    -gmi, - óój

Tvær góðar mínútur dugðu
Frábær endasprettur Snæfellinga færði þeim sigur á Haukum á Ásvöllum í 
fyrstu umferð Iceland Express-deild karla í körfubolta. Njarðvík burstaði nýliða 
Vals á Hlíðarenda og Stjörnumenn unnu öruggan sigur á Króknum. 

HAUKAR KÖSTUÐU FRÁ SÉR SIGRINUM Haukar fóru illa með góða stöðu á móti 
Snæfelli í gær. Hér reynir Davíð Páll Hermannsson sendingu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HANDBOLTI Stjörnustúlkur unnu 
36-34 sigur á HK í Garðabænum 
í N1 deild kvenna í gærkvöldi 
en þetta var fyrsti sigur 
Garðabæjarliðsins í deildinni í 
vetur. HK hafði unnið tvo fyrstu 
leiki sína, þar á meðal óvæntan 
sigur á bikarmeisturum Fram.

Stjörnustúlkur náðu góðu 
forskoti í fyrri hálfleik og voru 
23-17 yfir í hálfleik en HK komu 
grimmar inn eftir hálfleik og náðu 
að jafna leikinn um miðjan seinni 
hálfleikinn. Stjarnan tók þá leikhlé 
sem skilaði árangri og þær náðu 
aftur forystunni. 

„Ég er ánægð með karakterinn 
hjá okkur,“ sagði Stjörnukonan 
Jóna Margrét Ragnarsdóttir. 

„Við vorum sífellt að reyna að 
verja forskotið en hleypum þeim 
aftur inn í leikinn. Gústaf tekur 

þá leikhlé og vekur okkur, þá kom 
aftur stemning og við náðum að 
halda þetta út,“ sagði Jóna. 

„Þetta var mjög leiðinlegt 
tap, við vorum ekki mættar í 
fyrri hálfleik,“ sagði Brynja 
Magnúsdóttir, leikmaður HK, eftir 
leikinn. 

„Við getum gert mun betur en 
það, við ætlum okkur að sýna það 
í vetur og gerðum það í sigrinum 
á Fram. Ég vona að þessi leikur 
komi okkur niður á jörðina. Mér 
fannst við þó sýna flottan karakter 
í seinni hálfleik með að vinna upp 
þetta forskot því það eru ekki 
mörg lið sem gætu unnið upp níu 
marka forystu gegn Stjörnunni,“ 
sagði Brynja.  - kpt

Stjörnukonur unnu í gær fyrsta sigur sinn í N1-deild kvenna í handbolta í vetur:

Gústi vakti okkur í leikhléinu

JÓNA MARGRÉT RAGNARSDÓTTIR. 
Skoraði 9 mörk í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Fólk með lausnir
Hjá Nýherja starfa hátt í 300 sérfræðingar í upplýsingatækni. 
Lausnir okkar byggja á skilningi á þörfum viðskiptavina, 
framúrskarandi tækniþjónustu og tæknibúnaði frá heims-
þekktum framleiðendum. 

Með frumkvæði og metnað að leiðarljósi finnum 
við réttu lausnina fyrir þitt fyrirtæki.

Nýherji hf.    Sími 569 7700    www.nyherji.is

FÓTBOLTI Liverpool mun tjalda 
öllu sem til er þegar liðið fær 
Englandsmeistara Manchester 
United í heimsókn í ensku úrvals-
deildinni í sannkölluðum risaleik 
á Anfield í hádeginu. 

Meiðslalistinn er tæmdur 
hjá mönnum Kenny Dalglish 
og fyrirliðinn Steven Gerrard 
mun byrja sinn fyrsta leik síðan 
6. mars, en hann hefur verið 
lengi að koma til baka eftir 
nárameiðsli. 

United er búið að tapa þremur 
síðustu leikjum sínum á Anfield 
og hefur ekki unnið erkifjendur 
sína í Bítlaborginni síðan í 
desember 2007. Dalglish hefur 
enn fremur aldrei tapað fyrir Sir 
Alex Ferguson á Anfield í fimm 
leikjum þar, en þar á meðal er 3-1 
sigur Liverpool í vor.

United-maðurinn Wayne 
Rooney verður í sviðsljósinu 
en þessi fyrrverandi Everton-
maður og markahæsti leikmaður 
deildarinnar hefur ekki 
skorað á Anfield í síðustu sex 
leikjum. Eina mark Rooneys í 9 
deildarleikjum á Anfield kom í 
janúar 2005. - óój

Risaleikur á Anfield í dag:

Gerrard byrjar 
á móti United

STEVEN GERRARD Kenny Dalglish teflir 
fyrirliðanum fram í dag. MYND/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Sir Alex Ferguson, stjóri 
Manchester United, hefur biðlað 
til stuðningsmanna félagsins 
að hætta að syngja um Hills-
borough-slysið í leikjum á móti 
Liverpool, en erkifjendurnir 
mætast á Anfield í dag. 

United-menn hafa ítrekað reynt 
að strá salti í sárin með því að 
syngja um slysið á Hillsborough-
vellinum í Sheffield í undanúr-
slitaleik bikarsins árið 1989 þar 
sem 96 stuðningsmenn Liverpool 
krömdust til bana. 

„Ég lít alltaf á þessa leiki sem 
leiki ársins í enska boltanum. Við 
þörfnumst hver annars og verð-
um að sýna virðingu. Söngvar 
um Hillsborough hjálpa hvorugu 
félaginu,“ sagði Ferguson. 
 - óój

Skilaboð Sir Alex Ferguson:

Hættið að 
syngja um 
Hillsborough
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FÓTBOLTI Mikil umræða hefur átt 
sér stað um laun landsliðsþjálf-
ara Íslands. Eftir að umræðan um 
erlendan þjálfara fór í gang hefur 
heyrst að það kosti 60-70 milljónir 
króna á ári að vera með erlendan 
þjálfara. Geir Þorsteinsson, for-
maður KSÍ, segir að sú umræða 
eigi sér enga stoð í raunveruleik-
anum.

„Stjórn KSÍ setti okkur ákveð-
inn fjárhagslegan ramma fyrir 
þessa ráðningu. Við erum innan 
þess ramma. Ég vil ekki segja 
hvað Lars er nákvæmlega með í 
laun en það er talsvert minna en 
þessar 65 milljónir sem talað var 
um í sænskum fjölmiðlum,“ sagði 
Geir ákveðinn og bætti við að þó 
svo að Lagerbäck væri með hærri 
laun en fyrirrennarar hans væru 
launin ekki það há að þau trufluðu 
starfsemi KSÍ á nokkurn hátt.

Þetta er ekki í fyrsta skipti 

sem KSÍ neitar að gefa upp laun 
en launaleynd hefur fylgt sam-
bandinu lengi. Af hverju er það?

„Við höfum ekki viljað gera það 
áður og það hefur einfaldlega ekki 
breyst. Lars er samt klárlega með 
hærri laun en þjálfararnir á undan 
honum,“ sagði Geir en er Lager-
bäck með hærri laun en hann? „Já, 
Lars er með hærri laun en formað-
urinn.“

Svíinn segist vera sáttur við 
sinn samning og tekur fram að 
hann sé ekki að koma til Íslands 
peninganna vegna.

„Ef ég hefði ekki verið sáttur 
við samninginn þá hefði ég aldrei 
skrifað undir hann. Ef ég væri á 
höttunum eftir peningum hefði ég 
farið eitthvert annað en til Íslands. 
Ég er að koma hingað á fótbolta-
legum forsendum því hér er spenn-
andi tækifæri fyrir mig,“ sagði 
Lagerbäck og glotti við tönn.   - hbg

Formaður KSÍ segir allt tal um að Lagerbäck sé með 60-70 milljónir króna í árslaun sé úr lausu lofti gripið:

Lagerbäck er með hærri laun en formaðurinn

TEYMIÐ Formaður KSÍ ásamt nýja landsliðsþjálfaranum og aðstoðarmanni hans.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Í hádeginu í gær var eitt 
verst geymda leyndarmál síð-
ustu vikna afhjúpað þegar að það 
fékkst staðfest að hinn sænski 
Lars Lager bäck yrði næsti þjálf-
ari íslenska landsliðsins í knatt-
spyrnu. Tekur hann við starfinu 
af Ólafi Jóhannessyni, en aðstoð-
armaður Lagerbäcks verður Eyja-
maðurinn Heimir Hallgrímsson, 
sem hefur náð frábærum árangri 
með ÍBV síðustu tvö ár.

