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Helgi Bjarnason
helgi@mbl.is

„Það er dýrt að ráða lögmann til að fara alla leið. Ég
veit ekki hvort ég get það því þótt ég sé sannfærður
um rétt minn er hinn möguleikinn alltaf fyrir hendi.
Ég hef þó efni á því að segja frá því hvernig bank-
inn kemst upp með að gera mér þetta,“ segir Bogi
Ragnarsson sem ekki hefur fengið endurreikning á
láni í erlendum myntum sem hann tók hjá Glitni og
greiddi upp viku áður en Íslandsbanki tók við
skuldbindingum gamla bankans.

Íslandsbanki vísar frá sér kröfu Boga um end-
urreikning og 8 milljóna króna endurgreiðslu

vegna lánsins sem Bogi telur falla undir lögin um
uppgjör gengistryggðra lána. Bankinn vísar í svar-
bréfi til þess að Íslandsbanki hafi tekið yfir tiltekn-
ar eignir og skuldbindingar Glitnis 15. október 2008
og því hafi ekki færst yfir kröfur vegna viðskipta
sem gerð voru upp fyrir þann tíma. Honum var
bent á að gera skaðabótakröfu í þrotabú gamla
bankans. Kröfulýsingarfrestur í búið var liðinn áð-
ur en gengistryggð lán voru dæmd ólögleg og Al-
þingi samþykkti lög um samræmt uppgjör þeirra.
„Þótt einhverjar hjáleiðir fyndust í því mun
þrotabúið aldrei geta greitt meira en 25% kröfunn-
ar. Mér finnst því ekki koma til greina að fara þá
leið,“ segir Bogi.

Hann telur sér vera gróflega mismunað þegar
allir aðrir sem tapað hafi á sambærilegum lánum
hafi fengið leiðréttingu. Bogi leitaði til efnahags- og
viðskiptaráðuneytisins en það treysti sér ekki til að
lagfæra lögin eða laga hlut hans á annan hátt. „Nið-
urstaðan er því sú að bankinn ber fyrir sig kenni-
töluflakk og ráðuneytið er ekki tilbúið að fínpússa
lög sem mismuna fólki.“ 

Bogi segir að vissulega skipti þetta mál miklu
fyrir sig fjárhagslega. Sparifé hans hafi í raun verið
stolið. „Það er þó verst að hafa þetta mál hangandi
yfir höfði sér,“ segir hann.

Fær ekki leiðréttingu mála
� Skuldari sem greiddi upp gengistryggt húsnæðislán viku áður en Íslandsbanki
tók við eignum og skuldum Glitnis fær ekki endurreikning eins og aðrir

MTelur sér gróflega mismunað »4

Þyrla Landhelgisgæslunnar, TF-LÍF, fór í gær á
Mýrdalsjökul. Þar var verið að fara yfir jarð-
skjálftamæla og GPS-mæla Veðurstofunnar og
Jarðvísindastofnunar HÍ fyrir veturinn. 

Skipt var um rafhlöður og farið yfir sólar-
rafhlöður og fleira. Mikið öskufjúk þyrlaðist upp
á jöklinum og því var tækjabúnaðurinn látinn
síga niður úr þyrlunni í mikilli hæð í stað þess að

lenda henni í öskumekkinum. Á myndinni sést
Hreggviður Símonarson sigmaður fara niður
með hluta af farangrinum en Hrannar Sigurðs-
son stjórnar spili þyrlunnar. 

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Sigið niður á Mýrdalsjökul

Kostnaður Ís-
lands væri kom-
inn upp í 40 millj-
arða króna, hefði
síðasta Icesave-
samkomulag ver-
ið samþykkt.
Ekki er enn byrj-
að að greiða úr
þrotabúi Lands-
bankans, en áætl-
anir höfðu gert

ráð fyrir því að það yrði í síðast-
liðnum júní. Á fyrstu átta mánuðum
ársins hefðu áfallnir vextir, sam-
kvæmt samningnum, numið um 14
milljörðum króna, en á árinu 2010
hefði þurft að greiða 26 milljarða.
»Viðskipti

Væri kominn
í 40 milljarða

Icesave Vextir
hefðu safnast upp.

Rússneski hljómsveitarstjórinn
Gennadíj Rosdestvenskíj stýrir Sin-
fóníuhljómsveit Íslands á tónleikum
í kvöld og eiginkona hans, Viktoria
Postnikova, leikur á píanóið í píanó-
konsert Tsjajkovskíjs. Mikill áhugi
er á tónleikunum og uppselt í venju-
leg sæti í salnum. Sinfóníu-
hljómsveitin hefur því sett í sölu
tvær sætaraðir aftan við sviðið og að
sögn Margrétar Ragnarsdóttur,
kynningarstjóra Sinfóníunnar, hefur
sala í þau sæti gengið mjög vel. »34

Morgunblaðið/Eggert

Stjórn Gennadíj Rosdestvenskíj
stýrir Sinfóníuhljómsveitinni.

Mikil aðsókn
að tónleikum

Kristján Jónsson
kjon@mbl.is

Hart hefur verið deilt á Alþingi um
gjaldeyrishöft en Árni Páll Árnason,
efnahags- og viðskiptaráðherra, tel-
ur að þau geti verið við lýði til 2015.
Tveir prófessorar í hagfræði, Ragn-
ar Árnason og Friðrik Már Baldurs-

son, skiluðu báðir efnahags- og
skattanefnd áliti. Að sögn heimildar-
manna Morgunblaðsins vill Ragnar
að höftunum verði aflétt með skipu-
legum hætti á innan við 12 mánuðum
vegna þess hve miklum skaða þau
valdi. Friðrik Már er á öðru máli.

„Ef höftunum yrði aflétt fyrir-
varalaust myndi krónan í versta falli

lækka að aflandsgenginu,“ segir
Friðrik Már. „En engin leið er að sjá
fyrir hvar það ferli myndi enda, það
vill enginn grípa beittan hníf í fallinu.
[...] Enginn ábyrgur aðili getur leyft
sér að útiloka að sú áhætta sem hér
er lýst sé til staðar.“

Ragnar segist á hinn bóginn álíta
kostnaðinn af því að viðhalda gjald-

eyrishömlunum fram til 2015 mjög
verulegan. „Ég tel hugsanlegan
efnahaglegan ábata af slíkri fram-
lengingu óverulegan í samanburði
við kostnaðinn. Ég tel því skynsam-
legt að aflétta þessum gjaldeyris-
hömlum sem allra fyrst með skipu-
legum hætti, að mínu áliti er hægt að
gera það á innan við 12 mánuðum.“ 

Vill gjaldeyrishöft burt innan árs
� Tveir hagfræðiprófessorar ósammála í umsögnum um kostnaðinn og áhættuna 
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Alcoa á Íslandi segir í yfirlýsingu að
íslensk stjórnvöld og Landsvirkjun
hafi undanfarin tvö ár leitað annarra
fjárfestingartækifæra en álvers á
Bakka við Húsavík. Þá segir Alcoa
„nýjustu fréttir benda til þess að
orkusölumál á Norðurlandi hafi tek-
ið nýja stefnu. Í ljósi þessa munum
við meta hvaða áhrif það hefur á Al-
coa og mögulega fjárfestingu á
Bakka.“ Einnig segir Alcoa að verk-
efnið geti aðeins orðið að veruleika
„með góðri samvinnu Alcoa, ís-
lenskra stjórnvalda, viðkomandi
sveitarfélaga og orkufyrirtækja, að
uppfylltum þeim skilyrðum sem sett
eru í verkefni sem þessu.“

Tilefni yfirlýs-
ingarinnar er orð
Katrínar Júl-
íusdóttur iðnað-
arráðherra í
fyrradag um að
hún teldi ekki að
Alcoa myndi taka
ákvörðun um
byggingu álvers á
Bakka á næstu
árum. Því hefði

verið mikilvægt að leita annarra
tækifæra fyrir atvinnuuppbyggingu
á Bakka.

Bergur Elías Ágústsson, bæjar-
stjóri Norðurþings, sagði ekkert

hafa breyst af hálfu sveitarfélagsins
varðandi byggingu álvers á Bakka.
Alcoa hefði sýnt svæðinu áhuga og
samstarfið við það hefði nú staðið í
um fimm ár og verið ánægjulegt. 

„Það er ljóst að það varð ákveðin
stefnubreyting í þessum málum af
hálfu stjórnvalda,“ sagði Bergur.
Hann sagði að verkefnið hefði verið
tafið um tvö og hálft ár þegar álverið
og orkuöflunin var sett í sameigin-
legt mat í ágúst 2008. Ekki væri
hægt að kenna Alcoa um það.

„Við höfum stefnt að því í tíu ár að
skapa 600-800 störf hér í Þingeyj-
arsýslum. Við munum ná því,“ sagði
Bergur. gudni@mbl.is

Segja stjórnvöld hafa
breytt um stefnu
� Engin breyting af hálfu Norðurþings varðandi álver á Bakka

Bergur Elías
Ágústsson

Talsvert svifryk mældist í höfuðborginni um hádegi í gær. Hæsta gildi í
mælistöð við Grensásveg fór í 211 míkrógrömm á rúmmetra lofts og fær-
anleg mælistöð á Keldnaholti mældi 226 míkrógrömm á rúmmetra þegar
mest var, að sögn Önnu Rósu Böðvarsdóttur, heilbrigðisfulltrúa í Reykja-
vík. Þegar leið á daginn dró úr rykinu og loftgæðin jukust mikið.

Í gær var lítill vindur á helstu upptakasvæðum ryks á hálendinu og í
kringum Grímsvötn, að sögn Einars Einarssonar, veðurfræðings á Veð-
urstofunni. Því var talið mögulegt að rykið sem plagaði borgarbúa hefði
snúið aftur til landsins í suðaustanáttinni eftir að hafa svifið út yfir hafið.

Svifryk plagaði borgarbúa í gær
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Langförult svifryk rýrði
loftgæðin í Reykjavík

Björn Valur Gíslason, þingmaður
VG, talaði um „forsetaræfilinn“ í
umræðum á Alþingi í gærmorgun,
hann átti þar við Ólaf Ragnar
Grímsson, forseta Íslands.

Í umræðum utan dagskrár spurði
Vigdís Hauksdóttir alþingismaður
Björn Val út í skrif hans á heimasíðu
sinni, en þar velti hann fyrir sér
hvernig forsetinn ætlaði að fylgja
eftir orðum sínum um að hann muni
ekki sitja undir aðför fjármálaráð-
herra að sér. 

„Ég er ekki að hnýta í forseta-
ræfilinn með neinum hætti eða beina
orðum mínum til hans,“ sagði Björn
Valur í svari sínu. 

Í 78. gr. þingskaparlaga segir
m.a.: „Ef þingmaður talar óvirðu-
lega um forseta Íslands eða ber
þingið eða ráðherra eða einhvern
þingmann brigslyrðum eða víkur
með öllu frá umtalsefninu skal for-
seti kalla til hans: „Þetta er víta-
vert“, og nefna þau ummæli sem
hann vítir.“ 

Forseti Alþingis, Ásta Ragnheið-
ur Jóhannesdóttir, brást ekki við
orðum Björns Vals vegna þess að
hún heyrði ekki ummælin þegar þau
féllu en tók málið upp síðar úr ræðu-
stól þegar hún hafði heyrt hljóð-

upptökuna. Bað hún þá þingmenn að
gæta orða sinna og sagði ummæli
Björns Vals óviðeigandi.

„Þingmaður í ræðustól snýr baki
við forsetanum og því oft erfitt að
heyra hvað sagt er ef ræðumaður
hallar sér fram, hvorki ég né starfs-
maður þingsins heyrðu þessi um-
mæli,“ segir Ásta Ragnheiður. „Auk
þess þurfti ég að fylgjast með því
hverjir bæðu um orðið.“

Hún sagði aðspurð að ekki væri
hægt að víta þingmenn eftir á, ekki
frekar en knattspyrnumenn sem
brytu af sér án þess að dómarinn
yrði þess var fyrr en eftir á.
kjon@mbl.is

Heyrði ekki um-
mæli þingmanns
um forsetann
� Björn Valur Gísla-
son kallaði Ólaf Ragn-
ar „forsetaræfil“ í
ræðustóli Alþingis

Morgunblaðið/Golli

Þjóðhöfðingi Ólafur Ragnar
Grímsson, forseti Íslands.

Fundahöld voru
á Alþingi í gær-
kvöldi og ólíklegt
að hægt yrði að
ljúka þinginu á
tilsettum tíma.
Sögðu stjórn-
arliðar að haldið
væri uppi mál-
þófi til að koma í
veg fyrir að
ákveðin mál yrðu
afgreidd. En stjórnarandstæðingar
sökuðu Jóhönnu Sigurðardóttur

forsætisráðherra um óbilgirni, hún
vildi þvinga í gegn frumvarp um
breytingar á stjórnarráðinu þótt
ekki væri nein samstaða um málið.
Nær væri að ræða mikilvægari mál.

Eygló Harðardóttir, Framsókn-
arflokki, og fleiri þingmenn leggja
til málamiðlun, að sett verði ákvæði
í nýju lögin um að tillaga um fjölda
og heiti ráðuneyta verði lögð fram
á Alþingi í formi þingsályktunar-
tillögu áður en forsetaúrskurður
um ráðuneytin er gefinn út í hvert
sinn. kjon@mbl.is

Engin samstaða náðist
um að ljúka þinginu

Jóhanna 
Sigurðardóttir 

Bragi Hall-
dórsson fer mik-
inn á Norður-
landamóti
öldunga sem nú
er í fullum gangi í
félagsheimili TR.

Fimmta um-
ferð mótsins var
tefld í gær og þá
tefldi Bragi við
Jóhann Örn Sig-

urjónsson. Bragi vann í góðri skák
og er nú efstur ásamt finnska stór-
meistaranum Rantanen, Dönunum
Sloth og Sörensen og Norðmann-
inum Per Ofstad. 

Friðrik Ólafsson fékk mjög væn-
legt tafl gegn Rantanen, að sögn
Gunnars Björnssonar, forseta Skák-
sambands Íslands. Friðriki yfirsást
skemmtileg biskupsfórn sem hefði
gefið honum yfirburðatafl. Friðrik
og Gunnar Gunnarsson eru í 6.-10.
sæti með 3½ vinning.

Sjötta umferð Norðurlandamóts
öldunga verður tefld í dag og hefst
hún kl. 14.00. Þá má gera ráð fyrir
mörgum hörkuviðureignum. 

Í dag mætast meðal annars þeir
Rantanen og Sörensen, Ofstad og
Sloth, Bragi og Malmdin, Gunnar og
Friðrik og Westerinen teflir við Jón
Þ. Þór.

Bragi er í
hópi efstu
manna
� Sjötta umferð NM
öldunga tefld í dag

Bragi 
Halldórsson

Fyrsti vinningur
í Víkingalottóinu
kom að hluta til
heppins Hafn-
firðings en sá
tók þátt í lottó-
inu með einni
röð og valdi tölur
sínar sjálfur.
Þátttakan kost-

aði Hafnfirðinginn fimmtíu krónur
en margborgaði sig. Hann fékk í
sinn hlut 50.830.370 krónur. Mið-
ann keypti hann í söluturninum
Jolla í Hafnarfirði í gær.

Vinningshafinn deilir 1. vinningi
með Norðmanni og Finna að þessu
sinni og hlutu þeir sömu upphæð.

Auk heppna Hafnfirðingsins
unnu átta aðrir íslenskir spilarar
eitt hundrað þúsund krónur í Jó-
ker.

50 krónur urðu
að 50 milljónum



Alla afmælisvikuna renna30 krónur af hverri færslu íverslun og á Veitingastaðtil Barnaheilla.
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Egill Ólafsson
egol@mbl.is

Fjöldi starfsmanna Fjármálaeft-
irlitsins hefur meira en þrefaldast á
síðustu sex árum. Starfsmenn eru
núna 110, en þeir voru 35 árið 2005.
Stjórnendur stofnunarinnar reikna
með að starfsmönnum fækki eitt-
hvað á næstu árum og verði nálægt
100.

Í svari sem fjármálaráðherra
birti á Alþingi kom fram að starfs-
menn Fjármálaeftirlitsins árið 2008
væru 87. Í ársskýrslu FME kemur
hins vegar fram að starfsmenn
voru 63 það ár. Þeim fjölgaði um 20
árið 2008, en þeim hefur síðan
fjölgað um 10-20 á ári.

Sigurður Valgeirsson, upplýs-
ingafulltrúi FME, segir að starfs-
menn séu um 110 í dag, í um 107
stöðugildum. Hann segir að sumir
séu í tímabundnum verkefnum sem
tengjast rannsókn á hruni banka-
kerfisins. Gert sé ráð fyrir að þeim
verkefnum ljúki á næsta ári, en ný
verkefni taki þá við. Fækkun starfs-
manna muni því ekki gerast alveg

strax. Hann segist reikna með að
þegar frá líði verði starfsmenn
FME nálægt 100.

Bankakerfið dregst saman
Fjármálaeftirlitið fékk sam-

kvæmt fjárlögum 1.327 milljónir
króna í rekstrarframlag 2011. Í
greinargerð með frumvarp til laga
um breyting á lögum um greiðslu
kostnaðar við opinbert eftirlit með
fjármálastarfsemi, segir að áætl-
aður rekstrarkostnaður Fjármála-
eftirlitsins árið 2010 sé 1.195 millj-
ónir, en áætlaður
rekstrarkostnaður á árinu 2011 sé
1.755 milljónir „sem er hækkun um
560 millj. kr. eða tæp 47%“ milli
ára.

Frá hruni bankakerfisins hefur
fjöldi starfsmanna í bankakerfinu
fækkað úr um 5.700 í um 4.000.
Samhliða hafa umsvif bankanna
dregist saman.

Fjármálaeftirlitið er þessa dag-
ana að flytja í nýtt húsnæði, en
stofnunin er að fara í húsnæði á
þriðju og hluta af fjórðu hæð turn-
hússins við Höfðatorg.

Þrefalt fleiri
starfa hjá FME
í dag en 2005
� Framlög til Fjármálaeftirlitsins hafa
hækkað mikið frá hruni bankakerfisins

Helgi Bjarnason
helgi@mbl.is

„Þeir segja bara að margir hafi tapað
í hruninu. Ég veit það en það voru
ákveðnir hópar sem töpuðu en ekki
einstaklingar sem slitnir voru út úr
hópum og mismunað,“ segir Bogi
Ragnarsson grunnskólakennari sem
reynt hefur að fá gengistryggt lán
endurreiknað og endurgreitt að hluta
en hefur fengið synjun hjá Íslands-
banka. Þá hefur efnahags- og við-
skiptaráðuneytið sem stóð fyrir
breytingum á löggjöfinni ekki talið
sig geta lagfært lögin þannig að þau
nái yfir tilvik sem þetta.

Bogi keypti sér íbúð í Kópavogi í
febrúar 2007 og tók hluta kaupverðs-
ins að láni með myntkörfuláni. Hann
seldi íbúðina í nóvember sama ár en
greiddi ekki upp lánin því hann hugð-

ist kaupa nýja íbúð og flytja lánin á
hana. Glitnir tók því handveð í spari-
reikningi með peningum sem hann
fékk fyrir íbúðina. Erlenda lánið var
upplega 6,9 milljónir kr. og stóð í svip-
aðri fjárhæð þegar hann seldi íbúðina.
Síðan fór að halla undan fæti og er-
lenda lánið hækkaði í takt við fall ís-
lensku krónunnar á árinu 2008. Í
október krafðist bankinn frekari
trygginga, þar sem skuldin voru að
nálgast inneignina. Hann þurfti að
greiða 11,4 milljónir þegar hann
greiddi lánið upp 9. október, í miðju
bankahruninu. 

„Ég varð að sætta mig við að tapa á
þessu, eins og aðrir sem voru með er-
lend lán,“ segir Bogi um stöðuna á
þessum tíma. Síðan hófst umræðan
um að gengistryggðu lánin væru ólög-
leg sem þau reyndust síðan vera og í
framhaldinu voru sett lög til að sam-

ræma endurútreikning og tryggja
endurgreiðslu ofgreiddra lána. 

Treystu sér ekki til að laga lögin
Þegar Bogi hafði samband við

útibú Íslandsbanka til að spyrjast fyr-
ir um endurreikning síns láns var
honum bent á að snúa sér til slit-
astjórnar Glitnis hf., hins gjaldþrota
banka. Hann tók málið aftur upp við
bankann með aðstoð lögfræðings en
niðurstaðan var hin sama. Íslands-
banki segist hafa tekið við ákveðnum
eignum og skuldum gamla bankans
15. október og þar á meðal væru ekki
kröfur vegna viðskipta sem gerð voru
upp fyrir þann tíma. Það þýðir að
Bogi hefði fengið endurgreiðslu á
hluta erlenda lánsins ef hann hefði
dregið það í viku að gera það upp.
Miklir fjármunir eru í húfi fyrir
grunnskólakennara því endurút-

reikningur á láninu, samkvæmt þeim
aðferðum sem notaðar eru í bönkun-
um, myndi skilað honum 4,7 milljóna
króna endurgreiðslu sem með vöxtum
gera tæpar 8 milljónir í dag.

Bogi segir að lögfræðingur sem að-
stoðaði hann við málareksturinn hefði
sagt á fundi í ráðuneytinu að hann
vissi til þess að sambærileg mál hefðu
verið afgreidd innan bankakerfisins
en Íslandsbanki hafi neitað því.

Bogi telur að sér sé gróflega mis-
munað með þessu og talar um mann-
réttindabrot í því sambandi. Hann
snéri sér til efnahags- og viðskipta-
ráðuneytisins sem stóð fyrir lagasetn-
ingunni en það treysti sér ekki til að
laga lögin eða leiðrétta málið á annan
hátt. „Niðurstaðan er því sú að bank-
inn ber við kennitöluflakki og ráðu-
neytið er ekki tilbúið að fínpússa lög
sem mismuna fólki,“ segir Bogi.

Telur sér gróflega mismunað
� Grunnskólakennari fær ekki endurreikning á gengistryggðu láni af því að hann greiddi það upp viku
áður en eignir og kröfur Glitnis voru færðar í nýja bankann � Krefst endurgreiðslu upp á 8 milljónir kr. 

Morgunblaðið/RAX

Hugsi Skuldauppgjörið hvílir þungt
á herðum Boga Ragnarssonar.

Helgi Bjarnason
helgi@mbl.is

Gengið hefur verið frá sölu allra
eigna þrotabús Eyrarodda hf. á
Flateyri. Í gær var sala frystihúss-
ins og tengdra húsa til Arctic Fish
hf. staðfest. Fyrirtækið kaupir einn-
ig bátinn Stjána Ebba sem er kvóta-
laus og lausafé.

Vandræði hafa verið í atvinnu-
málum Flateyrar í heilt ár, frá því
að Eyraroddi sagði upp starfsfólki
sínu í byrjun október og gaf sig síð-
an upp til gjaldþrotaskipta um miðj-
an janúar eftir að stjórnendum fé-
lagsins tókst ekki að fjármagna
nauðasamninga og áframhaldandi
rekstur.

Skiptastjóri þrotabúsins og
fulltrúar kröfuhafa hafa gert nokkr-
ar tilraunir til að selja eignir bús-
ins og kaupendur verið tilbúnir
að hefja þar starfsemi en ekki
hefur verið hægt að ganga frá
málum vegna ágreinings kröfu-
hafa. Að lokum náðist sam-
komulag um að sala á tveimur
stökum húsum til Lotnu ehf.
var staðfest og aðrar
eignir seldar til Arctic
Fish ehf.

Salan til Arctic Fish fer fram með
velvilja Ísafjarðarbæjar og til hags-
bóta fyrir kröfuhafa, samkvæmt yf-
irlýsingu sem skrifað var undir í
gær. Ljóst er þó að tíma tekur að
byggja upp atvinnuna á ný. Nýir
eigendur ætla sér tíma til þess.

Kaupverðið er trúnaðarmál en
það verður greitt með yfirtöku
skulda og peningum. Friðbjörn E.

Garðarsson skiptastjóri segir ekki
ljóst hvað kröfuhafar tapi miklu.
Þegar kaupunum hafi verið þinglýst
verði hægt að gera upp búið. Hann
efast um að nokkuð fáist upp í al-
mennar kröfur en segir að gera
megi ráð fyrir að kostnaður við
rekstur búsins og skipti fáist
greiddur sem og meginhluti for-
gangskrafna, jafnvel allar. 

Staðfesta kaup Arctic
Fish á frystihúsinu
� Raknað úr flækjunni á Flateyri � Forgangskröfur greiddar

„Við erum með fiskeldi í Dýrafirði og höfum áhuga á að byggja á því,“
segir Sigurður Pétursson, framkvæmdastjóri og einn eigenda Arctic Fish
ehf. Fyrirtækið hefur eignast Dýrfisk sem elur regnbogasilung á Dýrafirði

og er að stórefla þá starfsemi. Fyrirhugað er að ársframleiðslan verði
2.000 tonn, eins og fyrirtækið hefur leyfi fyrir.

Silungurinn verður flakaður og fullunninn í fiskvinnsluhús-
unum á Flateyri. „Við munum einnig skoða önnur tækifæri, í al-
mennri fiskvinnslu,“ segir Sigurður en tekur fram að sú upp-
bygging verði að ráðast af hráefnisöflun og gerast á
skynsamlegum hraða.

Sigurður starfaði hjá SÍF og Alfesca í Frakklandi í mörg ár og
rekur þar með félaga sínum sölufyrirtæki með áherslu á

eldisfisk. Þeir eru með erlenda meðeigendur að
fiskeldinu og eignunum á Flateyri.

Munum skoða önnur tækifæri

ARCTIC FISH 

Sigurður 
Pétursson

Morgunblaðið/Halldór Sveinbjörnsson

Sátt Sævar Þ. Ríkharðsson frá Landsbanka, Aðalsteinn Þorsteinsson Byggðastofnun, Albertína F. Elíasdóttir, for-
seti bæjarstjórnar, Skarphéðinn Pétursson, fulltrúi skiptastjóra, og Sigurður Pétursson skrifa undir yfirlýsingu.



ÚTSALA

ÁRSINS!

*

ÚTSALA gildir ekki af vörum

merktum " Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar".

enda er það lægsta verð sem við bjóðum á

hverjum tíma.

*LÆGSTA LÁGA VERÐ
HÚSASMIÐJUNNARLÆGSTA

LÁGAVERÐHÚSASMIÐJUNNAR*

HEFST Í DAG
HEIMILISTÆKI • FLÍSAR •PARKET • LJÓS

VERKFÆRI • FATNAÐUR • BLÓM • GJAFAVARA

BÚSÁHÖLD •MÁLNING • BLÖNDUNARTÆKI

OG MARGT FLEIRA!



Gullnáma af ævintýrum í einnar mílu hæð í Villta vestrinu
Denver í Colorado, við rætur Klettafjalla, er lifandi og öflug verslunar-, menningar,- íþrótta- og útivistarborg
– heillandi staður undir bláum himni þar sem sólin skín 300 daga á ári.

200 útivistarsvæði og garðar, 90 golfvellir. Stutt til frábærra skíða- og útivistarsvæða eins og Aspen og Vail.
Ein af öflugustu íþróttaborgum Bandaríkjanna, heimabær Denver Nuggets (NBA) og Denver Broncos (NFL).

DENVER, COLORADO
Nýr áfangastaður Icelandair í Bandaríkjunum. Segulmögnuð heimsborg fyrir sælkera
og fagurkera, náttúruskoðara, útivistarfólk, skíðamenn, fjallamenn, kylfinga og alla hina.

Icelandair kynnir nýjan áfangastað:
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Verð á mann í tvíbýli

74.900 kr.

Nánari upplýsingar
á expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum,
gisting í þrjár nætur með morgunverði á hóteli
miðsvæðis í borginni.

14.–17. okt.

Haustferð
til Berlínar

Verð á mann í tvíbýli

86.800 kr.
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum,
gisting í þrjár nætur með ríkulegum morgunverði.
Íslensk fararstjórn.

Helgarferðir
í haust!

Borgarferðir

Upplyfting
í London

Fararstjóri: Erik Sördahl

1.–4. okt.

Helgarferð
til Oslóar

Verð á mann í tvíbýli

75.900 kr.
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum,
gisting í þrjár nætur á mjög fínu og þægilegu
hóteli með morgunverðarhlaðborði.

21.– 24. okt.

Talsmaður Frakklandsforseta
sagði í gær að forsetinn og

forsætisráðherra hans myndu
gera allt sem í þeirra valdi stæði
til að bjarga Grikklandi. 

� � �

Grikkir vita nú
orðið betur. 

� � �

Franskir bankar
eru í hættu

vegna þess vanda
sem evran ýtti að
Grikkjum. Og ekki
aðeins franskir bankar, líka þýsk-
ir og hollenskir. Og bankar víðar
um Evrópu eiga hagsmuni af því
að Grikkjum sé lánað fé til að
borga evrópskum bönkum til baka
þau óreiðulán sem bankarnir
veittu.

� � �

Og það er ekki bara verið að
bjarga hinum völtu bönkum.

Það hangir annað og meira á spýt-
unni. 

� � �

Sjálf evran riðar til falls. 

� � �

Töframyntin sem svo margir
dýrkuðu riðar til falls. 

� � �

Það er verið að reyna að bjarga
henni, en ekki grískum þjóð-

arhagsmunum. 

� � �

Grískir hagsmunir eru í aftasta
sæti á eftir evrunni, evrópsku

bönkunum, evrópsku vogunar-
sjóðunum og pólitísku lífi evr-
ópskra stjórnmálamanna. 

� � �

Öfugmælin minna á svar veiði-
mannsins sem var spurður

hvers vegna hann væri að reyna
að draga svo fallegan lax á land.
„Ég er bara að reyna að bjarga
ánamaðkinum mínum úr kjaft-
inum á honum.“

Sarkozy Frakk-
landsforseti

Hverjum bjargað?
STAKSTEINAR

Veður víða um heim 14.9., kl. 18.00

Reykjavík 11 skýjað
Bolungarvík 10 léttskýjað
Akureyri 9 léttskýjað
Kirkjubæjarkl. 11 skýjað
Vestmannaeyjar 9 léttskýjað
Nuuk 3 skýjað
Þórshöfn 7 súld
Ósló 18 léttskýjað
Kaupmannahöfn 17 skýjað
Stokkhólmur 17 léttskýjað
Helsinki 15 skýjað
Lúxemborg 16 léttskýjað
Brussel 17 léttskýjað
Dublin 15 léttskýjað
Glasgow 13 léttskýjað
London 18 heiðskírt
París 17 heiðskírt
Amsterdam 16 skýjað
Hamborg 15 skýjað
Berlín 17 heiðskírt
Vín 17 alskýjað
Moskva 17 heiðskírt
Algarve 27 heiðskírt
Madríd 32 heiðskírt
Barcelona 27 léttskýjað
Mallorca 27 léttskýjað
Róm 28 léttskýjað
Aþena 28 heiðskírt
Winnipeg 7 skýjað
Montreal 16 skýjað
New York 26 heiðskírt
Chicago 15 alskýjað
Orlando 29 heiðskírt

Hægt er að lýsa skoðun á ritstjórnar-
greinum Morgunblaðsins á slóðinni
http://mbl.is/mogginn/leidarar/

VEÐUR KL. 12 Í DAG

�������15. september Sólarupprás Sólsetur
REYKJAVÍK 6:51 19:57
ÍSAFJÖRÐUR 6:53 20:04
SIGLUFJÖRÐUR 6:35 19:47
DJÚPIVOGUR 6:19 19:27

Árni Árnason forstjóri
lést á Landspítalanum
í Fossvogi þann 13.
september sl. 84 ára
að aldri. 

Árni var fæddur
þann 12. feb. 1927 í
Austurbakka við
Bakkastíg í Reykja-
vík. Foreldrar hans
voru Árni Jóhann
Árnason skrif-
stofustjóri Gasstöðvar
Reykjavíkur og kona
hans Helga Guð-
mundsdóttir.

Árni var stofnandi
og fyrsti forstjóri heildverslunar-
innar Austurbakki hf 1967 eftir fer-
il sem sölumaður og fram-
kvæmdastjóri annars staðar. Hann
var m.a. forstjóri Sveins Egilssonar
hf. 1961 til 1963. Árið 1982 fluttu
hann og kona hans til Kaliforníu í
Bandaríkjunum þar sem hann setti
upp innkaupafyrirtækið Eastbank
Trading sem annaðist vöruútvegun
fyrir íslensk og evrópsk fyrirtæki

og rak það til 1992 er
þau hjónin fluttu til
Punta Gorda í Florida.

Árni stundaði hand-
knattleik á yngri árum
með Víkingi og var
snemma í hópi for-
ystumanna í hand-
knattleik og helgaði
íþróttinni mikið af frí-
tíma sínum. Hann var
formaður Handknatt-
leiksráðs Reykjavíkur
1954-57 og sat í stjórn
1960-72. Árni var
hvatamaður að stofn-
un Handknattleiks-

sambands Íslands árið 1957 og for-
maður sambandsins fyrstu tvö árin.
Hann hefur verið sæmdur gull-
merki HKRR, gullmerki Víkings,
stjörnu ÍBR, krossi ÍSÍ og heið-
urskrossi HSÍ.

Eftirlifandi eiginkona hans er
Guðrún Pálsdóttir, börn þeirra eru
Árni Þór, Þórhildur og Guðjón
Ingi. Barnabörnin eru 9 og barna-
barnabörn 5.

Andlát

Árni Árnason

Útbreiðsla makríls við landið er
svipuð og árið 2010 nema hvað
meira var um hann nú við Vest-
urland og sunnanverða Vestfirði og
minna við Suðausturland.

Þetta er bráðabirgðaniðurstaða
leiðangurs Árna Friðrikssonar sem
lauk þann 31. ágúst síðastliðinn. 

Niðurstöður sams konar leiðang-
urs sem farinn var sumarið 2010
sýndu að heildarmagn makríls á
svæðinu sem leiðangurinn náði yfir
var áætlaður um 4,85 milljónir
tonna. Þá bentu útreikningar til
þess að um 1,1 milljón tonn af mak-
ríl væri innan íslensku lögsögunnar.

Markmið leiðangursins núna, sem

tók 29 daga, var að kanna útbreiðslu
og magn makríls í íslenskri lögsögu.
Þetta er þáttur í sameiginlegum
rannsóknum Íslendinga, Norð-
manna og Færeyinga á dreifingu og
magni helstu uppsjávartegunda í
Norðaustur-Atlantshafi.

Dreifing síldar var þannig í
stórum dráttum að íslenska sum-
argotssíldin fannst mest við Suð-
vestur- og Vesturland en norsk-ís-
lenska vorgotssíldin hélt sig
eingöngu við Suðaustur-, Austur- og
Norðausturland. Kolmunna varð
vart við Suður- og Austurland en
hann fannst hvergi í miklu magni .
sisi@mbl.is

Milljón tonn af
makríl við landið
� Meira magn en áður vestan við landið

- nýr auglýsingamiðill

���� 569-1100
finnur@mbl.is
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Haust 2011
Glæsileg silki- og

ullarnærföt
Litir: svart og hvítt

Póstsendum

Laugavegi 82,
á horni Barónsstígs

sími 551 4473

Nýtt kortatímabil

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

Sérverslun með

Mikið úrval af
fallegum skóm
og töskum

Gæði &
Glæsileiki

www.gabor. is

OPIÐ
13-18

HAUSTMARKAÐUR
LAGERSALA

Á LAXDAL VETRAFATNAÐI
Í KJÖRGARÐI 2. HÆÐ

RÝMUM FYRIR NÝJUM
VETRAR FATNAÐI

30%-50%-70% AFSLÆTTIR
VETRAKÁPUR - VETRARÚLPUR

ULLARJAKKAR - PEYSUR - SKINN
O. M. FL

Laugavegi 63 • S: 551 4422

Stjórn Kvenfélagasambands Ís-
lands hefur haft þungar áhyggjur
af framvindu mála í sambandi við
bann við heimabakstri og sölu
kvenfélaganna í landinu. Af því til-
efni sendi hún 

eftirfarandi áskorun til Jóns
Bjarnasonar, sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðherra: 

„Kvenfélagasamband Íslands
hvetur ráðherra til að leggja fram
breytingar á matvælalögum, nr. 93/
1995 sem koma í veg fyrir að kven-
félögin í landinu geti eflt starf sitt
með bakstri og sölu til fjáraflana. 

Kvenfélagasambandið hvetur

ráðherra til að
breyta lögunum
þannig að fé-
lagasamtök geti
áfram boðið mat-
vöru til neytenda
í þágu góðgerð-
armála. 

Í eitt hundrað
og fjörutíu ára

sögu kvenfélaganna hefur það sýnt
sig að framlög þeirra skipta sköp-
um.“

Kvenfélagasambandið bindur
miklar vonir við að málið fái braut-
argengi á Alþingi í vetur. 

Kvenfélögin skora á ráðherra að leyfa
heimabakstur og fjáröflun með kökusölu 

- nýr auglýsingamiðill

���� 569-1100
finnur@mbl.is

Stórfréttir
í tölvupósti

Morgunblaðið/Eggert

Undanfarnir dagar hafa verið nokkuð sólríkir á höf-
uðborgarsvæðinu og hiti með ágætum yfir miðbik
dags. Meðal þeirra sem nýttu sér síðustu sólargeisla

fyrir rignartíð sem hefst í dag voru nemendur í Há-
skóla Íslands en þeir notuðu tækifærið til náms-
bókalesturs úti við. 

Síðustu sólargeislanna notið

Öllu starfsfólki Heilsustofnunarinn-
ar í Hveragerði verður sagt upp um
næstu mánaðamót, náist ekki samn-
ingar við velferðarráðuneytið. Þjón-
ustusamningur við ríkið rennur út
um áramótin og engar viðræður eru í
gangi um áframhaldandi samning.
Velferðarráðuneytið sendi frá sér til-
kynningu síðdegis í gær og sagði að
frjálslega væri farið með staðreyndir
um samskipti við ráðuneytið og
stöðu samningamála við stofnunina.

„Við fáum ekki viðtal, við fáum
ekki fundi. Við höfum leitað eftir því
síðan um áramótin síðustu þegar
samningnum var sagt upp,“ sagði
Ólafur Sigurðsson, framkvæmda-

stjóri Heilsustofn-
unarinnar, í sam-
tali við fréttavef
Morgunblaðsins,
mbl.is, í gær.
Hann segir að 104
starfsmenn séu á
launaskrá stofn-
unarinnar, af þeim
fái 87 uppsagnar-
bréf þar sem hluti

starfsfólksins er lausráðinn. „Þetta er
fólk með margvíslega menntun, með-
al annars læknar, hjúkrunarfræðing-
ar, sálfræðingar, sjúkraþjálfarar,
næringarfræðingar, almennt starfs-
fólk og nuddarar.“

Í tilkynningu velferðarráðuneytis
segir að 4. júlí síðastliðinn hafi ráð-
herra fudnað með Ólafi og gert grein
fyrir afstöðu sinni varðandi endur-
skoðun samningsins. Jafnframt lýsti
hann því yfir að framlög til stofn-
unarinnar á næsta ári verði ekki
skert umfram það sem fyrirhugað er
hjá heilbrigðisstofnunum ráðuneyt-
isins og sitji þannig við sama borð og
þær. „Það kemur því á óvart að
stofnunin telji nauðsynlegt að grípa
til hópuppsagna við þessar aðstæð-
ur.“

Þá segir að því fari fjarri að ráðu-
neytis svari ekki, mikil samskipti
hafi verið í sumar um málið.

Öllum starfsmönnum sagt upp
� Ráðuneytið segir frjálslega farið með staðreyndir

Ólafur Sigurðsson

„Ég sem er kominn á sjötugsaldur-
inn er að fara í gegnum það í þriðja
skipti að tapa meira og minna þeim
eignum sem ég átti. Það er umhugs-
unarefni hvers vegna á því hefur
staðið og hvernig við ætlum að
bregðast við því til langs tíma, að við
lendum í þessu reglulega,“ sagði
Guðbjartur Hannesson velferðar-
ráðherra við utandagskrárumræðu á
Alþingi í gær um afskriftir banka og
fjármálastofnana á skuldum heimil-
anna.

Í samtali við fréttavef Morgun-
blaðsins, mbl.is, var Guðbjartur beð-
inn um að skýra mál sitt betur. „Í
rauninni tapaði ég ekki eignunum
þannig. Þær voru verðtryggðar og
verðbólgan át upp nær allan höfuð-
stólinn,“ sagði Guðbjartur. „Árið
1979 og 1980 keypti ég tvær íbúðir í
sama húsinu á Akranesi. Ég var að
kaupa gamalt hús sem ég gerði upp.
Þá var verðbólgan allt upp undir
hundrað prósent og þessar eignir
voru verðtryggðar. Verðbólgan át
upp mestan höfðustólinn. Þá horfði
maður aldrei á höfuðstólinn heldur
bara á greiðslugetuna. Ég lifði það
ágætlega af en þannig var það á
þeim tíma.“

Stóð alltaf í skilum
Guðbjartur segist ekki hafa tapað

húsinu og alltaf staðið í skilum með
öll sín lán. Sagan hafi svo endurtekið
sig með verðbólguskoti í kjölfar
Norðurlandakreppunnar í kringum
1990 og í þriðja sinn árið 2008 með

bankahruninu. Þá hafði Guðbjartur
keypt raðhús þremur árum áður.

„Ég var að vekja athygli á því að
þetta gerist því að við erum með svo
viðkvæman gjaldmiðil. Við hefðum
getað verið komin út úr þessu fyrir
löngu ef við hefðum borið gæfu til
þess að fara í Evrópuumhverfið. Það
er bara mín skoðun. Sjálfur tók ég
afstöðu árið 2002 með þeirri leið. Þar
værum við laus við verðtryggingu og
með lægri vexti þrátt fyrir allt.“

Þá benti hann á í ræðu sinni
hversu fjandsamleg skuldurum öll
stjórnarár Framsóknarflokks og
Sjálfstæðisflokks hefðu verið eftir
1995.

Umræðan sem fram fór á Alþingi
var að ósk Sigmundar Davíðs Gunn-
laugssonar, formanns Framsóknar-
flokksins. Guðbjartur sagði meðal
annars í umræðunni að ástandið hér
á landi væri að mörgu leyti ótrúlegt
og fórnardýrin væru mörg. Verkefni
stjórnvalda væri að reyna að leysa
fólk úr þeim vanda.

Tapar eignum 
í þriðja skiptið
� Segir stjórnarár
Framsóknar- og
Sjálfstæðisflokks
hafa verið fjand-
samleg skuldurum

Morgunblaðið/Ómar

Ráðherra Guðbjartur Hannesson
velferðarráðherra tapaði eignum.
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Kristín Heiða Kristinsdóttir
khk@mbl.is

Ólöf Sverrisdóttir og Ólafur
Guðmundsson stofnuðu
nýlega Leiklistarskólann
Opnar dyr. Þau eru bæði

menntaðir leikarar og hafa um árabil
unnið við leiklistarkennslu og leiklist
af ýmsu tagi.

„Ég var ein með leiklistar-
námskeið fyrir fullorðna í nokkur ár
en í fyrra sameinuðum við Óli krafta
okkar og við ákváðum að gera þetta
að formlegum skóla núna í vetur,“
segir Ólöf. „Við ætlum að bjóða upp á
námskeið fyrir fullorðna og líka sér-
stök námskeið fyrir unglinga. Þetta
verða bæði grunnnámskeið og fram-
haldsnámskeið og við ætlum einnig
að bjóða upp á vinnustaðanámskeið.
Ég verð auk þess með sögunám-
skeið,“ segir Ólöf og bætir við að
námskeiðin séu fyrir alla sem vilja
þroska sjálfa sig og stíga út fyrir
þægindarammann sinn. 

Að treysta og láta vaða
„Fólk er alltaf að setja sjálft sig í

kassa og margir vilja gjarnan brjót-
ast út úr því boxi. Þeir hinir sömu
vilja virkja sköpunarkraftinn í sér og
ímyndunaraflið. Fólkið kynnist sjálfu
sér betur á þessum námskeiðum enda
er með þessum æfingum verið að
þjálfa fólk í því að þora, og að taka
frumkvæði,“ segir Ólöf og bætir við
að spuni sé stór hluti af grunn-
námskeiðunum. „Við erum bæði með
líkamsspuna og spuna með orð. Þetta
eru allskonar æfingar sem þjálfa fólk
í að sleppa tökunum og gera hluti um-
hugsunarlaust, að fylgja tilfinningu í
stað þess að hlusta alltaf á hugann,
láta flæða. Í spunanum æfir fólk sig í

Við opnum fyrir
sköpunarflæðið 
Það er bæði hollt og gott að gera eitthvað stefnubreytandi í lífinu, stíga út fyrir
þægindarammann og þroska sig sem einstakling. Leiklistarskólinn Opnar dyr
býður upp á námskeið þar sem fólk fær þjálfun í öllu þessu. 

Æfingar Þær eru allskonar æfingarnar í leikrænni tjáningu.

Danska vefsíðan forbrug.dk er hugs-
uð fyrir hinn almenna neytanda og
þar er að finna ótal góð ráð fyrir fólk.
Á vefsíðunni má meðal annars leita
sér ráða um hvernig best sé að bera
sig að við sjónvarpskaup og gera
hjólið klárt fyrir haustið. Einnig hvað
gott sé að hafa í huga við gleraugna-
og linsukaup og þá er hægt að kynna
sér þar reglur um það sem hafa má í
handfarangri. Umræðuefnin eru því
mjög fjölbreytileg og er þetta for-
vitnileg síða fyrir neytendur sem vilja
vera meðvitaðri bæði gagnvart sjálf-
um sér og þjónustuaðilum í kringum
sig. Almennt séð er gott að leita ráða

um hvað beri að hafa í huga áður en
innkaup fara fram. Þá sérstaklega
kannski á stærri og dýrari hlutum.
Sjón er sögu ríkari og á vefsíðunni er
hægt að leita eftir málaflokkum
þannig að flestir ættu að finna það
sem þeir leita að. 

Vefsíðan www.forbrug.dk

Verslunarferð Gott er að leita sér ráða áður en haldið er af stað.

Góð ráð fyrir neytendur

Nú er rétti tíminn til að nota ferska
haustloftið til að fá sér hressandi
göngutúr og virða fyrir sér náttúruna
í haustlitunum. Haustlitaganga getur
verið af ýmsum toga. Þú getur rölt
um hverfið þitt og tínt falleg laufblöð
og ber til að skreyta með heima fyrir.
Eða skroppið aðeins lengra og tekið
með þér kakó og góðar samlokur og
teppi. Ef veðrið er gott má jafnvel
lygna aftur augunum eftir nestið og
halla sér smástund. Það er t.d. mjög
fallegt að ganga á Þingvöllum á þess-
um tíma árs. Einnig má nýta sér ýms-
ar gönguleiðir innan höfuðborg-
arsvæðisins og víðar. 

Endilega ...

... njótið 
haustlitanna

Morgunblaðið/Ómar

Falleg Þurrkuð laufblöð sem skraut.

Ljósið endurhæfingar- og stuðnings-
miðstöð fyrir krabbameinsgreinda og
aðstandendur verður með stráka-
kvöld næstkomandi mánudag fyrir
karlmenn á öllum aldri sem eiga það
sameiginlegt að hafa greinst með
krabbamein. Þar mun Matti Osvald
heilsufræðingur halda fræðslu um
mismuninn á körlum og konum, og
hversu mikilvægt það er fyrir karl-
menn að fá fræðslu og heyra um
reynslu annarra sem hafa byggt sig
upp eftir greiningu. Auk þess mun
Halldór Snær Bjarnason segja frá

eigin reynslu og hvernig það nýttist
honum þegar eiginkona hans dró
hann í endurhæfinguna í Ljósinu. Í
kjölfarið eða næstu tíu mánudags-
kvöld verða fræðslufundir fyrir karl-
menn þar sem mismunandi fagaðilar
verða með fræðslu og spjall. 

Eiginkonur og nánir aðstandendur
eru velkomnir með en karlarnir munu
líka fá að vera einir og sér. Nokkuð
sem er mjög mikilvægt að sögn
Matta því að þannig tjái þeir sig öðru-
vísi sín á milli. Fundurinn hefst klukk-
an kl. 17:30.

Ljósið endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð

Fræðslufundir fyrir karlmenn
og aðstandendur þeirra 

Stuðningur Mikilvægt er að geta talað við einhvern um erfiðleika sína.

Skannaðu kóðann
til að fara inn á
vefsíðuna. 

Fjarðarkaup
Gildir 15. - 17. sept. verð nú áður mælie. verð
Svínakótelettur úr kjötborði......... 998 1.498 998 kr. kg
Nauta T-bone úr kjötborði ........... 2.898 3.498 2.898 kr. kg
Ísfugl ferskur kjúklingur .............. 739 869 739 kr. kg
Ísfugl kjúklingaleggir .................. 698 947 698 kr. kg
Ísfugl frosinn kjúklingur .............. 698 785 698 kr. kg
Ísfugl kjúklingabringur ................ 1.998 2.398 1.998 kr. kg
Goða nauthakk frosið, 0,5 kg...... 499 665 998 kr. kg
Ísl. kartöflur í lausu .................... 147 188 147 kr. kg
Gulrætur í lausu......................... 298 369 298 kr. kg
Coke, 2 ltr x 4............................ 798 998 99 kr. ltr

Hagkaup
Gildir 15. - 18. sept. verð nú áður mælie. verð
Íslandsnaut ungnautaribeye ....... 2.924 3.898 2.924 kr. kg
Íslandsnaut ungnautaprime........ 2924 3.898 2.924 kr. kg
Íslandsnaut hamb. rest. style...... 629 898 629 kr. pk.
Ísfugl kalkúnabringa lt................ 2.519 3.599 2.519 kr. kg
Holta texas leggir ....................... 678 969 678 kr. kg
Holta buffaló kjúklingalundir ....... 2249 2.998 2.249 kr. kg
Heinz bbq sósa, 3 teg. ............... 199 329 199 kr. stk.
Vífilfell coca cola light, 2 ltr......... 199 339 199 kr. stk.
Vífilfell coco cola zero, 2 ltr ......... 199 339 199 kr. stk.
Hvítlauksosta baguette .............. 299 519 299 kr. stk.

Kostur
Gildir 15. - 18. sept. verð nú áður mælie. verð
Goði grísabógur með pöru .......... 649 879 649 kr. kg
Goði ódýrt saltkjöt ..................... 399 538 399 kr. kg
Goði kindabjúgu ........................ 259 329 259 kr. pk.
Kostur grísamínútusteik.............. 1.398 1.622 1.398 kr. kg
Pepsi, 0,5 ltr. í dós..................... 89 109 89 kr. stk.
Pepsi Max, 0,5 ltr. í dós.............. 89 109 89 kr. stk.
Egils appelsín, 0,5 ltr. í dós ........ 89 109 89 kr. stk.
Egils pilsner, 0,5 ltr í dós ............ 99 129 99 kr. stk.
Wishbone salatd., marg. gerðir ... 339 448 339 kr. stk.

Krónan
Gildir 15. - 18. sept. verð nú áður mælie. verð
Lamba sirloinsneiðar.................. 1.259 1.598 1.259 kr. kg
Lamba grillleggir ........................ 1.259 1.368 1.259 kr. kg
Lamb lærissneiðar ..................... 1.499 1.998 1.499 kr. kg
Grísalundir erlendar ................... 1.599 2298 1.599 kr. kg

Herragarðsönd, 2,6 kg ............... 1.998 2.498 1.998 kr. stk.
Kjötfars, ódýrt............................ 359 679 359 kr. kg
Goða lifrarpylsa, fr.2 stk. í pk. ..... 599 798 599 kr. pk.
Goða blóðmör, fros., 4 stk. í pk. .. 559 749 559 kr. pk.
Sóma pizza, 2 tegundir .............. 498 595 498 kr. stk.

Nóatún
Gildir 15. - 18. sept. verð nú áður mælie. verð
Lambafille m/fiturönd................ 3.598 4.198 3.598 kr. kg
Lamba framhryggssneiðar .......... 1.698 1.998 1.698 kr. kg
Ungnauta piparsteik .................. 3387 3.989 3.387 kr. kg
Ungnauta hamborgari, 120 g...... 229 289 229 kr. stk.
Þykkvabæjar kart.grat., 600 g ..... 419 449 419 kr. pk.
ÍM kjúklingur, heill...................... 758 948 758 kr. kg
MS ostakaka m/bláberjum......... 839 932 839 kr. stk.
Ristorante pizzur, 3 teg. .............. 489 545 489 kr. stk.
Rauð vínber í pk., 700 g............. 299 399 299 kr. pk.

Helgartilboðin

Morgunblaðið/Golli

Gaman Oft er mjög gaman á námskeiðunum eins og hér má sjá.



því að treysta því fyrsta sem kemur
upp í hugann og láta vaða.“ Ólöf segir
að á framhaldsnámskeiðunum sé
unnið meira með texta og karakt-
ersköpun þar sem fólk setur sig inn í
mismunandi hlutverk og karaktera.
„Þar vinnum við líka meira með rödd-
ina og ýmislegt sem snýr að þjálfun
leikarans.“

Vandamál í leikrænt form
„Vinnustaðanámskeið okkar eru

hönnuð út frá hverjum vinnustað fyr-
ir sig og með þarfir þess hóps sem er
á námskeiðinu í huga. Þau geta verið
mismunandi löng, allt frá nokkrum
klukkustundum upp í tvo daga og
þátttakendur geta verið mismargir.
Slík námskeið geta annað hvort verið
til að hrista saman hópinn með
skemmtilegum æfingum eða hins-
vegar til að leysa úr sérstökum
vandamálum á vinnustað. Til dæmis
hjálpa fólk við að leysa úr því með því
að setja vandamálið upp í leikrænt
form.“ Á sögunámskeiðinu læri fólk
að skapa sínar eigin sögur og fær
undirstöðuleiðsögn í frásagnarlist.
„Ég hef unnið sem sögukona hjá
Borgarbókasafninu á Sögubílnum og
hef farið á nokkur sögunámskeið þar
sem ég sá hvernig blanda má saman
leiklist og sögulist á mjög skemmti-

legan hátt og í gegnum sögurnar
kynnist fólk einnig sjálfum sér.“ 

Sumar vilja prófa nýtt
Hún segir að margar þeirra leik-

listaræfinga sem þau séu með, virki
sjálfsstyrkjandi fyrir fólk. „Við byrj-
um á því að opna fyrir sköp-
unarflæðið og ímyndunaraflið og þá
er eins og fólk fari að blómstra. Þessi
námskeið koma mörgum af stað sem
langar að vera í leiklist, sumir ganga
til liðs við leikhópa eftir að hafa verið
hjá okkur, aðrir fara í leiklistarskóla
til útlanda en margir fara í skapandi
skrif, jóga eða gera eitthvað annað
stefnubreytandi í sínu lífi. Þessar æf-
ingar þroska semsagt einstaklinginn,
frekar en að gera hann að tæknilega
góðum leikara.“ 

Hún segir fólk koma á nám-
skeiðin á mjög ólíkum forsendum.
„Sumir eru feimnir og óöruggir og
langar að brjótast út úr því, aðrir
koma af því að þeir hafa alltaf haft
áhuga á leiklist. Og sumir eru bara að
prófa eitthvað nýtt.“ 

Morgunblaðið/Eggert

Gleði Ólöf og Óli hafa gaman af því að sprella svolítið enda ætla þau að hjálpa fólki að sleppa tökunum.

Í könnun sem gerð var á
Birmingham Food Fest
matarhátíðinni fyrir
skömmu kom í ljós að
þær 1000 mæður sem
tóku þátt kunnu að með-
altali 21 uppskrift hver
utan að. Þykir þetta
draga úr þeirri ímynd að
mæðrum í dag sé ekki
jafn umhugað um elda-
mennsku og mæðrum
þeirra var fyrir einum 30
árum eða svo.

Áhrif frá ýmsum
heimshornum

Þvert á móti heldur
eldamennskan áfram að
sameina nútímafjöl-
skylduna við eldhús-
borðið og mæður eru
orðnar ævintýragjarnari
í eldhúsinu en nokkru
sinni fyrr. Þær verða fyr-
ir áhrifum frá því að borða á veit-
ingastöðum frá ýmsum heims-
hornum og horfa á sjónvarpsþætti
tengda eldamennsku. En slíkir þættir
eru mjög vinsælt sjónvarpsefni í
Bretlandi. Samhliða þessu verða þær
óhræddar við að prófa nýtt og fram-
andi hráefni. Vinsælustu réttirnir
sem bæst hafa á matseðil breskra
fjölskyldna síðastliðin ár er mexí-
kóskur matur, heimagerðar pitsur og
kjúklinga-tikkamasala.

Matargerð í Bretlandi hefur tekið

stakkaskiptum síðastliðin 30 ár og
nýjar áherslur einnig tekið að skipta
meira máli. Meðal þeirra má nefna
áherslu á að nota eingöngu lífrænt
hráefni á veitingastöðum og vera um-
hugað almennt um velferð dýra. Rætt
er um þessa könnun á vefsíðu breska
dagblaðsins Guardian en blaðamaður
þar heggur jú eftir því að einungis
mæður hafi verið beðnar að svara
könnuninni. Enda sé það jú ekki ein-
göngu verk kvenna að sjá um mat-
seldina á heimilinu nú á dögum. 

Matargerð

Ævintýragjarnar, breskar mæður

Eldhúsgyðja Nigella hefur haft áhrif á mataræðið.
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Aðdáendur Einars Áskels ættu nú
sannarlega að verða glaðir en út er
komin ný bók um hinn sniðuga
strák Einar Áskel sem er síspyrj-
andi pabba sinn út í lífið og til-
veruna. Einar Áskell og Alls-
nægtapokinn heitir hin nýja bók
eftir höfundinn Gunillu Bergström
en bókin er þýdd af Sigrúnu Árna-
dóttur. Í þessari bók lendir Einar
Áskell í æsispennandi ævintýri en
hann er kóngur í stóru landi þar
sem þegnarnir ætla að gera upp-
reisn! Pabbi segir að ekkert hafi
gerst í alvörunni en hvernig veit
hann það? Er Einar Áskell ekki líka
til á nóttunni? 

Þreytt á þægu mæðrunum
Bækurnar um Einar Áskel hafa

glatt íslensk börn allar götur síðan
1980. Þau þeirra sem sjálf hafa
eignast börn geta nú leyft þeim að
kynnast Einar Áskeli og lesið fyrir
þau jafnt nýju bókina sem og þær
eldri. Fyrsta bókin um Einar Áskel
sem þýdd var á íslensku heitir
Góða nótt, Einar Áskell. Þegar
fyrsta bókin kom út í Svíþjóð fyrir

rétt rúmlega 40 árum þótti harla
óvenjulegt að Einar Áskell byggi
einn með föður sínum. Í viðtali við
Morgunblaðið árið 2005 þvertekur
Gunilla fyrir það að hugmyndir af
pólitískum toga hafi legið að baki
því að hún lætur Einar eiga ein-
stæðan föður. Hún segist í viðtal-
inu einfaldlega hafa verið orðin
þreytt á „öllum þessum góðu, litlu,

þægu mæðrum sem réðu ríkjum í
öllum barnabókum á þessum

tíma“. Almennar hugmyndir
fólks um samfélagið og fjöl-
skyldugerð hafa vissulega
breyst frá þeim tíma sem

fyrsta bókin kom út en Einar
Áskell stenst tímans tönn og

heldur áfram að gleðja jafnt
unga sem aldna.

Barnabækur

Einar Áskell er samur við sig

Byrjendanámskeiðin hefjast 21.
september. Á námskeiðinu er
unnið með sköpunarkraft ein-
staklingsins og sjálfsþroska í
gegnum leikræna tjáningu.

Námskeiðið verður á mið-
vikudagskvöldum kl. 20-22 og
er í 10 skipti, 2 klst. hvert skipti. 

Sögunámskeiðið hefst 29.
september og verður á fimmtu-
dögum frá kl. 20-22. 

Á sagnanámskeiðinu er kafað
í þann sagnarbrunn sem við er-
um sjálf. Þátttakendur læra að
skapa sínar eigin sögur og fá
undirstöðuleiðsögn í frásagn-
arlist. Þar er þeim kennt hvern-
ig þeir ná best til áheyrenda og
hvað er hægt að gera til að
halda athyglinni og gera söguna
áhugaverða.

Nánari upplýsingar:
www.leiklist.org.

Skólinn 
Opnar dyr

LEIKLISTARNÁMSKEIÐ

Íslenska
sjávarútvegssýningin
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www.icefish.is
Samstarfsaðili um flutninga SkipuleggjandiAlþjóðleg útgáfa Opinber íslensk útgáfa

Eini viðburðurinn sem nær til íslenska
sjávarútvegsins í heild sinni
* Alþjóðlegar VIP-sendinefndir verða á staðnum
* Íslensku sjávarútvegsverðlaunin verða afhent í fimmta sinn þann 22. september 2011

Forðist biðraðir og sparið fé! Skráið ykkur á Netinu á
www.icefish.is til þess að spara 20%!

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

Stuðningsaðilar eru:
• Sjávarútvegs-og landbúnaðarráðuneytið
• Utanríksráðuneytið
• Samtök iðnaðarins
• Fiskifélag Íslands
• Landssamband íslenskra útvegsmanna
• Landssamband smábátaeigenda
• Samtök fiskvinnslustöðva
• Farmanna- og fiskimannasamband Íslands
• VM - Félag vélstjóra og málmtæknimanna
• Sjómannasamband Íslands
• Félag atvinnurekenda
• Samtök verslunar og þjónustu
• Íslandsstofa
• Fiskifréttir

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

Íslenska sjávarútvegssýningin er
atburður á vegum Mercator Media

Opinbert flugfélag/loftflutningafélag & hótelkeðja
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SVIÐSLJÓS
Björn Jóhann Björnsson
bjb@mbl.is

„Við höfum uppi áform um að vaxa
enn frekar, bætum við tveimur vél-
um í áætlunarfluginu næsta sumar
og verðum með nýjan áfangastað,
Denver í Bandaríkjunum, yfir allt
árið,“ sagði Birkir Hólm Guðnason,
framkvæmdastjóri Icelandair, við
Morgunblaðið í gær, staddur í Den-
ver, en félagið kynnti í gær flug-
áætlun fyrir næsta ár, þá stærstu í
75 ára sögu þess. Er vöxtur félags-
ins þá áætlaður 13%, eða úr tæplega
1,8 milljónum á þessu ári í um tvær
milljónir á því næsta. 

Hlutfall farþega Icelandair eftir
þjóðerni hefur verið um 80% útlend-
ingar og 20% Íslendingar þannig að
á næsta ári má reikna með að 400
þúsund farþegar Icelandair verði ís-
lenskir, sem jafngildir 1,2 ferðum á
hvern Íslending.

Alls verða 16 Boeing 757 flug-
vélar nýttar til áætlunarflugsins
næsta sumar, tveimur fleiri en á
þessu ári, en til samanburðar má
nefna að árið 2003 voru átta vélar í
notkun hjá Icelandair. Munu vélar
félagsins taka á loft allt að 400 sinn-
um á viku yfir sumarið, segir í til-
kynningu frá Icelandair, og farþega-
fjöldinn fara í um 10 þúsund manns
á sólarhring þegar mest lætur.

Tækifæri í Denver
Að sögn Birkis þarf að fá fleiri

áhafnir með tveimur nýjum vélum
og styrkja söludeildina. Yfir vetrar-
tímann gæti einnig þurft að fjölga
áhöfnum. Að öðru leyti verði keyrt á
því góða starfsfólki sem fyrir er,
sem bæði heima og erlendis hafi
unnið vel á tímum hækkandi elds-
neytis, náttúruhamfara og umróts í
efnahagsmálum. Á ársgrundvelli
eru starfsmenn Icelandair nærri
1.300 talsins en allt að 1.700 yfir

sumartímann. Flugmenn þar af eru
nærri 300 á sumrin.

„Þetta er liður í því sem við höf-
um verið að vinna að undanfarin ár,
að vaxa á arðbæran hátt og nýta
þau tækifæri sem gefast á mark-
aðnum. Þannig sjáum við mikil
tækifæri í Denver, bæði með ferða-
þjónustu allt árið og einnig fyrir
leiðakerfið yfir hafið milli Evrópu
og Norður-Ameríku,“ segir Birkir
en flugvöllurinn í
Denver er sá tíundi
stærsti í heimi og
fimmti stærsti í
Bandaríkjunum.

Vöxtur hefur verið
á öllum þremur
mörkuðum Ice-
landair;
heimamark-

aðnum á Íslandi, ferðamannamark-
aðnum til Íslands og alþjóðlega
markaðnum á milli Evrópu og N-
Ameríku. Vöxturinn er 20% á ferð-
um til landsins á árinu, miðað við
síðasta ár, og núna á haustmánuð-
um eru bókanir á ferðum erlendra
ferðamanna til Íslands 30% meiri en
á sama tíma í fyrra. Er mestur vöxt-
ur á ferðum Bandaríkjamanna til
landsins. Einnig hefur ferðum Ís-
lendinga með vélum Icelandair
fjölgað um 20% á þessu ári, sem er
svipuð aukning og á síðasta ári.

Fleiri farþegar til landsins
Alls verða áfangastaðir Icelandair

31 á næsta ári, þar af 22 í Evrópu og
9 í Bandaríkjunum. Auk fjögurra
ferða á viku til Denver hyggst félag-
ið fjölga ferðum til Washington og
Seattle, til allra höfuðborga Norð-
urlanda og til fjölmargra annarra
áfangastaða í Evrópu.

„Markmið okkar hefur verið að
styrkja kjarnann í leiðakerfinu með
aukinni tíðni og meira jafnvægi á
milli áfangastaða austan og vestan-
hafs. Það skilar okkur líka fleiri far-
þegum til og frá Íslandi,“ sagði
Birkir að endingu, áður en hann fór
inn á blaðamannafund í Denver.

Stærsta flugáætlun Icelandair
� Bæta við Denver í Bandaríkjunum á næsta ári og stefna að 13% vexti � Farþegafjöldi áætlaður um
tvær milljónir � Fjölga þarf flugmönnum og sölufólki � Starfsmenn Icelandair um 1.700 yfir sumarið

Ljósmynd/Icelandair

Denver Birkir Hólm Guðnason, Helgi Már Björgvinsson og Þorsteinn Egilsson frá Icelandair fengu kúrekahatta á
blaðamannafundinum í Denver í gær frá John Hickenlooper, ríkisstjóra Colorado, og Michael Hancock borgarstjóra.

Afmælisár

» Icelandair fagnar 75 ára af-
mæli á næsta ári. Liggja ræt-
urnar í stofnun Flugfélags Ak-
ureyrar árið 1937 sem sex
árum síðar færði höfuðstöðv-
arnar til Reykjavíkur og breytti
nafninu í Flugfélag Íslands.

» Árið 1973 sameinuðust Flug-
félag Íslands og Loftleiðir, sem
höfðu starfað frá 1944, og
Flugleiðir urðu til, síðar Ice-
landair.

Blaðamannafundur var haldinn á
alþjóðaflugvellinum í Denver í gær,
að viðstöddum John Hickenlooper,
ríkisstjóra Colorado-fylkis, og
Michael Hancock, borgarstjóra
Denver, auk stjórnenda Icelandair
og yfirmanna flugvallarins.

Fram kom í máli ríkisstjórans og
borgarstjórans að mikil tækifæri
sköpuðust í beinu flugi á milli Den-

ver og Íslands en aðeins tvö
önnur flugfélög en Icelandair;

Lufthansa og British Air-
ways, bjóða upp á flug milli

Denver og Evrópu. Sagði borg-
arstjórinn áhrif af flugi Icelandair
mikil á efnahagslífið í Colorado,
eða jafnvirði 28 milljóna dollara,
um 3,3 milljarða króna. Um 300
störf yrðu til og þar af 33 bein ný
störf. Flug Icelandair muni skapa
sem nemur um einum milljarði
króna í beinar launatekjur og um
2,2 milljörðum króna í almennri
neyslu ferðamanna í ríkinu. Um 50
þúsund manns starfa í ferðaiðnaði
í Colorado, m.a. á skíðasvæðunum
í Aspen og Vail.

3,3 milljarða áhrif í Colorado
HEIMAMENN Í DENVER FAGNA KOMU ICELANDAIR

Birkir Hólm
Guðnason

FRÉTTASKÝRING
Egill Ólafsson
egol@mbl.is

Þingmenn eru farnir að nota svoköll-
uð andsvör sem lið í málþófi gegn
umdeildum málum, en upphaflegur
tilgangur andsvara var að stytta um-
ræður á þingi og gera þær líflegri.
Íslenskir þingmenn nota andsvör
með allt öðrum hætti en þingmenn í
nágrannalöndum okkar. Einn við-
mælandi blaðsins sagði að þingmenn
væru „að eyðileggja þetta ræðu-
form“.

Lengi hefur verið rætt hér á landi
um lengd ræðutíma alþingismanna,
en stjórnarandstaða á hverjum tíma
hefur verið treg til að ganga svo
langt í þá átt að stór og umdeild
stjórnarfrumvörp geti runnið hratt í
gegnum þingið án þess að stjórnar-
andstaða geti komið vörnum við. Ár-
ið 1991 voru gerðar miklar breyting-
ar á þingsköpum en þá var ræðutími
styttur og jafnframt tekið upp það
nýmæli að þingmenn gátu veitt stutt
andsvar við ræðu þingmanns. And-
svör mega að hámarki standa í 15
mínútur og má hver þingmaður fara
tvisvar í andsvar. 

Átti að stytta og bæta umræður
Í greinargerð með frumvarpinu

frá 1991 segir: „Eru fyrirmyndir að

[andsvari] sóttar til þjóðþinga ná-
grannalanda okkar þar sem þetta
umræðuform (replikker) hefur þótt
gefa góða raun. Er megintilgangur
þessarar breytingar sá að gera um-
ræður líflegri, skoðanaskipti hraðari
og jafnframt að stytta umræður.
Hefur oft borið við að þingmenn hafi
ekki komið að andsvörum sínum við
ræðum annarra þingmanna eða ráð-

herra fyrr en mörgum klukkustund-
um eftir að þær voru fluttar; hefur þá
jafnframt þótt brenna við að menn
flyttu lengra mál en í upphafi var
ætlað.“

Það tók þingmenn nokkurn tíma
til að læra á þetta nýja form en
mörgum þótti það gefast ágætlega
því umræður milli þingmanna
stjórnar og stjórnarandstöðu urðu

oft fjörlegar. Á seinni árum hafa
þingmenn farið að nota andsvör með
nýjum hætti og má segja að upphaf-
legur tilgangur þess, þ.e.a.s. að
stytta umræður og gera umræður
líflegri, sé farinn að snúast upp í and-
hverfu sína.

Það er ekki nýtt að stjórnarand-
staða noti málþóf til að tefja fyrir af-
greiðslu stórra og umdeildra mála.

Bæði Jóhanna Sigurðardóttir for-
sætisráðherra og Steingrímur J. Sig-
fússon fjármálaráðherra hafa á
löngum þingferli tekið þátt í því. Oft
er málþóf skipulagt með þeim hætti
að þingmenn stjórnarandstöðunnar
skrá sig á mælendaskrá eftir fyrir-
fram ákveðinni röð og nýta þá allan
ræðutímann. Á síðustu þingum hefur
borið á því að stjórnarandstöðuþing-
menn komi upp í andsvör við ræðum
samflokksmanna sinna eða þing-
manna sem eru með þeim í stjórn-
arandstöðu.

Í fyrrakvöld skráðu nokkrir þing-
menn Samfylkingarinnar sig í and-
svör, en þegar þingforseti ætlaði að
gefa þeim orðið féllu þeir frá orðinu,
sem kallað er, og varð því ekkert úr
andsvörum. Gunnar Bragi Sveins-
son, formaður þingflokks Framsókn-
arflokksins, gagnrýndi þetta og
sagði ljóst að stjórnarliðar væru að
gera sér það að leik að biðja um and-
svör og falla svo frá þeim. Þeir sem
vildu veita andsvör ættu að fá þann
tíma sem til þess væri ætlaður.

Hvað sem segja má um þessi orða-
skipti má ljóst vera að þingmenn eru
á góðri leið með að eyðileggja þetta
ræðuform sem í þingum víða í ná-
grannalöndum okkar er notað af
mikilli list, en jafnframt af hófsemd.

Ný þingskaparlög taka gildi 1.
október, en engar breytingar eru þar
gerðar á ræðutíma eða andsvörum.

Þingmenn að eyðileggja „andsvör“
� Svokölluð andsvör þingmanna eru notuð með öðrum hætti hér en gerist í þingum nágrannalandanna
� Þingmenn nota andsvör á annan hátt en ætlast var til þegar þingskaparlögum var breytt árið 1991

Morgunblaðið/Kristinn

Þing Upphaflegur tilgangur andsvara var að gera umræður líflegri.

Þegar samherjar í pólitík ræða
saman í andsvörum verða eðli
málsins samkvæmt ekki mjög
snarpar eða harðar umræður. Í
slíku andsvari er ræðumaður
gjarnan beðinn um að skýra
betur eitthvað sem hann sagði
eða hann er beðinn um álit á
einhverjum ummælum stjórn-
arliða. Í svari við andsvari verð-
ur oft talsvert um endur-
tekningar. Eins fara þingmenn
stundum út í vangaveltur um af-
stöðu manna án þess að stjórn-
arliðar taki til máls.

Samherjar
ræða saman

DÆMIGERT ANDSVAR
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Lífeyrisauki

5 ára meðalnafnávöxtunNafnávöxtun 30.06.2010 - 30.06.2011

Lífeyrisauki hentar þeim sem vilja leggja fyrir í viðbótarlífeyrissparnað
og nýta sér þannig mótframlag launagreiðanda.
Sjóðfélagar í Lífeyrisauka eru samtals um 21.500 og stærð sjóðsins er ríflega 28 milljarðar króna. Leitaðu til okkar
varðandi ráðgjöf um lífeyrissparnað í næsta útibúi eða sendu okkur póst á lifeyristhjonusta@arionbanki.is
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Ávöxtun viðbótarlífeyris-
sparnaðar Arion banka

Lífeyrissparnaður

Lífeyrisauki 1
-0,5%

Lífeyrisauki 2
2,4%

Lífeyrisauki 3
5,6%

Lífeyrisauki 4
7,3%

Lífeyrisauki 5
13,5%

Lífeyrisauki
Erlend verðbréf

2,7%
Lífeyrisauki
Innlend skuldabréf

11,5%
Lífeyrisauki 1
9,5%

Lífeyrisauki
Innlend skuldabréf

9,1%

Lífeyrisauki
Erlend verðbréf

6,5%

Lífeyrisauki 5
6,8%

Lífeyrisauki 4
9,3%

Lífeyrisauki 3
9,0%

Lífeyrisauki 2
9,4%

Myndin sýnir 5 ára meðalnafnávöxtun á tímabilinu 30.06.2006-30.06.2011 en
ávöxtunin er mismunandi á milli ára. Frekari upplýsingar um ávöxtun hvers árs
má nálgast á arionbanki.is/lifeyrir

Ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu um ávöxtun í framtíð.



ÚR BÆJARLÍFINU
Skapti Hallgrímsson
Akureyri

Íslenska gámafélagið hefur ósk-
að eftir starfsleyfi til þess að taka á
móti heimilissorpi í húsnæði fyr-
irtækisins við Oddeyrartanga á Ak-
ureyri. Auglýsing þar að lútandi, frá
Heilbrigðiseftirliti Norðurlands,
hangir í anddyri Ráðhússins.

� � �

Félagið hefur verið með starf-
semi í húsinu við Oddeyrartanga um
nokkurt skeið, hefur tekið við papp-
ír og plasti, umpakkað og sent til
endurvinnslu en vill nú auka starf-
semina. Fróðlegt verður að sjá
hvernig tekið verður í beiðni fyr-

irtækisins. Húsið er staðsett á milli
Útgerðarfélags Akureyringa og
kjötvinnslu Norðlenska.
Hart var deilt á borgarafundi
sem bæjaryfirvöld boðuðu til í lok
síðustu viku um Dalsbraut, þá um-
deildu götu. Hátt í 200 manns
mættu.

� � �

Þegar nokkuð var liðið á
fundinn gekk um það bil helmingur
viðstaddra á dyr. Það var eftir að
Oddur Helgi Halldórsson, formaður
bæjarráðs, brást á þennan hátt við
því að fyrirspyrjandi talaði um að
„ef“ Dalsbrautin kæmi: „Þessi fund-
ur er ekki um það hvort Dalsbrautin
kemur heldur hvernig, það er búið
að ákveða að leggja þessa braut.“

� � �

Fundarstjóri, ég er farinn af
fundinum, það er ekkert meira hér
að gera, sagði maður úti í sal eftir

orð Odds og margir fylgdu á eftir.
Þessi síðasti hluti Dalsbrautar
hefur lengi verið inni á skipulagi en
alltaf verið frestað. Það var svo fyrir
síðustu kosningar til bæjarstjórnar
að fulltrúar L-lista lýstu því yfir að
brautin yrði lögt kæmist framboðið
til valda. Oddur Helgi og hans menn
fengu þá hreinan meirihluta.

� � �

Fólk úr Gerða- og Lundahverfum
var mjög á móti lagningu braut-
arinnar en fundarmenn úr Nausta-
hverfi á öndverðum meiði. Enda er
spottinn ætlaður til þess að bæta
leiðina út úr þessu nýjasta hverfi
bæjarins.

� � �

Oddur var minntur á það á fund-
inum að L-listamenn hefðu lofað því

að Dalsbrautin yrði lögð í stokk á
þessum kafla. Hann sagðist því mið-
ur hafa lent undir hvað það varðaði,
vegna mikils kostnaðar.

� � �

Vert er að benda áhugasömum á
síðuna Við viljum ekki Dalsbraut á
Fésbókinni. Þar hafa verið fjörugar
umræður undanfarið og sjá má
myndbandsbrot frá fundinum.

� � �

Kristinn Svanbergsson, fram-
kvæmdastjóri íþróttadeildar Ak-
ureyrarbæjar, hefur sagt upp og
hættir 1. desember. Kristinn hefur
gegn embættinu í nærri áratug.

� � �

Lára Sóley Jóhannsdóttir fiðlu-
leikari og Brynja Harðardóttir,
framkvæmdastjóri Sinfón-
íuhljómsveitar Norðurlands, heim-
sækja þessa dagana leikskólabörn í
bænum og bera þeim kveðju tón-
elsku músarinnar Maxímús Mús-
íkús. Þar kynna þær tónleikana
Maxímús Músíkús trítlar í tónlistar-
skóla, sem verða haldnir í Hofi í
byrjun næsta mánaðar. Þar kemur
fram fjöldi barna frá Tónlistarskól-
anum á Akureyri með hljóðfæra-
leikurum úr SN.

Maxímús Krakkar á Tröllaborgum skoða bók um Maxímús Músíkús.

Enn er hart deilt
um Dalsbraut

BAKSVIÐ
Ingveldur Geirsdóttir
ingveldur@mbl.is

Engin aðstoð verður veitt bágstödd-
um það sem eftir er árs hjá Hjálp-
ræðishernum vegna þess að úthlut-
unarsjóður hans er tómur. Ástæðan
er mikil fjölgun umsókna um mat-
araðstoð eins og kom fram í Morg-
unblaðinu í gær. Ekki hafa önnur
hjálparsamtök þurft að taka upp á
því að loka fyrir úthlutanir vegna
fjárskorts en standa þó tæpt. 

Ásgerður Jóna Flosadóttir, for-
maður Fjölskylduhjálpar Íslands,
býst ekki við að sjóðir tæmist þar í
vetur en það gæti farið að sjást til
botns. „Til að láta fjármunina duga
út árið þurfum við að fara í tíma-
bundnar aðhaldsaðgerðir. Næstu
vikurnar getur hver fjölskylda bara
komið einu sinni í mánuði en þegar
við fáum meira fjármagn geta þær
fengið úthlutað tvisvar í mánuði.
Þetta eru aðgerðir sem við verðum
að fara í núna því það eru alltaf fleiri
að bætast í hópinn sem þurfa aðstoð.
Við erum að gera ótrúlega mikið fyr-
ir mjög litla peninga og munum

halda okkar striki. Við sjáum fram á
erfiðan vetur en reynum eins og allt-
af að halda úti mataraðstoð,“ segir
Ásgerður Jóna. 

Fjölskylduhjálpin aðstoðar um
3000 fjölskyldur í mánuði. Ásgerður
Jóna segir margt nýtt fólk hafa leit-
að til þeirra undanfarið. „Þetta er
fólk sem hefur aldrei þurft að leita til
okkar áður en er nú komið fram á
ystu nöf.“

Þangað til annað kemur í ljós
Staðan hjá Mæðrastyrksnefnd

Reykjavíkur er svipuð og hún hefur
verið undanfarin ár. „Veturinn fram-
undan hjá okkur er góður þangað til
annað kemur í ljós. Það hafa verið
nokkuð margar umsóknir núna og
við reiknum með því að þeim muni
ekki fækka. Við munum bjarga okk-
ur eins og við höfum gert,“ segir
Ragnhildur G. Guðmundsdóttir, for-
maður Mæðrastyrksnefndar. 

Hjá Hjálparstofnun kirkjunnar er
til nægilegt fjármagn til að sinna
hefbundnum úthlutunum í vetur.
Þar hefur verið tekið upp svokallað
kortakerfi, í stað matarpoka fær fólk
kort sem það getur notað til kaupa á
nauðsynjavörum. 

Mikið er gert fyrir
mjög litla peninga
� Hjálparstofnanir sjá fram á erfiðan vetur í mataraðstoð

Morgunblaðið/Golli

Hjálparstarf Matarúthlutun undirbúin hjá Mæðrastyrksnefnd. Sífellt fleiri leita eftir aðstoð til hjálparsamtaka. 
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Íslendingar eru enn nokkuð undir
meðaltali OECD-landanna þegar
borið er saman hversu stór hluti
hverrar þjóðar hefur lokið námi á
framhaldsskólastigi og háskólanámi.
Þetta má lesa út úr samanburði
OECD á menntun í aðildarlöndunum
(Education at a Glance), sem er ný-
kominn út. 

34% Íslendinga á aldrinum 25 til
64 ára hafa ekki lokið framhalds-
skólanámi. Meðaltalið innan OECD
yfir þá sem hafa hið minnsta lokið
framhaldsskólanámi var 73% á árinu
2009.

Þegar sjónum er beint að ein-
stökum aldurshópum kemur í ljós að
70% Íslendinga á aldrinum 25-34 ára
hafa lokið námi á framhaldsskóla-
stigi. 71% á aldrinum 34-44 ára hafa
lokið framhaldsskólanámi og 64%
fólks á aldrinum 45-54 ára. Hlutfallið
er 57% meðal fólks á aldrinum 55-64
ára. 

Allir aldurshóparnir eru nokkuð
undir meðaltali OECD-landanna.

Yfirlit yfir þróunina á undanförn-
um árum leiðir þó í ljós að sífellt fleiri
leggja stund á framhaldsskóla- og
háskólanám hér á landi og er hlutur
Íslendinga í námi á háskólastigi nú
nokkru meiri en meðaltalið í öllum
OECD-löndunum. 33% Íslendinga á
aldrinum 25 til 64 ára höfðu lokið
námi á háskólastigi á árinu 2009 en
meðaltalið innan OECD er 30% skv.
skýrslu OECD. Er staðan mjög svip-
uð hér á landi og í Danmörku þar
sem 34% hafa lokið háskólanámi en
Finnar standa mun framar þar sem
hlutfall háskólamenntaðra er 38%.

Stúlkur lesa meira en drengir
Í skýrslu OECD má finna mikið

magn upplýsinga um menntun á öll-
um skólastigum. Þar er m.a. bornar
saman upplýsingar úr PISA-könnun
frá 2009 um lestur barna og ung-
menna. Þær sýna svart á hvítu að
verulega hefur dregið úr lestri utan
skóla. Að meðaltali segjast 37% nem-
enda í öllum OECD-löndunum aldrei
lesa sér til ánægju. Í skýrslu OECD
kemur fram að 62% nemenda segjast
lesa dagblöð a.m.k. nokkrum sinnum
í hverjum mánuði, 58% segjast lesa
tímarit, 31% segist lesa skáldsögur
og 22% lesa teiknimyndasögur.

Umtalsverður kynjamunur er á
lestrinum. Rétt rúmur helmingur

allra drengja segist einhvern tíma
lesa sér til ánægju en það gera hins
vegar 73% stúlkna. Hér á landi segj-
ast um 50% drengja lesa sér til
ánægju en hlutfallið er ríflega 70%
meðal stúlkna.

Samanburðurinn milli allra
OECD-landanna leiðir ennfremur í
ljós að mun hærra hlutfall stúlkna en
drengja lesa tímarit og skáldsögur
en hlutfallið snýst við þegar kemur
að dagblaðalestri. omfr@mbl.is

Þriðjungur án
framhaldsskóla-
menntunar
� 50% drengja lesa sér aldrei til ánægju

Morgunblaðið/Jim Smart

Menntun Í dag eru 34% án fram-
haldsmenntunar en 44,7% árið 2000.

Margir fullorðnir í námi

» Fjöldi eldri nemenda hér á
landi, sem hafa náð 25 ára
aldri, og útskrifast af fram-
haldsskólastigi er mun meiri
en í nær öllum öðrum OECD-
löndum. 

» Ísland er í 2. sæti í sam-
anburði 27 landa á háum hlut
kvenna sem útskrifast úr há-
skólum skv. OECD.

» Íslendingar sem útskrifast
eftir framhaldsskólanám eiga
auðveldara með að fá atvinnu
en í flestum öðrum löndum. 

Fjölskylduhjálp Íslands fer af
stað með landssöfnun í októ-
ber. Fjármunirnir sem safnast
þá eiga að duga til að reka
hjálpina allt næsta ár. „Það
sem safnast núna gerir okkur
vonandi kleift að starfa af full-
um þunga árið 2012,“ segir
Ásgerður Jóna. 

Fjölskylduhjálpin er eina
hjálparstofnunin sem var opin
í allt sumar. „Sú ákvörðun var
tekin í vor þegar ákveðið var
að hafa opið allt sumarið að
hafa lokað fyrsta miðvikudag í
mánuði í Reykjavík og fyrsta
fimmtudag í mánuði í Keflavík
til að ná niður kostnaði. Því ef
fólk á einhverntíma pening er
það fyrstu vikuna í hverjum
mánuði.“

Safna fyrir
rekstrinum

HJÁLPARSTARF



Kaupaukinn þinn* þegar þú kaupir 2 HR vörur:

~ HR taska

~ Collagenist krem 15 ml

~ Collagenist dropar 10 ml

~ Collagenist augnkrem 3 ml

~ Wanted Stellars gloss

~ HR maskari ferðastærð

~ Color clone farði 5 ml

Verðmæti kaupaukans 18.500 kr.
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HELENA RUBINSTEIN
KYNNING Í HYGEU, KRINGLUNNI OG SMÁRALIND

FIMMTUDAG TIL LAUGARDAGS

FATAL BLACKS
LASH QUEEN
LYFTIR AUGNHÁRUNUM - HRÍFANDI ÞÉTTLEIKI

NÝR MASKARI

MEIRA EN BARA MASKARI

VOPN FYRIR FULLKOMNA TÆLINGU

LYFTIR AUGNHÁRUNUM - HRÍFANDI ÞÉTTLEIKI

NÝR MASKARI

MEIRA EN BARA MASKARI
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MASKARI

VOPN FYRIR FULLKOMNA TÆLING

Tilboð aðeins á kynningunni: 30% afsláttur á Prodigy Replasty Peel kremunum.

Kringlan 533 4533 - Smáralind 554 3960
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FRÉTTASKÝRING
Bogi Þór Arason
bogi@mbl.is

Skoðanakannanir benda til þess að
vinstri- og miðjumenn komist til
valda í þingkosningum í Danmörku í
dag eftir að hafa verið í stjórnarand-
stöðu í áratug. Gangi þetta eftir
verður Helle Thorning-Schmidt,
leiðtogi jafnaðarmanna, fyrsta kon-
an til að gegna embætti forsætisráð-
herra í Danmörku.

Síðustu skoðanakannanir fyrir
kosningarnar bentu þó til þess að
hægriflokkarnir hefðu saxað á for-
skot vinstriflokkanna. Samkvæmt
samantekt blaðsins Berlingske Tid-
ende voru vinstriflokkarnir með
51,8% fylgi að meðaltali í könnunum
síðasta mánuðinn fyrir kosningarn-
ar. Engin kannananna benti til þess
að hægriflokkarnir fengju meiri-
hluta á þinginu þótt þeir ynnu á.

Samkvæmt síðustu könnunum var
líklegt að vinstriflokkarnir fengju 91
til 94 þingsæti af alls 179, en hægri-
flokkarnir 82 til 85 sæti.

Samkvæmt síðustu Gallup-könn-
un hafa 20 af hundraði kjósendanna
ekki enn gert upp hug sinn og þeir
geta ráðið úrslitum þegar talið verð-
ur upp úr kjörkössunum. Fái hvorug
dönsku fylkinganna meirihluta þing-
sæta gætu þingmenn Færeyja og
Grænlands komist í oddaaðstöðu á
danska þinginu. Að sögn Berlingske
Tidende er líklegt að tveir þingmenn
Grænlands myndu snúast á sveif
með vinstri- og miðflokkunum til að
tryggja þeim meirihluta.

Løkke biðlar til Radikale
Venstre, flokkur Lars Løkke

Rasmussens forsætisráðherra, og
Íhaldsflokkurinn hafa verið við völd
frá árinu 2001. Ríkisstjórn þeirra
hefur verið háð stuðningi Danska
þjóðarflokksins.

Danski stjórnmálaskýrandinn

Hans Engell segir að Løkke hafi síð-
ustu daga biðlað til eins af stjórnar-
andstöðuflokkunum, Radikale 
Venstre, og sé líklegur til að leita eft-
ir samstarfi við hann eftir
kosningarnar. Þrátt fyrir nafnið er
Radikale Venstre ekki róttækur
vinstriflokkur, heldur miðjuflokkur.

„Ég tel að við getum ekki útilokað
að Løkke fari fyrir ríkisstjórn með
aðild Venstre, Íhaldsflokksins og

Radikale Venstre ef bláu flokkarnir
fá meirihluta,“ hefur danska dag-
blaðið Politiken eftir Engell.

Efnahagsleg vandamál Danmerk-
ur voru í brennidepli í kosningabar-
áttunni, ólíkt síðustu þingkosningum
fyrir fjórum árum þegar efnahagur
landsins þótti traustur og atvinnu-
leysið var minna en það hafði verið í
30 ár. Hagvöxturinn hefur aðeins
verið um 1% í ár og stjórnin spáði því

að fjárlagahallinn myndi aukast í 85
milljarða danskra króna (1.828 millj-
arða íslenskra) á næsta ári, eða 4,6%
af vergri landsframleiðslu. 

Stjórnarflokkarnir hafa boðað
sparnaðaraðgerðir til að minnka
fjárlagahallann. Þeir ætla meðal
annars að færa eftirlaunaaldurinn úr
65 árum í 67 og afnema smám saman
rétt fólks til að hætta að vinna um
sextugt á skertum eftirlaunum.

Vinstriflokkarnir hafa lagst gegn
þessum áformum og segjast ætla að
auka útgjöldin um 18 milljarða
danskra króna (390 milljarða ís-
lenskra) til að blása nýju lífi í efna-
haginn. Þeir segja að hægt verði að
fjármagna þetta með því að bæta
einni klukkustund við vinnuvikuna.

Stjórnarandstöðuflokkarnir hafa
einnig lofað að taka ekki lán til að
fjármagna velferðarkerfið.

Løkke Rasmussen forsætisráð-
herra hefur gagnrýnt efnahagstil-
lögur vinstriflokkanna harðlega.
Hann segir efnahagsstefnu þeirra
óljósa, líklega til að stórauka fjár-
lagahallann og leiða til vaxtahækk-
ana og aukins atvinnuleysis.

Komist vinstri- og miðflokkarnir
til valda minnka áhrif Danska
þjóðarflokksins undir forystu Piu
Kjærsgaard. Flokkurinn fékk 25
þingmenn í síðustu kosningum og
hefur verið mjög áhrifamikill síðustu
tíu árin, einkum í málefnum innflytj-

enda. Danski þjóðarflokkurinn
breytti áherslum sínum í kosn-

ingabaráttunni, gagnrýndi
Evrópusambandið og biðlaði
til eldri borgara með loforð-
um um að hækka ellilíf-
eyrisgreiðslur úr 10.900
dönskum krónum (234.000
íslenskum) í 15.000 krónur

(320.000 ísl.) á mánuði.
Áætlað er að breyt-
ingin kosti milljarð
danskra króna, sem
svarar 21,5 millj-
örðum íslenskra.

Danskir hægrimenn söxuðu 
á forskot vinstriflokkanna
� Stefnir í tvísýnar kosningar � Thorning-Schmidt fyrst kvenna til að verða forsætisráðherra Dana?
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Piltur veður í vatni sem flæddi yfir götu við
hof í Pathum Thani-héraði nálægt Bangkok í
Taílandi. Að minnsta kosti 84 manns hafa

beðið bana af völdum flóða og aurskriðna þar
í landi frá því í júlí. Taílanskir embættismenn
segja að flóðin hafi haft áhrif á heimili og

lífsviðurværi 4,3 milljóna manna. Flóðin hóf-
ust í norðurhluta landsins en hafa breiðst út
til miðhlutans.

Reuters

Flóð og aurskriður hafa kostað tugi Taílendinga lífið

Stjórnvöld í
Rússlandi hafa
nú flokkað bjór
sem áfengi og
ætla að tak-
marka bjórsölu
til að draga úr
áfengisneyslu.

„Bjór hefur
hingað til verið
flokkaður sem
óáfengur drykk-

ur, eins og límonaði, og fólk hefur
getað keypt bjór hvar og hvenær
sem er,“ segir Viktor Zvegelsky,
einn þingmanna stjórnarflokksins
Sameinaðs Rússlands.

Dmítrí Medvedev, forseti Rúss-
lands, hefur undirritað lög sem
taka gildi í janúar 2013 og banna
bjórsölu frá kl. 11 á kvöldin til 8 á
morgnana, nema á börum og veit-
ingastöðum. Bjórsala verður einnig
bönnuð í söluturnum og bannað
verður að drekka bjór á opinberum
stöðum.

Talið er að á ári hverju deyi hálf
milljón Rússa af völdum áfengis-
neyslu. Nýleg könnun bendir til
þess að um 39% Rússa velji bjór
fram yfir vodka og annað áfengi.

Flokka 
nú bjór
sem áfengi
Bjórsala verður tak-
mörkuð í Rússlandi

Dmítrí 
Medvedev 

Helle Thorning-Schmidt er 44
ára og hefur verið formaður
Jafnaðarmannaflokksins í Dan-
mörku frá árinu 2005 þegar hún
varð fyrst kvenna til að gegna
formennsku í flokknum.

Thorning-Schmidt nam
stjórnmálafræði við
Kaupmannahafnarháskóla og
starfaði sem ráðgjafi í málefnum
Evrópusambandsins í dönsku
verkalýðshreyfingunni áður en
hún bauð sig fram til Evrópu-
þingsins árið 1999. Hún hélt
sæti sínu á Evrópuþinginu til
ársins 2004 þegar hún sneri aft-
ur til Danmerkur. Hún er gift
Stephen Kinnock, syni Neils Kin-
nocks, fyrrverandi leiðtoga
Verkamannaflokksins í Bret-
landi. Þau eiga tvö börn.

Thorning-Schmidt fór fyrir
Jafnaðarmannaflokknum í síð-
ustu kosningum þegar hann
fékk 25,5% atkvæðanna, sem er
minnsta fylgi sem flokkurinn
hefur fengið í rúma öld.
Skoðanakannanir benda til
þess að fylgi flokksins
minnki enn í kosning-
unum í dag og verði tæp
25%. Þrátt fyrir fylgis-
tap Jafnaðarmanna-
flokksins þykir líklegt að
vinstriflokkarnir komist
til valda og Thorning-
Schmidt verði for-
sætisráðherra Dan-
merkur, fyrst kvenna.

Fyrsti kven-
leiðtogi jafn-
aðarmanna

HELLE THORNING-SCHMIDT

200 km

KOSNINGAR Í DANMÖRKU

Heimildir: Reuters, CIAWorld Factbook

Leiðtogar stærstu flokkanna

Lars Løkke
Rasmussen,
Venstre

Varð forsætisráðherra
árið 2009 og tók
við af Anders
Fogh Rasmussen
þegar sá síðarnefndi
var skipaður
framkvæmdastjóri
NATO

Helle Thorning-
Schmidt, Jafnaðar-
mannaflokkurinn

Fór fyrir flokknum
í síðustu kosningum
árið 2007

Ef flokkurinn kemst
til valda verður hún
fyrsti forsætis-
ráðherra Danmerkur

DANMÖRK Í TÖLUM

Stærð:

Íbúafjöldi:

VLF:

VLF á mann:

Atvinnuleysi:

43.094 km2

5,53 millj.

310,8 ma $

36.600 $

5,9%

DANMÖRK

Kaupmannahöfn

ÞÝSKALAND

SVÍÞJÓÐ

Norðursjór

Venstre

Jafnaðar-
mannafl.

Radikale
Venstre

Danski
þjóðar-
flokkurinn

Sósíalíski
þjóðarfl.

Íhaldsflokkurinn

Einingar-
listinn

Stjórnarflokkarnir
og flokkar sem
styðja stjórnina:
94

Þingsæti
Færeyja og
Grænlands: 4

Frjálslynda
bandalagið

úrslit 13. nóvember 2007SÍÐUSTU KOSNINGAR

Þingsæti
alls:
179

Stjórnarand-
staðan: 8146

18

25 5
45

9

23

4

Helle Thorning-
Schmidt
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betri hugmynd!
Mjólkin gerir gott betra og er hreint út sagt ómissandi með súkkulaðiköku og ýmsu öðru.
Þessi hugmynd að auglýsingu um hina stórkostlegu eiginleika mjólkurinnar að byggja upp
bein hefur verið samþykkt af Mjólkurráðuneytinu.

Mjólkin gerir

gott betra og

styrkir bein.

Töfralæknar úr röðum Túvana
taka þátt í athöfn í Túva-héraði í
Suður-Síberíu. Átta töfralæknar í
félagi, sem nefnist „Bjarnarand-
inn“, tóku þátt í athöfninni. Túv-
anar eru hirðingjaþjóð sem er
þekktust fyrir svokallaðan barka-
söng. Hann er ólíkur öðrum söng að
því leyti að sami söngvarinn syngur
tvo eða jafnvel þrjá tóna í einu.
Annar tónninn myndast djúpt í
maga, hinn í munni. 

Túvanar
magna
seið

Reuters

Liechtensteinar
ganga að kjör-
borðinu á sunnu-
daginn og kjósa
um hvort heim-
ila eigi fóstur-
eyðingar með
lögum. Alois
prins, bróðir
Hans-Adams II.
fursta, þarf að

staðfesta lögin en er mjög andvíg-
ur fóstureyðingum og segir ekki
koma til greina að undirrita slík
lög. 

Ríkisstjórn og þing furstadæmis-
ins eru einnig andvíg fóstureyð-
ingum sem eru algerlega bann-
aðar í Liechtenstein. Brot á
banninu varðar eins árs fangelsi
þótt fóstureyðingin sé framkvæmd
í öðru landi.

Talið er að á ári hverju fari
a.m.k. 50 konur frá Liechtenstein í
fóstureyðingu í grannríkjunum.

Þjóðaratkvæði 
um fóstureyðingar
í Liechtenstein

Alois prins

Viðtöl við Jacqueline Kennedy, sem
voru hljóðrituð nokkrum mánuðum
eftir að eiginmaður hennar John F.
Kennedy var myrtur árið 1963, hafa
verið gerð opinber í fyrsta skipti.
Sagnfræðingur Hvíta hússins í
Washington tók viðtölin við forseta-
frúna fyrrverandi sem setti það sem
skilyrði að þau yrðu ekki birt fyrr en
löngu eftir andlát hennar. Jacquel-
ine, eða Jackie eins og hún var jafn-
an kölluð, lést árið 1994.

Jackie er opinská og stundum ill-
málg í viðtölunum. Meðal annars lýs-
ir hún þar Martin Luther King, leið-
toga bandarískra blökkumanna í
mannréttindabaráttu þeirra, sem
„hræðilegum manni“. Hún hefur eft-
ir mági sínum, Robert Kennedy, að
King hafi mætt drukkinn í útför
Johns F. Kennedys. 

Hún gagnrýndi einnig ýmsa
þjóðarleiðtoga sem komu í Hvíta
húsið. Þeirra á meðal voru franski
forsetinn Charles de Gaulle, sem
hún sagði vera „sjálfselskan“ og „ill-
kvittinn“ mann. Indira Gandhi, sem
seinna varð forsætisráðherra Ind-
lands, var „bitur, frek og hræðileg
kona,“ að sögn Jackie.

Jackie Kennedy
lastaði leiðtoga

Fjölskylda Jackie og John F. Ken-
nedy með börnum sínum.

Ef Chris Wal-
ton, 45 ára
söngkona í
Las Vegas,
tæki upp á því
að naga negl-
urnar myndu
tennurnar lík-
lega gefa sig.
Neglurnar

hennar eru alls
sex metra langar

og lengstu neglur heims, sam-
kvæmt Heimsmetabók Guinness.
Walton hefur látið neglurnar vaxa
án þess að klippa þær í átján ár.
Hún segir að neglurnar hafi ekki
valdið henni neinum vandræðum
þótt þær séu miklar fyrirferðar.

Skartar lengstu
nöglum í heiminum

Walton og löngu
neglurnar.



BAKSVIÐ
Ingveldur Geirsdóttir
ingveldur@mbl.is

K
ynferðisafbrotamenn fá
hvorir sína meðferðina
í fangelsum hér eftir
því hvort þeir brutu
gegn börnum eða full-

orðnum. Þórarinn Viðar Hjaltason,
sálfræðingur hjá Fangelsismála-
stofnun, segir að þar sé sjónum sér-
staklega beint að þeim sem hafa
beitt börn kynferðislegu ofbeldi og
þeir gangi fyrir í meðferð. Enginn
fangi er þó þvingaður í meðferð.
„Við hittum þá og bjóðum þeim með-
ferð en sumir neita sekt. Meðferðin
felst í því að við erum að greina hvar
vandinn liggur, hvort um barna-
girnd er að ræða. Flestir sem við er-
um með myndu ekki greinast með
barnagirnd og þá er meðferðin svo-
lítið önnur. Meðferð nauðgara teng-
ist oftast viðhorfi til ofbeldis. Þá er
verið að reyna að vinna með viðhorf
þeirra en stundum átta þeir sig ekki
á því að þeir hafa verið að nauðga. 

Hér á landi er enginn skikkaður í
meðferð en við höfum sett það sem
sérskilyrði fyrir reynslulausn að
þeir komi í meðferð til sálfræðinga.
Þá er það að öllu jöfnu háð því að
þeir séu í samstarfi sem þeir eru oft-
ast nær,“ segir Þórarinn. 

Lág endurkomutíðni
Fjölga þarf meðferðarúrræðum

hér á landi fyrir dæmda kynferð-
isafbrotamenn að mati hóps starfs-
manna ríkissaksóknara og lög-
reglustjórans á höfuðborgarsvæðinu
sem heimsótti dönsk yfirvöld í febr-
úar í ár til að kynna sér meðferð
nauðgunarmála þar í landi. Í skýrslu
sem hópurinn vann um heimsóknina
kemur fram að dönsk yfirvöld ganga
eftir því að kynferðisafbrotamenn
taki þátt í meðferð. Telja þau að
þátttaka í meðferðarstarfi dragi úr
endurkomutíðni kynferðisafbrota-
manna í fangelsi, en endurkomutíðni
þeirra er sjö prósent þar, sam-
anborið við 68% í öðrum brotaflokk-
um.

„Endurkomutíðni kynferð-
isafbrotamanna sem hafa brotið
gegn börnum er 3% hér á landi er
mun lægri en í öðrum löndum og
mikið lægri borin saman við aðra
brotaflokka, en þar er hún 42%. Ég
veit ekki hvort það er hægt að eigna
okkur þessa lágu endurkomutíðni en
trúlega á meðferðin þar þátt í. Þetta

er hópur sem við höfum verið að
reyna að einblína á en vildum gjarn-
an gera meira af. Við náum ekki að
sinna þessu eins og við gjarnan vild-
um,“ segir Þórarinn. 

Einungis eru tvö stöðugildi sál-
fræðinga innan Fangelsismálastofn-
unar. Þórarinn vildi sjá þau fleiri.
„Við þurfum að forgangsraða og
sumir fá ekki næga meðferð. Mark-
mið okkar er fyrst og fremst að
reyna að lækka ítrekunartíðnina.
Það hefur sýnt sig víðast hvar að þar
sem meðferð er í boði er ítrek-
unartíðni brotanna miklu lægri. Mitt
mat er að það væri hagkvæmt fyrir
samfélagið að bæta við stöðu sál-
fræðinga innan Fangelsismálastofn-
unar. Það myndi spara þegar fram í
sækir.“ 

Hópmeðferðum fjölgar
Til að flestir fangar fái sálfræði-

meðferð hefur verið dregið mark-
visst úr einstaklingsviðtölum og
reynt að fjölga hópmeðferðum. 

„Í dag erum við með fjórar mis-
munandi tegundir af hópmeðferð
sem eru að mestu í boði á Litla-
Hrauni. Þetta er reiðistjórnun, hug-
ræn atferlismeðferð fyrir kvíða og
þunglyndi, ADHD-meðferð og pró-
gramm fyrir áfengis- og vímu-
efnaneyslu,“ segir Þórarinn. Þeir
sem hafa brotið gegn börnum ganga
fyrir í einstaklingsmeðferð. „Við höf-
um metið þá sem hættulegri ein-
staklinga, enda hafa þeir níðst á
börnum sem ekki geta borið hönd
fyrir höfuð sér.“

Fangar eru ekki
skikkaðir í meðferð

Morgunblaðið/Júlíus

Fangelsi Fangar velja sjálfir hvort þeir vilja sálfræðimeðferð eða ekki. 
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Hægt er að lýsa skoðun á ritstjórnargreinum Morgunblaðsins á http://www.mbl.is/mogginn/leidarar/

Óreiðan á Al-
þingi
minnkar

ekki þó að rík-
isstjórnin hafi nú
setið í hálft þriðja
ár og stjórn-
armeirihlutinn ætti að hafa
haft nægan tíma til að skipu-
leggja störf sín á þinginu og í
stjórnarráðinu. Í vor lenti rík-
isstjórnin í tímahraki með mál
sín og stafaði það af skorti á
skipulagi og vafasamri for-
gagnsröðun. Þá var málum
frestað til haustsins og nú,
þegar þingið er komið saman
eftir sumarfrí er það sama upp
á teningnum. 

Viðbrögð forsætisráðherra
eru kunnugleg. Hún skammast
út í stjórnarandstöðuna fyrir
að nýta rétt sinn til að ræða
þau ógæfulegu mál sem ráð-
herrann hefur gert að helstu
gælumálum ríkisstjórnarinnar.
Á þetta ekki síst við um stjórn-
arráðsfrumvarp forsætisráð-
herra, sem lætur tíma þingsins
fara í það mál í stað þess að
ræða þau sem þýðingu hafa.

Það hlýtur að teljast með
miklum ólíkindum hve fundvís
ríkisstjórnin hefur verið á mál
sem engu skipta eða eru bein-
línis til óþurftar og skaða.
Þessi mál hafa tekið allan tíma
þingsins og stjórnarráðsins. Á
sama tíma sitja mikilvæg mál,
sem gætu stuðlað að uppbygg-
ingu efnahags- og atvinnulífs,
óafgreidd og jafnvel órædd. 

Ríkisstjórnin
kærir sig kollótta
þó að hætta sé á að
tvö vænleg stór-
iðjuverkefni dagi
uppi vegna áhuga-
leysis hennar eða

beins fjandskapar. Atvinnumál
eru einfaldlega ekki í for-
grunni á Alþingi þó að sá
málaflokkur sé óumdeilanlega
sá brýnasti um þessar mundir.
Forysta ríkisstjórnarinnar
hefur engan áhuga á slíkum
málum en leggur þess í stað
allt kapp á að koma gælu-
frumvörpunum í gegnum þing-
ið. 

Hvernig væri, í stað þess að
skammast út í stjórnarand-
stöðuna fyrir að vilja koma
sjónarmiðum sínum á fram-
færi, að ríkisstjórnin skipti um
kúrs og tæki á dagskrá mál
sem einhverju skipta og gætu
orðið til hagsbóta fyrir al-
menning í landinu? 

Hvernig væri að rík-
isstjórnin legði stjórnarráðs-
frumvarpið og önnur óþurft-
armál til hliðar en reyndi þess
í stað að ná samstöðu um mál
sem gætu orðið til að skapa at-
vinnu í landinu og bæta lífs-
kjör almennings? 

Reyni ríkisstjórnin áfram að
þvinga dellumálin í gegn og
hunsa um leið það sem máli
skiptir gerir það ekkert annað
en staðfesta framkomna skoð-
un landsmanna um að henni sé
ekki treystandi til verka.

Eftir hálft þriðja 
ár er ríkisstjórnin
enn að eyða tím-
anum í vitleysu}

Óþurftarmál í forgangi

Það er hverju
orði sannara

að óheppilegt er og
jafnvel ankanna-
legt að forseti, sem
er ábyrgðarlaus af
stjórnarathöfnum,
og sitjandi ríkisstjórn takist
opinberlega á og það í illu. Það
er einnig augljóst að opinber
þátttaka forsetans í pólitískri
dægurmálaumræðu orkar tví-
mælis og er þá varlega til orða
tekið. 

En þrátt fyrir þessi augljósu
sannindi á forsetinn sér máls-
bætur í þessu tilviki. Hann
hafði tekið málstað Íslands út á
við þegar kjörnir pólitískir
leiðtogar landsins gátu það
ekki eða vildu það ekki. Og for-
setanum hafði farið málsvörn
þjóðarinnar vel úr hendi. 

Forystumenn stjórnarflokka
landsins lögðust á sveif með
þeim erlendu öflum sem gerðu
löglausar og óbilgjarnar kröfur
á hendur þjóðinni. Sjónarmið
andstæðinga þjóðarinnar urðu
sjónarmið þessara leiðtoga.
Það voru mikil firn og miklu al-
varlegri framganga en sú sem
forsetinn er nú sakaður um. 

Alþjóðleg stofnun, sem Ís-

land á aðild að,
AGS, var purk-
unarlaust notuð til
að knýja á um
einkahagsmuni
Breta og Hollend-
inga. Pólitískir

leiðtogar þjóðarinnar brugðust
ekki við eins og þeim bar. Þeir
bara brugðust. 

Sama er að gerast í sam-
skiptum við Evrópusambandið.
Þar fara engar samninga-
viðræður fram. Þar fara ekki
einu sinni fram viðræður. Í tvö
ár hafa „fulltrúar Íslands“ set-
ið fyrir framan útsendara ESB
sem hafa yfirheyrt Íslend-
ingana um hvernig þeim gangi
að laga íslensk lög, reglur og
stofnanir að gildandi reglum
Evrópusambandsins og gefa
þeim einkunn. Það eru þessar
„viðræður“ sem utanrík-
isráðherrann, sem á þó að gæta
hagsmuna Íslands, segir að
gangi vel! Við svo óvenjulegar
aðstæður vill margt fara úr
skorðum. 

Þegar þeir sem hafa háleitar
lögmætar skyldur bregðast
sinni eigin þjóð svo hrapallega
vaknar neyðarréttur fyrir alla
aðra. Þar með talinn forsetann.

Getu- og viljaleysi
forystumanna 

ríkisstjórnarinnar
eru rót vandans}

Að bregðast við eða bregðast

Þ
að er ógæfa íslensku þjóðarinnar að
búa við vinstri stjórn sem stundar
skattpíningarstefnu af miklu of-
forsi og fyllist ólund í hvert sinn
sem fram koma framsæknar hug-

myndir um fjárfestingar. 
Verstu birtingarmyndir þessarar rík-

isstjórnar opinberast á grátlegan hátt þegar
þjóðin þarf með reglulegu millibili að hlusta á
kommúnistaáróður Ögmundar Jónassonar og
afturhaldssjónarmið Jóns Bjarnasonar. Hug-
myndafræði þessara ráðherra er ekki boðleg
þjóð sem er að vinna sig út úr kreppu. 

Vinstri stjórnin er ekki eina ógæfa þjóð-
arinnar. Þjóðin situr uppi með húðlata og arfa-
slappa stjórnarandstöðu sem hegðar sér sauðs-
lega í hverju málinu á fætur öðru. Þótt þjóðin
vantreysti ríkisstjórninni þá treystir hún
stjórnarandstöðunni síst betur. Þjóðin býr því við tvöfalda
ógæfu.

Ríkisstjórnin er vissulega úti að aka í hverju málinu á
fætur öðru, en stjórnarandstaðan býður ekki upp á neinar
lausnir, stundar einungis innihaldslausar upphrópanir.
Hún virðist hugmyndasnauð og ráðalaus. Það eina sem
henni dettur í hug er að hrópa á Alþingi í tíma og ótíma
orðið: Hneyksli! Og það gerir hún meira að segja í málum
sem hún hefur ekkert kynnt sér. Þetta kom sérlega vel í
ljós á dögunum þegar fjölmiðlar endurprentuðu nokkra
daga í röð gamlar fréttir um Magma-málið. Þá rauk
stjórnarandstaðan upp og krafðist þess að haldinn yrði

fundur til að varpa ljósi á málið. Svo var kraf-
ist rannsóknar og að lokum var vitaskuld kraf-
ist afsagnar fjármálaráðherra. 

Til að bæta stjórnarandstöðunni upp þær
gömlu fréttir sem hún missti af á sínum tíma
skal hér vísað í grein hins snjalla blaðamanns
Viðskiptablaðsins, Þórðar Snæs Júlíussonar,
undir fyrirsögninni Þegar gamalt verður nýtt
aftur. Þar bendir hann á að þær „nýju“ fréttir
af Magma-málinu sem birst hafa undanfarið í
fjölmiðlum og komu stjórnarandstöðunni í svo
gríðarlegt uppnám eru í reynd eins til tveggja
ára gamlar – og vísar Þórður Snær á þessar
gömlu fréttir af mikilli nákvæmni. Af ein-
hverjum ástæðum fóru gömlu fréttirnar al-
gjörlega framhjá stjórnarandstöðunni á sínum
tíma. Sem er fjarska einkennilegt því maður
ætlar stjórnarandstöðunni að fylgjast með

fréttum hvers tíma og vera auk þess sæmilega læs. 
Stjórnarandstaðan mun reyndar ekkert batna við að

lesa góða grein á vef Viðskiptablaðsins. Það þarf stórfellt
átak til að stjórnarandstaðan verði brúkleg, enda virðist
hún ekki skilja fréttir á þeim tíma sem þær eru sagðar.
Hún þarf tvö ár til að átta sig á þeim. Meira að segja hin
slappa ríkisstjórn Íslands er ekki alveg svona sljó – og er
hún þó ekki vel vakandi. 

Hin nöturlega staðreynd er sú að stjórnarand-
stöðuflokkarnir hafa ekki upp á neitt sérstakt að bjóða.
Þeir hafa, eins og ríkisstjórnin, brugðist þjóðinni. 
kolbrun@mbl.is

Kolbrún 
Bergþórsdóttir
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Tvöföld ógæfa
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Herstedvester-fangelsið í Dan-
mörku er sérstaklega ætlað
þeim sem afplána langa fang-
elsisrefsingu eða hafa hlotið
refsingu fyrir mjög alvarlegt af-
brot. Markmiðið með starfi inn-
an fangelsisins er að efla sjálfs-
bjargarviðleitni fanga, að kenna
þeim að bera ábyrgð og að gera
þá hæfari til að takast á við
samfélagið eftir afplánun. Þá er
áhersla lögð á að föngum
standi til boða meðferð-
arúrræði. 

Mikil áhersla er lögð á að
fangar sem afplána dóma fyrir
kynferðisbrot gangist undir
meðferð. Telja yfirvöld að lága
endurkomutíðni kynferðis-
brotamanna megi að nokkru
leyti þakka góðum árangri sem
náðst hefur við meðferðar-
starfið. 

Starfsmenn ríkissaksóknara
og lögreglustjórans á höfuð-
borgarsvæðinu skoðuðu Her-
stedvester-fangelsið þegar þeir
heimsóttu dönsk yfirvöld í febr-
úar til að kynna sér meðferð
nauðgunarmála þar í landi.

Meðferð-
arúrræði

DANSKT FANGELSI
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Snilld Ekki ber mikið á brimbrettasnillingum við strendur landsins en aðstæður eru víða góðar til að stunda íþróttina og þessi kappi lék listir sínar í öldunum rétt utan við Grindavík í gær. 

Ómar Smári Ámannsson

Stærstur hluti Grímsstaða,
landmikillar jarðar á Norð-
Austurlandi, hefur verið til sölu
árum saman. Útlendingur kaupir
jörðina. Hann býr ekki á Evr-
ópska efnahagssvæðinu og eins
og vera ber eru kaupin því gerð
með fyrirvara um heimild yf-
irvalda. Formsatriði málsins eru
ekki flóknari en þetta.

Umræðan um þessi jarðakaup
ber íslenskri umræðuhefð ófag-
urt vitni. Ófáir stungu sér á auga-
bragði í skotgrafir og hafa síðan kallast á með
stóryrðum. Það segir sig sjálft að eðlileg var-
úðarsjónarmið eiga alltaf að vera uppi þegar
kemur að stórum viðskiptum, hvað vinnst og
hvað tapast, en það er ekkert eðlilegt við orð-
bragðið, vænisýkina og fordómana sem hafa
sett mark sitt á umræðuna. Þetta mál eins og
önnur þarf að ræða út frá staðreyndum og með
jafnaðargeði. Sem gamall vinur kaupandans
rennur mér blóðið til skyldunnar að reyna að
drepa á nokkur fyrirferðarmikil atriði eins og
þau horfa við mér.

Þarf maðurinn allt þetta land?
Ýmsir spyrja hvað maðurinn hafi að gera við

svo stóra jörð og vilja að honum verði skammt-
að brot af henni. Aðrir segja að rétt sé að leigja
honum jörðina. Staðreyndin er sú að jörðin var
til sölu, ekki leigu. Landeigendur vildu selja
jörðina alla eða því sem næst, ekki einhvern
bút úr henni. Jörðin var í einkaeign og réttur
landeigenda í samræmi við það. Þar með eru
allar vangaveltur um leigu eða partasölu
marklausar.

Þjóðerni kaupandans
Kaupandinn er Kínverji. Hann stýrir stóru

fyrirtæki sínu frá Beijing og hefur víða startað
sinni starfsemi. Nokkuð hefur mér þótt skorta
á að fjölmiðlarnir okkar kynni sér fyrirtækið af
eigin raun. Í staðinn er okkur sagt af öðrum
kínverskum fyrirtækjum sem hafa fjárfest og
hafið starfsemi í Svíþjóð, Kanada og víðar og
ekki staðið vel að málum. Óskandi að íslenskir
rannsóknarblaðamenn láti af dæmisögum af
þessu tagi en drífi sig þess í stað til Kína og afli
upplýsinga.

Setjum svo að okkar maður, Huang Nubo
heitir hann reyndar – ekki „Kínverjinn“ – væri
Bandaríkjamaður. Hann væri þá líka utan
Evrópska efnahagssvæðisins og um fjárfest-
ingu hans giltu sömu reglur hér á landi. Mér
þykir trúlegt að Íslendingar vildu upp til hópa

fá upplýsingar um fyrirætlanir
Bandaríkjamannsins hér á landi
en myndu ekki afgreiða hann út
af borðinu með dæmisögum um
misvel heppnaðar fjárfestingar
tiltekinna landa hans annars
staðar í veröldinni. 

Mér þykir ekki heldur trúlegt
að menn krefðu þennan uppdikt-
aða Bandaríkjamann svara við
framferði Bandaríkjastjórnar í
margskonar vafasömum til-
tektum í alþjóðamálum. Því skýt-
ur skökku við að Kínverjinn Hu-
ang eigi að vera til andsvara fyrir
hvaðeina sem kínversk yfirvöld

hafa á samviskunni. Vilja Íslendingar upp til
hópa una því að vera settir á sama bekk og út-
rásarvíkingarnir og úthúðað í sama orðinu og
þeir? „Þarna er þessum Íslendingum rétt lýst.
Tóm svik og prettir. Engum þeirra treystandi
yfir þveran þröskuld.“

Communist chief?
Nú heyri ég fyrir mér margradda kór hinna

talandi stétta þess efnis að Huang sé fyrst og
fremst framlengdur armur kínverskra yf-
irvalda, enda lengst af valdsmaður í áróð-
ursmálum og opinberum framkvæmdum, gott
ef ekki allt fram á þennan dag. Af þessu tilefni
vil ég drepa á stöðu námsmanna í Kína um það
leyti sem Huang útskrifaðist frá Pekinghá-
skóla, flaggskipi kínverskra háskóla, seint á 8.
áratugnum. Skelfingarárum Menningarbylt-
ingarinnar var nýlokið en þá hafði skólastarf
legið niðri misserum saman af ástæðum sem
ekki er ráðrúm til að rekja hér. Jafnlágt hlut-
fall ungs fólks sem lauk háskólanámi þekktist
varla nokkurs staðar á byggðu bóli. Fulltrúar
hins opinbera, ráðuneyta og lykilfyrirtækja,
biðu því í röðum eftir að fá til sín þá fáu nem-
endur sem útskrifuðust úr skólanum. Huang
fékk vinnu í þeim geirum sem ég nefndi hér að
framan og var þar eitthvað fram á 10. áratug-
inn er hann hætti og hóf störf á eigin vegum.
Reyndar mikið keppikefli Kínverja að vinna
fyrir eigin reikning ef kostur er. 

Dýrmæt sambönd
Það segir sig sjálft að á þeim árum sem Hu-

ang vann fyrir kerfið hefur hann öðlast dýr-
mæt sambönd, einkum vegna þess að glufur
voru komnar í hið allumlykjandi miðstýrða
kerfi og komið olnbogarými fyrir athafna-
menn. Með öðrum orðum hefur hann verið á
réttum stað á réttum tíma. Þar var hann í
sömu stöðu og fjöldi annarra athafnamanna
sem nú eru umsvifamiklir í Kína. Þessir menn
eru upp til hópa í Kommúnistaflokknum, eina

stjórnmálaflokki landsins sem máli skiptir, og
breytir tilvist marklausra smáflokka sem eins-
flokkskerfið leyfir náðarsamlegast að vera til
engu um það. Fyrir þá er aðildin að flokknum
jafnnærtæk og fyrir athafnamenn í öðrum
löndum að tilheyra ráðandi flokkum hver hjá
sér, og þó nærtækari vegna þess hve mikil tök
flokksveldið kínverska hefur á öllum sviðum
þjóðlífsins, þó að heldur dragi úr þeim tökum á
seinni árum sem betur fer. Sjálfur segist Hu-
ang vera athafnamaður og hafi engan áhuga á
stjórnmálum. Ég held að hann segi það satt,
en hitt eru náttúrlega hyggindi sem í hag
koma í alræðisþjóðfélagi að menn reyni að
reka sín fyrirtæki, ef ekki með velvilja stjórn-
valda þá að minnsta kosti velviljuðu af-
skiptaleysi.

Að þessum almennu orðum sögðum er rétt
að það komi fram að ég er ekki mjög fróður um
fyrirtæki Huangs. En vitaskuld gerðu íslensk
stjórnvöld rétt í því að kynna sér sem mest og
best starfsemina sem hann heldur úti, áður en
gengið er til mögulegs samstarfs.

Frá Grímsey til Grímsstaða
Kaup Huangs á Grímsstöðum á Fjöllum

hafa orðið ýmsum tilefni til að rifja upp varn-
aðarorð Einars Þveræings er uppi voru hug-
myndir um að gefa Ólafi digra Noregskonungi
Grímsey eins og segir í Heimskringlu. Taldi
Einar að mörgum kotbóndanum kynni að
þykja þröngt fyrir dyrum ef konungur kæmi
með her í eyna og sigldi þaðan á langskipum.
Grímsstaðaútgáfan er sú að „Kínverjar“ muni
þrengja að Íslendingum þegar þeir verða
komnir með tangarhald á jörðinni.

Hér er að ýmsu að hyggja. Í fyrsta lagi er
kaupandi Grímsstaða fjárfestirinn Huang
Nubo, ekki landsfaðirinn Hu Jintao, en sá síð-
arnefndi mundi svara betur til Noregskonungs
Einars Þveræings. Í öðru lagi verða Gríms-
staðir, ef af kaupum verður, óskipt sameign
Huangs með sín ríflega 72% og íslenska rík-
isins sem á 25% af jörðinni. Því getur Huang
lítið hreyft sig nema í nánu samráði við með-
eigandann og verður vitaskuld að hlíta öllum
íslenskum lögum og reglum sem að honum
snúa. Það hefði orðið upplit á Ólafi digra ef

hann hefði þurft að fara fyrir skipulagsyfirvöld
með smátt og stórt sem hann vildi gera í
Grímsey, ekki mátt gera höfn nema með leyfi,
ekki bora eftir vatni nema til heimilisnota. Og
svo eru það byggingareglugerðirnar sem hann
hefði þurft að uppfylla. Hann hefði þurft vega-
bréfsáritun fyrir hvern og einn hermann sem
hann vildi hafa í Grímsey. Og yfir í nútímann:
Til Grímsstaða kemur enginn Kínverji, hvorki
sem túristi né vinnukraftur, nema hann eða
hún hafi fengið til þess leyfi íslenskra yfirvalda
og fengið áritun í vegabréfið sitt því til stað-
festingar. 

Útrás miðríkisins
Því er haldið fram að Huang sé útsendari

kínverskra yfirvalda sem stefni að því leynt og
ljóst að kaupa sig til áhrifa um allan heim. Slík
heimsyfirráðastefna passar reyndar ein-
staklega illa við Kínasöguna. Þar um slóðir
hafa menn frá ómunatíð litið á land sitt sem
miðju heimsins og að vöxtur og viðgangur á
heimaslóðum séu æðst gæða. Kínversk fyr-
irtæki hafa verið gagnrýnd fyrir að vera óvönd
að meðulum, til dæmis við að kaupa upp afr-
íska orkugjafa. Ég hygg að ýmislegt sé til í
þeirri gagnrýni. Hitt stendur eftir að mark-
miðið er að tryggja orku til uppbyggingar í
Kína, ekki leggja undir sig fjarlæg lönd. 

Að mínu viti er Huang dæmigerður um-
svifamikill kínverskur fjárfestir og hvorki í
betri né verri tengslum við kínversk stjórnvöld
en gengur og gerist með kollega hans. Ef hann
er ekki nógu góður fyrir okkur vegna meintra
tengsla við yfirvöld heima fyrir þá gildir það
sama um aðra fjárfesta og athafnamenn úr
Miðríkinu. Hafa ekki staðið yfir viðræður við
Kínverja um fríverslunarsamning? Mér finnst
þá liggja í augum uppi að við sláum þær við-
ræður af. 

Nú má alveg halda því fram að Íslendingar
eigi að hafa frumburðarrétt til eigin lands. Að
óeðlilegt sé að útlendingur fái leyfi til að kaupa
einhverja landmestu jörð landsins. Það sjón-
armið verður þá að ræða af skynsemi og horfa
ekki fram hjá þeirri staðreynd að eins og mál-
um er háttað hafa ríkisborgarar 27 Evr-
ópuríkja sama rétt og Íslendingar til jarða-
kaupa. Setjum svo að Huang Nubo fái ekki
leyfi til kaupanna. Þá getur hvaða fjárfestir
sem vera skal frá Evrópska efnahagssvæðinu
keypt þessa sömu jörð án þess að stjórnvöld
hafi nokkuð um það að segja. Ef okkur líkar
ekki sú tilhugsun hlýtur það að þýða að samn-
ingurinn um Evrópska efnahagssvæðið er í
uppnámi.

Eftir Hjörleif 
Sveinbjörnsson »Umræðan um þessi jarða-

kaup ber íslenskri um-
ræðuhefð ófagurt vitni. Ófáir
stungu sér á augabragði í skot-
grafir og hafa síðan kallast á
með stóryrðum. 

Hjörleifur 
Sveinbjörnsson

Höfundur er þýðandi og var við nám í Beijing 
1976-1981.

Huang á Grímsstöðum
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Hannyrðir, föndur
& tómstundir

SÉRBLAÐ

Hannyrðir, föndu
r & tómstundir

Þetta er tíminn til að huga að
hannyrðum og föndri fyrir jólin og sjá

hvað er í boði í tómstundum um
þessar mundir.

H. Köhler, fv. for-
seti Þýskalands, kall-
aði fjármálamark-
aðina „Monster“
þegar þeir voru að
hrynja 2008. Og
Obama sagði eftir
gjaldþrot Lehmans
Brothers: „Við verð-
um að hindra að sag-
an endurtaki sig“ og
Sarkozy forseti talaði
um sögulegt tækifæri að búa til
nýjan heim. – Hvað var svona
voðalegt? Fjármálafyrirtæki og
bankar voru orðnir tvisvar-þrisvar
sinnum of stórir og iðja þeirra var
orðin brask, sem skapaði engin
verðmæti. Fjöldi fólks starfaði við
fyrirtæki, sem tóku til sín ofurfé.
Þau urðu sjálfstæð og gráðug. Og
launakjör yfirmanna voru komin
út fyrir allan þjófabálk.

Ókleift var fyrir einstök lönd að
koma böndum á ófreskjurnar, sem
höfðu alþjóðatengsl svo að
fjölþjóðaátak þurfti til. Þegar nýj-
ar reglur urðu til fundu fyrirtækin
nýjar aðferðir og afurðir til að
smeygja sér hjá þeim. Það varð
íþrótt að búa til afurðir sem reglur
náðu ekki til. Bankarnir réðu gáf-
aðasta fólkið í háskólum. Margir
stjórnmálamanna komu úr bönk-
um svo „kollegialismi“ myndaðist
milli þeirra og manna sem höfðu
valdið vandamálunum. Og J. Stig-
litz kvartaði yfir því að með þess-
um tengslum varð til sameiginleg
heimssýn sem hindraði tilkomu
virkra reglna.

Og í BNA mynduðust sterk
slagorð. „Það sem er gott fyrir
Wall Street, er gott fyrir þjóðfé-
lagið. Árin 1973-85, fyrir „af-
reglun“ Reagans og Thatcher,
náðu tekjur bransans 16% af
heildarhagnaði bandarískra fyr-
irtækja. Á tíunda áratugnum voru
þær orðnar 30% og á síðustu árum
41%. – Í City of London er fjár-
málamiðstöð og hún er vísast allt
of stór og þar sem fjármálasvið
Breta er hið eina, sem er sam-
keppnishæft, þá eru þeir ekki
ginnkeyptir fyrir breytingum.

Í BNA eru „á reiki“ um
„skuggabanka“ (vogunarsjóðir og
fjármagnsfyrirtæki) skuldir upp á
16 billjónir dala, en 13 eru hjá við-
skiptabönkum. Í þessu felst gíf-
urleg áhætta. J. Sanio, forstjóri
þýska bankaeftirlitsins, telur frek-
ar líklegtað næsta efnahagskreppa
eigi upptök sín hjá vogunar-
sjóðum. Af hverju hafa þeir ekki
sömu reglur og viðskiptabankar?

H. Köpper, fv. bankastjóri
Deutsche Bank, sagði „nei“ við því
hvort unnt verði að hindra krepp-
ur. Það geta myndast gífurlegar
bólur. „Ég er örvæntingarfullur,“
sagði Köpper. „Ég sé ekki hvernig
eitt ríki getur sett virkar reglur
um þessi mál.“ 

Það er erfitt að finna upphaf of-
vaxtarins. Með endalokum Bret-
ton-Woods og gulltengingu doll-
ars, hófst laustenging markaða
þegar Nixon afnam kerfið til að

geta greitt kostnaðinn
af Víetnamstríðinu.
Þar með var leið opin
fyrir brask af öllu
tagi. Berlínrithöfund-
urinn Vogl sagði:
„Markaðir urðu að
mörkuðum allra mark-
aða“ eða með öðrum
orðum, allt var und-
irlagt. 

Syndafallið varð í
tíð Clintons þegar
Glass-Steagall lögin

voru afnumin. Þau gerðu ráð fyrir
aðskilnaði viðskipta- og fjárfest-
ingarbanka. Þá varð ekkert stöðv-
að lengur. Bankar eins og Citigro-
up eða Bank of America blésu út í
risa svo stóra, að kæmi til falls
yrði ríkið að koma til aðstoðar.
Margir litlir bankar voru gleyptir
og risar réðu gangi mála.

Í aðalstöðvum ESB hefur verið
samið uppkast að reglum. 165 síð-
ur í lagatexta og 500 í fyr-
irmælum. Skv. reglunum verða
bankar að eiga meira eigið fé en
verið hefur og þeir mega aðeins
skuldsetja sig að marki. En brans-
inn hefur þróast og búið sér eigin
heim þar sem reglur um banka
gilda ekki. Það er ríki skugga-
bankanna. Þeir sinna svipuðum
verkum og bankar en þurfa ekki
að eiga jafn mikið eigið fé. Þeir
ættu að hafa sömu reglur og
banna á „sýndarsölur“, sem gerðar
eru til að veðja á fallandi gengi.
Þær eiga að gera nýjar afurðir
leyfisskyldar og taka fyrir margar
sem eru notaðar í áhættubraski.
Reglur þarf til, sem ná til banka,
vogunarsjóða og fjárfesting-
arsjóða.

Þannig aðhald mun gera mörk-
uðunum erfiðara um vik og umsvif
í samræmi við efnahagslífið. Bank-
ar verða að einbeita sér að verk-
um, sem þeir höfðu fyrir frjáls-
hyggjubylgjuna, skipuleggja
greiðslukerfi og sjá um innlagnir
viðskiptavina og fjármagna láns-
fjárþarfir þeirra.

En það lítur því miður ekki
þannig út að til mikils árangurs
komi. Of miklir hagsmuna-
árekstrar eru milli ríkja til að góð-
ur árangur geti orðið. Með hálf-
volgum endurbótum er ekki unnt
að koma böndum á ófreskjuna.
Fólk, sem hefur starfað í áratugi á
mörkuðunum, gengur út frá því að
bóla brjótist út bráðlega. Mark-
aðirnir eru komnir á kaf í brask
með matvæli vegna mikillar pen-
ingaþarfar. 

Eftir Jónas
Bjarnason

Jónas Bjarnason

» Fv. forseti Þýska-
lands kallaði mark-

aðina ófreskju. Þeir eru
allt of stórir og gráð-
ugir. Reynt er að koma
böndum á þá en ríki
hafa ekki sömu hags-
muni.

Höfundur er efnaverkfræðingur.

Fjármálamarkaðir
eru ofvaxin
ófreskja

Fyrir nokkru vakti
Þorkell Helgason
stærðfræðingur at-
hygli á óþurftarverki
sem verið er að vinna í
Skálholti. Grein Þor-
kels birtist í Morg-
unblaðinu 25. ágúst sl.
(„Búngaló að rísa
hornskakkt á Skál-
holtskirkju“). Hún er
um byggingu svokall-
aðrar Þorláksbúðar við
norðausturhorn dómkirkjunnar í
Skálholti. Undirritaður skrifaði um
sama efni í Morgunblaðið fyrir
rúmri viku („Óþurftarverk í Skál-
holti“). Síðan hafa birst tvær mynd-
skreyttar fréttir í Morgunblaðinu
um búðarsmíðina.

Í báðum þessum fréttum var full-
yrt að handhafar höfundarréttar
Harðar Bjarnasonar arkitekts sem
teiknaði kirkjuna hefðu samþykkt að
Þorláksbúð yrði reist við kirkju-
vegginn. Í Morgunblaðinu föstudag-
inn 9. september er haft eftir Árna
Johnsen alþingismanni sem stendur
fyrir þessum framkvæmdum: „Jafn-
framt hafi sr. Sigurður heitinn haft
samband við Garðar Halldórsson
sem gætir höfundarréttar erfingja
Harðar Bjarnasonar arkitekts Skál-
holtskirkju“.

Í Morgunblaðinu laugardaginn 10.
september er haft eftir séra Krist-
jáni Björnssyni sem sæti átti í stjórn
Skálholts: „jafnframt var leitað sam-
þykkis þeirra sem fara með höfund-
arrétt arkitekts kirkjunnar“.

Nú er komið í ljós að báðir fóru
þeir með rangt mál, þingmaðurinn
og klerkurinn. Aldrei var haft sam-

band við handhafa höf-
undarréttar arkitekts
kirkjunnar. Garðar
Halldórsson sem vísað
er til hafði ekki umboð
þeirra til eins eða
neins. Þetta kom skýrt
fram í yfirlýsingu
Harðar, sonar Harðar
Bjarnasonar, í Morg-
unblaðinu þriðjudaginn
13. september. Þess
vegna er spurt: Hvers
vegna sögðu þeir ósatt
um aðdraganda verks-

ins, þingmaðurinn og þjónn kirkj-
unnar?

Þorkell Helgason benti og á það í
grein sinni að erfitt væri að finna
upplýsingar um byggingarleyfi. Nú
er komið í ljós að formlegt bygging-
arleyfi var ekki gefið út vegna þess
að gögn skorti. Hvers vegna er líka
sagt ósatt um það?

Í grein minni í Morgunblaðinu
beindi ég nokkrum spurningum til
biskups landsins. Hann hefur ekki
svarað.

Í viðtalinu við Árna Johnsen í
Morgunblaðinu 9. september segist
Árni ekki ætla að svara gagnrýni
Þorkels og Eiðs sérstaklega, en bæt-
ir við: „Þorkell ætti að halda sig við
stærðfræði frekar en túlka Halldór
Laxness“. Nú er það misskilningur
hjá þingmanninum að það að vitna í
verk rithöfundar sé að túlka verk
hans. Árni Johnsen gerir lítið úr
skoðunum Þorkels Helgasonar. Það
mætti svo sem einnig segja að Árni
Johnsen ætti að halda sig við
brekkusönginn en láta allar bygg-
ingarframkvæmdir í friði.

Þingmaðurinn segir að fé hafi ver-
ið veitt úr ríkissjóði til fram-

kvæmdanna í Skálholti. Undir hvaða
lið eru þær fjárveitingar? Hefur Al-
þingi samþykkt þær? Hvað kom
mikið fé úr ríkissjóði? Hve mikið frá
kirkjunni? Allt er þetta fé úr vösum
okkar skattborgara. Hvort sem það
heitir að það komi frá ríkinu eða
kirkjunni. Allt er þetta úr sama vas-
anum. Svo mætti líka spyrja: Fór
þetta fé um hendur formanns fram-
kvæmdanefndar Þorláksbúð-
arfélagsins, Árna Johnsens?

Nú þegar komið er í ljós að brotið
hefur verið á höfundarrétti Harðar
Bjarnasonar arkitekts kirkjunnar
ætti auðvitað strax að hætta við
þessa framkvæmd og jafna við jörðu
það sem þegar hefur verið gert.
Annar kostur væri sá að færa tóftina
það langt frá kirkjunni að hún
skemmi ekki ásýnd staðarsins. Ef
einhver döngun er í ráðamönnum
kirkjunnar þá stöðva þeir þessa ó-
svinnu þegar í stað.

Í Fjallræðunni (Mattheus 5.-7.)
segir frá mönnum sem byggðu hús.
Annar byggði á bjargi, hinn á sandi.
Það er hinsvegar nýlunda að kirkjan
byggi hús á ósannindum. Það á auð-
vitað ekki að viðgangast. Nógar eru
hremmingar íslensku þjóðkirkj-
unnar samt.

Eftir Eið Guðnason » Það mætti svo sem
einnig segja að Árni

Johnsen ætti að halda
sig við brekkusönginn
en láta allar bygging-
arframkvæmdir í friði.

Eiður Guðnason

Höfundur er fyrrverandi sendiherra
og er í hópi velunnara Skálholts.

Þorláksbúð í Skálholti 
er byggð á ósannindum

- nýr auglýsingamiðill

���� 569-1100
finnur@mbl.is



UMRÆÐAN 21
MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 15. SEPTEMBER 2011

Skráðu þig núna á
www.unwomen.is eða
hringdu í síma 552-6200
og styrktu systur þínar.

FiðrildaáhrifHafðu

Bjóddu systur þinni
í kaffi og köku!

Fyrir aðeins 1000 krónur á
mánuði getur þú bætt kjör
kvenna og barna þeirra í
fátækustu löndum heims.

Undanfarið hefur
verið nokkur umræða
um hve sprækt svarta
hagkerfið er hér á
landi. Stjórnvöld hafa
búið þannig um hnút-
ana að menn geti ver-
ið á atvinnuleys-
isbótum og stundað
svarta vinnu sam-
hliða. Alveg er það
arfavitlaust að þeim
sem sækja atvinnuleysisbætur sé
ekki gert að mæta í upphafi hvers
vinnudags til vinnumiðlunar og
bjóða fram starfskrafta sína.

Það má úthluta þeim sem at-
vinnulausir eru fjölda verkefna
sem lúta að því að bæta samfélagið
án þess að verið sé að ganga á
vinnu annarra. Og víst er að þeir
sem eru í botnlausri svartri vinnu
hafa engan tíma til að melda sig
atvinnulausa hvern virkan dag. Þá
er rétt að benda á að þó ómennt-
aðir einstaklingar geti ekki gengið
í sérfræðistörf þá eru vel menntað-
ir einstaklingar hæfir til að ganga
í störf sem ekki krefjast nokkurrar
menntunar. Þeim, sem atvinnu-
lausir eru og hugnast ekki að taka
hvaða vinnu sem er til að fram-
færa sig og sína, er ekki vorkunn
og eiga því ekki að njóta bóta.

En hvers vegna skyldi almennt
viðhorf í samfélaginu vera þannig
að mönnum finnst rétt að taka það
sem þeir komast yfir án tillits til
hvort slíkt sé sanngjarnt eða rétt-
látt jafnvel þó slíkt sé í andstöðu
við lög og reglur? Ef við nálgumst
þessa umræðu út frá því hvernig
þjónar almennings umgangast þá
fjármuni sem almenningur leggur
til reksturs samfélagsins þá er
e.t.v. ekkert undarlegt að hver
hugsi fyrst og fremst um sig – eða
öllu heldur eingöngu um eigið
skinn.

Hverjir eru þjónar almennings?
Þeir sem tróna efst í þeim flokki
eru alþingismenn og æðstu emb-
ættismenn ríkisins. Nýlega tók ein
af þingkonum Samfylkingarinnar
ákvörðun um að láta af þing-
mennsku og hefja nám. Þetta var
hennar val og lét hún fyr-
irvaralaust af þingmennsku. Sjálf
hefur hún upplýst að hún ætli að
taka sér sex mánaða biðlaun. Einn
af þingmönnum Framsókn-
arflokksins hætti með svipuðum
hætti 2009. Þessi starfslok eru
sambærileg því þegar menn struku
úr skipsrúmi hér áður en þá voru
þeir hýrudregnir. 

Það er nokkuð ljóst að biðlaun

alþingismanna sem
þeir reyndar ákváðu
sjálfir hafa ekki verið
hugsuð með þeim
hætti að þeim bæri
þessi laun ef þeir
veldu sjálfir að hætta
og það fyrirvaralaust.
Því má til sanns veg-
ar færa að þingmaður
sem af eigin vilja læt-
ur af þingmennsku og
tekur sér umrædd
biðlaun er með því að

leggja því sem nemur þyngri byrð-
ar á herðar almenningi. En þjónar
almennings sem ganga illa um þá
fjármuni sem almenningur leggur
til reksturs þjóðfélagsins eru
fleiri. Þeir þjónar almennings sem
taka ferðadagpeninga umfram það
sem raunverulega er varið til
greiðslu ferðakostnaðar á vegum
vinnuveitanda eru með því að
leggja því sem nemur þyngri byrð-
ar á herðar almenningi. Þeim mis-
mun sem þar að auki er færður til
frádráttar tekjum á móti fengnum
dagpeningum er verið að skjóta
undan tekjuskatti og þar með eru
viðkomandi með skattsvikum að
leggja því sem nemur þyngri byrð-
ar á herðar almenningi. Engum af
þjónum almennings hefur nokkurn
tímann dottið í hug að vekja máls
á þeim svikum og undanskotum
sem hér eru tíunduð enda hafa
þeir ríka eiginhagsmuni af því að
ekki verði breytingar á. Í þeim
hópi eru skattstjórar og und-
irmenn þeirra sem þó ættu að hafa
eftirlit með því að greiddur sé
tekjuskattur af þeim hluta dag-
peninga sem ekki er sannanlega
varið til greiðslu ferðakostnaðar í
þágu vinnuveitanda. Svo finnst
þessum sömu aðilum sjálfsagt að
höfða til heiðarleika og sanngirn-
issjónarmiða þegar fjallað er um
undanskot og svarta atvinnu-
starfsemi almennt. Þeir ættu að
líta sér nær.

Svindlarar
samtímans
Eftir Örn 
Gunnlaugsson

» Þeir þjónar 
almennings sem

taka dagpeninga
umfram það sem 
varið er til greiðslu
ferðakostnaðar eru að
leggja þyngri byrðar
á herðar almenningi.

Örn Gunnlaugsson 

Höfundur er fyrrverandi atvinnurek-
andi en vinnur nú við það sem býðst
hverju sinni.

Að hlusta á ykkur, sem stýrið þessu
landi fer að verða martröð. Þið opnið
ekki svo munninn að þar klingi ekki
orðið hagvöxtur. Reiðubúin að
svíkja land og þjóð, með inngöngu í
ESB, selja allt mögulegt og þar á
meðal jarðir og það Kínverjum. Þið
eigið að vita um umgengni þeirra við
önnur lönd. Þeir hafa mestan áhuga
á norðursjávarleiðinni og eru búnir
að skipuleggja þetta allt, meðvitaðir
um veika stjórn landsins, en miðað
við dollarablikið í augum ykkar og
trúgirni þá munum við missa þetta
allt úr okkar höndum.

Allar þjóðir rækta ættjarðarást
með börnum sínum, nema hér, hér
er menntahrokinn svo mikill að ætt-
jarðarást er bannorð, og það verður
okkur að falli.

Hvar á að finna Íslandsvini ? – jú

ég skora á Davíð Oddsson að koma
aftur í stjórnmálin, – hann er Ís-
landsvinur.

En að öðru, – hvaða aum-
ingjagangur er þetta, getum við ekk-
ert sjálf ? Nei, líklega ekki, því að all-
ir peningar sem koma í ríkiskassann
fara í ykkar laun og ofursjóði og allt-
af fjölgar þeim sem setjast á jötuna.
Þess vegna þarf fleiri álver, selja
jarðir og Guð má vita hvað, allt til
þess að þið haldið ykkar feitu kjör-
um. Sjálfsagt eru ekki nógu margar
vinnandi hendur til þess að halda
uppi embættismannakerfinu lengur,
og þá farið þið að tala um hagvöxt.

Ekki viljið þið missa spón úr ykk-
ar aski, en þjóðin er að kikna undan
gjöldum, sköttum og verðlagi í versl-
unum. Væri tekið á bákninu sem þið
hafið skapað og útrásarvíkingarnir
svokölluðu sóttir og krafðir um
skaðabætur, – en nei, hróflið ekki við

þessu, seljum bara land, fleiri álver
og allt er falt fyrir ímyndaðan hag-
vöxt. Látið af græðginni, ég treysti
ykkur ekki, en svona verður sagan
til, það þarf fólk eins og ykkur til að
Ísland missi allt sitt, í nafni mennt-
unar, frjálsræðis en án lífsgreindar.
Takið ykkur tak og farið að hlúa að
landi og þjóð, þessi vinnusama þjóð
hefur verið arðrænd, það er komið
nóg, hún þarf á hlýju að halda og
finna að hlutirnir séu gerðir fyrir
hana. Þið eruð kosin til að vernda
land, þjóð og dýrin og að vera Ís-
lendingar svo þið skulið nú fara að
vinna vinnuna ykkar. Land skal með
lögum byggja og ólögum eyða. Því
að frjálsræði handa einum er oftast á
kostnað annars, – svo ekki gera of
mikið úr frjálsræðinu. 

STEFANÍA JÓNASDÓTTIR,
Sauðárkróki.

Martröð – Til stjórnvalda
Frá Stefaníu Jónasdóttur

Leghálskrabbamein
er annað algengasta
krabbamein hjá kon-
um í heiminum. Áætl-
að er að tæplega hálf
milljón kvenna grein-
ist með leghálskrabb-
mein í heiminum ár-
lega og um 275.000
látist af völdum þess
árlega. Á Íslandi er
leghálskrabbamein
ekki lengur meðal tíu algengustu
krabbameina kvenna en lækkun
nýgengis þess hér á landi er fyrst
og fremst talin stafa af því að kon-
um á Íslandi hefur boðist að taka
þátt í skipulagðri legháls-
krabbameinsleit frá árinu 1964.

Þekkt er að vissar vörtuveirur,
svokallaðar HPV-veirur (Human
Papilloma Virus), sem smitast við
kynmök eru nauðsynleg forsenda
fyrir myndun flestra legháls-
krabbameina. Þetta gildir einkum
um ákveðnar gerðir af HPV-
veirum, aðallega HPV 16 og 18
sem valda um 60-70% allra legháls-
krabbameina. Þar sem HPV bólu-
setning veitir ekki fullkomna vörn
gegn leghálskrabbameini er mik-
ilvægt að konur taki þátt í skipu-
lagðri leghálskrabbameinsleit þrátt
fyrir að þær hafi verið bólusettar.

Leghálskrabbamein er yfirleitt
talið þróast frá svokölluðum for-
stigsbreytingum í leghálsi og ár-
lega greinast hundruð ungra
kvenna á Íslandi með þær breyt-
ingar í leghálsi (frumubreytingar)

og um 300 keiluskurðir
(frumubreytingar
skornar burt) eru
gerðir hér á landi ár-
lega. Keiluskurður
getur í vissum til-
fellum aukið áhættu á
fyrirburðarfæðingu.

Þróuð hafa verið
bóluefni sem beinast
gegn HPV-veirum. Að
undangengnum viða-
miklum viðurkenndum
rannsókunum á þús-

undum kvenna hafa tvö bóluefni,
Cervarix og Gardasil, verið skráð
víða um heim, m.a. hérlendis og í
nágrannalöndum okkar. Cervarix
er svokallað tvígilt bóluefni, þ.e.
beinist að HPV-veirum 16 og 18.
Gardasil er fjórgilt bóluefni, þ.e.
beinist að HPV-veirum 16 og 18 en
einnig að HPV-veirum 6 og 11 sem
orsaka 90% av kynfæravörtum.

Í haust eða vetur verður öllum
12 og 13 ára stúlkum hér á landi
boðin bólusetning með Cervarix
bóluefni og í framhaldi af því verð-
ur 12 ára stúlkum boðin slík bólu-
setning árlega. Virkni HPV bólu-
efna er mest hjá þeim sem ekki

hafa smitast af HPV en eins og áð-
ur segir smitast HPV við kynmök.
Cervarix bóluefnið var valið að
undangengnu útboði. Áætlað er að
Cervarix bólusetning geti dregið
úr líkum á alvarlegum forstigs-
breytingum hjá hundruðum
stúlkna á hverju ári og minnkað
líkur á leghálskrabbameini um 60-
70% í framtíðinni.

Víða um heim er bólusetning
með HPV-bóluefnum hafin með
einum eða öðrum hætti, m.a. í Sví-
þjóð, Noregi og Danmörku. Í
Bandaríkjunum hafa um 40 millj-
ónir einstaklinga verið bólusettar
með HPV-bóluefnum, langflestir
með Gardasil. Í Bretlandi hafa yfir
5 milljónir einstaklinga verið bólu-
settar með Cervarix. Í öllum þess-
um löndum er fylgst með öryggi
HPV-bóluefnanna og aukaverkanir
skráðar. Nær undantekningarlaust
fylgja misalvarlegar aukaverkanir
öllum lyfjum og bóluefnum. Í því
sambandi þarf ætíð að vega og
meta ávinning gegn áhættu.

Eftirlitsstofnanir í Bandaríkj-
unum og Evrópu telja HPV-
bóluefni örugg og mæla með notk-
un þeirra. Ýmsar óháðar ráðgjaf-
arnefndir um bólusetningar og
fagfélög fæðinga- og kven-
sjúkdómalækna og barnalækna
vestan hafs og austan hafa mælt
með HPV-bólusetningum. Eftir
tæplega 10 ára notkun og tugmillj-
ónir bólusettra einstaklinga hefur
ekki verið sýnt fram á að HPV-
bólusetning orsaki dauðsföll eða al-
varlega sjúkdóma.

Eftir Kristján
Oddsson. 

Kristján Oddsson 

»Nú verður öllum 12
og 13 ára stúlkum

hér boðin bólusetning
með Cervarix bóluefni
og í framhaldi verður 12
ára stúlkum boðin slík
bólusetning árlega.

Höfundar er læknir.

Eru HPV bóluefni örugg?

Bréf til blaðsins
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✝ Jóel Jónsson
fæddist á

Franska spít-
alanum í Reykjavík
10. september
1922. Hann lést á
Landspítalanum í
Fossvogi 7. sept-
ember 2011. 

Foreldrar hans
voru Jón Stein-
grímsson, f. 1. apríl
1868, d. 1930 og El-
ín Anna Halldórsdóttir, f. 7.
september 1879, d. 1951. Jóel
var yngstur 9 systkina. Systkini
hans voru, Helga, f. 1905, Stein-
grímur Kristinn, f. 1907, Andrea
Þórdís, f. 1908, Guðrún, f. 1910,
Kristín Halldóra, f. 1911, Guð-
mundur Hjalti, f. 1913, Guð-
finna, f. 1916 og Steinunn, f.
1919. Kristín Halldóra er ein á
lífi af systkinunum. 

Hinn 10. september 1942
kvæntist Jóel Kristínu Bóel Nóa-
dóttur, f. 8. júlí 1923, d. 1989.

burarnir Patrekur Sölvi og
Tristan Elí, f. 2008. 2) Þórdís El-
ín, f. 21. ágúst 1948. Þórdís Elín
giftist Gunnari Gunnarssyni, f.
27. júní 1946. Börn þeirra a)
Gunnar, f. 1972, hans kona Bar-
bara Björnsdóttir, f. 1973, börn
þeirra Eiður Rafn, f. 1996, Sara
Sunneva, f. 2000 og Karen Eva,
f. 2008, b) Helga Kristín, f. 1976,
sambýlismaður hennar Gunnar
Geir Pétursson, f. 1981, barn
þeirra Maía, f. 2011, c) Arnór, f.
1978, kona hans Berglind Ósk
Guðmundsdóttir, f. 1980, börn
þeirra Róbert Leó, f. 2004 og
Rakel Ósk, f. 2009. 

Jóel var húsasmíðameistari
og vann lengst af hjá Reykjavík-
urborg og Rafmagnssveitum
ríksins (RARIK). Jóel var félagi
í Oddfellowstúkunni nr. 5, Þór-
steini.

Útför Jóels fer fram frá Foss-
vogskirkju í dag, 15. september
2011, og hefst athöfnin klukkan
13.

Foreldrar hennar
voru Nói Krist-
jánsson, f. 14. jan-
úar 1894, d. 1966,
og Anna Guðbjörg
Jónína Ágústs-
dóttir, f. 8. nóv-
ember 1898, d.
1980. Börn Jóels og
Kristínar: 1) Jón, f.
3. mars 1942, d.
2008. Jón giftist El-
ísabetu Guðnadótt-

ur, f. 18. ágúst 1946. Þau skildu.
Börn þeirra; a) Guðni, f. 1965,
hans kona Hafdís Elín Helga-
dóttir, f. 1965, börn þeirra i)
Heiðdís Helga, f. 1983, börn
hennar eru Berglind Ýr, f. 2001,
Jasmín Eir, f. 2004 og Kara
Björt, f. 2006, ii) Elísabet Björk,
f. 1992 og iii) Guðni Valur, f.
1995. b) Jóel, f. 1968, maki Jó-
hann Örn Hreiðarsson, f. 1964.
c) Guðmundur Hjalti, f. 1970,
hans kona Ragna Berglind Jóns-
dóttir, f. 1977, börn þeirra tví-

Jóel Jónsson, tengdafaðir
minn, var svo lánsamur að
deyja eftir stutta legu á sjúkra-
húsi. Ég segi lánsamur vegna
þess, að hann náði háum aldri
og ekki eftirsóknarvert að
dvelja langdvölum á sjúkra-
stofnun, veikur og án vonar um
bata.

Jóel var trésmiður að mennt
og vann við þá iðn alla sín
starfsævi, lengst af hjá Reykja-
víkurborg og Rarik. Hann var
vandaður fagmaður. Þegar við
Þórdís byggðum okkar fyrstu
íbúð í Fífuseli má segja, að
hann hafi komið að flestu frá
fokheldu til fullbúinnar íbúðar
og oft rétti hann okkur hjálp-
arhönd síðar við endurbætur og
lagfæringar á húsnæði. Hann
undirbjó öll verk af kostgæfni
og oft reyndi á þolinmæði ung-
æðingsins sem vildi drífa verkin
af stað. En ávallt kom í ljós, að
forvinnan skipti miklu máli og
verkin unnust hratt og vel
vegna vandaðs undirbúnings.
Og segja má, að allt það sem
Jóel kom að var örugglega
múr- og naglfast.

Jóel hafði gaman af veiði-
skap, bæði lax- og silungsveiði.
Á hverju sumri um langt skeið
dvaldi fjölskyldan í sumarfríum
í tjaldi í Vatnsvikinu á Þingvöll-
um og Jóel veiddi til matar. Síð-
ar byggði hann sumarbústað í
Miðfellslandi á Þingvöllum og
þar undi hann sér vel. Hann
smíðaði sér forláta bát sem
vakti og vekur aðdáun allra
sem til sjá, þegar hann líður um
lognkyrrt Þingvallavatn.

Jóel hafði gaman af íþróttum
og æfði reyndar box á yngri ár-
um. Hann var Valsari og Arsen-
almaður svo mikill, að gjarnan
var slökkt á sjónvarpinu, ef
Arsenal var komið 1:0 undir.
Honum líkaði ekki að sjá sína
menn tapa.

Jóel var í Oddfellow í ára-
tugi. Reyndar óvirkur félagi
lengi, en eftir að Kristín, kona
hans, dó árið 1989 mættu fé-
lagar hans úr stúkunni Þór-
steini á staðinn og tóku hann
með sér á fundi. Mér fannst Jó-
el aldrei bera sitt barr eftir
ótímabært andlát Kristínar, en
ávallt hlakkaði hann til þess, að
enski boltinn byrjaði að rúlla og
stúkufundir hæfust á haustdög-
um. Er stúkufélögum hans
þökkuð sú umhyggja sem þeir
sýndu honum eftir fráfall Krist-
ínar.

Blessuð sé minning Jóels
Jónssonar.

Gunnar Gunnarsson.

Kristur minn ég kalla á þig,
komdu að rúmi mínu.
Gjörðu svo vel og geymdu mig,
Guð, í skjóli þínu.

(Höf. ók.)

Í dag kveðjum við elskulegan
afa okkar Jóel Jónsson, eða afa

á Bjarnarstíg eins og hann var
ávallt kallaður af okkur systk-
inunum. Afi bjó á Bjarnarstíg 9,
ásamt ömmu Kristínu, í miðbæ
Reykjavíkur bróðurpartinn af
langri ævi en amma kvaddi
þennan heim fyrir 22 árum. Er-
um við viss að amma hefur tek-
ið vel á móti honum þegar hann
hélt sjálfur yfir móðuna miklu
síðastliðinn miðvikudag.

Við áttum margar og góðar
stundir hjá ömmu og afa á
Bjarnarstíg og eru sérstaklega
minnisstæð kvöldin sem við
fengum að gista. Búið var um
okkur og amma útbjó eitthvað
gómsætt fyrir okkur að gæða
okkur á meðan horft var á
myndbandsspólur af þáttum og
klassískum kvikmyndum sem
afi hafði tekið upp úr sjónvarp-
inu. Litla íbúðin þeirra var sér-
staklega hlýleg og við nutum
þess alltaf að koma í heimsókn.

Afi var einstaklega laghentur
og í raun listamaður sem gat
smíðað allt. Hann byggði bú-
stað á Þingvöllum og naut sín
einna best þar að dytta að og
betrumbæta. Það var mikið
sport að fara með afa út á Þing-
vallavatn á bátnum, sem hann
smíðaði sjálfur og er listaverk,
að veiða.

Afi bjó áfram á Bjarnarstígn-
um allt til ársins 2000 þegar
hann flutti á Lindargötuna. Þar
var alltaf heitt á könnunni og
gaman að kíkja við í kaffi og
slikkerí. Við vorum alltaf saman
á jólunum og það verður tóm-
legt að njóta ekki nærveru hans
þessi jólin en þó huggun að vita
að hann er nú kominn á betri
stað.

Elsku afi, takk fyrir allar
góðu stundirnar. Þín verður
sárt saknað en við eigum eftir
fjársjóðinn sem er minningin
um þig. Guð geymi þig. 

Þín barnabörn,
Gunnar, Helga Kristín
og Arnór.

Vinur okkar og reglubróðir,
Jóel Jónsson, átti 3 daga ólifaða
í að ná 89 ára aldri, er hann
hinn 7. sept. sl. lézt á Landspít-
alanum í Fossvogi eftir stutta
sjúkdómslegu. Okkur undirrit-
aða langar til að minnast Jóels
Jónssonar, þessa ljúfa og góða
manns, örfáum orðum.

Kynni okkar hófust í Odd-
fellowstúkunni nr. 5 „Þór-
steini“, sem Jóel hafði gerst fé-
lagi í langt á undan okkur
hinum, fyrir heilum 60 árum, og
var þá tæpra 29 ára gamall. Við
litum mjög upp til hans, sökum
aldurs hans, vizku og reynslu
en ekki sízt fyrir gæzku hans
og góðvild og þann höfðings-
skap, sem með honum bjó.
Hann var einstakt góðmenni og
einkar dyggur félagi og tók
ávallt mikinn og gjörvan þátt í

öllum velgjörðarstörfum fé-
lagsskapar okkar.