„Þetta eru forréttindi fyrir 
mig,“ sagði Lagerbäck á blaða-
mannafundi KSÍ í gær. „Ég er 
ánægður með að hafa fengið þetta 
starf, enda eru öll mín kynni af 
íslenskri knattspyrnu af hinu góða. 
Ég hef alltaf borið virðingu fyrir 
íslenskri knattspyrnu.“

Geir Þorsteinsson, formaður 
KSÍ, sparaði ekki lofið. „Lars er 
í hópi reyndustu landsliðsþjálf-
ara Evrópu og það er mikill feng-
ur fyrir íslenska knattspyrnu að 
fá hann til starfa. Heimir hefur 
síðan staðið sig mjög vel og hefur 
menntað sig mikið í þjálfarafræð-
um. Það er ljóst að við höfum ráðið 
mjög færa þjálfara til starfa.“

Lagerbäck er þó enn að störfum 
hjá sænska knattspyrnusamband-
inu, þar sem hann hefur starfað 
sem ráðgjafi. Samningur hans við 

Svíana rennur út um áramótin og 
þá mun hann hefja störf að fullu.

Margt líkt með Íslandi og Svíþjóð
Lagerbäck starfaði í tólf ár sem 
þjálfari sænska landsliðsins; 
fyrstu tvö árin sem aðstoðarþjálf-
ari og næstu fjögur sem aðalþjálf-
ari í samstarfi við Tommy Söder-
berg áður en hann tók alfarið 
við starfinu sjálfur. Hann óttast 
ekki að að koma inn í starfsum-
hverfi sem er minna í sniðum en 
hann hefur vanist. „Ég tel að það 
sé margt líkt með íslenskri knatt-
spyrnu og þeirri sænsku. Bæði 
lönd eiga til að mynda marga leik-
menn sem eru í atvinnumennsku 
erlendis og miðað við mína reynslu 
er viðhorf knattspyrnumanna hér 
á landi mjög gott,“ sagði Lager-
bäck. Hann hafði ekki áhyggjur 
af því að fjárhagur KSÍ væri ekki 

jafn sterkur og hjá knattspyrnu-
samböndum stærri landa, eins og 
Svíþjóðar.

„Ef við erum að tala um peninga 
eru stærstu upphæðirnar í boltan-
um í dag í kringum leikmanna-
kaup. Það er síðan allt annað mál 
þegar kemur að undirbúningi 
landsliða fyrir leiki. Öll landslið 
fá jafn marga daga og því snýst 
þetta meira um ferðakostnað og 
hversu dýr hótel eru valin. Ég von-
ast til að ég geti undirbúið íslenska 
landsliðið jafn vel fyrir leiki og ég 
undirbjó það sænska.“

Eigum möguleika eins og allir
Lagerbäck segir að Ísland hafi 
verið nokkuð heppið með riðil í 
undankeppni HM 2014. „Þetta er 
jafn riðill og nokkuð áhugaverður. 
Ég tel að öll lið eigi möguleika ef 
þau undirbúa sig vel og eru skipu-

lögð í sínum leik. Hvort það verður 
nóg í tilfelli Íslands er of snemmt 
að segja til um,” sagði Lagerbäck. 
Hann nefndi tvö atriði til sögunn-
ar sem hann lítur á sem lykilþátt í 
starfi landsliðsþjálfara.

„Það fyrsta er að hann verður að 
skipuleggja leik liðsins eins vel og 
mögulegt er. Á þeim tólf árum sem 
ég eyddi sem landsliðsþjálfari Sví-
þjóðar fóru um 70 prósent tímans 
í að undirbúa leikskipulagið. Hitt 
sem ég vil nefna er að skapa góða 
liðsheild, jafnt innan vallar sem 
utan. Hún verður að vera jákvæð 
því öðruvísi mun liðið aldrei ná 
árangri,“ sagði hann og sendi síðan 
leikmönnum skýr skilaboð. „Þeir 
sem vilja spila með landsliðinu 
verða að vera tilbúnir að leggja sig 
100 prósent fram. Annars eiga þeir 
ekkert erindi í liðið.“

Spurður hvort það væri raun-
hæft markmið að fara með Ísland 
á HM sagði hann nauðsynlegt að 
útiloka ekki neitt. „Við verðum 
að gera okkur grein fyrir því að 
Ísland er lítið land en við verðum 
samt að gefa þessu möguleika. Ég 
vil vinna fótboltaleiki – ég er ekki 
hrifinn af því að tapa.“ 

Ítarlega er rætt við Lars Lager-
bäck í helgarkafla Fréttablaðsins, 
á blaðsíðu 30. eirikur@frettabladid.is

Leikskipulag og liðsheild lykilþættir
Lars Lagerbäck var í gær ráðinn þjálfari íslenska landsliðsins í knattspyrnu. Heimir Hallgrímsson, fyrrverandi 
þjálfari ÍBV, verður aðstoðarmaður hans. Verkefni Lagerbäcks verður að koma Íslandi á HM í Brasilíu 2014.

ÞEIR EIGA AÐ KOMA ÍSLANDI Á HM Lars Lagerbäck, nýr landsliðsþjálfari Íslands, og Heimir Hallgrímsson, aðstoðarmaður hans, á blaðamannafundi KSÍ í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Undankeppni Svía undir stjórn Lagerbäcks
HM 2002*  8 sigrar, 2 jafntefli, 0 töp komst á HM í Japan og Suður-Kóreu 
EM 2004*  5 sigrar, 2 jafntefli, 1 tap komst á EM í Portúgal 
HM 2006  8 sigrar, 0 jafntefli, 2 töp komst á HM í Þýskalandi 
EM 2008  8 sigrar, 2 jafntefli, 2 töp komst á EM í Sviss og Austurríki 
HM 2010  5 sigrar, 3 jafntefli, 2 töp komst ekki á HM í Suður-Afríku 
Samanlagt: 34 sigrar, 9 jafntefli, 7 töp Sigurhlutfall 71,2%
Markatala:  105-24 (2,1 mark í leik - 0,5 mörk fengin á sig í leik) *Með Tommy Söderberg

FÓTBOLTI Geir Þorsteinsson, for-
maður KSÍ, segir að það hafi 
komið sér á óvart hversu marg-
ir erlendir þjálfarar sýndu því 
áhuga að þjálfa landsliðið.

„Við fengum gríðarlega margar 
umsóknir um starfið og ég hef 
varla tölu á því hvað þær voru 
margar. Það voru samt í það 
minnsta 30 þekkt nöfn úr knatt-
spyrnuheiminum sem sóttu um,“ 
sagði Geir um áhugann á starfinu 
og hann staðfesti að hann hefði 
meðal annars átt fund með Roy 
Keane um starfið.

„Það voru margir Englending-
ar sem sóttu um en einnig komu 
umsóknir frá Þýskalandi, Hol-
landi og Skandinavíu. Þessi mikli 
áhugi kom mér nokkuð á óvart ef 
ég á að segja eins og er.“ - hbg

Margir vildu þjálfa Ísland:

30 þekktir sóttu 
um starfið

ROY KEANE Ræddi við KSÍ eftir allt 
saman. NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Lars Lagerbäck, nýr 
landsliðsþjálfari Íslands, mun 
áfram búa í Svíþjóð en sagðist þó 
ætla að eyða eins miklum tíma og 
mögulegt væri hér á landi.