Jóel fæddist í Reykjavík hinn
10. september 1922, sonur Jóns
Steingrímssonar og frú Önnu
Halldórsdóttur og ólst upp hjá
þeim. Þegar Jóel er átta ára
verður fjölskylda hans fyrir
miklu áfalli og sorg. Jón faðir
hans fellur frá á besta aldri árið
1930 frá eiginkonu og börnum,
sum þeirra í ómegð. Að barna-
skóla loknum tekur Jóel strax
til hendinni og fer að vinna við
húsbyggingar. Áhrifa heims-
kreppunnar miklu er farið að
gæta á Íslandi og atvinnuleysi
að aukast. En Jóel litli hélt
starfi sínu vegna elju sinnar,
einbeitni og reglusemi, í fyrstu
hjá Ellerti Magnússyni, bygg-
ingameistara, og síðar hjá þeim
bræðrum Guðmundi og Jóni
Gíslasonum, múrarameisturum,
og starfaði hjá þeim allt til
1938, að hann hefur nám í húsa-
smíði hjá Steini Lárusi Árna-
syni. Alla sína bernsku og ung-
dómsár reyndist Jóel móður
sinni sannur haukur í horni við
öflun tekna til heimilisins.
Námi sínu lauk hann svo 1943,
þá 21 árs. Að námi loknu vann
Jóel hjá og með mörgum kunn-
um húsameisturum. Það var
enda komið mikið skrið á öllum
vettvangi íslensks athafnalífs
og kreppa 3. áratugarins fyrir
löngu komin lengst út í hafs-
auga. En þrátt fyrir mikla
grósku á þessum árum voru
miklar ógnir á stjái um veröld
víða og hér var stríð fyrir
ströndu, sem tók stóran, óaft-
urkræfan toll af íslenzkri þjóð.

Jóel kvæntist eiginkonu
sinni, Kristínu Nóadóttur, á af-
mælisdaginn sinn 1942 og eign-
uðust þau tvö börn, Jón, sem
fæddur er 3.3. 1942 og Þórdísi,
sem fædd er 21.8. 1948. Jóel
var eftir sem áður iðinn og
kappsamur í iðngrein sinni og
öðlaðist meistarabréf í húsa-
smíðum og byggingaleyfisbréf
árið 1948.

Jóel var hamingjusamur
maður og gat undir lok ævi-
kvöldsins litið með stolti til
barna, afabarna, langafabarna
og langalangafabarna.

Í félagsskap okkar hittumst
við hvern fimmtudag, frá hausti
til vors. Maður hlakkar til
fundanna. Næstkomandi
fimmtudagur, hinn 15. septem-
ber, hafa fundir í félagskap
okkar enn ekki hafist. En Jóel
lætur það ekki framhjá sér
fara, því fimmtudagar hafa ver-
ið og verða fundardagar. Á
fimmtudaginn kemur, í Foss-
vogskirkju, verður Jóel bara
einn á fundi, ekki með okkur,
heldur með þeim, sem öllu ræð-
ur, alföðurnum sjálfum.

Blessuð sé minning Jóels
Jónssonar.

Gunnar Helgi, Sveinbjörn
og Gylfi.

Jóel Jónsson

Þegar ég kveð
ágætan mann og
góðan vin vil ég
lýsa honum eins og
ég man hann. Mér er jafnljúft
að minnast eiginkonu hans,
sem lést fyrir nokkrum árum,
sem hinnar bestu konu.

Páll var maður fríður sýnum,
hár, vel vaxinn, karlmannlegur
en þó blíðlegur. 

Hans innri maður var vinnu-
samur, verklaginn og iðinn, en
samt alltaf opinn fyrir sam-
skiptum meðfram verki. Það
var á þeim tímum að menn
sungu við vinnu, þótt ég heyrði
Pál aldrei syngja, þá var hann
samþátttakandi með öðrum í
verki. 

Á þeim tímum var ríkisút-
varpið alls ekki alþýðuútvarp,
það var útvarp manna miklun-
ardrauma og jarðarfara. Og
menn sungu við vinnu í staðinn.

Í því samfélagi, sem þá gilti,

Páll 
Kristinsson
✝ Páll Krist-

insson fæddist
22. september
1927. Hann lést 26.
ágúst 2011. 

Páll var jarð-
sunginn 8. sept-
ember 2011.

þar lá alltaf fyrir
verk. Og verkin
voru á höndum.
Verkin voru öllum
að einbeitni að
gera sitt. Oft við
langar vökur. En
menn héldu
gleðinni fram með
verkinu, þeir
sungu, sögðu sög-
ur, hermdu eftir og
á stundum settu

upp góðlátlega hrekki. Þetta
var og Páll Kristinsson, í verki
en alltaf meðvirkur með öðrum.
Allt til efri ára, þar sem tal-
stöðvarfjarskipti urðu honum
tjáning til meðvirkni, eins og
alltaf hafði verið.

Um margt var Páll virkur en
þó hæglátur, sótti kirkju, var
sjálfstæðismaður að ástríðu og
vann fyrir sína, á sinn með-
virka, hægláta hátt, þótt gnæfði
yfir margan mann hér áður.
Meðfram vöktum, sem vélstjóri
í Hraðfrystihúsi Njarðvíkur ók
hann sínum eigin leigubíl.
Hann var alltaf að. Hann átti
Chérva ’55, sem hann átti lengi
og lét ganga. Seinni part laug-
ardags var safnað vinum og
farið á Þingvöll eða í Kaldaðar-
nes, með tjald til að veiða. Páll

var þannig hæglátur leiðtogi til
margra gerða. Þetta var bara
Palli, hann var bara svona, sem
var tilfinningalegur skilningur í
Innri-Njarðvík. Og síðar var
gerður sumarbústaður við
Þingvallavatn.

Á sumrum var farið norður
til upprunans, í Hrísey og í
Grímsey. Eins og hann sagði
mér: „Ég kom í Grímsey og sá
stelpu og fór ekki úr ey og
gerði mér erindi til þess að
vera í kringum stelpuna, gat
bara ekki annað, maður lifandi
hvernig maður var.“ Þetta var
Sigrún eiginkona hans.

Og það var farið norður, þar
sem allt hafði byrjað. Og ætt-
ingjarnir komu og suður og
áttu vináttu og athvarf þar sem
voru Páll og Sigrún. Og börnin
komu og uxu upp, en fóru ekki
langt. Alltaf innan meðvirkni-
hrings, þar sem allir voru til og
öllum var sinnt. Páll var miðja
hins virka, sem vann og átti líf
saman. Vissi aldrei af styggð-
aryrði frá honum komandi, sá
hann aldrei reiðan, en alltaf já-
kvæðan og rökfastan. Skýrði
út, sýndi dæmi, lét skiljast og
var virt.

Svona man ég Pál, að eðli.
Ógrynni atvika man ég einnig,
en læt duga að lýsa Páli, sem
ég þekkti hann.

Ég votta börnum hans og af-
komendum fyllstu virðingu fyr-
ir Páli Kristinssyni sem nú er
allur. 

Þorsteinn Hákonarson.

✝ Bjarni Stein-
grímur Sig-

urðsson fæddist á
Barkarstöðum í
Svartárdal, A-
Hún., 2. júní 1937.
Hann lést á heimili
sínu á Blönduósi
15. júní 2011.

Foreldrar hans
voru Halldóra
Bjarnadóttir frá
Hallfreðarstöðum,
N-Múl., húsfreyja á Bark-
arstöðum, f. 26.8. 1903, d. 6.8.
1960 og Sigurður Þorkelsson,
bóndi á Barkarstöðum, f. 27.3.
1888, d. 12.12. 1976. Systkini:
Drengur f. 10.10. 1929, d.
12.11. 1929, Þorkell f. 23.3.
1933 d. 7.10. 2008 og Engilráð
Margrét f. 15.11. 1941.

Bjarni kvæntist hinn 8.9.
1960 Ísgerði Árnadóttur frá
Þverárdal, Bólstaðarhlíð-
arhreppi, f. 25.4. 1939, d. 29.9.
2006. Foreldrar hennar voru
Margrét Elísabet Jóhann-
esdóttir, húsfreyja í Þver-

Bændaskólann á Hólum 1956-
1958 og útskrifaðist þaðan
sem búfræðingur.

Bjarni og Ísgerður hófu bú-
skap á Barkarstöðum 1960 og
bjuggu þar nokkur ár á móti
Þorkeli, bróður hans en síðan
á Eyvindarstöðum í Blöndu-
dal. Þar var blandaður bú-
skapur, kúabúið sérlega af-
urðagott. Árið 1992 slitu
hjónin samvistum og fluttu þá
bæði til Blönduóss. Bjarni
starfaði mikið fyrir Ung-
mennafélag Bólstaðarhlíð-
arhrepps, sérstaklega í félags-
heimilinu Húnaveri. Hann
söng frá unga aldri með
Karlakór Bólstaðarhlíð-
arhrepps og síðar einnig með
Samkórnum Björk, Kór eldri
borgara og kórum Bergs-
staða-, Bólstaðarhlíðar- og
Holtastaðakirkna.

Útför Bjarna fór fram í
kyrrþey frá Garðakirkju á
Álftanesi 8. júlí 2011 og hvílir
hann þar við hlið fyrrverandi
eiginkonu sinnar, Ísgerðar.

árdal, f. 23.5.
1916, d. 13.10.
2000 og Árni
Gunnarsson, bóndi
í Þverárdal, f.
31.5. 1911, d. 16.6.
1991. Börn Bjarna
og Ísgerðar eru: 1)
Jóhannes Ingi, f.
5.7. 1961, Eig-
inkona hans er
Eleuteria Talledo
Bjarnason, f. 2.10.

1976. Börn þeirra: a) Bjarni
Már f. 11.11. 2008, b) Kristján
Ingi f. 21.7. 2010. 2) Árni f.
13.6. 1963.

3) Halldóra f. 6.11. 1969. 
F.m.: Ragnar Björnsson, f.

30.4. 1970. Börn þeirra: a)
Andri Björn f. 18.9. 1992, b)
Bjarni Gunnar f. 11.8. 1996, c)
Ísgerður Sandra f. 1.2. 2000,
d) Ágústa f. 10.12. 2001. Hall-
dóra og Ragnar skildu. S.m.:
Guðni Kristmundsson f. 30.7.
1960. Barn þeirra: Ásta Mar-
grét f. 25.2. 2005.

Bjarni stundaði nám við

Mig langar að minnast vinar
míns og frænda með örfáum
orðum. Andlát hans bar að með
skjótum hætti. Daginn áður sát-
um við saman inni á Héraðshæli,
og hann átti að mæta í kvöld-
verð hjá okkur Helgu á Ár-
brautinni kvöldið eftir. 

Þá var það orðið of seint.
Kynni okkar Bjarna eru orðin
löng. Báðir ólumst við upp í
Svartárdalnum, og þar á Bark-
arstöðum byrjar Bjarni sinn bú-
skap ásamt konu sinni Ísgerði
Árnadóttur frá Þverárdal. Á
móti honum þar bjó svo Þorkell
eldri bróðir hans. Seinna flytja
þau Ísgerður og Bjarni að Ey-
vindarstöðum í Blöndudal. 

Samstarf okkar frændanna
byrjaði fyrir alvöru eftir tilkomu
Húnavers. Þar vann Bjarni
ásamt mér við miðasölu á all-
flestum dansleikjum sem haldnir
voru. Á þeim árum voru Húna-
versböllin víðfræg, og þurfti oft
lipurð og samskiptahæfni til að
sansa erfiða samkomugesti.
Þarna var Bjarni frændi réttur
maður á réttum stað. 

Margar vornætur áttum við
saman á heiðinni við rúning og
rag, meðan vorleitir voru farn-
ar. Einnig unnum við saman all-
mörg haust á sláturhúsi SAH á
Blönduósi. Búskapur þeirra
hjóna gekk vel á Eyvindarstöð-
um, með dyggri aðstoð Árna
sonar þeirra. Þar á seinustu ár-
um varð Bjarni þó fyrir alvar-
legu slysi, er hann hrapaði á
fjárhúshlaði og ofan í gilið við
Blöndu. Hlaut hann alvarlegan
höfuðáverka og var aldrei heill
heilsu eftir það. 

Eftir að þau hjónin slitu sam-
vistir fluttust þau bæði til
Blönduóss og bjuggu hvort í
sínu lagi eftir það. Enn er ótalin
þátttaka Bjarna í kórastarfi
héraðsins. Hann byrjar mjög
ungur að syngja í Karlakór Ból-
staðarhlíðarhrepps. Er einn af
þeim sem lengst hafa starfað í
kórnum, eða um það bil hálfa
öld. Félagar hans í kórnum
þakka honum samstarfið sem
aldrei bar skugga á. Þá eru
ótaldir kirkjukórar Bergstaða,
Bólstaðarhlíðar og Holtastaða-

kirkju, Samkórinn Björk og Kór
eldri borgara. Í öllum þessum
kórum var Bjarni dyggur liðs-
maður um lengri eða skemmri
tíma. Ég veit með vissu að kóra-
starfið gaf Bjarna afar mikla
lífsfyllingu. Það var honum því
mikil raun að heilsa hans leyfði
honum ekki að taka fullan þátt í
kórastarfinu nú síðustu árin.
Bjarni gat verið afar hlýr, og
var mikill vinur vina sinna. Mér
er enn í minni vináttusamband
hans og Huldu Árnadóttur, er
þau bjuggu bæði á vesturbakka
Blöndu. 

Við Fossabræður áttum vin-
áttu Bjarna óskipta. Hann
heimsótti Sigga bróður á Hér-
aðshælið í allan vetur, hvenær
sem hann gat, og vildi allt fyrir
hann gera. Þær heimsóknir
verða nú ekki fleiri. Ráðgerðu
þeir frændur einhverjar ferðir
saman. Þær verða nú ekki farn-
ar úr þessu. 

Ég flyt afkomendum Bjarna
og eftirlifandi systur hugheilar
kveðjur. 

Sigurjón Guðmundsson.

Bjarni Steingrímur
Sigurðsson



–– Meira fyrir lesendur

Minningarorð og kveðjur samferðamanna
eru dýrmætur virðingarvottur sem eftirlifandi
ástvinum gefst nú kostur á að búa veglega
umgjörð til varðveislu um ókomin ár.

Minningar er innbundin bók sem hefur að geyma
æviágrip og allar minningargreinar sem birst hafa um
hinn látna í Morgunblaðinu eða á mbl.is. Hægt er að
kaupa minningabækur með greinum sem birst hafa
frá árinu 2000 til dagsins í dag.

Bókina, eitt eintak eða fleiri, má panta á forsíðu mbl.is
eða á slóðinni mbl.is/minningar. Bókin er síðan
send í pósti.

Nánari upplýsingar í síma 569-1100.
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✝ Helga Þóra
Jakobsdóttir

fæddist í Reykja-
vík 6. febrúar
1938. Hún lést á
Hrafnistu í Hafn-
arfirði 6. sept-
ember. 2011. 

Helga Þóra var
dóttir hjónanna
Jakobs Jón-
assonar, f. 26.12.
1897, d. 27.3. 1981
og Maríu Guðbjargar Jóns-
dóttur, f. 14.9. 1902, d. 26.6.
1980. Systkini Helgu Þóru eru
Jón Jörunds Jakobsson, f. 26.9.
1929, d. 7.9. 2000, Jenný Jak-
obsdóttir, f. 14.4. 1931, d. 7.3.
1988, Haraldur Gunnar Jak-
obsson, f. 9.6. 1934, d. 16.8.
1975, Jónas Þórir Jakobsson, f.
29.1. 1942. Eftirlifandi eig-
inmaður Helgu Þóru er Böðvar
Guðmundsson, f. 22.2. 1932.
Börn þeirra eru Guðmundur, f.

1.3. 1958, dóttir
hans er Helga, f.
22.3. 1987. Jakob
Már, f. 21.2. 1961,
börn hans eru Árni
Þór, f. 15.1. 1995,
Hlífar Örn, f.
23.12. 1999, Helga
Þóra, f. 11.6. 2002.
Gísli Ölvir, f. 4.9.
1969, unnusta hans
er Þóra Sigurjóns-
dóttir, f. 28.9.

1977. Börn þeirra eru Ágúst
Fannar, f. 20.8. 2006 og Birg-
itta Eva, f. 13.1. 2009. Hlíf, f.
10.11. 1976, gift Kristmanni
Larssyni, f. 12.9. 1968. Börn
þeirra eru Jakob Lars, f. 31.3.
2004 og Böðvar Aron, f. 21.4.
2010. Dóttir Kristmanns er
Tanja Rún, f. 2.9. 1992.

Útför Helgu Þóru fer fram
frá Garðakirkju í dag, 15. sept-
ember 2011, og hefst athöfnin
kl. 15.

Elsku mamma, elsku hjart-
ans mamma mín. Ég vil ekki
byrja á þessu bréfi því það er
sönnun þess að þú sért farin, að
ég þurfi að kveðja. Ég vil ekki
kveðja þig, þrátt fyrir veikindin
þín þá varstu mamma mín og
mamma á alltaf að vera til stað-
ar.

Það fyrsta sem kemur í huga
minn er hversu sterk þú varst,
lífið var þér ekki alltaf auðvelt
en alltaf stóðstu af þér hvert
áfallið á eftir öðru og eins og
brimsorfinn klettur varðstu feg-
urri og glæsilegri við hverja
raun. Ég man alltaf þegar þú
vannst á Veðurstofunni og leik-
skólinn minn fékk að koma í
heimsókn, rútan rann í hlaðið og
leikskólakennarinn leyfði mér
að fara með henni út úr rútunni
til að tilkynna komu okkar, vá
ég fékk að fara út á undan öllum
öðrum! Ég var svo stolt og það
ekki í eina skiptið, þú varst svo
glæsileg kona.

Ég man þegar ég fór í ljósa-
bekk í fyrsta skipti, eftir svaka-
legt frekju- „ég vil prufa!“-kast
og var svo hrædd þannig að þú
sast við hliðina á mér og hélst í
höndina á mér allan tímann –
eins og í gegnum lífið sjálft.

Samband þitt við Jakob Lars
var einstakt og hann hefur ekki
aðeins misst ömmu sína heldur
einnig vin. Enda grét hann svo
innilega við kistulagninguna og
syrgir þig af hjarta og sál. Hann
lét þig fá mynd og bréf og háls-
menið sem hann valdi fyrir þig
úti á Spáni í sumar. Hann frétti
að einkennismerki bæjarins
væri með lækningarmátt og
hann krafðist þess að við keypt-
um þannig handa þér. Þú varst
heldur ekki lengi að festa þetta
fyrir ofan rúmið þitt og það
þótti honum vænt um.

Ég er svo ánægð að þú náðir
að vera með mér í gegnum
stóru áfangana í lífi mínu. Þú
talaðir alltaf um að það hafi ver-
ið einhver verndarhjúpur yfir
þér á brúðkaupsdeginum okkar
Kristmanns þar sem þú þurftir
ekki súrefni, gast gengið á eftir
okkur út úr kirkjunni, sast allt
kvöldið og hlóst og hlóst og
dansaðir brúðkaupsdansinn
með honum pabba. Það var svo
yndislegur dagur, þér fannst
frekar fyndið að við skyldum
velja strætó sem brúðarbíl.
Enda varstu algjör húmoristi, á
brúðkaupsæfingunni þá áttuð
þið að standa við altarið og við
áttum að ganga út og þegar við
komum að hurðinni þá heyrðist
í þér „nei nei komdu aftur,
Kristmann, við erum hætt við!“
Þú talaðir lengi um það hvað
þetta hefði verið skemmtilegt
kvöld og það gladdi mig svo
óendanlega og ég hef aldrei
sagt þér þetta en þú varst
helsta ástæða þess að við

ákváðum að skella okkur í að
gifta okkur strax. Ég vildi gifta
mig með móður mína mér við
hlið og heilsu þinni var byrjað
að hraka og frekar hratt.

Alveg eins og ég vildi ekki
byrja þetta bréf þá vil ég heldur
ekki hætta, ég vil ekki sleppa
hendinni af þér, mamma, og um
leið og ég set punktinn þá þarf
ég að sleppa. Ég veit að fólk
meinar vel þegar það segir að
þinn tími hafi verið kominn og
ég reyni að nota þá rökfræði á
mig líka en ég kemst alltaf aftur
á þann stað að ég er bara lítil
stelpa sem var að missa mömmu
sína, yndislegu mömmu sína
sem ég elskaði af öllu hjarta.

Þín dóttir, 
Hlíf.

Þar sem ég sit hér og skrifa
þessi fátæklegu orð um móður
mína Helgu Þóru með norður-
ljós dansandi á himninum er
ekki laust við að það losni örlítið
um kökkinn í hálsinum og hnút-
inn í maganum því þetta gæti
allt eins verið hún mamma að
senda mér og okkur skilaboð að
ofan dansandi um himininn,
skilaboð um að henni líði vel og
að okkur eigi ekki að líða illa,
hún verði hjá okkur alltaf og
muni vaka yfir sínu fólki. 

Ég sit hér í minningaflaumi
um mömmu sem gaf allt í fjöl-
skylduna sína, börn tengdabörn
og barnabörn. Fjölskyldan var
númer eitt, tvö og þrjú hjá
mömmu og alla tíð var ætlast til
að við börnin mættum alla
sunnudaga í mat, þennan klass-
íska mömmu-sunnudagsmat
með brúnni sósu. Það var okkur
börnunum svo sannarlega ljúft
og skylt en eins og bróðir minn
orðaði það þá var sko eins gott
að vera með góða afsökun fyrir
að mæta ekki og helst lækn-
isvottorð. Það veitti mömmu
óendanlega gleði að fylgjast
með okkur krökkunum vaxa úr
grasi, fullorðnast og verða sjálf
foreldrar hún var svo stolt af
okkur öllum og það mátti hún
vera því hún og pabbi komu
fjórum börnum á legg og út í líf-
ið. Barnabörnin eru orðin níu og
amma dreki eins og hún var
kölluð (amma á Drekavöllum)
átti knús og ís handa öllum. Eitt
það skemmtilegasta við mömmu
var húmorinn, hún átti það til að
koma með algerar perlur eins
og t.d. eitt skiptið þegar við
hittumst og hún er að drekka
kaffi, allt í einu treður hún syk-
urmola í sitthvort eyrað og spyr
„Hvað er ég að gera núna?“ Ég
náttúrulega hef ekki hugmynd.
„Nú ég er að hlusta á Sykur-
molana!“ 

Annað einkenni mömmu var
sterk jafnaðarhugsun sem aldr-
ei dvínaði þrátt fyrir áköf mót-

mæli sumra á heimilinu og oft
heyrði maður hana segja „Eng-
inn skal eiga tvo pelsa fyrr en
allir eiga einn“ á sama hátt dró
hún ekki fólk í dilka né setti á
stall, henni var sirka slétt sama
hvað fólk gerði svo lengi sem
það var góður félagsskapur.
Missir pabba er mikill, á næsta
ári hefðu þau átt fimmtíu ára
brúðkaupsafmæli og voru sam-
an í tæp sextíu ár. Að missa lífs-
förunaut hlýtur að vera svo
óendanlega sárt og munum við
fjölskyldan passa vel upp á
hvort annað, við lofum því
mamma mín. Veikindin voru
henni mjög erfið líkamlega auð-
vitað en ekki síst andlega og er
það okkur ákveðin huggun að
hún fékk að fara snögglega og
án nokkurrar þjáningar og nú
dansar hún um himininn laus úr
þeim líkama sem undir það síð-
asta hélt henni svo fanginni.
Börn okkar Þóru, Ágúst Fannar
og Birgitta Eva, eru of ung til
að átta sig á dauðanum og hætt
er að þau muni með tímanum
gleyma ömmu Helgu en við
munum vera dugleg að halda
minningu ömmu á lofti og
kveikja á kerti heima til að
minnast hennar eins og hún
vildi að við minntumst hennar.

Við kveðjum þig, mamma
mín, og munum minnast þín
með brosi á vör. Við kveðjum
þig vitandi að þú skildir eftir
þig sterka fjölskyldu sem mun
halda og standa saman í gegn-
um súrt og sætt. Þú varst elsk-
uð af svo mörgum og við mun-
um alltaf sakna þín.

Hvíldu í friði, elsku mamma
mín.

Gísli „Ölli“, Þóra og börn.

Elsku mamma, þá er komið
að kveðjustund og það er bæði
ljúft og sárt að rifja upp gamlar
minningar. Þú varst einstaklega
glæsileg og hress kona, fram-
úrskarandi móðir, vinamörg og
hrókur alls fagnaðar. Minning-
arnar frá æskuheimilinu eru
sveipaðar hlýju, gleði og öryggi.
Þú og pabbi voruð glæsilegt par
sem gerði sitt besta, oft við erf-
iðar aðstæður, en vandamálin
voru til að leysa þau og það
gerðir þú svo sannanlega. Það
voru forréttindi að fá að vera
sonur þinn, mamma mín.

Þar sem heimilinu og fjöl-
skyldunni sleppti tók útivinnan
við og þar varst þú ávallt í ess-
inu þínu og leystir öll störf af
vandvirkni. Það var gaman þeg-
ar þú varst á Veðurstofunni í
Stýrimannaskólanum og við fór-
um með þér upp í efri turn til að
skipta um skífu í sólmælinum og
kíkja á útsýnið. Þá vorum við
saman á toppi heimsins.

Þú varst alltaf svo góð við mig,
ég fékk athygli þína óskipta,
þú lifðir fyrir mig,
hlustaðir á mig,
talaðir við mig,
leiðbeindir mér,
lékst við mig,
sýndir mér þolinmæði,
agaðir mig í kærleika,
sagðir mér sögur,
fræddir mig
og baðst með mér.

Þú varst alltaf svo nærgætin
og skilningsrík,
umhyggjusöm og hjartahlý.
Þú varst skjól mitt og varnarþing.
Við stóðum saman í blíðu og stríðu,
vorum sannir vinir.
Mér þótti svo undur vænt um þig,
elsku mamma mín.

(Sigurbjörn Þorkelsson)

Við kveðjum þakklátir, með
brest í brjósti en bros á vör yfir
minningu um dásamlega móður.

Guðmundur og Jakob Már.

Á sólríkum haustdegi þann 6.
september 2011 er ég stödd
ásamt Helga frænda í kirkju-
garðinum á leiðinu hjá ömmu og
afa og Jenný systur þinni. Þá
hringir Jónas bróðir þinn og til-

kynnir Helga það að þú hafir
kvatt þennan heim í hádeginu.
Okkur setti hljóðan.

Mér fannst tilheyrandi að
þakka ömmu og afa og elsku-
legu stóru systur þinni fyrir að
taka nú vel á móti þér. Ég mun
alltaf minnast þín og sjá þá
mynd í huga mér þar sem þú ert
að tala á jákvæðan hátt og með
einstakan frásagnaranda sem
þú hafðir svo sannarlega erft
frá föður þínum, afa Jakobi rit-
höfundi, og mín tilfinning er sú
að þú hafir verið hans auga-
steinn. Ég gat hreinlega grenj-
að úr hlátri þegar þú talaðir um
hversdagslega hluti og settir þá
í svo skemmtilegan búning með
öllu tilheyrandi í orðavali þínu
að það var hreint út sagt frá-
bært. Öll störf þín í lífinu gerðir
þú svo spennandi og skemmti-
leg og var unun að því að hlusta
á þig tala. Þú varst aðsópsmikil
kona. Litrík og skemmtileg,
traust og trygg. Þú varst snill-
ingur í matargerð og sama með
það, þú gast úr ódýru hráefni
gert veislumat og látið sveitta
ýsuna verða að gljáðri hreindýr-
asteik ef svo bar undir og á ég
margar uppskriftir eftir þig. Þið
Böðvar fenguð mikið barnalán.
Guðmundur, Jakob, Ölli og Hlíf,
öll eru þau kærleiksríkar og
góðar manneskjur sem þú varst
svo stolt af, enda gast þú sagt
frá litlum hlutum í lífi þeirra
sem urðu að meistaraverki þeg-
ar leið á samtalið. Þú fékkst
bestu tengdamömmu sem hver
einasta manneskja myndi hafa
óskað sér að fá, hana Hlíf.

Í lífinu skiptast á skin og
skúrir og gegnum súrt og sætt
stóð maðurinn þin Böðvar alltaf
þétt við hlið þér og þú honum,
fjölskyldan skipti ykkur öllu
máli og það er það eina þegar
upp er staðið í þessu lífi sem
skiptir máli, ásamt heilsunni.
Þú fékkst það verkefni um
miðja ævi að fá sjúkdóm sem
eins og þú sagðir mér sjálf,
læddist lúmskur að þér eins og
þjófur að nóttu og hetjulega
barðist þú við hann í fjölda ára
en að lokum bar hann þig of-
urliði. Nú hefur þú fengið hvíld-
ina og leyst ert þrautum frá.
Helga mín, þú varst hetja í lífs-
baráttunni.

Ég votta aðstandendum mína
dýpstu samúð.

Ég kveð þig með söknuði í
huga.

Þín frænka 
María Haraldsdóttir.

Elsku Helga, þú fékkst að
fara hratt eftir erfið og langvinn
veikindi. Þú hafðir leikið á
sláttumanninn í nokkur skipti,
en hann kom óvænt í heimsókn í
þetta skiptið og beitti öðrum að-
ferðum við að klófesta þig sem
þú varaðir þig ekki á.

Betri tengdamóður er vart
hægt að hugsa sér og þrátt fyrir
að oft hafi ég sagt brandara á
þinn kostnað, þá tókstu því
ávallt með bros á vör, ég hugsa
að þér hafi þótt það jafnvel
fyndnara en öðrum. Þú elskaðir
þegar fjölskyldan kom saman
og gerði sér glaðan dag, þú vild-
ir ávallt hafa hana í kringum þig
og þér þótti afskaplega vænt
um barnabörnin þín. Það var
kannski það sem pirraði þig
mest við veikindin, þér þótti svo
leiðinlegt að geta ekki tekið
barnabörnin út í ísbíltúr eða
verið með þau og kynnst þeim á
þeirra forsendum. Svo mjög
varstu gjafmild, að hjá sumum
varstu þekkt sem Amma Pakki. 

Jakob sonur minn elskaði þig
afar mikið, honum þykir afskap-
lega vænt um Helgu ömmu. Síð-
asta laugardag þegar við feðg-
arnir vorum í hjólatúr heimtaði
hann að við myndum heimsækja
Helgu ömmu, þetta átti eftir að
verða síðasta skiptið sem við
sáum þig á lífi. Þú varst hress
að vanda og varst byrjuð að rífa
upp poka með dóti í til að gefa
barnabörnunum gjafir, dóttir
mín sem var barnabarn þitt á

ská, naut svo sannarlega góðs af
því, þú lagðir nefnilega ríka
áherslu á að hún væri ein af
fjölskyldunni, fyrir það verð ég
þér ævinlega þakklátur. Það er
nefnilega svo að þegar ég fór að
venja komur mínar til ykkar, þá
varð ég strax einn af ykkur, og
það var ekki síst þér að þakka.

Núna situr þú við veisluborð
þar sem gestir gæða sér á góð-
um veitingum og hlæja saman.
Þarna sitja örugglega þeir sem
þú hefur misst og saknað og ég
veit að þú skemmtir þér vel.

Þrátt fyrir margar tilraunir
þá tókst mér aldrei almennilega
að rífast við þig, mér þótti jafn-
aðarmennska þín jaðra við
kommúnisma og ég lét þig vita
af því að það þætti mér ekkert
flott. Yfirleitt þegar ég fór að
tala um þetta leiddirðu talinu að
einhverju öðru, samt á svo listi-
legan hátt að ég tók ekki eftir
því fyrr en seinna. Þetta var
jafnframt einn af fjölmörgum
kostum þínum, þú áttir ekki
sökótt við nokkurn mann og
gerðir engan að óvini þínum.
Það er frekar óvenjulegt að
manneskja sem er svona elskuð
af mörgum og margvíslegu fólki
eignist ekki óvini, en þarna er
þér rétt lýst, þér þótti bara
vænt um fólk og sást það góða í
fólki. Vini eignaðistu fyrir lífs-
tíð, ég gerði mér ekki almenni-
lega grein fyrir því fyrr en síðar
að vinkonur þínar, voru sumar
hverjar æskuvinkonur, stelpur
sem höfðu hist í skóla á síðasta
ári, eða kannski fyrir sextíu ár-
um. Þú kunnir að eiga vini, þú
kunnir að eiga fjölskyldu, hæfi-
leiki sem ég ætla að reyna að
læra af þér, maður verður jú að
læra af meistaranum.

Fjölskylda og vinir hafa
misst leiðtoga sinn, leiðtoga
sem vissi hvernig á að stjórna,
með ást og umhyggju. Ég á eft-
ir að sakna þín, Helga, ég er
betri maður fyrir að hafa þekkt
þig.

Kristmann Larsson.

Kæra amma.
Ég sakna þín svo mikið.

Manstu þegar ég slökkti á súr-
efnistækinu þínu, þú skildir
ekkert hvað var erfitt að anda,
en ég var bara að fikta eitthvað?
Þetta rifjuðum við upp þegar ég
heimsótti þig síðast. Alltaf var
svo gaman að hitta þig, þú varst
alltaf svo skemmtileg og ég
elska þig svo mikið að ég mun
aldrei gleyma þér.

Ég er leiður að þú skulir vera
farin. Manstu þegar þú gafst
mér stytturnar, það var mjög
gaman. Þú varst alltaf að gefa
mér hluti en mest gafstu mér af
ást, þú áttir alltaf nóg af henni.
Þér þótti ég alltaf svo skemmti-
legur og hafðir svo gaman af því
sem ég hafði að segja og gera.
Manstu eftir brandaranum um
afa minn með krullur og ömmu
mína með skegg? Það var svo
gaman að heimsækja þig þú
varst alltaf svo glöð að sjá mig
og það var líka skemmtilegt fyr-
ir mig að sjá þig, ég elska þig
svo mikið.

Alltaf þegar við töluðum sam-
an í síma þá sagðir þú „I love
you“ og þá sagði ég „I love you
too“.

Amma, „I love you too.“
Þinn

Jakob Lars.

Sumri hallar og náttúran er
tekin að skarta sínum litum.
Einn fegursta dag haustsins
kvaddi Helga mágkona okkur.
Snögglega, en kannski ekki
óvænt, því að hún hafði átt við
langvarandi veikindi að stríða. 

Við horfum til baka til þess
tíma þegar við kynntumst fyrst,
allar þrjár um tvítugt. Við vor-
um ungar og allt lífið framund-
an, óráðið. Þá kom Helga inn í
fjölskyldu okkar og hefur skip-
að þar stóran sess fram á þenn-
an dag. Helga var mikil fjöl-
skyldukona og skapaði í

kringum sig hlýju og glaðværð.
Þess naut fjölskylda hennar í
ríkum mæli fram á síðasta dag. 

Við mágkonur Helgu og móð-
ir okkar, Hlíf, minnumst henn-
ar með mikilli hlýju. 

Edda og Inga Lára.

Í dag kveðjum við góða vin-
konu okkar, Helgu Þóru, sem
lést á Hrafnistu í Hafnarfirði
þann 6. september sl. Við minn-
umst margra skemmtilegra
samverustunda með þeim hjón-
um Böðvari og Helgu í ferða-
lögum um landið, t.d. ferðalags
á Snæfellsnesið og ferðar í
sumarhús í Holti á Síðu, þar
sem við veltum okkur upp úr
dögginni á Jónsmessunótt,
forðum daga, og við minnumst
fjölmargra gagnkvæmra heim-
sókna og ánægjulegra heim-
sókna til þeirra í sumarhúsið á
Laugarvatni. Helga Þóra var
mjög gestrisin og var algjör
snillingur í matargerð og það
var víðfrægt holugrillið þeirra
Böðvars á Laugarvatni.

Helga Þóra var sannur vinur
vina sinna og hún hugsaði vel
um börnin sín og gerði allt fyrir
þau, sem hún gat. Og barna-
börnin voru öll í mjög miklu
uppáhaldi hjá henni. Hún var
glaðlynd og átti auðvelt með að
sjá spaugilegu hliðarnar á hlut-
unum. Hún var mjög skilnings-
rík og hafði mikið jafnaðargeð.
En lífið er ekki alltaf dans á
rósum. Í þessum löngu veikind-
um sínum sýndi hún mikið
æðruleysi, þótt hún vissi vel að
hverju stefndi. Hún var svo já-
kvæð. Hún dvaldi á Hrafnistu í
Hafnarfirði síðustu tvö árin og
hrósaði mikið öllum aðbúnaði
og starfsfólkinu þar. 

Við kveðjum góða vinkonu
með söknuði, en eftir standa
góðar minningar um ánægju-
legar samverustundir. 

Við sendum Böðvari, börn-
um, barnabörnum og öðrum
nánum ættingjum hennar inni-
legustu samúðarkveðjur! 

Blessuð sé minning Helgu
Þóru Jakobsdóttur. 

Hulda og Kristinn.

Þeir tínast burt einn af öðr-
um samferðamenn mínir á
henni Hótel Jörð og skilja eftir
sig tómarúm, en jafnframt góð-
ar minningar. Brottför Helgu
Þóru vinkonu minnar var fyr-
irsjáanleg en kom samt á óvart,
því þrátt fyrir síendurtekin
áföll hafði hún alltaf risið upp
aftur sterk, full af lífskrafti og
með áhuga á mönnum og mál-
efnum.

Við Helga unnum í fjölmörg
ár saman á Veðurstofu Íslands,
oft við sömu verkefni og kynnt-
umst því vel. Hún var glæsileg
kona, suðræn í útliti, hörkudug-
leg, snögg að svara fyrir sig og
þrælminnug – gat rifjað upp í
smáatriðum löngu liðna atburði.

Líf hennar var ekki alltaf
dans á rósum, en svo mikil Pol-
lýanna var Helga Þóra í sér að
hún fann yfirleitt eitthvað gott í
öllu. Hún var mikil fjölskyldu-
manneskja og naut þess að hafa
börn og barnabörn í heimsókn
og dekraði við þau, á meðan
heilsan leyfði. Hún elskaði
hvert og eitt þeirra og stolt
sagði hún frá því sem var að
gerast hjá þeim.

Fyrir nokkrum árum fórum
við saman í mánaðarferð til
Kanaríeyja og oft rifjuðum við
upp atburði úr þeirri ferð. Kan-
arí, Sonja de Zorrilla og Helga
Þóra verða aldrei aðskilin í
mínum huga, því Helga tók með
sér í ferðina bókina um Sonju.
Svo var bókin lesin upp til agna.
Helga las hana á kvöldin, ég á
morgnana og fólkið í næstu
íbúð las hana um miðjan dag-
inn. Þess á milli var skeggrætt
um bókina úti á svölum þegar
tími gafst til.

Svo stofnuðum við þrjár
stöllur sem höfðum unnið sam-
an á Veðurstofunni e.k. menn-

Helga Þóra 
Jakobsdóttir 
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ingarklúbb. Fórum saman á
ýmsa viðburði, sýningar, tón-
leika, leikhús, bíó og kaffihús.
Við vorum svo sannarlega ekki
alltaf sammála um hvað við vild-
um sjá, samt held ég að við höf-
um alltaf skemmt okkur vel.
Það var í þessum ferðum sem
við urðum fyrst varar við veik-
indi Helgu Þóru, en gerðum
okkur samt ekki grein fyrir því
hvað væri að gerast, því ekki
kvartaði hún. Hún var bara
„svolítið“ móð. Smám saman
fækkaði svo ferðunum eftir því
sem heilsunni hrakaði.

Helga var mjög orðheppin og
sagði vel frá og ótal sögur og at-
burðir eru geymd í minninga-
bankanum. Minningar sem
væru efni í heila bók, en verða
ekki sagðar hér.

Ég þakka samverustundirnar
og sendi Böðvari, börnum og
barnabörnum innilegar samúð-
arkveðjur.

Gunnur S. Friðriksdóttir.

Elskulega vinkona mín.
Ég sit hér með kökk í hálsi,

Helga mín, því nú er komin sú
kveðjustund sem ekki verður
umflúin. Eftir 60 ára dásamlega
vináttu er erfitt að kveðja. En
kallið er komið og þín bíður sól
og sæla í ríki ljóssins.

Við andlátsfregn þína, 
allt stöðvast í tímans ranni.
Og sorgin mig grípur,
en segja ég vil með sanni,
að ósk mín um bata þinn,
tjáð var í bænunum mínum,
en Guð vildi fá þig,
og hafa með englunum sínum.

Við getum ei breytt því
sem frelsarinn hefur að segja.
Um hver fær að lifa,
og hver á svo næstur að deyja.
Þau örlög sem við höfum hlotið,
það verður að skilja.
Svo auðmjúk og hljóð,
við lútum að frelsarans vilja.

Þó sorgin sé sár,
og erfitt er við hana að una.
Við verðum að skilja,
og alltaf við verðum að muna,
að Guð hann er góður,
og veit hvað er best fyrir sína.
Því treysti ég nú,
að hann geymi vel sálina þína.

Þótt farin þú sért,
og horfin ert burt þessum heimi.
Ég minningu þína,
þá ávallt í hjarta mér geymi.
Ástvini þína, ég bið síðan
Guð minn að styðja,
og þerra burt tárin,
ég ætíð skal fyrir þeim biðja.

(Bryndís Halldóra Jónsdóttir)

Takk fyrir að hafa verið vin-
kona mín. Guð geymi þig.

Þín vinkona að eilífu,
Erla Gunnarsdóttir.

Helga Þóra Jakobsdóttir, vin-
kona mín til margra ára, er látin
eftir löng og erfið veikindi.

Þegar litið er um öxl er
margs að minnast. Það var lítil,
grátandi stúlka á gangi sem
leiddi okkur saman, mig og
þessa fallegu, fíngerðu konu
með stóra hjartað.

Fljótlega var fræi sáð og upp
af því fræi uxu þrír litlir vinir
sem héldust í hendur allt frá
leikskóla fram á fullorðinsárin.

Við gengum saman í gegnum
gleði og sorg, meðbyr og mót-
læti en Helga Þóra stóð ávallt
keik með brosið og bjartsýnina
að leiðarljósi allt til hinsta dags.

Við lærðum margt á þessum
árum sem mun fylgja okkur út
ævina.

Vináttan er ekki sjálfgefin,
hana ber að rækta, að henni ber
að hlúa því hún er vandfundin í
umróti lífsins.

Ég kveð kæra vinkonu með
þakklæti í huga og sendi fjöl-
skyldu hennar innilegar samúð-
arkveðjur.

Ingunn.

Elsku, elsku pabbi minn.
Nú ertu farinn frá mér og ég

geri mitt besta til að vera sterk en
inni í mér öskrar hjarta mitt „Nei,
af hverju þurftir þú að fara, ég vil
hafa þig lengur“. En það þýðir víst
ekkert að æpa á almættið. Þú ert
nú líklegast feginn hvíldinni,
krabbameinið tók svo mikinn
kraft frá þér að þú sem varst alltaf
að varst mjög ósáttur við að þurfa
að hægja á þér.

Ég sit hér og rifja upp öll þau
verk sem við höfum unnið saman
og öll þau handtök sem þú hefur
kennt mér. Þó að þér hafi alltaf
fundist þú ekki geta sinnt okkur
systkinunum vel þegar við vorum
yngri, vegna vinnunnar, þá eru
þær nú ófáar stundirnar sem ég
eyddi með þér í vinnunni. Eltandi
þig í hverja búðina á fætur annarri
að keyra brauðinu út fyrir KEA.
Heyskapurinn í sveitinni, vinnan í

Svavar 
Harðarson
✝ Svavar Harð-

arson fæddist á
Ytri-Varðgjá í
Eyjafjarðarsveit 30
apríl 1952. Hann
lést á lyfjadeild
Sjúkrahússins á
Akureyri 2. sept-
ember 2011. 

Útför Svavars
fór fram frá Akur-
eyrarkirkju 13.
september 2011.

garðinum heima,
breytingarnar á eld-
húsinu og margt
fleira. 

Þegar þú gafst
mér fyrsta hamarinn
minn og þann eina,
þegar ég sagðist al-
veg geta neglt nagla
eins og strákarnir.
Þú varst svo risastór
og hress að ég var
viss um að þú mund-

ir lifa í 100 ár ef ekki lengur, en
svona er nú barnatrúin. Þú varst
alltaf svo hjálpsamur og það fyrir
hálft orð varstu rokinn af stað til
að hjálpa alveg bláókunnugu fólki,
bara af því að það þurfti aðstoð. 

Finnst það enn fyndið þegar ég
kom heim í eitt skiptið, stuttu eftir
flutninginn í nýja húsið, og fann
þig sitjandi á gólfinu með tusku að
hreinsa fúguna fyrir mig. Þú áttir
lausa stund og hafðir lykla svo að
þér fannst þetta bara sjálfsagður
hlutur því að það var búið að vera
svo mikið að gera hjá mér. Alveg
lýsandi dæmi um þig, hjálpsamur,
duglegur, hrekkjóttur, glaður,
stríðinn, samviskusamur og svo
mikill félagi allra, alveg sama á
hvaða aldri var. 

Ofboðslegur dýravinur, þurftir
ekki annað en að labba upp í
hestahólfið og hestarnir komu
brokkandi ofan úr fjalli til þín.
Hundar þefuðu þig uppi langar

leiðir og ruku frá eigendum sínum
til að hitta þig. Meira að segja end-
urnar í fjörunni þekktu bílinn þinn
og komu eingöngu að fá sér brauð
þegar þú komst.

Ég á eftir að sakna þín heil
ósköp, alveg heilt fjall af ósköpum.
Einnig munu litlu skrímslin mín
sakna afa síns jafn mikið. Þú ert
búin að vera í kringum þau frá
þeirra fyrstu stundu og það er
ómetanlegur tími sem hefði mátt
vera mikið lengri. Nú verður
amma að standa sig með tópas
handa Hákoni, kleinur handa Vig-
dísi og passa Kleópötru kanínu
þegar við skreppum úr bænum.
Stórt spor sem þarf að fylla í.

Ég kveð þig með tárin í aug-
unum og stórt skarð í hjarta, elsku
pabbi minn.

Litla pabbastelpan þín,
Ingunn Ósk, Sigurður,
Hákon Valur og 
Vigdís Anna.

Kæru vinir. Mig langar að
kveðja Svavar Harðarson með
smá orðum. Ég var að vinna á stað
sem heitir Plastiðjan Bjarg, iðju-
lundur. Þá hitti ég hann Svavar og
hann var kátur og skemmtilegur
vinur og líka alltaf hress þegar ég
kom til vinnu, þá daga sem ég var
að vinna. Hann tók á móti mér
með brosi og sagði alltaf góðan
daginn Jón Óskar og líka var hann
alltaf hress þegar hann var vinna
með okkur á þessum stað. Það er
sárt að missa svona góðan vin frá
okkur en svona er lífið. Guð geymi
ykkur, kæru vinir. Votta mína
samúð.

Jón Óskar Ísleifsson.

Þegar ég var
strákur var hús ömmu og afa í
Hörgshlíðinni spennandi leikkas-
tali fyrir okkur barnabörnin.
Húsið, sem var á tveimur hæðum
með stórum kjallara og risi, sem
við kölluðum háaloft, hafði ótelj-
andi felustaði. Stundum gleymdi
amma að ganga frá járnstigan-
um sem lá upp á háaloft og þá
stálumst við til að klifra upp og
kíkja ofan í kassana sem geymdu
gamlar bækur, tímarit, föt og
ýmislegt smádót. Á sumrin óx
rabbarbari efst í garðinum.
Amma Nína bjó til dásamlega
sultu úr þeim stönglum sem okk-
ur krökkunum hafði ekki tekist
að éta og svo borðuðum við rabb-
arbarasultu í öll mál. 

Rétt ofan við húsið var
hitaveitustokkur sem lá alla leið
upp að vatnstönkunum á toppi
Öskjuhlíðar, og þangað lá leið
okkar oft. Þar var auðvelt að
lenda í ævintýrum, ofan í grjót-
námunni eða inni í gömlum
byssuhreiðrum frá seinni heim-
styrjöld. Amma útbjó nesti fyrir
okkur, samlokur með smjöri, osti
og rabbarbarasultu, Nesquick í
hitabrúsa og lagði okkur síðan
lífsreglurnar. Í stað þess að
hlusta á ömmu hrópum við Stef-
án frændi báðir í kór „Viltu búa
til súkkulaðikökuna, amma?“
Amma Nína snýr sér við án þess
að svara og gengur inn í eldhús.
Við Stefán fylgjum fast á eftir
„með bananakreminu amma,
með bananakreminu“ bætir Stef-
án svo við. Amma hummar eitt-
hvað í átt til okkar hvorki já eða
nei, en það er alveg nóg fyrir
okkur, við höfum séð þennan
svip á ömmu áður og vitum fyrir

Jónína Margrét
Gísladóttir
✝ Jónína Margrét

Gísladóttir
fæddist í Reykjavík
6. mars 1921. Hún
lést á Landspítala í
Fossvogi 2. sept-
ember 2011. 

Útför Jónínu fór
fram frá Graf-
arvogskirkju 12.
september 2011.

víst að þegar við
komum til baka
mun bíða okkar það
eina sem okkur
finnst betra en
rabbarbarasulta,
súkkulaðiterta með
bananakremi – og
við hlaupum út bak-
dyramegin á vit æv-
intýranna. Amma
Nína er nefnilega
besta amma í heimi

og gerir nánast allt sem við biðj-
um hana um. 

Mörgum árum seinna þegar
ég er fullorðinn og nýkominn
heim úr háskólanámi, býður
amma mér og kærustunni minni
að búa sumarlangt hjá sér í hús-
inu í Hörgshlíðinni á meðan við
leitum að íbúð. „Nóg er nú pláss-
ið,“ segir amma. Kærustuna hef
ég dregið með mér heim frá út-
löndum og ég hef örlitlar áhygg-
ur af hvernig henni og ömmu
muni ganga að tala saman. Allar

slíkar áhyggjur hverfa á fyrsta
degi. Enskukunnátta ömmu
Nínu er kannski ekki upp á
marga fiska, en hún bætir það
upp með fádæma gestrisni og
gjafmildi. Það er alþjóðlegt
tungumál. Þær uppgötva svo
sameiginlegt áhugamál í öllum
gömlu kjólunum sem hanga á
slánni í geymslunni niðrí kjall-
ara. Amma Nína fer mörgum
orðum um hversu glæsileg hún
hafi verið á hennar aldri. Myndir
frá þeim tíma bera því enda
vitni. 

Þegar ég horfði á Freyju dótt-
ur okkar Lísu faðma langömmu
sína á Hrafnistu um daginn varð
mér hugsað aftur til rabbarbar-
asultunnar, bananakremsins og
til sumarsins þegar við Lísa
bjuggum í Hörgshlíðinni og lögð-
um grunninn að hjónabandinu
undir verndarvæng ömmu Nínu.
„Mikið ertu í fallegum kjól“
sagði amma við Freyju um leið
og hún benti henni að koma til
sín. Svo dró hún fram skúffuna
með konfektinu og gaf Freyju
einn mola. „Takk amma,“ sagði
Freyja, „Takk amma mín,“ sagði
ég og kyssti ömmu Nínu bless í
síðasta sinn.

Páll Grímsson.

✝
Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og lang-
afi,

JÓN SIGURGEIRSSON,
Árteigi,

Þingeyjarsveit,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri
föstudaginn 9. september.
Útför hans fer fram frá Þóroddsstaðarkirkju laugardaginn
17. september kl. 14.00.

Kristín Jónsdóttir, Ögmundur Guðmundsson,
Sigurgeir Jónsson,
Kristbjörg Jónsdóttir, Haukur Þórðarson,
Eiður Jónsson, Anna Harðardóttir,
Arngrímur Páll Jónsson, Svanhildur Kristjánsdóttir,
Karitas Jónsdóttir, Erlingur Kristjánsson,

barnabörn og barnabarnabörn.

✝
Ástkær bróðir okkar,

SIGURÐUR ANTONSSON,
Glæsistöðum,

andaðist á Heilbrigðisstofnun Suðurlands
þriðjudaginn 6. september.
Útförin fer fram frá Akureyjarkirkju laugar-
daginn 17. september kl. 14.00.
Fyrir hönd aðstandenda,

Bræður hins látna.

✝
Ástkær móðir mín, tengdamóðir, amma,
systir og mágkona,

ELÍNBORG JÓNA RAFNSDÓTTIR
skrifstofumaður,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans í Foss-
vogi miðvikudaginn 7. september.
Útför hennar fer fram frá Bústaðakirkju á
morgun, föstudaginn 16. september kl. 13.00.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Ljósið - endurhæfingu
krabbameinsgreindra, www.ljosid.is.

Rafn Marteinsson, Kristín Jónsdóttir,
Ásthildur Rafnsdóttir,

Jón Atli Rafnsson,
Ágúst Jónsson, Birna Geirsdóttir,
Sigurborg Sveinbjörnsdóttir, Jón K. Guðbergsson,
Anna Jenný Rafnsdóttir, Gylfi Ingólfsson,
Ásdís Lára Rafnsdóttir,
Edda Maggý Rafnsdóttir, Þórarinn Kópsson,
Aðalheiður Arna Rafnsdóttir.

✝
Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

GUÐRÚN GUÐJÓNSDÓTTIR,

lést á hjúkrunarheimilinu Ljósheimum á
Selfossi miðvikudaginn 7. september.
Útförin fer fram frá Selfosskirkju laugar-
daginn 17. september kl. 11.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja
minnast hennar er bent á Vinafélag Fossheima og Ljósheima
á Selfossi.

Jóna S. Sigurðardóttir, Guðmundur V. Þorkelsson,
Ragnheiður B. Sigurðardóttir, Theodór Vilmundarson,
Sigurður Júníus Sigurðsson, Hjördís Gunnlaugsdóttir,

barnabörn og barnabarnabörn.

✝
Alúðarþakkir til allra þeirra sem sýndu á svo
margan hátt samúð, hlýju og vinarhug vegna
andláts okkar ástkæra

GUNNARS J. FRIÐRIKSSONAR,
Skúlagötu 10,

Reykjavík.

Elín M. Kaaber,
Friðrik Gunnar Gunnarsson, María Helgadóttir,
Einar Lúðvík Gunnarsson, Kristín Sigurðsson,
Ragnar Jóhannes Gunnarsson, María Ingibergsdóttir,
Haukur Jón Gunnarsson,
Oddný María Gunnarsdóttir,
Gunnar Pétur Gunnarsson, Isabella Frank,
Eiríkur Knútur Gunnarsson, Inger S. Steinsson.

✝
Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengda-
móðir, amma og langamma,

HLÍF JÓNSDÓTTIR,

lést á dvalarheimilinu Ási Hveragerði þriðju-
daginn 13. september.
Jarðarförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju
mánudaginn 19. september kl. 13.00.

Brandur F. Karlsson,
Björn Brandsson, Katrín Jónsdóttir,
Anna Björk Brandsdóttir, Sigfús Gunnbjörnsson,
Katrín Brandsdóttir, Valdimar Aðalsteinsson,
Karl Brandsson, Inga Lára Ísleifsdóttir,
Halldóra Brandsdóttir, Guðlaugur Magnússon,

barnabörn og barnabarnabörn.

✝
Elskulegur eiginmaður minn,

DÝRMUNDUR ÓLAFSSON,

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði þriðjudaginn
13. september.
Útförin verður auglýst síðar.

Guðrún Sveinbjörnsdóttir.
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✝ Gunnar Örn
Hámundarson

fæddist í Reykja-
vík 28.júlí 1952.
Hann varð bráð-
kvaddur á heimili
sínu 5. september
2011.

Foreldrar hans
voru Guðrún Hin-
riksdóttir, fædd
14.11. 1917 á
Kálfsstöðum,
Hjaltadal, dáin 13.10. 2009 og
Hámundur Jónasson, fæddur
18.10. 1904 á Sílalæk, Aðaldal,
dáinn 3.5. 1980. Systur hans
eru: 1. Hrafnhildur, f. 1945,
var gift Erlingi Þ. Jóhanns-
syni, f. 1944, lést 27.11. 2010.
Sonur þeirra er Jóhann,
kvæntur Lise Tarkiainen. 2.
Kolbrún, f. 1946, gift Jóni
Guðnasyni, f. 1944. Synir
þeirra eru: Guðmundur Arnar,
kvæntur Gerði Gunnarsdóttur,
börn þeirra Arna Rán og Jón
Gunnar, Guðni kvæntur Önnu
Katrínu Sveinsdóttur, börn
þeirra Sveinn Óli, Kolbrún
Elsa og Jón Atli, einnig á
Guðni Hafdísi Rún og Ægir

Hrafn í sambúð
með Sigrúnu
Björnsdóttur, syn-
ir þeirra Gabriel
Bjarki og Oliver
Fannar.

Gunnar átti góð-
an vin og félaga til
margra ára, Rom-
an Kalnay, sem
búsettur er í
Trnava í Slovakiu.

Gunnar bjó frá
2 ára aldri á Lynghaga 14,
gekk í Melaskóla og Haga-
skóla, lauk prófi frá Samvinnu-
skólanum að Bifröst 1973.
Fulltrúi hjá sveitarstjóranum á
Höfn í Hornafirði 1974-1977,
Samvinnubankanum 1977-
1991, lengst af á Suðurlands-
braut 18 og við sameiningu
bankanna hjá Landsbanka Ís-
lands, síðustu árin að Lauga-
vegi 77. Gunnar var skrif-
stofustjóri útibúanna, sem
hann vann við, stærstan hlutan
af starfsferlinum. 

Útför Gunnars fer fram frá
Bústaðakirkju í dag, 15. sept-
ember 2011, og hefst athöfnin
kl. 15.

Elsku bróðir, þetta er of stór
biti til að kyngja, en myndin af
þér síðasta daginn þinn, stand-
andi í okkar uppáhalds aðalblá-
berjabrekku, njótandi þess að
vera úti, við eitthvað það
skemmtilegasta sem þú gerðir, er
greypt í huga mér. Alsæll fórstu
heim með margar fötur, þú varst
búin að tína í líkjörana þína og
sulturnar. Við áttum góða helgi
systkinin og mágur saman á
Sytru, sem er ómetanlegt fyrir
okkur.

Þú áttir samheldna fjölskyldu
og systrasynirnir og fjölskyldur
þeirra áttu í þér hvert bein. Það
var alltaf hægt að treysta á þig og
hjálpsamur varstu.

Móðir okkar naut þess og þeg-
ar Erlingur veiktist þá varðst þú
stoð okkar. Síðustu sumur hjálp-
aðir þú okkur upp í sumarbústað
næstum hverja helgi. Ég veit að
þér finnst nóg komið en þetta er
ekki orðum aukið.

Þú varst nú grallari líka og
hafðir gaman af ýmsu, alæta á
tónlist og með áhuga á íþróttum
og svo varstu í bridgeklúbb með
gömlum vinum. Ferðalögin er-
lendis eru fjölmörg og eignaðist
þú góða vini, Roman í Slóvakíu og
Ed og Judy í Bandaríkjunum,
sem sakna þín sárt.

Við kveðjum góðan bróður og
vin með miklum söknuði.

Þín stóra systir 
Hrafnhildur.

Gunnar, ég veit að þér líkaði
illa við minningargreinar sem
voru skrifaðar sem bréf til hins
látna, í stað þess að skrifa um
hinn látna.

Fyrirgefðu mér, en þú ert ekki
í þeirri stöðu nú til að andmæla
skrifum mínum.

Stuttu eftir að ég kynntist Jó-
hanni í lok áttunda áratugarins og
varð ein af fjölskyldunni varðst
þú líka minn Onkel Gunnar á Ís-
landi.

Þú áttir einnig altaf vísan stað í
hjörtum fjölskyldu minnar og
vina hér í Danmörku.

Þú varst tíður gestur hjá okkur
hér í Danmörku og við áttum
margar yndislegar og skemmti-
legar stundir saman, hvort sem
við vorum á ferðalagi erlendis eða
á Íslandi.

Alltaf varstu fullur orku og
gamansemi og af óvæntum uppá-
komum, einsog þegar þú birtist
óvænt í morgunkaffinu á fertugs-
afmæli mínu, fótgangandi frá
Grimstrup brautarpalli med
ferðatöskuna í eftirdragi.

Ég met það mikils við þig að þú
varst einn af fáum sem þorðu að

leiðrétta málfar mitt. Vegna þess
að þú varst sannfærður um að það
myndi hjálpa mér við íslenskuna.

Leyndarmálum gastu einnig
haldið leyndum einsog þegar við
Jóhann giftum okkur og þú sást
um að koma Gígju ömmu, kett-
inum Snússulínu, brúðarkjólnum
og kampavíninu vestur á Sytru á
Snæfellsnesi í hið heimulega brul-
laup sem örfáir vissu um fyrr en
það skall á.

Allt í einu slökknaði á lífslog-
anum hjá þér, okkur öllum að
óvörum !

Þú skilur eftir mikla sorg og
mikin söknuð í hjörtum okkar. Þú
lifðir lífinu meðan þú varst og við
gleðjumst yfir þeim minningum
sem við höfum um þig og þær
munu veita okkur yl í hjarta um
ókomna tíð.

Lise Tarkiainen.

Litlu get ég bætt við orðum
eiginkonu minnar um Gunna
frænda, öðru en að vitna í „Geð-
speki Hávamála“.

Deyr fé,
deyja frændur,
deyr sjálfur ið sama;
en orðstír
deyr aldregi,
hveim er sér góðan getur.

Deyr fé, 
deyja frændur,
deyr sjálfur ið sama.
Eg veit einn 
að aldrei deyr: 
dómur um dauðan hvern. 

(Úr Hávamálum)

Hvíl í friði, kæri frændi.
Jóhann Erlingsson.

Ég sat í lest í Hollandi þegar
mér bárust fréttirnar um að þú
hefðir yfirgefið okkur snögglega,
elsku Gunni. Eftir á að hyggja
fannst mér þetta dæmigert fyrir
okkar vináttu því ósjaldan áttum
við löng samtöl um staði sem
höfðum heimsótt eða langaði að
skoða. Heimsóknir þínar til okkar
til Kaupmannahafnar voru ófáar
því alltaf gafstu þér tíma til að
kíkja við þegar þú áttir leið um
borgina. Stundum komstu einn
og stundum með ferðafélögum
þínum en alltaf var jafn gaman að
fá þig í heimsókn. Ég var ekki bú-
in að sjá myndirnar úr síðasta
ferðalaginu þínu til Slóvakíu. Þú
sagðir mér hluta af ferðasögunni í
gegnum síma en ég taldi víst að
ég fengi alla söguna í næstu heim-
sókn. Af henni verður ekki og í
stað þess er kveðjustundin runnin
upp.

Ein af mínum fyrstu minning-
um sem ég á um þig tengist fjall-
göngu þar sem ég flaug á hausinn
og rann niður brekku eftir að ég
hafði tilkynnt að ég væri „örugg“
og þú þyrftir ekki að styðja mig.
Við hlógum lengi á eftir að þessu
enda var alltaf gott og gaman að
hlæja með þér. 

Þú varst svo sannarlega
traustur vinur og ríkur varstu af
góðum vinum. Þú naust að ferðast
með þeim og kunnir að njóta
ferðalagsins eftir á með frábær-
um ljósmyndum og skemmtileg-
um ferðasögum. Þú varst varla
kominn úr einu ferðalagi þegar
þú varst farinn að skipuleggja
það næsta. Þín hinsta ferð er svo
óútskýranleg og ósanngjörn. Þú
varst á besta aldri, lifðir heil-
brigðu lífi og áttir eftir að láta
marga drauma rætast.

Þú varst einstaklega bóngóður
hvort sem það var persónulega
eða í bankastörfum. Gott dæmi
um greiðasemi þína er að árið
sem Hafdís Rún dvaldist sem
skiptinemi á fjarlægum slóðum
varst ekki lengi að finna út hvern-
ig væri öruggast að koma pening-
um til hennar. 

Þú varst afar umhyggjusamur
og hlýr maður og hugsaðir vel um
þá sem þér þótti vænt um. Þú
varst fámáll á tilfinningar þínar
en vinir þínir vissu að hjá þér
ættu þeir hlýju vísa og fölskva-
lausa vináttu. Þú fylgdist með
frændsystkinum þínum, uppvexti
þeirra og viðfangsefnum. Þú
varst mikill uppáhaldsfrændi
enda aldrei kallaður annað en
Gunni frændi, líka af þeim sem
voru þér ekkert skyldir. Þú varst
líka mikill dýravinur og spurðir
ætíð frétta af heimilishundinum
og hestum þegar við ræddum
saman.

Sorgin er systir gleðinnar og
því svo sárt að þurfa að kveðja þig
núna. 

Ég er afar þakklát fyrir að hafa
átt þig að vini. Ég mun sakna þess
óendanlega að fá ekki oftar símtal
frá þér, skemmtilegan tölvupóst,
eða að geta ekki boðið þér oftar í
matarboð sem endist fram á
rauða nótt og endar á hlýja faðm-
laginu þínu. Samverustundir okk-
ar og samtölin öll eru fjársjóður
minninga sem ég mun ætíð varð-
veita.

Takk fyrir umhyggjuna sem
þú umvafðir mig og fjölskyldu
mína alla tíð.

Ástvinum þínum öllum votta
ég mína dýpstu samúð.

Kallið er komið,
komin er nú stundin,
vinaskilnaðar viðkvæm stund.
Vinirnir kveðja
vininn sinn látna,
er sefur hér hinn síðsta blund.

(Valdimar Briem)

Margrét Valgerður 
Helgadóttir.

Skyndilegt fráfall frænda míns
kom eins og þruma úr heiðskíru
lofti. Alltof fljótt – alltof snöggt.

Fram í hugann koma ótal
minningar, sem spanna allt lífið.
Góðar og notalegar. Frá sam-
skiptum okkar og samverustund-
um, ferðalögum og öðrum við-
burðum.

Við Gunnar vorum bræðra-
börn og einstakir vinir. Feður
okkar voru mjög samrýmdir og
mikil samskipti milli fjölskyldn-
anna. Sterkur grunnur, sem við
síðan ræktuðum og tengsl okkar
urðu sterkari með árunum. Aldrei
leið langur tími án þess að við töl-
uðum saman eða hittumst. Vorum
miklir þátttakendur í lífi hvor
annars. Ferðuðumst saman og
áttum marga fasta siði og venjur í
dagsins önn, sem voru okkur báð-
um mikilvægar.

Gunnar var einstakur maður,
hjartahlýr og traustur sem klett-
ur. Hann var traustið mitt á erf-
iðum tímum, kletturinn sem alltaf
var til staðar og vinurinn sem var
gott að vera í samskiptum við og
eiga góðar stundir með. Við lás-
um vel hvort annað, bæði líðan og
tilfinningar.

Þyrfti ég aðstoð við eitthvað
var hann alltaf sá fyrsti sem ég
leitaði til og var hann ávallt
reiðubúinn. Hver hjálpar mér
núna? Hver fer með mér í kirkju-
garðinn fyrir jólin og bindur
greinarnar svo þær fjúki örugg-
lega ekki? Hver hjálpar mér þar á
vorin? Til hvers leita ég ef ég þarf
einhvers með? Hvernig verður
Þorláksmessa í ár, viðburður sem
við nutum alltaf saman? Hver
ætlar að vera tengiliðurinn með
mér í að leiða næstu kynslóð ætt-
arinnar saman til að hittast og
kynnast?

Þetta eru spurningar, sem leita
á hugann og ég hef engin svör við.

Við áttum eftir að gera svo
margt saman og fara svo víða. 

Nú þegar komið er að kveðju-
stund og ég lít yfir farinn veg er
margt sem ég á eftir að sakna.
Þess að heyra ekki frá honum. Fá
hann ekki í heimsókn hvort sem
það var undirbúið eða óvænt og
þess að geta ekki gert slíkt hið
sama. Geta ekki rætt við hann um
hluti og mál sem ég lagði ekki fyr-
ir aðra.

Gunnar var mikill fjölskyldu-
maður, þó hann hafi ekki komið
sér upp sinni eigin. Systur hans
og þeirra fjölskyldur, stórir sem
smáir nutu hans og Gunni var
uppáhalds frændinn allstaðar.
Hans verður sárt saknað af allri
fjölskyldunni og einnig í þeim
vinahópum sem hann var mjög
virkur í að tengja saman. Hann
var límið svo víða.

Ég kveð frænda minn með
söknuði en fyrst og fremst þakk-
læti fyrir allt sem hann hefur ver-
ið mér. Blessuð sé minning hans,
sem mun lifa með okkur.

Sendi Hrafnhildi, Kolbrúnu og
fjölskyldum þeirra mínar innileg-
ustu samúðarkveðjur. Einnig
Roman vini hans og öðrum sem
tengdust honum.

Far þú friði, elsku frændi.
Blessuð sé minning þín.

Þín kæra frænka, 
Elín Mjöll.

Síðan ég man eftir þér, elsku
Gunni frændi, þá hefur þú alltaf
verið svo kátur, brosmildur og
hress. Ég minnist sérstaklega
allra góðu stundanna þegar þú
komst að heimsækja mig í Dan-
mörku. Það var svo skemmtilegt
að fá þig og sjá þig á ný ásamt
Róman. Þú varst svo ofboðslega
góður frændi. Þegar ég hitti þig í
jólaboðum, afmælum eða þegar
þú komst bara til okkar mömmu í
mat, þá varstu alltaf svo skemmti-
legur og brostir út í eitt. Brosið
þitt og hlýjan sem kom frá þér
einkenndi þig alla tíð. Ég hlakk-
aði alltaf til að hitta þig og fá að
knúsa þig. Ég man eftir samræð-
um okkar og hvað þú varst áhuga-
samur um að ég væri að fara til
Kosta Ríka. Þú hjálpaðir okkur
mikið þegar við þurftum að senda
peninga og þá gast þú einfaldað
hlutina. Þú fylgdist vel með mér
þegar ég var úti, settir athuga-
semdir á nýju myndirnar mínar
og sagðist ekki geta beðið eftir að

sjá mig aftur. Þú komst í heim-
sókn sama dag og ég kom heim og
það var svo gaman að sjá þig og
knúsa.

Ég er afar þakklát að hafa
spjallað og hlegið svo lengi við þig
í brúðkaupinu hans pabba í ágúst.
Þú skemmtir þér svo vel og það
sáu allir sem voru á dansgólfinu
með þér. Ég öfundaði oft fólkið í
bankanum fyrir að fá að vera með
þér allan daginn, rosalega hefur
það verið skemmtilegt. Allir sem
þekktu þig vissu hvað þú varst
mikið gull af manni. Vinum þínum
og ættingjum þótti svo ofboðslega
vænt um þig og elskuðu þig eins
og þú varst. Sérstaklega ég.

Elsku besti Gunni frændi. Ég
hefði ekki getað eignast betri
frænda en þig og það mun enginn
koma í þinn stað. Þú varst svo
mikill og góður vinur minn og ég
hélt svo mikið upp á þig. Ég mun
alltaf muna eftir þér sem ein-
stökum manni, frændanum sem
allir hefðu þurft að eiga og ein-
staklega góðum vini.

Ég sakna þín óendanlega og þú
munt alltaf eiga stóran hlut í
hjarta mínu. Mér finnst svo sárt
að kveðja þig en ég veit að við
munum hittast aftur. Þangað til
verður þú með mér í minningun-
um. Það er hlý hugsun að vita af
þér hjá englunum, enda varst þú
engill á jörðu.

Hver minning dýrmæt perla, að
liðnum lífsins degi, 

hin ljúfu og góðu kynni af alhug 
þakka hér. 

Þinn kærleikur í verki er gjöf sem 
gleymist eigi 

og gæfa var það öllum er fengu að 
kynnast þér. 

(Ingibjörg Sigurðardóttir.)

Þín frænka,
Hafdís Rún.

Þó að enginn viti ævi sína fyrr
en öll er, kom það verulega á
óvart þegar haft var samband við
mig með þau sorgartíðindi að
hann Gunni frændi væri haldinn á
vit feðra sinna, aðeins 59 ára gam-
all.

Þegar við hittumst síðast var
hann hraustleikinn uppmálaður,
alsæll yfir því að vera bara orðinn
ansi liðtækur í að aðstoða Höbbu
systur sína á Sytru. En þetta
samtal lýsti Gunna vel, glaður yfir
því að vera alltaf til staðar þegar
einhver þurfti á aðstoð að halda.

Þó að Gunni frændi komi ekki
lengur í kaffi til okkar eftir að
hafa horft á handboltaleik í
Haukahúsinu, verður minning
um góðan frænda og vin eftir í
hugum okkar.

Bjarni F. Sveinsson
og fjölskylda.

Það að sitja og skrifa kveðju-
orð til þín er erfiðara en orð fá
lýst. Að þú sért farinn frá okkur
er svo óraunverulegt að við trúum
því varla ennþá. 

Erfitt er að útskýra fyrir börn-
unum okkar að við hittum þig
aldrei aftur, það finnst okkur
sárt. Allar stundirnar sem við átt-
um með þér og Gígju ömmu eru
ógleymanlegar, hvernig þú hugs-
aðir um ömmu var einstakt.

Þú vildir öllum vel og það var
gott að eiga þig að, traustari
mann var vart hægt að finna. Þú
varst einstaklega barngóður og
minnast börnin okkar þín með
mikilli hlýju og væntumþykju.

Það var alltaf líf og fjör í kring-
um þig og þú áttir auðvelt með að
hrífa aðra með þér. Okkur er
minnisstætt eitt gamlárskvöldið
þegar allra yngstu börnin höfðu
verið svæfð rétt fyrir kvöldmat og
allir sestir við matarborðið er þú
dróst upp áramótalúður og blést
af öllum lífsins kröftum þannig að
börnin vöknuðu, okkur foreldrun-
um til mikillar ánægju eða þann-
ig, þetta lýsir þér vel því það var
ávallt mikið fjör í kringum þig. 

Öll við færum, elsku vinur, 
ástar þökk á kveðjustund. 
Gleði veitir grátnu hjarta. 
guðleg von um eftirfund. 

Drottinn Jesú, sólin sanna, 
sigrað hefur dauða og gröf. 
Að hafa átt þig ætíð verður, 
okkur dýrmæt lífsins gjöf. 

(Ingibjörg Sigurðardóttir)

Við erum svo þakklát fyrir síð-
ustu samverustund okkar, á brúð-
kaupsdaginn okkar í lok ágúst,
þar sem fjölskyldan skemmti sér
saman og átti góðan dag. Aldrei
hefðum við trúað því þegar við
kvöddum þig það kvöld að við
ættum ekki eftir að hitta þig aft-
ur, sú minning er okkur ómetan-
leg. Það er gott til þess að hugsa
að síðustu helgina þína voruð þið
systkinin og pabbi saman á Sytru
þar sem þú undir þér alltaf vel.
Höggvið er nú stórt skarð í litlu
fjölskylduna okkar en eftir sitja
ótal skemmtilegar minningar
sem hægt er að ylja sér við. Um
leið og við kveðjum þig, elsku
Gunni, þá þökkum við þér fyrir
allar stundirnar sem við áttum
saman. Góður maður er fallinn frá
sem sárt er saknað.

Hvíl í friði.
Guðni og Anna Katrín
(Anna Kata).

Það er með trega og sorg í
hjarta sem ég sest niður til að
hripa niður nokkrar línur um
frænda minn og vin Gunnar Há-
mundarson. Við vorum systra-
börn og eyddi Gunnar nokkrum
sumrum í sveit hjá foreldrum
mínum. Samband okkar var gott
og ekki skemmdi fyrir að við vor-
um jafnaldrar. Fjöldi góðra minn-
inga koma upp í hugann þar sem
margt var brallað saman súrt en
þó aðallega sætt. Sumrin sem við
áttum saman á Hafragili eru mér
mjög minnisstæð, ávallt var stutt
í gleðina og hláturinn. Eftirminni-
legar voru ferðirnar í heyskap á
næsta bæ. Þar fengum við kex-
kökur sem við kölluðum alltaf
„nik-nak“. Ekki var þó kexið það
eftirminnilegasta við ferðirnar.
Undantekningarlaust vorum við
farin að gantast í húsráðandanum
og hann í okkur sem endaði með
því að allir voru farnir að veltast
um af hlátri svo erfitt reyndist að
kyngja kexinu. Þrátt fyrir grall-
araskapinn var allt á góðu nótun-
um og endaði dagsverkið á því að
kvatt var með mjólk og „nik-nak“.

Minningarnar úr sveitinni
tengjast bæði leik og starfi. Mikið
vorum við hrædd við nautið á
næsta bæ, í eitt skiptið er við vor-
um að flækjast í einhverri óvissu-
för sáum við nautið og kýrnar
nálgast. Hræðslan var svo mikil
að við földum okkur undir ár-
bakkanum þar sem við biðum í
dágóðan tíma eða þangað til við
töldum að hættan væri liðin hjá.
Höfðum við styrk hvort af öðru
meðan biðin stóð yfir.

Í júlí á þessu ári komu fjöl-
skyldur okkar og vinir saman á
Hafragili til að minnast afmælis
föður míns heitins. Þar var
stemningin ekki ósvipuð og í
gamla daga, að því leyti að þar var
gleðin og hláturinn allsráðandi.
Alltaf voru góð tengsl milli
mæðra okkar og fjölskyldna. Það
var ekki síst Gunnari að þakka
þar sem hann kom hvert sumar
ásamt Gígju móður sinni á Norð-
urlandið til að heimsækja Helgu
móður mína og hennar afkomend-
ur. Eftir fráfall Gígju hélt Gunnar
áfram að koma í heimsóknir til
mömmu og fara með hana í styttri
ferðir um Skagafjörðinn. Í norð-
urferðum Gunnars var fjölskylda
mín alltaf jafn ánægð að hitta
hann því ávallt var hann hlátur-
mildur og nærveran svo hlý. Það
er nokkuð lýsandi fyrir það hvaða
mann Gunnar hafði að geyma
hversu góður hann var við móður
sína og Helgu móður mína.

Ekki grunaði mig það að við
værum að hittast í síðasta skipti
við útför móður minnar tæpri
viku áður. Þar leit Gunnar svo vel
út, brosti og breiddi út faðm sinn
fyrir mig, systkini mín og fjöl-
skyldur okkar. Það er kannski
dæmigert fyrir Gunnar að fara án
þess að láta hafa neitt fyrir sér.
Hann var alltaf allur af vilja gerð-

Gunnar Örn
Hámundarson

HINSTA KVEÐJA

Leiddu mína litlu hendi,
ljúfi Jesús, þér ég sendi
bæn frá mínu brjósti, sjáðu,
blíði Jesús, að mér gáðu.

Hafðu gát á hjarta mínu
halt mér fast í spori þínu,
að ég fari aldrei frá þér, 
alltaf, Jesús, vertu hjá mér.

Um þig alltaf sál mín syngi
sérhvern dag, þó eitthvað þyngi.
Gef ég verði góða barnið,
geisli þinn á kalda hjarnið.

(Ásmundur Eiríksson)

Elsku Gunni frændi, þú
varst skemmtilegur og við
söknum þín mikið. 

Takk fyrir samveruna.
Sveinn Óli, 
Kolbrún Elsa
og Jón Atli.
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ur við að aðstoða aðra en vildi
helst ekki láta hafa neitt fyrir sér.

Minningin um Gunnar, þennan
hjartahlýja og væna dreng verður
mér alltaf kær, þakklát er ég fyrir
allar góðu stundirnar sem við og
fjölskyldur okkar áttum saman.

Vottum við systrum Gunnars,
þeim Hrafnhildi og Kolbrúnu,
ásamt fjölskyldum þeirra, vinum
og vandamönnum okkar dýpstu
samúðarkveðjur.

Jóhanna Sveinsdóttir 
(Hanna) og fjölskylda.

Elsku besti Gunni frændi.
Ég sit hér og fer yfir minning-

ar mínar um þig sem eru svo
margar. Þegar ég kom á Lyng-
hagann og fékk að komast í diska-
safnið og setja á mig stóru heyrn-
artólin og hlusta á allt mögulegt.
Og fiskabúrið sem ég eyddi
ófáum tímum í að skoða og dást
að öllum fiskunum. Allar minn-
ingarnar úr Klettahlíð sem eru
svo margar og góðar, þú varst
alltaf til í að hjálpa og hugsaðir
svo vel um fjölskylduna alla. Fjöl-
skylduna sem saknar þín svo mik-
ið. Þú varst alltaf duglegur að
koma á leiki hjá mér og styðja
mig og það verður erfitt að sjá þig
ekki lengur á pöllunum. Sérstak-
lega þar sem ég er nú kominn í
þitt lið. En ég veit að þú verður
áfram með mér í anda.

Þín er svo sárt saknað, þú fórst
svo alltof fljótt. En nú ertu kom-
inn til Gígju ömmu sem þú hugs-
aðir svo vel um og nú munuð þið
saman vaka yfir okkur.

Nú legg ég augun aftur,
ó, Guð, þinn náðarkraftur
mín veri vörn í nótt.
Æ, virst mig að þér taka,
mér yfir láttu vaka
þinn engil, svo ég sofi rótt.

(P. Foersom. 
Þýð. Sveinbjörn Egilsson)

Hvíl í friði, elsku Gunni.
Þinn

Ægir Hrafn.

Það eru höggvin stór skörð í
fjölskyldu frændfólks míns af
Lynghaganum þessi misserin og
var það síðasta svo sannarlega úr
launsátri. Hann Gunnar frændi
eins og við kölluðum hann jafnan
var ekki nema 59 ára er hann varð
bráðkvaddur. Mæður okkar
Gunnars voru systur og afar kært
með þeim og þannig voru einnig
sterk tengsl milli okkar systkin-
anna frá Hafragili og Gunnars. 

Ég man fyrst eftir Gunnari
þegar hann kom í sveitina til sum-
ardvalar, hann hafði farið á hest-
bak og dottið af og var tregur að
fara á bak aftur. Hanna systir átti
að ná í kýrnar og hann að fara
með. Pabbi tók hann hálfgrátandi
og setti á bak Hattar sem var afar
traustur hestur. Þegar þau komu
til baka veifaði Gunnar hlæjandi
til okkar. Þannig minnist ég líka
Gunnars oftast, hlæjandi með
góðlátlegu gríni. 

Gunnar var náttúruunnandi og
hafði gaman af ferðalögum og
hafði ferðast talsvert mikið um
dagana. Þá hafði hann gott auga
fyrir ljósmyndun og eru mér
minnisstæðar myndir sem hann
tók í hestaferð sem við fórum í
ásamt fleirum fyrir um tuttugu
árum. Hann hafði mikinn áhuga á
körfubolta og dreif frændi mig
með sér í æfingahóp þegar ég bjó
í Reykjavík um hríð. Gunnar kom
árlega norður í Skagafjörð með
móður sína meðan hún hafði
heilsu til og sýndi móður minni
ávallt mikla ræktarsemi. Í fyrra-
haust kom hann í heimsókn og fór
með okkur í heimasmölun ríð-
andi, þá var enginn byrjenda-
bragur á honum eins og forðum
daga og ég held að hann hafi notið
þess að koma í sveitina sína. Svo
vel vildi til í sumar að við áttum
góða stund saman á Hafragili
ásamt fleiri skyldmennum og var
létt yfir fólki í góða veðrinu. Því
miður hafa þó flest okkar mót upp
á síðkastið verið við jarðarfarir. 

Á þessum tíma er mér þó fyrst
og fremst í huga minning um góð-

an dreng og traustan sem vildi
götu allra greiða og grunar mig
að hann hafi leikið stórt hlutverk í
sinni fjölskyldu ef einhvers þurfti
með. Mestan sinn starfsaldur
vann hann í banka og hefur ef-
laust skilað því starfi vel eins og
öðru sem hann tók sér fyrir hend-
ur. Dóttir mín hafði samskipti við
Gunnar sem bankamann og
dásamar hann mjög. Við ræddum
eitt sinn um bankakreppu og fjár-
hagserfiðleika fólks, hann kvaðst
hafa komið sér upp brynju og
tæki ekki erfiðleikana inn á sig.
Sú brynja hefur þó trúlega verið
götótt og álagið tekið meir á en
hann vildi vera láta.

Með þessum línum kveð ég
góðan frænda og tileinka honum
erindi úr Hávamálum.

Deyr fé,
deyja frændur,
deyr sjálfur ið sama;
en orðstír
deyr aldregi,
hveim er sér góðan getur.

Ég votta Höbbu, Kollu og
þeirra fjölskyldum, Roman og
öðrum venslamönnum og ætt-
ingjum mína dýpstu samúð.

Kári Sveinsson.

Elsku Gunni frændi, hversu
óréttlátt getur lífið verið? Það er
ólýsanlegur sársauki sem heltek-
ur mann við að þurfa að kveðja
þig svona snemma og skyndilega.
Mig skortir orð þegar ég sit hér
og skrifa þessa minningargrein
um frábæran vin sem okkur öll-
um þótti svo vænt um.

Það eru ómetanlegir tímar sem
við Gerða áttum saman með þér í
gegnum lífið, utanlandsferð um
Evrópu, ótal golfhringir þegar ég
var að reyna að smita þig af golf-
dellunni og síðast en ekki síst all-
ar gæðastundirnar í Klettahlíð í
gegnum árin. Þessar stundir
munum við varðveita um alla ei-
lífð sem einhverjar okkar bestu
stundir í lífinu og ég veit að harm-
ur Örnu Ránar og Jóns Gunnars
er meiri en nokkurn fær grunað.
Þú varst alltaf svo góður við þau
og þeim þótti gaman að hafa þig
nærri.

Mér finnst ég varla heill né hálfur
maður

og heldur ósjálfbjarga, því er verr.
Ef værir þú hjá mér vildi ég glaður
verða betri en ég er.

Eitt sinn verða allir menn að deyja.
Eftir bjartan daginn kemur nótt.
Ég harma það en samt ég verð að

segja,
að sumarið líður allt of fljótt.

(Vilhjálmur Vilhjálmsson.)

Hvíl í friði, elsku Gunni frændi,
Guð veri með þér og við hittumst
síðar.

Arnar, Gerða, Arna Rán 
og Jón Gunnar.

Í dag kveðjum við Gunnar Örn
Hámundarson sem lést fyrir ald-
ur fram þann 4. september sl.

Áratuga vinátta er að baki og
ómetanlegar minningar í huga.
Agnes og Gunnar innrituðust í
Samvinnuskólann á Bifröst
haustið 1971 og útskrifuðust vorið
1973, en Guðbjartur hóf nám í
skólanum árið áður. Fljótt kom í
ljós hvern mann Gunnar Örn
hafði að geyma. Einstök prúð-
mennska einkenndi alla hans
framkomu og aldrei skipti hann
skapi.

Eftir að skóla lauk kom Gunn-
ar Örn hingað austur til Hafnar,
réð sig í vinnu á skrifstofu sveit-
arfélagsins og starfaði hér í nokk-
ur ár. Þessi ár var hann tíður og
velkominn gestur á okkar heimili
og eftir að hann flutti aftur suður
slitnuðu ekki tengslin sem héld-
ust til dauðadags. Hann stundaði
hér útivist af kappi, naut þess að
fara í fjallgöngur og berjamó á
haustin. Ferðirnar í sumarbú-
staðinn okkar í Lóni voru líka
margar.

Eftir að Gunnar Örn flutti suð-
ur fór hann að vinna í Samvinnu-

bankanum og síðar í Landsbank-
anum. Þá kom hann oft í
heimsóknir til okkar og stundum
tók hann móður sína með. Athygli
vakti hve umhyggjusamur hann
var og einstaklega hjálpsamur ef
einhver í fjölskyldu- og vinahópn-
um þurfti á hjálp að halda.

Gagnvart okkur kom það best í
ljós þegar móðir Agnesar var orð-
in sjúklingur. Hann var þá í miklu
sambandi við okkur og kom hing-
að síðast í jarðarförina hennar.
Hann varð bráðkvaddur á afmæl-
isdeginum hennar þann 4. sept. sl.

Í dag er þakklæti efst í huga.
Að hafa átt Gunnar Örn að trún-
aðarvini verður aldrei fullmetið.
Það koma ekki fleiri póstkort úr
utanlandsferðunum, ekki fleiri
símtöl og ekki fleiri heimsóknir.
Ómetanlegar minningar standa
eftir.

Að leiðarlokum þökkum við
Agnes samfylgdina og sendum
fjölskyldu Gunnars Arnar okkar
innilegustu samúðarkveðjur.

Minningin lifir um traustan vin
og góðan dreng.

Guðbjartur Össurarson.

Það er margs að minnast þegar
ég hugsa til vinar míns og sam-
starfsfélaga til margra ára, Gunn-
ars Hámundarsonar. Andlát hans
bar brátt að og því enginn fyr-
irvari. Gunnar var að leik og
starfi við berjatínslu sama dag
með systrum sínum kæru og fjöl-
skyldu. Svona gerast hlutirnir,
hraðar en mann óraði fyrir.

Gunnar var eins og ég alinn
upp hjá Samvinnubankanum,
sem síðar sameinaðist Lands-
bankanum en þar starfaði Gunn-
ar fram á síðasta dag, lengst af
sem skrifstofustjóri. Þó að við
Gunnar værum miklir mátar vor-
um við mjög ólík, það var yfirleitt
logn í kringum hann en oftar rok í
kringum mig. Komumst að því
óvenju seint á lífsleiðinni að við
vorum náskyld. Það var ekki
ónýtt og treysti vinskap okkar
enn frekar.

Gunnar var hár og glæsilegur
maður svo eftir var tekið. Hann
var víðförull, ferðaðist um allan
heim, síðustu árin fór hann oftast
til Slóvakíu, þar átti hann góðan
vin og félaga. Gunnar kom oftar
en ekki með ljósmyndir heim til
okkar frá ferðum sínum. Það var
eins og að horfa á góða bíómynd
þegar hann sagði frá, stundum í
smáatriðum en alltaf með bros á
vör og frásögnin var aldrei þurr
upptalning.

Þrátt fyrir að leiðir okkar
skildi á vinnustað fyrir 17 árum
þá héldum við ávallt sambandi og
nú síðasta ár hittist mánaðarlega
að vetri til stór hópur sem starf-
aði í útíbúi Samvinnubankans á
Suðurlandsbrautinni. Þar mætti
Gunnar ævinlega. Við vorum í
raun og veru eins og ein stór fjöl-
skylda í útibúinu. Það var í þá
daga þegar við hringdum í fólk og
buðum því reglubundinn sparnað
og hærri vexti á forna reikninga.
Já, margir þökkuðu okkur fram-
takið. Tímarnir breyttust, sið-
ferðið breyttist, kynslóðir fóru og
aðrir yngri voru komnir í staðinn.
Svo vita allir framhaldið.

Það eru komin skörð í hóp
gömlu félaganna á Suðurlands-
brautinni, fyrst fór Pálmi Gísla-
son útibússtjórinn okkar og svo
Gunnar núna, báðir á besta aldri
þegar þeir kvöddu, sem minnir
okkur hin á að njóta hvers dags
meðan við höfum heilsu til. Þeirra
félaga er sárt saknað.

Við Hrafn þökkum Gunnari
samfylgdina og góð kynni og
sendum systrum hans Hrafnhildi,
Kolbrúnu og fjölskyldum þeirra
okkar innilegustu samúðarkveðj-
ur.

Kristín Erlingsdóttir.

Vinur minn Gunnar Örn Há-
mundarson er fallinn frá aðeins
tæplega sextugur að aldri. Hjarta
hans gaf sig skyndilega, án nokk-
urrar viðvörunar og eru ættingj-
ar hans og vinir nú harmi slegnir.
Ekkert okkar grunaði að Gunnar,

þessi trausti og hlýi vinur, myndi
kveðja okkur svo snemma.

Við Gunnar vorum aðeins fjög-
urra ára snáðar þegar við kynnt-
umst fyrst við girðinguna sem að-
greindi garða okkar á Lynghaga í
vesturbæ Reykjavíkur. Húsin við
götuna voru þá að rísa eitt af öðru
og var þar mikill barnaskari og
oft glatt á hjalla. Dagarnir liðu við
fótbolta og aðra útileiki. Þótt við
sem ólumst þarna upp eigum öll
hlýjar minningar um vini, ærsl og
samveru, slitnuðu tengsl okkar
flestra þegar við urðum fullorðin
og fluttum í ýmsar áttir. Það átti
hins vegar ekki við um vináttu
okkar Gunnars. Þau tengsl
brustu aldrei. Við héldum áfram
að vera vinir og félagar þótt líf
okkar tæki mismunandi stefnu og
samskiptin yrðu stundum strjálli,
til dæmis þegar Gunnar bjó úti á
landi um hríð. Þegar við hjónin
hófum búskap um tvítugsaldur-
inn var Gunnar að sjálfsögðu
fyrsti gesturinn sem kom í heim-
sókn og gagnkvæmar heimsóknir
okkar urðu margar þessa fjóra
ártugi sem liðnir eru. Börn okkar
hjóna og síðar barnabörnin
kynntust Gunnari sem fjölskyldu-
vini og nutu hlýju hans og léttrar
kímni.

Gunnar hafði yndi af ferðalög-
um og tók yfirleitt margar mynd-
ir á ferðum sínum. Þegar heim
var komið bauð hann vinum og
ættingjum gjarnan til myndasýn-
inga þar sem ferðalagið var rifjað
upp. Þannig fylgdumst við hjónin
vel með ferðum hans til ævintýra-
legra staða og upplifunum hans
þar og þótt við færum aðeins
tvisvar saman í lengri ferðir til út-
landa fannst okkur við þekkja
marga þessarra staða vel eftir að
hafa setið jafnvel klukkutímum
saman og hlýtt á lifandi frásagnir
hans.

Það voru næstum þrír áratugir
milli ferða okkar til útlanda með
Gunnari en ferðirnar voru báðar
mjög eftirminnilegar. Sú síðari
var ferð spilaklúbbsins okkar
Gunnars með mökum sumarið
2006. Þá var ekið og gengið um
ægifagra þjóðgarða og bæi Sló-
vakíu undir styrkri fararstjórn
hans og Rómans Kalnay ástvinar
hans. Í lok ferðarinnar nutum við
hjónin sérstakrar vinsemdar og
hlýju fjölskyldu Rómans í Slóvak-
íu þegar við fjögur dvölumst hjá
þeim í nokkra daga. Samband
þeirra Rómans var einlægt og ná-
ið og veitti Gunnari mikla ham-
ingju.

Þeir sem þekktu Gunnar minn-
ast með söknuði hlýju hans, rækt-
arsemi og heilinda en síðast en
ekki síst hins ljúfa og góða húm-
ors sem einkenndi hann og sem
aldrei var fjarri. Þótt hann væri
oft stríðinn og gæti verið kald-
hæðinn talaði hann aldrei illa um
nokkurn mann.

Gunnar var mjög náinn fjöl-
skyldu sinni og er missir systra
hans, mágs og barna þeirra mik-
ill. Ég og eiginkona mín, Ingi-
björg Haraldsdóttir, sendum ætt-
ingjum Gunnars innilegar
samúðarkveðjur í sorg þeirra.

Páll Stefánsson.

Manni finnst lífið ekki mjög
sanngjarnt þegar góður drengur,
félagi og vinur er allt í einu horf-
inn af sjónarsviðinu án þess að
nokkurn hafi grunað að slíkt væri
yfirvofandi.

Þegar gamlar og nýlegar
myndir af Gunnari eru skoðaðar
þá sést bjart andlit þar sem alltaf
var stutt í brosið og kímnina en
ekki síður vakandi auga fyrir
þeim sem voru í kringum hann og
alltaf tilbúinn að rétta öðrum
hjálparhönd og veita stuðning ef á
þurfti að halda.

Gunnar var sannur vinur vina
sinna og síðan hafði nánasta fjöl-
skylda alltaf skilyrðislausa at-
hygli hans. Þannig gat mamma
hans treyst á reglulegar heim-
sóknir og stuðning og systurnar
og þeirra fjölskyldur áttu Gunnar
að í stóru sem smáu og í gleði og
sorg.

Í mörg ár hefur Gunnar átt

Roman sem sinn einlæga vin og
félaga og orlofstíma Gunnars
undanfarin ár notuðu þeir undan-
tekningalaust til að vera saman á
Íslandi, í Slóvakíu eða annars
staðar á ferðalagi um heiminn.
Nokkrum sinnum hafði Gunnar
nefnt að þegar hann kæmist á eft-
irlaun þá stæði hugur hans til
þess að þeir mundu stofna heimili
saman en af því verður því miður
ekki.

Sumarið 2006 fórum við fé-
lagarnir í spilaklúbbnum ásamt
okkar mökum í mjög góða ferð til
Slóvakíu sem þeir Gunnar og
Roman skipulögðu. Þessi ferð var
okkur öllum einstaklega eftir-
minnileg og þeir félagarnir lögðu
sig alla fram við skipulagninguna
og ekki síður meðan á ferðinni
stóð. Mér er minnisstætt þegar
Gunnar bankaði upp á öll her-
bergin þegar fólk var búið að
koma sér fyrir á fjallahótelinu til
að skoða hvort allt væri í lagi og
þegar hann vissi að allir voru
ánægðir þá var hann líka sæll og
glaður. Það var Gunnari alltaf
gleðiefni að geta gert öðrum gott.

Það er erfitt að kveðja svona
óvænt en eftir standa minning-
arnar sem við eigum um Gunnar
og þær munum við geyma vand-
lega með okkur.

Sturla Þengilsson og 
Guðbjörg Sigurgeirsdóttir.

Kveðja frá 
bekkjarsystkinum

Við bekkjarsystkinin sem út-
skrifuðumst frá Samvinnuskólan-
um á Bifröst þann 1. maí 1973
stöndum á tímamótum.

Við kveðjum nú hinstu kveðju
bekkjarbróður okkar, Gunnar
Örn Hámundarson, sem varð
bráðkvaddur þann 4. september
sl. en hann er sá eini úr bekknum
sem hefur kvatt hinstu kveðju.

Á tímamótum sem þessum
vakna minningarnar ein af ann-
arri. Haustið 1971 innrituðumst
við í Samvinnuskólann. Það var
stór dagur. Mörg okkar höfðu
aldrei farið að heiman áður, hvað
þá í heimavistarskóla uppi í sveit í
tvo vetur. Skólinn var rekinn í
föstu formi með ákveðnum
reglum sem þótti sjálfsagt. Stelp-
urnar skyldu vera í pilsum eða
kjólum og strákarnir í jökkum.
Ekkert sjónvarp var og ákveðinn
símatími í stuttan tíma dag hvern,
lesið upp kvæði á hverjum morgni
fyrir morgunverðinn og útivistar-
tímar óháð veðri sem skyldumæt-
ing var í, svo eitthvað sé nefnt.
Þetta varð til þess að vináttu-
böndin urðu sterk og allir stóðu
saman að gera eitthvað skemmti-
legt í frítímum á kvöldin og um
helgar. Helgarfrí voru tvö yfir
veturinn. Mikið félagslíf var því í
skólanum þessa vetur.

Gunnar Örn lét ekki sitt eftir
liggja, stundaði m.a. íþróttir og
útivist af kappi, og starfaði í ljós-
myndaklúbbnum af miklum
áhuga.

Fyrst og síðast var Gunnar
Örn ómetanlegur vinur okkar
allra. Hann var einstaklega dag-
farsprúður maður, skipti aldrei
skapi, síbrosandi og hjálpsamur
og hafði alltaf tíma ef til hans var
leitað.

Eftir að skóla lauk sýndi sig vel
hvern mann hann hafði að geyma.
Tryggðinni og vináttunni kynnt-
umst við þá best, en hann stóð
fremstur í flokki að halda hópnum
saman, senda okkur myndir og
fréttir og undirbjó skólaafmæli
og „hitting“ á tímamótum sem við
erum afskaplega þakklát fyrir.

Við kveðjum góðan dreng með
miklum söknuði og sendum fjöl-
skyldu hans og öðrum aðstand-
endum innilegustu samúðar-
kveðjur okkar allra.

Guð blessi minningu Gunnars
Arnar Hámundarsonar.

Fyrir hönd bekkjarsystkina í
Samvinnuskólanum á Bifröst,

Agnes Ingvarsdóttir.

Að morgni mánudags, 5. sept-
ember sl., bárust okkur þau tíð-
indi að samstarfsmaður okkar,
Gunnar Örn Hámundarson, hefði
látist kvöldið áður. Fréttin kom
eins og reiðarslag enda höfðum
við ekki vitað annað en Gunnar
væri við góða heilsu. Hann hafði,
eins og ávallt, sinnt störfum sín-
um af vandvirkni og eljusemi og
taldi ekki eftir sér þó oft yrði
vinnudagurinn æðilangur.

Hann hóf störf í Samvinnu-
bankanum ungur að árum að
loknu námi í Samvinnuskólanum.
Við sameiningu bankanna
tveggja árið 1991 kom hann til
starfa hjá Landsbankanum og
vann í ýmsum útibúum hans, nú
síðustu sex árin að Laugavegi 77.

Gunnar var vel liðinn af öllum
sem umgengust hann. Viðmót
hans var hlýlegt og vingjarnlegt
og viðskiptavinir fundu fljótt að
honum var annt um að veita góða
þjónustu byggða á traustri þekk-
ingu og langri starfsreynslu. Við
sem unnum með honum fundum
vel að hann bar hlýjan hug til
samstarfsfólks síns. Hann var
áhugasamur og raunar ómissandi
þátttakandi í öllu sem við gerðum
okkur til skemmtunar hvort sem
var innan lands eða utan og vandi
að sjá hvernig skarð hans verður
fyllt á þeim vettvangi.

Eins og alltaf þegar menn eru
hrifnir brott svo sviplega leita á
okkur spurningar um orsök og til-
gang. Spurningar sem við fáum
ekki svarað. En víst er að við
munum sakna Gunnars um langa
tíð. Oft, eftir andlát hans, hefur
sótt að sú tilfinning að í raun væri
hann enn á meðal okkar. Hann
hljóti að ganga við, ljúfmannlegur
að vanda, ekki laust við glettni í
svipnum.

Við vottum systrum Gunnars
og öllum ættingjum og vinum
okkar innilegustu samúð.

F.h. samstarfsfólks 
á Laugavegi 77,
Gunnar Halldór Antonsson.

Morgunblaðið birtir minn-
ingargreinar endurgjalds-
laust alla útgáfudaga.

Skil | Þeir sem vilja senda Morg-
unblaðinu greinar eru vinsam-
lega beðnir að nota innsendikerfi
blaðsins. Smellt á Morgunblaðs-
lógóið í hægra horninu efst og
viðeigandi liður, "Senda inn
minningargrein", valinn úr felli-
glugganum. Einnig er hægt að
slá inn slóðina www.mbl.is/
sendagrein
Skilafrestur | Ef óskað er eftir
birtingu á útfarardegi verður
greinin að hafa borist eigi síðar
en á hádegi tveimur virkum dög-
um fyrr (á föstudegi ef útför er á
mánudegi eða þriðjudegi). 
Þar sem pláss er takmarkað get-
ur birting dregist, enda þótt
grein berist áður en skilafrestur
rennur út. 
Lengd | Minningargreinar sem
birtast í Morgunblaðinu séu ekki

lengri en 3.000 slög. Ekki er unnt
að senda lengri grein. Lengri
greinar eru eingöngu birtar á
vefnum. Hægt er að senda ör-
stutta kveðju, HINSTU
KVEÐJU, 5-15 línur. Ekki er
unnt að tengja viðhengi við síð-
una.
Formáli | Minningargreinum
fylgir formáli sem nánustu að-
standendur senda inn. Þar koma
fram upplýsingar um hvar og
hvenær sá sem fjallað er um
fæddist, hvar og hvenær hann
lést og loks hvaðan og klukkan
hvað útförin fer fram. Þar mega
einnig koma fram upplýsingar
um foreldra, systkini, maka og
börn. Ætlast er til að þetta komi
aðeins fram í formálanum, sem
er feitletraður, en ekki í minning-
argreinunum.
Undirskrift | Minningargreina-
höfundar eru beðnir að hafa
skírnarnöfn sín en ekki stutt-
nefni undir greinunum.

Minningargreinar



28 MINNINGAR
MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 15. SEPTEMBER 2011

✝ María Gunn-
arsdóttir fædd-

ist að Tjarnargötu
6 í Keflavík 23.
ágúst 1950. Hún
lést á heimili sínu
að Suðurgötu 2a í
Vogum 7. sept-
ember 2011.

Hún var fjórða í
röðinni af sex barna
hópi þeirra Gunn-
ars Einarssonar
verkstjóra frá Keflavík, f. 29.5.
1919, d. 10.12. 2004 og konu
hans Bergeyjar Jóhönnu Júl-
íusdóttur húsmóður frá Miðkoti í
Miðneshreppi, f. 3.1. 1922, d.
24.11. 1979.

Systkini Maríu eru Bergþóra
Hulda, f. 1945, gift Júlíusi Hlyns-
syni. Hún á 3 börn frá fyrra
hjónabandi. Einar Guðberg, f.
1948, giftur Guðnýju Sigurð-
ardóttur og eiga þau 5 börn. Júl-
íus Halldór, f. 1949, giftur Ástu
Sigurvinsdóttur og eiga þau 3
börn. Salvör, f. 1953, gift Reyni
Guðbergssyni og eiga þau 4
börn. Yngstur er Lúðvík Guð-
berg, f. 1955, giftur Erlu Þór-
kötlu Bjarnadóttur og eiga þau 3
börn.

María giftist eftirlifandi eig-
inmanni sínum, Þórði Kr. Guð-

Kirkjugerði 12 í Vogum, næst
Akurgerði 12 í Vogum og síðast
að Suðurgötu 2a eftir að ung-
arnir voru flognir úr hreiðrinu.
María vann í fiski með skóla-
göngu til 18 ára aldurs. Þá fór
hún í húsmæðraskóla að Varma-
landi. Eftir það hóf hún störf á
Sjúkrahúsinu í Keflavík sem
gangastúlka. Upp úr því lá leið
hennar í Sjúkraliðaskólann og
aftur á sjúkrahúsið eftir nám.
Þar vann María með barn-
eignahléum þar til hún hætti
vegna heilsubrests árið 2008.
María var áhugasöm og dugleg í
félagsstörfum. Hún var ein af
stofnendum foreldrafélags við
barnaskólann í Vogum og for-
maður þess um tíma. Hún var
einn af stofnfélögum Golfklúbbs
Vatnsleysustrandarhrepps og
sat þar í stjórn, enda fannst
henni fátt skemmtilegra en að
spila golf. Hún sat í sóknarnefnd
Kálfatjarnarkirkju í mörg ár og
þar til hún lést. Hún var trún-
aðarmaður sjúkraliða við
sjúkrahúsið í Keflavík um tíma
og sat í barnaverndarnefnd fyr-
ir sveitarfélagið Voga í mörg ár.
Maja, eins og hún var oftast köll-
uð, var óþreytandi við að halda
við fjölskyldutengslum, átti auð-
velt með að samgleðjast öðrum
og alltaf tilbúin til að hlúa að
þeim er minna máttu sín eða
áttu um sárt að binda.

Útför Maríu fer fram frá
Kálfatjarnarkirkju í dag, 15.
september, 2011, og hefst at-
höfnin kl. 15.

mundssyni úr Vog-
um, f. 7.11. 1952,
þann 27.9. 1975.
Hann er sonur Guð-
mundar Ívarssonar
Ágústssonar, skip-
stjóra, f. 25.8. 1918,
d. 21.11. 2009 og
Guðríðar Þórð-
ardóttur, ljós-
móður, f. 15.5.
1923, d.18.12. 2007.
Börn þeirra Maríu

og Þórðar eru 1. Ívar Örn, f.
1975, giftur Sigríði Vigdísi Þórð-
ardóttur, f.1978, börn þeirra eru
Birgitta Iðunn, f. 2000, Guðbjörg
María, f. 2003 og Jón Nikulás, f.
2007. 2. Guðríður Kristín f. 1977,
gift Sölva Hall, f. 1974, börn
þeirra eru Bjarki, f. 2002 og Ey-
dís, f. 2007 . 3. Halla Guðbjörg, f.
1983. Sambýlismaður hennar er
Sigurjón Veigar Þórðarson,
f.1983. Börn þeirra eru Kristján
Gabríel, f.1999, Engill Þór, f.
2001 og Þórður Davíð, f. 2007.

María ólst upp í foreldra-
húsum í Keflavík, fyrst að Tjarn-
argötu 6, síðan að Sólvallargötu
12. Yfir sumartímann vildi hún
helst vera hjá ömmu og afa í
Miðkoti innan um rollur og hey-
skap. María byggði sér heimili
með manni sínum vorið 1975 að

Æ elsku Maja, það er alveg
ótrúlegt hvað það er sárt að
kveðjast svona. Þó við höfum oft
verið langt frá hvort öðru um
lengri og skemmri tíma, þegar ég
var á sjó eða fjarri vegna vinnu á
fjarlægri slóð. En einhvern veg-
inn var það nú allt svo eðlilegt og
þú sást bara um börn og heimilið
á meðan ég var í burtu og ein-
hvernveginn þá varst þú ekki svo
fjarri mér. En nú er þetta eitt-
hvað svo endanlegt, þú ert að fara
í svo langa ferð, ein.

Ekki óraði mig fyrir að þú fær-
ir á undan mér, en það er víst svo
að þeir fara oftast fyrr sem guði
eru þóknanlegastir, allavega er
það í þessu tilfelli.

Ég get þakkað henni Þóru vin-
konu þinni fyrir að draga þig með
sér á réttarball í Vogunum þarna
um árið, kvöldið áður en þú fórst
á Varmaland og leiðir okkar lágu
saman. Þessi Keflavíkurstelpa
hvarf ekki úr huga mér eftir þetta
kvöld og er þar enn í dag.

Hvílíkur hafsjór af minningum
sækir á mann á þessum tímamót-
um sem ylja manni um hjartaræt-
urnar og hreint ótrúlegt hvað það
eru margir sem hafa hringt eða
haft samband við okkur nú á
þessum dögum síðan þú kvaddir
þennan heim og minnst þín. Og
þó, það er kannski ekki svo ótrú-
legt, ég átti þig víst ekki alveg
einn svo mikið er víst.

Allan tímann meðan hún var
inni á sjúkrahúsi var hún stöðugt
að hugsa um hina á vaktinni, sár-
lasin sjálf. Hún hringdi bjöllunni
vegna þess að maður í næstu
stofu var sárþjáður og gat ekki
hringt sjálfur. Hún fékk þær til
að færa hann nær vaktinni, þetta
var Maja – alltaf að hugsa um
aðra. Enda heyrði maður sífellt á

göngunum: „Hvernig hefur þú
það Maja mín“, „Sæl Maja mín“.

Mikið óskaplega er ég þakklát-
ur fyrir það hvað börnin okkar
voru dugleg og fórnfús að hjálpa
mér að hafa þig heima síðustu
vikurnar sem þú varst hérna hjá
okkur, en sá tími leið allt of fljótt.

Þó við ættum eftir að gera svo
margt sem okkur langaði að gera
og fara þá gerum við það bara
seinna, förum á rúntinn niður
Hafnargötuna á kagganum,
skreppum upp í sumarbústað eða
bara röltum niður í fjöru. Er það
ekki eins og Maggi frændi sagði,
þá lifir þú með mér í minningunni
og með því að nefna þig í lífi og
starfi þá ertu með okkur.

Far þú í friði og megi góður
guð taka á móti þér. Takk fyrir að
fá að fylgja þér þennan spotta í
lífinu og að bera börnin mín.

Þinn eiginmaður, 
Þórður Kr. Guðmundsson.

Mamma mín kom víða við í
gegnum ævi sína og snerti hug og
hjörtu margra á leiðinni. Hér er
stytt útgáfa af minningu minni
um mömmu, sú lengri er á netinu:

Mamma var natin móðir og var
alltaf til staðar þegar á þurfti að
halda. Hún hafði unun af því að
setjast á gólfið með okkur og
leika við okkur. Vinum mínum
leið alltaf vel hjá mömmu og
heimilið hennar var gjarnan sam-
komustaður okkar vinkvenn-
anna. Með einlægni sinni og um-
hyggju á hún stað í hjarta allra
minna æskuvina.

Þrátt fyrir feimni og lítillæti
var mamma mjög félagslynd.
Hún elskaði að fara í heimsóknir
og vera með vinum sínum.
Frændræknari manneskju en

mömmu er ekki hægt að finna.
Ég efa að nokkur andmæli þeim
orðum mínum!

Mamma var alltaf mjög tengd
náttúrunni. Hún elskaði að liggja
úti í móa með nesti, tína ber eða
ganga. Hún trúði því að hún fengi
orku frá sjónum og steinum, fór í
margar fjöruferðirnar og safnaði
steinum til minninga og skreyt-
inga.

Mamma var fyrirmyndarhús-
móðir. Hún bakaði fyrir ferðalög,
sumarbústaðarferðir og yfir sjö
sortir fyrir jól! Hún tók slátur,
sultaði og saftaði úr berjum og
rabbabara og gerði einn þann
besta rabbabaragraut sem ég hef
smakkað. Hún saumaði á okkur
hversdags- og jólaföt og fjöldi
barna hefur verið skírður í skírn-
arkjól sem mamma saumaði.
Pottablómin voru ekki svikin um
natni og umhyggju mömmu.
Missir rósarinnar hennar er mik-
ill. Mamma er búin að stýra
umönnun hennar til hins síðasta.

Mamma var sjúkraliði. Ástríða
hennar var að hlúa að sjúkum og
það gerði hún af mikilli alúð og
þolinmæði. Fyrrverandi skjól-
stæðingar komu gjarnan og tjáðu
henni, þegar hún lá á sjúkrahús-
inu í Keflavík, hve miklu máli hún
skipti í veikindum þeirra eða ást-
vina. „Pabbi hefði ekki viljað
deyja án þín!“ sagði ein konan svo
eftirminnilega. Önnur sagði: „þú
bjargaðir lífi mínu hérna einu
sinni“. Það var eflaust „óbeint“ en
lífi má bjarga á svo marga vegu.
Hún bjargaði og bætti líf margra.

Mamma var mjög trúuð. Við
erum alin upp við sunnudagaskól-
ann og bænir. Trúin og bænin
veitti henni styrk í veikindum
hennar, bæði núna og fyrir 16 ár-
um. Hún trúði á líf eftir dauðann
og að hún hefði engu að kvíða eft-
ir andlát sitt, þó hún hafi ekki
verið sátt við að það bæri að svo
fljótt.

Helstu áhugamál mömmu voru
ferðalög, heimsóknir, umönnun,
sumarbústaðurinn og golf. Þegar
ég spurði hana um daginn hvers
hún saknaði mest í heilsu svaraði
hún án umhugsunar: „Að passa
barnabörnin“. Þau fara á mis við
mikið. Einkum þau yngstu sem
munu kannski lítið muna eftir
henni sem hraustri og natinni
ömmu. Mamma vorkenndi mér
alltaf að muna ekki mömmu
hennar og ég sakna þess oft. Mér
þykir ólýsanlega sárt til þess að
hugsa að hún muni aldrei geta
gefið ófæddu barni mínu minn-
ingar um sig sjálf. Eins og

mamma var dugleg að halda uppi
minningu mömmu sinnar mun ég
halda uppi minningunni um hana.

Ég vil þakka öllum þeim sem
áttu þátt í að launa mömmu vel
unnið ævistarf með því að veita
henni þá fyrirmyndar umönnun
sem hún átti skilið. Guð launar
ykkur svo seinna, það er ég viss
um.

Guðríður.
Meira: mbl.is/minningar

Mamma, mamma mín. Ó, hve
sárt er að geta ekki sagt þessi orð
aftur og fá svar. Hálsakotið mér
farið frá og guð hve mikið ég
sakna þess. Það var svo gott að
koma og grafa sig í það og fá koss
á þennan krúttlegasta mömmu-
stút sem til var. Ekkert er mér
eins mikils virði og allt það sem
þú hefur gefið mér og mínum
drengjum. Þú ert þeim svo mikils
virði, þeir dýrka ömmu Mæju
sína meira en allt. Og að komast í
ömmu og afa kot sem þú gerðir að
þeirra griðastað hafa verið þeim
dýrmæt forréttindi.

Nú lítum við strákarnir upp til
himins að tunglinu og vitum að
þarna ertu að horfa niður til okk-
ar. Þú varst það hjartahlý og góð
mamma og amma að meira segja
ertu amma Mæja barna vin-
kvenna minna sem sjá ekki sólina
fyrir þessari yndislegu konu og
þessum manni sem þú sást svo
vel um sem við eigum, hann
pabba. Þessu stríði sem nú er lok-
ið og við sem höfum barist með
þér fast við hlið dáumst að hug-
rekki þínu og styrk. Þú hættir
aldrei að gefa, sama hve veik þú
varst sjálf áttir þú alltaf orku og
vilja til að gefa öðrum. Ég gleymi
aldrei þegar þú sast á rúminu á
spítalanum, degi fyrir aðgerð og
grést ekki eigin veikindi, heldur
að geta ekki verið til staðar og
hjálpað mér með yngsta strákinn
minn á meðan Sjonni minn var á
sjó. Þig langaði bara að geta verið
amma og fá að njóta þess til hins
ýtrasta og það var mér svo dýr-
mætt að hafa fært þér tvo drengi
í heiminn. Þú varst til staðar til að
taka á móti þeim báðum. Ljómi
þinn sem bauð þá velkomna í
heiminn gerði þá strax að betri
mönnum í framtíðinni. Allir hrósa
okkur fyrir hve dugleg við vorum
að annast þig og hlúa að þér á
meðan þú barðist sem allra mest,
en veistu, það voru mér forrétt-
indi að geta fylgt þér hvert spor
og vera þín stoð til loka, því alveg
sama hve mikið ég hef á þínar
herðar lagt hefur þú aldrei bug-
ast né brugðist mér.

Ég á þér ekki aðeins líf mitt að
launa, heldur líka hver ég er. Ég
vona meira en allt að mér hafi
tekist að gera þig stolta af mér.
Ég mun ég reyna mitt besta í
framtíðinni til að halda því áfram.
Þú, mín stærsta hetja, þín hlýja
gerði mig að betri stelpu og alltaf
varstu að segja mér að ég þyrfti
nú ekki að bjarga öllum heimin-
um. Nú get ég ekki annað en glott
því þú varst ekki skömminni
skárri, því nú sé ég bara hve
miklu meiri hug og hjarta þú
hafðir til kæru vinkvenna minna
og barna þeirra. Án þín hefði ég
ekki getað verið þeim sú vinkona
sem ég er, því eins og ég hef sagt
áður er það frá þér komið hvað ég
hef að gefa þeim, því það lærði ég
frá einni bestu konu, sem vissi
hve mikils virði sönn og hrein vin-
átta er. Vinir eru fjölskyldur okk-
ar líka og það átti svo sannarlega
við, hvort sem það voru mínar eða
Gauju. Þú eignaðist auka unga
með hverri þeirra sem við eign-
uðumst.

Ég mun alltaf vera innilega
þakklát fyrir að hafa getað verið
með þér á þínum síðustu stund-
um. Friður þinn mun mér ávallt
fylgja. Ást þín á lífinu og okkur
mun ylja mér á sárum stundum
og þerra mín sáru tár. Mamma,
ég sakna þín svo sárt. 

Takk, mamma mín, ég elska
þig. 

Þín litla dóttir með brostið
hjarta, 
Halla Guðbjörg Þórðardóttir.

Kæra mamma.
Það er ekki sanngjarnt að þú

skulir vera farinn frá okkur en
það var heldur ekki sanngjarnt
að þú skyldir þurfa að þola þær
raunir sem þú gekkst í gegnum í
veikindum þínum.

Það er búið að vera erfitt fyrir
mömmustrák að búa svo langt frá
þér síðustu fimm árin, og sérstak-
lega erfitt síðustu tvö ár.

Ég er svo þakklátur fyrir að
þið pabbi gátuð komið í heimsókn
til okkar þegar við bjuggum í
Danmörku. Þú varst einnig dug-
leg að koma án hans, eins og þeg-
ar þú komst með tengdamömmu,
það var ferð sem gleymist seint.
Ómetanlegar stundir fyrir okkur
fjölskylduna.

Það var mér mikil ánægja að
færa þér þá gjöf að koma aftur
heim.

Það er af svo miklu að taka
hvað varðar minningar mínar um
þig, elsku mamma, en þú veist að
ég hef alltaf átt erfitt með að
koma orðum frá mér og mun ég
finna aðra leið til þess að heiðra
minningu þína.

Þú skilur eftir þig stórt spor í
lífi mínu. Þú kenndir mér hóg-
værð, æðruleysi og hjálpsemi.

Þakka þér fyrir að gera mig að
þeim manni sem ég er.

Kæra mamma ég sakna þín,
ég vildi að þú kæmist aftur til mín.
En þú ert umvafin ljósi þar,
eins og þú varst reyndar allstaðar.

Sárt er að horfa á eftir þér,
en ég veit að þú munt muna eftir mér.
Því þitt hreina hjarta og bjarta sál,
munu þerra okkar trega tár.

(Sigríður Vigdís Þórðardóttir.)

Þinn sonur, 
Ívar Örn.

Tengdamóðir mín, María
Gunnarsdóttir (Maja) lést á
heimili sínu þann 7. september
síðastliðinn eftir langa og erfiða
sjúkdómslegu. 

Lífið getur verið ósanngjarnt
og það er skrítið að hugsa til þess
að hafa hana ekki lengur hjá okk-
ur. Ég vil trúa því að henni líði vel
á þeim stað þar sem hún er núna
og að hún muni fylgjast með okk-
ur og barnabörnunum dafna og
vaxa úr grasi.

Margar góðar minningar koma
í hugann þegar ég minnist henn-
ar. Um leið og ég kom inn í fjöl-
skylduna var vel tekið á móti mér
og ég fékk strax að vita að ég
væri hluti af fjölskyldunni. Mér
var t.d. tjáð að ef ég væri svangur
eða vanhagaði um eitthvað þá
gengi ég bara í það eins og aðrir
fjölskyldumeðlimir. Þetta lýsir
henni Maju vel og lýsir vel um-
hverfinu sem hún skapaði. Maja
vildi að öllum liði vel á sínu heim-
ili. Ég sakna kvöldanna þar sem
við sátum og spjölluðum fram eft-
ir um hin ýmsu málefni. Þetta
voru afskaplega notalegar stund-
ir.

Maja naut þess að vera með
barnabörnum sínum og notaði
hún hvert tækifæri til að eyða
tíma með þeim. Hún átti það til að
bjóða Bjarka syni okkar upp í bú-
stað með sér svo þau gætu átt
smá tíma tvö saman og kynnst
enn betur. Þetta voru mjög dý-
mætar stundir sem þau nutu
bæði mjög vel.

Hún hafði óbilandi áhuga á
golfi og stundaði það mikið á
meðan hún hafði heilsu til. Hún
var sú eina í kjarnafjölskyldunni
sem stundaði þessa íþrótt. Þess
vegna gladdi það hana mikið þeg-
ar sonur okkar Gauju fetaði í fót-
spor hennar og fór á golfnám-
skeið nú í sumar. 

Ferðalög voru henni afar hug-
leikin og ferðaðist hún mikið inn-
an og utanlands. Minnist ég þó
sérstaklega ógleymanlegrar ferð-
ar þegar við fórum að sjá eldgosið
á Eyjafjallajökli í yndislegu vetr-
arveðri. Þar naut hún sín vel
þrátt fyrir að sjúkdómurinn væri
aftur farinn að gera vart við sig.

Elsku Maja, þín verður sárt
saknað en eftir standa góðar

minningar sem við munum varð-
veita um ókomin ár. Hvíl í friði. 

Sölvi.

Elsku Maja, þú varst yndisleg
móðir, tengdamamma og amma.
Alltaf varstu til í að redda hlut-
unum, ef börnin vantaði úlpur
fyrir veturinn og þú fréttir af því,
þá var öruggt að þú mættir á
svæðið með bestu tegundina til
að þola kulda, því ekki mátti þeim
verða kalt.

Ó, hvað þú varst spennt þegar
við sögðum þér að við ættum von
á barni, ykkar fyrsta barnabarni.
Þú varst sko búin að bíða lengi og
alltaf að athuga hvort það væri
nú ekki að koma að þessu hjá
okkur, enda súper-amma í eðli
þínu. Þú talaðir mikið um það
hversu rík þér fannst þú vera að
eiga öll þessi barnabörn og alveg
ótrúlegt hvað þú hafðir mikla
orku og þolinmæði til að sinna
þeim, fara með þau upp í bústað,
göngutúr eða bara lesa saman.

Þú gafst mikið af þér, það er
það sem maður heyrir alla segja.

Ég gleymi seint þeirri ferð
sem þú og mamma lögðuð saman
upp í til að heimsækja okkur til
Danmerkur. Þvottavélin hafði
verið biluð í ríflega viku, og þið
varla komnar inn fyrir dyrnar
þegar þið voruð komnar á kaf í
þvottinn. Þið voruð svo ánægðar
með blíðuna því þetta þornaði
hraðar en þið náðuð að klára eina
vél, þvottavélin fékk sko alveg að
finna fyrir ykkur, þið voruð svo
orkumiklar og samvinna ykkar
svo góð, þvílíkt frí hjá ykkur! En
þið náðuð líka að njóta ykkar vel
og slöppuðuð sko vel af um kvöld-
ið sitjandi úti í sólinni með smá
söngolíu í glasi, enda vel verð-
skuldað.

Fjarlægðin var oft mikil og
erfið þegar við bjuggum í Dan-
mörk en þeim mun yndislegra
var að koma heim til Íslands í
faðm fjölskyldunnar, eða að fá
ykkur út, það þótti börnunum nú
ekki amalegt, að fá óskipta at-
hygli frá ykkur til að geta sýnt
ykkur alla hlutina sem nefndir
höfðu verið í síma, skype eða
bréfum. Að kúra í ömmu og afa
koti eftir langan aðskilnað, geta
börn upplifað meiri dásemd!

Þegar við fréttum af veikind-
um þínum var erfitt að vera
staddur í öðru landi, sérstaklega
þar sem þú og Ívar hafið alltaf
verið svo náin, já hann er sko
mömmustrákur, og verður það
alla tíð.

Mikið þykir mér vænt um öll
símtölin sem fóru okkar á milli.
Við náðum að tala svo mikið sam-
an, um allt og ekkert. Um allar
vangavelturnar eftir að þú
greindist með þennan illvíga
sjúkdóm, um vonina og baráttu-
andann sem aldrei yfirgaf þig
fram til síðasta dags.

Það var yndislegt en einnig
erfitt þegar við fluttum heim í
sumar. Yndislegt að vera aftur
komin í faðm fjölskyldunnar, en
erfitt að horfa upp á dásamlega
og sterka manneskju svona
veika! Ég tel mig vera heppna að
hafa getað hjálpað til, það gaf
mér mikið. Það að flytja heim er
besta ákvörðun sem við höfum
tekið og sjáum ekki eftir, enda
sagðir þú á afmælisdaginn þinn
að þú hefðir fengið bestu afmæl-
isgjöfina með því að fá okkur
heim. Fjölskyldan þín varð heil,
þú varðst heil.

Þakka þér fyrir alla hvatn-
inguna og trúna á mig, án þín
hefði ég ekki þorað að leggja í
margt, t.d. eins og sönginn.

Elsku Maja, ég mun ávallt
sakna þín, stórt skarð er rofið í
fjölskylduna með fráfalli þínu en
minning þín mun lifa í hjörtum
okkar.

Þín tengdadóttir,
Sigríður Vigdís Þórðardóttir.

Elsku amma Maja.
Það er svo erfitt að þú ert ekki

lengur hér til að knúsa okkur.
Við höldum mikið upp á al-

búmin sem þú sendir okkur þeg-

María 
Gunnarsdóttir

Að skrifa minningagrein

Ekkert gjald er tekið fyrir birtingu minningagreina.
Þær eru einnig birtar á www.mbl.is/minningar.

Skilafrestur minningagreina er á hádegi tveimur virkum
dögum fyrir útfarardag, en á föstudegi vegna greina til
birtingar á mánudag og þriðjudag.

Fjöldi greina í blaðinu á útfarardag ræðst af stærð blaðsins
hverju sinni en leitast er við að birta allar greinar svo fljótt
sem auðið er. Hámarkslengd minningagreina er 3.000
tölvuslög með bilum. Lengri greinar eru vistaðar á vefnum,
þar sem þær eru öllum opnar.
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ar við áttum heima í Danmörk, þú
varst svo dugleg að senda okkur
myndir af okkur með þér og afa.

Það er svo sárt að horfa á
myndirnar af þér, en það er líka
gott að getað séð myndirnar og
munað allt það skemmtilega sem
við gerðum saman eins og ferð-
irnar upp í sumarbústað og líka
þegar þið komuð til okkar til
Danmerkur.

Það var alltaf svo gott að knúsa
þig, tala við þig og fá gott að
borða hjá þér. Það var líka gott að
getað hjálpað þér, sungið fyrir
þig og gaman að finna til morg-
unmat og kaffi í rúmið, þú varst
svo ánægð með það.

Nú ert þú engill sem situr hjá
Guði og passar okkur og við för-
um með bæn fyrir þig.

Vertu yfir og allt um kring
með eilífri blessun þinni,
sitji Guðs englar saman í hring
sænginni yfir minni.

(Sig. Jónsson frá Presthólum)

Við munum alltaf elska þig og
sakna þín alla ævi, elsku amma
Maja.

Þín barnabörn,
Birgitta Iðunn, 
Guðbjörg María og 
Jón Nikulás Ívarsbörn.

Elsku Maja systir, þú kvaddir
okkur hægt og hljótt, þú bæn-
heyrðir mig um að bíða eftir að ég
kæmi heim svo að ég gæti knúsað
þig og notið nærveru þinnar áður
en þú legðir af stað til pabba og
mömmu.

Síðustu sex mánuðir lífs þíns
voru þér og fjölskyldu þinni mikil
þolraun, en þú uppskarst eins og
þú sáðir, fékkst að ljúka ævinni í
faðmi fjölskyldunnar heima við
og voru börn þín og bóndi ósér-
hlífin í þeim efnum og erum við
systkini þín þeim afar þakklát
fyrir það.

Maja systir, þú varst einstök
manneskja eins og margir vita,
hafðir áskapaða hæfileika til að
gera öðrum til geðs, hafðir ljúfa
nærveru. Nafna þín, amma Maja
var ímynd þín, hún gekk um bæ-
inn með spraututöskuna þegar á
þurfti að halda, gegndi hlutverki
hjúkrunarkonu eða læknis eftir
þörfum og líknaði fólki til loka ef
óskað var, allt gert og gefið vegna
innri þarfar.

Það virðist sem þú hafir erft
þessi líknargen hennar og fram-
tíð þín var við sjúkraliðastörf á
Sjúkrahúsi Keflavíkur, þaðan
eiga margir góðar, ljúfar og ró-
andi minningar um sjúkraliðann
Maju.

Börn þín og barnabörn voru
þér afar hugleikin og var það aug-
ljóslega gagnkvæmt, þú naust
nærveru þeirra til lokastundar.

Ég varð þeirrar gæfu aðnjót-
andi að vera viðstaddur fæðingu
barna þinna þriggja og gaf það
mér mikla lífsfyllingu að þú
skyldir vilja halda í hönd mína á
þessum stærstu stundum lífs
þíns.

Veikindi þín voru þér afar erfið
og vissi enginn betur en þú hvert
stefndi og hvernig, talaðir um að
það væri eins og að vera fangi í
eigin líkama, þessa sex síðustu
mánuði lífs þíns þraukaðir þú í
gegnum með slíku æðruleysi að
enginn fær skilið, bara notið.

Fyrstu 10 ár ævi þinnar mót-
uðust á Tjarnargötu 6 í Keflavík,
þar var oft þröng á þingi, við sex
systkinin, foreldrar okkar, amma
Maja og Lóa, kona sem amma
hafði tekið undir sinn verndar-
væng og bættist oft við fólk sem
amma sá aumur á. Heimilið var
opið öllum og var því notað af
fólki sem kom lengra að og leik-
félagar okkar systkina voru alltaf
velkomnir.

Við vorum svo lánsöm að eiga
afa og ömmu í litlu býli í Miðnes-
hreppi sunnan við Sandgerði sem
heitir Miðkot. Þar voru gömlu
hjónin með búskap og dvöldum
við systkinin þar löngum stund-
um á sumrin við bústörf, þetta
fyrirkomulag létti vissulega sum-
arstörfin í heyskapnum og rekst-
ur fjölskyldunnar. 

Á eftir réttum fylgir oft að
sletta úr klaufunum og var það
einmitt á réttarballi í Vogum á
Vatnsleysuströnd 1968 sem leiðir
ykkar Togga lágu fyrst saman og
þróaðist það samband í farsælt
hjónaband til æviloka.

1960 flytjum við að Sólvalla-
götu 12 sem er við sömu gatna-
mót og sjúkrahúsið, það kom ekki
á óvart að þú gerðist snemma
gangastúlka þar og gegndir því
starfi þar til þú fórst í Hús-
mæðraskólann að Varmalandi.
Að því loknu hófstu nám í Sjúkra-
liðaskóla Íslands og að sjálfsögðu
starfaðirðu sem sjúkraliði á
Sjúkrahúsi Keflavíkur eins og
heilsan leyfði, eða þar til þú þurft-
ir sjálf að leggjast þar í sjúkra-
rúm.

Elsku Maja, við söknum þín og
hugur okkar er hjá fjölskyldu
þinni sem þú unnir svo heitt.

Einar Guðberg Gunnarsson.

María, elskuleg systir mín, er
dáin eftir mikla baráttu við mein
sem byrjaði fyrir 17 árum. Þá var
hægt að minnka meinið það mikið
að hún náði að halda því niðri þar
til fyrir rúmu ári að það tók upp á
því að stækka. 

Mæja var ekki bara systir mín
heldur líka vinkona. Það að þegar
ég hringdi í hana og að hún hafði
verið að fara að taka upp símann
og hringja í mig var svolítið und-
arlegt, sérstaklega þegar það
gerðist hvað eftir annað. Og eitt-
hvað sem átti bara að vera smá
spjall um eitt atriði endaði iðu-
lega með löngu samtali um allt
mögulegt og síminn gafst upp á
okkur og fór að gefa til kynna að
hleðslan væri að verða búin.

Hvað geri ég nú, Mæja? 
Ég hef jú allar minningarnar.

Ég get kallað fram þær minning-
ar sem ég vil, ef ég vel þessar sem
fær mig til að brosa t.d í Galta-
lækjarskógi um verslunarmanna-
helgi þegar þú fékkst okkur með
þér í að dansa sólardansinn þinn.
Og það virkaði oftar en ekki. Eða
í ferðum okkar sem við fórum
nokkur sumur, vikuferð við tvær
og yngsti sonur minn. Í Húsafell,
Akureyri, í bústað manstu? Ég
fór að reyna að vakna á undan þér
til að hella upp á þynnra kaffi, eða
reyna að fela grænu stuttbuxurn-
ar svo það myndi ekki draga fyrir
sól þegar þú færir í þær. Þegar
við keyptum okkur marsipankök-
ur og skárum þær í tvennt, þú
fékkst annan helminginn og ég
hinn. Eða þegar þú varst búin að
finna svo mörg grjót að þú baðst
okkur um að hjálpa þér að bera. 

Það var líka gaman að fara
með ykkur Togga í ótal ferðalög
og bíó. Við drógum kallana okkar
á myndina Grænir tómatar, þar
sem þeim leiddist allan tíman og
fannst á eftir þeir mega fara með
okkur á allar bílasölur til að jafna
sig. 

Það eru líka til erfiðar minn-
ingar, um þig veika, þegar mig
langaði að taka utanum þig og
lofa þér að allt myndi lagast. Ég
hélt að bænin hefði verið heyrð
þegar, eftir að þú varst skorin
upp og að von um bata glæddist.
En svo tók meinið sig upp aftur
og stækkaði enn meir. En í gegn-
um veikindi þín kynntist ég börn-
um þínum betur en áður. Það sem
þau eru búin að ganga í gegnum
og hvernig þau hafa tekið á þess-
um erfiðleikum hefur gert þau að
hetjum í mínum augum.

Elsku Toggi, Ívar, Gauja og
Halla, guð geymi ykkur og hjálpi
á þessum erfiðu tímum. 

Salvör og Reynir.

Ég var á leið í vinnuna að
morgni 7. september þegar sím-
inn hringdi. Það var hann bróðir
minn að tilkynna mér að konan
hans, Maja, hefði kvatt þá um
morguninn.

Mig setti hljóða. Ég var hjá
henni tveimur dögum áður. Hún
var mjög veik en þó svo sterk.
Hún átti erfitt með tal en það
kom glettnisglampi í augun þegar
hún þakkaði mér fyrir bláberja-

sultuna sem ég færði henni á af-
mælisdaginn hennar í ágúst.
Ekki datt mér þá í hug að næstu
fréttir af henni yrðu andlátsfrétt-
ir.

Hún gat verið heima í mestallt
sumar og hjálpaðist fjölskyldan
að með góðri aðstoð frá heima-
hjúkrun sem var tilbúin að veita
þá aðstoð sem þurfti. Gauja dóttir
hennar var þó aðalskipuleggjand-
inn í þessu ferli enda þaulvön að
stjórna sem hjúkrunarfræðingur
á hjartadeild.

Maja var sjúkraliði að mennt
og vann í mörg ár sem sjúkraliði á
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja.
Hún var námfús og kunni að nýta
sér þau tæki, sem í boði voru, til
að auðvelda umönnun sjúkra.
Hana hefur sjálfsagt ekki órað
fyrir að hún þyrfti á þeim að
halda sjálf svona fljótt.

Maja var mikill vinur foreldra
minna og kom oft í heimsókn og
fór með þeim í göngutúra á með-
an þau gátu. Þá var oft gengið
niður að sjó í Vogunum en pabbi
settist alltaf á sama steininn og
fékk sér í pípu meðan Maja og
mamma gengu niður á hafnar-
garð. Þegar Maja fór að verða
veik vildi hún stundum ganga
þessa leið og tillti hún sér þá á
„steininn hans Gumma“ eins og
hún sagði sjálf.

Toggi og Maja höfðu gaman af
að ferðast, bæði innanlands og ut-
an, og var þá húsbíllinn vel nýtt-
ur. Góða vini áttu þau í ýmsum
löndum og fóru þau í heimsókn til
þeirra og fengu þá í heimsókn,
stundum heilu fjölskyldurnar.
Fannst Maju það bara sjálfsagt
þó að hún væri orðin veik. Alltaf
var glatt á hjalla í kringum hana.

Hún var glaðlind og alltaf stutt
í brosið og hláturinn.

Eitt sinn þegar ég talaði við
hana sagði hún mér að hún væri
farinn að stunda „súludans“. Ég
hélt að mér hefði misheyrst en þá
sagði hún: „Já, hann Toggi smíð-
aði eina ágæta, festi hana í loft og
gólf og þarf ég ekki annað en að
teygja mig í hana þegar ég fer
fram úr rúminu.“ Og svo hló hún.

Oft talaði hún í gátum svo að
þeir sem umgengust hana ekki
daglega þurftu að staldra við og
athuga hvað hún meinti eigin-
lega. Eins og til dæmis þegar
annar handleggurinn vildi ekki
láta að stjórn þá skammaði hún
hann og kallaði „Lötu Maju“. Og
ef annar fóturinn var óþekkur þá
var hann „Lati Toggi“.

Hún var stolt af stóru fjöl-
skyldunni sinni og barnabörnin
dáðu hana. Þau eiga eftir að
sakna hennar mikið.

Elsku Toggi minn, Ívar, Gauja
og Halla. Guð gefi ykkur styrk til
að takast á við breyttan tíma.

Maja mín. Sumarlandið bíður
þín með litskrúðugum blómum.

Lilja J. Guðmundsdóttir.

Stundum verður manni orða
vant, núna er eitt af þeim skipt-
um. Þetta segir það sem segja
þarf:

Lítil börn að leika sér
ljósið ofan höfði þér.
Gamalt fólk fuglar á grein
stúlka kyssir ungan svein.

Ég sé fjöllin full af þrá.
Ég sé reiðina hopa frá.
Ég sé vorið varlega
vitja þín, mín fallega.

Vonin vakir þennan dag,
veröldin kallar á þig.
Í höfði mínu söng lítið lag
um leið og þú kvaddir mig.

Ég trúi á kærleikann,
ég trúi á börnin smá,
ég trúi á þig,
ég trúi á sannleikann
og ég trúi á þig.

(Bubbi Morthens)

Kærar þakkir fyrir samfylgd-
ina, kæra Mæja.

Toggi, Ívar, Gauja, Halla og
fjölskyldur, okkar dýpstu samúð-
arkveðjur.

Sigurður, Hrefna og börn.

Ég kynntist Maríu Gunnars-
dóttur þegar ég kom í sóknar-
nefnd Kálfatjarnarkirkju þar
sem hún var fulltrúi. Ég kynntist
henni vel í gegnum þetta sameig-
inlega áhugamál okkar, við hitt-
umst samt ekki oft en á meðan við
störfuðum saman skapaðist
traust og skilningur sem var mér
mikils virði. María kom mér fyrir
sjónir sem ljúf og elskuleg kona
þó hún væri fylgin sér. Hún stóð
með því sem henni þótti rétt og
lét ekki álit annarra þvælast fyrir
sér ef henni fannst hún hafa góð-
an málstað að verja.

Ég sat með Maríu í sóknar-
nefnd í 7 ár – frá því að ég kom í
nefndina og þar til hún hætti
fylgdust við félagar með breyt-
ingum á heilsufari hennar sem að
lokum ollu því að hún varð að
hætta störfum fyrir kirkjuna.
Undir það síðasta voru veikindin
farin að hafa veruleg áhrif á hana
og það tókum við öll nærri okkur.

En María var sterk kona og
vildi standa vaktina fyrir sam-
félagið sitt og kirkjuna og lagði
sitt af mörkum til að byggja upp
og bæta á sinn hæga en ákveðna
hátt.

Hún var fjölskyldu sinn aug-
ljóslega mikil stoð, hún sýndi ást
sína á barnabörnunum þannig að
ekki var um að villast og var sí-
fellt með hugann við að vera til
staðar fyrir fjölskyldu sína.

Allri fjölskyldunni votta ég
mína dýpstu samúð, börnum,
barnabörnum og tengdabörnum
og ekki síst félaga mínum honum
Togga sem nú hefur misst sinn
trausta lífsförunaut. Guð blessi
ykkur öll í sorginni og styrki ykk-
ur til að gera minningu þessarar
fallegu konu sem sterkasta.

Dýpsta sæla og sorgin þunga,
svífa hljóðlaust yfir storð.
Þeirra mál ei talar tunga,
tárin eru beggja orð.

(Ólöf Sigurðardóttir frá Hlöðum)

Inga Sigrún Atladóttir.

Elsku Ólöf.
Alltaf öðru hverju heyrir

maður brandara um stjórnsam-
ar og illskeyttar tengdamæður.
Um þig áttu engir slíkir við. Þú
varst þvert á móti besta
tengdamóðir sem hægt er að
óska sér. Frá okkar fyrstu
kynnum tókstu mér opnum
örmum og hefur æ síðan sýnt
mér sömu umhyggju og virð-
ingu og þínum eigin börnum.
Fyrir það vil ég nú þakka. Í
mínum augum varst þú sann-
kölluð hvunndagshetja. Þú
tókst á við hvert verkefni sem
þér var falið af einstakri vand-
virkni og æðruleysi. Þú kvart-
aðir aldrei þótt á móti blési,
heldur brettir upp ermar og
gerðir það sem gera þurfti. 

Hógværð og jafnaðargeð
voru sterkir þættir í skapgerð
þinni en einnig heiðarleiki og
festa. Þú miðlaðir gildum þín-
um af þolinmæði en ákveðni til
þinna nánustu og það veganesti
verður aldrei frá okkur tekið.
Glaðlyndið og húmorinn var
heldur aldrei langt undan. Það
var oft óborganlegt að sitja og
spjalla við þig um menn og mál-
efni, þú áttir svo auðvelt með að
sjá spaugilegu hliðarnar.
Kímnu brosinu og glettninni í
augum þínum á þessum stund-
um gleymi ég aldrei.

Á tímamótum hvarflar hug-
urinn gjarnan til baka og minn-
ingar sækja á. Nú minnist ég
allra stundanna sem við sátum

Ólöf Ágústa 
Ólafsdóttir
✝ Ólöf Ágústa

Ólafsdóttir
fæddist á Ak-
ureyri 8. mars
1945. Hún lést á
Landspítalanum
við Hringbraut 25.
ágúst 2011. 

Útför Ólafar
fór fram frá
Laugarneskirkju
6. september
2011.

yfir kaffibolla og
spjalli, spáðum í
mataruppskriftir
eða prjónuðum
hvor í sínu horni.
Handavinna var
okkar sameiginlega
áhugamál og á því
sviði leystum við
mörg vandamál
með samvinnu. Þau
eru ófá skiptin sem
við sátum niður-

sokknar í að telja út mynstur
eða spá í úrtökur, síðast fyrir
tæpum mánuði. Allar fallegu
flíkurnar sem þú prjónaðir á
okkur í gegnum tíðina bera
þess vitni hvílíkur snillingur þú
varst í höndunum. Ég minnist
líka allra skiptanna sem ég sótti
börnin okkar Gunna til þín í
pössun. Ævinlega úttroðin af ís
og góðgæti eftir dekrið hjá
ömmu og afa, og alsæl með
vistina. Þín er sárt saknað á
þeim bæ. 

Þú fylgdist líka vel með okk-
ur fullorðna fólkinu og sýndir
því sem við vorum að fást við
hverju sinni einlægan áhuga.
Þú studdir okkur á alla lund og
gerðir okkur allt til góða án
þess nokkurn tíma að telja það
eftir þér eða finnast það um-
talsvert. Allt þetta og svo miklu
meira ber að þakka.

Gangan með þér síðustu
mánuði og vikur var erfið en
henni tengjast engu að síður
dýrmætar minningar. Fyrir
okkur sem syrgjum þig er þessi
tími ómetanlegur, fullur af
hlýju, ást og þakklæti. 

Að leiðarlokum vil ég þakka
þér fyrir allan stuðninginn við
okkur Gunna, kærleikann sem
þú sýndir okkur og börnunum
okkar og allt sem þú kenndir
mér. Samleiðin með þér gerði
mig að betri manneskju. Farðu
vel, elsku Ólöf. Minning þín lifir
með okkur.

Þín tengdadóttir,
Kristrún (Kiddý).

Til hjónanna og fjölskyldunn-
ar á Freyjugötu 4 var gott að
koma, þar voru fréttir úr hún-
vetnsku dölunum þyngri á vog en

Ingibjörg
Gunnarsdóttir
✝ Ingibjörg

Gunnarsdóttir
fæddist á Svína-
vatni í Austur-
Húnavatnssýslu
23. maí 1921. Hún
andaðist á hjúkr-
unarheimilinu Sól-
túni hinn 30. ágúst
2011. 

Útför Ingi-
bjargar fór fram
frá Fossvogskap-
ellu 13. september 2011.

landsmál, tónlist í
hávegum höfð, hlýja
í viðmóti og borgar-
stamur dalastrákur
fór jafnan sælli það-
an – og saddari.
Ingibjörg var akkeri
þessa heimilis og
samstiga voru hjón-
in í gestrisni sinni.
Rætur þeirra lágu
fyrir norðan en
greinarnar og stofn-

inn laufguðust fagurlega suður í
Þingholtum. Sælt er að hugsa til
velgerðarmanna sinna. 

Blessuð sé minning Ingi-
bjargar Gunnarsdóttur.

Ingi Heiðmar Jónsson.

„Afi minn heitir Páll, hann á
fullt af orðum og klæðir sig eins
og mörgæs.“ Fyrir litlum strák
var fátt meira spennandi en að
koma við á Kvisthaganum og
horfa stoltur á afa sinn klædd-
an í kjólföt á leið á fund í Frí-
múrarareglunni.

Seinna þegar ég var spurður
hverra manna ég væri nægði
mér að segja nafn þitt. Það
þurfti ekki að geta kjólfatanna
eða orðanna sérstaklega. Þann-
ig breytti litlu þó ég færi
ótroðnar brautir á alþjóðavett-
vangi, ég var alltaf barnabarnið
þitt þegar kom að kollegum í
utanríkisþjónustunni.

Litríkar orðurnar voru sann-
arlega skemmtilegar en mest
kunni ég að meta þegar þú
fórst í bólakaf í baði og bjóst til
loftkúlur, eða þegar þú last fyr-
ir mig spennandi sögur. Þegar
ég var orðinn of gamall fyrir
slíka samveru varstu ennþá

Páll Ásgeir
Tryggvason
✝ Páll Ásgeir

Tryggvason
fæddist í Reykjavík
19. febrúar 1922.
Hann lést á Dvalar-
og hjúkrunarheim-
ilinu Grund 1. sept-
ember 2011. 

Útför Páls Ás-
geirs Tryggvason-
ar var gerð frá
Neskirkju í Reykja-
vík 9. september
2011.

mér við hlið til að
gleðja og styðja.
Ég mun alltaf búa
að því að þið amma
gerðu mér kleift að
læra klassískan
söng og gáfuð mér
brauðsneið með li-
verpostaði þegar
ég heimsótti ykkur.
Stundir okkar sam-
an í sendiráðsbú-
stöðum Oslo, Bonn

og Moskvu voru ein mestu æv-
intýri æsku minnar. Ég kom
heim ríkari af kímnigáfu þinni,
félagsskap og litlum hundrað-
köllum sem þú laumaðir að mér
á stundum sem við áttum bara
tveir.

Af þér lærði ég óbilandi
sjálfstraust. Það var ósjaldan
minnst á hvað genin voru góð,
hversu frábærlega vel sósan
sem þú gerðir smakkaðist og
það var fylgst náið með hvernig
ég stæði mig í söngskólanum,
enda var ég með röddina þína.
Afi, þú átt svo stóran og
skemmtilegan hluta af mínu lífi
og það er mikill missir að þér
nú þegar þú ert farinn.

Það er svo margt í þér sem
er mér hvatning til eftirbreytni
eins og höfðingsskapur þinn,
reisn og kímnigáfa. Ég veit
ekki hvernig mér gengur en get
þó stært mig af því að eiga orðu
eins og þú. Hún er nafnið þitt
sem ég ber með stolti.

Páll Ásgeir Davíðsson.
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Uppboð
Framhald uppboðs á eftirfarandi eignum verður háð á þeim
sjálfum, sem hér segir:

Kirkjubraut 19, mhl. 01-0101, fnr. 210-1825, Akranesi, þingl. eig.
Sigríður Guðmundsdóttir, gerðarbeiðendur Akraneskaupstaður og
Íbúðalánasjóður, miðvikudaginn 21. september 2011 kl. 13:00.

Stillholt 19-21, mhl. 01-0701 íbúð og stæði í bílg. 02B19, fnr. 227-6933,
Akranesi, þingl. eig. Már Jónsson, gerðarbeiðendur Íbúðalánasjóður
og Vátryggingafélag Íslands hf., miðvikudaginn 21. september 2011
kl. 13:15

Sýslumaðurinn á Akranesi,

14. september 2011.

Uppboð
www.naudungarsolur.is

Framhald uppboðs á eftirfarandi eignum verður háð á þeim
sjálfum, sem hér segir:

Síðumúli 8, 201-5211, Reykjavík, þingl. eig. Lindareign ehf.,
gerðarbeiðandi BYR hf., mánudaginn 19. september 2011 kl. 14:15.

Skipholt 50c, 222-6442, Reykjavík, þingl. eig. Lindareign ehf.,
gerðarbeiðandi BYR hf., mánudaginn 19. september 2011 kl. 13:45.

Skipholt 50c, 222-6443, Reykjavík, þingl. eig. Lindareign ehf.,
gerðarbeiðandi BYR hf., mánudaginn 19. september 2011 kl. 13:30.

Vesturgata 6-8, 200-0567, Reykjavík, þingl. eig. Kirkjuhvoll sf., gerðar-
beiðandi Frjálsi fjárfestingarbankinn hf., mánudaginn 19. september
2011 kl. 11:00.

Vesturgata 6-8, 222-3220, Reykjavík, þingl. eig. Kirkjuhvoll sf., gerðar-
beiðandi Frjálsi fjárfestingarbankinn hf., mánudaginn 19. september
2011 kl. 10:30.

Vesturgata 10, 200-0570, Reykjavík, þingl. eig. Kirkjuhvoll sf., gerðar-
beiðandi Frjálsi fjárfestingarbankinn hf., mánudaginn 19. september
2011 kl. 11:30.

Víðimelur 38, 202-6945, Reykjavík, þingl. eig. Júlíus Viðar Axelsson og
Margrét Sif Hafsteinsdóttir, gerðarbeiðandi Íbúðalánasjóður, mánu-
daginn 19. september 2011 kl. 10:00.

Sýslumaðurinn í Reykjavík,

14. september 2011.

Uppboð
www.naudungarsolur.is

Uppboð munu byrja á skrifstofu embættisins að Skógarhlíð 6,
Reykjavík, sem hér segir á eftirfarandi eignum:

Aðalstræti 9, (01-0002) fastanr. 229-6383, Reykjavík, eignarhluti
Fermeters ehf. sem er 1,864% götuhæðar, þingl. eig. Fermeter ehf.,
gerðarbeiðandiTryggingamiðstöðin hf., mánudaginn 19. september
2011 kl. 10:00.

Álafossvegur 23, 227-0805, Mosfellsbæ, þingl. eig. Ólafur Jónsson,
gerðarbeiðandi NBI hf., mánudaginn 19. september 2011 kl. 10:00.

Bárugata 9, 200-1858, Reykjavík, þingl. eig. Agnar Gunnar Agnarsson,
gerðarbeiðandi Bárugata 9, húsfélag, mánudaginn 19. september
2011 kl. 10:00.

Bergstaðastræti 25, 200-7066, Reykjavík, þingl. eig. ÞK verk ehf.,
gerðarbeiðendur Frjálsi fjárfestingarbankinn hf. ogTollstjóri,
mánudaginn 19. september 2011 kl. 10:00.

Blesugróf 31, 203-8296, Reykjavík, þingl. eig. Ágústa Jóhannsdóttir og
Sigurður Sigfús Eiríksson, gerðarbeiðendur Íbúðalánasjóður og
Tryggingamiðstöðin hf., mánudaginn 19. september 2011 kl. 10:00.

Breiðavík 20, 222-3254, 50% eh., Reykjavík, þingl. eig. Kristinn Ólafur
Jónsson, gerðarbeiðendur Breiðavík 20, húsfélag og Vátrygginga-
félag Íslands hf., mánudaginn 19. september 2011 kl. 10:00.

Eiðistorg 3, 206-7247, Seltjarnarnesi, þingl. eig. Lýður Árni Friðjóns-
son, gerðarbeiðandi Höldur ehf., mánudaginn 19. september 2011 kl.
10:00.

Eyjabakki 1, 232-1213, Kjósarhreppi, þingl. eig. Eyjaberg ehf., gerðar-
beiðandi Rekstrarfélagið Járnhálsi 2 ehf., mánudaginn 19. september
2011 kl. 10:00.

Eyjafell 14, 231-1509, Kjósarhreppi, þingl. eig. Runólfur Bjarnason og
þb. Ágústu Friðfinnsdóttur, gerðarbeiðandi Húsasmiðjan ehf.,
mánudaginn 19. september 2011 kl. 10:00.

Flétturimi 11, 204-0176, 50% ehl., Reykjavík, þingl. eig. KatrínThelma
Jónsdóttir, gerðarbeiðendur Flétturimi 11, húsfélag, Íbúðalánasjóður,
Sýslumaðurinn á Blönduósi ogTryggingamiðstöðin hf., mánudaginn
19. september 2011 kl. 10:00.

Flugumýri 8, 225-1335, Mosfellsbæ, þingl. eig. Árben ehf., gerðar-
beiðandi Sýslumaðurinn í Kópavogi, mánudaginn 19. september 2011
kl. 10:00.

Flugumýri 8, 231-1174, Mosfellsbæ, þingl. eig. Árben ehf., gerðar-
beiðendur Mosfellsbær og Sýslumaðurinn í Kópavogi, mánudaginn
19. september 2011 kl. 10:00.

Framnesvegur 55, 202-5226, 50% ehl., Reykjavík, þingl. eig. Eiríkur
Eiríksson, gerðarbeiðandi Davíð Benedikt Gíslason, mánudaginn
19. september 2011 kl. 10:00.

Frostafold 77, 204-1669, Reykjavík, þingl. eig. Bryndís Liv Meyer,
gerðarbeiðendur Kreditkort hf. og Vátryggingafélag Íslands hf.,
mánudaginn 19. september 2011 kl. 10:00.

Grensásvegur 16, 201-5618, Reykjavík, þingl. eig. Hux ehf., gerðar-
beiðendur NBI hf. og Sjóvá-Almennar tryggingar hf., mánudaginn
19. september 2011 kl. 10:00.

Grettisgata 64, 223-6820, Reykjavík, þingl. eig. Gamli Grettir 2009 ehf.,
gerðarbeiðendur Íslandsbanki hf., Reykjavíkurborg og Vörður
tryggingar hf., mánudaginn 19. september 2011 kl. 10:00.

Háagerði 57, 203-4811, Reykjavík, þingl. eig. Ásgeir Halldórsson,
gerðarbeiðandi Íbúðalánasjóður, mánudaginn 19. september 2011
kl. 10:00.

Heiðargerði 114, 203-3620, 70% ehl., Reykjavík, þingl. eig. Lára María
Theódórsdóttir, gerðarbeiðandi Sýslumaðurinn á Höfn Hornafirði,
mánudaginn 19. september 2011 kl. 10:00.

Hringbraut 39, 202-7275, 79% ehl., Reykjavík, þingl. eig. Björn
Jörundur Friðbjörnsson, gerðarbeiðendur Söfnunarsjóður lífeyris-
réttinda ogTollstjóri, mánudaginn 19. september 2011 kl. 10:00.

Hringbraut 119, 202-4697, Reykjavík, þingl. eig. Friðrik Magnússon,
gerðarbeiðandi Íbúðalánasjóður, mánudaginn 19. september 2011
kl. 10:00.

Kristnibraut 101, 226-7425, 50% ehl., Reykjavík, þingl. eig.
Guðmundur Þór Magnússon, gerðarbeiðandi Kristnibraut 99-101,
húsfélag, mánudaginn 19. september 2011 kl. 10:00.

Laufrimi 18, 222-6495, Reykjavík, þingl. eig. Sigurbjörg Ísfeld Eggerts-
dóttir, gerðarbeiðandi Íbúðalánasjóður, mánudaginn 19. september
2011 kl. 10:00.

Laugavegur 7, 225-0053, Reykjavík, þingl. eig. J. Brynjólfsson ehf.,
gerðarbeiðandiTryggingamiðstöðin hf., mánudaginn 19. september
2011 kl. 10:00.

Laugavegur 7, 225-0054, Reykjavík, þingl. eig. J. Brynjólfsson ehf.,
gerðarbeiðandiTryggingamiðstöðin hf., mánudaginn 19. september
2011 kl. 10:00.

Veghúsastígur 9, 200-3266, Reykjavík, þingl. eig. þb. Lindarbyggð
ehf., gerðarbeiðendur Arion banki hf., Reykjavíkurborg og Sjóvá-Al-
mennar tryggingar hf., mánudaginn 19. september 2011 kl. 10:00.

Sýslumaðurinn í Reykjavík,

14. september 2011.

Elsku kæra vinkona
Ég á ekki til nóg af orðum til

að lýsa þér. Mig langar að segja
margt en geymi það hjá mér.

Það sem þú hefur afrekað á
þinni leið er meira en margt.

Hlýjan sem streymdi frá þér

Elín Birna 
Árnadóttir
✝ Elín Birna

Árnadóttir
fæddist 23. júlí árið
1956. Hún lést á
líknardeild Land-
spítalans í Kópa-
vogi 1. september
2011.

Útför Elínar
Birnu fór fram frá
Hafnarfjarð-
arkirkju 13. sept-
ember 2011.

vermdi mig og mín
börn ávallt.

Þú varst alltaf
með opinn faðminn,
hvað sem þú og þín
fjölskylda genguð í
gegnum þá var tekið
á móti manni með
hlýju og kærleik.

Við áttum alltaf
góðar stundir sem
munu fylgja mér
alla tíð.

Þú ert ljósið sem aldrei slokkn-
ar.

Elsku Ómar, Valgeir, Aníta og
fjölskylda.

Sendi ykkur styrk og ævilanga
hlýju.

Heiðrún og 
fjölskylda.

Fiðringur kominn í Selfyssinga
Vetrarstarf Bridsfélags Selfoss og nágrennis hefst

föstudaginn 30. september með aðalfundi. Fundurinn
hefst kl. 20 í Tryggvaskála. Að loknum aðalfundi verður
svo tekið í spil.

Eldri borgarar Hafnarfirði
Þriðjudaginn 13. september var spilað á 14 borðum hjá

FEBH með eftirfarandi úrslitum í N/S:
Stígur Herlufsen - Sigurður Herlufsen 376
Sigurður Emilsson - Sigurður Njálsson 344
Oliver Kristófersson - Magnús Oddss. 337
Albert Þorsteinss. - Kristófer Magnúss. 331
Ólafur Ingvarss. - Sigurberg Elentínuss. 329

AV. 
Auðunn Guðmundss. - Guðm. Péturss. 417
Anton Jónsson - Ólafur Ólafsson 390
Bjarnar Ingimars - Bragi Björnsson 370
Júlíana Sigurðard. - Kristján Björnss. 347
Tómas Sigurjss. - JóhannesGuðmanns. 321

Það fer vel af stað hjá Bridsfélagi Reykjavíkur
Metþáttaka er í Cavendish tvímenningi BR. 44 pör.
Að loknu fyrsta kvöldi af þremur, er staðan þessi.

Haukur Ingason - Jón Þorvarðarson 1456 
Aron Þorfinnsson - Guðm. Snorrason 1110 
Kjartan Ásmundss. - Stefán Jóhannss. 1099

Sjá nánari úrslit á heimastíðu BR. 

BRIDS
Umsjón Arnór G. Ragnarsson| norir@mbl.is

Síðasta heimsókn mín til
Guggu systur minnar var eins
og heilög stund fæðingar og
dauða. Kyrrðin ríkti og ég vissi
að hún væri að kveðja þessa
jarðvist og á leið í aðra tilvist
sem enginn veit hver er. Hún
var á milli svefns og vöku en
skynjaði samt í þögninni snert-
ingu mína, augnsamband og

Guðbjörg
Ólafsdóttir 

✝ Guðbjörg
Ólafsdóttir

fæddist á Ísafirði
18. ágúst 1927. Hún
lést á Hjúkr-
unarheimilinu Eir
4. september 2011.

Útför Guð-
bjargar var gerð
frá Fossvogskirkju
12. september
2011.

nærveru. Samtal
okkar var einlægt
og stutt; bara
nokkrar setningar
en fallegar.