„Ég vil eyða eins miklum tíma 
og ég get hér,“ sagði Lagerbäck í 
gær. „Ég mun líka ferðast mikið 
og fylgjast með íslenskum knatt-
spyrnumönnum á meginlandi 
Evrópu og því er það ekkert 
verra fyrir mig að búa í Svíþjóð,“ 
sagði Lars. - esá

Nýr landsliðsþjálfari:

Býr áfram ytra

FÓTBOLTI Lars Lagerbäck verður 
áttundi erlendi þjálfari íslenska 
karlalandsliðsins í knattspyrnu 
sem stýrir íslenska landsliðinu 
í undankeppni stórmóts þegar 
hann tekur við á næsta ári. 

Tuttugu ár eru liðin síðan 
Svíinn Bo Johansson hætti með 
landsliðið, en hann var síðasti 
erlendi þjálfari landsliðsins. Sjö 
íslenskir þjálfarar hafa síðan 
fengið tækifærið, en Bo tók á 
sínum tíma við starfi Þjóðverjans 
Siegfried Held.

Bretinn Tony Knapp er ennþá 
sá þjálfari sem hefur stýrt A-
landsliðinu í flestum leikjum. 
Ólafur Jóhannesson var einum 
leik frá því að jafna met Knapp, 
sem stýrði íslenska liðinu í 40 
leikjum í tveimur lotum, 1974-
1977 og 1984-1985. - óój

Erlendir þjálfarar í undan-
keppnum HM eða EM:

Bo Johansson  1 sigur í 6 leikjum (5 töp)
Siegfried Held  2 sigrar í 15 leikjum (7 töp)
Tony Knapp  3 sigrar í 18 leikjum (13 töp)
Júri Ilitchev  0 sigrar í 8 leikjum (8 töp)
Henrik Enoksen  0 sigrar í 3 leikjum (3 töp)
Duncan McDowell  0 sigrar í 2 leikjum (2 töp)
Alexander Weir   0 sigrar í 4 leikjum (4 töp)

Erlendir landsliðsþjálfarar:

Sá fyrsti í heil 
tuttugu ár

BO JOHANSSON Stýrði íslenska liðinu frá 
1990 til 1991.  MYND/GETTYIMAGES
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SUNNUDAGSKVÖLD FM 92,4/93,5

SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

N4 Sjónvarp Norðurlands end-
ursýnir efni frá liðinni viku.

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 
07.00 Fréttir 07.03 Morgunandakt 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Á tónsviðinu 09.00 Fréttir 
09.03 Landið sem rís 10.00 Fréttir 10.05 
Veðurfregnir 10.15 Rykkorn í óendanlegum 
geimi 11.00 Guðsþjónusta í Árbæjarkirkju 
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 14.00 
Útvarpsleikhúsið: Sálin 15.00 Heillandi arf-
leifð 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Úr tónlistar-
lífinu: Reykholtshátíð 2011 17.30 Ég er ekki 
að grínast 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skorningar 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Óskastundin 19.40 Fólk og fræði 20.10 
Hljóðritasafnið 21.05 Tilraunaglasið 22.00 
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvölds-
ins 22.20 Sker 23.15 Sagnaslóð 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1

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 endurtek-
in um helgar og allan sólar-
hringinn.

10.00 My Family  10.30 Fawlty Towers  
11.05 Fawlty Towers  11.40 Fawlty Towers  
12.20 Fawlty Towers  12.55 Fawlty Towers  
13.30 Top Gear  14.20 Top Gear  15.10 
Top Gear  16.00 Dancing with the Stars  
17.20 Dancing with the Stars  18.00 The 
Graham Norton Show  18.45 Live at the 
Apollo  19.30 Live at the Apollo  20.15 
Live at the Apollo  21.00 Dancing with 
the Stars  22.20 Dancing with the Stars  
23.00 The Graham Norton Show  23.45 
Live at the Apollo  00.30 Live at the 
Apollo  01.15 Live at the Apollo  

09.05 Hannah Montana  09.30 Gepetto 
News  10.00 DR Update - nyheder og 
vejr  10.10 Boxen  10.25 SOSU‘er på 
hjemmebane  10.55 OBS  11.10 Familien 
Hughes  12.00 Gudstjeneste i DR 
Kirken  12.45 HåndboldSøndag  14.50 
Mission: Ekstremsport  15.25 Mr. Beans 
bedste  16.30 TV Avisen med Sport og 
Vejret  17.00 OBS  17.30 Søren Ryge  
18.00 Borgen  19.00 21 Søndag  19.40 
Fodboldmagasinet  20.05 Broen  21.05 
Taggart  21.55 Det Nye Talkshow med 
Anders Lund Madsen  22.40 Snapshot: 
Rasmus Seebach 

06.40 Førkveld  07.20 Ut i nærturen  
07.35 Schrödingers katt  08.05 Puls  
08.35 Norge rundt  09.00 Skavlan  10.00 
Kingdom  10.45 Ut i naturen: Magasin  
11.15 Solgt!  11.45 QuizDan  12.45 Folk  
13.15 4-4-2  15.30 Underveis  16.00 
Bokprogrammet  16.30 Newton  17.00 
Søndagsrevyen  17.45 Sportsrevyen  
18.05 Siffer  18.35 Norskekysten  
19.15 Valkyrie  21.10 Kveldsnytt  21.30 
Filmbonanza  22.00 Schmokk  22.30 
Hvit Nigger  23.30 Blues jukeboks  04.30 
Morgennytt

08.00 Morgunstundin okkar

10.25 Bombubyrgið (4:26) (e)

10.55 Melissa og Joey (4:30) 
(e)

11.20 Landinn (e)

11.50 Djöflaeyjan (4:27) (e)

12.30 Silfur Egils

14.00 Hvítabirnir - Njósnari á 
ísnum (2:2) (e)

15.00 Ísþjóðin með Ragnhildi 
Steinunni (7:8) (e)

15.30 Íslandsmótið í hand-
bolta (Grótta - Afturelding, karl-
ar) BEINT

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Hér er ég (11:12)

17.37 Leó (3:4)

17.41 Hrúturinn Hreinn (29:40)

17.48 Skúli Skelfir (46:52)

18.00 Stundin okkar

18.30 Kexvexmiðjan (4:6) (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Landinn

20.10 Fjársjóður framtíðar 
Upptaka frá 100 ára afmælishátíð 
Háskóla Íslands í Hörpu 8. október.

21.15 Lífverðirnir (Livvagterne) 

22.15 Sunnudagsbíó - Úrvals-
sveitin (Tropa de Elite) Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi barna.

00.10 Silfur Egils (e)

01.30 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

12.10 Rachael Ray (e)

12.50 Rachael Ray (e)

13.35 Rachael Ray (e)

14.15 Being Erica (8:12) (e)

15.00 Kitchen Nightmares 
(2:13) (e)

15.50 Málið: Geiri í Goldfin-
ger (1:4) (e)

16.20 Nýtt útlit (5:12) (e)

16.50 HA? (4:12) (e)

17.40 Outsourced (5:22) (e)

18.05 According to Jim (9:18) 
(e)

18.30 Mr. Sunshine (9:13) (e)

18.55 Rules of Engagement 
(24:26) (e)

19.20 30 Rock (7:23) (e)

19.45 America‘s Funniest 
Home Videos (25:50) (e)

20.10 Top Gear USA (3:10)

21.00 Law & Order: Special 
Victims Unit (5:24) 

21.50 The Borgias (8:9) 

22.40 Hæ Gosi (3:8) (e) Spreng-
hlægilegir en um leið óþægilegir 
gamanþættir um bræðurna Börk og 
Víði og fólkið í lífi þeirra.