Þegar ég kom
heim fór ég að
hugsa um okkar
góða systrasam-
band.

Við efuðumst
aldrei um væntum-
þykju og virðingu

okkar fyrir hvor annarri, og
aldrei lentum við í illdeilum við
hvor aðra né ásökunum. Að því
leyti vorum við gæfusamar
systur. Það var sárt að heyra
lát hennar tveim dögum síðar
en góðu minningarnar um hana
lina sársaukann.

Gugga systir var sérlega ljúf,
kærleiksrík og göfug kona. Ég

var svo lítil þegar hún flutti að
heiman en man samt hve leik-
full hún var og skemmtileg.
Hún kunni að skálda spennandi
sögur, gantast, setja sig í alls-
konar gervi og leika við okkur
krakkana. Ef eitthvað bjátaði á
þá var hún tilbúin að veita
hjálp. Hjá henni var alltaf
öruggt skjól.

Á sex ára afmælisdaginn
minn fæddi Gugga hann Óla
Vigni. Það var stór afmælisgjöf
fyrir okkur mömmu sem einnig
átti afmæli þann dag.

Gugga og Sigurður, fyrrver-
andi eiginmaður hennar, eign-
uðust tvö yndisleg börn í við-
bót, þau Guðmund Hafstein og
Önnu Filippíu. Eftir að þau
skildu kom Gugga heim til Ísa-
fjarðar með börnin og var þar
um tíma. Síðar réð hún sig sem
ráðskonu að Álftanesi í Mýrum
og þar kynntist hún honum
Gísla sínum sem átti eftir að
verða hennar stoð og styrkur
alla hennar ævi. Hann var fyr-
irmyndar-fósturfaðir barnanna
hennar. Síðar eignuðust þau
saman þrjú yndisleg börn,
Stefán Bjarna, Maríu Sigríði og
Guðbjörgu Ólafíu. 

Þau áttu hlýlegt heimili sem
stóð opið fyrir okkur ættingj-
unum. Alltaf var gott að koma
til þeirra. Þau bjuggu lengst af
í Reykjavík en einnig í nokkur
ár á Ísafirði.

Þrátt fyrir húsmóðurstörfin,
barnauppeldið, veikindi og áföll
tók Gugga þátt í ýmsum fé-
lagsstörfum og var alltaf að
skapa eitthvað. Hún hannaði
fallegar flíkur og þjóðbúninga á
brúður, samdi ljóð, sögur,
krossgátur, leikrit og skraut-
skrifaði ljóð og í gjafabækur.
Hún hafði líka fallega söngrödd
og söng í nokkrum kórum.

Með söknuði kveð ég Guggu
systur og þakka henni fyrr alla
hennar umhyggju, kennslu og
ógleymanlegar samverustund-
ir.

Ég bið alla verndarvætti að
styrkja Gísla eiginmann henn-
ar, börnin þeirra og fjölskyldur
og aðra ættingja og vini.

Hvíl í friði, elsku systir,
Jóhanna Fjóla Ólafsdóttir.

Ég vil í fáum orðum minnast
elsku vinkonu minnar hennar
Siggu Beinteins eins og ég kallaði
hana alltaf. Ég kynntist henni
fyrst þegar ég passaði son hennar
Valgeir sumarlangt. Ég var þá 11
ára gömul og heillaðist strax af
þessari litlu fallegu konu sem var
svo stór persóna og gaf svo mikið

Sigríður Beinteinsdóttir
✝ Sigríður Bein-

teinsdóttir
fæddist 25. júlí
1913. Hún lést á
hjúkrunardeild V2
á Grund 1. sept-
ember 2011. 

Útför Sigríðar
Beinteinsdóttur var
gerð frá Langholts-
kirkju 9. september
2011.

af sér. Ég var strax
tekin eins og ein af
fjölskyldunni.

María móðursyst-
ir Siggu sem var
mikið á heimilinu og
Valur maðurinn
hennar sýndu mér
alla tíð mikla góð-
vild.

Ég sóttist mikið
eftir að fara á þetta
glaðværa heimili og

hlusta á tónlistina sem alltaf var
mikið um. Annað hvort Sigga og
Gunna systir hennar að spila fjór-
hent eða Óli Már, sonur Siggu, að
spila Bítlana. Fyrir utan allar
stundirnar sem hún gaf sér til að
spjalla við mig, en hún talaði jafn-
an við mig eins og jafnaldra sinn.

Já, hún Sigga mótaði mig mik-

ið, enda sótti ég mikið í félagsskap
hennar og hún var alla tíð mín
besta trúnaðarvinkona.

Og ekki minnkaði sambandið
eftir að ég varð fullorðin og gifti
mig. Þá leitaði ég jafnan til hennar
ef mig vantaði uppskriftir að rab-
babara- eða rifsberjahlaupi svo ég
tali nú ekki um allan fína matinn
og kökurnar sem hún gerði. Það
var ósjaldan að ég hringdi í hana
þegar ég var farin að halda heimili
til að fá uppskriftir að einhverjum
réttinum eða kökunum sem ég
hafði fengið hjá henni. Já, hún
Sigga hafði alltaf tíma fyrir mig.

Ég kveð Siggu Beinteins með
þakklæti fyrir allt sem hún gerði
og gaf mér.

Megi góður Guð taka hana í
faðm sér.

Björk.

Morgunblaðið birtir minn-
ingargreinar endurgjalds-
laust alla útgáfudaga.

Skil | Þeir sem vilja senda
Morgunblaðinu greinar eru
vinsamlega beðnir að nota inn-
sendikerfi blaðsins. Smellt á
Morgunblaðslógóið í hægra
horninu efst og viðeigandi lið-
ur, "Senda inn minning-
argrein", valinn úr felliglugg-
anum. Einnig er hægt að slá
inn slóðina www.mbl.is/
sendagrein
Undirskrift | Minning-
argreinahöfundar eru beðnir að
hafa skírnarnöfn sín en ekki
stuttnefni undir greinunum.
Myndir | Hafi mynd birst í til-
kynningu er hún sjálfkrafa not-
uð með minningargrein nema
beðið sé um annað. Ef nota á
nýja mynd skal senda hana
með æviágripi í innsendikerf-
inu. Hafi æviágrip þegar verið
sent er ráðlegt að senda mynd-
ina á netfangið minning@
mbl.is og láta umsjónarmenn
minningargreina vita.

Minningargreinar
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2 5 8 7 6 9 3 1 4
1 9 7 4 2 3 8 5 6
6 4 3 5 8 1 9 2 7

Efsta stigMiðstig Lausn síðustu sudoku

Þrautin felst í því að fylla
út í reitina þannig að í
hverjum 3x3-reit birtist
tölurnar 1-9. Það verður að
gerast þannig að hver níu
reita lína bæði lárétt og
lóðrétt birti einnig tölurnar
1-9 og aldrei má tvítaka
neina tölu í röðinni.

Í dag er fimmtudagur 15. september,
258. dagur ársins 2011

Orð dagsins: Hver er sá, er mun gjöra
yður illt, ef þér kappkostið það sem
gott er? (1Pt. 3, 13.)

Garðakaffi á Akranesi var fullt út
úr dyrum síðdegis á þriðjudag

þegar þar var haldið teiti í tilefni af
útkomu bókar Sigríðar Víðis Jóns-
dóttur, Ríkisfang: Ekkert, um flótta
átta kvenna og 21 barns frá Írak á
Akranes. Það var kannski ekki að
furða því að öllum íbúum Akraness
var boðið í veisluna. 

x x x

Íútgáfuteitinu var ljúffengur pal-
estínskur matur á boðstólum og

palestínskir munir glöddu augað.
Árni Múli Jónasson bæjarstjóri talaði
um það hvað koma flóttakvennanna
og barna þeirra hefði auðgað mann-
lífið á Akranesi. Sigríður Víðis þakk-
aði flóttakonunum fyrir samstarfið.
Orð hennar voru þýdd yfir á arab-
ísku. Tvær þeirra, Lína og Ayda, sem
eru í aðalhlutverkum í bókinni, þökk-
uðu henni fyrir á móti og greinilegt að
sterk vinátta hefur myndast á milli
flóttakvennanna og höfundarins. 

x x x

Fallegasta augnablikið var þegar
nokkur barna flóttakvennanna

stilltu sér upp fyrir miðju gólfi til að
syngja. Þau áttu greinilega ekki von á
slíku margmenni og leist ekki á blik-
una, en tókst að yfirvinna feimnina og
syngja lagið.

x x x

Bók Sigríðar Víðis er þrekvirki.
„Ætli stjórn Bush hafi séð fyrir

sér fólk í tjaldi í ískulda þegar hún
skipulagði fyrirbyggjandi árás á ann-
að land?“ spyr hún á einum stað í
bókinni. Oft vill gleymast þegar
fjallað er um fjarlæg átök að þau
koma harðast niður á almenningi,
einstaklingum. Sú fjarlægð hverfur í
bók Sigríðar Víðis, sem í raun lýsir
því hvernig einstaklingar verða leik-
soppar í alþjóðlegum átökum. Hún
segir sögu palestínsku kvennanna
með tvær þeirra í forgrunni og fléttar
saman við heimssöguna með áhrifa-
miklum hætti þannig að lesandinn
sogast með. Víkverji er þeirrar
hyggju að Ríkisfang: Ekkert sé með
því besta, sem gert hefur verið í ís-
lenskri blaðamennsku og eigi erindi
út fyrir landsteinana.
víkverji@mbl.is

Víkverjiskrifar

Krossgáta
Lárétt | 1 rölta, 4 handsama,
7 andstuttur, 8 þráðorm, 9
deilur, 11 leðju, 13 lestaði,
14 smámunir, 15 málmur, 17
agnar, 20 málmur, 22 skaut,
23 tákn, 24 flangsast 
upp á, 25 óbeit.

Lóðrétt | 1 sterkja, 2 reiði, 3
peninga, 4 faðmur, 5 manns-
nafn, 6 skynfærið, 10
ánægja, 12 hnöttur, 13
mann, 15 jafningur, 16 á
hverju ári, 18 afstyrmi, 19
snúið, 20 minnugir á mis-
gerðir, 21 lyftast.

Lausn síðustu krossgátu

Lárétt 1 þrotlaust, 8 grúts, 9 afmái, 10 kið, 11 stara, 13 innan,
15 flagg, 18 smátt, 21 lút, 22 titra, 22 arinn, 24 þróttlaus.
Lóðrétt 2 rjúpa, 3 tuska, 4 anaði, 5 samin, 6 Ægis, 7 kinn, 12 ríg,
14 næm, 15 fita, 16 aftur, 17 glatt, 18 stall, 19 átinu, 20 tind.
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BRIDS
Guðmundur Páll Arnarson | ritstjorn@mbl.is

Bikarinn. S-NS. 

Norður
♠42
♥1075
♦107
♣ÁKG753

Vestur Austur
♠987653 ♠ÁG10
♥KD62 ♥4
♦32 ♦G9865
♣4 ♣10986

Suður
♠KD
♥ÁG983
♦ÁKD4
♣D2

Suður spilar 6G.
Hrólfi Hjaltasyni þóttu tvíspil suðurs í

svörtu litnum grandleg ásýndum og
ákvað að opna á 2G, þrátt fyrir fimmlit-
inn í hjarta. Makker hans, Sveinn Rúnar
Eiríksson, bauð upp í slemmu með 4G
og Hrólfur tók boðinu, lyfti í 6G. Út kom
spaði upp á ás austurs og ♦5 til baka.

Spilið er frá úrslitaleik bikarkeppn-
innar á sunnudaginn, milli sveita Grant
Thorntons og Haustaks, sem Grant
vann 144-116. Hrólfur og Sveinn Rúnar
eru Grantverjar, en í andstöðunni voru
Haustaksmennirnir Ragnar Her-
mannsson og Aron Þorfinnsson. Hrólfur
leit tortrygginn á Aron í austur. „Á nú
að plata mann niður á borðleggjandi
spili?“ Nei, Hrólfur hélt ekki. Hann drap
á ♦Á, tók ♥Á og ♠K, síðan öll laufin í
von um þvingun í rauðu litnum. En Vín-
arbragðið lét á sér standa og slemman
fór niður.

Afmælisdagur knattspyrnukonunnar Guðrúnar
Sóleyjar Gunnarsdóttur verður með rólegra móti
þó svo að um stórafmæli sé að ræða, en hún er þrí-
tug í dag. Ástæðan er sú að Guðrún Sóley er
barnshafandi og á von á frumburði sínum, strák, á
allra næstu dögum. Guðrún sem er búsett í Stokk-
hólmi ásamt kærasta sínum og verðandi barns-
föður, Helga Má Magnússyni, lætur þó daginn ekki
fara til spillis. Hún hyggst slaka á sem best hún
getur, láta Helga Má dekra við sig og fara út að
borða á góðan indverskan veitingastað í kvöld.

Guðrún hefur verið búsett í Svíþjóð frá vorinu
2009 og leikið með Djurgården í Stokkhólmi, en er án samnings sem
stendur. Hún fékk afar slæmt höfuðhögg í fyrsta leik íslenska lands-
liðsins í úrslitakeppni Evrópumeistaramótsins í Finnlandi haustið
2009 en það hefur haldið henni utan vallar, og svo óléttan. 

Þrátt fyrir þetta hefur Guðrún Sóley ekki lagt skóna á hilluna og
hyggst hún meta stöðuna með vorinu. Hún viðurkennir að finna fyrir
kláða í fótum, þ.e. löngun í knattspyrnuiðkun, en þetta verði að ráðast
af því hvernig höfuðið verði eftir áramót. Þangað til hyggst hún huga
að barni sínu og búi. andri@mbl.is

Guðrún Sóley Gunnarsdóttir þrítug

Fær hugsanlega barn í gjöf

Hlutavelta

Sigríður Alma Axelsdóttir og María
Lísa Alexía Jóhannsdóttir héldu
tombólu á Ólafsfirði til styrktar
Rauða krossinum. Afrakstur söl-
unnar var 5.000 krónur.

Flóðogfjara
15. september Fjara m Flóð m Fjara m Flóð m Fjara m Sólaruppr. Sólsetur

Reykjavík 1.43 0,4 7.46 3,9 13.56 0,5 20.01 3,8 6.51 19.57

Ísafjörður 3.50 0,3 9.44 2,1 16.04 0,4 21.56 2,0 6.53 20.04

Siglufjörður 0.08 1,3 6.06 0,3 12.16 1,3 18.18 0,2 6.35 19.47

Djúpivogur 5.01 2,2 11.14 0,4 17.12 2,0 23.22 0,4 6.19 19.27
Sjávarhæð miðast við meðalstórstraumsfjöru Sjómælingar Íslands/Morgunblaðið

(21. mars - 19. apríl) �
Hrútur Hafðu metnaðarfulla drauma þína
með þér inn í framtíðina. Hugsaðu þig vand-
lega um áður en þú fjárfestir.

(20. apríl - 20. maí) �
Naut Þú þarft ekki að bregðast illa við, þótt
menn samþykki ekki allt sem þú segir.
Kauptu þér miða á eitthvað sem þú getur lát-
ið þig hlakka til, eða skipuleggðu stefnumót.

(21. maí - 20. júní) �
Tvíburar Það mætti halda að þú værir sér-
stakur verndari erfiðs fólks, og það sækir í
þig. En fyrirkomulag sem reynt er að þröngva
upp á þig virkar ekki.

(21. júní - 22. júlí) �
Krabbi Þér finnst það skylda þín að deila
vitneskju þinni með öðrum. Beindu athyglinni
að peningum og eigum og taktu hugmyndir
þínar alvarlega.

(23. júlí - 22. ágúst) �
Ljón Það er óþarfi að bugast þótt allir hlutir
gangi ekki upp eins og best verður á kosið.
Taktu þig nú á og svaraðu þeim tölvubréfum
sem bíða.

(23. ágúst - 22. sept.) �
Meyja Það getur verið erfitt að bregðast rétt
við þegar viðkvæm mál eru borin upp. Vertu
til taks og leyfðu hæfileikunum að njóta sín.

(23. sept. - 22. okt.) �
Vog Vertu sjálfum þér trúr og reyndu ekki að
gera þér upp skoðanir á mönnum og mál-
efnum. Reyndu að draga úr óreiðu í lífi þínu.

(23. okt. - 21. nóv.) 	
Sporðdreki Það getur skipt sköpum fyrir ár-
angur þinn að þú flytjir mál þitt af festu en
um leið þannig að allir skilji. Ekki láta áhyggj-
ur annarra hafa áhrif á þig.

(22. nóv. - 21. des.) 

Bogmaður Þú ert í góðum samböndum og
ættir að notfæra þér þau til að koma góðum
málum á framfæri. Draumórar og dagdraum-
ar taka völdin.

(22. des. - 19. janúar) �
Steingeit Þú þarft að kunna að skipta úr
vinnugírnum yfir í fjölskyldugírinn. Varastu að
gera ekki of mikið úr hlutunum eða ganga of
langt.

(20. jan. - 18. febr.) �
Vatnsberi Þú gætir fengið óvæntar gjafir eða
góss í dag, sennilega fyrir milligöngu vinar.
Stattu fast á þínu, hver sem í hlut á.

(19. feb. - 20. mars) 
Fiskar Það er gott að þiggja aðstoð annarra
þegar mikið liggur við en gleymdu ekki að
þakka hana þegar allt er afstaðið.

Stjörnuspá

�Emilía Lilja Aðalsteinsdóttir og
Elís G. Þorsteinsson frá Hrapps-
stöðum, Dalabyggð, eiga sextíu ára
brúðkaupsafmæli í dag, 15. sept-
ember. Af því tilefni taka þau fagn-
andi á móti skyldfólki og vinum
sem vilja samgleðjast þeim, í Gull-
smára 9, 14. hæð, sunnudaginn 18.
september milli kl. 16 og 19.

Demantsbrúðkaup

�Kristín Jónas-
dóttir, Maríu-
bakka 28, er ní-
ræð í dag, 15.
september. Hún
tekur á móti
gestum í Verk-
íssalnum Suður-
landsbraut 4, 8.

hæð, laugardaginn 17. september
milli kl. 16 og 19.

90 ára

1. e4 c5 2. Rf3 e6 3. d4 cxd4 4. Rxd4 a6
5. Bd3 Rf6 6. O-O Dc7 7. De2 d6 8. c4
g6 9. Rc3 Bg7 10. Be3 O-O 11. f4 Rbd7
12. Hac1 b6 13. b4 Bb7 14. Rb3 Hac8
15. a4 Db8 16. Bf2 Rh5 17. Be1 e5 18.
g3 exf4 19. gxf4 Hce8 20. Rd5 Rdf6 21.
Dg2 Bc8 22. a5 b5 23. cxb5 Rxd5 24.
exd5 axb5 25. Hc6 Bd7 26. Hb6 Dc8 27.
f5

Staðan kom upp á Stigamóti Tafl-
félagsins Hellis sem var haldið í byrjun
júní síðastliðins. Jóhanna Björg Jó-
hannsdóttir (1810) hafði svart gegn
Oliver Jóhannessyni (1660). 27…
Hxe1! 28. Hxe1 Dc3 29. Dd2 Dxb3 30.
Bc2 Df3 31. Bd1 Dxf5 32. Hxd6 Rf4 33.
a6 Bh6 34. Kh1 Rd3 og hvítur gafst
upp.

SKÁK
Helgi Áss Grétarsson | ritstjorn@mbl.is

Svartur á leik.

�Sesselja Ólafs-
dóttir er sextug í
dag, 15. sept-
ember. Til að
fagna þessum
merkisáfanga
býður hún vini
og vandamenn
velkomna á
heimili sitt, Heið-
mörk 2a í Hveragerði, laugardag-
inn 17. september frá kl. 18 til 21.
Hlökkum til að sjá ykkur.

60 ára

15. september 1994
Helgi Áss Grétarsson varð
heimsmeistari í skák í flokki
20 ára og yngri. Hann hlaut
jafnframt stórmeistaratitil,
aðeins 17 ára.

Dagar Íslands | Jónas Ragnarsson.

Þetta gerðist… 

Árnaðheilla
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GGrreettttiirr

SSmmááffóóllkk

HHrróóllffuurr hhrrææððiilleeggii

GGææssaammaammmmaa oogg GGrríímmuurr

ÚÚtthhvveerrffiiðð

KKóónngguullóóaarrmmaaððuurriinnnn

FFeerrddiinnaanndd

ÞARNA SÉRÐU MYND AF MÉR ÞEGAR ÉG
VAR Í SKÁKFÉLAGINU OG ÞARNA ER MYND
FRÁ ÞVÍ AÐ ÉG VAR Í LATÍNUFÉLAGINU

HÉRNA SÉRÐU SVO MYND AF MÉR
FRÁ ÞVÍ ÞEGAR ÉG VAR Í

VÍSINDAFÉLAGINU

OG ÞARNA ER MYND AF
MÉR EINHLEYPUM Á

LOKABALLINU

SEGIR
SIG

SJÁLFT

STUND-
UM LÍÐUR
MÉR MJÖG
FURÐULEGA
ÞEGAR ÉG
VAKNA Á

MORGNANA

ÉG VAKNA MEÐ GÍFURLEGA ÞÖRF
FYRIR AÐ BÍTA KÖTT.
MÉR LÍÐUR EINS OG ÉG

BRJÁLIST EF ÉG BÍT EKKI KÖTT

EN
SVO

ANDA ÉG
BARA DJÚFT

OG TIL-
FINNINGIN

FER

SVONA ER
MAÐUR ORÐINN

ÞROSKAÐUR

JÁ
MAMMA,

CLARK VAR
SAGT UPP

HJÁ
BLAÐINU

DROTTINN TEKUR
Á MÓTI ÞÉR EF ÞÚ

IÐRAST!

IÐRASTU
HRÓLFUR!

HVAÐ Á
HANN EIGINLEGA

VIÐ?

ÉG VEIT ÞAÐ EKKI EN
SVO VIRÐIST SEM ÞAÐ HAFI

EITTHVAÐ MEÐ IÐRIN Í ÞÉR AÐ
GERA

TAKK KÆRLEGA FYRIR AÐ
SKIPULEGGJA SVONA FRÁBÆRT OG
RÓMANTÍSKT KVÖLD FYRIR OKKUR

ÁSTÍN MÍN

EF ÞAÐ ER
EITTHVAÐ SEM ÉG GET GERT
FYRIR ÞIG, ÞÁ SKALTU BARA

LÁTA MIG VITA

...ÞÁ MUN ÉG NÁ HONUM! ER
ÞETTA
HANN!?

HVERT
ÞÁ Í...

HVAÐ ER
HANN AÐ GERA

Í MIAMI!?

SAMA
HVERSU
HRATT
ÞESSI
BRJÁL-

ÆÐINGUR
KEYRIR...

Jarðakaup
Kínverja
Árið 2002 komu kín-
verskir stjórnmála-
menn í heimsókn
hingað. Á hæla þeim
fylgdi hópur manna,
félagar í Falun Gong.
Kínverjunum líkaði
ekki nærvera félag-
anna og voru þeir
gerðir óvirkir hvar
sem Kínverjarnir
birtust þó þeir hefðu
ekkert gert af sér.
Fyrir nokkrum árum
átti kínverska sendi-
ráðið hús skammt
neðan við Landakotskirkju í Reykja-
vík. Þeir byggðu við það eins og
þeim sýndist án samráðs við bygg-
ingaryfirvöld. Þeir voru á kínversku
landsvæði og þeirra lög og venjur
giltu þar samkvæmt þeirra skoðun.
Svipað mál hefur komið upp nýlega í
Svíþjóð. Ennfremur má nefna að
embættismönnum í Kína mislíkaði
mjög úthlutun síðustu nóbels-
verðlauna. Þar sem norsk stjórnvöld
gátu ekki haft áhrif á úthlutunina
fyrtust Kínverjar við og hættu við-
skiptum við Norðmenn. Ef þeir fá
hafnaraðstöðu við Langanes og
eignast Grímsstaði á Fjöllum þá er
hætt við að þeir búi algerlega að sínu
og hagi sér að eigin vild án nokkurs
tillits til heimamanna. Nýverið var
borað á Grímsstöðum eftir köldu
vatni og reyndist vatnið eitt það
besta sem þekkist og nóg af því. Ef-
laust er heitt vatn skammt frá. Með

risastórt hótel og al-
þjóðaflugvöll og fleira
ásamt nægri hafn-
araðstöðu verða þeir
alveg sjálfbjarga með
allar vörur og ferðir
um landið. Íslendingar
munu engar tekjur
hafa af samskiptum
við þá. Spyrja má: Til
hvers á að kaupa svona
stóra jörð? Hvað á að
gera við hana? Eig-
andinn má væntanlega
selja jörðina þegar
honum þóknast. Lík-
lega gætu kínversk
stjórnvöld tekið jörð-
ina eignarnámi ef svo

bæri undir. Kína er risastórt her-
veldi og ef þeir fá þessa aðstöðu yrð-
um við að hlýða þeim í einu og öllu ef
þeim sýndist svo. Við gætum ekkert
eftirlit haft með athöfnum þeirra.
Þetta yrði þeirra land og þeirra lög
og reglur giltu. Kannski lendum við í
svipaðri aðstöðu og Tíbetbúar og
íbúar Gazasvæðisins fyrir botni Mið-
jarðarhafs ef af kaupum verður.
Kínverjar eru margir hverjir bráð-
greindir og duglegir og vinnusamir
eins og sjá má af árangri í skólum og
íþróttum. En stjórnarfarið er algert
einræði og almenningur lepur dauð-
ann úr skel. Enginn vafi er á að
flestar Evrópuþjóðir myndu haga
sér öðruvísi hér á landi en búast má
við af Kínverjum.

Eldri borgari.

Ást er…

… að vita að stundum
þarft þú að sleppa takinu.

Velvakandi

Svarað í síma 5691100 frá 10–12 
velvakandi@mbl.is

Félagsstarfeldriborgara
Aflagrandi 40 | Vinnustofa kl. 9, ganga kl.
10.30, myndm./prjónakaffi kl. 13, bókm.-
klúbb. kl. 13.15, jóga kl. 18. Spænska kl.
16.30.
Árskógar 4 | Handav/smíði/útsk. kl. 9.
Botsía kl. 9.30. Helgistund kl. 10.30. Mynd-
list kl. 13.30.
Boðinn | Handav/jóga kl. 9. Vatnsleikfimi
kl. 9.15. Ganga kl. 11, bingó kl. 13.30, hófst
8. sept. sl., verður annan hvern fim. Tré-
skurður kl. 13, námsk. hefst 29. sept.,verð-
ur annan hvern fimmtudag.
Bólstaðarhlíð 43 | Myndlist, bókband,
leikfimi kl. 13, á morgun. Bingó kl. 13. Fim.
29. sept. haustlitaferðin. 
Fella- og Hólakirkja | Ferðalag 18. sept.
kl. 9.30. Farið verður að Þorvaldseyri,
Smáratúni í Fljótshlíð, Breiðabólstað, Sel-
fosskirkju. Verð kr. 3000. Skrán. s. 557-
3280. 
Félag eldri borgara í Kópavogi | Opið
hús í Gjábakka 17. sept. kl. 14. Vetrarstarf
bókmenntahóps kynnt, leshópsins í Gull-
smára. Uppl.: Elín Kröyer og Hulda Jóhann-
esdóttir. Hljómsveit Ingvars Hólmgeirs.
Veitingar í boði. Gleðigjafarnir í Gullsmára
16. sept. kl. 14. 
Félag eldri borgara, Reykjavík | Brids kl.
13.
Félagsheimilið Gjábakki | Rammavefn.
kl. 9.05, leikfimi kl. 9.15, málm/silfursmíði
kl. 9.30, bókband kl. 13, bingó kl. 13.30,
myndlistarh. kl. 16.10.
Félagsheimilið Gullsmára 13 | Handa-
vinna kl. 9, ganga kl. 10. Handav/brids kl.
13.
Félagsstarf eldri borgara, Garðabæ | Qi
gong kl. 8.10, vatnsleikfimi kl. 12, handav/
karlaleikfimi kl. 13, botsía kl. 14, tónlist kl.
15, kóræf. kl. 16. 
Félagsstarf eldri borgara í Mosfellsbæ |
Munið ferðina 16. sept. m.a. til Herdís-

arvíkur, Strandarkirkju og endað á veit-
ingastaðnum Við fjöruborðið, Stokkseyri.
Lagt af stað frá Hlaðhömrum kl. 13. Uppl.
og skrán. í s. 5868014 kl. 13-16 og
6920814.
Félagsstarf eldri bæjarbúa Seltjarn-
arnesi | Vatnsleikfimi kl. 7.15. Biljard í Sel-
inu kl. 10. Kaffispjall í krók kl. 10.30. Karla-
kaffi í safnaðarh. kl. 14. Bingó kl. 14 í sal
Skólabraut.
Félagsstarf Gerðubergi | Helgistund kl.
10.30, sr. Guðmundur Karl. Fél. heyrnarl.
kl. 11. Vinnustofur frá hád., m.a búta/
perlus./myndlist. Fös. 23. leikhúsferð í
Þjóðleikhúsið og sun. 25. sept. heimsókn
Á Hvammstanga, skrán. á staðnum og s.
5757720.
Hraunsel | Qi gong kl. 10, dýnuæf. í Bjark-
arhúsi kl. 11.20, nýir þáttt. velkomnir, fé-
lagsvist kl. 13.30, vatnsleikf. kl. 14.40. 
Hvassaleiti 56-58 | Botsía kl. 10. Hann-
yrðir kl. 13. Félagsvist kl. 13.30, kaffisala. 
Íþróttafélagið Glóð | Ringó kl. 17. Línu-
dans hópur III kl. 18. Hópur IV (byrjendur)
kl. 19 í Kópavogsskóla. 
Korpúlfar Grafarvogi | Listasmiðjan opin
kl. 13.30 á morgun. Á morgun kl. 9.30
sundleikfimi.
Laugarneskirkja | Fyrsta samvera
haustsins kl. 14. Vetrardagskrá kynnt.
Skráð í haustferð í Hellisheiðarvirkjun fim.
29. sept.
Norðurbrún 1 | Botsía kl. 10. Handavinna
kl. 9/13. Leirlistarnámskeið kl. 9/13. Út-
skurður kl. 9. 
Vitatorg, félagsmiðstöð | Smiðja. Bók-
band/postulín kl. 9, morgunstund kl.
9.30, botsía kl. 10, framh.saga kl. 12.30,
handavinnustofa kl. 13, spil og stóladans
kl. 13.
Ytri-Njarðvíkurkirkja | Spilakvöld í kvöld
kl. 20.

Eitthvað fór illa á með þeim
karli í Skuggahverfi og kett-

inum Jósefínu Dietrich í Vísna-
horninu í gær. En það gleður um-
sjónarmann að geta miðlað því til
lesenda að tekist hafa sættir, að
minnsta kosti ef marka má vísu
karlsins: 

Maður er að missa rænu,
ég missti í gær af sprundi vænu
svo harmur býr í hjarta mínu.
Ég halla mér að Jósefínu.

Jósefína tók þessu erindi vel: 

Hlý og mild og mjúk og fín
mala snilldarkarli ljóð
– ef halla vildi höfði sín 
honum skyldi vera góð.

Óstaðfestar fregnir bárust af því
að Jósefína væri „nýfemínisti“,
sem varð til þess að karlinn orti: 

Þegar sífellt sveiflast geð
og sorgir hjartað rista
þá er gott að gleðjast með
gömlum femínista.

Pétur Blöndal pebl@mbl.is

Vísnahorn

Enn af Jósefínu 
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Afinn – aftur á svið um hegina!

TRYGGÐU ÞÉR SÆTI!
4 sýningar á 11.900 kr.
með leikhúskorti

Allar kvöldsýningar
hefjast kl. 19.30

Uppselt Örfá sæti laus FarandsýningU Ö F

Íslenski dansflokkurinn
568 8000 | midasala@borgarleikhus.is

Fullkominn dagur til drauma

Fös 30/9 kl. 20:00

Fös 7/10 kl. 20:00

Sun 9/10 kl. 20:00

Sun 23/10 kl. 20:00

Sun 30/10 kl. 20:00

Sun 6/11 kl. 20:00

Svanurinn (Tjarnarbíó)

Sun 6/11 kl. 14:00

Sun 13/11 kl. 14:00

Sun 20/11 kl. 14:00

Sun 27/11 kl. 14:00

Leikhúsin í landinu
www.mbl.is/leikhus

Tjarnarbíó
5272100 | tjarnarbio@leikhopar.is

Gróska 2011

Fim 15/9 kl. 19:30

Fös 16/9 kl. 19:30

Lau 17/9 kl. 14:30

Höfundahátíð Félags leikrita og handritshöfunda

Eftir Lokin

Lau 29/10 kl. 20:00

Fim 3/11 kl. 20:00

Lau 5/11 kl. 20:00

Lau 12/11 kl. 20:00

Fim 17/11 kl. 20:00

Fös 18/11 kl. 20:00

Fös 25/11 kl. 20:00

Lau 26/11 kl. 20:00

Fös 2/12 kl. 20:00

Lau 3/12 kl. 20:00

Svanurinn

Sun 6/11 kl. 14:00

Sun 13/11 kl. 14:00

Sun 20/11 kl. 14:00

Sun 27/11 kl. 14:00

Sinfóníuhljómsveit Íslands
Rússneskir snillingar » 15.09. kl. 19:30

Gennadíj Rosdestvenskíj stjórnandi
Viktoria Postnikova einleikari
Pjotr Tsjajkovskíj: Píanókonsert nr. 2
Sergei Rakhmaninoff: Sinfónískir dansar

Tónleikakynning í Eldborg 15.09. 18:30-19:00
Árni Heimir Ingólfsson kynnir efnisskrá kvöldsins í
tali og tónum. Tónleikakynningar verða á undan öllum
tónleikum í gulri og rauðri röð í vetur.
Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir.

Töfrasprotinn » 22.09. kl. 19:30

Gennadíj Rosdestvenskíj stjórnandi
W.A. Mozart: Sinfónía nr. 39
Jean Sibelius: Tapiola
Leoš Janácek: Sinfóníetta

Örfá sæti laus

Miðasala » www.sinfonia.is » www.harpa.is » 528 5050

23 sept fös frums.uppselt
24 sept lau kl 20
25 sept sun kl 21

07 okt fös kl 20
08 okt lau kl 20 uppselt
09 okt sun kl 2

Hjónabandssæla

Kvikmyndaleikstjórinn JJ Abrams
hefur staðfest að hann muni leik-
stýra kvikmyndinni Star Trek 2 en
hann leikstýrði þeirri síðustu sem
rakti forsögu áhafnarinnar á En-
terprise, Kirk kafteins og félaga.
Tökur munu að öllum líkindum
hefjast í vetur og geta unnendur

Star Trek því farið að hlakka til.
Síðasta kvikmynd Abrams var Su-
per 8, framleidd af Steven Spiel-
berg. Aðalleikararnir í Star Trek
frá árinu 2009, þ.e. síðustu mynd,
munu snúa aftur og leika í fram-
haldinu, þau Zoe Saldana, Zachary
Quinto og Chris Pine.

Geimferð Stilla úr Star Trek frá árinu 2009. 

Abrams stýrir Star Trek 2

Leik- og söngkonan Jana María
Guðmundsdóttir og leikarinn Ívar
Helgason flytja dagskrá sem þau
nefna Söngfugla í Hömrum, minni
salnum í menningarhúsinu Hofi á
Akureyri í kvöld kl. 20.00. Sama
dagskrá verður sett upp í Salnum í
Kópavogi annað kvöld. 

Jana Margrét hélt áþekka tón-
leika á síðasta ári, en nú taka þau
Ívar fyrir lög með Óðni Valdimars-
syni og Helenu Eyjólfsdóttur. Þau
Jana María og Ívar leika bæði og
syngja í Hárinu og hljómsveitin sem
leikur undir er að mestu leyti skip-
að hljóðfæraleikurum úr sýning-
unni. Seinna í vetur hyggjast þau
vera með dagskrá helgaða ýmsum
öðrum þekktum dúettum, þar á
meðal systkinunum Elly og Vil-
hjálmi Vilhjálmsbörnum.

Söngfuglar Jana María Guðmunds-
dóttir og leikarinn Ívar Helgason flytja lög
sem Óðinn Valdimarsson og Helena Eyj-
ólfsdóttir gerðu fræg.

Söngfuglar
í Hömrum

Árleg hádegistónleikaröð Tríós
Reykjavíkur hefst á Kjarvals-
stöðum að nýju í dag eftir sum-
arhlé. Á tónleikunum, sem haldnir
eru í samvinnu við Listasafn
Reykjavíkur, leikur tríóið C-dúr
tríó Brahms (1833-1897) fyrir píanó
fiðlu og selló, opus 87, en flutn-
ingur þess tekur rúman hálftíma.

Tríóið, sem er annað í röð fjögurra
píanótríóa sem Brahms samdi, var
frumflutt í Frankfurt árið 1882.
Aðgangur að tónleikunum er
ókeypis að vanda.

Þetta er fjórða samstarfsár Tríós
Reykjavíkur og Listasafns Reykja-
víkur, en á þeim tíma hefur Tríóið
haldið tólf ókeypis tónleika.

Tríó Reykjavíkur var stofnað ár-
ið 1988 af Halldóri Haraldssyni pí-
anóleikara, Guðnýju Guðmunds-
dóttur fiðluleikara og Gunnari
Kvaran sellóleikara. Árið 1996 tók
Peter Máté píanóleikari við af Hall-
dóri. Tríóið hefur komið fram á
fjölmörgum tónleikum víða um
heim. 

Ókeypis hádegistónleikaröð
Hádegistónleikar Tríó Reykjavíkur; Peter Máté, Guðný Guðmundsdóttir og Gunnar Kvaran.
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En það kom babb í
bátinn og leit út fyrir

að ekkert yrði af framleiðslu
kvikmyndarinnar 36 

»

Félag leikskálda og handritshöfunda
stendur að kynningu á nýjum ís-
lenskum leikritum í kvöld og annað
kvöld í Tjarnarbíói, en þá verða leik-
lesnir kaflar úr átján leikritum átján
höfunda undir yfirskriftinni Gróska.
Alls taka tuttugu leikarar þátt í
kynningunni og flytja valda kafla úr
leikritunum, níutíu hlutverk alls.
Leikskáldin verða viðstödd kynn-
inguna, ungir höfundar með sín
fyrstu verk og reyndir höfundar með
sín nýjustu verk, yngsti höfundurinn
23 ára og sá elsti 74. Ekkert verk-
anna hefur verið flutt áður. Ásdís
Þórhallsdóttir leikstjóri hefur um-
sjón með leiklestrunum og Arndís
Hreiðarsdóttir annast tónlistina.

Á laugardag verður síðan haldið
málþing, einnig í Tjarnarbíói, um
stöðu höfundarins í leikhúsinu, hefst
það kl. 14.00 og stendur til 16.30.
Með framsögu fara Hávar Sigur-
jónsson, formaður Félags leikskálda
og handritshöfunda, Eva Rún
Snorradóttir leikstjóri, Sigríður
Lára Sigurjónsdóttir, leikskáld og
doktorsnemi, Sigtryggur Magnason
rithöfundur, Hlín Agnarsdóttir leik-
skáld og Viðar Eggertsson, leik-

hússtjóri Útvarpsleikhússins. Fund-
arstjóri er leikskáldið Bjarni
Jónsson.

Eins og getið er verða átján leikrit
kynnt í Grósku. Á fimmtudag kl.
19.30 verða kynnt: Syndafallið eftir
Ragnar Arnalds, Flóttamenn eftir
Hlín Agnarsdóttur, Borgarinnan
eftir Sögu Jónsdóttur, Uppgjör eftir
Jónínu Leósdóttur, Opnun eftir
Hallgrím Helgason, Sumarnótt eftir
Hávar Sigurjónsson, Amma djöfull
eftir Ásdísi Thoroddsen og Byrgið
eftir Tyrfing Tyrfingsson.

Á sama tíma á föstudag verða
kynnt: Dósastaðir eftir Steinunni
Sigurðardóttur, Kona hverfur eftir
Sigríði Jónsdóttur, Vinaminni eftir
Hrund Ólafsdóttur, „Gildi“ eftir
Völu Þórsdóttur, Vísindi, trú – kyn-
orka gáfur eftir Oddnýju Sv. Björg-
vins, Smán eftir Sigríði Láru Sig-
urjónsdóttur, Fegurð.is eftir
Benóný Ægisson, Kuldi eftir Stein-
unni Ólínu Þorsteinsdóttur, Hring-
vegur eftir Steinunni Helgadóttur
og Kabel & Kabel eftir Sigurbjörgu
Þrastardóttur.

Leikararnir sem lesa upp eru
Anna Kristín Arngrímsdóttir, Arnar

Jónsson, Bjarni Snæbjörnsson, Ca-
mille Marmié, Finnbogi Þorkell
Jónsson, Guðfinna Rúnarsdóttir,
Guðjón Sigvaldason, Hanna María
Karlsdóttir, Hjalti Rögnvaldsson,
María Ellingsen, María Pálsdóttir,
Ragnheiður Steindórsdóttir, Sig-

urður Skúlason, Sólveig Guðmunds-
dóttir, Svandís Dóra Einarsdóttir,
Þrúður Vilhjálmsdóttir, Tinna
Hrafnsdóttir, Valdimar Örn Fly-
genring, Víkingur Kristjánsson og
Walter Geir Grímsson.
arnim@mbl.is

Ný íslensk leikrit kynnt í kvöld
� Tuttugu leikarar kynna átján leikrit átján höfunda í Tjarnarbíói

Morgunblaðið/Sigurgeir S.

Gróska Frá leiklestraræfingu fyrir kynninguna, en í kvöld flytja tuttugu
leikarar valda kafla úr nýjum leikritum og bregða sér í níutíu hlutverk.

Nú stendur í Hafnarborg sýningin
Í bili og í kvöld kl. 20.00 verður
listamannaspjall við þá Ingirafn
Steinarsson og Daníel Björnsson
sem eiga verk á sýningunni.

Í bili er afrakstur tilraunakennds
samvinnuferlis þar sem sýn-

endahópurinn
hittist reglulega
ásamt gestafyr-
irlesurum úr há-
skólasamfélag-
inu, en sýningin
vísar til hins
sögulega fyrir-
bæris furðustofu
eða Wunder-
kammer sem tal-
ið er marka upp-
haf safna
nútímans. Mark-
mið sýning-
arinnar er að
skapa vettvang
fyrir gagnrýna
umræðu um
þekkingarsköpun
og hlutverk lista-
safna í því sam-
hengi. 

Sýningarstjór-
inn og listamenn-

irnir hafa komist að sameiginlegri
niðurstöðu um inntak og nýtingu
safnrýmisins, en auk þess vinna
flestir listamennirnir ný verk fyrir
sýninguna. Listamennirnir sem
eiga verk á sýningunni eru: Bryn-
dís Snæbjörnsdóttir & Mark Wil-
son, Daníel Björnsson, Gretar
Reynisson, Haraldur Jónsson,
Hildigunnur Birgisdóttir, Hug-
steypan (Ingunn Fjóla Ingþórs-
dóttir og Þórdís Jóhannesdóttir),
Ingirafn Steinarsson, Jeannette
Castioni, Magnús Árnason, Olga
Bergmann, Ólöf Nordal og Skyr
Lee Bob (Erna Ómarsdóttir, Guðni
Gunnarsson og Lieven Dousse-
laere).

Listamenn
spjalla um
Í bili
� Hlutverk lista-
safna rætt

Ingirafn
Steinarsson

Daníel 
Björnsson

Tónleikaröð Töfrahurðarinnar
hefur sitt þriðja starfsár með
tónleikum í Salnum næstkom-
andi sunnudag kl. 13.00. Tón-
leikaröðin hefur það að mark-
miði að opna heim sígildrar
tónlistar fyrir börnum á aldr-
inum fjögurra til tólf ára og
eru börnin virkir þátttakendur
á tónleikunum. Einnig hafa
nemendur Listdansskóla Ís-
lands tekið þátt í tónleikunum.
Listrænn stjórnandi Töfrahurðarinnar er Pamela
De Sensi. Á tónleikunum á sunnudag verður spil-
að á hljóðfæri úr endurvinnanlegu efni (rusli og
drasli).

Tónlist

Töfrahurðin
hefst að nýju

Pamela 
De Sensi

Einar Már Guðmundsson og
Bjartmar Guðlaugsson leiða
saman hesta sína í Café Flóru,
Grasagarðinum, í kvöld kl.
20.30, lesa upp úr nýjum bók-
um sínum, segja sögur og flytja
ljóð. Einnig flytur tríóið Blá-
gresi frumsamda tónlist og
Bjartmar spilar og syngur.

Nýverið kom út bók Bjart-
mars, Háseta vantar á bát, með
myndverkum Bjartmars, ljóð-
um, söngtextum og prósum og Einar Már sendi
einnig frá sér bók fyrir stuttu, Bankastræti núll,
með undirtitlinum sögur úr veruleikanum, þar
sem hann tekur upp þráðinn frá Hvítu bókinni.

Ljóðtónlist

Einar Már og
Bjartmar í Flóru 

Einar Már 
Guðmundsson 

Salka hefur gefið út bókina Að-
gát skal höfð í nærveru sálar
eftir Solveigu Láru Guðmunds-
dóttur. Bókin fjallar um lífs-
reynslu og úrvinnslu tilfinn-
inga, en Solveig Lára hefur
unnið við sálgæslu í yfir ald-
arfjórðung og miðlar af þekk-
ingu sinni og reynslu. Í bókinni
fjallar hún um hvert æviskeið
fyrir sig, allt frá bernsku til
elliára, ræðir viðkvæm mál á
borð við einelti, heimilisofbeldi, mismunandi kyn-
hneigð, breytingaskeiðið, áföll og depurð og bend-
ir á hvernig vinna má úr erfiðum aðstæðum,
byggja upp sjálfstraust og öðlast hugarró.

Bækur

Aðgát skal höfð
í nærveru sálar 

Kápa 
bókarinnar.

Árni Matthíasson
arnim@mbl.is

Rússneski hljómsveitarstjórinn
Gennadíj Rosdestvenskíj er Íslend-
ingum að góðu kunnur og margir
minnast þess þegar hann stýrði Sin-
fóníuhljómsveitinni á Listahátíð fyrir
tveimur árum, en gagnrýnandi Morg-
unblaðsins sagði þá tónleika með
merkustu tónleikum Sinfóníu-
hljómsveitarinnar frá upphafi fyrir
framlag Rosdestvenskíjs og eig-
inkonu hans, Viktoriu Postnikovu,
sem lék einleik í píanókonsert nr. 24
eftir Mozart á tónleikunum. Rosdest-
venskíj, sem er nú aðalgestastjórn-
andi Sinfóníuhljómsveitarinnar,
hreifst líka af Sinfóníunni og lét þau
orð falla að hún væri ein af bestu
hljómsveitum í heimi.

Rosdestvenskíj sneri aftur í vor,
stýrði hljómsveitinni á tvennum tón-
leikum 10. og 17. mars síðastliðinn og
þá urðu margir frá að hverfa. Þeim
gefst annað færi á að sjá Rosd-
estvenskíj við stjórnvölinn, því hann
stýrir Sinfóníunni á tónleikum í
Hörpu í kvöld og aftur í næstu viku
og Viktoria Postnikova leikur einleik
á tónleikunum í kvöld.

Á efnisskrá tónleikanna í kvöld er

rússnesk tónlist. Viktoria Postnikova
leikur einleik í öðrum píanókonsert
Tsjajkovskíjs sem fær að hljóma í
sinni upprunalegu mynd, en Tsjaj-

kovskíj samdi konsertinn handa pí-
anóleikaranum Nikolai Rubinstein,
sem lést þó áður en honum auðnaðist
að spila verkið opinberlega. Einnig

verða fluttir Sinfónískir dansar eftir
Sergei Rakhmaninoff, en þeir voru
síðasta tónsmíðin sem hann lauk við, í
New York árið 1940.

Rosdestvenskíj og Rússarnir
� Gennadíj Ros-
destvenskíj stýrir
Sinfóníunni í
kvöld

Morgunblaðið/Eggert

Rússar Viktoria Postnikova og Gennadíj Rosdestvenskíj á leiðinni af æfingu í Hörpunni.

Næstkomandi
laugardag opnar
Hildur Há-
konardóttir sýn-
ingu í Listasafni
ASÍ við Freyju-
götu. Yfirskrift
sýningarinnar er
„Þar sem ég bjó
og það sem ég
lifði fyrir“. Á
sýningunni má

sjá mikið af eldri verkum Hildar
sem ekki hafa verið sýnd í tugi ára
en einnig hefur hún hefur unnið
nýtt verk sérstaklega með Gryfjuna
í huga og tileinkar það bandaríska
skáldinu og náttúrufræðingnum
H.D. Thoreau (1817-1862).

Hildur hefur tekið þátt í á fjórða
tug samsýninga hérlendis og er-
lendis, auk þess að skipuleggja
fjölda myndlistarviðburða og sýn-
inga, kenna myndvefnað og sinna
safnastörfum. 

Laugardaginn 25. september
verður rabbfundur í tengslum við
sýninguna í Ásmundarsal þar sem
fjallað verður um Henry David
Thoreau og meðal annars rædd
spurningin: Á Thoreau erindi við
okkur í dag?

Hildur Há-
konar sýnir 

Hildur 
Hákonardóttir 
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AF DANSI
Margrét Áskelsdóttir
margretaskels@gmail.com

Reykjavík Dance Festival
2011 fór fram nú á dög-
unum og lauk þann 11.

september síðastliðinn. Hátíðin
var haldin í níunda skiptið og hef-
ur hún stækkað og dafnað með ári
hverju. Reykjavík Dance Festival
er sannkölluð vítamínsprauta fyr-
ir íslenskt danslíf þar sem sjálf-
stætt starfandi dönsurum og dans-
höfundum gefst færi á að sýna
afrakstur vinnu sinnar. 

Mikil aðsókn var á hátíðina
og þónokkrir erlendir blaðamenn
og umboðsaðilar gerðu sér ferð til
landsins vegna hennar.

Það sem einkenndi hátíðina í
ár var mikil fjölbreytni. Sjá mátti
ólíka strauma og stefnur innan
danslistarinnar en samstarf og
samsuða við aðrar listgreinar
vakti sérstaka athygli.

Hér verður stiklað á stóru og
fjallað sérstaklega um nokkur
þeirra verka sem flutt voru á
Reykjavík Dance Festival árið
2011.

� � �

Dagskrá föstudagsins í
Tjarnarbíói hófst á verkinu

Retrograde sem er samstarfsverk-
efni Menningarfélagsins. Í Menn-
ingarfélaginu eru dansararnir Ás-
geir Helgi Magnússon og Inga
Maren Rúnarsdóttir, tónskáldið
Lydía Grétarsdóttir og videol-
istamaðurinn Júlíanna Lára Stein-
grímsdóttir sem einnig sér um
sviðsmynd og búninga. Hreyf-
ingar dansaranna, tónlist og sjón-
ræn umgjörð skapa saman draum-
kenndan heim sem heillar
áhorfandann til sín. Verkið er
stemningsverk og er dansinn þar í
aðalhlutverki. 

Belinda og Gyða er afrakstur
samstarfs danshöfundanna Svein-
bjargar Þórhallsdóttur og Stein-
unnar Ketilsdóttur en til liðs við
sig fengu þær Jóní Jónsdóttur
búningahönnuð og Andreu Gylfa-
dóttur tónlistarmann. Verkið
fjallar á hnyttinn hátt um konur
og hryssur. Reisn, þokki, afbrýði-
semi og vinátta komu við sögu.
Belinda og Gyða er fyrsta verkið
sem þær Sveinbjörg og Steinunn
vinna í sameiningu og bar verkið
sterk höfundarsérkenni þeirra
beggja. Dramatík og fyndni voru
tvinnuð saman á einstakan hátt
þar sem hreyfiform, sem rekja má

til hreyfinga hestsins, voru notuð
til þess að gera grín að hinu kven-
lega eðli.

� � �

Mikill fjöldi dansstuttmynda
var sýndur á hátíðinni og í

Bíó Paradís var laugardagurinn
tileinkaður íslenskum verðlauna-
myndum. Gaman var að sjá hve
margar stuttmyndir eftir íslenska
danshöfunda hafa skarað fram úr
á alþjóðlegum vettvangi. Mynd-
irnar voru mjög ólíkar að gerð en
aðalviðfangsefni þeirra allra er
líkaminn. Reyndar kemur í ljós
þegar horft er á þessar myndir að
margar þeirra hafa ekki staðist
tímans tönn. Satt að segja mætti
draga í efa að á hátíð sem þessari,
sem hefur þann tilgang að „skapa
vettvang fyrir ný íslensk dans-

verk“, eigi við að sýna nema nýj-
ustu myndirnar sem gefa innsýn í
deiglu dagsins í dag.

� � �

Sviðslistasveitin John The
Houseband sló botninn í há-

tíðina með verkinu Tripping
North. Tripping North er sviðs-
verk þar sem þungamiðjan er tón-
list. Meðlimir John The House-
band hafa allir haslað sér völl sem

sjálfstætt starfandi sviðslistamenn
í Evrópu og eru meðlimir hópsins
frá Svíþjóð, Íslandi, Belgíu, Spáni
og Þýskalandi. Ólíkur bak-
grunnur listamannana gefur verk-
inu skemmtilega vídd. Listamenn-
irnir reyna sig á ólíkum sviðum
sem þeir hafa ekki alltaf þjálfun í.
Til að mynda syngja þeir á tungu-
málum sem þeir kunna ekki og
spila á hljóðfæri þrátt fyrir litla
eða enga þjálfun í hljóðfæraleik.
Vegna þessa var flutningurinn á
köflum frekar brösulegur en húm-
or og vel unnin efnistök bættu
fyrir falsetturnar. Fyrir þá sem
það þekkja þá minntu kaflar

verksins á gamanþættina Flight
of the Concords og salurinn velt-
ist oft um af hlátri.

Tripping North var góður
endir á sýningardagskrá Reykja-
vík Dance Festival og kom gestum
í gott skap fyrir lokagleðskap há-
tíðarinnar sem haldinn var í
Tjarnarbíó. 

� � �

Danshátíðin er frábært og
þakkarvert framtak sem hef-

ur haslað sér völl í dansheiminum
hér á landi, bíðum hátíðar næsta
árs með eftirvæntingu og til-
hlökkun.

Vítamínsprauta fyrir íslenskt danslíf 

Belinda og Gyða Verkið fjallar á hnyttinn hátt um konur og hryssur. 

Ljósmyndir/Bart Grietens

Band Listamennirnir í John The Houseband reyna sig á ólíkum sviðum. 

» Gaman var að sjá
hve margar stutt-

myndir eftir íslenska
danshöfunda hafa skar-
að fram úr á alþjóð-
legum vettvangi. 

Retrograde Stemningsverk þar sem dansinn er í aðalhlutverki.

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%

COLOMBIANA KL. 8 - 10 16
30 MINUTES OR LESS KL. 6 14
Á ANNAN VEG KL. 6 10
THE CHANGE-UP KL. 8 - 10 14

OUR IDIOT BROTHER KL. 5.50 - 8 - 10.10 7
OUR IDIOT BROTHER LÚXUS KL. 8 - 10.10 7
KNUCKLE KL. 8 - 10 16
30 MINUTES OR LESS KL. 6 - 8 - 10 14
SPY KIDS 4 4D KL. 3.30 - 5.50 - 8 L
STRUMPARNIR 3D ÍSL. TAL KL. 3.30 - 5.40 L
STRUMPARNIR 2D ÍSL. TAL KL. 3.40 L
ONE DAY KL. 3.30 - 10.10 12

COLOMBIANA KL. 8 - 10.20 16
MELANCHOLIA KL. 6 - 9 12
Á ANNAN VEG KL. 6 - 8 - 10 10
30 MINUTES OR LESS KL. 10 14
SPY KIDS 4D KL. 5.50 L
THE CHANGE UP KL. 6 - 8 - 10.30 14

ÞAÐ EIGA ALLIR EINN SVOLEIÐIS

-K.H.K., MBL

-E.E., DV

- H.V.A. - FRÉTTABLAÐIÐ

B.G.- MBL

M.M.- BÍÓFILMAN.IS

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

COLOMBIANA Sýnd kl. 5:50 - 8 - 10:40 (Power)
THE DEVILS DOUBLE Sýnd kl. 10:15
THE CHANGE-UP Sýnd kl. 8 - 10:15
SPY KIDS 4 4-D Sýnd kl. 6
STRUMPARNIR 3-D ÍSL TAL Sýnd kl. 6

HEFURÐU EINHVERN TÍMANN
VILJAÐ VERA EINHVER ANNAR?

FRÁ LEIKSTJÓRA
WEDDING CRASHERS
OG HANDRITSHÖFUNDUM
THE HANGOVER

Í FYRSTA SINN
Á ÍSLANDI!

BÍÓMYND
Í FJÓRVÍDD!

BYGGÐ Á SANNRI SÖGU!
ÞRÆLMÖGNUÐ MYND UM

SON SADDAM HUSSEIN

HÖRKU SPENNUMYND FRÁ ÞEIM
SÖMU OG FÆRÐU OKKUR „TAKEN“

-bara lúxus sími 553 2075
Miðasala og nánari upplýsingar

www.laugarasbio.is

Þú færð 5% endurgreitt í Laugarásbíó ef þú
greiðir með kreditkorti tengdu Aukakrónum

POWERSÝNING

KL. 10:40

Hvar í strumpanum
erum við ?

Sýnd í 3D með
íslensku tali



Litskrúðugt Bollywood-stórmyndin Devdas frá 2002, með Bollywood-
gyðjunni Aishwarya Rai í aðalhlutverki en hún sést hér hægra megin.

Bollywoodveisla lengst úti í ballarhafi

Arnar Eggert Thoroddsen 
arnart@mbl.is

Heljarinnar Bollywood-partí verður
haldið á vegum RIFF í Nauthólsvík
meðan á kvikmyndahátíð stendur í
samstarfi við ÍTR. Föstudaginn 30.
september verður boðið upp á sýn-
ingu á Bollywood-stórmyndinni Dev-
das frá 2002, með Bollywood-
gyðjunni Aishwarya Rai í aðal-
hlutverki, Bollywood-dansarar dilla
viðstöddum í rétta gírinn á meðan
heljarinnar bálköstur brennur inn í
nóttina. Yesmine Olsson verður sér-
stakur gestgjafi þessa heljarmikla
strandpartís og stígur meðal annars á
svið til að flytja glænýtt lag. Þá verð-
ur matur fyrir gesti frá indverska
veitingastaðnum Gandhi og drykkur
með fyrir gesti.

Brött
Yesmine var brött þegar blaða-

maður sló á þráðinn en hún segir
þessa uppákomu hinn prýðilegasta
forsmekk að Bollywoodsýningu sem

hún mun setja upp í Hörpu í byrjun
nóvember.

„Ég mun m.a. syngja eitt nýtt lag
sem ég og Stefán Örn Gunnlaugsson
sömdum. Þetta er svona Bollywood
með evrópskum blæ (hlær).“

Yesmine segir að það verði óneit-
anlega sérstakt og skemmtilegt að
setja upp sjóðheita Bollywoodsýn-
ingu á ströndinni í Nauthólsvík í

miðjum norðangarra.
„Við munum flytja þarna dans-

atriði ásamt því að syngja og svo
verður myndin sýnd. Gísli Galdur
mun þá spila Bollywood-fusion eins
og hann kallar það.“

Aðlögun
Yesmine er fædd í Sri Lanka og

hefur ferðast mikið um Indland síð-
ustu ár til að safna efni í vinsælar
matreiðslubækur sínar og -þætti. Í
þessum ferðum kynntist hún Bol-
lywoodmenningunni af krafti.

„Ég fór reyndar fyrst á Bollywood-
dansnámskeið í Danmörku 2004 og
hef verið að kenna þetta hérlendis.
Bollywood-iðnaðurinn er mjög stór
og þarna úti eru framleiddar mun
fleiri myndir en í Hollywood. Það er
svo spurning hvort það er gott eða
slæmt (hlær). Myndirnar eru oft upp
í þrjá tíma og tilfinningar eru tjáðar í
gegnum dansinn. Þar sem ég efast
um að Íslendingar hafi slíka þol-
inmæði hef ég gert mitt besta til að
laga þetta að aðstæðunum hér! “

� RIFF stendur fyrir Bollywood-partíi í Nauthólsvík 30. september � Yesmine Olsson stýrir 
málum og slær upp veglegri sýningu � Stórmyndin Devdas frá árinu 2002 verður sýnd

Gestgjafinn Yesmine Olsson. 

Helgi Snær Sigurðsson
helgisnaer@mbl.is

Íslensk-bandaríski kvikmyndaleik-
stjórinn Sólveig Anspach greindi frá
því í janúar í fyrra, í samtali við
Morgunblaðið, að hún hygðist gera
óbeint framhald af kvikmynd sinni
Skrapp út frá árinu 2008 en í henni
fór skáldkonan Didda með aðal-
hlutverkið, hlutverk Önnu. 

En það kom babb í bátinn og leit
út fyrir að ekkert yrði af framleiðslu
kvikmyndarinnar þar sem ekkert
fjármagn var að fá, að sögn Sól-
veigar. „Við vorum oft nærri því að
fá fjármagn til framleiðslunnar, m.a.
frá franska kvikmyndasjóðnum,
Arte og Canal + en allt kom fyrir
ekki. Ég fékk mér því kampavín með
framleiðandanum mínum og sagði
honum að myndin væri dauð. Ég
sagði honum að við ættum líka að
drekka kampavín þegar við fengjum
slæmar fréttir, ekki bara þegar við
fengjum góðar fréttir,“ segir Sólveig

og hlær. 
Framleiðand-

inn kom henni
hins vegar til
bjargar, tókst að
afla 500 þúsund
evra til fram-
leiðslunnar sem
Sólveig segir í
minna lagi en
það muni þó
duga. Fyrir-
tækið sem fram-

leiðir myndina heitir Agat Films og
hún verður tekin í hverfinu sem Sól-
veig býr í, Montreuil í París sem hún
líkir við Brooklyn í New York, hverf-
ið sé suðupottur menningar og þar
búi m.a. fjöldi sígauna og fólk af afr-
ískum uppruna. Myndin mun bera
titilinn Queen of Montreuil, eða
Drottningin af Montreuil og einum
tökudegi er lokið. Tökur hefjast svo
fyrir alvöru í næsta mánuði og munu
standa í tæpan mánuð. 

Föst í París
„Anna, þ.e. Didda, og tveir synir

hennar fóru til Jamaíku eftir Skrapp
út og hún gifti sig þar en skildi fljót-
lega. Þau vilja snúa aftur til Íslands,
koma við í Frakklandi en í efnahags-
hruninu á Íslandi fer flugfélagið á
hausinn sem þau áttu að fljúga heim
með og þau eru föst í París. Þau
dvelja hjá konu sem býr í Montreuil,

hverfinu mínu en hún á erfitt með að
komast yfir andlát eiginmanns síns.
Anna og Úlfur hjálpa henni með afar
sérstökum hætti að vinna bug á
sorginni. Selur kemur þeim öllum til
bjargar. Þetta er gamanmynd,“ seg-
ir Sólveig um söguþráðinn. Blaða-
maður hváir, spyr hvort hún hafi
ekki örugglega sagt selur. Jú, selur
var það. 

Íslenskir leikarar og listamenn
sem komu við sögu í Skrapp út koma
einnig við sögu í myndinni, í gegnum
Skype, m.a. Óttar Proppé. Konuna
sem Didda og synir hennar dvelja
hjá leikur franska leikkonan Flor-
ence Loiret-Caille. Myndin verður á
frönsku og íslensku, eins og gefur að
skilja. Sólveig segist upphaflega
hafa skrifað framhald af Skrapp út
sem átti alfarið að gerast á Íslandi.
Þegar kreppan skall á fannst
henni ekki rétt að sækj-
ast eftir fé frá íslenska
ríkinu til að framleiða
myndina, íslenskir
kvikmyndagerðarmenn
þyrftu á því að halda.
Því hefði annað handrit
verið skrifað og sögu-
svið þess Frakkland.
Sólveig segir þetta að
vissu leyti kjánalegan
hugsunarhátt þar
sem það hefði verið
atvinnuskapandi að
taka myndina á Ís-

landi. Það sé þó til lítils að spá í það
núna. 

Költ-myndin Skrapp út
Queen of Montreuil er þriðja kvik-

mynd Sólveigar sem Didda leikur í.
Sú fyrsta var Stormviðri frá árinu
2003, Stormy Weather upp á ensk-
una. Blaðamaður spurði Sólveigu
hvernig viðtökur Skrapp út hefði
fengið í Frakklandi. „Hún fékk
nokkuð góðar viðtökur og á hátíðum,
við fengum fjölda verðlauna og hún
er eiginlega orðin költ-mynd hérna,“
segir Sólveig. Myndinni hafi hins
vegar ekki verið eins vel tekið hér á
landi. 

Selur kemur til bjargar
� Tökur fara fram í París á kvikmynd Sólveigar Anspach, Queen of Montreuil
� Skáld- og leikkonan Didda fer á ný með hlutverk Önnu úr Skrapp út
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� Á morgun mun Gaukur á Stöng
opna á ný þar sem tónleikastað-
urinn Sódóma Reykjavík var áður
til húsa. Gaukurinn verður tón-
leikastaður þar sem allar tónlist-
arstefnur eiga heima og gamli
andi Gauksins mun verða end-
urvakinn á ný samkvæmt verk-
efnastjóranum Franz Gunnarssyni.
Fönksveitin Jagúar mun sjá um að
koma með grúvið inn í húsið á
föstudeginum. Hljómsveitirnar
Ensími og Ourlives spila svo á
laugardeginum og á sunnudeg-
inum mun Eyfi mæta með gítarinn
og leika dægurperlur af sinni ein-
stöku snilld. Frítt verður inn alla
helgina.

Gaukur á Stöng opnar
á ný á föstudaginn

� Hljómsveitin Brother Grass
mun halda kveðjutónleika á Ró-
senberg á morgun. Einn meðlim-
anna er á leið í nám til London og
biðja meðlimir aðdáendur um
óskalög á fésbókarsíðu sveit-
arinnar. Brother Grass fór annars
í hljóðver á dögunum og tók upp
geisladisk sem að öllum líkindum
verður komin í efnislegt form fyr-
ir tónleika. 

Tónleikarnir hefjast kl 22:00 og
aðgangseyrir er 1500 kr. Sér-
staklega er tekið fram í tónleika-
tilkynningu að enginn sé posinn
þar sem meðlimir séu „hillbillies“!

Brother Grass heldur
kveðjutónleika

Sólveig Anspach vinnur þessa
dagana að fleiru en Queen of
Montreuil, m.a. að kvikmynd
sem byggð er á bókinni La
Fugue og annarri sem byggð er á
teiknimyndasögunni Lulu,
Femme Nue sem mun hafa
selst vel í Frakklandi. Þá er

hún einnig að vinna að kvik-
mynd sem byggð er á bók
frá sjöunda áratug síðustu
aldar eftir bandaríska rit-
höfundinn Frederic Brown. 

Lulu í mynd
MÖRG JÁRN Í ELDINUM

Didda

Sólveig 
Anspach

Frönsk Leikkonan
Florence Loiret-
Caille í kvikmyndinni
Petite Chambre.

Úlfur Sonur Diddu,
Úlfur, leikur í Queen
of Montreuil. 

www.solveig-anspach.com
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FRÁÁÁBÆR

GAMANMYND

EIN FLOTTASTA
SPENNUHROLLVEKJA
ÞESSA ÁRS

MÖGNUÐ
ÞRÍVÍDD

-ENTERTAINMENT
WEEKLY

HHHHH

-BOX OFFICE MAGAZINE

H H H

COLIN FARRELL ER FRÁBÆR
Í ÞESSUM MAGNAÐA ÞRILLER

HHHH
- K.S. ENTERTAINMENT WEEKLY

- S.B. USA TODAY
HHHH

- P.H. SAN FRANCISCO
HHHH

SÝND Í ÞRÍVÍDD

HHHH
„ALLIR Á SVEPPA!“
- A.E.T MORGUNBLAÐIÐ

EIN ALLRA BESTA MYND ÁRSINS

MIÐASALA Á WWW.SAMBIO.IS

DRIVE Forsýning kl. 10:30 2D 16
ALGJÖR SVEPPI kl. 6 - 6:30 - 8:30 2D L
FRIGHT NIGHT kl. 8 - 10:20 3D 16
FRIGHT NIGHT kl. 5:50 - 8 - 10:20 2D VIP

CRAZY, STUPID, LOVE kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D 7
LARRY CROWNE kl. 5:50 - 8 2D 7
GREEN LANTERN kl. 10:20 2D 12
HORRIBLE BOSSES kl. 8 - 10:20 2D 12
BÍLAR 2 M. ísl. tali kl. 5:30 2D L

/ ÁLFABAKKA

DRIVE Forsýning kl. 8 - 10:20 2D 16
ALGJÖR SVEPPI kl. 5 - 5:30 2D L
FRIGHT NIGHT kl. 8 - 10:30 3D 16
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8 - 10:40 2D 7
HARRY POTTER kl. 5 3D 12
FINAL DESTINATION kl. 8 - 10:20 3D 16
BÍLAR 2 M. ísl. tali kl. 5:30 2D L

ALGJÖR SVEPPI kl. 8 2D L
FRIGHT NIGHT kl. 10:10 3D 16
PLANET OF THE APES kl. 8 2D 12

FRIENDS WITH BENEFITS kl. 10:10 2D 12

/ EGILSHÖLL

/ KRINGLUNNI

/ KEFLAVÍK

NÆSTU SÝNINGAR Á MORGUN

ALGJÖR SVEPPI kl. 6 - 8 2D L
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8 2D 7
DRIVE POWERSÝNING kl. 10:10 2D 16
BÍLAR 2 M. ísl. tali kl. 6 2D L

FINAL DESTINATION 5 kl. 10:10 Síðasta sýning 3D 16

/ AKUREYRI

/ SELFOSSI

ONE MAN TWO GUVNORS Leikrit í beinni kl. 6 2D 7
DRIVE Forsýning kl. 8 2D 16
ALGJÖR SVEPPI kl. 6 2D L
FRIGHT NIGHT kl. 10:20 3D 16

KVIKMYNDAHÁTÍÐ
THE TREE OF LIFE Ótextuð kl. 5:20 2D 10
RABBIT HOLE Íslenskur texti kl. 8 2D 12
CASINO JACK Íslenskur texti kl. 10 2D 16
THE BEAVER Ótextuð kl. 10:20 2D 12

FORSÝNINGAR
Í KVÖLD

SÝND Í ÁLFABAKKA, EGILSHÖLL,
KRINGLUNNI OG KEFLAVÍK

LARRY
CROWNE

SÝND Í ÁLFABAKKA, EGILSHÖLL,
KRINGLUNNI OG AKUREYRI

SÝND Í ÁLFABAKKA,
EGILSHÖLL OG AKUREYRI

SÝND Í ÁLFABAKKA, EGILSHÖLL,
KRINGLUNNI, AKUREYRI OG KEFLAVÍK

SÝND Í EGILSHÖLL OG
AKUREYRI

SÝND Í ÁLFABAKKA SÝND Í ÁLFABAKKA

Fáar plötur hafa
komið mér eins
skemmtilega á
óvart síðustu mán-
uði og þessi skífa
Axel Willner, sem
kallar sig The
Field. Nú þekkja kannski einhverjir
síðustu plötur hans, From Here We
Go Sublime og Yesterday and
Today, en fyrrnefnda skífan vakti
mikla athygli á sínum tíma fyrir hag-
anlegar hljómalykkjur með naum-
hyggjulegu flæði. Á Looping State
of Mind er Willner enn að fást við
hjómalykkjur en úrvinnslan mark-
vissari en forðum og hann skýtur
líka inn hljóðfærum eins og píanói,
kontrabassa og lifandi slagverki með
frábærum árangri. Hann skirrist
líka ekki við að nota raddir hér og
þar og mjakar sér fyrir vikið frá
hreinu technoi yfir í house- eða jafn-
vel diskóstemmningu á köflum. Erf-
itt er að tína út bestu lög, en ég
bendi á titillag skífunnar sem er í
senn framúrskarandi fönkað techno
og frábærlega skemmtileg stærð-
fræðiþraut.

The Field - Looping State of
Mind bbbbb

Framúr-
skarandi

Árni Matthíasson

Liverpool er ekki
þekkt fyrir að unga
út raftónlist-
armönnum, hljóm-
sveitin Ladytron er
þó undantekning
frá þeirri reglu.
Sveitin hefur verið starfandi í rúm tíu
ár og hefur notið vinsælda án þess að
hafa slegið rækilega í gegn. Gravity
the Seducer er sjötta plata sveit-
arinnar sem hefur átt þónokkur lög í
vinsælum tölvuleikjum. Tónlistin er
draumkennt rafpopp og fyrsta lag
plötunnar, White elephant er klassíkt
opnunarlag með seiðandi takti og
sönglínu sem er meira seiðandi en
grípandi. Þetta er gott tölvupopp án
þess að verða þreytandi, tónlistin er
mjög örugg og verið er að feta troðn-
ar slóðir sem oft kemur ágætlega út
þó hættan sé að hún verði fyr-
irsjáanleg. Þetta er ein af þessum
hljómsveitum sem eru frábærlega
stíliseraðar en hér er það á kostnað
innihaldsins. Enda er plötuumslagið
(sem ilmar af dásamlegu þýsku súr-
káli) frábærlega heppnað þó sterkari
lög myndu hjálpa plötunni mikið. 

Stíliserað
tölvupopp
Ladytron - Gravity the Seducer
bbbmn

Hallur Már

Djöfull er gaman
að vera að skrifa
um nýja Prim-
usplötu. Ha! Ég
man að ég þoldi
ekki „Jerry was a
Race Car Driver“,
bölvað flipp en korteri seinna kolféll
ég fyrir þessu frábæra bandi. Prim-
us er bandið sem Red Hot Chili Pep-
pers geta aldrei orðið; það rokkar,
fönkar (á fáránlegan hátt) og er bara
geðveikt, nánast á bókstaflegan hátt
þökk sé hinum kynlega kvisti Les
Claypool sem leiðir bandið með
styrkri, bassaplokkandi hendi.
Primus átti sitt blómaskeið um og
upp úr 1990 en þá kom frumburð-
urinn Frizzle Fry út, skömmu síðar
hin stórkostlega Sailing the Seas of
Cheese og 1993 var hin heilaga
þrenning fullkomnuð með Pork
Soda, nokkuð dekkra verki en Sail-
ing... en alveg jafn stórkostlegu. Eft-
ir þetta missti bandið flugið og síð-
asta platan, Antipop (1999) var
aðeins svipur hjá sjón. Sveitina
þraut örendi í kjölfarið en kom sam-
an aftur árið 2003 og þessi plata hef-
ur verið í farvatninu allar götur síð-
an. Les Claypool og Larry LaLonde
sjá sem fyrr um strengjahljóðfærin

en trymbillinn er nú Jay Lane sem
var meðlimur í Primus í upphafi og
mótaði að miklum hluta hljóðheim
sveitarinnar. En hvernig er nýja
platan svo, er einhver líklega farinn
að spyrja? Jú, hún er …ágæt. Allt í
lagi. Skemmtileg. Ekki stórkostleg
en ekki handónýt heldur. Platan fer
frábærlega af stað og engar áhyggj-
ur – Primus hljómar eins og Primus.
„Hennepin Crawler“, „Last Salmon
Man (Fisherman’s Chronicles, Part
IV)“ og „Eternal Consumption Eng-
ine“ búa yfir öllu því sem skóp Prim-
us sérstöðu. Bassafimi sem fær
mann til að klóra sér í hausnum, vír-

uðum, brjálæðislegum gítarleik og
drífandi, hugvitssamlegum trommu-
leik. En frá og með „Tragedy’s a’
Comin“ er líkt og leki sé kominn í
bensíntankinn. Lögin verða sterílari,
einfaldari og hvert öðru líkt. Hér
vantar fleiri ofurgrip („To Defy the
Laws of Tradition“ t.d.), meiri geð-
veiki („Mr. Crinkle“?) og bara meiri
tilfinningu („American Life“, „Nat-
ure Boy“). Flatneskja fer Primus
ekki vel. En ég endurtek það sem ég
sagði hér fyrr: ekki stórkostleg en
ekki handónýt heldur. Primus lifi. 

Les í lófa mínum
Primus - Green Naugahyde
bbbnn

Arnar Eggert Thoroddsen

Grallaraspóar Les Claypool og hyski hans kalla ekki allt ömmu sína. 

Erlendar plötur

Í síðustu viku gaf hljómsveitin Árstíðir út lagið
„Ljóð í sand“ og er það hið fyrsta sem kemur út
af annarri breiðskífu sveitarinnar sem er vænt-
anleg í allar helstu plötubúðir í byrjun næsta
mánaðar. Platan hefur hlotið nafngiftina
Svefns og vöku skil og sá Ólafur Arnalds um
upptökustjórn. Í vikunni halda Árstíða-
meðlimir í stærsta tónleikaferðalag sveit-
arinnar til þessa. Fyrst liggur leiðin til Búlg-
aríu þar sem komið verður fram á
listaráðstefnunni Without Borders í borginni
Varna en í kjölfarið verður haldið til Rússlands
og komið fram á tónleikum í mörgum borgum.
Þetta verður í annað skiptið sem hljómsveitin
spilar á þessum slóðum en í fyrra kom hún þar
fram á þrennum tónleikum, m.a. í Moskvu og
St. Pétursborg. Viðtökurnar fóru fram úr
björtustu vonum og sjónvarpað var frá tónleik-
unum í Moskvu á sjónvarpsstöðinni O2TB sem
nær til 12 milljóna manns. Að þessu sinni er
ferðin mun stærri í sniðum og má gera ráð fyr-
ir að þetta sé umfangsmesta tónleikaferðalag
íslenskrar sveitar frá upphafi í Rússlandi.

Árstíðir gefa út nýtt lag
og halda í Rússlandstúr

Morgunblaðið/Golli

Austur Rússland kallar á Árstíðir.

Heimildarmyndin Jón og séra Jón eftir Stein-
þór Birgisson verður frumsýnd í kvöld kl. 20 í
Bíó Paradís en myndin var sýnd á Skjaldborg-
arhátíðinni á Patreksfirði fyrr á árinu. 

Í myndinni er fylgst með séra Jóni Ísleifs-
syni, sóknarpresti í Árnesi á Ströndum. Um
myndina segir á vef Bíós Paradísar: „Hann lifir
lífinu á sinn eigin sérstæða máta og af honum
eru margar sögur, bæði sannar og ósannar. Í
kjölfar langvinnra deilna innan safnaðarins er
svo komið að mikill meirihluti sóknarbarna
hefur skrifað undir vantraust á séra Jón og lýst
því yfir að þau vilji ekki að hann starfi lengur
sem sóknarprestur í Árnesprestakalli. Er séra
Jón óhæfur prestur? Eða eru aðrir kraftar að
verki? Hvað sem því líður er séra Jón maður
sem er staddur á miklum tímamótum.“ Athygl-
inni er beint að persónu Jóns sjálfs og glímu
hans við sjálfan sig, sérvisku sína og bresti, að
því er fram kemur í tilkynningu. Steinþór
fylgdist með atburðarásinni í langan tíma og
lauk tökum 2003. Myndin hlaut áhorf-
endaverðlaun Skjaldborgar 2011. 

Jón og séra Jón frum-
sýnd í Bíó Paradís

Séra Veggspjald heimildarmyndarinnar Jón og
séra Jón sem frumsýnd verður í Bíó Paradís í kvöld. 



38 ÚTVARP | SJÓNVARP
MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 15. SEPTEMBER 2011

Til stóð að skrifa þennan
pistil í fyrrakvöld en vegna
tímaskorts tókst það ekki. 

Hugmyndin var að fjalla
vítt og breitt um það sem ís-
lensku sjónvarpsstöðvarnar
bjóða upp á í vetur, á gagn-
rýninn en þó gáfulegan hátt.

Aftur gerði ég tilraun í
gærkvöldi en enn töfðu mig
útsendingar Stöðvar 2 Sport
á leikjum úr Meistaradeild-

inni í fótbolta. Í fyrrakvöld
var það viðureign stórveld-
anna Barcelona og AC Milan
sem ég gat ekki slitið mig
frá og eftir þá miklu
spennurimmu var óhjá-
kvæmilegt að sitja áfram við
skjáinn og hlýða á Arnar
Björnsson, Heimi Guð-
jónsson og Tryggva Guð-
mundsson sýna frá og ræða
um hina leiki kvöldsins.
Ekki síst heimsókn Arsenal
til Dortmund og leik
Chelsea og Bayer Leverkus-
en í London.

Í gærkvöldi var svo komið
að einvígi Manchester Unit-
ed og Benfica í Portúgal, á
sama tíma og leikmenn Na-
pólí frá Ítalíu sóttu heim
hina nýríku City-menn í
Manchester. Eftir það
horfði ég á Ajax, með Kol-
bein okkar Sigþórsson í
broddi fylkingar, sem tók á
móti frönsku meisturunum í
Lyon í Hollandi. 

Láir mér einhver að hafa
ekki tíma til að semja gáfu-
lega pistilinn? Hann verður
að bíða betri tíma.

ljósvakinn

Reuters

Fjör Andre Villas-Boas þjálf-
ari Chelsea í fyrrakvöld.

Vart vinnufriður fyrir fótbolta

Skapti Hallgrímsson

Í tilefni af Íslandsheimsókn Emmanuel Tsesmelis og Michael

Schmelling frá CERN (Evrópsku rannsóknamiðstöðinni í öreindafræði)

verður boðið upp á eftirfarandi fyrirlestra:

• Dr. Michael Schmelling: The Science and Technology

of the LHCb experiment at the CERN Large Hadron Collider

í stofu 101, Lögbergi, Háskóla Íslands, kl. 14:15

• Dr. Emmanuel Tsesmelis: Presentation of CERN activities,

opportunities for scientists í stofu 131, Öskju,

Háskóla Íslands, kl. 16:15.

Fyrirlestrarnir eru öllum opnir meðan húsrúm leyfir.

Fyrirlestrar um
starfsemi CERN
fimmtudaginn 15. september í Háskóla Íslands

19.00 �Fiskikóngurinn
19.30 �Gunnar Dal
20.00 �Hrafnaþing

Guðmundur Bjarnason og
Fjarðarálsbyltingin fyrir
austan. 

21.00 �Einar Kristinn og
sjávarútvegur 13. þáttur.
Eru menn að sjá að sér?

21.30 �Kolgeitin Sigtryggur
Bogomil Font Baldursson
og gestagangur. 

22.00 �Hrafnaþing 
23.00 �Einar Kristinn og

sjávarútvegur 
23.30 �Kolgeitin 

Dagskráin er endurtekin
allan sólarhringinn.

06.39 Morgunþáttur Rásar 1. 
Umsjón: Jónatan Garðarsson og
Sigurlaug Margrét Jónasdóttir.

06.40 Veðurfregnir. 
06.50 Bæn. Sr. Guðný Hallgríms-

dóttir 
07.00 Fréttir. 
07.30 Fréttayfirlit. 
08.00 Morgunfréttir. 
08.05 Morgunstund með KK. 
08.30 Fréttayfirlit. 
09.00 Fréttir. 
09.05 Okkar á milli. Umsjón: 

Hanna G. Sigurðardóttir.
09.45 Morgunleikfimi með Halldóru

Björnsdóttur.
10.00 Fréttir. 
10.03 Veðurfregnir. 
10.13 Litla flugan. . 
11.00 Fréttir. 
11.03 Samfélagið í nærmynd. 

Umsjón: Hrafnhildur Halldórsdóttir
og Guðrún Gunnarsdóttir.

12.00 Fréttir. 
12.02 Hádegisútvarp. 
12.20 Hádegisfréttir. 
12.45 Veðurfregnir. 
12.50 Dánarfregnir. 
13.00 Landið sem rís. (e) 
14.00 Fréttir. 
14.03 Inn og út um gluggann. Þætt-

ir um leikjasöngva. Sjötti þáttur:
Grýla gamla gekk á fjall. Umsjón:
Una Margrét Jónsdóttir. (6:8)

15.00 Fréttir. 
15.03 Útvarpssagan: Ennislokkur 

einvaldsins eftir Hertu Müller. 
Franz Gíslason þýddi. Marta Nor-
dal les. (3:10)

15.25 Skurðgrafan. (e) 
16.00 Síðdegisfréttir. 
16.05 Víðsjá. Menning og mannlíf.
17.00 Fréttir. 
18.00 Kvöldfréttir. 
18.20 Auglýsingar. 
18.21 Spegillinn. Fréttatengt efni.
18.50 Veðurfregnir. 
18.53 Dánarfregnir. 
19.00 Sinfóníukvöld – Á leið í tón-

leikasal. Hlustendum veitt innsýn í
efnisskrá tónleika kvöldsins.

19.30 Sinfóníutónleikar. Bein út-
sending frá tónleikum Sinfón-
íuhljómsveitar Íslands í Hörpu. Á
efnisskrá: Píanókonsert nr. 2 eftir
Pjotr Tsjajkofskíj. Sinfónískir dans-
ar eftir SergejRakhmaninov. Ein-
leikari: Viktoría Postnikova. Stjórn-
andi: Gennadíj Rostdestvenskíj.
Kynnir: Arndís Björk Ásgeirsdóttir.

22.00 Fréttir. 
22.05 Veðurfregnir. 
22.10 Orð kvöldsins. Steinunn

Jóhannesdóttir flytur.
22.15 Útvarpsperla: Mynd af konu.

Dagskrá um skáldkonuna Sigríði
Einars frá Munaðarnesi. Umsjón:
Vilborg Dagbjartsdóttir. Frá 1994.
(e) 

23.20 Lífið í Hrísey. Umsjón: Ágúst
Ólafsson. (Frá því í ágúst sl.)

24.00 Fréttir. 
00.05 Næturútvarp Rásar 1. 

15.45 �Kiljan Umsjón:
Egill Helgason. (e)

16.35 �Leiðarljós
17.20 �Gurra grís
17.25 �Sögustund með

Mömmu Marsibil
17.40 �Einmitt þannig sög-

ur (Just So Stories) (8:10)
17.55 �Geymslan Umsjón:

Kristín Eva Þórhallsdóttir
og Brynhildur Björnsd.

18.25 �Táknmálsfréttir
18.35 �Melissa og Joey Að-

alhlutverk: Melissa Joan
Hart, Joseph Lawrence og
Nick Robinson. (3:30)

19.00 �Fréttir
19.30 �Veðurfréttir
19.35 �Kastljós
20.05 �Nigella í eldhúsinu

(Nigella: Kitchen) Nigella
Lawson eldar dýrindis
krásir. (2:13)

20.35 �Ísþjóðin með Ragn-
hildi Steinunni (Gunnar
Nelson) Þáttaröð um ungt
og áhugavert fólk. Um-
sjón: Ragnhildur Steinunn
Jónsdóttir. (3:8)

21.10 �Kingdom lögmaður
(Kingdom III) Meðal leik-
enda eru auk Stephens
Fry þau Hermione Norris,
Celia Imre, Phyllida Law,
Tony Slattery og Karl
Davies. (4:6)

22.00 �Tíufréttir
22.15 �Veðurfréttir
22.25 �Glæpahneigð (Crim-

inal Minds V) Meðal leik-
enda eru Joe Mantegna,
Thomas Gibson og Shemar
Moore. Stranglega bann-
að börnum. (94:114)

23.10 �Íslenski boltinn
00.05 �Lífverðirnir (Livvag-

terne) (e) Bannað börnum.
01.05 �Kastljós (e) 
01.30 �Fréttir
01.40 �Dagskrárlok

07.00 �Barnatími 
08.15 �Oprah
08.55 �Í fínu formi
09.10 �Glæstar vonir
09.30 �Heimilislæknar
10.15 �Sjálfstætt fólk
11.00 �Hugsuðurinn
11.45 �Mæðgurnar
12.35 �Nágrannar
13.00 �Dansskóli Marilyn

Hotchkiss
14.45 �Ameríski draum-

urinn
15.30 �Barnatími 
17.05 �Glæstar vonir
17.30 �Nágrannar
17.55 �Simpson fjölskyldan
18.23 �Veður Ítarlegt

veðurfréttayfirlit.
18.30 �Fréttir
18.47 �Íþróttir
18.54 �Ísland í dag
19.11 �Veður
19.20 �Tveir og hálfur mað-

ur (Two and a Half Men) 
19.45 �Nútímafjölskylda
20.10 �Heimsréttir Rikku
20.40 �Málalok
21.25 �Góðir gæjar
22.10 �Mótorhjólaklúbb-

urinn (Sons of Anarchy) 
22.55 �Lög Harry
23.40 �Allur sannleikurinn

(The Whole Truth) 
00.25 �Valdatafl

(Game of Thrones) 
01.20 �Viðvaningarnir

(The Moguls) 
02.55 �Peningafíkn (Even

Money) Mynd um þrjár
manneskjur sem tengjast í
gegnum spilafíknina. Aðal-
hlutverk: Kim Basinger,
Kelsey Grammer, Forest
Whitaker og Ray Liotta.

04.45 �Völundarhúsið
(Pan’s Labyrinth) Spænsk
fantasíumynd um hina
ungu Ófelíu uppgötvar
ævaforna töfraveru. 

07.00/07.40/08.20/
09.00 �Meistaradeildin –
meistaramörk

14.35 �Meistaradeild Evr-
ópu Endursýndur leikur. 

16.20 �Meistaradeildin –
meistaramörk

17.00 �Pepsi deildin
(Stjarnan – ÍBV)
Bein útsending. 

19.15 �Evrópudeildin
(Anderlecht – AEK) Bein
útsending frá leik And-
erlecht og AEK frá Aþenu
í Evrópudeildinni. Eiður
Smári Guðjohnsen og Elf-
ar Freyr Helgason leika
með AEK en Eiður Smári
á einmitt afmæli í dag og
mætir liðinu sem Arnór
faðir hans lék með.

21.00 �Pepsi mörkin
22.15 �Pepsi deildin

(Stjarnan – ÍBV) 
00.05 �Pepsi mörkin
01.20 �Evrópudeildin

(Anderlecht – AEK) 

08.00 �What a Girl Wants
10.00/16.00 �The Astronaut

Farmer
12.00 �Unstable Fables:
13.20/19.20 �Vetrardagskrá

Stöðvar 2
14.00 �What a Girl Wants
18.00 �Unstable Fables:
20.00 �The Love Guru
22.00 �Tropic Thunder
24.00 �Bonfire of the 

Vanities
02.05 �Peaceful Warrior
04.05 �Tropic Thunder
06.00 �Rachel Getting 

Married

08.00 �Rachael Ray 
08.45 �Pepsi MAX tónlist 
12.00 �Nýtt útlit Þau Jó-

hanna, Hafdís og Ási að-
stoða ólíkt fólk að ná fram
sínu besta í stíl og útliti.

12.30 �Pepsi MAX tónlist 
15.10 �Life Unexpected 
15.55 �Dynasty 
16.40 �Friday Night Lights 
17.30 �Rachael Ray 
18.15 �Real Housewives of

Orange County 
19.00 �Game Tíví 

Sverrir Bergmann og
Ólafur Þór Jóelsson fjalla
um allt það nýjasta í tölvu-
leikjaheiminum.

19.30 �Being Erica 
20.10 �Rules of Engage-

ment 
20.35 �30 Rock 
21.00 �House 
21.50 �Leverage Um þjófa-

hóp sem rænir þá sem mis-
nota vald sitt og ríkidæmi.

22.40 �Dexter 
23.30 �In Plain Sight 
00.15 �Whose Line is it

Anyway? 
00.40 �Smash Cuts 
01.05 �Pepsi MAX tónlist 

06.00 �ESPN America 
07.10 �World Golf Cham-

pionship 2011 
11.10/12.00 �Golfing World 
12.50 �World Golf Cham-

pionship 2011 
16.50 �PGA Tour – Hig-

hlights 
17.45 �Golfing World 
18.35 �Inside the PGA Tour 
19.00 �BMW Championship 
22.00 �Golfing World 
22.50 �US Open 2008 – Of-

ficial Film 
23.50 �ESPN America 

08.00 �Blandað efni 
17.00 �CBN fréttastofan –

700 klúbburinn 
18.00 �Michael Rood 
18.30 �Joel Osteen 
19.00 �Lifandi kirkja 
20.00 �Kvöldljós 
21.00 �Jimmy Swaggart 
22.00 �Robert Schuller 
23.00 �Kall arnarins 
23.30 �Benny Hinn 
24.00 �Way of the Master 
00.30 �Joni og vinir 
01.00 �Global Answers 
01.30 �Blandað ísl. efni 

sjónvarpið stöð 2 skjár einn stöð 2 sport

skjár golf

stöð 2 bíó

omega

ríkisútvarpið rás1

ANIMAL PLANET
15.45 Crocodile Hunter 16.40 Cheetah Kingdom 17.10
Dogs 101 18.05/22.40 Best Bites 19.00/23.35 Big 5
Challenge 19.55 I Shouldn’t Be Alive 20.50 Almost Hum-
an With Jane Goodall 21.45 Untamed & Uncut 

BBC ENTERTAINMENT
15.10 ’Allo ’Allo! 16.20 Fawlty Towers 17.30 Inspector
Lynley Mysteries 19.10/22.15 Top Gear 20.00/23.10
Michael McIntyre’s Comedy Roadshow 20.45/23.55 QI
21.15 How Not to Live Your Life 21.45 My Family 

DISCOVERY CHANNEL
16.00 Cash Cab US 16.30 The Gadget Show 17.00 How
Do They Do It? 18.00 MythBusters 20.00 Rising: Rebuild-
ing Ground Zero 21.00 Ultimate Survival 22.00 Deadliest
Catch: Crab Fishing in Alaska 23.00 Overhaulin’ 
EUROSPORT
15.55 Equestrian 17.40 Equestrian: Global Champions
Tour in Rio de Janeiro 2010 18.00 Fight sport 19.00
Snooker 22.00 Fight sport: Total KO 23.00 WATTS 
MGM MOVIE CHANNEL
12.35 Hoosiers 14.30 Nell 16.20 Men at Work 18.00 Salt
and Pepper 19.40 The Music Lovers 21.40 A Fistful of
Dollars 23.20 Echo Park 
NATIONAL GEOGRAPHIC
16.00 Paranatural 17.00 Dog Whisperer 18.00/21.00/
23.00 Megafactories 20.00/22.00 Megastructures 
ARD
15.00/18.00/23.55 Tagesschau 15.15 Brisant 16.00
Verbotene Liebe 16.50 Das Duell im Ersten 17.45 Wissen
vor 8 17.50/20.43 Das Wetter im Ersten 17.55 Börse im
Ersten 18.15 Das fantastische Quiz des Menschen 19.45
Monitor 20.15 Tagesthemen 20.45 Beckmann 22.00
Nachtmagazin 22.20 Zimmer 1408 
DR1
13.10 Kommissær Wycliffe 14.00 Benjamin Bjørn 14.15
Stor & Lille 14.30 Cirkeline i Fandango 15.00 Livet i Fa-
gervik 15.50 DR Update – nyheder og vejr 16.00 Kongeri-
gets Kager 16.30 TV Avisen med Sport 17.05 Aftenshowet
18.00 Gintberg på kanten – Christiania 18.30 Fuld af ung-
dom 19.00 TV Avisen 19.25 Jersild Live 19.50 SportNyt
20.00 Kæft, trit og knus 20.30 I sauna – på liv og død
20.55 Elskerinder 21.45 Lisa goes to Hollywood 

DR2
15.30 P1 Debat på DR2 15.50/21.40 The Daily Show
16.15 America: The Story of the US 17.00 Engrenages
18.00 Debatten 18.45 Sagen genåbnet 20.30 Deadline
21.00 Smagsdommerne 22.00 Pessimisterne 22.30
Danskernes Akademi 22.31 Et kig ind i den menneskelige
hjerne 22.35 Stoffer i nattelivet 22.55 Nedtælling til del-
irium 23.45 Når stoffer bliver normale 
NRK1
15.10 Verdenskonferansen i Durban 15.25 Verdensarven
15.40 Oddasat – nyheter på samisk 15.55 Nyheter på
tegnspråk 16.00 Førkveld 16.40/18.55 Distriktsnyheter
17.45 Schrödingers katt 18.15 Solgt! 18.45 Glimt og nye
billedbrev 19.30 Debatten 20.30 Valg i Danmark 21.00
Kveldsnytt 21.15 Sigrid søker selskap 21.45 Siffer 22.15
Kampen om Thamshavnbanen 23.15 Blues jukeboks 
NRK2
16.03 Dagsnytt atten 17.00 Historien som slagmark
17.45 Sverigedemokratene – veien til Riksdagen 18.45 Eit
afrikansk ballongeventyr 19.30 Jakt for føde 20.00 NRK
nyheter 20.10 Dagens dokumentar 21.00 Oppfinnaren Dr.
NakaMats 21.55 Hammond møter Moss 22.50 Schröd-
ingers katt 23.20 Oddasat – nyheter på samisk 23.35
Distriktsnyheter 23.50 Distriktsnyheter Østfold 
SVT1
15.30 Sverige idag 15.55 Sportnytt 16.00/17.30/
22.30/23.35 Rapport 16.10/17.15 Regionala nyheter
16.15 Go’kväll 17.00 Kulturnyheterna 18.00 Niklas Mat
18.30 Mitt i naturen 19.00 En andra chans 19.30 Hundra
procent bonde 20.00 Debatt 20.45 Livet som hund 21.30
Uppdrag Granskning 22.35 Maestro 23.40 The Hour 
SVT2
15.45 Uutiset 16.00 Fredens pris – Hammarskjöld i Kongo
16.55 En hemvänd konstnär 17.00 Vem vet mest? 17.30
Korrespondenterna 18.00 Babel 19.00 Aktuellt 19.30
Hockeykväll 20.00 Sportnytt 20.15 Regionala nyheter
20.25 Rapport 20.35 Kulturnyheterna 20.45 Att rida en-
sam i tusen mil 22.30 Nattugglor 
ZDF
15.15 hallo deutschland 15.45 Leute heute 16.05 SOKO
Stuttgart 17.00 heute 17.20/20.12 Wetter 17.25 Notruf
Hafenkante 18.15 Ein Chef zum Verlieben 19.45 ZDF
heute-journal 20.15 maybrit illner 21.15 Markus Lanz
22.30 ZDF heute nacht 22.45 Ein Chef zum Verlieben 

92,4 � 93,5

stöð 2 sport 2

16.20 �Norwich – WBA
18.10 �Man. City – Wigan
20.00 �Premier League

World (Heimur úrvals-
deildarinnar) 

20.30 �Premier League 
Review 2011/12 (Ensku
mörkin – úrvalsdeildin) 

21.25 �Season Highlights
2009/2010

22.20 �Football League
Show (Ensku mörkin –
neðri deildir) 

22.50 �Wolves – Tottenham

ínn

n4

18.15 �Að norðan
19.00 �Fróðleiksmolinn

Endurtekið á klst. fresti.

19.45/02.45 �The Doctors
20.30/02.20 �In Treatment
21.00 �Fréttir Stöðvar 2
21.25 �Ísland í dag
21.50 �Borgarilmur
22.25 �Hot In Cleveland
22.50 �Cougar Town
23.15 �Hawthorne
24.00 �True Blood
01.00 �Satisfaction
01.50 �Týnda kynslóðin
03.30 �Fréttir Stöðvar 2
04.20 �Tónlistarmyndbönd 

stöð 2 extra

- nýr auglýsingamiðill

���� 569-1100
finnur@mbl.is

–– Meira fyrir lesendur

- nýr auglýsingamiðill

����

...þú leitar og finnur
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1. Beraði brjóstin á ströndinni 
2. Léttist um 10 kíló á þremur vikum
3. Markvörður United reiður …
4. Talaði um „forsetaræfilinn“ 

»MEST LESIÐ Á mbl.is

FÓLK Í FRÉTTUM

� Stuttmyndahá-
tíðin Future
Shorts Iceland
verður með uppá-
komu, skemmtun
og kvikmyndasýn-
ingu á Faktorý í
kvöld. Auk stutt-
myndasýninga
verður mikið um
húllumhæ, Haffi Haff treður upp auk
þess sem gjörningar verða fluttir.
Plötusnúður mun þá þeyta skífum og
fólk er hvatt til að mæta í búningum. 

Future Shorts 
Iceland á Faktorý

� Akureyri Rokkar 2011 verður haldið
helgina 15.-17. september. Fram koma
tugir sveita í Húsinu og í Sjallanum,
þar á meðal Buxnaskjónar, Thingtak,
Gone Postal,
Endless
Dark, Atrum,
Dimma, In
Memoriam
og Agent
Fresco.

Akureyri Rokkar
2011 hefst í kvöld

Á föstudag
Suðaustan 5-13 m/s og rigning, en úrkomulítið norðanlands. Hiti 8
til 16 stig, hlýjast fyrir norðan. 

SPÁ KL. 12.00 Í DAG
Suðaustan 5-10 m/s og rigning eða súld sunnan- og vestanlands,
en annars hægari og þurrt að kalla. Hiti 6 til 16 stig að deginum. 

VEÐUR

Gríska knattspyrnufélagið AEK
sem Eiður Smári Guðjohnsen
og Elfar Freyr Helgason leika
með er í fjárhagsvandræðum.
„Það er skelfilegt að vera alltaf
nokkra mánuði á eftir með að
greiða út laun, bæði til starfs-
fólks og leikmanna. Við erum
búnir að gera vel að lækka allar
skuldbindingar þrátt fyrir erf-
iðar aðstæður en okkur vantar
peninga,“ segir Arnar Grét-
arsson, yfirmaður knattspyrnu-
mála hjá AEK. »3

Hart í ári hjá Eiði og
félögum í AEK

Ísland og Noregur mætast í sannköll-
uðum stórleik í undankeppni Evr-
ópumóts kvenna á laugardaginn. Sig-
urður Ragnar Eyjólfsson
landsliðsþjálfari segir að
það henti íslenska liðinu
betur að mæta Norð-
mönnum en Frökk-
um. »2

Norðmenn henta 
betur en Frakkar

Kolbeinn Sigþórsson varð í gærkvöldi
sjötti íslenski knattspyrnumaðurinn
til þess að leika í Meistaradeild Evr-
ópu í knattspyrnu þegar hann var í
byrjunarliði Ajax sem tók á móti Lyon
frá Frakklandi á Amsterdam Arena í
Amsterdam. Kolbeinn lék í 81 mínútu
en var þá skipt út af. Leikurinn var sá
eini markalausi af þeim átta sem
fram fóru í deildinni í gær. »1

Kolbeinn þreytti frum-
raun í Meistaradeild

ÍÞRÓTTIR

Skannaðu 
kóðann með 

símanum þínum
og fylgstu með

veðrinu á

Rúnar Pálmason
runarp@mbl.is

Snjóskaflinn í Gunnlaugsskarði tórir
enn, þótt hann sé að þrotum kominn.
Raunar eru ekki eftir nema tvær litl-
ar fannir og framtíð þeirra í meira
lagi tvísýn. Þegar þyrlu Landhelg-
isgæslunnar var flogið þar yfir í gær
sást vel hversu lítið er eftir. 

Næstu dagar munu skera úr um
hvort skaflinn lifir af eða hverfur.

Ef eingöngu er byggt á sögunni
undanfarin ár eru lífslíkur skaflsins
ekki sérlega góðar. Frá árinu 2001
til 2010 hefur hann nefnilega horfið
á hverju einasta ári. Og jafnvel þótt

nú sé komið fram í miðjan sept-
ember og meiri líkur á næturfrosti
og jafnvel liðsauka af himnum ofan,
getur skaflinn ekki heldur talist
hólpinn. Á árunum 2001 og 2009
hvarf skaflinn nefnilega ekki fyrr en
25. september, samkvæmt sam-
antekt Páls Bergþórssonar veð-
urfræðings.

Herðist í norðanáttinni
Baráttan er þó ekki alveg vonlaus.

Þrátt fyrir að sólin hafi skinið á Esj-
una undanfarna daga hefur verið
frekar kalt þar uppi og frost að næt-
urlagi sem hefur auðvitað hert skafl-
inn í baráttunni í við bráðnunina.

Páll Bergþórsson bendir á hinn bóg-
inn á að nú sé spáð hlýindum og
jafnvel rigningu fram yfir helgi. Lík-
lega muni sjást lítið upp til Esjunnar
á meðan en hverfi skaflinn ekki við
þetta, gæti hann dugað til vetrar.

Ekki má heldur gleyma því að víg-
staðan var ágæt í vor því eins og Páll
bendir á snjóaði gríðarmikið í apríl,
bæði í byggð og á fjöllum. „Snjórinn
hvarf tiltölulega fljótt í byggð því
veðrið var milt en hann safnaðist
fyrir þarna uppi og var orðinn tölu-
vert mikill. Það þurfti töluvert til að
eyða þessu,“ segir Páll. Þá hafi júní-
mánuður verið tiltölulega kaldur og
sumarið undir meðallagi síðasta ára-
tugar, þótt hitinn frá áramótum hafi
verið um það bil jafnmikill og hann
hefur verið síðustu tíu ár. 

Örlög skaflsins eru því ekki ráðin
en það styttist í úrslitastund.

Skaflinn er á síðustu metrunum
� Enn eru fannir í Gunnlaugsskarði
� Hefur horfið á hverju ári í áratug

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Skaflar Landhelgisgæslan flaug þyrlu sinni yfir Esjuna í gær og sáust fannirnar tvær ennþá þó fremur litlar væru. Örlög þeirra ráðast á næstu dögum.

Páll Bergþórsson veðurfræð-
ingur hefur fylgst náið með
skaflinum og kannað mælingar á
honum langt aftur í tímann.
Nokkuð reglulega var farið að
fylgjast með fönninni árið 1909
og samkvæmt þeim mælingum
og heimildum sem Páll hefur
kannað benda þær til þess að
skaflinn hafi ekki horfið í heilan
áratug a.m.k. frá árinu 1863.
„Þetta er afskaplega nákvæm
mæling á hitanum,“ segir Páll. 

Skaflinn er
hitamælir

LOFTSLAGSBREYTINGAR

� Inni með Sigur Rós verður opn-
unarmynd RIFF í ár. Opnunin verður á
NASA, með það fyrir augum að end-
urskapa tónleikastemninguna sem er
í myndinni. Um Norðurlandafrumsýn-
ingu verður að ræða á opnunarkvöldi
RIFF, fimmtudaginn 22. september.
Þetta er í annað skipti sem Sigur Rós
opnar RIFF en Heima var opnunar-
mynd hátíðarinnar 2007.

Inni verður opnunar-
mynd RIFF 



Þórður Gunnarsson
thg@mbl.is

Hefði síðasti Icesave-samningur verið sam-
þykktur í þjóðaratkvæðagreiðslu og rík-
isábyrgð verið veitt á greiðslum Trygg-
ingasjóðs innistæðueigenda og fjárfesta (TIF)
á greiðslum til ríkissjóða Bretlands og Hol-
lands, væri kostnaður Íslands þegar orðinn
um 40 milljarðar króna. Samkvæmt samn-
ingum átti að greiða Bretum og Hollend-
ingum 26 milljarða strax eftir veitingu rík-
isábyrgðar, vegna tímabilsins frá gjaldþroti
Landsbankans og fram að árslokum 2010
(þar af hefðu 20 milljarðar komið frá TIF).

Áfallnir vextir 1,75 milljarðar á mánuði

Þar sem útgreiðslur hafa ekki hafist úr
þrotabúi Landsbankans, hefðu talsverðar
vextir fallið til vegna þessa. Miðað við núver-
andi gengisskráningu Seðlabanka Íslands
nema áfallnir vextir, samkvæmt Icesave-
samningi númer III, um 1,75 milljörðum
króna á mánuði. Á fyrstu átta mánuðum árs-
ins hefðu því áfallnir vextir numið um 14
milljörðum króna, sem ríkissjóður Íslands
hefði þurft að standa undir.

Matið breytist með 
hverri fréttatilkynningu

Þegar Icesave-samningurinn var kynntur í
desember miðuðust kostnaðarforsendur við
að útgreiðslur hæfust í júní á þessu ári. Upp-
fært mat sem samninganefndin kynnti í mars
gerði ráð fyrir því að útgreiðslur hæfust í

ágúst á þessu ári. Í nýjustu frétt fjár-
málaráðuneytisins af þrotabúi Landsbankans
segir loks að vonir séu bundnar við að út-
greiðslur hefjist seint á þessu ári. Mat stjórn-

valda á því hvenær útgreiðslur úr búinu hef-
ur því breyst með hverri fréttatilkynningu,
en ekki er útséð með hvenær greiðslur hefj-
ast. 

Vextir hefðu hlaðist upp 
� Áætlanir gerðu ráð fyrir að útgreiðslur úr búi Landsbankans hæfust í júní � Útgreiðslur ekki hafnar
� Hefði síðasti Icesave-samningur verið samþykktur væri kostnaður Íslands orðinn 40 milljarðar króna 

Landsbanki Í nýjustu frétt fjármálaráðuneytisins segir að vonir séu bundnar við að útgreiðslur
hefjist seint á þessu ári. Áður hafði verið miðað við að þær hæfust í júnímánuði síðastliðnum. 

Morgunblaðið/Árni Sæberg
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VIÐSKIPTABLAÐ
Geir í Kjötbúðinni seg-
ir viðskiptavinina vilja
þjónustu og
ráðgjöf.

Karlinn með
kjötráðin

8
Davíð og Jóhann segja
vandasamt að skipu-
leggja við-
burði.

Góð hátíð krefst
undirbúnings

10
Stefnir í helíumskort
vegna stefnu banda-
rískra stjórn-
valda.

Hinsta andvarp
trúðsins

12

Stærsta áskorun íslenskra stjórnmála-
manna næstu áratugina held ég að verði
ekki að halda hagkerfinu á floti, heldur að
vinda ofan af þeim skaða sem orðið hefur á
siðferði þjóðarinnar.

Slæleg vinnubrögð stjórnvalda síðustu
þrjú árin eða svo hafa skemmt innræti Ís-
lendinga. Í þrjú ár hafa heimilin í landinu
búið við stöðuga óvissu og ósanngirni. Þau
horfa upp á þá sleppa best frá kreppunni
sem eiga það minnst skilið, og á meðan
hrannast upp kröfubréf vegna stökk-
breyttra skulda.

Stór hópur landsmanna hefur uppgötvað
þann leik að svindla á bótakerfinu og drýgja
bæturnar með svartri vinnu – og hreykir
sér af hugvitseminni við vini og ættingja.
Hinir, sem svindluðu á kerfinu ofan frá, sjá
að þeir þurfa engar áhyggjur að hafa af að
fá löngu verðskuldaðan rassskell.

Síðustu þrjú ár hafa kennt fólki að greidd
skuld er glatað fé. Að besta leiðin til að
hafa það gott er ekki að vera duglegur,
heiðarlegur og almennilegur. Þvert á móti
refsar kerfið þeim sem ekki svindla.

Þetta sár verður lengi að gróa og á eftir
að hægja á öllum vexti og velferð á meðan.
Vafalítið verður lengi í minnum haft hverjir
héldu svona illa um stjórnartaumana árin
eftir hrun. 

Skoðun
Stjórnmál
Ásgeir Ingvarsson
ai@mbl.is

Sár á siðferðinu

www.vib.is

Eru fasteignir arðbær
fjárfestingarkostur?
Bein útsending frá hádegisfundi VÍB um fasteignamarkaðinn.

Áfundinum verða kynntar niðurstöður greininga á fasteignamarkaðnum sem
unnar hafa verið fyrir VÍB. Bæði verður fjallað um atvinnu- og íbúðarhúsnæði
sem fjárfestingarkosti.

Fyrirlesarar verða Ársæll Valfells, lektor við Háskóla Íslands og
Brynjar Pétursson hjá Catella Property Group.

Í dag kl. 11.45–13.00

Horfðu á fundinn í beinni útsendingu á www.vib.is

Íslandsbanki | Kirkjusandi | 155 Reykjavík | Sími 440 4900 | vib@vib.is | www.vib.is

Sími 511 1234 • www.gudjono.is

Er prentverkið
Svansmerkt?
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Örn Arnarson
ornarnar@mbl.is

Landsbankinn telur að kostnaður ríkissjóðs vegna
yfirtöku bankans á SpKef muni nema 30,6 millj-
örðum króna. Þetta kemur fram í uppgjöri Lands-
bankans fyrir fyrstu sex mánuði ársins. 

Í skýringum við uppgjör bankans kemur
fram að bankinn og fjármálaráðuneytið takist enn
á um verðmat á eignum og skuldum SpKef, en
sem kunnugt er tók Landsbankinn yfir sparisjóð-
inn síðastliðinn mars. Fram kemur í skýringum að
Landsbankinn metur skuldir SpKef á tæpa 74
milljarða. Landsbankinn metur hins vegar eignir
SpKef á 43,2 milljarða en fram kemur að eignir
sparisjóðsins hafi verið metnar á tæpa 59 millj-
arða áður en hann var tekinn yfir. Mestu munar
um matið á útlánasafni SpKef en samkvæmt upp-

gjöri Landsbankans var það metið á ríflega 42
milljarða áður en sjóðurinn var tekinn yfir.
Landsbankinn telur hins vegar útlánasafnið ekki

vera nema 27 milljarða króna virði. 
Þegar tilkynnt var að Landsbankinn myndi

taka yfir rekstur SpKef lýsti Steingrímur J. Sig-
fússon, fjármálaráðherra, því yfir að kostnaður
ríkisins vegna þessa yrði ríflega 11 milljarðar og
viðskiptin spöruðu ríkissjóði í raun 8,5 milljarða
þar sem ekki þyrfti að endurfjármagna sjóðinn. 

Sparisjóður Keflavíkur skilaði inn starfsleyfi
sínu í apríl í fyrra en var þá endurreistur undir
merkjum SpKef með tæplega 900 milljóna króna
framlagi frá ríkinu. Í tæpt ár var svo reynt að ná
samkomulagi við skilanefnd Sparisjóðs Keflavík-
ur um uppgjör vegna innistæðna og eigna. Ekkert
varð af því samkomulagi og þegar svo var komið
var metið að ríkið þyrfti að greiða 11,2 milljarða
til að brúa bilið milli yfirtekinna eigna og inni-
stæðna SpKef að viðbættum 8,2 milljörðum til að
sjóðurinn uppfyllti skilyrði um eiginfjárhlutfall.

Landsbanki metur kostnað rík-
isins vegna SpKef á 30 milljarða

Morgunblaðið/Ernir

Fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.

� Fjármálaráðherra sagði að yfirtakan myndi kosta ríflega 11 milljarða � 15 milljarða munur á mati á lánasafni

Ívar Páll Jónsson
ivarpall@mbl.is

Landsbanki Íslands hagnaðist um 24,4 milljarða
króna á fyrri hluta ársins, samkvæmt uppgjöri
sem birt var í gær. Á meðal þeirra þátta sem vógu
þyngst í afkomunni voru gengishagnaður vegna
hluta- og skuldabréfa upp á 10,3 milljarða króna
og endurmat lánasafns, sem nam 13 milljörðum
króna. Á móti afskrifaði bankinn útlán fyrir 2,4
milljarða, þannig að hreint endurmat nam 10,6
milljörðum. Það skiptist þannig að útlán til fyr-
irtækja voru endurmetin upp á við um 19 millj-
arða og til einstaklinga niður á við um 9 milljarða. 

Hreinar vaxtatekjur bankans, þ.e. vaxta-
tekjur að frádregnum vaxtagjöldum, voru 16,8
milljarðar króna á tímabilinu. Vaxtatekjur voru
31,5 milljarðar og -gjöld 14,6 milljarðar. Vaxta-
munur af meðalstöðu heildareigna var 3,1%.

Þóknanatekjur bankans á tímabilinu voru 2,2
milljörðum króna hærri en þóknanagjöld. Geng-
ishagnaður verðbréfa var sem fyrr segir 10,4

milljarðar og voru heildarrekstrartekjur 31,6
milljarðar króna. Rekstrarkostnaður var 10,8
milljarðar króna og hækkaði launakostnaður um
800 milljónir, en í tilkynningu frá bankanum segir
að það skýrist fyrst og fremst af kostnaði við yf-
irtöku á SpKef og almennum launahækkunum
vegna kjarasamninga. Kostnaðarhlutfall bankans
lækkaði á tímabilinu og var 34,2%, samanborið við
48,8% á fyrri hluta ársins 2010.

Lausafjárstaða neikvæð um 
439 milljarða króna

Ef litið er á endurgreiðsluferil bankans og lausa-
fjáráhættu kemur í ljós að skuldbindingar sem
lánardrottnar gætu innheimt fyrirvaralaust eru
mun hærri en innleysanlegar eignir. Heildar-
eignir sem teljast innleysanlegar eru 74,5 millj-
arðar króna, en skuldir sem eru innheimtanlegar
nema 514 milljörðum króna. Lausafjárstaðan á
þennan mælikvarða er því neikvæð 439 milljarða
króna. Staðan er hins vegar jákvæð þegar litið er
lengra fram í tímann, um 104 milljarða upp að

þremur mánuðum, 59 milljarða eftir 3-12 mánuði,
153 milljarða eftir 1-5 ár og 564 milljarða eftir það.

Neikvætt sjóðstreymi

Sjóðstreymi bankans á tímabilinu er neikvætt um
17 milljarða króna. Það er jákvætt um 11,9 millj-
arða frá fjárfestingastarfsemi og tvo milljarða frá
fjármögnunarstarfsemi, en neikvætt um tæpan 31
milljarð frá rekstri. Lausafé, þ.e. reiðufé og reiðu-
fjárígildi, lækkar því sem því nemur, úr 52,6 millj-
örðum króna niður í 35 milljarða. Þar af er reiðu-
fjáreign hjá Seðlabanka Íslands 30 milljarðar og
rúmir fimm milljarðar innlán hjá fjármálastofn-
unum.

Eiginfjárstaða Landsbankans batnar á tíma-
bilinu, í samræmi við hagnaðinn. Í ársbyrjun var
það tæpir 185 milljarðar króna, en í lok fyrri árs-
helmings var það orðið tæplega 208 milljarðar.
Arðsemi eigin fjár á ársgrundvelli var 24,9% og er
CAD-eiginfjárhlutfall 22,4%, en sem kunnugt er
gerir Fjármálaeftirlitið kröfu um að það sé 16% að
lágmarki.

13 milljarða endurmat
� 24 milljarða króna hagnaður hjá Landsbanka á fyrri hluta ársins � Endurmat lánasafns og gengishagnaður lita
afkomuna � Neikvætt sjóðstreymi um 17 milljarða króna � Lausafjáráhætta 439 milljarðar króna

Morgunblaðið/Brynjar Gauti

Landsbanki Íslands Heildareignir sem teljast innleysanlegar eru 74,5 milljarðar króna, en skuldir sem eru innheimtanlegar nema 514 milljörðum króna.
Lausafjárstaðan á þennan mælikvarða er því neikvæð um 439 milljarða króna. Staðan er hins vegar jákvæð þegar litið er lengra fram í tímann.

Alls var 2,51
milljón Breta án
atvinnu á öðrum
ársfjórðungi og
hafa atvinnulaus-
ir þar í landi ekki
verið jafn margir
í tvö ár, sam-
kvæmt nýjum
tölum frá Hag-
stofu Bretlands.

Atvinnulaus-
um fjölgaði um 80 þúsund á fjórð-
ungnum og er þetta mesta fjölgun
atvinnulausra á einum ársfjórðungi
síðan í ágúst 2009. Atvinnuleysi
mælist 7,9% í Bretlandi.

Atvinnuleysið er mest meðal
ungs fólks, en 972 þúsund bresk
ungmenni á aldrinum 16-24 ára
voru án atvinnu á öðrum fjórðungi
þessa árs. 

Atvinnuleysi 
á Bretlandi 
fer vaxandi

Bretland 7,9% at-
vinnuleysi.

Áhugi fjárfesta á ríkisvíxlaútboði
septembermánaðar, sem Lánamál
ríkisins héldu í fyrradag, reyndist
vera nokkuð minni en hann hefur
verið að undanförnu, að því er segir í
Morgunkorni Íslandsbanka. Sam-
kvæmt tilkynningu Lánamála námu
heildartilboð í þá tvo víxlaflokka sem
í boði voru rúmlega 7,7 milljörðum
króna í útboðinu, samanborið við
21,7 milljarða króna í víxlaútboði
ágústmánaðar.

Tilboð í þriggja mánaða víxla-
flokkinn bárust á 3,25% flötum vöxt-
um. „Versnuðu þar með vaxtakjör
ríkissjóðs um 0,25 prósentur frá út-
boðinu í ágúst, eða sem nemur ná-
kvæmlega þeirri hækkun sem varð á
vöxtum Seðlabanka Íslands í milli-
tíðinni,“ segir í Morgunkorninu.

Lítil þátt-
taka í víxla-
útboði

Morgunblaðið/Ómar

Vextir Vaxtakjör ríkissjóðs versn-
uðu um 25 punkta frá fyrra útboði.

Viðskiptablað Morgunblaðsins Hádeg-
ismóum 2, 110 Reykjavík. Sími 5691100,
netfang vidsk@mbl.is Útgefandi Árvakur
hf. Umsjón Ívar Páll Jónsson, fréttastjóri,
ivarpall@mbl.is Auglýsingar sími 5691111 
netfang augl@mbl.is Bréfsími 5691110
Prentun Landsprent ehf.
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KJÓLL ER SAUMAÐUR Í PARÍS.
NÆSTA KVÖLD SLÆR HANN

Í GEGN Í HÖRPU.
Stíllinn, að vera eftirá, er ekki viðurkenndur í tískuheiminum. Sérþekking okkar á aðstæðum á stund og stað,

reynsla í tollafgreiðslu og alþjóðlegt flutningsnet á engan sinn líka. Þess vegna erum við Alþjóðasérfræðingarnir
í hraðflutningum. Hvort sem þú stendur fyrir fyrirtæki, smárekstur eða einkarekstur erum við þess vegna hinn
fullkomni félagi til að drífa dæmið áfram með þér inn á fleiri markaði um allan heim, frekar en nokkur annar.

Þetta er gula leiftrið

www.dhl.com/express
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mörkuðum frá því niðurstöðurnar voru birtar
endurspeglar þá skoðun. Gengi hlutabréfa
þýskra, franskra og ítalskra banka hefur fallið
um 40% frá því í sumar og enn sér ekki fyrir
endann á þeirri þróun. Þungavigtarmenn í
fjármálaheiminum hafa lýst því yfir að evr-
ópskir bankar séu verulega undirfjármagn-
aðir. Eitt fyrsta verk Christine Lagarde á
framkvæmdastjórastóli AGS var að brýna fyr-
ir evrópskum stjórnvöldum að ekki væri unnt
að fresta endurfjármögnun bankakerfisins.
Fregnir herma að sérfræðingar AGS telji að
evrópskir bankar þurfi um 200 milljarða evra í
endurfjármögnun miðað við núverandi mark-
aðsaðstæður. Ennfremur lýsti Josef Acker-
mann, forstjóri Deutsche Bank, því yfir á dög-
unum að fjöldi evrópskra banka færi á hausinn
ef þeim væri gert að færa stöður sínar í rík-
isskuldabréfum evrusvæðisins til bókar á
markaðsverði.

Ginnungagapið sem fer stækkandi á 
evrópska bankamarkaðnum

Af þessu má sjá að það er stækkandi ginn-
ungagap í efnahagsreikningum evrópskra
banka og enn sem komið er hafa menn ekkert
gert til þess að takast á við vandann sem af
honum stafar. Sumir sérfræðingar hafa borið
þetta saman við undirmálslánakreppuna í
Bandaríkjunum fyrir nokkrum árum. Í evr-
ópska tilfellinu er fjármögnun banka og fjár-
málafyrirtækja á hallarekstri verst stöddu
evruríkjanna, í formi kaupa á ríkisskuldabréf-
um þeirra, einhverskonar undirmálslán – það
er að segja lán á kjörum sem eru í engu sam-

ræmi við áhættuna sem lánveitingunni
fylgir. Segja má að þegar fjárfestar hafi
gert sér grein fyrir þessu hafi ávöxt-
unarkrafan á ríkisskuldabréf ríkja á borð
við Grikkland, Írland, Portúgal, Spán og
Ítalíu rokið upp þangað til þrjú fyrstnefndu
ríkin gátu ekki fjármagnað sig lengur á
markaði og þurftu því að leita eftir neyðarl-

ánum aðildarríkja ESB og AGS. 
Ljóst er að ofangreind neyð-

arlán, samhliða gríð-
arlegum aðhalds-

aðgerðum í verst stöddu ríkjunum, munu
hvorki leysa skuldavanda þeirra né leysa þann
vanda sem steðjar að vegna skorts á sam-
keppnishæfni gagnvart öðrum evruríkjum í
fyrirsjáanlegri framtíð. Þetta endurspeglast í
verðlagningu fjármálamarkaða á skuldabréf-
um viðkomandi ríkja og þar af leiðandi stendur
bankakerfið frammi fyrir verulegum af-
skriftum vegna þessa. Ennfremur hafa til-
raunir leiðtoga evrusvæðisins til þess að koma
böndum á vandann enn engum árangri skilað.
Í þessu samhengi má nefna að ákvörðunin um
að stækka björgunarsjóðinn sem settur var á
laggirnar í sumar varð ekki til þess að lægja
öldurnar. Eins og bent var á þegar ákveðið var
að stækkja sjóðinn dugði stærð hans til þess að
styðja við bakið á grískum, írskum og portú-
gölskum stjórnvöldum, en hins vegar gæti
hann ekki ráðið við þau fjárútlát sem myndu
fylgja í kjölfarið ef fjármálamarkaðir myndu
lokast fyrir ítölskum og spænskum stjórnvöld-
um. Í framhaldinu hefur svo verið stigvaxandi
söluþrýstingur á ítölsk og spænsk rík-
isskuldabréf á mörkuðum og tilraunir stjórn-
valda í Róm og í Madríd til þess að sannfæra
fjárfesta um trúverðugar efnahagsaðgerðir til
þess að koma böndum á skuldavandann hafa
ekki borið áþreifanlegan árangur. 

Skuldaafskiftir ríkja ómögulegar 
á meðan bankana skortir fjármagn

Evrópskir bankar eru því á milli steins og
sleggju. Nánast óhugsandi er að þeir geti end-
urfjármagnað sig óstuddir á meðan skulda-
kreppan ríkir á evrusvæðinu og við það bætist
að versnandi hagvaxtarhorfur á svæðinu í
heild sinni og í alþjóðahagkerfinu grafa enn
frekar undan stöðu þeirra. Að sama skapi ger-
ir gríðarleg endurfjármögnunarþörf þeirra
það að verkum að ómögulegt er að ráðast í
marktækar skuldaniðurfellingar hjá ríkjum á
borð við Grikkland, en margir telja að ítrek-
aðar neyðarlánveitingar undanfarin ár hafi
ekki skilað neinum árangri og vandinn verði
ekki leystur nema með marktækum niðurfell-
ingum. Án þeirra blasi ríkisgjaldþrot eins eða
fleiri evruríkja við.

Sýnileg hættumerki yfir
evrópska bankakerfinu 
� Teikn á lofti um að skuldakreppan á evrusvæðinu muni leiða til meiriháttar fjármögnunarvanda evrópskra banka� Hugmyndir um að björg-
unarsjóður ESB verði nýttur til endurfjármögnunar bankakerfisins� Hlutabréfaverð hríðfallið frá því að niðurstöður álagsprófs voru opinberaðar

Timothy Geithner, fjármálaráðherra
Bandaríkjanna, mun sækja fund fjár-
málaráðherra aðildarríkja Evrópusam-
bandsins sem fer fram í Póllandi á morg-
un. Þrátt fyrir að fjármálaráðherranum
hafi verið boðið að sitja slíka fundi áður
er leitt að því líkum að það sé til marks
um spennuna á fjármálamörkuðum að
hann þekkist boðið nú. Geithner hefur
látið í ljós skoðanir sínar á þeim vanda
sem við er að etja á evrusvæðinu að
undanförnu og meðal annars hvatt Evr-
ópska seðlabankann til þess að láta ekki
af beinum kaupum á skuldabréfum verst
stöddu evruríkjanna og rætt um þann
möguleika að evrópski björgunarsjóð-
urinn verði nýttur til þess að endur-
fjármagna bankakerfið á hinu sameig-
inlega myntsvæði. Slík ráðstöfun væri í
anda þess sem bandarísk stjórnvöld
gerðu í kjölfar þess að Lehman Brothers
varð gjaldþrota haustið 2008 en þá var
TARP-sjóðurinn notaður til þess að end-
urfjármagna bankakerfið
vestanhafs. Fjölmiðlar
höfðu eftir Geithner í
gær að það væru
„engar líkur“ á því að
evrópsk stjórnvöld
myndu leyfa stórum
banka á evrusvæðinu
að fara á hausinn, ólíkt
því sem bandarísk
stjórnvöld gerðu með
Lehman.

Bönkunum 
verður að bjarga

TIMOTHY GEITHNER

Timothy Geithner.

Á niðurleið Gengi hlutabréfa þýskra og franskra banka hefur fallið um 40% frá því í sumar.

FRÉTTASKÝRING
Örn Arnarson
ornarnar@mbl.is

Það verður seint sagt að ákvörðun Moody’s um
að lækka lánshæfiseinkunn frönsku bankanna
Société Générale og Crédit Agricole hafi kom-
ið sem þruma úr heiðskíru lofti. Skýr teikn eru
á lofti um að skuldakreppan á evrusvæðinu,
sem skall á með fullum þunga þegar gríska
ríkið rambaði á barmi gjaldþrots í fyrravor,
muni haldast í hendur við alvarlega banka-
kreppu sem mun ná til stærstu banka evru-
svæðisins. 

Vissulega felast engin nýmæli í orsaka-
samhenginu milli skuldakreppu fullvalda ríkja
á evrusvæðinu og aðþrengdrar stöðu evr-
ópskra fjármálafyrirtækja þó svo að birting-
arformið sé ólíkt frá einu landi til annars. Á
meðan skulda- og fjármögnunarvandi ríkja á
borð við Grikkland og Spán hefur leitt til þess
að Evrópski seðlabankinn hefur neyðst til að
halda fjölda banka í þessum ríkjum á floti með
nánast ótakmörkuðu aðgengi að lausafé leiddi
ákvörðun írskra stjórnvalda, um að tryggja
allar skuldbindingar bankakerfis landsins, til
þess að þau neyddust til að leita eftir neyðar-
láni hjá ESB og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. 

Gengislækkun í kjölfar álagsprófs

Hins vegar hefur kastljós fjárfesta í auknum
mæli beinst að stöðu stærstu bankanna á evru-
svæðinu að undanförnu eða allt frá því í sumar
þegar niðurstaða álagsprófs evrópska fjár-
málayfirvalda var kunngjörð. Sem kunnugt er
sýndu niðurstöður prófsins að staða banka-
kerfisins væri þrátt fyrir allt góð. Niðurstaða
prófsins sýndi að aðeins níu bankar af þeim 91
sem það þreyttu þyrftu á endurfjármögnun að
halda til þess að uppfylla kröfur um lausa-
fjárstöðu ef aðstæður á mörkuðum versnuðu
enn frekar og áætlað var að endurfjármögn-
unarþörfin við núverandi aðstæður væri að-
eins 2,5 milljarðar evra. 

Forsendur álagsprófsins vöktu furðu og
þóttu býsna léttvægar. Þróunin á hlutabréfa-
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A.S. Forsætisráðherra Rússlands,
Vladimir Putin, þakkaði Gerard
Schröder sérstaklega fyrir veittan
stuðning við verkefnið, þegar gasi
var hleypt á Nord Stream í Vyborg
í síðustu viku. 

Fótum kippt undan Úkraínu

Margir eru eflaust minnugir deilna
Rússlands og Úkraínu á árunum
2005-6. Þá sökuðu Rússar Úkra-
ínumenn um að nýta sjálfir gas,
sem átti að fara til Vestur-Evrópu.
Forsvarsmenn úkraínska gasfyr-
irtækisins Naftogaz Ukrainy neit-
uðu þessu til að byrja með, en ját-
uðu síðar. Deila Rússa og
Úkraínumanna náði hámarki á ný-
ársdag 2006, þegar Rússar lokuðu á
gasflutning til Úkraínu og opnuðu
ekki aftur fyrr en fjórum dögum
síðar. 

Á árunum 2004-5 fóru um 80%
alls gass sem Rússland seldi til
Evrópu um leiðslur sem liggja í
gegnum Úkraínu. Að auki urðu um
tveir þriðju tekna Gazprom til
vegna gass sem lá um sömu
leiðslur. Úkraína hafði því afar
sterka samningsstöðu gagnvart
Rússlandi og fékk um 17 milljarða
rúmmetra af gasi frá Rússlandi á
ári, gegn því að heimila flutning
gass til Vestur-Evrópu frá Rúss-
landi. Raunar var um hrein vöru-
skipti að ræða – Úkraína skyldi fá
um 15% alls gass sem færi um
leiðslurnar, samkvæmt sam-
komulagi frá árinu 2002. Nýtt sam-
komulag var samþykkt nokkrum
árum síðar, en Rússar vildu heldur
að Úkraínumenn greiddu fyrir gas-
ið með peningum og keyptu gas
síðan á markaðsverði. Eftir að
Úkraínumenn gátu ekki greitt upp-
sett verð, hóf Naftogaz að „stela“
gasi af Gazprom, með áðurnefndum
afleiðingum. 

Loks náðu löndin sam-
komulagi, sem fól þó í sér að Úkra-
ína greiðir nokkru lægra verð fyrir
gas en önnur Evrópulönd. Með til-
komu Nord Stream hefur þessi
staða gjörbreyst, enda getur Gazp-
rom nú veitt gasi beint til Vestur-
Evrópu. Samkvæmt því sam-
komulagi sem nú er í gildi milli
Úkraínu og Rússlands þarf Úkra-
ína að greiða um 318 dollara fyrir

hverja 1.000 rúmmetra af gasi frá
og með október næstkomandi. Til
samanburðar er verðið sem Þjóð-
verjar greiða rétt rúmlega 400 doll-
arar. Forstjóri hins úkraínska
Naftogaz hefur sagt að hann telji
230 dollara fyrir hverja 1.000 rúm-
metra eðlilegt verð til Úkra-
ínumanna. Gazprom hefur ekki vilj-
að hlusta á slíkar verðhugmyndir,
nema að einu skilyrði uppfylltu:
Naftogaz Ukrainy sameinist Gazp-
rom. Forstjóri Gazprom er kok-
hraustur þessa dagana, og sagði að
Úkraína væri á leiðinni í öngstræti.
Verði áðurnefndur samruni að
veruleika, mun Gazprom hafa öll
spil á hendi sér í gassölu til Evr-
ópu. Vladimir Putin sagði af sama
tilefni að samskipti Rússlands og
Úkraínu yrðu vonandi „siðmennt-
aðri“ eftir að Nord Stream-leiðslan
væri komin í gagnið. 

Hver er háður hverjum?

Margir hafa bent á að það sé hreint
ekki gott mál að Evrópusambandið
sé svo háð rússnesku gasi. For-
svarsmenn sambandsins hafa að
sama skapi miklar áhyggjur sjálfir.
Hins vegar má segja sem svo að
Rússar séu alveg jafnháðir evr-
ópskum kaupendum gass – hvor-
ugir getur án hinna verið. Gazprom
stendur undir stórum hluta tekna
ríkissjóðs Rússlands. Því er ekki
líklegt að Rússar taki léttúðlega
upp á því að takmarka flæði gass
til Vestur-Evrópu til að ná fram
pólitískum markmiðum, þó að sú
staðreynd að þeir sjái Evrópu fyrir
mikilli orku veiti þeim að sjálfsögðu
ákveðna stöðu í samninga-
viðræðum. 

Evrópusambandið reynir þó
hvað það getur til að fjölga mögu-
leikum sínum í orkukaupum. Fyrir
nokkrum dögum bárust þannig
fréttir af því að franska fyrirtækið
Total hefði fundið stóra gaslind við
Kaspíahafið. Þær fréttir reyndust
lóð á vogarskálar svokallaðrar Na-
bucco-gasleiðslu, sem kommissara í
Evrópusambandinu dreymir um að
verði að veruleika. Sú leiðsla myndi
liggja frá Tyrklandi til Austurríkis,
en tilgangur hennar er beinlínis að
gera ríki Evrópusambandsins
minna háð rússnesku gasi.

Nord Stream gasleiðslan
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Rússar tengja framhjá
� Taka Nord Stream-gasleiðsluna í notkun � Tengir saman Rússland og Þýskaland � Hefur mikil áhrif á samningsstöðu nokkurra fyrrverandi
Sovétríkja� Bætir aðgang Þýskalands, Bretlands, Hollands, Frakklands og Danmerkur að rússnesku gasi� 10 milljarða dollara fjárfesting

Reuters

Þakkir Vladimir Putin þakkaði Gerard Schröder sérstaklega fyrir
veittan stuðning við verkefnið, þegar gasi var hleypt á Nord Stream. 

FRÉTTASKÝRING
Þórður Gunnarsson
thg@mbl.is

Fyrir skömmu var Nord Stream-
gasleiðslan tekin í notkun. Um er
að ræða meiriháttar viðburð í orku-
málum Evrópu. Mikill meirihluti
Íslendinga hefur aldrei notað gas
sem aðalorkugjafa síns heimilis og
raunar er Ísland eina Evrópulandið
þar sem gasnotkun er svo lítil að
hennar er ekki getið í töl-
fræðilegum samantektum þar að
lútandi. Öðru máli gegnir um Evr-
ópu, en lönd álfunnar eru afar háð
gasi, einkum og sér í lagi rúss-
nesku gasi. Nord Stream liggur á
botni Eystrasaltsins og tengir Vy-
borg, 80.000 manna bæ í Vestur-
Rússlandi, skammt frá landamær-
unum við Finnland, við Greifswald í
norðurhluta Þýskalands. Ásamt því
að bæta aðgang Þýskalands, Bret-
lands, Hollands, Frakklands og
Danmerkur að rússnesku gasi, hef-
ur lagning Nord Stream miklar
pólitískar afleiðingar á samnings-
stöðu ákveðinna ríkja sem áður til-
heyrðu Sovétríkjunum. Hingað til
hafa gasleiðslur Rússlands til Vest-
ur-Evrópu legið í gegnum Úkraínu,
sem hefur fyrir vikið komist upp
með að greiða afsláttarverð til
Rússlands á gasi. Nú geta Rússar í
fyrsta sinn selt gas, sem unnið er í
Síberíu, beint til Vestur-Evrópu. Sú
staðreynd að leiðslan liggur yfir
Eystrasaltið beint til Þýskalands,
setur Pólland líka í verri stöðu en
áður. 

10 milljarða dollara fjárfesting

Um er að ræða stærstu neðansjáv-
argasleiðslu sem lögð hefur verið,
en leiðslan er ríflega 1.220 kíló-
metra löng. Heildarfjárfesting
vegna nýju gaslagnarinnar nemur
um 10 milljörðum dollara. Miðað
við gengisskráningu Seðlabanka Ís-
lands samsvarar það ríflega 1.200
milljörðum króna, eða um 80% af
landsframleiðslu Íslands. Flutn-
ingsgeta lagnarinnar er gríðarlega
mikil, eða um 55 milljarðar rúm-
metra af gasi á ári. Að vísu hefur
einungis helmingur allrar flutnings-
getu Nord Stream verið virkjaður,
en stefnt er að því að öll flutnings-
getan geti nýst innan 18 mánaða.
Samkvæmt tölum fyrir árið 2009
var heildarframleiðsla Rússlands á
gasi um 527 milljarðar rúmmetra af
gasi. Nord Stream getur því flutt
meira en 10% árlegrar framleiðslu
Rússlands, sem er langstærsti gas-
framleiðandi heims og státar af gíf-
urlegum gasbirgðum. Raunar ætti
Nord Stream að geta séð Þýska-
landi, Bretlandi, Hollandi, Frakk-
landi og Danmörku (sem helst
munu njóta góðs af leiðslunni) fyrir
um fimmtungi alls gass sem löndin
fimm nota samanlagt, miðað við töl-
ur ársins 2009. Sem stendur kemur
um fjórðungur alls gass sem notað
er í Evrópu frá Rússlandi. 

Samþykkti verkefnið og varð
stjórnarformaður

Nord Stream-verkefnið var sett á
laggirnar að frumkvæði rússnesku
ríkisstjórnarinnar, en rússneska
ríkis- og einokunarfyrirtækið Gazp-
rom hefur stýrt verkefninu, þó svo
að þýsk og hollensk gasfyrirtæki
séu einnig hluthafar í Nord Stream
A.S., fyrirtækinu sem stofnað var í
kringum byggingu og eignarhald
gasleiðslunnar. Þess má geta að
þýski kanslarinn fyrrverandi Ger-
ard Schröder var sá sem samþykkti
það endanlega fyrir hönd Þjóðverja
að af verkefninu yrði. Eftir að
Schröder vék úr embætti sem
kanslari Þýskalands gerðist hann
stjórnarformaður Nord Stream

Hugmyndir eru uppi um það innan Evrópusambandsins að orku-
kaupasamningar sem ríki sambandsins gera við svokallaða þriðja að-
ila, eins og Rússland eða Líbíu, þurfi að hljóta samþykki fram-
kvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Raunar virðist ESB sjálft vera
færast nær því að semja beint um orkukaup og lagningu gasleiðslna,
en Financial Times greindi frá því fyrir skömmu að samninga-
viðræður framkvæmdastjórnarinnar við Túrkmenistan um kaup á
gasi hefðu nú staðið yfir í tvö ár. Aserbaídsjan hefur þegar samið við
ESB um sölu á gasi. Rússar leggjast eðlilega gegn slíku sam-
komulagi, enda vilja þeir halda stöðu sinni sem helsti seljandi gass
til Evrópu. Aðildarríki ESB hafa hingað til lagst gegn því að sam-
bandið semji um orkukaup fyrir þeirra hönd. Í tilfelli samninga við
Túrkmenistan gæti þó annað orðið uppi á teningnum, enda mörgum
Evrópuríkjum annt um að sýna Túrkmenum að þeim sé alvara með
lagningu gasleiðslu undir Kaspíahafið. 

ESB geri orkusölusamninga

SAMNINGAVIÐRÆÐUR
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Svo til öll helstu iðn-
ríki heims glíma við
aukið atvinnuleysi og
lítinn hagvöxt, sem
rekja má til of-
urskuldsetningar.
Skuldahlutfall OECD
landanna (heild-
arskuldir sem hlutfall
af landsframleiðslu)
fór hækkandi upp úr
1980 og þótti mörgum
skuldahlutfallið hafa
náð hámarki um alda-
mótin. Engu að síður
hélt skuldasöfnunin áfram og með
enn meiri hraða. Frá aldamótum og
fram til 2007 juku fyrirtæki og
heimili skuldir sínar með meðfylgj-
andi eignabólu, sérstaklega á fast-
eignamarkaði, en eftir þann tíma
voru það opinberir aðilar sem
leiddu skuldasöfnunina, m.a. til
þess að koma í veg fyrir gjaldþrot
banka. Nú er svo komið að skulda-
hlutfall flestra OECD landa er farið
að hamla hagvexti. Ofan á þetta
bætast breytingar á hrávöruverð-
myndun vegna aukinnar hlutdeildar
Asíu og Suður-Ameríku í heimsbú-
skapnum og hækkandi meðalaldur
og í sumum tilfellum fyrirsjáanleg
fólksfækkun í OECD-löndunum.

Vandi evrulandanna er enn meiri
en annarra iðnríkja. Með því að af-
leggja þjóðargjaldmiðla og taka
upp evruna fórnuðu þessi lönd
stjórn á peningamálum sínum. Um
leið breyttist áhættueðli skulda-
bréfa sem útgefin eru af þessum
ríkjum úr gengisáhættu í greiðslu-
þrotsáhættu. Evrulönd þau sem eru
með mikinn viðskiptahalla geta
ekki bætt samkeppnisstöðu sína
með lækkun gengis, heldur aðeins
með ofurverðhjöðnun – verð-
hjöðnun af þeirri stærðargráðu sem
Evrópa hefur ekki séð síðan í
Þýskalandi á árununum 1929 til
1933, en valdatöku Adolfs Hitlers
má m.a. rekja til verðhjöðnunar-
innar og evrópska bankahrunsins
1931.

Það er ekki einungis að evran
geri aðildarlöndunum erfiðara að
leysa úr efnahagsvanda sínum, evr-
an er sjálf hluti af vandanum. Til-
urð evrunnar byggist ekki á hag-
fræðilegum forsendum, heldur á
pólitískum hugsjónum sam-
bandsríkjasinna innan Evrópusam-
bandsins (ESB) um að þróa ESB í
átt til sambandsríkis. Sérfræðingar
í peningamálum bentu á löngu áður
en evran var tekin upp að efna-
hagur aðildarlandanna væri um of
ólíkur innbyrðis til þess að löndin
gætu búið við einn sameiginlegan
gjaldmiðil. Þar kæmi til ólík fram-
leiðni, skattkerfi, lífeyriskerfi, við-
skipti við lönd utan ESB, aldurs-
samsetning íbúa o.fl. Þá stæði
menningar- og tungumálamunur í
vegi fyrir færanleika vinnuafls milli
landa, ólíkt því sem er innan
Bandaríkja Norður-Ameríku. Ofan
á allt þetta vantaði þann ventil sem
sameiginleg ríkisfjármál gætu fært
gjaldmiðilssvæðinu til þess að
draga úr mestu ókostum sem fylgja
sameiginlegum gjaldmiðli. Ein
stærð gæti ekki passað öllum, þ.e.
eitt og sama vaxtastig og geng-
isskráning – það væri mun líklegra
að ein stærð myndi passa engum. 

Því miður reyndist þróun evr-
unnar svipuð og ýmsir hagfræð-
ingar höfðu varað við. Með stofnun
evrunnar skópu leiðtogar ESB upp-
skrift að gríðarlegum framtíð-
arvanda. Jacques Delors, fyrrum
leiðtogi ESB, hefur varað við því að
ESB geti leyst upp nái menn ekki
að finna viðunandi lausnir og það
fljótt; hann hefur þó ekki viljað við-
urkenna að evran sé sjálf hluti af
rót vandans. Það hefur hins vegar
einn af helstu fyrrverandi bar-
áttumönnum fyrir evrunni gert. Í

síðustu viku ritaði
Hans-Olaf Henkel,
fyrrum leiðtogi Sam-
taka iðnaðarins í
Þýskalandi, grein í
Financial Times þar
sem hann segir „Eftir
að hafa verið meðal
fyrstu stuðningsmanna
evrunnar, tel ég nú að-
ild mína að þessu máli
stærstu faglegu mistök
sem ég hef nokkurn
tíma gert.“

Mögulegar lausnir

Undanfarna mánuði
hefur evruvandinn ver-

ið eitt helsta umfjöllunarefni í fjöl-
miðlum sem fjalla um alþjóðaefna-
hags- og stjórnmál og hafa margar
ólíkar skoðanir verið settar fram
um hvernig hægt sé að leysa úr
þessum vanda með takmörkuðu
tjóni. 

Skuldabandalag

Fyrst komu fram hugmyndir, að-
allega frá pólitískum leiðtogum inn-
an ESB, um að dreifa hluta skulda
skuldsettustu ríkjanna á öll aðild-
arríkin, þ.e. myndun skulda-
bandalags. Þrátt fyrir að þessi hug-
mynd stangist á við lög ESB um
evruna, þá hafa mörg skref nú þeg-
ar verið stigin í þessa átt. Þannig
hefur Seðlabanki Evrópu verið stór
kaupandi skuldabréfa skuldsettustu
ríkjanna og heimilað notkun þeirra
í endurhverfum viðskiptum við
banka m.v. verðmat sem er langt-
um hærra en markaðsvirði þeirra
gefur tilefni til. Myndun skulda-
bandalags mætir hins vegar mikilli
pólitískri andstöðu í Þýskalandi,
Hollandi og nokkrum minni lönd-
um. Íbúar þessara landa eru ekki
sáttir við að greiða aukna skatta
sem fara t.d. óbeint í að greiða ríf-
leg eftirlaun til grískra borgara
umfram framlög þessara sömu
borgara til eigin eftirlauna. Þá telja
flestir að þessi leið bjóði upp á allt
of mikinn freistnivanda, þ.e. stjórn-
málamenn í jaðarríkjunum muni
ekki fara út í þær efnahags-
umbætur sem þörf er á, þegar
skattborgarar annarra landa
tryggja þeim áframhaldandi fjár-
magn. Þetta sé því engin varanleg
lausn.

Sameiginleg fjármálastjórn /
stofnun Bandaríkja Evrópu

Sem svar við gagnrýni um freistni-
vandann sem fylgir skulda-
bandalagi og til þess að færa ESB
nær fullkomnu sambandsríki hafa
komið fram hugmyndir um að taka
upp sameiginlega fjármálastjórn
ESB. ESB fengi þá eigin skattstofn
og eigin fjármálaráðherra. Með
þessari leið mætti tryggja meira
samræmi í skattamálum og í ráð-
stöfun ríkisútgjalda innan evru-
svæðisins, en á móti myndi fjár-
magn flæða með millifærslum frá
þeim hluta evrusvæðisins sem
stæði betur til þeirra svæða sem
stæðu verr hverju sinni og þannig
virka sem mótvægi við ókosti pen-
ingamálastefnu sem byggist „ein
stærð fyrir alla.“ Meðal þeirra sem
hafa mælt sterklega með þessari
leið eru Joschka Fischer, fyrrum
utanríkisráðherra Þýskalands.
Fyrrverandi kanslari Þýskalands,
Gerhard Schröder og nokkrir aðrir
þýskir stjórnmálamenn hafa gengið
enn lengra og lagt til stofnun
Bandaríkja Evrópu.

Það er afar ólíklegt að sameig-
inlegri fjármálastjórn verði komið á
í bráð, hvað þá að hægt verði að
stofna Bandaríki Evrópu á nokkr-
um mánuðum. Í fyrsta lagi er ekki
mikill pólitískur stuðningur við
sameiginlega fjármálastjórn meðal
kjósenda innan ESB landanna. Í
öðru lagi er sameining ríkisfjár-
mála flóknari en aðeins samræming
skatta og setning útgjaldaramma;

það þyrfti einnig að horfa til lífeyr-
ismála svo sem myndun lífeyrisrétt-
inda, hvenær taka lífeyris hefst,
o.fl. því lífeyrismál eru stór hluti af
ríkisfjármálum sumra aðildarlanda
en ekki annarra. Til viðbótar er
hluti aðildarríkja ESB utan við evr-
usamstarfið og því myndi þetta
leiða til þess að ESB yrði formlega
skipt upp í innri og ytri aðildarríki,
þ.e. innri ríkin væru með sameig-
inlegan gjaldmiðil og fjármálastjórn
en ytri ríkin væru í tolla og vinnu-
markaðssambandi við innri ríkin,
ekki ósvipuðu EES samningnum –
slík skipting ESB hugnast mörgum
stjórnmálamönnum og kjósendum í
Bretlandi og innan Norður-
landanna. 

Að lokum er rétt að benda á að
með þessu skrefi yrði grunnhorn-
steini lýðræðisins endanlega kippt
undan ESB, þegar skattlagning-
arvaldið og fjárveitingarvaldið yrðu
færð frá lýðræðislega kjörnum
fulltrúum þjóðþinga til embættis-
manna í Brussels sem sækja umboð
sitt ekki til kjósenda. Það þyrfti að
umbreyta öllu stjórnkerfi ESB ef
menn ætluðu að tryggja áframhald-
andi tengingu kosningaréttar,
skattlagningar og fjárveiting-
arvalds. Reyndar munu breytingar
á stjórnkerfinu einar ekki duga til
þess að ESB geti orðið lýðræð-
issambandsríki. ESB skortir
grunnforsendur lýðræðisríkis, þar
sem íbúa þess skortir sameig-
inlegan vettvang til skoðanaskipta,
sameiginlega stjórnmálaflokka,
sameiginlega fjölmiðla og annað
það sem tengir þá pólitískt saman.

Greiðsluþrot einstakra ríkja

Til eru þeir sem mælt hafa með því
að ríkin sem verst standa lýsi yfir
greiðsluþroti. Í kjölfarið myndu þau
„semja“ við kröfuhafa um breyt-
ingar á endurgreiðslum, vaxta-
kjörum og lækkun höfuðstóls. Það
er ekki útilokað að þetta verði nið-
urstaðan. Hún er þó ekki án vand-

kvæða, fremur en aðrar „lausnir“.
Í fyrsta lagi munu ríkin sem lýsa

yfir greiðsluþroti ekki eiga greiðan
aðgang að lánamörkuðum næstu
árin á eftir, þ.e. ef þau búa áfram
við evrur – það gengur ekki fyrir
lönd sem eru með halla á frumjöfn-
uði. Í annan stað mun greiðsluþrot
Grikklands skapa vanda fyrir
banka í öðrum löndum Evrópu sem
fjárfest hafa í skuldabréfum útgefn-
um af Grikklandi. Ef fleiri ríki lýsa
yfir greiðsluþroti í kjölfar Grikk-
lands, sem er afar líklegt, mun
vandinn aukast enn meira. Sér-
staklega eru franskir bankar taldir
vera í miklum vanda. Þeir hafa ekki
fært verðgildi skuldabréfa Grikk-
lands niður í markaðsvirði í reikn-
ingum sínum, þeir eiga hluti í
grískum bönkum og þeir eru með
veruleg útlán á Spáni og í Portúgal.
Í stuttu máli, gæti þessi leið veikt
eiginfjárgrunn evrópskra banka (og
er hann ekki sterkur fyrir) sem
myndi enda með fjölda gjaldþrota
eða þjóðnýtingar banka. Miðað við
núverandi skuldastöðu ESB land-
anna er ekki víst að þau gætu stað-
ið undir björgunaraðgerðum banka
líkt og 2008. Þetta vita ráðamenn
ESB og því líkar þeim fæstum
þessi lausn.

Uppbrot evrusamstarfsins

Þó svo að til séu þeir sem spáðu
evrunni skammlífi strax í upphafi,
hefur allt fram að síðasta vori þótti
hin mesta fjarstæða innan ESB að
ræða mögulega útgöngu einstakra
landa úr evrusamstarfinu. Nú eru
aðrir tímar og fréttaskýrendur
segja þessa hugmynd nú rædda af
mikilli alvöru meðal fræðimanna,
embættismanna og stjórnmála-
manna, þó svo að út á við við-
urkenni embættis- og stjórn-
málamenn það ekki.

Í fyrstu horfðu menn til Grikk-
lands og ræddu mögulega útgöngu
Grikklands úr evrusambandinu –
önnur lönd gætu svo fylgt í kjölfar-
ið. Á því eru hins vegar veruleg
vandkvæði. Ef skuldir gríska rík-
isins í evrum halda áfram að vera í
evrum eftir að Grikkland tæki upp
drökmu að nýju, þá væri skulda-
staða Grikklands litlu skárri en áð-
ur, þó svo að samkeppnisstaða at-
vinnulífsins myndi batna (gert er
ráð fyrir að innlendum skuldum og
sparnaði yrði umbreytt í drökmur).

Ef skuldum gríska ríkisins væri
hins vegar öllum umbreytt í
drökmur myndu evrópskir bankar
verða fyrir sambærilegu tjóni og
það sem hlytist af greiðsluþroti
Grikklands. 

Þegar mönnum hefur orðið ljóst
að það er óvíst að það borgi sig að
Grikkland og önnur efnahagslega
veik lönd fari úr evrusamstarfinu,
þá beinast augu manna í hina átt-
ina, þ.e. að efnahagslega sterkustu
löndin dragi sig út úr evrunni og
eftir stæði evran sem sameig-
inlegur gjaldmiðill veikra hagkerfa
undir forystu Frakklands. Í kjölfar-
ið myndi evran veikjast verulega
gagnvart öðrum gjaldmiðlum og
raunskuldir lækka. Kosturinn við
þessa leið er að hún er líklegust til
þess að koma í veg fyrir banka-
hrun. T.d. má búast við að minna
ójafnvægi verði milli breytinga á
nafnvirði eigna og skulda franskra
banka verði þessi leið farin. 

Herr Henkel hefur lagt til að
evrunni verði skipt upp í tvær evr-
ur (sterka og veika) og myndu
Þýskaland, Holland, Austurríki og
Finnland taka upp sterkari evruna.
Það er hins vegar afar ólíklegt að
það sé hægt að standa að uppskipt-
ingu evrunnar á skipulegan hátt –
uppskipting evrunnar þarf að ger-
ast leifturhratt. Því er mun líklegra
að Þýskaland muni draga sig út úr
evrusamstarfinu einhliða og end-
urreisa markið og í kjölfarið muni
nokkur önnur lönd gera hið sama.
Þetta verður ekki auðveld eða sárs-
aukalaus aðgerð og það er margt
sem mun fara aflaga í ferlinu, en
það er efamál að stjórnvöld muni
eiga annarra kosta völ í stöðunni, ef
þau vilja koma í veg fyrir sam-
félagsupplausn í Evrópu.

Hvenær þetta mun gerast er erf-
itt að tímasetja, því það má vel
vera að stjórnmálaleiðtogum ESB
takist að hnoða saman enn einni
„lausninni“ til þess að ýta vand-
anum á undan sér. Slíkt er hins
vegar varhugavert, því með því
gætu þeir gert illt verra og afleið-
ingarnar af hruni Lehman Brothers
haustið 2008 munu þá líta út eins
og snotur smásaga í samanburði við
uppgjörið í Evrópu. 

Höfundur er framkvæmdastjóri.
Hann hefur starfað við alþjóðafjármál
í rúma tvo áratugi.

» Það er ekki einungis
að evran geri aðild-

arlöndunum erfiðara að
leysa úr efnahagsvanda
sínum, evran er sjálf
hluti af vandanum. 

Reuters

Áhætta Áhættueðli skuldabréfa evruríkja breyttist úr gengisáhættu í greiðsluþrotsáhættu. 

Upplausn evrunnar
Eftir Erlend
Magnússon

Erlendur Magnússon
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Kjötbúðinni við Grensásveg ræður
ríkjum Geir Rúnar Birgisson kjöt-
iðnaðarmaður. Kjötbúð hefur verið í
húsinu síðan 1990 en Geir keypti
reksturinn í desember á síðasta ári.

Hann segir reksturinn hafa gengið fjarska-
vel til þessa „Sumarið hefur verið mjög gott
og ég sé það af sölutölum fyrri ára að salan
hefur verið með besta móti. Jafnvel þó veðrið
hafi verið slæmt í maí og júní gekk salan
ágætlega, og þegar líða tók á sumarið fór
helsti vandinn að verða að útvega nægt hrá-
efni.“

Smekkur landans á grillkjöt virðist taka
litlum breytingum. Nautakjötið er vinsælast
og svínakjötið kemur þar á eftir. „Helsta
breytingin er sú að fólk er að leyfa sér að
sækja í meðlæti og eftirrétti. Vel selst af til-
búnum salötum og forbökuðum kartöflum.“

Í dag má aðeins finna sárafáar sjálfstæðar
sérverslanir með kjöt á höfuðborgarsvæðinu
og sennilegt að megi telja þær á fingrum
annarrar handar. Stórmarkaðirnir halda
margir úti ágætum kjötborðum en megnið af
sölunni er væntanlega það sem fólk tekur
innpakkað og tilbúið úr kælum verslananna.

Hvað er það þá sem heldur verslun eins og
Kjötbúðinni gangandi í samkeppninni?

„Fólk kemur hingað fyrst og fremst út á
þjónustuna; til að nýta sér sérþekkingu fag-
manns. Margir koma til að fá ráð um eldun,
og jafnvel hugmyndir um hvað á að vera í
matinn þá um kvöldið,“ segir Geir. „Við-
skiptavinirnir vilja líka vita meira um kjötið,
hvaðan það kemur, hvort það er erlent eða
íslenskt, jafnvel frá hvaða býli það var feng-
ið.“

Þá segir Geir að neytendur geti stólað á
gæðin hjá sérverslun einsog Kjötbúðinni.
„Bæði er allt kjötið í borðinu ferskt, og við
gætum þess að selja ekki frá okkur steikur
nema þær séu orðnar fullmeyrnaðar. Í stóru
búðunum virðist það lenska að skera skrokk-
ana strax niður, pakka og selja án þess að
leyfa kjötinu að meyrna almennilega fyrst.“

Þjónustu- og gæðastigið þýðir eðlilega
hærra verð, en Geir reynir líka að bjóða upp
á magnpakkningar með afslætti. Þá er alltaf
eitthvað í borðinu á sérlega góðu verði. „Við-
skiptavinirnir líta iðulega yfir tilboðstöfluna
okkar og eðlilega selst sú vara oft meira en
aðrar vörur hjá okkur.“ ai@mbl.is

Svipmynd Geir Rúnar Birgisson

Fólk kemur fyrir
sérþekkinguna

Morgunblaðið/Golli

Þekking Geir segir viðskiptavini vilja vita mikið um vöruna, jafnvel frá hvaða býli kjötið
komi. Margir vilja líka einfaldlega fá góðar hugmyndir um hvað á að elda í kvöldmatinn.

Viðskiptavinur er
óánægður ef hann
upplifir þjónustu
undir væntingum
og sýna flestar
kannanir að fæstir
kvarta með form-
legum hætti. Að
kvarta kostar tíma
og fyrirhöfn og oft
vita viðskiptavinir
ekki hvar á að
koma kvörtunum á framfæri. Þeir sem
láta þjónustuveitanda ekki vita af
óánægju sinni eru líklegri til að segja
vinum og vandamönnum frá og geta
margföldunaráhrif slíkrar umræðu
orðið veruleg. Sumir túlka hugtakið
kvörtun á neikvæðan hátt, en í raun á
það fremur skylt við jákvæð hugtök,
endurgjöf, ábendingu, ráðgjöf o.s.frv.
Sá sem leggur fram kvörtun er að
standa vörð um réttindi sín. Hann fer
ýmist fram á leiðréttingu á umrædd-
um mistökum, skaðabætur eða vill ein-
faldlega koma ábendingu á framfæri.
Vel framsett kvörtun eykur líkur á
farsælli úrlausn.