23.10 House (6:23) (e)

00.00 Nurse Jackie (2:12) (e)

00.30 United States of Tara 
(2:12) (e)

01.00 The Borgias (8:9) (e)

01.50 Top Gear USA (3:10) (e)

02.40 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America

06.45 The McGladrey Clas-
sic (3:4)

08.45 World Golf Champions-
hip 2011 (4:4)

13.00 Portugal Masters (2:2)

17.00 Golfing World

18.00 The McGladrey Clas-
sic (4:4)

21.00 The McGladrey Clas-
sic (4:4)

00.00 ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2

11.35 Tricky TV (9:23)

12.00 Spaugstofan

12.30 Nágrannar

12.50 Nágrannar

13.10 Nágrannar

13.30 Nágrannar

13.50 Nágrannar

14.15 Spurningabomban (3:9)

15.30 Borgarilmur (8:8)

16.15 Heimsendir (1:9)

16.55 Oprah

17.40 60 mínútur

18.30 Fréttir Stöðvar 2

19.20 Frasier (12:24)

19.45 Sjálfstætt fólk (4:38) 

20.25 Heimsendir (2:9) Ný ís-
lensk þáttaröð frá þeim sömu og 
færðu okkur Fangavaktina. Þættirn-
ir gerast á afskekktri geðdeild árið 
1992, nánar tiltekið um verslunar-
mannahelgina. Þar kynnumst við 
skemmtilegum persónum; starfs-
mönnum og vistmönnum. Með 
aðalhlutverk fara Pétur Jóhann Sig-
fússon, Halldór Gylfason, Nína Dögg 
Filippusdóttir, Jörundur Ragnars-
son, Karl Ágúst Úlfsson og Sigurður 
Sigurjónsson.

21.10 The Killing (4:13) Spenn-
andi og dularfullur sakamálaþátt-
ur um rannsókn lögreglu á morði 
á ungri stúlku. Eftir því sem lög-
regla finnur fleiri vísbendingar sog-
ast áhorfandinn inn í þrjár að-
skildar harmsögur sem allar eiga 
eftir að tengjast á bæði voveifleg-
an 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.

22.00 Game of Thrones (9:10) 
23.00 60 mínútur

23.45 Daily Show: Global Edi-
tion

00.10 Covert Affairs (1:11)

01.30 Big Love (7:9)

02.25 Weeds (13:13)

02.55 It‘s Always Sunny In 
Philadelphia (12:13)

03.15 The Godfather 1

06.05 Frasier (12:24)

08.00 Duplicity

10.05 Nights in Rodanthe

12.00 UP

14.00 Duplicity

16.05 Nights in Rodanthe

18.00 UP

20.00 Don Juan de Marco

22.00 Fracture

00.00 Johnny Was

02.00 Sione‘s Wedding

04.00 Fracture

06.00 The Secret Life of Bees

13.45 America‘s Got Talent 
(29:32)

15.05 America‘s Got Talent 
(30:32)

15.50 Bold and the Beautiful

16.10 Bold and the Beautiful

16.30 Bold and the Beautiful

16.50 Bold and the Beautiful

17.10 Bold and the Beautiful

17.35 Tricky TV (9:23)

18.00 Spaugstofan

18.30 ET Weekend

19.15 Ísland í dag - helgar-
úrval

19.40 The X Factor (7:40) Stór-
glæsilegur skemmtiþáttur með 
Simon Cowell í fararbroddi. Rétt eins 
og í Idol verður sungið til sigurs, allt 
þar til einn söngvari eða söngflokk-
ur stendur uppi sem sigurvegari, 5 
milljón dollurum ríkari og með nýjan 
plötusamning.

21.10 Næturvaktin

21.40 Næturvaktin

22.10 Næturvaktin

22.40 Næturvaktin

23.10 ET Weekend

23.55 Tricky TV (9:23)

00.20 Sjáðu

00.45 Fréttir Stöðvar 2 

01.30 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

08.00 F1: Við endamarkið

08.30 Spænski boltinn: Barce-
lona - Racing

10.20 EAS þrekmótaröðin

11.00 Golfskóli Birgis Leifs 
(9:12)

11.30 Formúla 1 Útsending frá 
kappakstrinum í Kóreu.

14.00 F1: Við endamark-
ið Keppni helgarinnar í Formúlu 1 
kappakstrinum krufin til mergjar.

14.30 Spænski boltinn: Real 
Madrid - Betis Útsending frá leik í 
spænsku úrvalsdeildinni.

16.20 The Masters Útsending frá 
lokadeginum á fyrsta risamóti árs-
ins, The Masters. Allir bestu kylfing-
ar heims berjast um ein eftirsóttustu 
verðlaunin í golfheiminum.

21.30 Kings Ransom Einstök 
heimildarmynd um óvænta sölu ís-
hokkístjörnunnar Waynes Gretzky 
frá Edmonton Oilers til Los Angeles 
Kings árið 1988. 

22.30 Bernard Hopkins - Chad 
Daw

08.40 Stoke - Fulham

10.30 Chelsea - Everton

12.20 Arsenal - Sunderland 
Bein útsending frá leik Arsenal og 
Sunderland í ensku úrvalsdeildinni.

14.45 Newcastle - Totten-
ham Bein útsending frá leik New-
castle United og Tottenham Hotspur 
í ensku úrvalsdeildinni.

17.00 Sunnudagsmessan

18.15 WBA - Wolves Útsending 
frá leik West Bromwich Albion og 
Wolverhampton Wanderers 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 Liverpool - Man. Utd. 
Útsending frá stórleik Liverpool og 
Manchester United í ensku úrvals-
deildinni.

23.10 Sunnudagsmessan

00.25 Newcastle - Tottenham

02.15 Sunnudagsmessan

10.55 Från Lark Rise till Candleford  11.55 
Starke man  12.25 Robinson  12.55 Helt 
magiskt  13.55 Rapport  14.00 Simning: 
Världscupen i Stockholm  15.55 Sportnytt  
16.00 Rapport  16.10 Regionala nyheter  
16.15 Världens Barn  17.00 Sportspegeln  
17.30 Rapport  17.55 Regionala nyheter  
18.00 Moraeus med mera  19.00 Starke 
man  19.30 Brottsplats Edinburgh  21.25 
Jo Brand - rätt uppochner  22.15 Rapport  
22.20 Bron  23.20 Rapport  23.25 Friday 
night dinner  23.50 Landet Brunsås  
00.20 Rapport  00.25 En andra chans  

Stöð 2 kl. 20.25
Heimsendir
Fjörið heldur áfram hjá starfsfólki og vistmönnum 
Heimsenda.Um verslunarmannahelgina ákveður iðju-
þjálfinn Lúðvík að halda útilegu fyrir vistmenn. Einar á erfitt 
með að aðlagast lífinu að Heimsenda og gagnrýnir ríkjandi 
fyrirkomulag en þegar hann kynnist Oddu, sem kölluð er 
Nostradamus af því að hún telur sig sjá inn í framtíðina, og 
Karli Magnúsi, sem gengur með hjálm svo heilinn springi 
ekki út úr hausnum á honum, fara hjólin að snúast. 

Meðan á þessu öllu gengur kynnist Álfheiður vand-
ræðaunglingnum Eygló, einum af duldu persónuleikum 
Margeirs Orra. Heimsendir er frá þeim sömu og gerðu 
Næturvaktina, Dagvaktina og Fangavaktina. Í aðalhlut-
verkum eru Halldór Gylfason, Pétur Jóhann Sigfússon, 
Nína Dögg Filippusdóttir, Jörundur Ragnarsson, Karl Ágúst 
Úlfsson og Sigurður Sigurjónsson.

> Johnny Depp
„Er ég rómantískur? Ég hef séð 
kvikmyndina Wuthering Heights 
tíu sinnum. Já, ég er róman-
tískur.“ 
Johnny Depp leikur í kvikmynd-
inni Don Juan de Marco sem 
segir frá geðlækni sem er beðinn 
um að hjálpa dreng sem telur sig 
vera frægasta kvennabósa allra 
tíma. Myndin er sýnd á Stöð 2 
Bíói kl. 20.
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Sony Center Kringlunni
588 7669
www.sonycenter.is

GLÆSILEGT 40” LED SJÓNVARP Á GÓÐU VERÐI 
KDL-40EX520

40” SONY GÆÐI Á GÓÐU VERÐI
KDL-40EX720

Sony myndgæði í þrívíddarsjónvarpi 
með innbyggðum sendi. Hér getur þú 
notað netið án þess að ræsa tölvuna!

FLOTT 46” SJÓNVARP Á FRÁBÆRU VERÐI 
KDL-46CX520

GLÆSILEGT 46” LED SJÓNVARP 
KDL-46NX720 

 Full HD 1920x1080 punktar 
 EDGE LED baklýsing 
 X-Reality myndvinnslukerfi, tryggir skerpu og mýkt 
 Bravia Internet sjónvarp 
 Opera netvafri innbyggður  
 USB tengi fyrir video, tónlist og ljósmyndir

Tilboð 179.990.-  Verð áður 209.990.- 

 Full HD 1920x1080 punktar 
 EDGE LED baklýsing 
 Motionflow 200 Hz X-Reality myndvinnsla
 X-Reality myndvinnslukerfi
 Bravia Internet sjónvarp 
 Opera netvafri innbyggður  
 USB tengi fyrir video, tónlist og ljósmyndir
 WI-FI innbyggt

Tilboð 199.990.-  Verð áður 249.990.- 

 Full HD 1920x1080 punktar 
 X-Reality myndvinnslukerfi, tryggir skerpu og mýkt 
 Bravia Internet sjónvarp 
 Opera netvafri innbyggður
 USB tengi fyrir video, tónlist og ljósmyndir
 Hægt að nota Smart síma sem fjarstýringu

Tilboð 199.990.- Verð áður 239.990.- 

 Full HD 1920x1080 punktar 
 Dynamic EDGE LED baklýsing 
 Motionflow 400 Hz X-Reality myndvinnsla
 Bravia Internet sjónvarp 
 Opera netvafri innbyggður, WI-FI innbyggt
 USB tengi fyrir video, tónlist og ljósmyndir

Tilboð 359.990.- Verð áður 419.990.-

199.990,-
Tilboð

Sparaðu 50.000.-

Álstandur er aukabúnaður

Áhyggjulaus sjónvarpskaup
Nýja EX7200 línan frá Sony er þunn, 200 riða, 
með upptöku og Opera internetvafra 

Sony Center býður 5 ára ábyrgð á sjónvörpum án aukakostnaðar
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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

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

17.00 Motoring 17.30 Eldað með 
Holta 18.00 Hrafnaþing 19.00 Mot-
oring 19.30 Eldað með Holta 20.00 
Hrafnaþing 21.00 Græðlingur 21.30 
Svartar tungur 22.00 Björn Bjarnason 
22.30 Tölvur tækni og vísindi 23.00 
Fiskikóngurinn  23.30 Gunnar Dal 
00.00 Hrafnaþing

21.00 Helginn

08.00 What a Girl Wants

10.00 Something‘s Gotta Give

12.05 Kapteinn Skögultönn

14.00 What a Girl Wants

16.00 Something‘s Gotta Give

18.05 Kapteinn Skögultönn

20.00 Waiting to Exhale

22.00 Zodiac

00.00 Lonely Hearts

02.00 Edmond

04.00 Zodiac

06.00 Don Juan de Marco

06.00 ESPN America 07.45 The McGla-
drey Classic (2:4)
10.15 Golfing World
11.05 The McGladrey Classic (2:4)
13.35 World Golf Championship 2011 (3:4)
17.35 Inside the PGA Tour (41:45)
18.00 The McGladrey Classic (3:4)
21.00 The McGladrey Classic (3:4)
00.00 ESPN America

15.55 Gilmore Girls (11:22)
16.40 Nágrannar
18.25 Cold Case (16:23)
19.15 Spurningabomban (3:9)
20.00 Heimsendir (1:9)
20.40 Heimsréttir Rikku (8:8)
21.15 Borgarilmur (8:8)
21.55 Týnda kynslóðin (9:40)
22.25 It‘s Always Sunny In Philadelphia 
22.50 Ástríður (9:12) (10:12) (11:12) (12:12)
00.30 Glee (2:22)
01.15 Gilmore Girls (11:22)
02.00 Cold Case (16:23)
02.45 Spaugstofan
03.15 Spurningabomban (3:9)
04.10 Týnda kynslóðin (9:40)
04.35 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (12:13)
04.55 Sjáðu
05.20 Fréttir Stöðvar 2 

08.00 QI  08.30 QI  08.55 QI  09.25 QI  09.55 
My Family  10.25 My Family  10.55 My Family  
11.25 My Family  11.55 Top Gear  12.45 Top 
Gear  13.40 Top Gear  14.30 Top Gear  15.20 
Top Gear  16.15 Top Gear  17.10 Top Gear  18.00 
Silent Witness  18.55 Silent Witness  19.50 Spooks  
20.40 Spooks  21.40 Silent Witness  22.35 Silent 
Witness  23.30 Spooks  00.25 Spooks  01.20 
Silent Witness  02.15 Silent Witness  03.10 Spooks  

10.00 DR Update - nyheder og vejr  10.10 Tidens 
tegn - TV på tegnsprog  10.55 Sign up  11.10 Jamies 
australske kokkeskole  11.55 Mr. Bean  12.20 
Maestro  13.20 Ved du hvem du er?  14.20 Skjulte 
Stjerner  15.20 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  17.00 
Mr. Beans bedste  18.00 Min søsters børn i Ægypten  
19.15 Kriminalkommissær Barnaby  20.45 Jeanne 
d‘Arc  23.15 Borgen  04.00 Noddy  04.10 Gnotterne 

08.30 Patioer i Cordoba  09.00 Jobben er livet  
09.40 Lån meg din kone  11.00 Nordsjøens livs-
nerve  11.15 Hvem tror du at du er?  12.15 Kingdom  
13.00 Tre menn i mer enn en båt  14.00 Valpekullet  
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 Downton Abbey  
23.00 Haven  23.40 Dansefot jukeboks m/chat 

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 
Bæn 07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 
08.05 Við sjávarsíðuna 09.00 Fréttir 09.03 
Út um græna grundu 10.00 Fréttir 10.05 
Veðurfregnir 10.15 Kvika 11.00 Vikulokin 
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 13.00 Flakk 14.00 
Hnapparatið 14.40 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: Brynjólfur 
Jóhannesson 20.00 Blóðbrullup 
21.25 Spánatónar 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

11.25 Skavlan  12.25 Landet Brunsås  12.55 
Lykke  13.55 Rapport  14.00 Simning: Världscupen 
i Stockholm  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  19.55 Världens Barn  20.00 Stulen 
identitet  20.50 Rapport  20.55 Jonathan Ross 
show  21.45 Bröderna Reyes  22.35 Rapport  
22.40 Varannan vecka  00.15 Rapport 