Æskilegt er að kvörtun sé hnit-
miðuð, að hún lýsi helstu staðreyndum
máls og skýrt sé hverjar væntingar
um úrlausn eru. Mikilvægt er að sá
sem kvartar dragi ekki úr mikilvægi
kvörtunarinnar því hann er að gera
þjónustuveitandanum greiða. Þjón-
ustuveitanda sem tekur faglega á móti
kvörtunum og hefur gott aðgengi fyrir
slík erindi gefst tækifæri til að bæta
fyrir það sem miður fer. Ef við-
skiptavini er gert erfitt fyrir að koma
kvörtun á framfæri eru meiri líkur á
að óánægja hans aukist, hann gefist
upp og segi öðrum frá upplifun sinni.

Kvörtun getur falið í sér mikil verð-
mæti ef hún er meðhöndluð rétt. Með
faglegri meðhöndlun kvörtunar nær
þjónustuveitandi að koma í veg fyrir
frekari skaða, gera óánægðan við-
skiptavin ánægðan og læra af mistök-
um. Að taka fagnandi á móti kvörtun
og leysa hana á farsælan hátt felur í
sér þau verðmæti að þjónustuveitand-
inn stendur uppi með ánægðan og
tryggan viðskiptavin og bætt þjón-
ustustig. 

Pistill frá Stjórnvísi

Felur kvört-
un í sér
verðmæti?

Kristín 
Lúðvíksdóttir

stjornvisi.is

Ferðaþjónustan á Ís-
landi skapar 20% af
gjaldeyristekjum lands-
ins, er þriðji stærsti iðn-
aðurinn og veltir 200
milljörðum króna. Í apríl
2010, þegar eldgosið í
Eyjafjallajökli hófst, var
útlit fyrir að hrun yrði í
fjölda ferðamanna það
sumarið en það skilar
stærstum hluta tekn-
anna. Áætluð aukning á
ferðamönnum á milli áranna 2009 og
2010 var 10% fyrir gos. Flugvellir um
alla Evrópu lokuðust vegna ösku frá
Eyjafjallajökli og í öllum frétta-
miðlum heims fór það ekkert á milli
mála að fjallið með skrýtna nafninu
væri á Íslandi. Umfjöllunin var nei-
kvæð en af henni mátti skilja að á Ís-
landi væri allt á kafi í ösku og mynd-
irnar sem voru birtar gengu svo langt
að gefa í skyn að allir Íslendingar
þyrftu að ganga með gasgrímur! Bók-
anir á ferðum til Íslands stöðvuðust
nær algjörlega. Íslenska ríkið, Ice-
landair, Íslandsstofa og Reykjavík-
urborg ásamt 80 öðrum fyrirtækjum í
ferðaþjónustunni fóru því í samstarf
um, í upphafi, þriggja mánaða auglýs-
ingaherferð sem hafði þrjú markmið:

Nýta tækifærið í allri fjölmiðlaum-
fjölluninni til að koma þeim skila-
boðum á framfæri að lífið væri að
ganga sinn vanagang á Íslandi og að
einmitt núna væri frábær tími til að
heimsækja Ísland.

Lágmarka nei-
kvæðu áhrifin á ferða-
þjónustuna.

Koma í veg fyrir
hrun í fjölda ferða-
manna árið 2010 og
reyna að halda ferða-
mannafjölda í sömu
hæðum og árið á und-
an.

Herferðin þurfti að
hefjast sem allra fyrst
til að lágmarka skað-
ann. Þegar búið var að
teikna hana upp tók
aðeins sex vikur að ýta

henni úr vör. Þann 3. júní 2010 hófst
hún á átta mörkuðum: Bretlandi,
Hollandi, Þýskalandi, Frakklandi,
Danmörku, Svíþjóð, Noregi og
Bandaríkjunum. Aðalskilaboðin voru:
Iceland has never been more awake
and this is not the time to stay away
but rather there has never been a
more exciting time to visit the co-
untry. Heildarfjármagn sem sett var
í herferðina var 700 milljónir króna
sem gerir hana að stærstu auglýs-
ingaherferð sem ráðist hefur verið í á
Íslandi.

Til að tryggja að skilaboðin kæm-
ust til skila voru notaðar eftirtaldar
leiðir svo markmiðin myndu nást:

Íslendingar voru hvattir til að
senda kveðjur. Fyrirtæki hvöttu
starfsmenn sína til að senda mynd-
band um Ísland á alla erlenda vini og
viðskiptafélaga á milli klukkan tvö og
þrjú þann þriðja júní 2010. Þriðj-
ungur af íslensku þjóðinni tók þátt og
var myndbandið sent á tæplega tvær

milljónir manna út um allan heim.
Það var búin til heimasíðan Inspi-

redbyiceland.com en þar voru hýstar
sögur frá fólki sem fjölluðu um kosti
landsins sem áfangastaðar. Mynd-
bönd frá stjörnum á borð við Viggo
Mortensen, Yoko Ono og Eric Clap-
ton voru á meðal þeirra.

Haldnir voru stórir útitónleikar 1.
júlí 2010 sem voru í beinni útsend-
ingu á netinu. Yfir 80.000 manns
horfðu á þá í beinni og margfalt fleiri
á upptökur af þeim síðar. 

Farið var í mikið almannatengsla-
átak. Markmiðið með því var að
dreifa jákvæðum fréttum af Íslandi í
fjölmiðla um allan heim. 

Það voru birtar auglýsingar bæði
á netinu og í hefðbundnum miðlum á
öllum mörkuðum. 

Farið var á fjölmargar ferða-
ráðstefnur með skilaboð herferð-
arinnar þar sem rætt var við ferða-
skrifstofur og ferðaheildsala. 

Samfélagsmiðlar voru mikið not-
aðir, til að mynda blogg, Facebook
og Twitter þar sem myndböndum og
sögum var dreift sem ýttu undir
skilaboð herferðarinnar.

Tæplega 300 blaðamönnum var
boðið til Íslands.

Sex myndavélar voru settar upp á
vinsælum ferðamannastöðum víðs-
vegar um Ísland sem hægt var að
horfa á í beinni útsendingu á netinu.
Markmiðið með þeim var að segja
fólki að ef þú trúir ekki að lífið gangi
sinn vangagang á Íslandi, kíktu þá
sjálf(ur). Útsendingarnar fengu yfir
60 milljón áhorf á meðan herferðin
var í gangi.

Árangurinn af herferðinni er og
var mikill. Jafnmargir ferðamenn
komu til Íslands sumarið 2010 og
sumarið 2009 svo það tókst að forða
hruni í fjölda ferðamanna. Markaðs-
rannsóknir á lykilmörkuðum fyrir og
eftir herferðina sýndu einnig fram á
að áhugi á að ferðast til Íslands hafði
aukist mikið. Eins og myndin sýnir
voru Danir, Bretar og Þjóðverjar já-
kvæðari gagnvart Íslandi sem
áfangastað. Einnig höfðu líkur á
ferðalagi til Íslands aukist mikið frá
maí til ágúst 2010. Mikil aukning hef-
ur einnig verið á fjölda ferðamanna til
Íslands á milli áranna 2010 til 2011
eða rúmlega 18% á tímabilinu janúar
til ágúst. 

Inspired by Iceland er fyrsta ís-
lenska auglýsingaherferðin sem hef-
ur verið tilnefnd til Global Effie verð-
launa og er nú tilnefnd til Euro Effie
verðlauna sem þykja ein þau eft-
irsóttustu í auglýsingageiranum.
Verðlaunin eru veitt fyrir bæði fram-
úrskarandi árangur en einnig fyrir
hversu skapandi herferðir eru. Með
því að bregðast skjótt við með sam-
heldnu átaki og fara af stað með her-
ferðina á meðan Ísland var í sviðsljósi
heimsins, tókst að snúa mikilli efna-
hagsógn Íslands yfir í tækifæri. 

Áhrif Inspired by Iceland herferðarinnar
Hversu líklegt er að þú ferðist til Íslands í framtíðinni? Hversu jákvæð(ur) ert þú gagnvart Íslandi sem ferðamannastað?
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Eftir Guðmund 
Arnar Guðmundsson

Guðmundur Arnar Guðmundsson er
stjórnarformaður Ímark og annar
höfundur bókarinnar Markaðssetning
á netinu. 

� Greinaröð Morgunblaðsins og
MBL.IS um markaðsmál er styrkt af
Nordic eMarketing (www.nem.is). 

Inspired by Iceland – Stærsta markaðs-
herferð Íslandssögunnar og sú besta?

Guðmundur Arnar 
Guðmundsson
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Pantaðu í síma

5656000
eða á www.somi.is

Frí heimsending*

TORTILLA
VEISLUBAKKI

EÐALBAKKI

LÚXUSBAKKI

DESERTBAKKI

GAMLI GÓÐI

TORTILLA OSTABAKKI

30 bitar

30 bitar

20 bitar

20 bitar

20 bitar

50 bitar

Fyrir 10 manns

Aðeins

1.900kr.

ÁVAXTABAKKI

Fyrir 10 manns
ÁVAXTABAKKI

Hver samlokubakki er hæfilegur fyrir fjóra eða fimm.
*Frí heimsending gildir aðeins ef pantaðir eru 4 eða fleiri bakkar.

FERSKT& ÞÆGILEGT

Hátíð CCP er útgjaldaliður fyrir fyrirtækið en ef fram heldur sem horfir
gæti Fanfest farið að koma út á sléttu og jafnvel skila hagnaði. Þar segir
Oddur að bein útsending á netinu geti breytt miklu fyrir reksturinn. „Við
gerðum vel heppnaðar tilraunir með útsendingar á síðustu hátíð og buð-
um þeim sem vildu að sækja streymandi dagskrá í háupplausn gegn
vægu gjaldi. Á næstu hátið, sem haldin verður í mars á næsta ári, munum
við geta kynnt þennan valmöguleika enn betur. Ef mörg þúsund manns
borga um 10 dali til að geta fylgst með dagskránni heima við tölvuskjáinn
þá þýðir það verulegar tekjur sem ganga myndu upp í kostnaðinn við há-
tíðina.“

Tekjur með netútsendingum

Oddur segir alltaf góða stemn-
ingu í hópnum og beitir hann
nokkrum brögðum til að laða
fram rétta andrúmsloftið. „Við
verðum í ár í Hörpu, en höfum
hingað til haldið viðburðinn í
Laugardalshöll og beinlínis breytt
höllinni í geimskip. Settir eru
svartir dúkar fyrir alla glugga, og
bæði lýsing og leikmunir notuð
til að laða fram magnþrungið
andrúmsloft,“ segir hann. „Hóp-
urinn byrjar yfirleitt að þjappast
saman strax á leiðinni til lands-
ins, því þegar komið er á flugvöll-
inn eiga gestir iðulega auðvelt
með að þekkja hver annan, enda
yfirleitt í EVE-bolum.“

Þegar kemur að því að hrista
hópinn saman segir Oddur að
það hafi gefist vel að hafa opinn
bar. Gestirnir kunni sér hóf en
léttar veigar hjálpa til við að
brjóta ísinn. Því er ekki að neita
að áberandi karlaslagsíða er á
gestahópnum og Oddur segir að
framan af hafi verið helst til lítið
af kvenfólki í veislum Fanfest.
„Við höfum bætt úr því m.a. með
því að opna fyrir aðgang almenn-
ings að lokahófinu. Á síðasta
lokaballi trekktu erlendu lista-
mennirnir enda að fjölda gesta
og var haft á orði að allar sæt-
ustu stelpurnar hefðu verði á EVE
Fanfest það kvöldið.“

Fundarstaðurinn 
er geimskip

Ásgeir Ingvarsson
ai@mbl.is

Árleg ráðstefna leikjafyrirtæk-
isins CCP hefur á stuttum tíma
náð að verða einn af stærstu við-
burðum landsins. „Fyrsta Fan-
fest CCP var haldið árið 2004. Þá
var CCP lítið fyrirtæki, ekki með
nema um 80 starfsmenn, og leik-
urinn EVE Online nýkominn út.
Okkur vantaði meiri endurgjöf
frá spilurum leiksins og úr varð
að efna til uppákomu hér á Ís-
landi,“ segir Oddur Örn Hall-
dórsson, stjórnandi hátíðarinnar.
„Fyrsta árið tengdum við hátíð-
ina okkar við tónlistarhátíðina
Iceland Airwaves og má segja að
við höfum fleytt okkur áfram á
bakinu á þeim viðburði. Í dag,
hins vegar, er Fanfest sennilega
orðið á marga vegu stærra en
Airwaves og sem dæmi seldum
við 1.020 miða á sjálfa hátíð-
ardagskrána og svo enn fleiri
miða á lokahófið.“

Oddur segir að Fanfest
tvinni saman í einn viðburð
árshátíð CCP, kynningu á nýj-
ungum í EVE Online, og samspili
við viðskiptavinina um í hvaða átt
leikurinn ætti að þróast. „Hvað
snýr að fyrirtækinu er bæði mjög
mikilvægt að heyra skoðanir spil-
ara, en ekki síður dýrmætt fyrir
fólkið sem býr til leikinn að finna
orkuna sem býr í EVE Online, og
áhugann og spennuna hjá aðdá-
endum leiksins sem virkilega
elska CCP og EVE af öllu hjarta.
Þessa daga sem hátíðin stendur
yfir erum við sem gerum leikinn
nokkurs konar rokkstjörnur í
þeirra augum.“

Upplifun á Íslandi

Oddur bendir á að það eflir
stemninguna á hátíðinni að hún
skuli vera haldin á Íslandi. „Við
gætum eflaust haldið Fanfest í
Las Vegas og fengið margfalt
fleiri gesti. Það er jú viss þrösk-
uldur að til að heimsækja hátíð-
ina þurfa flestir að ferðast um
langan veg. En við viljum að fólk
leggi á sig þetta ferðalag, því Ís-
land er heimili og fæðingarstaður
EVE Online, og upplifun út af
fyrir sig að heimsækja landið.“

Meðal hefðbundinna við-
burða á Fanfest eru erindi
starfsmanna um allt frá nýjum
möguleikum í leiknum yfir í hag-
fræðilögmál sýndarheimsins.
„Allir helstu yfirmenn CCP taka
þátt í panelumræðum, og eins
eru haldnar umræður með svo-
kölluðu Council of Stellar Ma-
nagement sem er hópur fulltrúa
sem kosnir eru af spilurum og
hafa bein samskipti við CCP.
Leiðtogar hinna ýmsu klíka sem
finna má í leiknum taka einnig
þátt í panelumræðum og svara
fyrirspurnum úr sal um afrek sín
og uppátæki.“

Verðið skiptir máli

Fanfest EVE Online hefur vaxið
með hverju árinu, en Oddur segir
samt greinilegt að nokkrir þættir
hafa áhrif á hversu margir mæta.
„Ef mikið er að gerast í leikja-
heimi EVE þá koma fleiri, en
einnig sjáum við að það skiptir
miklu máli að verð á flugi og gist-
ingu sé hagstætt. Við reynum að
koma til móts við gestina okkar
með því að útvega þeim flotta
ferðapakka svo þeim takist að
halda kostnaðinum við ferðina í
lágmarki,“ segir Oddur. „Við
bryddum svo stöðugt upp á nýj-
ungum til að höfða enn betur til
aðdáenda leiksins. Þannig bættist
pöbbarölt við dagskrána árið 2009,
þar sem 350 manns tóku þátt. Í
lokahófi hátíðarinnar höfum við
síðan lagt áherslu á að fá þekkta
erlenda listamenn til að troða
upp.“

Fundir, þing og veislur sem markaðstæki

„Eins og rokkstjörnur í nokkra daga“
� Stór hópur gesta frá öllum heimshornum mætir á hátíð CCP ár hvert � Tækifæri til að fá verðmæta endurgjöf frá spilurum EVE Online 
� Dýrmætt fyrir starfsmenn CCP að finna ástríðuna sem fólk hefur fyrir leiknum � Allar sætustu stelpur bæjarins mættu á lokahófið síðast

Morgunblaðið/Eggert

Hittingur „Hvað snýr að fyrirtækinu er bæði mjög mikilvægt að heyra skoð-
anir spilara, en ekki síður verðmætt fyrir fólkið sem býr til leikinn að finna
orkuna sem býr í EVE Online, “ segir Oddur um mikilvægi Fanfest.

Morgunblaðið/Eggert

Geimvarp Þáttagerð og útsendingar á netinu munu skipta æ meira máli fyr-
ir dagskrána á hátíð CCP. Aðstandandi EVE Online í viðtali í beinni.
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Ásgeir Ingvarsson
ai@mbl.is

Fundir, ráðstefnur, sýningar og
veislur virðast vera æ stærri þáttur
í starfsemi fyrirtækja. Viðburðir af
ýmsum toga eru notaðir til að
kynna vöru, byggja upp orðspor,
skapa tengsl, rækta sambandið við
viðskiptavinina eða byggja upp góð-
an liðsanda hjá starfsmönnum.

Davíð Lúther Sigurðarson og
Jóhann Björn Sveinbjörnsson
stofnuðu fyrir tveimur árum við-
burðafyrirtækið Silent Company
ehf. og hafa haft í nógu að snúast.
„Upphafið að þessu var að ég starf-
rækti veisluþjónustu en samhliða
matnum fóru viðskiptavinirnir að
biðja mig um alls kyns viðbót-
arþjónustu í kringum viðburðina
sem verið var að halda,“ segir Dav-
íð um hvernig reksturinn fór af
stað.

Jóhann segir greinilegt að það
færist í vöxt að fyrirtæki líta á við-
burði sem mikilvægt markaðstæki
og oftar en ekki kjörna leið til að
skapa umtal eða koma nýrri vöru á
framfæri. „Gott nýlegt dæmi er
veisla sem ein af sjónvarpsstöðv-
unum hélt til að kynna vetrardag-
skrána. Þar gátu starfsmenn stöðv-
arinnar og fólkið á bak við þættina
blandað geði og einnig styrkt
tengslin við auglýsendur. Svo þótti
samkoman nógu fréttnæm til að

prentmiðlarnir sendu ljósmyndara
á staðinn og birtu litlar fréttir um
hver var hvar, sem lesendur höfðu
síðan gaman af að skoða. Eflaust
hafa selst nokkrar áskriftir og aug-
lýsingar út á þessa litlu veislu.“

Margt getur komið upp á

Að halda vel heppnaðan viðburð er
hins vegar meira en að segja það og

bendir Davíð á að ef vel á að takast
til sé vissara að fá aðstoð sérfræð-
inga. „Ef við skoðum t.d. viðburð
eins og árshátíð hjá stóru fyrirtæki
hefur venjan oft verið að skipa lít-
inn hóp starfsmanna í hátíðarnefnd
nokkrum vikum eða mánuðum áður.
Eftir því sem líður nær viðburð-
inum vill hins vegar ýmislegt koma
upp á, s.s. veikindi, frí, eða aukið

vinnuálag. Síðan vilja oft vera ótal-
margir lausir endar sem þarf að
ganga frá, og geta tekið mikinn
tíma og orku frá verðmætum
starfsmönnum. Oft gerist það að
hringt er til okkar bókstaflega kort-
eri fyrir viðburð, og við erum beðn-
ir um að koma til bjargar þegar allt
er komið í óefni,“ segir hann. „Það
er mikill munur að nýta sér, strax

frá upphafi, þjónustu sérhæfðra
viðburðastjórnenda.“

Silent hefur m.a. haldið utan
um skipulagningu vörusýninga en
Jóhann segir að slíkar sýningar geti
verið sterk leið til að ná til almenn-
ings. Nokkur ládeyða hefur verið í
sýningahaldi hér á landi síðustu ár
en Davíð og Jóhann eru sammála
um að innan skamms muni færast

Fundir, þing og veislur sem markaðstæki

Viðburðir geta verið 
mikilvægt markaðstæki
� Segja breyta miklu að fá aðstoð sérfræðinga við
skipulagningu og utanumhald � Réttur undirbúningur
þýðir betri árangur á hátíðum og sýningum

Morgunblaðið/Eggert

Aðstoð Oft lendir það á starfsmönnum að skipuleggja uppákomur. „Eftir því sem líður nær viðburðinum vill hins
vegar ýmislegt koma upp á, s.s. veikindi, frí, eða aukið vinnuálag. Síðan vilja oft vera ótalmargir lausir endar sem
þarf að ganga frá,“ segja þeir Jóhann Björn Sveinbjörnsson og Davíð Lúther Sigurðarson viðburðastjórar.

Ásgeir Ingvarsson
ai@mbl.is

Tæknin spilar æ mikilvægara hlut-
verk í viðburðahaldi af ýmsum toga.
Hvort sem haldinn er fundur, fyr-
irlestur eða skemmtun þarf að hafa
réttu tækin og kunna að nota þau.

„Stærstu mistökin sem fólk gerir
er að hafa ekki tæknimann á staðnum
til að tryggja að allt gangi smurt fyrir
sig,“ segir Hrannar Hafsteinsson.
„Ef stendur til að nota eitthvað flókn-
ara en PowerPoint, og gestir eru fleiri
en 15-20 talsins, er orðið nauðsynlegt
að njóta liðssinnis tæknimanns.“

Hrannar er tækniráðgjafi hjá
Exton sem býður upp á leigu funda-
og sýningarbúnaðar auk ráðgjafar og
tæknilegrar umsjónar viðburða. 

Þegar litið er yfir þróunina síð-
ustu ár er ljóst að tækninni hefur
fleygt fram. „Ef við skoðum t.d. fyr-
irlestra og fundi þá hafa PowerPoint
glærusýningar verið allsráðandi síð-
asta áratuginn. Um þessar mundir
sjáum við aukna áherslu á glæruforrit
eins og KeyNote og svo Flash-
sýningar sem geta skilað mun kraft-
meiri og fallegri glærum. Hins vegar
rekast fyrirlesarar stundum á tækni-
legar hindranir þegar þessar lausnir
eru notaðar og þeim mun mikilvæg-
ara að hafa tæknimann til taks,“ segir
Hrannar.

Má gera mikið sjónarspil

Forrit eins og KeyNote bjóða upp á
mun meira sjónarspil en PowerPoint

en kallar líka á meiri vinnu í glæru
hönnun. „Það er hægt að gera glær-
urnar mjög flottar, en það er ekki
eitthvað sem gerist á 10 mínútum
rétt áður en stigið er upp á svið. Við

sjáum hins vegar að eftirsóttir fyr-
irlesarar, sem ferðast um heiminn og
flytja mikilvæga fyrirlestra, nota
þessa tækni til hins ýtrasta og fá
jafnvel aðstoð sérmenntaðra aðila til
að skapa sem öflugastan glæru-
pakka.“

Myndræn framsetning hjálpar
til við að miðla umfjöllunarefninu til

áhorfanda, en ekki má gleyma að vel
heyrist í ræðumönnum. Hrannar
segir að stöðugar framfarir eigi sér
stað í hönnun hljóðnema og að hefð-
bundna fyrirkomulagið, þar sem
hljóðneminn er fastur við ræðupúlt,
sé á útleið. „Flottustu hljóðnemarnir
í dag eru festir við eyrað og vír sem
heldur hljóðnemanum við munn-

vikið. Ræðumaðurinn hefur þá frels-
ið til að ganga um allt sviðið og getur
notað líkamstjáningu til að koma
efninu enn betur á framfæri.“

Ólíkar raddir, ólíkar stillingar

Aftur leggur Hrannar áherslu á að
um leið og tækin verða betri aukist
þörfin fyrir að hafa tæknimann við

Ekki gleyma tæknimanninum
� Miklar tækniframfarir hafa gert fundi og sýningar
enn áhugaverðari � Má samt ekki vanta tæknimann til
að tryggja að allt gangi snurðulaust � Upptökur til að
setja út á netið kalla á fagmannleg vinnubrögð

Morgunblaðið/Sigurgeir S.

Sjónarspil „Það er hægt að gera glærurnar mjög flottar, en það er ekki eitthvað sem gerist á 10 mínútum rétt áð-
ur en stigið er upp á svið,“ segir Hrannar um forritin sem standa til boða til að koma efni fyrirlestra til skila.

Algengt er að fyrirlestrar og
ráðstefnur eru gerðar aðgengi-
legar á netinu. Hrannar segir að
með því sé bæði hægt að láta
fróðlega pistla ná til miklu
stærri hóps, en einnig byggja
upp ákveðna ímynd fyrir við-
burðinn og styrkja reglulegar
uppákomur í sessi.

En góð upptaka kallar á mjög
fagleg vinnubrögð. Lélegur frá-
gangur, slök myndgæði eða
óskýrt hljóð geta eyðilagt það
sem annars væri mjög áhuga-
vert myndskeið. „Meðal þess
sem gæta þarf er að mynd-
bandsupptakan fangi látbragð
fyrirlesarans og komi líka til
skila þeim glærum sem hann
notar máli sínu til stuðnings.
Áður en upptakan er gerð að-
gengileg þarf að klippa efnið til,
og gæta þess að áhorfandinn
sjái allt það sama og gestir í sal
fengu að sjá.“

Netið gerir
kröfur

Davíð segir geta miklu skipt að
eiga góða heimild um þá við-
burði sem fyrirtæki halda. Þess
vegna leggur Silent ríka áherslu
á að taka viðburði upp. „Há-
gæðaupptökur af þessu tagi
geta bæði verið til að gera fyr-
irlestra og uppákomur aðgengi-
legar yfir netið, en líka verið
hluti af markaðsstarfi fyrir
næsta viðburð. Við útbúum t.d.
oft stutta samantekt, kannski
tveggja mínútna myndskeið,
sem setja má á heimasíður,
nota til að skapa stemningu fyr-
ir næsta viðburð og laða að
hvort heldur gesti, sýnendur
eða fyrirlesara.“

Mikilvægt
að taka upp



aukinn kraftur í sýningarstarf enda
á vel heppnuð sýning að geta verið
góður auglýsingamiðill og leið til að
ná vel til fjölda fólks með litlum til-
kostnaði. „Sýningar skipta líka máli
í hvað snýr að því að skapa tengsl á
milli fyrirtækja. Þar fá starfsmenn
og stjórnendur einstakt tækifæri til
að heimsækja aðra bása og oft
myndast mjög verðmæt viðskipta-
sambönd í kjölfarið á vörusýn-
ingum.“

Þarf að ná til fólks

Jóhann segir það hins vegar hafa
verið þróun í ranga átt að rukka
fyrir aðgang að flestum sýningum,
sérstaklega þegar ætlunin er að
laða að almenning. „Mikilvægt er
að hafa frítt inn á sýningar og skil-
ar mun meiri gestafjölda. Gestir
vænta þess líka að fyrirtæki séu
með freistandi tilboð og jafnvel
ókeypis sýnishorn á meðan sýn-
ingin stendur yfir.“

Svo skiptir sköpum að þeir sem
manna kynningarbásana séu starfi
sínu vaxnir. „Það geta verið mikil
viðbrigði fyrir starfsfólk að koma í
þetta umhverfi, álagið getur verið
mikið og umhverfið færir fólk á
vissan hátt úr sínum „þæg-
indaramma“,“ segir Jóhann. „Til að
hámarka árangurinn af þátttöku í
sýningum höfum við boðið fyr-
irtækjum upp á þá þjónustu að
veita starfsmönnum ráðgjöf og
þjálfun í sölu- og kynningartækni á
sýningum. Eins getum við útvegað
þjálfaða einstaklinga sem kynna sér
rekstur og vöru fyrirtækisins og sjá
svo um að manna kynningarbás-
inn.“
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Við skipuleggjum ráðstefnur, fundi og hvers kyns móttökur og atburði og
bjóðum upp á fyrsta flokks aðstöðu fyrir um 500 manns.

Hjá okkur er allur tæknibúnaður fyrsta flokks sem nýtist einkar vel til
ráðstefnu- og fundarhalda.

Árshátíðin er fastur liður í starfi flestra fyr-
irtækja hér á landi, en það getur verið kúnst að
halda vel lukkaða hátíð, sérstaklega ef fyr-
irtækið er stórt og starfsmannahópurinn ólíkur
innbyrðis. „Ef fyrirtæki er t.d. með 100 starfs-
menn er ólíklegt að þar séu allir á sömu línunni,
líki við sama húmorinn eða séu jafnspenntir yfir
þema árshátíðarinnar. Það getur verið gott að
byrja á að rýna í kúltúr fyrirtækisins og fá þann-
ig betri tilfinningu fyrir hvað er líklegast til að
geri góða lukku á hátíðinni,“ segir Jóhann.
„Veislustjórinn er í sérstaklega mikilvægu hlut-
verki og yfirleitt best að velja einstakling sem
getur spannað vítt svið og höfðar ekki bara til
afmarkaðs hóps.“

Með því að undirbúa veislustjórann vel er síð-
an hægt að ná að byggja upp enn betri anda á
árshátíðinni. „Oftast höfum við haft þann hátt-
inn á að fá veislustjórann á fund í fyrirtækinu

talar eins og hann hafi sjálfur starfað þar í lang-
an tíma. Það er eins og hann þekki allar deildir
og stjórnendur inn og út og allir fá að heyra eitt-
hvað sem þeir geta hlegið dátt að. Allt þetta
fæst með því að halda nokkra stutta fundi.“

Veislur og hátíðir þurfa heldur ekki að vera
mjög dýrar til að heppnast vel og skila tilætl-
uðum árangri. „Það þarf ekki að fá bandaríska
rappstjörnu í boðið til að allir fari heim ánægðir
og þvert á móti er góð stemning fyrir smá „lopa-
peysublæ“,“ segir Davíð. „Gott dæmi er veisla
sem við skipulögðum fyrir meðalstórt fyrirtæki í
sumar. Þar varð lendingin að setja upp stórt
tjald í Heiðmörk þangað sem starfsmönnum var
ekið eftir skemmtilega leiki fyrr um daginn. Í
tjaldinu biðu kokkar sem grilluðu ofan í gesti,
bjór í fötum, textablöð og trúbador með gítar.
Það var enginn íburður í gangi en veislan góð og
kvöldið mjög vel heppnað.“

tveimur vikum fyrir hátíðina, og svo aftur þegar
vika er í árshátíð. Þar hittir hann stjórnendur,
fær hugmynd um hver húmorinn er meðal
starfsmanna og ábendingar um eitt og annað,“
segir Davíð. „Þegar stóra stundin rennur upp er
útkoman mjög góð. Það kemur gestum á óvart
hvað veislustjórinn þekkir vel til fyrirtækisins og

Þarf ekki að eyða miklu til að allt takist vel

Morgunblaðið/Ómar

Grillað Stundum er einfaldleikinn bestur.

höndina. „Í tilviki hljóðnemanna þarf
að huga að því að ræðumenn geta
haft mjög ólíkar raddir og getur
þurft að nota allt aðrar stillingar
þegar djúprödduð og hávær mann-
eskja tekur til máls, en þegar mjó-
róma maður með veika rödd flytur
erindi.“

Þegar búið er að tryggja að
hljóð og mynd séu í lagi segir Hrann-
ar að þurfi að gæta þess að ekkert í
umhverfinu trufli og dragi frá því
sem verið er að kynna. „Rýmið má
hvorki vera of kalt né of heitt, né má
berast inn dagsbirta sem truflar
ræðumann eða áheyrendur. Jafnvel
loftræstikerfi getur raskað einbeit-
ingu gesta.“

Ljós, hljóð og skjáir geta líka
magnað upp ákveðna stemn-
ingu á fundum eða sýningum.
„Hægt er að beita ýmsum ráð-
um til að framkalla hughrif hjá
gestunum strax og þeir koma á
staðinn. Ef t.d. stjórn-
málaflokkur heldur aðalfund er
hægt að gefa tóninn með því að
varpa upp slagorðum á veggi,
nota ljóskastara til að varpa
birtu og skuggum sem breyta
ásýnd fundarsalarins og nota
liti til að framkalla kaldan eða
hlýjan tón. Jafnvel hvort gestir
ganga inn í hlýjan eða kaldan
fundarsal getur haft áhrif á
stemninguna sem skapast í
hópnum.“

Galdrað 
með ljósum
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Mannleikarinn og góðgerðafröm-
uðurinn Robert Redford, fyrsti
handhafi Robert Redford-verð-
launanna, hefur ákveðið að færa
skrifstofur Sundance-stofnunar-
innar spölkorn í Los Angeles. Frá
þessu er greint á viðskiptasíðum
dagblaðsins Los Angeles Times.

Stofnunin, sem hefur sem kunn-
ugt er umsjón með samnefndri
kvikmyndahátíð, mun færa höf-
uðstöðvar sínar yfir í Variety-

bygginguna, frá núverandi aðsetri í
Beverly Hills.

Variety-byggingin, sem er kennd
við þekktasta leigjandann, Variety-
tímaritið, er við Wilshire Boulevard
númer 5.900, skammt frá listasafni
Los Angeles-sýslu. Sundance-
stofnunin leigir alla áttundu hæð
byggingarinnar til tíu ára. Alls er
um að ræða 14.279 ferfet, eða 1.327
fermetra. Gangverð ferfetsins hjá
leigusalanum, fyrirtækinu Ratko-

vich, er á bilinu 2,75 til 2,95 dollarar
á mánuði. Má því gera ráð fyrir því
að mánaðarleigan sé að lágmarki
40.000 dollarar, eða sem nemur 4,7
milljónum íslenskra seðlabanka-
króna.

Verktakar hafa þegar hafist
handa við að breyta húsnæðinu
samkvæmt þörfum stofnunarinnar,
en ráðgert er að flutningar verði í
vetur.
ivarpall@mbl.is

Redford færir sig til

Wilshire Variety-byggingin, sem er kennd við þekktasta leigjandann,
Variety-tímaritið, er við Wilshire Boulevard númer 5.900.

Ákvörðun svissneskra
stjórnvalda um ótak-
mörkuð gjaldeyr-
iskaup til að halda
aftur af gengisstyrk-
ingu frankans hefur
haft afdrifaríkar af-
leiðingar á gjaldeyr-
ismörkuðum. Ákvörð-
unin hefur meðal
annars leitt til þess
að fjárfestar sem í
örvæntingu sinni leita
nú að öruggri höfn á
viðsjárverðum tímum
leita nú í enn meiri
mæli til norsku krón-
unnar. Styrking henn-
ar undanfarið hefur
valdið Norðmönnum
töluverðum vandræð-
um og er nú rætt um
í landi hinnar enda-
lausu skíðagöngu að grípa verði til svipaðra úrræða og í Sviss.

Hins vegar er önnur snjallari og skilvirkari lausn til á vandanum. Nú er
einmitt rétti tíminn til þess að hrinda í framkvæmd formlegu mynt-
samstarfi Íslendinga og Norðmanna. Það myndi gagnast báðum ríkjunum
vel. Sem kunnugt er hafa Íslendingar áratuga reynslu af veikingu gjald-
miðla. Einsýnt er að opinber tilkynning Norðmanna um myntsamstarf við
Íslendinga myndi ein og sér duga til þess að veikja gengi norsku krón-
unnar verulega. Sú veiking yrði ennfremur til frambúðar. Með þessu gætu
Íslendingar fengið annan gjaldeyri og Norðmenn kallað fram veikingu
krónunnar án þess að kosta til þess stjarnfræðilegum upphæðum í gjald-
eyriskaupum.

Myntsamstarf við Norðmenn
� Útherji

Morgunblaðið/Ómar

Skíði Norsk hreyfing á íslenskri grund.

Réttarríkið Þóroddur Bjarnason

Ég átti í viðskiptum við blöðrusala
á dögunum. Ég reiddi fram 4.700
krónur fyrir nokkrar blöðrur og
helíum. Þar sem blöðruskorturinn
var bráður þegar þetta átti sér
stað hafði ég ekki tök á því að
gera verðsamanburð á þjónustu
blöðrusala á höfuðborgarsvæðinu.
Þrátt fyrir það hafði ég tilfinning-
unni að vel hefði verið lagt í verð-
lagningu þessa annars ágæta
blöðrusala. Það er að segja alveg
fram að því þegar ég rakst á grein
þar sem fjallað var um áhyggjur
fræðimanna um að helíumbirgðir
jarðarinnar yrðu að þrotum komn-
ar innan fárra áratuga. 

Helíum á jörðinni er sem sagt
takmörkuð auðlind og því ekki
endurnýjanleg. Þrátt fyrir það
endurspeglast þessi staðreynd
ekki í verðlagningu á þessari eð-
allofttegund. 

Ástæðan fyrir þessu er meðal
annars rakin til ákvörðunar
bandarískra stjórnvalda á tíunda
áratug nýliðinnar aldar um að
selja allar helíumbirgðir í eigu al-
ríkisins fyrir árslok 2015. Þetta
hefur leitt til þess að offramboð
hefur verið á helíum á mörkuðum
um árabil og það hefur haldið
verðinu niðri. 

Vegna þessa ástands er hægt að
færa rök fyrir því að nýting helí-
ums í heiminum sé frekar óhag-
kvæm. Það er að segja helíum er
að stærstum hluta notað til þess
að blása upp blöðrur og til um-
breytingar á röddum manna, öðr-
um til kátínu og skemmtunar. Ein-
hverstaðar rakst ég á fullyrðingu
eðlisfræðings um að ef skilvirkur
markaður myndi verðleggja helí-
um í dag myndi kosta á annan tug
þúsunda króna að blása í eina
blöðru (þetta hlýtur að þýða að Ís-

lendingar séu í fararbroddi þegar
kemur að uppgötvun raunverulegs
markaðsverðs helíumblöðru að
minnsta kosti einn dag ársins eins
og allir foreldrar vita – 17. júní).
Ástæðuna má ekki eingöngu rekja
til takmarkaðs magns eðalloftteg-
undarinnar heldur einnig til þeirr-
ar staðreyndar að helíum er notað
til ýmissar framleiðslu sem hugs-
anlega er verðmætari en almenn
veisluhöld og má því samhengi
nefna í framleiðslu læknisfræði-
tækja og við geimrannsóknir.

Það er því ekki óhugsandi að
innan fárra áratuga verði ekkert
nýtanlegt helíum eftir á jörðinni
og að komandi kynslóðir muni
kenna um endalausu partístandi
forfeðranna, sem í stjarnfræðilegri

heimsku sinni notuðu það allt í að
blása upp blöðrur og afskræma
raddir sínar, í stað þess að nýta
það sparlega í þágu vísinda og
framþróunar mannkyns. 

Ekki er þó ástæða til þess að ör-
vænta. Eflaust má finna helíum á
öðrum hnöttum í sólkerfinu sem
hægt verður að ganga á í framtíð-
inni. Undirritaður hlusta á um
daginn útvarpsþátt þar sem þeirri
skoðun var lýst að eftir nokkra
áratugi muni menn senda geim-
skip til fjarlægra reikistjarna til
helíumvinnslu: Auðvitað var tekið
fram að það væri við hæfi að geim-
skipið yrði pínulítið og það yrði
skipað ógrynni af trúðum sem
væri ætlað að leysa vandamál helí-
umskortsins á heimaplánetunni.

Sökudólgar Helíum er aðallega notað til þess að blása upp blöðrur.

Sokkinn
kostnaður
Örn Arnarson
ornarnar@mbl.is

Hinsta andvarp trúðsins:
Helíum senn á þrotum
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Reuters

Nærri Kolbeinn Sigþórsson fékk færi í fyrri hálfleik en Anthony Reveillere hjá Lyon náði að komast fyrir skotið.

MEISTARADEILDIN
Ívar Benediktsson
iben@mbl.is

Kolbeinn Sigþórsson átti góðan leik
í frumraun sinn í Meistaradeild
Evrópu í knattspyrnu í gærkvöldi
með Ajax þegar liðið fékk Lyon frá
Frakklandi í heimsókn. Úrslitin
voru markalaust jafntefli. Kolbeinn
var í byrjunarliði Ajax en var skipt
af leikvelli á 81. mínútu. 

Ajax sótti mun meira í leiknum
og Kolbeinn Sigþórsson lagði upp
tvö dauðafæri fyrir Mickey Suleijm-
ani, samherja sinn. 

Lyon lék mjög sterkan varnarleik
og gaf fá færi á sér. Kolbeinn fékk
einnig þokkalegt marktækifæri í
fyrri hálfleik en varnarmaður Lyon
komst fyrir skotið og náði að bægja
hættunni frá. 

„Lið Lyon eru einfaldlega mun
sterkari en hollensku liðin en við
hefðum samt átt að vinna. Við vor-
um með boltann meira en 60 pró-
sent af leiknum og Mickey fékk góð
færi. Við hefðum bara þurft eitt
mark,“ sagði Jan Vertonghen, fyr-
irliði Ajax, í leikslok. Næsti leikur
Ajax í riðlinum er gegn Real Ma-
drid á Santiago Bernabeu-
leikvanginum í Madríd.

Ensku meistararnir í Manchester
United gerðu jafntefli við Benfica í
Lissabon. Sir Alex Ferguson, knatt-
spyrnustjóri ensku meistaranna,
var ekki allskostar sáttur við frétta-

menn eftir leikinn og sagði sumar
spurningar þeirra heimskulegar. 

Daninn Anders Lindegaard stóð í
marki ensku meistarana og átti
mjög góðan leik. Hann kom e.t.v. í
veg fyrir tap þeirra í Lissabon. 

Real Madrid marði eins marks

sigur í heimsókn sinni til Dinamo
Zagreb og reið mark Ángel Fabián
di María baggamuninn.

Manchester City gerði jafntefli,
1:1, í fyrsta leik sínum í Meist-
aradeildinni í gær gegn Napoli á
heimavelli. Aleksander Kolarov

skoraði mark City í leiknum sem er
það fyrsta sem liðið skorar í keppni
meistaraliðs Evrópu frá 1968.
„Þetta var ágæt byrjun og nú verð-
um við að vinna næsta leik í Münc-
hen, sagði Roberto Mancini, stjóri
City.

Lét að sér kveða
� Kolbeinn lék með Ajax í rúmar 80 mínútur gegn Lyon í Meistaradeildinni
� Lagði upp tvö færi og fékk eitt sjálfur � Ferguson óhress í Lissabon
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íþróttir
Stórleikur Íslenska kvennalandsliðið býr sig undir Evrópuleikinn gegn Noregi á
Laugardalsvellinum á laugardaginn. Mikið í húfi, uppgjör sterkustu liðanna. 2 
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Rhein-Neckar
Löwen, undir
stjórn Guð-
mundar Þórðar
Guðmundssonar
landsliðsþjálfara,
vann í gær góðan
sigur á meist-
urunum HSV
Hamburg, 33:29,
á heimavelli í
þýsku 1. deild-

inni í handknattleik. Róbert skoraði
tvö af mörkum Löwen sem situr í
efsta sæti deildarinnar ásamt Kiel
og Füchse Berlin með fullt hús
stiga eftir þrjár umferðir. Íslenskir
þjálfarar eru við stjórnvölinn hjá
öllum liðunum.

Löwen hafði forystu í leiknum í
gær frá upphafi til enda og hafði
m.a. fimm marka forskot í hálfleik,
18:13.

HSV Hamburg hefur byrjað leik-
tíðina illa undir stjórn Svíans Pers
Carléns og aðeins unnið einn leik
en tapað tveimur í deildinni. 

Kiel undir stjórn Alfreðs Gísla-
sonar vann öruggan sigur á Göpp-
ingen á heimavelli, 28:20. Aron
Pálmarsson skoraði tvö mörk fyrir
Kiel. Þá unnu Sverre Andreas Jak-
obsson og samherjar í Grosswall-
stadt góðan sigur á Balingen, 26:24,
á heimavelli. iben@mbl.is

Góður sigur
hjá Róberti
og Guðmundi

Guðmundur Þ.
Guðmundsson

Guðmundur Árni
Ólafsson og sam-
herjar hans í
danska hand-
knattleiksliðinu
Bjerringbro/
Silkeborg unnu
stórsigur á Mors-
Thy, 32:19, í
dönsku úrvals-
deildinni í hand-
knattleik í gær-

kvöldi. Guðmundur Árni skoraði eitt
mark í leiknum og Einar Ingi
Hrafnsson þrjú fyrir Mors-Thy sem
tapað þar með sínum fyrsta leik í
deildinni. 

Guðmundur Árni og félagar fengu
óvæntan skell í leik gegn nýliðunum
Skaderborg um síðustu helgi en hafa
greinilega jafnað sig eftir það. 

Gunnar og Ásbjörn unnu
Gunnar Steinn Jónsson átti afar

góðan leik með Drott í fyrsta leik
liðsins í sænsku úrvalsdeildinni í
handknattleik í gærkvöldi. Hann
skoraði fimm mörk er liðið lagði
Malmö á útivelli, 30:28. 

Þá skoraði Ásbjörn Friðriksson
fjögur mörk, þar af tvö úr vítakasti, í
sínum fyrsta leik í sænsku úrvals-
deildinni með Alingsås í sigri á Ca-
periotumba, 31:25. iben@mbl.is

Stórsigur
Guðmundar
Árna á Einari

Guðmundur 
Árni Ólafsson 

Sergei Zak, fyrrverandi þjálfari Bjarnarins, hefur ákveðið að taka fram
skautana og leika með liðinu á Íslandsmótinu í íshokkí í vetur. Zak er 34 ára
gamall og lék síðast af fullum krafti með Birninum fyrir tveimur árum. Ser-
gei er afar öflugur leikmaður og hefur mikla reynslu.

Sergei er öllum hnútum kunnugur í Grafarvoginum enda hefur hann ver-
ið í herbúðum félagsins síðan 2001 og er í dag framkvæmdastjóri og yf-
irþjálfari Bjarnarins. „Ég er búinn að ákveða að vera með í vetur. Ég er í
góðu formi og hef alltaf haldið mér í góðu formi hvort sem ég hef spilað eða
ekki. Maður þarf líka að vera í formi þegar maður er að þjálfa og sýna
krökkum æfingar svo dæmi sé tekið,“ sagði Sergei þegar Morgunblaðið
hafði samband við hann. 

Kemur frá Rússlandi
Sergei kemur frá St. Pétursborg í Rússlandi en er einnig með ísraelskt

ríkisfang og lék með landsliði Ísraels um árabil. Hann lék í 3. deild HM á Ís-
landi árið 2000 og bauðst í framhaldinu að koma til Íslands. Síðan þá hefur
hann unnið gott starf við uppbyggingu Bjarnarins bæði sem leikmaður og
þjálfari. 

Sergei fékk íslenskt ríkisfang árið 2006 og segist vera tilbúinn að spila
fyrir Ísland ef kallið kemur. „Ísland hefur gert mikið fyrir mig sem ein-
stakling og ég hef einnig reynt að gera mikið fyrir Ísland. Ef mér býðst að
leika fyrir Íslands hönd þá er ég tilbúinn til þess. En ég verð þá að vera nógu
góður, ég vil ekki taka landsliðssæti frá öðrum leikmanni sem á það meira
skilið. Spurningin er fyrst hvort ég fái keppnisleyfi frá Alþjóðaíshokkí-
sambandinu og síðan hvort liðið muni þurfa á mér að halda.“ kris@mbl.is

Sergei tilbúinn
í landslið Íslands

Morgunblaðið/hag

Reyndur Sergei Zak í leik með Birninum.

Ryan Giggs sló
tvö met í leik
Manchester
United gegn
Benfica í Meist-
aradeild Evrópu
í knattspyrnu
sem fram fór í
Lissabon í gær-
kvöldi. 

Giggs jafnaði
metin í 1:1 í
fyrri hálfleiknum, eftir að Benfica
hafði náð forystunni. Þar með
varð hann elsti markaskorarinn í
Meistaradeildinni frá upphafi, 37
ára og 289 daga gamall, og hann
fór jafnframt fram úr Spánverj-
anum Raúl sem sá leikmaður sem
hefur skorað á flestum tímabilum í
Meistaradeildinni. Þetta er sex-
tánda tímabilið þar sem Giggs
skorar í þessari stóru keppni.
vs@mbl.is

Ryan Giggs
sló tvö met í
Lissabon

Ryan
Giggs 



FÓTBOLTI
Kristján Jónsson
kris@mbl.is

Íslenska kvennalandsliðið í knatt-
spyrnu kom saman á þriðjudaginn og
býr sig nú undir mikilvægan leik á
móti Noregi í undankeppni EM. Lið-
in mætast á Laugardalsvellinum á
laugardaginn en fyrirfram er búist
við því að um tvö sterkustu liðin í
riðlinum sé að ræða. Morgunblaðið
spurði landsliðsþjálfarann Sigurð
Ragnar Eyjólfsson út í andstæð-
ingana. 

„Ég fór og skoðaði þær í tveimur
leikjum í lokakeppni heimsmeist-
aramótsins í Þýskalandi og sá tvo
leiki þar sem Noregur tapaði fyrir
Brasilíu og Ástralíu. Þær unnu Mið-
baugs-Gíneu en það dugði ekki til að
komast áfram. Fyrirfram var búist
við því að þær myndu tapa fyrir
Brasilíu og leikurinn á móti Ástralíu
var jafn. Þær eru með mjög gott lið
og eru í 10. sæti heimslistans en hafa
oft á tíðum verið ofar. Noregur er á
meðal þeirra þjóða sem náð hafa
bestum árangri í kvennaknattspyrnu
í gegnum tíðina. Noregur hefur orðið
heims-, ólympíu- og Evrópumeistari.
Hefðin er mikil í Noregi og þetta
verður erfiður leikur,“ sagði Sigurður
Ragnar.

Hann var beðinn um að bera þær
norsku saman við þær frönsku sem

íslenska liðið hefur verið með í riðli í
síðustu tveimur mótum. 

Líkamlega sterkar og vel 
skipulagðar

„Frakkarnir eru mun tæknilegra
lið en Noregur spilar mjög áþekka
knattspyrnu og við. Þær eru lík-
amlega sterkar, í góðu formi og vel
skipulagðar. Þær eru mjög sterkar í
föstum leikatriðum og spila að mínu
mati öfluga vörn. Í sókninni er ágæt-
ur hraði hjá þremur fremstu leik-
mönnunum. Á miðjunni er Ingvild
Stensland sem er eitt af risanöfn-
unum í kvennaboltanum. Við höfum
spilað nokkrum sinnum á móti þeim

á undanförnum árum og alltaf hafa
það verið jafnir leikir. Ég held að
það henti okkur betur að spila á móti
Noregi heldur en Frakklandi þó báð-
ar þjóðirnar séu í fremstu röð.“

Guðbjörg er tæp
Sigurður Ragnar sagði alla þá leik-

menn sem hann valdi vera heila
heilsu enn sem komið er. Guðbjörg
Gunnarsdóttir markvörður gæti þó
verið spurningarmerki eftir að hafa
fengið högg á hné í síðasta deildaleik
Djurgården. Hún tók ekki þátt í
landsliðsæfingunni í gær. 

„Reynir læknir kíkti á hana í gær
(í fyrradag) og hún er svolítið bólgin.
Það er því óvissa með hana en aðrar
sem ég valdi í hópinn eiga að vera
heilar.“

Markamaskínan Margrét Lára
Viðarsdóttir hefur glímt við meiðsli
undanfarin ár. Þau hafa verið viðvar-
andi meðal annars vegna þess að á
þeim hefur ekki fundist almennileg
skýring. 

Margrét er á meðal markahæstu
leikmanna sænsku deildarinnar á
þessu keppnistímabili og Sigurður er
því bjartsýnn varðandi hana. 

„Staðan á henni er líklega aðeins
betri en stundum áður. Hún hefur
skorað fullt af mörkum og lagt upp
annað eins hjá sínu liði. Ég býst því
við henni í fínu standi,“ sagði Sig-
urður Ragnar Eyjólfsson í samtali
við Morgunblaðið í gær. 

Ljósmynd/Algarvephotopress

Mark Margréti Láru Viðarsdóttur fagnað eftir að hún skoraði í síðustu viðureign Íslands og Noregs, á Algarve í fyrra.

Norðmenn henta
betur en Frakkarnir
� Sigurður segir margt líkt með norska liðinu og því íslenska

Ísland - Noregur

» Leikurinn fer fram á Laug-
ardalsvellinum klukkan 16 á
laugardaginn. Þetta er fyrsti
leikur Noregs í keppninni en Ís-
land vann Búlgaríu 6:0 í sumar.

» Edda Garðarsdóttir og Rakel
Hönnudóttir eru ekki með vegna
meiðsla.

» Flestir leikmenn Noregs eru
atvinnumenn í heimalandinu en
fyrirliðinn Ingvild Stensland leik-
ur með Kopparbergs/Göteborg í
Svíþjóð.
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Riðlakeppni Evrópudeildar UEFA
í fótbolta hefst í kvöld og þar gætu
Íslendingar komið talsvert við
sögu. Sex íslenskir leikmenn spila
með fjórum liðum í deildinni en
þau eru sitt í hverjum riðlinum.

AEK frá Aþenu er komið til
Brussel þar sem liðið mætir And-
erlecht í L-riðli, en hann skipa
einnig Lokomotiv Moskva frá
Rússlandi og Sturm Graz frá Aust-
urríki. Eiður Smári, sem verður
einmitt 33 ára í dag, er þar á æskuslóðum en Arnór
faðir hans lék lengi með Anderlecht. Elfar Freyr
Helgason er ekki í leikmannahópi AEK í kvöld.

Rúrik Gíslason og félagar í OB frá Danmörku eru

komnir til Póllands þar sem þeir mæta Wisla Kraków
í K-riðli. Í honum eru einnig Fulham frá Englandi og
Twente frá Hollandi, þannig að OB mun eiga á bratt-
ann að sækja í öllum leikjum.

Sölvi Geir Ottesen og Ragnar Sigurðsson eru báðir
klárir í slaginn með dönsku meisturunum FC Köben-
havn sem fá Vorskla Poltava frá Úkraínu í heimsókn
á Parken. Með þeim í B-riðli eru einnig Hannover frá
Þýskalandi og Standard Liege frá Belgíu.

Jóhann Berg Guðmundsson og samherjar hans í
AZ Alkmaar taka á móti Malmö frá Svíþjóð í kvöld.
Liðin eru í G-riðli ásamt Metalist Kharkiv frá Úkra-
ínu og Austria Vín frá Austurríki og miðað við sam-
setningu riðlanna er AZ sennilega líklegast Íslend-
ingaliðanna til að komast áfram en tvö efstu lið hvers
riðils fara í 32 liða úrslitin eftir áramót. vs@mbl.is

Sex Íslendingar í Evrópudeildinni

Eiður Smári
Guðjohnsen

Evrópumeistarar Spánverja í körfuknattleik karla
mæta Makedóníumönnum í undanúrslitum á Evr-
ópumeistaramótinu í Litháen á morgun. Það varð
ljóst eftir að Makedóníumenn unnu Litháa í Kau-
nas í gærkvöldi, 67:65, í hörkuleika í 8 liða úrslit-
um. Fyrr í gær unnu Spánverjar stórsigur á Sló-
venum, 86:64. Í dag fara fram síðari leikir 8 liða
úrslitanna þegar Rússar og Serbar leiða saman
hesta sína annars vegar og Grikkir og Frakkar
hinsvegar. 

Slóvenar náðu aðeins að halda í við Spánverja í
fyrri hálfleik en í þeim síðari skildu leiðir og Evr-
ópumeistararnir sýndu allar sínar bestu hliðar.
Staðan að loknum fyrri hálfleik var 35:31, Spáni í
vil.

Juan Carlos Navarro skoraði 26 stig fyrir Spán

Makedóníumenn mæ

Borgnesingar
virðast ætla

sér stóra hluti í 1.
deildinni í körfu-
knattleik karla á
næstu leiktíð því
félagið hefur
tryggt sér tvo
bandaríska leik-
menn fyrir vet-
urinn eftir því sem fram kemur á
vefsíðunni Karfan.is. Annar þeirra
heitir Lloyd Harrison og er bak-
vörður en hann útskrifaðist úr Clar-
ion-háskólanum síðasta vor og skor-
aði 18 stig að meðaltali í leik.
Dominique Holmes er hins vegar 2
metrar á hæð og lék í UBA-deildinni
bandarísku á síðustu leiktíð. Þar var
hann vægast sagt atkvæðamikill og
skoraði tæplega 22 stig að meðaltali
í leik og tók auk þess um 10 fráköst
að jafnaði. Pálmi Þór Sævarsson
þjálfar Skallagrím en þurfti að sjá á
eftir einum besta leikmanni liðsins
undanfarin ár, Hafþóri Inga Gunn-
arssyni, til Snæfells. 

� � �

Enski knattspyrnumaðurinn Joe
Tillen hefur samið við Selfyss-

inga um að leika með þeim áfram á
næsta tímabili. Tillen spilaði með
Fram í þrjú ár en gekk til liðs við
Selfoss fyrir þetta tímabil og tók
þátt í að tryggja liðinu sæti í efstu
deild á ný.

� � �

Mikil forföll
eru í liði

Tottenham seme
mætir PAOK í
Saloniki í Evr-
ópudeild UEFA í
knattspyrnu í
kvöld. Á meiðsla-
listanum eru m.a.
þeir William Gal-

las, Michael Dawson, Danny Rose,
Tom Huddlestone, Steven Pienaar,
Sandro, Aaron Lennon og Rafael
van der Vaart, en sá síðastnefndi
spilar ekkert í Evrópudeildinni fyrir
áramót þar sem hann var ekki
skráður í 25 manna hópinn.

Hin tvö liðin í riðli Tottenham eru
Shamrock Rovers frá Írlandi og
Rubin Kazan frá Rússlandi.

� � �

Phil Bardsley, varnarmaður Sun-
derland, er á leið í fjögurra

leikja bann fyrir að stíga ofan á
Spánverjann Juan Mata í viðureign
liðanna á laugardag. Enska knatt-
spyrnusambandið kærði Bardsley í
gær eftir að hafa skoðað atvikið á
myndbandi og forráðamenn Sunder-
land hafa ákveðið að áfrýja ekki úr-
skurðinum.

� � �

Stuðningsmenn Blackburn eru að
undirbúa kröfugöngu á laugar-

daginn þar sem þess verður krafist
að knattspyrnustjórinn Steve Kean
verði látinn taka pokann sinn. Frá
því Kean tók við starfi Sam All-
ardyce hefur liðið aðeins fengið 23
stig í 33 deildaleikjum. Blackburn
situr sem fastast í botnsæti ensku
úrvalsdeildarinnar með eitt stig. 

Fólk sport@mbl.is

Meistaradeild Evrópu

A-RIÐILL:
Manchester City – Napoli ................... 1:1
Aleksandar Kolarov 74. – Edison Gómez
69.
Villarreal – Bayern München............. 0:2
Toni Kroos 7., Márcio Rafael 76.
Staðan:
Bayern München 1 1 0 0 2:0 3
Man. City 1 0 1 0 1:1 1
Napoli 1 0 1 0 1:1 1
Villarreal 1 0 0 1 0:2 0

B-RIÐILL:
Inter Mílanó – Trabzonspor ............... 0:1
Ondrej Celustka 76.
Lille – CSKA Moskva........................... 2:2
Moussa Sow 45., Benoît Pedretti 57. –
Seydou Doumbia 72., 90.
Staðan:
Trabzonspor 1 1 0 0 1:0 3
CSKA Moskva 1 0 1 0 2:2 1
Lille 1 0 1 0 2:2 1
Inter Mílanó 1 0 0 1 0:1 0

C-RIÐILL:
Basel – Otelul Galati ........................... 2:1
Fabian Frey 39., Alexander Frei 84. (víti)
– Marius George Pena 58.
Benfica – Manch. Utd.......................... 1:1
Óscar Cardozo 24. – Ryan Giggs 42.
Staðan:
Basel 1 1 0 0 2:1 3
Benfica 1 0 1 0 1:1 1
Man. Utd 1 0 1 0 1:1 1
Otelul Galati 1 0 0 1 1:2 0

D-RIÐILL:
Ajax – Lyon .......................................... 0:0
� Kolbeinn Sigþórsson var í byrjunarliði
Ajax en var skipt af leikvelli á 81. mín-
útu.
Dinamo Zagreb – Real Madrid........... 0:1
Ángel di María 53.
Staðan:
Real Madrid 1 1 0 0 1:0 3
Ajax 1 0 1 0 0:0 1
Lyon 1 0 1 0 0:0 1
Dynamo Zagreb 1 0 0 1 0:1 0

Danmörk

Bikarkeppnin, 2. umferð:
Brabrand – SönderjyskE .................... 0:1
� Eyjólfur Héðinsson, Hallgrímur Jón-
asson og Arnar Darri Pétursson mark-
vörður eru á mála hjá SönderjyskE.

Noregur

Vålerenga – Odd Grenland..................0:1
� Veigar Páll Gunnarsson lék allan leik-
inn með Vålerenga.

Svíþjóð

Bikarkeppnin, undanúrslit:
IFK Gautaborg – Kalmar.....................3:4
� Hjálmar Jónsson, Theódór Elmar
Bjarnason og Hjörtur Logi Valgarðsson
léku allir með IFK frá upphafi til enda
leiksins. 

KNATTSPYRNA

Reykjavíkurmót kvenna

HK – Afturelding .................................33:22
Haukar – Fylkir....................................25:25
Staðan:
Fram 4 4 0 0 142:87 8
HK 5 4 0 1 157:130 8
Stjarnan 4 2 0 2 129:108 4
Haukar 4 1 1 2 102:93 3
Fylkir 4 1 1 2 115:111 3
Afturelding 5 0 0 5 83:199 0

Þýskaland

RN Löwen – Hamburg .......................33:29
� Róbert Gunnarsson skoraði tvö mörk
fyrir Löwen. Guðmundur Þ. Guðmunds-
son þjálfar Löwen.
Kiel – Göppingen.................................28:20
� Aron Pálmarsson skoraði tvö mörk fyr-
ir Kiel. Alfreð Gíslason þjálfar Kiel.
Grosswallstadt – Balingen .................26:24
� Sverre Jakobsson var með Grosswall-
stadt, hann skoraði ekki en var einu sinni
vísað af leikvelli í tvær mínútur. 

Danmörk

Bjerringbro-Silkeborg – Mors-Thy ..32:19
� Guðmundur Árni Ólafsson skoraði eitt
mörk fyrir Bjerringbro-Silkeborg.
� Einar Ingi Hrafnsson skoraði þrjú
mörk fyrir Mors-Thy og Jón Þorbjörn Jó-
hannsson ekkert.
Nordsjælland – Skive ........................30:27
� Ólafur Guðmundsson lék með Nor-
dsjælland hvort hann skoraði var ekki
ljóst í gærkvöldi. 

Svíþjóð

Malmö – Drott......................................28:30
� Gunnar Steinn Jónsson skoraði fimm
mörk fyrir Drott.
Alingsås – Caperiotumba ...................31:26
� Ásbjörn Friðriksson skoraði fjögur
mörk fyrir Alingsås.
Sävehof – Hammarby .........................29:22
� Elvar Friðriksson og Þröstur Þráins-
son léku með Hammarby en því miður er
ekki ljóst hvað þeir skoruðu mörg mörk
hvor.

HANDBOLTI



okkur en ég geri mér vonir um að hag-
ur okkar vænkist með tilkomu fjárfesta
sem ég mun hitta á næstu dögum. Ef
þetta tekst þá getum við farið að reka
félagið með eðlilegum forsendum. Það
er skelfilegt að vera alltaf nokkra mán-
uði á eftir með að greiða út laun, bæði
til starfsfólks og leikmanna. Við erum
búnir að gera vel að lækka allar skuld-
bindingar þrátt fyrir erfiðar aðstæður
en okkur vantar peninga,“ sagði Arnar.

Eiður á eftir að reynast vel
AEK verður í eldlínunni í Evr-

ópudeild UEFA í kvöld en liðið etur
kappi við Anderlecht í Brussel. Hin tvö
liðin í riðlinum eru Sturm Graz frá
Austurríki og Lokomotiv Moskva frá
Rússlandi.

„Ég held að við höfum verið mjög
heppnir með dráttinn. Vissulega er rið-
illinn erfiður en ég lít svo á við getum
vel komist áfram og við stefnum á það.
Við erum með fínasta lið en ég veit að
leikurinn við Anderlecht verður mjög
erfiður. Eiður Smári á eftir að reynast
liðinu mjög vel. Hann er búinn að
koma sér fyrir í Aþenu með fjölskyldu
sinni og það er mikill plús. Þá hefur
Elfar Freyr staðið sig vel þó svo hann
hafi ekki fengið tækifæri enn sem kom-
ið er.“

Fréttin algjör þvættingur
Gríski netmiðillinn aek365.gr birti

frétt þess efnis í gær að Arnar mundi
láta af störfum hjá félaginu í lok þessa
mánaðar en fram kom í fréttinni að
óánægja væri með störf hans og hann
hefði ekki staðið sig vel hvað varðar
kaup á leikmönnum að undanskildum
Eiði Smára.

„Þessi frétt er algjör þvættingur.
Blaðamennskan hér er afar ólík því
sem við eigum að venjast heima á Ís-
landi. Það eru aðilar sem reyna að
koma manni í erfiða stöðu en ég er
ekkert á förum. Ég nýt fulls traust hjá
forseta félagsins,“ sagði Arnar en hann
er með samning við gríska liðið fram í
júní á næsta ári.

Reuters

Evrópudeild AEK fær tekjur af því að spila í Evrópudeild UEFA en hér
fagna Panagiotis Lagos og Leonardo marki gegn Dynamo Tbilisi í haust.

� Vantar pening í kassann � Greiða ekki
launin á réttum tíma � Arnar ekki á förum

Hart í ári hjá
AEK í Aþenu

GRIKKLAND
Guðmundur Hilmarsson
gummih@mbl.is

Íslendingaliðið í grísku knattspyrn-
unni, AEK frá Aþenu, hefur enn ekki
spilað leik í deildinni en ætti sam-
kvæmt öllu að vera búið að spila tvo
leiki. Fyrstu tveimur leikjum AEK í
deildinni var hins vegar frestað þar
sem enn liggur ekki ljóst fyrir hvaða
lið skipa deildina á tímabilinu. 

Eiður Smári Guðjohnsen og Elfar
Freyr Helgason spila með AEK og yf-
irmaður knattspyrnumála hjá liðinu er
Arnar Grétarsson en Arnar hefur stað-
ið í ströngu við erfiðar aðstæður og þá
sérstaklega í peningamálum félagsins.

Frestað vegna ráðstefnu 
forsætisráðherrans

„Gríska knattspyrnusambandið er í
bölvuðum vandræðum. Það var búið að
taka ákvörðun fyrir nokkrum vikum
um að færa Olympiakos Volos og Ka-
vala í 3. deild. Það var síðan hætt við
það og sagt að þau yrðu áfram í deild-
inni og byrjuðu þar með mínus tíu stig
og mínus átta stig. Þetta var síðan
dregið til baka og nú er beðið eftir end-
anlegri niðurstöðu. Við áttum einmitt
að mæta Olympiakos Volos í fyrstu
umferðinni en ástæðan fyrir því að
leiknum við Xanthi um síðustu helgi
var frestað var sú að forsætisráðherra
Grikklands var með ráðstefnu í Salonki
og þá þurftu allir lögreglumenn á
staðnum að vera til taks þar. Við áttum
að spila við Xanthi sem er rétt hjá Sa-
loniki en þar var ekki hægt þar lög-
reglumenn fengust ekki frá Saloniki,“
sagði Arnar.

Erfið peningastaða
Eins og flestir vita er Grikkland

nánast á annarri hliðinni en miklar
efnahagsþrengingar eru í landinu og
fótboltinn hefur ekki farið varhluta að
því.

„Peningastaðan er mjög erfið hjá
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– MEIRA FYRIR ÁSKRIFENDUR

MOGGAKLÚBBURINN

Allir fastir áskrifendur Morgunblaðsins eru sjálfkrafa félagar
í Moggaklúbbnum og njóta ýmissa fríðinda og tilboða.

Hægt er að fylgjast með hvað er í boði hverju sinni á
mbl.is/moggaklubburinn

Fyrstu 50 áskrifendur fá 2 miða á leik KR og Grindavík
Mættu á völlinn og framvísaðu Moggaklúbbskortinu við innganginn til að fá miða

BÝÐUR ÁSKRIFENDUM ÁVÖLLINN

KR - GRINDAVÍK
15. september kl. 17:15 á KR-velli

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á MBL.IS/ASKRIFT

EÐA Í SÍMA 569 1122

og Pau Casol skoraði 19 stig og
tók 16 fráköst. Groan Dragic
var atkvæðamestur Slóvena við
skorun stiga, hann skoraði 14
stig og tók fimm fráköst. Mirza
Begic skoraði 10 stig og náði
fimm fráköstum.

Bo McCalebb fór mikinn í liði
Makedóníu gegn Litháen og
skoraði 23 stig. Hann hefur átt
drjúgan þátt í því að Makedónía
hefur nú náð lengra á Evr-

ópumeistaramótinu en nokkru sinni fyrr og hefur
aðeins tapað einum leik. Sex efstu þjóðirnar á
mótinu tryggja sér keppnisrétt á Ólympíu-
leikunum í London á næsta ári. iben@mbl.is

æta Spánverjum

Bo 
McCalebb 

Páll Axel Vilbergsson, einn stigahæsti leikmaður úrvalsdeildarinnar í
körfuknattleik á undanförnum árum, verður að öllum líkindum áfram í
herbúðum Grindavíkur. Samningur Páls rann út í vor og hefur hann ekki
verið endurnýjaður þó komið sé fram undir miðjan september. 

Samkvæmt heimildum Morgunblaðsins er samkomulag innan seilingar
á milli Páls og stjórnar körfuknattleiksdeildar UMFG. Páll hafnaði samn-
ingstilboði frá félaginu snemma í sumar og þá fóru ýmsar sögur af stað á
meðal körfuboltaáhugamanna um að hann kynni að vera á förum frá upp-
eldisfélaginu. Þær sögusagnir virðast þó ekki hafa verið á rökum reistar
þó samningsaðilar hafi ekki náð saman í þeirri atrennu.

Páll hefur lítið æft með Grindavíkurliðinu eftir að liðið hóf æfingar á
undirbúningstímabilinu vegna lærmeiðsla sem hann glímir við. Því gæti
farið svo að stórskyttan láti lítið fyrir sér fara þegar deildin fer af stað. Þegar Páll verður
kominn á ferðina er ljóst að Grindavík mun tefla fram mörgum sterkum íslenskum leik-
mönnum enda fékk liðið þá Sigurð Þorsteinsson og Jóhann Árna Ólafsson til sín í sumar.
kris@mbl.is

Páll ekki búinn að semja ennþá

Páll Axel 
Vilbergsson

EM karla í Litháen

8-liða úrslit:
Spánn – Slóvenía ...................................86:64
Makedónía – Litháen ............................67:65
� Spánn og Makedónía mætast í undanúr-
slitum á morgun.

KÖRFUBOLTI

KNATTSPYRNA

Úrvalsdeild karla, Pepsi-deildin:
KR-völlur: KR – Grindavík ................. 17.15
Stjörnuvöllur: Stjarnan – ÍBV ............ 17.15
Þórsvöllur: Þór – Fylkir....................... 17.15
Víkingsv.: Víkingur R. – Valur ............ 17.15
Nettóvöllur: Keflavík – Breiðablik ..... 17.15
Kaplakriki: FH – Fram........................ 17.15

HANDKNATTLEIKUR

Reykjavíkurmót karla:
Varmá: Afturelding – Valur ..................... 18
Grafarvogur: Fjölnir – ÍR.................... 20.30

Í KVÖLD!

Úrvalsdeildir karla og kvenna í fót-
boltanum hér á landi bera áfram nafn
Pepsi næstu fjögur árin. Frá þessu var
gengið með nýjum samningi á milli Öl-
gerðarinnar og Sport Five, rétthafa
sjónvarps- og nafnaréttar deildanna
tveggja. Samningurinn hefur þegar
verið undirritaður og mun gilda út
keppnistímabilið 2015.

Ölgerðin hefur verið aðalstyrktar-
aðili deildanna undanfarin tvö ár, sem
og á því keppnistímabili sem nú er að
ljúka. Ölgerðin tók við af Landsbank-
anum fyrir keppnistímabilið 2009 en
deildirnar höfðu þá borið nafn bank-
ans í sex ár samfleytt, eða frá tíma-
bilinu 2003.
vs@mbl.is

Samningur um Pepsi-deild-
ir næstu fjögur árin

Ármann Smári Björnsson,
knattspyrnumaður frá Horna-
firði, skrifaði í gær undir
þriggja ára samning við Skaga-
menn en hann hefur æft með
þeim undanfarnar vikur. Þetta
kemur fram á heimasíðu ÍA.

Ármann, sem er þrítugur, lék
síðustu tvö tímabil með Hart-
lepool í ensku C-deildinni en
samningur hans þar rann út í
sumar. Áður spilaði hann með
Brann í Noregi, FH, Val og Sindra. Ármann hefur
spilað 6 A-landsleiki fyrir Íslands hönd og leikur
yfirleitt sem miðvörður en einnig af og til sem
framherji. vs@mbl.is

Ármann til ÍA

Ármann Smári
Björnsson 



FÓTBOLTI
Guðmundur Hilmarsson
gummih@mbl.is

Nítjánda umferð Pepsi-deildar
karla í knattspyrnu verður leikin í
kvöld og það gæti dregið til tíð-
inda í fallbaráttunni en fari svo að
Víkingar tapi fyrir Val í Fossvog-
inum á sama tíma og Þór nær
stigi á heimavelli á móti Fylki er
ljóst að Víkinga bíður keppni í 1.
deildinni á næstu leiktíð.

En augu flestra beinast að tit-
ilbaráttunni þar sem ÍBV og KR
heygja hörkubaráttu og líklegast
er að annaðhvort þessara liði
hampi titlinum í ár en FH-ingar
hafa þó ekki gefist upp í barátt-
unni eftir sigurinn á KR-ingum
um síðustu helgi.

Eyjamenn tróna á toppi deild-
arinnar fyrir leiki dagsins. Þeir
eru stigi á undan KR-ingum, sem
eiga leik til góða á móti Keflavík,
og toppliðin tvö mætast á Há-
steinsvelli um næstu helgi í einum
af úrslitaleikjum mótsins.

Verðum að vinna alla leikina
„Okkur líður vel í efsta sætinu

en við gerum grein fyrir því að við
verðum að vinna alla þá leiki sem
við eigum eftir til að enda mótið í
toppsætinu,“ sagði Andri Ólafsson,
fyrirliði ÍBV, við Morgunblaðið. 

Eyjamenn sækja Stjörnuna
heim á gervigrasið í Garðabænum
í dag og síðan taka við leikir á
móti KR og FH. KR-ingar fá
Grindvíkinga í heimsókn í Frosta-
skjólið í kvöld og í Kaplakrika etja
FH-ingar kappi við Framara sem
berjast fyrir lífi sínu í deildinni.

Erum reynslunni ríkari
„Við eigum þungt prógramm

eftir en það er talsvert þægilegra
að við getum ráðið örlögum okkar
sjálfir. Við þurfum ekki að stóla á
önnur lið. Ef okkur tekst að vinna
þá leiki sem við eigum eftir stönd-
um við uppi sem meistarar. Ég tel
að við séum reynslunni ríkari frá
tímabilinu í fyrra. Við gáfum eftir
á lokametrunum en nú reynir
heldur betur á liðið. Þetta er bara
skemmtilegt og lengir mótið. Við
höfum enn að miklu að keppa. Í
fyrra vorum við ekki klárir í loka-
bardagann en núna finnst mér lið-
ið miklu betur undirbúið,“ sagði
Andri sem býst við afar erfiðum
leik á móti Stjörnumönnum.

„Við vitum vel að við erum ekki
að fara labba yfir Stjörnuna í
Garðabænum. En við erum búnir
að skoða leiki þeirra vel og mæt-
um vel undirbúnir,“ sagði fyrirliði
Eyjamanna en hann skrifaði á
dögunum undir nýjan fjögurra ára

samning við liðið sem hljóta að
teljast frábær tíðindi fyrir stuðn-
ingsmenn ÍBV enda Andri einn af
lykilmönnum liðsins.

Heimir er ekki hættur
Þau tíðindi bárust úr herbúðum

ÍBV um síðustu helgi að þjálf-
araskipti verða hjá liðinu eftir
tímabilið. Heimir Hallgrímsson
sem hefur staðið sig ákaflega vel í
brúnni hjá Vestmannaeyingum
hefur ákveðið að stíga til hliðar og
mun Magnús Gylfason leysa hann
af hólmi. En hvernig skyldu þess-
ar fréttir hafa farið í leikmenn
ÍBV?

„Við fengum að vita af þessu í
búningsklefanum eftir leikinn við
Þór. Þessi tíðindi fara svona mis-
jafnlega í menn en Heimir er ekki
hættur og ég held að þetta hafi

ekki nein áhrif á spilamennsku
liðsins. Það þekkja margir til
Magnúsar og menn vita að hverju
þeir ganga með hann, svo þetta
verður engin rosaleg breyting. Við
viljum kveðja Heimi með ein-
hverju góðu og hann sennilega
líka. Við eigum honum mikið að
þakka þetta góða gengi,“ sagði
Andri.

Vonandi á milli okkar og KR
Spurður út í lokasprettinn og

hvort hann sjái fyrir sér einvígi
ÍBV og KR um titilinn sagði
Andri: „Vonandi verður þetta bara
á milli okkar og KR en við gerum
okkur grein fyrir því að þetta
verður barátta allt til enda. Ef við
misstígum okkur í einum af þess-
um fjórum leikjum þá er mjög lík-
legt að við missum af titlinum.“

Morgunblaðið/Ómar

Erfitt Andri Ólafsson og félagar í ÍBV mæta í Garðabæinn í dag og mæta frísku liði Stjörnunnar.

Ráðum örlögunum sjálfir
� Nítjánda umferð Pepsi-deildarinnar kl. 17.15 í dag � Hvað gerir topplið ÍBV á
gervigrasinu í Garðabæ? � Víkingar geta fallið endanlega � KR gegn Grindavík

19. umferðin í dag

» Stjarnan tekur á móti ÍBV,
KR fær Grindavík í heimsókn
og FH leikur við Fram. ÍBV er
með 39 stig, KR 38 og FH 34.
Síðan er Valur með 29 og
Stjarnan með 28 stig.

» Víkingur er með 9 stig og
mætir Val. Fram er með 14 stig
og Þór er með 18 og fær Fylki í
heimsókn. Víkingar falla í dag
ef þeir tapa og Þór nær í stig.

» Keflavík mætir Breiðabliki í
leik þar sem sigurliðið kemst
af hættusvæðinu í deildinni.
Bæði lið eru með 20 stig og
Grindavík er með 19.
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Anja Andersen
hefur séð ým-
islegt á löngum
ferli sínum í
handboltanum
þar sem hún hef-
ur unnið allt og
hvernig það er
að vera spilari og
þjálfari.

Nú er And-
ersen í þjálf-

arateymi danska handknattleiks-
liðsins Viborg. Ekki kvennaliðinu
heldur karlaliðinu og hún hreifst
mjög af meistaraliði AG Köbenhavn
í fyrrakvöld þegar hún sá liðið
leggja Viborg að velli, 36:25. And-
ersen sat á varamannabekk Viborg
í Bröndby-höllinni og sá Íslend-
ingana í liði AG Köbenhavn spila
stóra rullu. Guðjón Valur Sigurðs-
son skoraði 7 mörk og var valinn
maður leiksins og þeir Snorri
Steinn Guðjónsson og Arnór Atla-
son gerðu 5 mörk hvor.

„Frábær hópur leikmanna í frá-
bærri umgjörð,“ sagði Andersen
um lið AG Köbenhavn við danska
blaðið Ekstra Bladet eftir leikinn
en á sjötta þúsund manns voru í
höllinni.

„Það er mjög jákvætt fyrir
danskan handbolta að það sé komið
svona öflugt lið,“ sagði Andersen
en stjörnum prýtt lið AG Köben-
havn hefur unnið alla þrjá leiki sína
í deildinni á sannfærandi hátt og
það sem meira er. Liðið á inni Ólaf
Stefánsson sem er að jafna sig eftir
aðgerð á hné. gummih@mbl.is

Anja heilluð
af liði AG

Anja
Andersen

Keppt verður í golfi á Ólympíu-
leikunum í Brasilíu árið 2016 eins
og fram hefur komið og verður það
í fyrsta skipti síðan á leikunum í St.
Louis árið 1904. Nýr golfvöllur
verður hannaður vegna þessa í ná-
grenni Rio de Janeiro og bíða
margir þekktir hönnuðir í ofvæni
eftir því hverjum verður sá sómi
sýndur að hanna Ólympíuvöllinn. 

Framkvæmdir þurfa að hefjast á
næsta ári ef leika á völlinn árið
2016 með góðu móti, þ.e.a.s völl-
urinn þarf sinn tíma til að gróa og
verða boðlegur fyrir stórviðburð.
Ýmsum hefur þótt ferlið ganga
hægt og nú er enn komið babb í bát-
inn og er það vegna deilna um eign-
arrétt á því landsvæði sem valið var
fyrir völlinn.

Alþjóða Ólympíunefndin og Al-
þjóða golfsambandið velja í samein-
ingu hönnuð fyrir völlinn og treysta
sér ekki til að gera það fyrr skorið
verður úr um eignarréttinn á land-
inu. Frá þessu var greint á vefsíð-
unni Golfpressan. kris@mbl.is

Gengur hægt
með golfið
fyrir ÓL í Ríó

Víðir Sigurðsson
vs@mbl.is

Hólmar Örn Eyjólfsson, leikmaður
21-árs landsliðsins í knattspyrnu,
er að hefja æfingar á ný með Boch-
um eftir að hafa verið úr leik frá
miðju sumri. Hann gekk til liðs við
Bochum frá West Ham í sumar en
eftir örfáar æfingar tóku sig upp
meiðsli í fæti með þeim afleið-
ingum að Hólmar þurfti að fara í
uppskurð.

Fyrir vikið hefur hann ekkert
spilað með Bochum í þýsku B-
deildinni og missti af leikjum 21-
árs landsliðsins við Belga og Norð-
menn í byrjun þessa mánaðar.