08.00 Morgunstundin okkar
10.30 Ísþjóðin með Ragnhildi Stein-
unni (7:8) (e)
11.00 360 gráður (2:20) (e)
11.25 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
12.05 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
12.45 Kastljós (e)
13.15 Kiljan (e)
14.05 Frá þjóð til þjóðar (e)
15.00 Guðrún Ebba (e)
16.05 Útsvar (e)
17.05 Ástin grípur unglinginn (21:23)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Franklín (12:13)
18.25 Úrval úr Kastljósi
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Kexvexmiðjan (4:6) Gamanþátta-
röð undir stjórn Gísla Rúnars Jónssonar.
20.10 Bjargvætturinn (The Last Air-
bender) Ævintýramynd um Aang sem reyn-
ir að bjarga Vatns-, Jarðar- og Loftþjóðinni frá 
þrældómi. Leikstjóri er M. Night Shyamalan. 
Bandarísk bíómynd frá 2010.      
21.55 Ástarraunir (Feast of Love) Mynd 
um þær ýmsu myndir sem ástin tekur á sig 
innan vinahóps í Oregon. Leikstjóri er Robert 
Benton. Bandarísk bíómynd frá 2007. Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.
23.40 Systrafélagið (Sorority Row) Atriði 
í myndinni eru ekki við hæfi barna.
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.40 The X Factor (7:40)
15.10 Sjálfstætt fólk (3:38)
15.50 Friends (4:24) 
16.15 How I Met Your Mother (5:24)
16.40 Týnda kynslóðin (9:40) 
17.10 ET Weekend
17.55 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir 
18.56 Lottó 
19.04 Ísland í dag - helgarúrval
19.29 Veður 
19.35 Spaugstofan Spéfuglarnir Karl 
Ágúst Úlfsson, Pálmi Gestsson, Sigurður 
Sigurjónsson og Örn Árnason fara nú yfir at-
burði liðinnar viku og sýna okkur þá í spaugi-
legu ljósi.
20.05 America‘s Got Talent (29:32) 
Fimmta þáttaröðin af þessari stærstu hæfi-
leikakeppni heims. Keppendur eru af öllum 
stærðum og gerðum og hæfileikarnir jafn 
misjafnir og keppendur eru margir. Dóm-
ararnir eru þau Piers Morgan, Sharon Os-
bourne og grínistinn Howie Mandel. Kynn-
ir er Nick Cannon sem er vel þekktur leikari, 
grínisti með meiru og þar að auki eiginmaður 
söngkonunnar Mariuh Carey.
21.25 America‘s Got Talent (30:32) 
22.10 The International Spennutryllir 
um Interpol-fulltrúann, Louis Salinger (Clive 
Owen) og saksóknarann, Eleanor Whitman 
(Naomi Watts) sem saman reyna að kné-
setja einn stærsta banka heims. Þau eru 
sannfærð um að þessi banki stundi marg-
víslega ólöglega starfsemi, þar á meðal pen-
ingaþvætti, vopnasölu og fjármögnun á 
hryðjuverkastarfsemi. Rannsókn tvíeykisins 
leiðir þau frá Berlín til Mílanó, New York og 
jafnvel Istanbul, en því lengur sem þau leita 
leiða til að koma lögum yfir bankann lenda 
þau í stöðugt meiri hættu.
00.05 A Cool, Dry Place Dramatísk 
mynd um Russell, metnaðarfullan lögfræðing 
sem flytur ásamt syni sínum til heimabæjar 
síns eftir að konan hans yfirgefur hann.
01.40 Independence Day
04.00 Tropic Thunder
06.00 ET Weekend

06.00 Pepsi MAX tónlist
13.25 Rachael Ray (e)
14.50 Real Housewives of Orange Co-
unty (15:17) (e)
15.35 Friday Night Lights (8:13) (e)
16.25 Top Gear USA (2:10) (e)
17.15 Game Tíví (5:14) (e)
17.45 The Bachelorette (9:12) (e)
19.15 The Marriage Ref (7:10) (e) Bráð-
skemmtileg þáttaröð þar sem stjörnudóm-
stóll leysir úr ágreiningsmálum hjóna. Grín-
istinn Jerry Seinfeld er hugmyndasmiðurinn 
á bak við þættina en kynnir og yfirdómari er 
grínistinn Tom Papa.
20.00 Got To Dance (8:21) Þættirnir Got 
to Dance nutu mikilla vinsælda á Skjá einum 
á síðasta ári en þar keppa hæfileikaríkustu 
dansararnir sín á milli þar til aðeins einn 
stendur eftir sem sigurvegari. 
20.50 French Kiss Rómantísk gaman-
mynd frá árinu 1995 með þeim Meg Ryan, 
Kevin Kline og Timothy Hutton í aðalhlutverk-
um. Kate er trúlofuð og með allt á hreinu 
en þegar unnustinn fellur fyrir annarri konu í 
París yfirstígur hún flughræðsluna og flýgur til 
Frakklands til að taka í taumana.
22.45 The Thomas Crown Affair (e) 
Bandarísk spennumynd frá árinu 1999. 
Myndin fjallar um hinn moldríka Thomas 
Crown sem stelur ódauðlegum listaverkum.
00.45 HA? (4:12) (e)
01.30 Smash Cuts (40:52)
01.50 Judging Amy (16:23) (e)
02.35 Jimmy Kimmel (e)
04.05 Got To Dance (8:21) (e)
04.55 Pepsi MAX tónlist

10.00 EAS þrekmótaröðin
10.25 Fréttaþáttur Meistaradeildar
10.55 Shellmótið
11.45 Formúla 1 2011 - Tímataka
13.15 Kolon Korea Open
15.20 La Liga Report
15.50 Spánn: Real Madrid - Betis BEINT
17.50 Spánn: Barcelona - Racing BEINT
20.00 Þýski handb.: Hamburg - Flensburg
21.35 Box - Bernar Hopk - Winky Wright
23.15 Real Madrid - Betis
01.00 Bernar Hopk. - Chad Daw BEINT
05.30 Formúla 1 BEINT

10.35 Premier League World
11.05 Premier League Preview
11.35 Liverpool - Man. Utd. BEINT
13.45 Man. City - Aston Villa BEINT
16.15 Chelsea - Everton BEINT
18.45 Stoke - Fulham
20.35 Norwich - Swansea
22.25 Wigan - Bolton
00.15 QPR - Blackburn

> Stöð 2 Sport 2 kl. 11.35
Liverpool - Manchester United

Risarnir mætast í enska boltanum í 
dag þegar Liverpool tekur á 
móti Manchester United á 
Anfield Road. Leikurinn 
er í beinni útsendingu 
á Stöð 2 Sport 2 og 
má búast við mikilli 
skemmtun. Sex aðrir 
leikir fara fram í 
úrvalsdeildinni í dag 
og verða þeir allir 
sýndir beint. 

Það eru bæði gömul sannindi og ný að vel þurfi að 
vanda til þess sem lengi á að standa. Slíkt á ekki 
síst við um sjónvarpsþætti þar sem, að mínu mati, 
„áhorfanlegheit“ efnisins snúast að mestu leyti um 
að handrit og saga séu í lagi.

Ef sögupersónurnar tala til áhorfenda og samtöl 
og atburðarás eru grípandi er það mun meira virði 
en sprengingar og tæknibrellur.

Tökum sem dæmi nýju þáttaröðina 
Terra Nova. Þar er hvergi til sparað í 
leikmynd eða tölvuteiknuðum brellum, 
en ég hef alls kostar ekki náð að tengja 
við eina einustu manneskju úr 
þessu einsleita og ótrúlega 
fyrirsjáanlega persónugalleríi 
sem þar er boðið upp á.

Andstaðan við það eru þáttaraðir eins og 
Sopranos, Wire og Boardwalk Empire þar sem 
valinn maður og kona eru í hverju rúmi, jafnt fyrir 
framan myndavél og aftan og persónur eins og Tony 
Soprano, Jimmy McNulty og Nucky Thompson standa 
manni ljóslifandi fyrir hugskotssjónum.

Það er ekki beint hlaupið að því að finna íslenska 
samsvörun fyrir þessa kenningu þar sem inn-
lend dagskrárgerð hefur ekki beint verið plöguð af 
íburðarmiklum pródúksjónum. Þó má geta þess að 
mig þvarr úthald til að fylgjast með Tíma nornarinnar 
síðasta vor einmitt af þessum orsökum; kjánaleg 
samtöl og óáhugaverðar sögupersónur.

Nýjasta íslenska trompið er Heimsendir. Fyrsti 
þátturinn fannst mér lofa mjög góðu og ég vona 
að ég verði ekki fyrir vonbrigðum annað kvöld.

VIÐ TÆKIÐ ÞORGILS JÓNSSON OG ÁHORFANLEGHEIT SJÓNVARPSEFNIS

Persónusköpunin trompar íburð

Vegleg og aukin íþróttaumfjöllun 
í Fréttablaðinu mánudaga

Íþróttahelgin gerð 
upp í Fréttablaðinu

Allt sem þú þarft...



Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir
Akranes - Ísafjörður - Selfoss - Reykjanesbær - Dalvík
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Pylsa eða pizza
og kók

Kaffi Garður Skútuvogi opið til kl. 17 um helgar.

99 kr.

aðeins
ÍS

199 kr.

Bleik helgi

4 stk.
Erika og Caluna

Veljið sjálf!

 1.299 kr.

50 stk.  túlipanar

50 stk.  krókusar

20 stk.  páskaliljur
1.189 kr.

1.699 kr.

25%afsl.

Allar bleikar vörur

ALLUR ÁGÓÐI AF 

BLEIKUM RÓSABÚNTUM 

RENNUR TIL 

KRABBAMEINSFÉLAGSINS!

Ráðgjöf í blómlaukum
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25
25 ára velgengni
EÐAL GINSENGS
á Íslandi

Eingöngu notaður
virkasti hluti rótarinnar

   Skerpir athygli - eykur þol
   Kveðjum slen og streitu

PERSÓNAN

Jóhanna Metúsalemsdóttir

Aldur: 41 árs.
Starf: Skartgripahönnuður.
Búseta: New York.
Fjölskylda: Er gift Paul Weil og á 
tvo gullmola, Indíu Salvöru og Lólu 
Salvöru.
Stjörnumerki: Naut og hundur í 
því kínverska.

Jóhanna hannar skart undir nafninu Kría. 
Hún var á meðal þeirra íslensku hönnuða 
sem sýndu á Norræna tískutvíæringnum 
í Seattle á dögunum.

„Það er nóg að gera hjá mér þessa vikuna,“ segir 
Ragnhildur Gunnarsdóttir trompetleikari.

Ragnhildur kemur 18 sinnum fram á Iceland 
Airwaves-hátíðinni, sem hófst á miðvikudag. Hún 
blæs í trompetið með hljómsveitunum Nora, Valdi-
mar, Útidúr, Orphic Oxtra og hinni gríðarlega vin-
sælu Of Monsters and Men. Dagskráin hjá Ragnhildi 
hófst á þriðjudag, með tónleikum með Útidúr á Kaffi-
barnum, en þegar Fréttablaðið náði í hana var hún 
stödd í auga hvirfilbylsins, ef svo má að orði komast. 

„Þetta er mjög skemmtilegt, en þetta er erfitt — 
trompet er ekki auðveldasta hljóðfærið til að spila 
mikið á. Þannig að ég verð þreytt þegar það er mikið 
að gera, en þetta er gaman.“

Ertu þá ekki með þanin lungu?
„Jú, það mætti segja það.“
En þarf að huga að einhverju sérstöku mataræði til 

að þrauka út svona törn?
„Nei, ég er aðallega að reyna að finna tíma til að 

borða. Ég er hlaupandi út um allt.“
Ragnhildur hefur spilað á trompet síðustu tólf ár, 

frá því hún var tíu ára gömul, og nemur djass í FÍH. 
Hún segir vinsældir trompetsins vera að aukast þar 
sem það sé vart þverfótað fyrir trompetleikurum á 

Iceland Airwaves. „Það eru trompetleikarar úti um 
allt,“ segir hún. „Trompetið er loksins orðið töff. Það 
var ekki töff fyrir svona tíu árum, enda bara tengt 
við lúðrasveitir og svona. Nú getur maður spilað í 
víðara samhengi.“ - afb

Trompetið er loksins orðið töff

NÓG AÐ GERA Ragnhildur kemur 18 sinnum fram á Iceland 
Airwaves-hátíðinni með fimm hljómsveitum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Mér er illa við þetta því fólk veit yfirleitt ekki hvað 
það er að kaupa, það getur verið ákaflega svekkjandi 
að vera kominn á tónleikastað og uppgötva að maður 
hafi keypt köttinn í sekknum fyrir tugi þúsunda,“ 
segir Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Airwaves-
hátíðarinnar. Á vefsíðunni bland.is er að finna 164 
auglýsingar þar sem armbönd á tónlistarhátíðina eru 
auglýst til sölu. 

Fyrsta auglýsingin var sett inn fyrir tuttugu dögum 
og eftir það fór þeim ört fjölgandi. Fyrstu söluaðilarn-
ir reyndu að hagnast á miðasölunni og seldu armbönd-
in fyrir meira en 20 þúsund krónur en venjulegur miði 
kostaði í kringum 16 þúsund í forsölu. Grímur segist 
hafa séð á netinu miða auglýstan fyrir fjörutíu þús-
und en vissi þó ekki hvort sá miði hefði selst. Þá hefði 
starfsfólk hátíðarinnar lagt gildru fyrir aðila sem 
reyndi að selja forgangspassa á netinu.  

Eftir að hátíðin hófst ber hins vegar meira á því 
að fólk vilji losa sig við miðana og fá einhvern smá-
aur tilbaka. Þetta er þá fólk sem á ekki heiman-
gengt af einhverjum orsökum. Grímur varar hins 
vegar við þessu og segir að þau vilji auðvitað helst 
að endursala á armböndunum væri ólögleg. „En 
þetta er bara lífið, maður leggur ekki 
niður almannabótakerfið af því að það 
eru nokkrar hræður að reyna að svindla 
á kerfinu.“ - fgg

Braskað með miða á Airwaves

GRÍMUR ATLASON Framkvæmdastjóri 
Iceland Airwaves hefur séð miða á hátíðina 

auglýstan á fjörutíu þúsund krónur.

„Ég elska að vera hérna og allir eru 
búnir að vera rosalega almennileg-
ir við mig,“ segir kanadíski dans-
arinn Rebecca Holst sem er stödd 
hér á landi til að koma fram á Ice-
land Airwaves með hljómsveitinni 
Human Woman. 

Holst, sem er þekkt undir lista-
mannsnafninu Becca Hoop, sér-
hæfir sig í að húla hringjum en hún 
er menntuð í nútímadansi og ball-
ett. „Ég sneri mér að húlahringjum 
fyrir tíu árum og var meðal annars 
með námskeið og uppákomur í Kan-
ada áður en ég flutti mig um set 
til Berlínar til að einbeita mér að 
ferli mínum. Maður þarf að æfa sig 
mikið til að verða góður í að húla 
en það er svo gaman að flestir setja 
það ekki fyrir sig,“ segir Holst, 
sem ferðast nú um allan heim til 
að halda námskeið og kenna dans 
með húlahringjum.

Jón Atli Helgason, sem er í 
hljómsveitinni Human Woman 
ásamt Gísla Galdri Þorgeirssyni, 
sá Holst koma fram á næturklúbbi 
í Berlín og heillaðist af hæfileik-
um stúlkunnar og bað hana um að 
koma fram í tónlistarmyndbandi 
sveitarinnar. Í kjölfarið bað Jón 
Atli hana um að troða upp með 
sveitinni á Iceland Airwaves-hátíð-
inni en svo skemmtilega vill til að 
Holst á ættir að rekja til Íslands og 
var því fljót að samþykkja boðið.

„Ég var ekki lengi að ákveða að 
koma með strákunum hingað þar 
sem ég á rætur að rekja til lands-
ins og hef aldrei komið áður,“ segir 
Holst en langamma hennar og afi 
fluttu frá Íslandi til Kanada árið 
1886. 

„Þannig að ég á fullt af ættingj-
um hérna sem ég ætla að nýta tæki-
færið og heimsækja,“ segir Holst, 
sem dvelur á Íslandi næstu tvær 
vikurnar og ætlar að ferðast um 
landið og skoða hvaðan forfeður 
hennar komu. „Ég kann ekki að 
segja nöfnin á stöðunum sem ég 

ætla að skoða en verð úti um allt 
land,“ segir Holst en þeir sem vilja 
sjá Beccu Hoop leika listir sínar 
er bent á að koma við í Bláa lóninu 

í dag um klukkan 13.00 en þar er 
hið svokallaða Blue Lagoon Chill 
í tengslum við Airwaves-hátíðina. 
 alfrun@frettabladid.is

BECCA HOOP: GETUR HÚLAÐ 20 HRINGJUM Í EINU

Vestur-Íslendingur slær í 
gegn með húlahoppi sínu

BECCA HOOP Dansarinn Rebecca Holst hefur vakið athygli fyrir fimi sína með húla-
hringina en hún er stödd hér til að koma fram á Airwaves og hitta ættingja sína en 
Holst er af íslenskum ættum.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Kreppan í dag er bara barnaleikur miðað við 18. 
öldina,“ segir kvikmyndagerðarmaðurinn Björn 
Brynjúlfur Björnsson. Hann hefur unnið að gerð 
fjögurra þátta sjónvarpsseríu um 18. öldina, sem 
lék íslensku þjóðina ansi grátt.

Björn Brynjúlfur vinnur þættina með rithöf-
undinum Pétri Gunnarssyni. „Pétur skrifar hand-
ritið og er síðan hálfgerður David Attenborough 
þegar hann leiðir áhorfendur í gegnum söguslóðir 
í þáttunum,“ útskýrir Björn, en tökur hafa þegar 
farið fram á Íslandi. 

Björn segir af nógu að taka frá þessum 
tíma; Stóra bóla gekk um Ísland í byrjun ald-
arinnar og felldi rúmlega fjórðung þjóðar-
innar. Svo komu Skaftáreldar um miðja öld-
ina og móðuharðindin í kjölfarið en þá náði 
fjöldi Íslendinga sögulegu lágmarki. „En 
þetta var líka tími Innréttinga Skúla fógeta 
sem áttu að iðnvæða Ísland,“ segir Björn. 
Þættirnir verða sýndir á RÚV í vetur. - fgg

Vond öld á skjáinn

18. ÖLDIN 
Björn 

Brynjúlfur 
gerir nýja 

þætti.



LAGER

ATH. LAGERSALAN ER Í KAUPTÚNI (GEGNT IKEA, VIÐ HLIÐINA Á VERSLUNUM TEKK-COMPANY OG HABITAT)

TEKK-COMPANY
SALA

Opið laugardag kl.10–17 og sunnudag kl. 13–17 Sími 564 4400
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DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VÍSIR
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Disovery Channel  er fáanleg í  ALLT    

 FRÆÐSLA      TOPPUR

PIERS
MOGRAN
tonight

Alla daga kl. 19.00 og 01.00

Piers Morgan tók við 
af Larry King og er 
alla daga með þátt 
sinn á CNN þar sem 
hann spyr fræga og 
fína fólkið spjör-
unum úr og dregur 
ekkert undan.

Ofurfyrirsæta í 
miðbænum
Ofurfyrirsætan Lara Stone spókaði 
sig í miðbæ Reykjavíkur í gær og 
skoðaði sig meðal annars um í 
versluninni Rokk og rósir á Lauga-
veginum. Vakti nærvera hennar 
mikla athygli og höfðu einhverjir 
búðargestir á orði að hún væri fal-
legri í eigin persónu en á prenti og 
á tískupöllunum. Hin þýska Stone 
er talin ein sú áhrifamesta í 
bransanum í dag og fræg 
fyrir frekjuskarðið sitt. 
Ekki er vitað hvað dregur 
ofurfyrirsætuna hingað 
til lands en líklegt 
þykir að hún láti 
ekki tónlistarhá-
tíðina Icelandic 
Airwaves 
framhjá sér 
fara. 
 - þeb, - áp

1 Hjálpsemi ókunnugs manns 
snart Lilju Rós

2 Þingeyingar ósáttir með svör 
Steingríms og gengu út

3 „Er ekki alveg ljóst að Ólafur 
Skúlason er að fara brenna í 
helvíti?“"

4 Hressilegt haglél á Selfossi

5 Jarðskjálftahrina á 
Öskjusvæðinu

Möffins á Airwaves
Eitt sérstakasta atriði Airwaves-
tónlistarhátíðarinnar er dagskráin 
á Ingólfsstræti 8, á heimili þeirra 
Steinþórs Helga Arnsteinssonar, 
Atla Bollasonar og Arons Steins 
Ásbjarnarsonar, sem Fréttablaðið 
hefur áður greint frá. Það hefur 
greinilega ýmsa kosti í för með 
sér að mæta á tónleika í heima-

húsi, eins og fjölmargir 
tónlistaáhugamenn 
gerðu í gær. Þannig 
var þeim sem 
mættu í stofuna hjá 

þremenningunum í 
gærdag boðið upp 

á heimabakaðar 
möffinskökur. 
Dagskráin 
heldur svo 
áfram í dag 
og mun 
verða bætt 

í á báðum 
vígstöðum – í 
matargerð og 
tónlist. 


	FB112s_P001K.indd
	FB112s_P002K.indd
	FB112s_P003K.indd
	FB112s_P004K.indd
	FB112s_P005K.indd
	FB112s_P006K.indd
	FB112s_P007K.indd
	FB112s_P008K.indd
	FB112s_P009K.indd
	FB112s_P010K.indd
	FB112s_P011K.indd
	FB112s_P012K.indd
	FB112s_P013K.indd
	FB112s_P014K.indd
	FB112s_P014K.indd
	FB112s_P016K.indd
	FB112s_P017K.indd
	FB112s_P018K.indd
	FB112s_P018K.indd
	FB112s_P020K.indd
	FB112s_P020K.indd
	FB112s_P022K.indd
	FB112s_P023K.indd
	FB112s_P024K.indd
	FB112s_P025K.indd
	FB112s_P026K.indd
	FB112s_P027K.indd
	FB112s_P028K.indd
	FB112s_P029K.indd
	FB112s_P030K.indd
	FB112s_P031K.indd
	FB112s_P032K.indd
	FB112s_P033K.indd
	FB112s_P034K.indd
	FB112s_P034K.indd
	FB112s_P036K.indd
	FB112s_P037K.indd
	FB112s_P038K.indd
	FB112s_P039K.indd
	FB112s_P040K.indd
	FB112s_P041K.indd
	FB112s_P042K.indd
	FB112s_P043K.indd
	FB112s_P041K.indd
	FB112s_P045K.indd
	FB112s_P046K.indd
	FB112s_P046K.indd
	FB112s_P045K.indd
	FB112s_P049K.indd
	FB112s_P050K.indd
	FB112s_P051K.indd
	FB112s_P052K.indd
	FB112s_P053K.indd
	FB112s_P054K.indd
	FB112s_P055K.indd
	FB112s_P056K.indd
	FB112s_P057K.indd
	FB112s_P058K.indd
	FB112s_P059K.indd
	FB112s_P060K.indd
	FB112s_P061K.indd
	FB112s_P062K.indd
	FB112s_P063K.indd
	FB112s_P064K.indd
	FB112s_P065K.indd
	FB112s_P065K.indd
	FB112s_P065K.indd
	FB112s_P065K.indd
	FB112s_P041K.indd
	FB112s_P070K.indd
	FB112s_P071K.indd
	FB112s_P072K.indd
	FB112s_P073K.indd
	FB112s_P074K.indd
	FB112s_P075K.indd
	FB112s_P076K.indd
	FB112s_P077K.indd
	FB112s_P078K.indd
	FB112s_P079K.indd
	FB112s_P080K.indd
	FB112s_P081K.indd
	FB112s_P082K.indd
	FB112s_P083K.indd
	FB112s_P084K.indd
	FB112s_P085K.indd
	FB112s_P086K.indd
	FB112s_P087K.indd
	FB112s_P088K.indd
	FB112s_P089K.indd
	FB112s_P090K.indd
	FB112s_P090K.indd
	FB112s_P092K.indd
	FB112s_P093K.indd
	FB112s_P094K.indd
	FB112s_P095K.indd
	FB112s_P094K.indd
	FB112s_P097K.indd
	FB112s_P098K.indd
	FB112s_P099K.indd
	FB112s_P100K.indd
	FB112s_P101K.indd
	FB112s_P102K.indd
	FB112s_P102K.indd
	FB112s_P104K.indd
	FB112s_P105K.indd
	FB112s_P106K.indd
	FB112s_P107K.indd
	FB112s_P108K.indd
	FB112s_P109K.indd
	FB112s_P110K.indd
	FB112s_P111K.indd
	FB112s_P112K.indd