„Endurhæfingin gengur bara vel
og ég get væntanlega spilað um
næstu helgi eða þarnæstu. Þetta er
allt á réttri leið,“ sagði Hólmar við
Morgunblaðið og kvaðst vongóður
um að fá tækifæri í liðinu fljótlega.

„Ég veit það svo sem ekki en lið-
inu gengur allavega mjög illa það

sem af er og hefur fengið á sig
mikið af mörkum,“ sagði Hólmar,
sem er 21 árs gamall og kominn í
hóp leikjahæstu leikmanna 21-árs
landsliðsins frá upphafi með 21 leik
í þeim aldursflokki.

Hólmar lék alla leiki Íslands á
EM í Danmörku í sumar og er
áfram gjaldgengur með liðinu
næstu tvö árin.

Bochum hefur aðeins unnið einn
af fyrstu sjö leikjum sínum í deild-
inni og er í 17. sæti af 18 liðum

með sjö stig, einu stigi á undan
Alemannia Aachen sem situr á
botninum. Það eru hinsvegar að-
eins þrjú stig uppí 10. sæti deild-
arinnar.

Bochum var hársbreidd frá því
að vinna sér sæti í efstu deild í
fyrra. Fyrst missti liðið af öðru
sæti deildarinnar á lakari marka-
tölu en Augsburg og tapaði síðan
samanlagt 1:2 fyrir Mönchenglad-
bach í umspilsleikjum um sæti í
deild þeirra bestu í Þýskalandi.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Þýskaland Hólmar Örn Eyjólfsson
er að komast af stað með Bochum.

Styttist í fyrsta leikinn 
� Hólmar Örn Eyjólfsson leikfær með Bochum eftir eina til tvær vikur 
� Fór í uppskurð strax eftir komuna til félagsins frá West Ham í sumar
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Gera algjör reyfarakaup í
Góða hirðinum. Bækur, borðbúnaður
og fleira. Margt frá Noregsfólkinu,
segir Friðrik Ragnarsson versl-

unarstjóri. 8

Hagsýni hirðirinn
selur ódýrt 

fasteignir

HAGSÝNI Mikið úr litlu er inntak sjónvarpsþátta
Mbl. og Rauða krossins Gott, hollt og

ódýrt. Skapa jákvæða stemningu
gagnvart hagsýni, segir Helga G.

Halldórsdóttir. 15

atvinna

Hollusta og 
jákvæð hagsýni

Hilmir Snær segir ald-
urinn færa honum
áhugaverðari hlutverk.
Hann hefur nú staðið á
sviðinu í sextán ár. »2

Ekki lengur 
„loverboy“

Hilmir Snær Guðnason snýr aftur á svið með Baltasar Kormáki og Ingvari E. Sigurðssyni í október.

Ný útgáfa af Kia Rio kemur á mark-
aðinn hér á landi í haust. Breytt

útlit og betri bíll sem
eyðir og mengar alveg
sáralítið og mun kosta
rétt tæpar þrjár millj-

ónir hjá Öskju. 21

bílar

Ný Kia með kraft og kostar lítið

HRINGDU NÚNA

820 8080

PANTAÐU FRÍTT SÖLUVERÐMAT!

Reynir Logi Ólafsson hdl
Fasteigna- og skipasali
Reynir Logi Ólafsson hdl
Fasteigna- og skipasali

Sylvía G. Walthers
Sölufulltrúi
sylvia@remax.is

ÞÚ GÆTIR UNNIÐ200 LÍTRAAF ELDSNEYTI

Opið kl. 8–17
www.adalskodun.isReykjavík

Skeifunni 5
Sími 590 6930

Hafnarfjörður
Hjallahrauni 4
(við Helluhraun)
Sími 590 6900

Kópavogur
Skemmuvegi 6
(bleik gata)
Sími 590 6935

Reykjanesbær
Holtsgötu 52
(við Njarðarbraut)
Sími 590 6970

Aðalskoðun, faggildur skoðunaraðili í 16 ár
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ER KOMINN TÍMI Á SKOÐUN?
Þegar þú mætir með ökutækið í skoðun fer nafnið þitt
sjálfkrafa í pott og þú átt möguleika á að vinna 200 lítra
eldsneytisúttekt hjá Atlantsolíu. Dregið út tvisvar í
mánuði. Haft verður samband við vinningshafa
og nöfn þeirra birt á adalskodun.is.

finnur..iiss

Á alltaf
þorsk í 

frystinum» 4
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Axel Axelsson
löggiltur fasteignasali

Seldu eignina þína innan 60 daga

Ef eignin selst ekki innan 60 daga
þá færð þú 50% afslátt af sölulaunum

Nánari upplýsingar veitir Lárus
í síma 823-5050

HAFÐU SAMBAND STRAX!HAFÐU SAMBAND STRAX!

Lárus Óskarsson

Við SELJUM eignir!
PANTAÐU FRÍTT SÖLUVERÐMAT!

HRINGDU NÚNA

820 8080

Reynir Logi Ólafsson hdlReynir Logi Ólafsson hdl
Fasteigna- og skipasali

Sylvía G. Walthers
Sölufulltrúi
sylvia@remax.is

Brynjólfur Þorkelsson
Sölufulltrúi

1254 Ítalski landkönnuðurinn Marco Polo fæddist en hann lést ár-
ið 1324.
1929 Kvæðamannafélagið Iðunn var stofnað.
1967 Sjónvarpsútsendingar varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli voru
takmark- aðar við flugvallarsvæðið og næsta nágrenni.

1967 Þjóðgarður var stofnaður í Skaftafelli.
1972 Ásgeir Ásgeirsson, fyrrverandi al-

þingismaður, ráðherra, bankastjóri og
forseti Íslands frá 1952 til 1968, lést,
78 ára að aldri.
1978 Eiður Smári Guðjohnsen fædd-
ist.
1994 Helgi Áss Grétarsson varð
heimsmeistari í skák í flokki 20 ára og
yngri og varð jafnframt stórmeistari í
skák.

15. september

Sennilega gætu flestir karl-
menn landsins auðveld-
lega hugsað sér að skipta
á hlutskiptum við Hilmi

Snæ Guðnason. Ekki er nóg með
að hann sé framúrskarandi leikari
og með ástkærustu listamönnum
þjóðarinnar, heldur allra manna
myndarlegastur, og verður bara
meira heillandi með aldrinum. 

Það er hálfundarlegt að hugsa
til þess að liðin eru sextán ár síð-
an Hilmir útskrifaðist úr Leiklist-
arskólanum og að kvikmyndirnar
Englar Alheimsins, og 101
Reykjavik verða 11 ára í ár. Hilm-
ir er á vissan hátt að vitja sinna
fyrstu skrefa í leiklistinni í vetur
því hann kemur á ný fram í einu
af þeim verkum sem komu honum
almennilega á kortið í íslensku
leikhúslífi. Félagarnir Hilmir,
Baltasar Kormákur og Ingvar E.
Sigurðsson leiða hesta sína saman
á sviði Þjóðleikhússins í október í
Listaverkinu eftir Yasminu Reza.
„Fyrir Baltasar og Ingvar var
þetta kannski ekki jafnstór stund
og fyrir mig, enda voru þeir búnir
að vera lengur að en ég og orðnir
n.k. kóngar sinnar kynslóðar í
leiklistinni. Við höfðum unnið sam-
an áður, en aldrei allir þrír í sama
verkinu, og viðbrigði fyrir mig að
fá að leika svona á móti þeim.
Verkið sló í gegn, gekk lengi og
við héldum m.a. sýningar á Ak-
ureyri, og ferðuðumst með verkið
til Litháen ef ég man rétt,“ segir
Hilmir.

Kjöraðstæður fyrir bombu

Enn þann dag eru þeir Hilmir,
Ingvar og Balti í hópi allraskær-
ustu stjarna landsins og stundum
virðist eins og félagarnir hafi nán-
ast skinið svo skært á stjörnu-
himninum að erfitt hefur verið að
sjá í þá mörgu ungu leikara sem
fylgt hafa í kjölfarið. Hilmir segir
aðstæður hafa verið sérstakar
þegar hann var að stíga sín fyrstu
skref og ytri þættir átt stóran
þátt í þeirri miklu athygli sem
leikararnir ungu fengu. „Það hafði
ekki verið svo mikil hreyfing á
leikurum í landinu fram að þessu,
og ákveðið tómarúm til staðar áð-
ur en við lentum í sviðsljósinu.
Stefán Baldursson, sem þá var
Þjóðleikhússtjóri, átti sinn hlut í
þeirri bombu sem varð, en hann
lagði sérstaka áherslu á yngri
kynslóðina í stéttinni. Allt þótti
þetta svo mikil nýlunda, og fyrir
vikið urðum við þeim mun meira
áberandi,“ segir Hilmir en bætir
við að ár hvert skili sér úr námi
straumur af framúrskarandi ung-
um íslenskum leikurum.

Nú er Hilmir orðinn 42 ára, og
varla gjaldgengur lengur í hlut-
verk unga elskhugans, en hann
kvartar ekki yfir þeirri þróun. „Að
sumu leyti er ég guðslifandi feg-
inn yfir að þurfa ekki lengur að
leika einhverja loverboyja enda-
laust,“ segir Hilmir og hlær dátt.
„Fá hlutverk er leiðinlegra að
leika enda bjóða þau oft ekki upp
á mikið til að vinna með. Það er
gaman að færast yfir í önnur hlut-
verk, sem reyna á aðra tegund af
þroska og túlkun.“

Fær enn fiðring

Eftir sextán ár á sviðinu er líka
viðbúið að Hilmir hafi þroskast
sem listamaður. „Það er kannski
einhver hvíld og þyngd sem kem-
ur með aldrinum, sem kemur í
staðinn fyrir þennan sprengikraft

sem maður hafði á yngri árum.“ 
Sextán ár eru líka langur tími í

sama starfinu á íslenskan mæli-
kvarða. Því fer samt fjarri að
Hilmir sé að hugsa sér til hreyf-
ings og hann fær enn fiðring í
magann fyrir sýningar. „Leiklistin
er enn spennandi, en ég held að
spennan breytist með árunum.

Ásetningurinn verður annar og
áherslurnar breytast: frægðartalið
og fjörið sem fylgdi því að leika
var kannski hluti af ævintýrinu
hér áður fyrr, en nú snýst þetta
fyrst og fremst um að skapa og
skila af sér einhverju fallegu sem
talar til fólks.“

ai@mbl.is

Hilmi Snæ finnst gott að eldast sem leikari og takast á við nýja tegund hlutverka

Feginn að leika ekki
lengur „loverboy“

Morgunblaðið/Golli

„Leiklistin er enn spennandi, en ég held að spennan breytist með árunum.“

Morgunblaðið Hádegismóum 2, 110 Reykjavík. Sími 5691100 Ritstjórar Davíð Oddsson, Har-
aldur Johannessen Umsjón Birta Björnsdóttir birta@mbl.is Bílar Sigurður Bogi Sævarsson sig-
urdurbogi@ mbl.is Blaðamenn Ásgeir Ingvarsson, Finnur Thorlacius, Elín Albertsdóttir, Vilhjálmur
Andri Kjartansson. Auglýsingar finnur@mbl.is, sími 5691107 Prentun Landsprent ehf.

Að vanda er Hilmir að vinna að mörgum verkefnum og kemur að
fjölda sýninga í vetur, m.a. Heimsljósi og Dagleiðinni löngu í Þjóðleik-
húsinu. Engar kvikmyndir eru í pípunum, aldrei þessu vant, en síðustu
ár hefur Hilmir að jafnaði leikið i tæplega þremur kvikmyndum eða
sjónvarpsþáttum ár hvert. Í staðinn mun hann láta til sín taka í leik-
stjórastólnum og stýrir Kirsuberjagarðinum í Borgarleikhúsinu. 

Leikstjórastarfið segir Hilmir að feli í sér nýjar áskoranir. „Áhuginn á
að leikstýra kemur ekki síst til af þorsta í að gera eitthvað öðruvísi, og
fá smá hvíld frá hinu. Að leikstýra er allt annar hausverkur en að leika,
en um leið lærir maður margt sem leikari með því að horfa á ferlið úr
leikstjórastólnum.“

Lærir mikið í leikstjórastólnum



Góð reynsla við erfiðustu aðstæður. 12 skeljar
í kassa. Lausir hausar. Festijárn fylgja.
Frábært verð. Aðeins 18.995krónur
(12 stykki) 10%afsláttur gefinn
þegar 3 karton eða fleiri eru keypt.
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Sláðu tvær flugur í einu höggi. Kauptu rjúpnaskotiin um leið og þú tekur
Rio gæsaskotin og við gefum þér 15% afslátt af 36 gramma skotunum.

BYSSUSKÁPATILBOÐ

Fyrir 5 byssur. (36x20,5x150). Læsanlegt innra

hólf. Fullt verð 38.900. Tilboð til þeirra sem

festa kaup á skotvopni í Veiðihorninu eða

Sportbúðinni aðeins 19.950,-

Fyrir 7 byssur (52x20,5x150). Læsanlegt innra

hólf. Fullt verð 48.900. Tilboð til þeirra sem

festa kaup á skotvopni í Veiðihorninu eða

Sportbúðinni aðeins 24.950,-

Byssuskápatilboð gildir út september eða á

meðan birgðir endast.

FYRIR 5 BYSSUR
TILBOÐSVERÐ

19.950,-
FYRIR 7 BYSSUR
TILBOÐSVERÐ

24.950,-

ESCORT SUPREME
Hálfsjálfvirk, gasskift 3“ haglabyssa. 5 þrengingar og
skeftisplötur. Falleg hnota í skeftum. Hægri og vinstri
handar útfærslur. Aðeins 99.900,-

Greiðslukjör og byssuskápatilboð í boði.

ESCORT XTREME
Hálfsjálfvirk, gasskift 3“ haglabyssa. 5 þrengingar og
skeftisplötur. Synthetic skefti. Hægri og vinstri handar
útfærslur. Aðeins 89.900,-

Greiðslukjör og byssuskápatilboð í boði.

ESCORT PS
Hálfsjálfvirk, gasskift 3“ haglabyssa. 5 þrengingar og
skeftisplötur. Synthetic skefti. Hægri handar útfærsla.
Aðeins 79.900,-

Greiðslukjör og byssuskápatilboð í boði.

ESCORT CAMO COMBO
Hálfsjálfvirk, gasskift 3“ haglabyssa. 2 hlaup; 24“ og
28“. Þrengingar og skeftisplötur. Hörð plasttaska.
Hægri og vinstri handar útfærsla. Aðeins 129.900.-
Greiðslukjör og byssuskápatilboð í boði.

ESCORT FIELDHUNTER SYNTHETIC
3“ pumpa. 5 þrengingar og skeftisplötur. Hægri og
vinstri handar útfærsla.
Aðeins 49.900,-

Greiðslukjör og byssuskápatilboð í boði.

ESCORT FIELDHUNTER SHADOW
GRASS
3“ pumpa. 5 þrengingar og skeftisplötur. Shadow Grass
felumynstur. Hægri handar útfærsla. Aðeins 59.900,-

Greiðslukjör og byssuskápatilboð í boði.

ESCORT FIELDHUNTERMAGICWOOD
3“ pumpa. 5 þrengingar og skeftisplötur. Viðarfilma á
skeftum. Hægri handar útfærsla. Aðeins 59.900,-

Greiðslukjör og byssuskápatilboð í boði.

ESCORT MARINEHUNTER
3“ pumpa. 5 þrengingar og skeftisplötur. Hægri handar
útfærsla. Aðeins 59.900,-
Greiðslukjör og byssuskápatilboð í boði.

ESCORT MARINEGUARD
3“ pumpa. Fastþrengt stutt hlaup. Vinsæl byssa á
svartfuglinn. Hægri handar útfærsla.
Aðeins 49.900,-

Greiðslukjör og byssuskápatilboð í boði.

OPTIMA S12
Y/U 3“ tvíhleypa. 5 þrengingar. Einn gikkur og val á
milli hlaupa. Útdragari. Aðeins 109.900,- Hörð taska
aðeins 6.995 á meðan birgðir endast.

Greiðslukjör og byssuskápatilboð í boði.

OPTIMAB12
Y/U 3“ tvíhleypa. 5 þrengingar. Einn gikkur og val á
milli hlaupa. Útdragari. Aðeins 109.900,- Hörð taska
aðeins 6.995 á meðan birgðir endast.

Greiðslukjör og byssuskápatilboð í boði.

OPTIMA SILVER SELECT
Y/U 3“ tvíhleypa. 5 þrengingar. Einn gikkur og val á
milli hlaupa. Útdragari. HiViz korn á kælilista. Valin
olíuborin hnota í skeftum. Bakslagsvörn og skeftisplö-
tur. Hörð taska aðeins 6.995 á meðan birgðir endast.
Greiðslukjör og byssuskápatilboð í boði.
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99.900,-
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49.900,-

AÐEINS

49.900,-
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89.900,-
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59.900,-
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109.900,-
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79.900,-
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59.900,-
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109.900,-
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129.900,-

AÐEINS

59.900,-

AÐEINS

129.900,-

PROLOGIC VEIÐIGALLI
Í FELULITUM
Smekkbuxur og jakki. Vatnshelt og vindhelt
með útöndun. MAX4 felumynstur.
Frábært verð. Aðeins 29.900,-

lt

0,

AÐEINS

29.900,-

ÚRVAL AF VINSTRI HANDAR
SKOTVOPNUM Á FRÁBÆRU VERÐI
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Fjarðarkaup
Gildir 15. - 17. sept. verð nú áður mælie. verð
Svínakótelettur úr kjötborði......... 998 1.498 998 kr. kg
Nauta T-bone úr kjötborði ........... 2.898 3.498 2.898 kr. kg
Ísfugl ferskur kjúklingur .............. 739 869 739 kr. kg
Ísfugl kjúklingaleggir .................. 698 947 698 kr. kg
Ísfugl frosinn kjúklingur .............. 698 785 698 kr. kg
Ísfugl kjúklingabringur ................ 1.998 2.398 1.998 kr. kg
Goða nauthakk frosið, 0,5 kg...... 499 665 998 kr. kg
Ísl. kartöflur í lausu .................... 147 188 147 kr. kg
Gulrætur í lausu......................... 298 369 298 kr. kg
Coke, 2 ltr x 4............................ 798 998 99 kr. ltr

Hagkaup
Gildir 15. - 18. sept. verð nú áður mælie. verð
Íslandsnaut ungnautaribeye ....... 2.924 3.898 2.924 kr. kg
Íslandsnaut ungnautaprime........ 2924 3.898 2.924 kr. kg
Íslandsnaut hamb. rest. style...... 629 898 629 kr. pk.
Ísfugl kalkúnabringa lt................ 2.519 3.599 2.519 kr. kg
Holta texas leggir ....................... 678 969 678 kr. kg
Holta buffaló kjúklingalundir ....... 2249 2.998 2.249 kr. kg
Heinz bbq sósa, 3 teg. ............... 199 329 199 kr. stk.
Vífilfell coca cola light, 2 ltr......... 199 339 199 kr. stk.
Vífilfell coco cola zero, 2 ltr ......... 199 339 199 kr. stk.
Hvítlauksosta baguette .............. 299 519 299 kr. stk.

Kostur
Gildir 15. - 18. sept. verð nú áður mælie. verð
Goði grísabógur með pöru .......... 649 879 649 kr. kg
Goði ódýrt saltkjöt ..................... 399 538 399 kr. kg

Goði kindabjúgu ........................ 259 329 259 kr. pk.
Kostur grísamínútusteik.............. 1.398 1.622 1.398 kr. kg
Pepsi, 0,5 ltr. í dós..................... 89 109 89 kr. stk.
Pepsi Max, 0,5 ltr. í dós.............. 89 109 89 kr. stk.
Egils appelsín, 0,5 ltr. í dós ........ 89 109 89 kr. stk.
Egils pilsner, 0,5 ltr í dós ............ 99 129 99 kr. stk.
Wishbone salatd., marg. gerðir ... 339 448 339 kr. stk.

Krónan
Gildir 15. - 18. sept. verð nú áður mælie. verð
Lamba sirloinsneiðar.................. 1.259 1.598 1.259 kr. kg
Lamba grillleggir ........................ 1.259 1.368 1.259 kr. kg
Lamb lærissneiðar ..................... 1.499 1.998 1.499 kr. kg
Grísalundir erlendar ................... 1.599 2298 1.599 kr. kg
Herragarðsönd, 2,6 kg ............... 1.998 2.498 1.998 kr. stk.
Kjötfars, ódýrt............................ 359 679 359 kr. kg
Goða lifrarpylsa, fr.2 stk. í pk. ..... 599 798 599 kr. pk.
Goða blóðmör, fros., 4 stk. í pk. .. 559 749 559 kr. pk.
Sóma pizza, 2 tegundir .............. 498 595 498 kr. stk.

Nóatún
Gildir 15. - 18. sept. verð nú áður mælie. verð
Lambafille m/fiturönd................ 3.598 4.198 3.598 kr. kg
Lamba framhryggssneiðar .......... 1.698 1.998 1.698 kr. kg
Ungnauta piparsteik .................. 3387 3.989 3.387 kr. kg
Ungnauta hamborgari, 120 g...... 229 289 229 kr. stk.
Þykkvabæjar kart.grat., 600 g ..... 419 449 419 kr. pk.
ÍM kjúklingur, heill...................... 758 948 758 kr. kg
MS ostakaka m/bláberjum......... 839 932 839 kr. stk.
Ristorante pizzur, 3 teg. .............. 489 545 489 kr. stk.
Rauð vínber í pk., 700 g............. 299 399 299 kr. pk.Morgunblaðið/Kristinn

Helgartilboðin

Ég hef verið að leggja loka-
hönd á leikhúsbækling-
inn okkar og það var
heilmikil vinna í kring-

um hann. Undanfarið hef ég því ver-
ið ansi mikið í vinnunni. Við frum-
sýnum fyrsta verkið í október sem
ég er að leikstýra um þessar mund-
ir. Það heitir Svarta kómedían en
það má segja að það sé rafmagnaður
gamanleikur,“ segir María. „Ég get
lofað að margt í þessu verki á eftir
að koma áhorfendum skemmtilega á
óvart. Þetta leikverk var síðast sett
upp hjá Leikfélagi Reykjavíkur á
áttunda áratug síðustu aldar og
gekk í tvö leikár. Mér finnst þetta
magnað verk,“ segir María og gestir
leikhússins geta farið að hlakka til.

María segir að leikararnir séu
flestir gamalreyndir og þekktir.
Nefnir hún Árna Pétur Guðjónsson,
Guðmund Ólafsson og síðan snúa
tveir þekktir leikarar aftur á svið
eftir langt hlé en það eru Sunna
Borg og Gestur Einar Jónasson.
„Svo er ég með unga nýútskrifaða
leikara svo þetta verður skemmtileg
blanda,“ segir hún.

Eitthvað fljótlegt í matinn

Vegna anna hefur María ekki haft
mikinn tíma til eldamennsku. „Ég
reyni að gera eitthvað mjög fljót-
legt. Ég á alltaf þorsk í frystinum og
gríp til hans þegar ég hef lítinn tíma.
Ég skelli honum á pönnuna með
smjöri og borða með nýjum kart-
öflum. Annars er ég mest með salöt
og er því kannski mikið í hráfæði.
Ég bý ein og get því leyft mér það,“
útskýrir María en innan skamms
flytur yngri sonurinn, sem er 21 árs,
til hennar en hann er duglegur að
elda, eftir því sem móðirin segir.
„Það verður fínt að fá hjálparhellu á
heimilið.“ María hefur búið á Ak-
ureyri frá því hún tók við starfi leik-

hússtjórans árið 2008 en áður bjó
hún í Reykjadal þar sem hún á
bjálkahús. „Ég er Reykvíkingur en
hef búið hér fyrir norðan í nokkuð
mörg ár.“ María segist iðulega fara í
Hagkaup á Akureyri til að gera inn-
kaup. „Ef ég væri með stóra fjöl-
skyldu færi ég líklega frekar í Bón-
us. Það er ágætis vöruúrval í
Hagkaupum og þar fæ ég flest það
sem mig vantar. Ég get þó sett út á
grænmetisúrvalið. Það mætti vera
fjölbreyttara og stundum er þar lítið
fáanlegt.“ 

Grænmeti og ávextir

María segir að líklegast sé uppá-
haldsmaturinn hráfæði. „Ég er mjög
mikið fyrir grænmeti og ávexti.
Þetta er ekki meðvituð ákvörðun
heldur þróaðist hún. Hráfæði fer vel
í mig og mér finnst það mjög gott. Á
kvöldin sker ég ávexti í skál og þeyti
síðan sojarjóma sem ég borða með.

Þetta er mitt sælgæti því ég borða
aldrei sykur. Ég fór í nammibindindi
um síðustu áramót því ég átti það til
að missa mig í sælgætinu. Það geng-
ur vel að sleppa því og nú er aldrei
súkkulaði í innkaupakörfunni.

Ég borða lítið kjöt, einstaka sinn-
um kjúkling en ég hef aldrei verið
fyrir rautt kjöt. Hamborgara hef ég
ekki borðað í mörg ár. Ég hef lengi
verið á heilsulínunni í matargerð-
inni,“ segir María sem hefur ekki
haft mikinn tíma til að bjóða fólki í
mat. „Ég kann marga góða rétti sem
ég gæti boðið gestum upp á en hef
ekki látið verða af því. Þetta viðtal
er góð áminning,“ bætir hún við.

Gott menningarlíf

María segist ekki hafa ferðast í
sumar nema rétt í Reykjadalinn þar
sem hennar annað heimili er. Hún
ökklabrotnaði þegar hún var að slá
blettinn og það setti strik í reikning-

inn. Nú er hún komin á fulla ferð og
segist hlakka til vetrarins. María
segir að það sé einstaklega mikill
leikhúsáhugi á Akureyri. „Leikhúsið
hér á sér langa og merkilega sögu.
Síðan höfum við Hof sem hefur
breytt miklu í menningarlífi bæj-
arins. Fólk þarf afþreyingu á erf-
iðum tímum,“ segir María sem ætlar
að gefa lesendum uppskrift að
hollu og góðu salati. „Í framtíð-
inni ætla ég að vera dugleg
að rækta mitt eigið græn-
meti, það er sannarlega á
áætlun hjá mér.

Ég trúi því að matur sem
er fallegur á litinn sé hollari!“

Klettasalat, ½-1 poki
2-3 tómatar, skornir í óreglulega

teninga
2-3 hvítlauksrif (ég myndi nota 4)
1 avocado (lárpera)
1 poki mozarella-ostur (skorinn í
litla bita)
kantalópumelóna, 1-2 sneiðar
(skorið í litla bita)
ólífuolía
svartar ólífur eftir smekk

Rífið salatið niður í skál. Blandið
tómötum, melónubitum og moz-

arella saman við. Skerið avo-
cado niður í litla teninga og
blandið varlega saman við.
Hvítlaukur er pressaður út í

olífuolíu og síðan er blöndunni
hellt yfir salatið. Svörtum ólíf-

um stráð yfir, þannig að úr verði
fallegt listaverk.

María Sigurðardóttir leikhússtjóri borðar aldrei rautt kjöt 

Fór í sælgætis-
bindindi og
borðar hráfæði 

Morgunblaðið/Skapti Hallgrímsson

María Sigurðardóttir leikhússtjóri borðar helst salöt, grænmeti og ávexti. Hér er hún í Hagkaupum á Akureyri.

María Sigurðardóttir, leikhússtjóri á Akureyri, hefur
ekki tekið mikið sumarfrí. Síðasta leikár stóð lengi og
æfingar eru hafnar fyrir það næsta. Í millitíðinni ökkla-
brotnaði María og varð því að hafa hægt um sig. En nú
er hún komin á fulla ferð aftur.

Hvítlaukur
klettasalat
Mozarella-ostur
svartar ólífur
lárperur (avocado) 

Innkaupakarfan





JÚMBÓSAMLOKA + 330ML FERSKUR
ÁVAXTASAFI FLORIDANA EÐA TRÓPÍ

595
KR. 690G

COCOA PUFFS
690 GRAMMA PAKKI

495
KR. 518G

CHEERIOS
518 GRAMMA PAKKI

659
KR. 1.9 KG 895

KR.KG

goudaostur 26%
300 kr. lægra verð

998 kr.kg.
verð áður: 1298 kr.kg

359
KR. 950G.

NÝ FERSK LÍFRÆN EPLI

NÝJAR ÍSLENSKAR KARTÖFLUR Í LAUSU
GULLAUGA OG RAUÐAR

159
KR. KG

AKURSEL LÍFRÆNAR
GULRÆTUR

359
KR. 1/2 KG.

998
kr. bakkinn

BÓNUS
ítalskar kjötbollur

BÓNUS
burritos 4 stk BÓNUS

ítalskt Lasagne

BÓNUS
heilsuréttur

BÓNUS
pasta carbonara

ÞARF AÐEINS AÐ HITA !

Góður tilbúinn matur fyrir 3-4

400 GRÖMM GRÍMS-
PLOKKFISKUR

459
KR.PK

STEIKTAR FISKBOLLUR

EUROSHOPPER NÚÐLUR

598
KR.KG

BÓNUS RÚGBRAUÐS-
KUBBUR 500 GRÖMM

198
KR. 1/2 KG 29

KR. 85G

TRÓPÍ 1 LTR.

198
KR. 1 LTR

EUROSHOPPER FROSNAR
KJÚKLINGABRINGUR

1498 KR 900g



579
KR. KG

298
KR. 10 STK.

198
KR. 2 STK.

498
KR. KG

BÓNUS-ÍS 2 LTR.

359 KR.

EMMESS ÍS
PÁFAGAUKURINN
FROSTSTANGIR 10 STK

+
MYLLU DANSKT RÚGBRAUÐ
sjö sneiðar TVÖ FYRIR EITT

BÓNUS KJARNABRAUÐ
500 GRÖMM

BÓNUS NÝBAKAÐIR KORNKUBBAR
ÞRJÁR GERÐIR - 4 STK Í POKA

198
KR. 1/2 KG.

TILBOÐSASKJAN 400 GRÖMM
KOMIN Í BÓNUS

198
KR. 4STK.

BÓNUS BRAUÐSKINKA

DALA FETAOSTUR

198
KR. 237 G

198
KR. 150 G

EUROSHOPPER
HAFRAMJÖL 500 GR

98 KR

EUROSHOPPER MÚSLIBAR
198 KR 6 STK

EUROSHOPPER RÚSÍNUR
239 KR 500G

bónus folaldakjöt
reykt og saltað 598KR.KG.



fasteignir

Morgunblaðið/Sigurgeir S.

„Fólk þarf að vera hagsýnna í innkaupum,“ segir Friðrik Ragnarsson. Viðskiptavinum Góða hirðisins fjölgar og landsbyggðarfólk í bæjarferðum lítur við. 

Samsetning þeirra hluta sem til okkar
koma hefur breyst talsvert á síðustu
misserum. Hingað kemur til dæmis
meira af ýmsum smærri hlutum, svo

sem búsáhöldum, og stundum hef ég ímyndað
mér að þetta gæti verið frá þeim fjölskyldum
sem eru að flytjast til Noregs. Sama má segja
um húsgögnin, sem alltaf koma hingað í tals-
verðum mæli,“ segir Friðrik Ragnarsson
verslunarstjóri Góða hirðisins, nytjamarkaðar
Sorpu.

Mikil breyting eftir hrunið

Kynstrin öll af hverskonar hlutum berast í
gáma Sorpu. Sitthvað er þó nýtilegt sem síað
er úr og fer á nytjamarkaðinn. „Við höfum
fundið talsverða breytingu eftir efnahags-
hrunið. Viðskiptavinirnir eru annar hópur en
var. Áður voru þeir ef til vill það fólk sem hef-
ur úr allra minnstum tekjum að spila en núna
eru hér fleiri á ferðinni. Einnig virðist talsvert

um að hingað komi fólk utan af landi sem nýt-
ir ferðina meðal annars til þess að gera hag-
stæð innkaup hér,“ segir Friðrik sem stund-
um kveðst velta fyrir sér hvort innstreymi
nýtilegs varnings sem til Sorpu berst sé óend-
anlegt! 

„Þrengingar síðustu ára hafa breytt tals-
verðu. Fólk þarf einfaldlega að vera hagsýnna
í innkaupum og því hafa margir séð tækifæri
felast í því að setja á laggirnar markaði með
notaðri vöru. Sem er náttúrlega bara fínt mál
enda bætir þetta neyslumenningu þjóð-
arinnar. Hefur ekkert komið við starfsemi
okkar, enda þekkja líklega flestir eitthvað
orðið til starfseminnar hér eða þá að minnsta
kosti nafnsins,“ segir Friðrik sem hefur starf-
að hjá Góða hirðinum sl. fjögur og hálft ár en
á mun lengri feril að baki hjá Sorpu.

Flest störf komast upp í vana með ein-
hverju móti og vinnan hjá nytjamarkaði

Sorpu er auðvitað þannig. En ákveðin stemn-
ing fylgir þó alltaf viðfangsefnum líðandi
stundar á þessum stað. 

Hver býður betur?

„Mér finnst alltaf jafn gaman að sjá hvaða
kemur upp úr kössunum þegar þeim er skutl-
að hér inn á gólf hjá okkur,“ segir Friðrik
sem segist með sínu fólki fylgja ákveðinni við-
miðunarreglu við verðlagningu nytjamuna.
Ódýrustu fjögurra manna kaffistellin kosta
frá 400 krónur og uppúr, slíkt ráðist af ein-
faldlega af merkinu. Notaðir örbylgjuofnar,
svo dæmi sé tekið af raftækjum, kosta gjarn-
an um 1.000 kr. og gott rúm kannski 4.000 kr.
Og þá eru bækurnar ónefndar; óinnbundnar
vasabrotsbækur fást gjarnan fyrir fimmtíu
kall og innbundnar bækur í harðspjöldum á
200 krónur. Skyldi nokkur bjóða betur en
þetta?

sbs@mbl.is

Hagsýni á heimilum Hægt að gera reyfarakaup hjá Góða hirðinum

Besta bókabúðin. Lesmál fæst hér fyrir lítið. 

Stundum hef ég ímyndað
mér að þetta gæti verið frá
þeim fjölskyldum sem eru
að flytjast til Noregs.

Margt kemur úr kössunum

Viðskiptavinir eru á öllum aldri og allir finna eitthvað fallegt. 

Framkvæmdir við byggingu Þjóðleikhússins
hófust um 1930 en fyrsta hugmyndin að
byggingu þess var sett fram 1873. Húsið var
tekið í notkun árið 1950 og hefur æ síðan
verið hamraborg íslenskrar leiklistar. Miklar
endurbætur voru gerðar á húsinu um 1990.

Íslensk hús

Þjóðleikhúsið

Eldvarnabandalagið, sem er samstarfsvett-
vangur tryggingafyrirtækja, félaga slökkvi-
liðsmanna og fleiri, hefur hrundið af stað
átaksverkefni sem miðar að betri brunavörn-
um hjá fyrirtækjum í landinu og starfs-
mönnum þeirra. Fulltrúar þessara aðila munu
heimsækja fyrirtækin og afhenda þar
fræðsluefni um varnir gegn eldsvoða auk
þess sem starfsmenn fá fræðslu og handbók
um eldvarnir. Tilgangurinn með þessu er að
fyrirtæki og starfsmenn þeirra verði virkari í
forvörnum gegn eldsvoðum sem þjóðina
kostar á ári hverju um 1.500 millj. kr. auk
þess sem margir verða fyrir heilsutjóni og
láta jafnvel lífið.

sbs@mbl.is

Eldvarnabandalagið býst til sóknar

Morgunblaðið/Júlíus

Fyrirtækin virkjuð í
baráttu við eldinn

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti á fundi sín-
um í sl. viku tillögu borgarstjóra um að flýta
eftir fremsta megni framkvæmdum við Norð-
lingaskóla. Verða veittar 180 millj. kr. til við-
bótar í framkvæmdir. Kennslurými, kenn-
arastofur og sameiginleg rými hafa þegar
verið tekin í notkun. Eftir er að ljúka fram-
kvæmdum við sérkennslurými, bókasafn,
kennslueldhús, íþróttaðastöðu, tónlistarskóla
og leikskóladeild. Nú á hins vegar að slá í
klárinn svo allt skólahúsnæðið og skólalóð
verði fullgert fyrri hluta næsta árs. Alls verður
1.100 milljónum króna varið til framkvæmda
við Norðlingaskóla.

Slegið í klárinn í Norðlingaskóla

Morgunblaðið/Kristinn

Framkvæmdum flýtt

SUNNUBRAUT 6, KÓPAVOGI

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

GARÐATORGI 7

210 GARÐABÆ

Sími 545 0800
gardatorg@gardatorg.is

www.gardatorg.is

Perla við sjávarsíðuna í Kópavogi
Húsið er arkitektahannað, með stórum gluggaflötum með útsýni til suðurs.

Húsið hentar einstaklega vel fyrir barnlaust fólk sem vill ekki fjölbýli.
Verð aðeins 69 milljónir.

Nánari upplýsingar veitir: Sigurður í síma 898-3708.
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OPIÐ
Virka daga frá kl. 10-18

Lau frá kl. 11-17

Ótrúlegt
verð

Úrval af ilmkertum frá:

Nature’s heilsurúmin
komin aftur í öllum stærðum

Sterkur
botn

Gegnheilar
viðarlappir

Steyptar
kantstyrkingar

Heilsu- og
hægindalag

Nature’s Comfort
Pillowtop
Dýna, botn og lappir:

100x200 cm kr. 85.900,-
120x200 cm kr. 95.900,-
140x200 cm kr. 105.900,-
160x200 cm kr. 119.900,-
180x200 cm kr. 135.900,-

Sterkur
botn

Gegnheilar
viðarlappir

Vandað
5 svæðaskipt
pokagormakerfi

Mjúkt 100%
bómullaráklæði

Sterkar
kantstyrkingar

Heilsu- og
hægindalag

Vandað
5 svæðaskipt
pokagormakerfi

Mjúkt 100%
bómullaráklæði

Nature’s Rest
Dýna, botn og lappir:

90x200 cm kr. 65.900,-
100x200 cm kr. 69.900,-
120x200 cm kr. 75.900,-
140x200 cm kr. 79.900,-
160x200 cm kr. 99.900,-
180x200 cm kr. 109.900,-

Dorma handklæðin
margir litir
70x140cm kr. 1.390,-
50x100cm kr. 690,-
30x30cm kr. 129,-
Baðmotta kr. 1.290,-

Yfir 40 ilmtegundir

Il
m

ur
m

án
að

ar
in

s

25%
afsláttur

3.900,-

Sængurverasett
Mikið úrval

Sængurverasett



EIÐISMÝRI 15 - GLÆSILEGT PARHÚS

Vandað 265,3 fm parhús á mjög góðum stað á Seltjarnarnesi. Glæsileg afgirt timburverönd
og heitur pottur. Húsið skiptist m.a. í 4-5 svefnherbergi og þrjár stofur. Arinn. Endurnýjuð
baðherb. Sérhönnuð lýsing. Hiti í gólfum. Góður bílskúr m. millilofti. VV.. 6688,,00 mm.. 6051

ÆGISÍÐA - EINSTAKT ÚTSÝNI

Stórglæsileg 183,7 fm efri sér-
hæð og ris ásamt 35,0 fm bíl-
skúr á besta stað við Ægisíð-
una. Einstakt útsýni. Eignin hef-
ur mikið verið endurnýjuð á síð-
ustu árum. NNáánnaarrii uuppppll.. áá sskkrriiff--
ssttooffuu.. 7053

LAUGARÁSVEGUR 36 - MIKIÐ ENDURNÝJAÐ

Fallegt og mikið endurnýjað ca 400 fm einbýlishús á besta stað í Laugaráshverfinu. Húsið
hefur verið mjög mikið endurnýjað á síðustu 2 árum. Húsið er staðsett fyrir neðan götu með
suðurgarð og fyrir framan það er Laugardalurinn í allri sinni dýrð. VV.. 111100,,00 mm.. 7034

STIGAHLÍÐ - EINBÝLI/TVÍBÝLI

HRÓLFSSKÁLAMELUR
- DRAUMASTAÐUR Á SELTJARNARNESI

Íbúðirnar eru einstaklega glæsilegar og mikið í þær lagt. Á það jafnt við um hönnun, efnisval,
búnað og frágang. Staðsetningin er einstök og stutt er í allt það besta sem Seltjarnarnes hef-
ur upp á að bjóða. Íbúðastærðir eru frá 84 fm og upp í 225 fm og ættu því allir að finna sér
hentuga íbúðarstærð. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. Eitt til þrjú stæði í bíla-
geymslu fylgja hverri íbúð. Sölumenn Eignamiðlunar sýna íbúðirnar eftir óskum. Ítarlega skil-
alýsingu fá finna á eignamidlun.is 6973

RÚGAKUR 1 - ENDAÍBÚÐ - LÆKKAÐ VERÐ

HJÁLMHOLT - INNST Í BOTNLAGA

Falleg og vel skipulögð 237,4 fm efri sérhæð við Hjálmholt í Reykjavík með innbyggðum bíl-
skúr. Eignin skiptist í anddyri, fjögur svefnherbergi, eldhús, þvottahús, snyrtingu, baðherbergi,
borðstofu og tvær samliggjandi stofur. Um er að ræða góða staðsetningu innst í botnlanga-
götu miðsvæðis í Reykjavík. VV.. 4488,,00 mm.. 6690

VESTURSTRÖND - SJÁVARÚTSÝNI

Fallegt og velstaðsett 253,6 fm raðhús með innbyggðum bílskúr og glæsilegu sjávar útsýni til
norðurs og vesturs Á 1. hæð er forstofa, stórt herbergi, þvottaherb., hol, tvö barnaherbergi,
hjónaherbergi, sjónvarphol, sólstofa og baðherbergi. Á efri hæðinni er stór og björt stofa,
borðstofa og eldhús. Yfirbyggðar svalir. VV.. 6644,,00 mm.. 7035

STÓRAGERÐI - LÚXUS ÍBÚÐ

Glæsileg fullbúin 5 herbergja, samtals 175,5 fm íbúð (án gólfefna) á jarðhæð í nýju húsi við
Stóragerði 42-44. Vandaðar innréttingar og allur frágangur til fyrirmyndar. VV.. 5599,,55 mm.. 5005

OPIÐ HÚS

Hvassaleiti - 3. hæð Falleg 2ja her-
bergja 77,0 fm íbúð á 3.hæð í góðu lyftuhúsi
fyrir 60 ára og eldri í VR blokkinni. Gott útsýni.
Saml. þvottahús og sérgeymsla á hæðinni.
Húsvörður. Mikil og góð sameign í húsinu
m.a. föndur, matsalur og margt fl. VV.. 2222,,99 mm..
7049

Hraunbær - þakíbúð - glæsilegt
íbúð Stórglæsileg 87,5 fm 3ja herbergja
„þakíbúð“ á 10 og efstu hæð með einstöku
útsýni í eftirsóttu húsi fyrir eldri borgara í Ár-
bænum. Íbúðinni fylgir 24,6 fm bílskúr. Eignin
skiptist í hol, stofu, borðstofu, eldhús, svefn-
herbergi og baðherbergi. Sér geymsla í kjall-
ara. Útsýnið er einstakt, húsið er staðsett hátt
yfir sjávarmáli og er 10 hæða. VV.. 3311,,99 mm..
7021

Sóleyjarimi 9 fyrir 50 ára og eldri.
Glæsileg 134,7 fm 3-4ra herbergja íbúð á
3.hæð í nýlegu vönduðu álklæddu lyftuhúsi
fyrir 50 ára og eldri ásamt stæði í bílageymslu.
Tvö rúmgóð svefnherbergi,stofa og borðstofa,
eikarparket, sérþvottahús innan íbúðar. Vand-
aðar innréttingar. Sérinngangur af svölum.
Einstaklega góð sameign. Fallegt útsýni. VV..
3300,,99 mm.. 7015

Vesturgata - fyrir eldri borgara -
möguleiki á leigu. Falleg 2ja herbergja
íbúð á 2.hæð í góðu lyftuhúsi fyrir eldri borg-
ara í góðum þjónustukjarna í vesturbænum.
Mikil og góð þjónusta m.a. hægt að kaupa
mat, hárgreiðsla , heilsugæsla , samkomusal-
ur og fl. Laus strax. Möguleiki að eignin fáist á
leigu. VV.. 1144,,44 mm.. 6597

Sunnubraut - mikið endurnýjað
Um er að ræða glæsilegt mikið endurnýjað
285 fm einbýlishús að mestu á einni hæð á
frábærum stað við Sunnubraut í Kópavogi
neðan götu að sjónum. Hús nýlega klætt að
utan. Endurnýjað eldhús, baðherbergi og fl.
gufubað . Glæsilegt útsýni. Einstakur staður.
6599

Urriðakvísl - einstakt útsýni Einstak-
lega vel staðsett einbýlishús á góðum útsýnis-
stað við Urriðakvísl í Reykjavík. Húsið er neðst
í botnlanga við opið útivistasvæði og stór-
glæsilegu útsýni yfir Elliðadalinn. Eignin er allt í
allt 466,1 fm, þar af ca 70 fm auka íbúð á
jarðhæð með sérinngang og tvöfaldur 52,9 fm
bílskúr. Húsið er teiknað af Helga Hjámassyni
og Vilhjálmi Hjálmassyni arkitektum. VV.. 8877,,00
mm.. 6999

Látraströnd - glæsilegt sjávarút-
sýni Fallegt og vel staðsett einbýlishús með
afar glæsilegu sjávarútsýni. Eignin skiptist í
anddyri, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús,
þrjú herbergi og baðherbergi. Húsið hefur
töluvert verið endurnýjað á s.l. árum m.a. eld-
hús, baðherbergi, gólfefni og fl. Skipt hefur
verið um gler og glugga að mestu leiti. Inn-
byggður bílskúr og stór eignarlóð. VV.. 7799,,99 mm..
7013

Hátún Fallegt tvílyft 181,2 fm einbýlishús
sem er nýtt sem tvíbýlishús. Á efri hæðinni er
forstofa, hol, eldhús, baðherbergi, svefnher-
bergi, tvær samliggjandi stofur og sólstofa. Á
neðri hæðinni er hol, eldhús, baðherbergi,
herbergi, stofu, þvottahús og geymsla VV.. 3377,,99
mm.. 6893

Hegranes - góð staðsetning Glæsi-
legt mikið endurnýjað einbýli á tveimur hæð-
um við Hegranes í Garðabæ. Húsið er 357,0
fm með innbyggðum bílskúr. Möguleiki að
hafa aukaíbúð á neðri hæð hússins. Húsið
hefur verið töluvert endurnýjað á smekklegan
hátt m.a. eldhús, baðherbergi, gólfefni og fl.
VV.. 8822,,00 mm.. 6969

Haukanes - Góð staðsetning. Vand-
að rúmlega 280 fm einbýlishús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið
stendur á mjög fallegum útsýnisstað og er
með stórum og grónum suðurgarði. Húsið var
mikið endurnýjað fyrir fjórum árum síðan m.a.
gólfefni, innréttingar og fl. 6935

Markarflöt 45 - vel skipulagt ein-
býli (OPIÐ HÚS BORÐI)Fallegt og vel skipu-
lagt 186 fm einbýli á einni hæð með 49 fm
innbyggðum bílskúr og að auki er 38 fm sól-
stofa. Samtals eru þetta 224 fm Hluti af bíl-
skúr (29 fm) hefur verið tekinn undir sauna,
geymslu og gestasnyrtingu. OPIÐ HÚS Í DAG
(MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 VV.. 5599,,99
mm.. 6851

Silungakvísl - glæsilegt Mjög glæsilegt
og vel staðsett einbýlishús ásamt tvöföldum
bílskúr. Húsið er skráð 288 fm og er á tveimur
hæðum. Stórkostlegt útsýni er af efri hæðinni.
Hér er um að ræða mjög vandaða og glæsi-
lega eign á eftirsóttum stað. VV.. 6699,,55 mm.. 6778

Stórglæsileg og vel hönnuð 158 fm 3ja herbergja íbúð á frábærum stað á Arnarneshæðinni. Í
íbúðinni eru stór og björt rými. Gott útsýni. Svefnherbergi er með innbyggðu fataherbergi og
sér baðherbergi. Gott gestaherbergi og rúmgóð stofa með sambyggðu eldhúsi á móti suðri.
Húsið er tveggja hæða en þó með lyftu. Lokuð bílageymsla og vegleg sér geymsla. VV.. 3399,,99
mm.. 7047

OPIÐ HÚS Í DAG (FIMMTUDAG) FRÁ KL. 17:15 - 18:00

Glæsilegt ca 380 fm hús á tveimur hæðum. Húsið hefur verið nær algjörlega endurnýjað á
vandaðan hátt. Miklar tölvulagnir. Vandaðar innréttingar, granít, parket, innbyggð lýsing, suð-
urgarður með verönd og heitum potti. Klætt að utan. Sér 2ja herbergja ca 75 fm íbúð á jarð-
hæð með sérverönd. VV.. 111199 mm.. 6731
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HÓLMASLÓÐ - Á EINNI HÆÐ

Tvö góð samliggjandi bil sem eru 154,4 fm og 210,1 fm atvinnuhúsnæði á einni hæð við
Hólmaslóð. Seljast saman eða í sitthvoru lagi. Húsnæðin eru laust strax. Sölumenn sýna. VV..
2200 mm.. oogg 2255,,22 mm.. 7055

ÁRMÚLI - SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI - GOTT VERÐ

ca 191 fm efri hæð með sérinngangi. Skiptist í tvær ósamþykktar íbúðareiningar eins og hús-
næðið er í dag en er skráð sem safnaðarheimili. Góð staðsetning. Laust strax. . 7043

TANGARHÖFÐI - GOTT ÚTISVÆÐI

574,1 fm atvinnuhúsnæði á góðum stað á Höfðanum með sér lóð og útisvæði. Húsnæðið
má nota sem eina heild eða þrjár sjálfstæðar einingar. VV.. 4499,,00 mm.. 6694

STEINHELLA - NÝTT HÚS

Iðnaðar- og atvinnuhúsnæði að Steinhellu 4 í Hafnarfirði. Um er að ræða sex eignarhluta sem
eru til sölu í einu lagi. Til afhendingar strax í núverandi ástandi. VV.. 8833,,77 mm.. 6859

VÖLUTEIGUR - GÓÐ BÍLASTÆÐI

Nýlegt gott atvinnuhúsnæði á mjög góðum stað við Völuteig í Mosfellsbæ. Húsið er 653,8 fm
að mestu á einni hæð með góðum innkeyrsluhurðum en þó er ca 100 fm skrifstofuhluti í
enda með góðum skrifstofum og innréttingum. Laust strax. VV.. 5577,,00 mm.. 7046

Miðskógar - Álftanesi Einstaklega fal-
legt og sjarmerandi 202 fm einbýlishús með
tvöföldum 58 fm bílskúr, samtals 260 fm Mjög
falleg aðkoma er að húsinu og stendur það á
1.014 fm eignalóð. Fallegar verandir og garður
í góðri rækt. Húsið sem er járnklætt timburhús
er á tveimur hæðum og með fimm svefnher-
bergjum. VV.. 4499,,99 mm.. 6732

Smáratún - flott hús á góðum
stað. Fallegt frábærlega velstaðsett 219 fm
endaraðhús á fínum stað á Álftanesi rétt við
grunnskóla, sundlaug og íþróttamiðstöð. Flott
hönnun. Gott stofu og eldhúsrými. ca 80 fm
timburverandir, heitur pottur og flottur garður.
Tvennar svalir. VV.. 4433,,00 mm.. 5064

Huldubraut - mjög vandað Glæsilegt
tvílyft 186,3 fm parhús með innbyggðum bíl-
skúr. Húsið er mjög vandað og með sérsmíð-
uðum innréttingum. Húsið er mjög vel byggt
og innréttað. Lóðin er falleg. Að norðan verðu
er hún hellulögð en að sunnan verðu er góð
timburverönd, grasflöt, hekk og tré auk úti-
geymslu. VV.. 5533 mm.. 6948

Jónsgeisli - glæsilegt útsýni. Vandað
og vel skipulagt 196 parhús á 2 hæðum á ein-
staklega góðum útsýnisstað í Grafarholti. Stór
afgirt timburverönd. Mjög góðar innréttingar.
3-4 svefnherb. Parket og flísar á gólfum.
Glæsilegt útsýni. VV.. 4488,,99 mm.. 6949

Burknavellir - m. bílskúr - laust.
Sérbýlishús sem er endaraðhús á tveimur
hæðum m. innbyggðum bílskúr. Húsið er
165,4 fm að stærð og bílskúrinn 33,2 fm 3-4
herbergi, góður bílskúr. Gott skipulag. Húsið
er ekki fullfrágengið. Laust strax. VV.. 3322,,55 mm..
7040

Bollagarðar 21 - endaraðhús Fallegt
og vel skipulagt endaraðhús með innbyggðum
bílskúr við Bollagarða á Seltjarnarnesi. Eignin
skiptist í forstofu, hol/gang, snyrtingu, stofu,
borðstofu, eldhús, þvottahús, fjögur herbergi,
sjónvarpshol og baðherbergi. Lóðin snýr til
suðurs með hellulagðri verönd og garðskúr.
Húsið hefur mikið verið endurnýjað á síðustu
árum. VV.. 5588,,99 mm.. 7005

Heiðnaberg 4 - vel staðsett Fallegt
og vel staðsett 172,3 raðhús á tveimur hæð-
um, með innbyggðum bílskúr, í botnlanga-
götu. Suðurgarður og gott skipulag. Örstutt er
í skóla, leikskóla og verslanir, auk þess sem
Elliðadalurinn er handan við hornið. VV.. 3399,,55 mm..
6934

Reynimelur - glæsileg eign Efri
hæð og rishæð Virðuleg eign, sem er
250 fm auk 24 fm bílskúrs. Hæðin skiptist m.a
í tvær saml suðurstofur m svölum útaf, bóka-
herbergi, stórt hol, tvö svefnherbergi, bað og
o.fl. Rishæðin er nú innréttuð sem 2-3 ja herb.
íbúð (100 fm). Yfir rishæð er svo gott geymsl-
uris. Bílskúr. Húsið er teiknað af Halldóri H
Jónssyni arkitekt. VV.. 7799,,00 mm.. 6891

Kórsalir - 170 fm mjög gott verð.
169,8 fm íbúð á tveimur hæðum í nýlegu fal-
legu lyftuhúsi. Sérinngangur.3 svefnherb. stof-
ur, eldhús og tvö fullbúin baðherbergi. Laus
strax, lyklar á skrifstofu. VV.. 2299,,99 mm.. 7045

Háholt - 125 fm - gott verð Góð 4ra-
5 herbergja íbúð á 3.hæð (efstu) í góðu fjölbýli
á fínum útsýnisstað rétt við grunn og leikskóla.
3 svefnherb. stofa, sjónvarpsstofa, eldhús,
þvottahús og baðherbergi. Parket , sérþvotta-
hús innan íbúðarinnar. Laus strax. VV.. 2222,,00 mm..
7039

Ljósheimar - 7. hæð - útsýni Björt og
rúmgóð 87,6 fm íbúð á 7.hæð í 8 hæða lyftu-
húsi. Útsýni og sérinngangur af svölum. Íbúðin
skiptist í forstofu, eldhús, borðstofu og dag-
stofu, þrjú herbergi, baðherbergi og geymslu í
kjallara. VV.. 2200,,55 mm.. 6950

Strandvegur - m. bílskýli - 141,1
fm Sérlega glæsileg og vönduð 4ra herbergja
141,1 fm íbúð á 3ju hæð í vönduðu lyftuhúsi í
Sjálandshverfinu í Garðabæ. Tvö svherbergi.
Tvennar stofur. Tvennar svalir. Glæsilegt út-
sýni. Stæði í bílageymslu. VV.. 3355,,99 mm.. 6835

Eyrarholt - vel skipulögð Rúmgóð og
snyrtileg 5 herbergja 117,8 fm íbúð á efstu
hæð í litlu fjölbýli. Fallegt útsýni til vesturs og
norðurs. Íbúðin er laus strax og eru lyklar á
Eignamiðlun. 6816

Rjúpnasalir - glæsileg útsýnisíbúð
Einstaklega falleg og vel umgengin 111 fm
íbúð á 5. hæð í góðu lyftuhúsi. Tvö svefnher-
bergi. Tvær stofur. Yfirbyggðar suðvestur
svalir. Glæsilegt útsýni. Vandaðar innréttingar.
Stæði í bílageymslu. Sérlega falleg og vönduð
íbúð í þessu eftirsótta lyftuhúsi. VV.. 2277,,99 mm..
6658

Langalína 14 - útsýnisíbúð Glæsileg
129,5 fm endaíbúð á 2. hæð með einstöku
sjávarútsýni til afhendingar strax. Íbúðin er inn-
réttuð með hvítum og svargráum innréttingum
og dökkum flísum, sprautulakkaðar innrétting-
ar og hurðir. Stæði í bílageymslu. VV.. 3388,,88 mm..
7387

Ásakór - ný íbúð Glæsileg og mjög vel
hönnuð 3ja herbergja 103,6 fm útsýnisíbúð í
lyftuhúsi. Íbúðin er til afhendingar strax með
gólfefnum. Í húsinu sem er 6 hæða eru 32
íbúðir í tveimur stigahúsum. VV.. 2233,,44 mm.. 5276

Karfavogur - risíbúð Íbúð á efri hæð, 81
fm í timburhúsi. Fyrir nokkrum árum var sett
dren í kringum húsið og einnig var skipt um
skolplangir. Nýir brunnar eru við húsið. Raf-
lagnir hafa verið endurnýjaðar sem og tafla.
Íbúðin þarfnast einhverra endurbóta, laus
strax. 7042

Norðurbakki 11b - glæsileg íbúð
Glæsileg fullbúin og vel innréttuð 101,7 fm 3ja
herbergja íbúð á fjórðu og efstu hæð í lyftu-
húsi á Norðurbakkanum. Mikil innfelld lýsing í
loftum. Hiti í gólfi. Stórar svalir. Stæði í bíla-
geymslu. Íbúðin er laus strax og eru lyklar á
Eignamiðlun. Ekkert áhvílandi. VV.. 2277,,55 mm..
6817

Bláhamrar - suðursvalir 3ja herbergja
björt og góð 85,4 fm íbúð með sérinngangi af
svölum og suðursvölum með fallegu útsýni til
suðurs og vestur. Íbúðin er laus strax. VV.. 1188,,55
mm.. 6964

Brattakinn 33 - miðhæð í þríbýli.
Falleg 3ja herbergja 60,6 fm íbúð á miðhæð í
ágætu járnklæddu timburhúsi í þríbýli á mjög
góðum stað í Hafnarfirði. Sérinngangur. 2
svefnherbergi, stofa, eldhús og baðherbergi.
Góður garður. VV.. 1133,,99 mm.. 6952

Njálsgata - falleg 2ja herbergja falleg og
góð íbúð á 2. hæð (efstu). Mjög góð staðsetn-
ing. Íbúðin er laus nú þegar. VV.. 1144,,99 mm.. 6927

Hverafold - sérgarður Vel staðsett 56
fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér
garði við Hverafold í Grafarvogi. Húsið hefur
nýlega verið viðgert og málað. VV.. 1155,,99 mm..
6961

Meðalholt 14- 2ja til 3ja herbergja
hæð Góð 60,7 fm 2ja herbergja íbúð með
auka herbergi í kjallara. Búið er að útbúa gat
úr stofu niður í herbergið en stiga vantar. Í dag
er lokað fyrir gatið. Íbúðin er snyrtileg og lóðin
falleg. Endurnýjaðir gluggar. VV.. 1155,,99 mm.. 6971
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Það er meira að gera á fasteigna-
markaðinum en þig grunar.

Þeir fiska sem róa,
það þarf að vinna fyrir kaupinu

Hringdu núna

699 5008
Hannes Steindórsson

Sölufulltrúi
hannes@remax.is
Sími: 699 5008

Þórarinn Jónsson hdl.

lögg. Fasteignasali
Sími: 510-7900

Hafðu samband og
láttu okkur selja fyrir þig

◆ Ársalir - fasteignamiðlun ◆ Ársalir - fasteignamiðlun ◆

Til leigu vandað atvinnuhúsnæði á jarðhæð að Hverfisgötu 4, Reykjavík.
Húsnæðið, sem er laust strax eru tæpir 200 m² mest opið rými, eitt stórt
fundarherbergi, myndað með glerskilrúmi og gler rennihurð. Tvær snyrt-
ingar og kaffikrókur. Nýtt parket á gólfum og mjög vönduð lýsing er í
húsnæðinu.

Ársalir
FASTEIGNAMIÐLUN
Engjateigi 5, 105 Rvk

533 4200

Ársalir
fasteignasala - fyrirtækjasala - leigumiðlun
533 4200 og 892 0667
Engjateigi 5, 105 Rvk

Hverfisgata 4

Björgvin Björgvinsson, löggiltur fasteignasali

Teikningar og nánari upplýsingar
í síma 533 4200 eða arsalir@arsalir.is

Hópurinn sem verslar hjá
okkur stækkar jafnt og
þétt og breiddin í til-
boðum seljenda verður

æ meiri,“ segir Árni Þór Árnason,
framkvæmdastjóri Hópkaupa. Fyr-
irtækið hefur vaxið hratt á síðustu
mánuðum en starfsemi þess felst í
því að aflað er tilboða í vörur og
þjónustu hjá fyrirtækjum sem í
krafti tilboða frá viðskiptavinum
Hópkaupa veita ríflegan afslátt.
Gjarnan er afslátturinn í kringum
50%, en oft meiri. 

Framkvæmdin er sú að starfs-
menn Hópkaupa hitta fulltrúa fyr-
irtækja sem vilja fara í þessa nýstár-
legu markaðssetningu. Með þeim er
valin vara eða þjónusta, tilboð útbú-
ið og ákveðinn sá fjöldi sem þarf svo
tilboðið virkist. „Starfsmenn Hóp-
kaupa verða í raun litlir markaðs-
stjórar fyrirtækja og ráðleggja þeim
að velja þá vöru eða þjónustu sem
það sé stoltast af að bjóða. Hópkaup
vinnur svo tilboðið þannig að það líti
sem best og girnilegast út fyrir
neytandann,“ segir Árni.

Tilboð á miðnætti

Viðskiptavinir Hópkaupa eru af
ýmsu sauðahúsi. Samnefnari þeirra
er þó líklega, ef þannig má að orði
komast, kona á aldrinum 18 til 45
ára. „Það er okkar stærsti markhóp-
ur. Þá höfum við líka þá sérstöðu
fram yfir keppinauta okkar að vera
með tilboð á Akureyrarmarkaðinum
en þar verðum við þó að vera með
aðeins lengri gildistíma tilboða en
hér í bænum,“ segir Árni.

Nýtt tilboð kemur á netpóst fólks
á miðnætti hvers dags; vörur og
þjónusta sem bjóðast bæði í Reykja-
vík og í höfuðstað Norðurlands. Fyr-
irtækin biðja, að sögn Árna, um
ákveðinn lágmarksfjölda kaupenda,

þannig að fólk fer í einskonar röð áð-
ur en tilboðið virkjast sem hann tel-
ur auka á spennu. Fólk byrjar gjarn-
an að versla um miðnætti og
stundum er töluverður fjöldi fólks
búinn að ganga frá kaupum strax í
rauðabítið á morgnana.

Mikil breidd í tilboðum

„Við viljum hafa breidd í tilboðum
sem mesta, þannig að allir finni eitt-
hvað við sitt hæfi einhvern tímann í
vikunni. Við reynum að hafa eitt-
hvað fyrir eiginkonuna, eiginmann-
inn, krakkana, námsfólkið, ömmuna
og afann og meira segja heim-
ilisdýrin. Dýravörur hafa verið á
lista hjá okkur og seljst vel. Annars
eru matur og drykkir á veitinga-
húsum það vinsælasta, en skemmt-
un og upplifun er líka mjög vinsælt,“
segir Árni sem telur þjónustu líka

því sem Hópkaup bjóða alltaf vera
góðan valkost; jafnt í góðæri sem
kreppu.

Yfir 17 þúsund manns eru, að
sögn Árna, á póstlista Hópkaupa og
fá þeir póst um nýjar vörur eða
spennandi þjónustu. Eins spilar Fa-
cebook stóran sess í rekstri, en um
24 þúsund manns hafa mælt með
fyrirtækinu á samskiptasíðunni. 

Boltinn rúllar

„Fólk sér tilboðin á Facebook og
lætur vini og kunningja vita þar og
þannig rúllar boltinn af stað. Þá eru
fyrirtæki að leita eftir kynningu og
neytandinn uppsker gott tilboð. Allir
græða og stjórnendur fyrirtækja
eru að gera sér æ betur fyrir þessari
nýju leið við markaðssetningu,“ seg-
ir Árni að síðustu.

sbs@mbl.is

Hagsýni á heimilum Margir gera reyfarakaup á Netinu á tilboðssíðunni hópkaup.is 

Girnilegt fyrir neytandann

Morgunblaðið/Sigurgeir S.

„Allir græða og stjórnendur fyrirtækja eru að gera sér æ betur fyrir þessari nýju leið
við markaðssetningu,“ segir Árni Þór Arnason sem stýrir starfsemi Hópkaupa hf.

Árin í kringum 1980 voru
mikill uppgangstími hér í
Bolungarvík. Skuttog-
ararnir sem héðan voru

gerðir út báru mikinn afla að landi
sem skapaði nánast endalausa
vinnu. Mér er næst að halda að leg-
ið hafi við uppreisn meðal fólksins
sem vann í frystihúsinu fengi það
aðeins dagvinnuna. Fyrir vikið voru
tekjur fólks hér í bænum afar góðar
og mikið byggt, til að mynda húsin
við götuna þar sem ég bý nú,“ segir
Hafþór Gunnarsson, íbúi við Holta-
brún í Bolungarvík.

Byggðin í Víkinni, eins og Bolvík-
ingar kalla bæinn gjarnan, hefur
yfir sér alþekktan svip. Elstu húsin
eru niðri við fjöru og nærri hafn-
arsvæðinu. Sum hver byggð
snemma á tuttugustu öldinni þegar
þéttbýli í þeirri mynd sem nú þekk-
ist var að myndast á þessum stað.
Neðst í bænum er til dæmis svo-
nefnt Einarshús, en þar bjó lengi
Einar Guðfinnsson útgerðarmaður
sem hafði með atvinnurekstri sín-
um meiri áhrif á viðgang staðarins
en flestir aðrir. Eftir því sem ofar
dregur eru yngri hús og þannig má
segja að mynstrið sé í hverjum ein-
asta bæ landsins.

Byggði í yfirstærð

„Ég byrjaði að byggja eigið íbúð-
arhús við götuna Ljósaland árið
1978. Maður var fyrirferðarmikill á
þessum árum og eyddi miklu í
skemmtanir. Ályktaði því á þann
veg að skynsamlegt væri að koma

einhverjum þeirra peninga sem ég
aflaði fyrir með varanlegum hætti
og fór því að byggja. Vildi líka
leggja talsvert í þetta og byggði
140 fermetra hús þó Húsnæð-
isstofnun ríkisins, sem þá var, mið-
aði lánveitingar sínar við 120 fer-
metrana og gaf út staðlaðar
teikningar samkvæmt því. Og sakir
þess að húsið var í yfirstærð ef svo
má segja fékk ég lægri lánsfjárhæð
en ella væri og varð bara að taka
því. Lagði þeim mun harðar að mér
í vinnu,“ sagði Hafþór sem á ung-
lingsárum hóf nám í pípulögnum

hjá föður sínum, Gunnari Leóssyni,
og saman störfuðu þeir við fagið í
áraraðir.

„Við sáum um lagnaverkið í
fjöldamörgum húsum hér í Bolung-
arvík. Stundum stungum við niður
staf okkar á Þingeyri og vorum
nánast með Núpsskóla í Dýrafirði í
fóstri. Þetta voru skemmtilegir
tímar og alltaf að nóg að gera,“ seg-
ir Hafþór sem bjó við Ljóslandið
nokkuð fram yfir aldamót. Þurfti þá
að færa sig í annað húsnæði og eftir
millilendingu í leiguhúsnæði um
nokkra hríð festi fjölskyldan sér

einbýlishús við Holtabrún, sem er
gata á efsta hjalla brekkunnar sem
liggur upp frá flæðarmálinu í Bol-
ungarvík. 

Frábær nágrannavarsla

Hafþór segir skiptin um margt
hafa verið góð. Í Ljósalandi hafi sér
til dæmis fundist vanta útsýni til
hafsins og í sjávarplássi skipti slíkt
miklu. 

„Í Holtabrún höfum við útsýnið
út á sjóinn en gatan er hins vegar
þannig staðsett að hér fáum við
norðaustanáttina beint í fangið,

svellkaldan gustinn frá Drangajökli
sem hingað berst yfir Djúpið. Þeg-
ar sem kaldast blæs þakka ég mín-
um sæla fyrir að vera pípulagn-
ingamaður,“ segir Hafþór og hlær. 

Í Bolungarvík búa í dag tæplega
900 manns, en voru nær 1.100 fyrir
tæpum áratug. Fækkunin er því
umtalsverð en hefur þó ekki breytt
samfélaginu í þeim megindráttum
að þetta er bær þar sem allir þekkj-
ast og einhverjum kann að þykja
slíkt þrúgandi. 

„Jú, maður ber ekki inn stóran
pappakassa í húsið öðruvísi en svo
að það er strax orðið á allra vitorði
að maður hafi verið að kaupa nýtt
sjónvarp, hvað þá ef sófasett er
borið inn. En maður er fyrir löngu
hættur að hvekkja sig á þessu. Lít
frekar á þetta sem hlunnindi og frá-
bæra nágrannavörslu, ef svo mætti
segja,“ segir Hafþór Gunnarsson
sem í aukastarfi er kvikmyndatöku-
maður Stöðvar 2 á Vestfjörðum.
Hann er þriggja barna faðir, í sam-
búð með Guðbjörgu Hjartardóttur.

sbs@mbl.is

Gatan mín Holtabrún í Bolungarvík

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

„Í Holtabrún höfum við útsýnið út á sjóinn,“ segir Hafþór Gunnarsson pípari og
myndatökumaður í Bolungarvík þar sem hann hefur raunar búið alla tíð. 
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Holtastígur

Holtabrún

Heiðarbrún

Bolungarvík

N Maður ber ekki inn stóran
pappakassa í húsið öðru-
vísi en svo að það er strax
orðið á allra vitorði að
maður hafi verið að kaupa
nýtt sjónvarp hvað þá ef
sófasett er borið inn.

Með svellkaldan gustinn í fangið



15. september 2011 13 fasteignir

Arges PRO

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

– Afslátt eða gott verð?

Rafhlöðuborvél,
HDA2544, 18v

17.900,-

SDS Rafmagnshöggbor-
vél, HDA 310, 850W

11.990,-

VEGLEG
VERKFÆRI

Gerið gæða- og verðsamanburð
NÝ SENDING AF HÚSGÖGNUM

Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Baldursnesi 6, Akureyri, 461 1150
Opið virka daga kl. 10.00 - 18.00 – laugardaga 12.00 - 16.00

12 mánaða

vaxtalausar

greiðslur

Reynisstaður - Vestmannaeyjum Húsgagnaval - Höfn í Hornafirði Lúxus húsgögn - Egilsstöðum
Umboðsaðilar:

Þetta guðdómlega bleika eldhús rak á fjörur Smartlands á dögunum
en þau gerast vart mikið glæsilegri en þetta. Öll hönnun er ákaf-
lega stílhrein og hreinar línur ráða hér ríkjum. Eigendur þess hafa
þó ákveðið að „poppa“ það upp með bleikum lit sem er fyrirtaks

hugmynd að herma eftir. Með því að mála einn vegg og klæða með gleri eða
glæru plexigleri. Með því móti er alltaf hægt að skipta um skoðun og þá þarf
ekki að rífa niður alla innréttinguna eins og tíðkaðist í góðærinu eða láta
sprautulakka allt eldhúsið. Einnig er hægt að veggfóðra á bak við glerplöt-
una, setja myndir, landakort eða hvaðeina það sem viðkomandi dettur í hug-
.Sjálft erldhúsið er sniðuglega hannað. Góð eyja þjónar jafnt sem eldunar- og
morgunverðaraðstaða. Þvottaaðstaða er jafnframt innbyggð í innréttinguna,
sem og strauborð, sem verður að segjast eins og er að er stórsniðug lausn
sem sparar bæði tíma og fyrirhöfn. Ekki spillir fagurt umhverfið fyrir en
borðstofuborðið er umlukt stórum gluggum og einstaklega fallegum og gróð-
ursælum garði. Hér er um að ræða paradís fagurkerans og snilldarlausn fyr-
ir breytingagjarna mínímalista með skandinavísku ívafi. 

thora@mbl.is

Paradís fagurkerans og snilldarlausn fyrir breytingagjarna mínímalista.

Eigendur eldhússins hafa þó ákveðið að „poppa“ það upp með bleikum lit sem er vel til fundið.

Guðdómlegt
eldhús fyrir 
hugmyndaríka

Sjáið umfjöllun
og fleiri myndir
á mbl.is
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SnyrtistofanMyrra- Selfossi

Til sölu flott snyrtistofa í fullum

rekstri. Gott nýlegt leiguhúsnæði,

nýlegar innréttingar og tæki,

góður lager.

Nánari upplýsingar á
skrifstofu Árborga

S. 482 4800

Sjarmatröllið Jóhannes Hauk-
ur Jóhannesson hefur í
mörgu að snúast. Hann
leikur m.a. forsetann í Ball-

inu á Bessastöðum sem sýnt er í
Þjóðleikhúsinu og æfir þessa dagana
af kappi sýninguna Alvöru menn sem
frumsýnd verður í Austurbæ á laug-
ardag. Þar leikur Jóhannes og syng-
ur með einvalaliði leikara: Agli Ólafs-
syni, Kjartani Guðjónssyni og
Jóhanni G. Jóhannssyni á meðan
Pálmi Sigurhjartarson sér um undir-
leik. Finnur náði í Jóhannes milli
söngatriða og fékk hjá honum eitt
stykki óskalista. 
Draumastarfið? „Draumastarfið er að
vera leikari, ég er því svo heppinn að
vera í mínu draumastarfi. Maður get-
ur samt orðið pirraður og þreyttur á
vinnunni, eins og vill gerast, en þá er
gott að minna sig á að þetta er jú
þrátt fyrir allt draumadjobbið og þá
er lítil ástæða til að kvarta. Á meðan
ég hef nóg að gera við að leika í leik-
ritum, sjónvarpsþáttum og bíómynd-
um þá er ég alsæll og glaður.“
Versta vinnan? „Öll starfsreynsla er
góð og ekkert starf sem ég hef unnið
var neitt sérstaklega verra en annað.
Ég hef unnið erfiða vinnu en flokka
það ekki sem vonda vinnu, síður en
svo. En ef ég má nefna verkefni, þá er
það að setja saman IKEA húsgögn.
Það reynir á þolinmæðina, ég tala nú
ekki um ef maður uppgötvar mistök
og þarf að rekja sig til baka um ein-
hver þrep.“
Draumabíllinn? „Ég er enginn bíla-
karl og þekki ekki bíltegundir í sjón,
hvað þá eftir hljóðinu eins og sumir
félagar mínir. En draumabíllinn er sá
sem uppfyllir praktískar þarfir. Hann
þyrfti þá að hafa sterka grind til að
hámarka öryggi, nóg pláss í skottinu

fyrir ferðalög, sæti fyrir allavega
fimm manns og eyða eins litlu magni
af eldsneyti eins og mögulegt er fyrir
bíl sem uppfyllir fyrrgreind skilyrði.
Á núna Ford Mondeo Ghia og hann
kemst nú ansi nálægt þessu, nema
hvað eyðsluna varðar.“
Hvað vantar á heimilið? „Mig vantar
svo sem ekkert á heimilið en ef ég
ætti að láta undan hégómlegum hvöt-
um og duttlungum þá væru það eftir-
farandi hlutir; Plötuspilari ásamt
magnara og hátölurum af gamla skól-
anum, gríðarlegur sjarmi yfir svona
græjum og nostalgía sem fylgir þeim.
Steinhlaðinn arinn, ég veit fátt
huggulegra en snarkandi arineld. Ég
væri líka til í að eiga flygil, alvöru
Steinway flygil sem tæki allt plássið í
stofunni en slíkur dýrgripur er of
fyrirferðarmikill, allavega eins og er.“
Hvað langar þig í? „Þeir hlutir sem
mig vantar sérstaklega og er kannski
styttra í að verði að veruleika eru; mál-
verk eftir íslenska listamenn, en ég tel
að góð málverk séu ekki aðeins prýði
fyrir heimilið heldur einnig góð fjár-
festing. Svo myndi ég vilja eitt stykki
La-Z-Boy stól svona fyrir fertugsald-
urinn, held það séu mannréttindi
hvers karlmanns að eiga einn slíkan.“
Hvað er best heima? „Mín eftirlætis-
iðja á heimilinu er svefn og eftilætis-
staður er rúmið. Ég fjárfesti í góðu
rúmi frá Ragnari Björnssyni fyrir
þremur árum og mun seint sjá eftir
því. Ég á líka rándýra dúnsæng en
maður á ekki að spara við svona hluti
sem skipta máli. Svefninn er okkur
lífsnauðsynlegur og góður svefn
tryggir andlega vellíðan. Að upplifa
afslöppun og öryggi, hlýju og ró er
yndislegt. Það upplifi ég í rúminu
mínu, þar er gott að vera.“

ai@mbl.is

Óskalisti Jóhannesar Hauks Jóhannessonar

Morgunblaðið/Sigurgeir S.

„Leikari, ég er því svo heppinn að vera í mínu draumastarfi, " segir Jóhannes Haukur Jóhannesson leikari.

Á meðan ég hef nóg að gera
við að leika í leikritum, sjón-
varpsþáttum og bíómyndum
þá er ég alsæll og glaður

„Mannréttindi
hvers karlmanns
að eiga La-Z-Boy“

Það er í óskráðum lögum að hafa myndir af ættingjum á heimili sínu. Þegar

hópurinn er stór geta myndirnar auðveldlega tekið allt borðpláss. Sjálf vil

ég nýta borðplássið undir annað punt, ég ákvað því að búa mér til ættartré.

� Til þess þurfti ég MDF plötu og málningu en ég
ákvað að mála þetta á plötu svo ég gæti flutt þetta með
mér.
� MDF plötuna og málninguna fékk ég í næstu bygg-
ingavöruverslun.
� Það er mjög gott þegar það er búið að mála plötuna/

vegginn með grunnlitnum að gera útlínurnar með
blýanti og þá sérstaklega að gera ráð fyrir hæðinni.
� Svo er bara að byrja að mála, skella myndunum í
ramma og hengja á tréð.
� Öll fjölskyldan saman komin á einum vegg.

maja@mbl.is

Breytt 
og bætt
með Maju

Nýttu veggplássið

- nýr auglýsingamiðill

���� 569-1100
finnur@mbl.is



atvinna

Regluleg laun á íslenskum vinnumarkaði voru
að meðaltali 2,4% hærri á öðrum fjórðungi
líðandi árs, það er tímabilinu apríl til og með
júní, en ársfjórðunginn á undan. Á sama
tímabili hækkuðu laun á almennum vinnu-
markaði um 2,9% en laun opinberra starfs-
manna hækkuðu um 1,2%. Gætir hér áhrifa
frá kjarasamningi á almenna markaðinum
sem gerðir voru í maí sl. 

Frá fyrra ári hækkuðu laun um 5,7% að
meðaltali. Hækkunin var 7,1% á almennum
vinnumarkaði. Frá fyrra ári hækkuðu laun
mest í fjármálaþjónustu eða um 9,8% en
minnst í byggingarstarfsemi – eða 3,4%. 

Launin hækka um 2,4% að meðaltali

Morgunblaðið/Kristinn

Mest hækkun í fjár-
málastarfseminni

Stjórnendur Landsbankans og frum-
kvöðlasetursins Innovit undirrituðu í fyrri viku
samning um atvinnu- og nýsköpunarhelgar. 

Meginmarkmið samstarfsins er að efla
frumkvöðlastarf og ýta undir atvinnusköpun.
Nýsköpunarhelgarnar eru hugsaðar sem
vettvangur til að virkja frumkvöðla til athafna.
Fyrsta helgarverkefnið verður á Suðurnesjum
í lok mánaðarins. „Við ætlum okkur að vera
hreyfiafl í samfélaginu og koma hjólum at-
vinnulífsins af stað á ný,“ segir Steinþór Páls-
son, bankastjóri Landsbankans.

Landsbankinn og Innovit í samstarf

Standa fyrir nýsköp-
unarhelgum í veturMeð þessu verkefni er ætl-

unin að skapa jákvæða
stemningu gagnvart
hagsýni, það þarf ekki

endilega að vera leiðinlegt að spara.
Til okkar leitar hópur fólks sem hefur
ekki úr miklu að spila og er í þröngri
stöðu en gæti verið betur á vegi statt
með nýtni og skipulagi á innkaupum,“
segir Helga G. Halldórsdóttir. Hún
er sviðsstjóri innanlandssviðs Rauða
kross Íslands sem starfar með sjón-
varpi Mbl.is við gerð þáttanna Gott,
hollt og ódýrt með Rauða krossinum.
Fyrstu þættirnir fara í loftið 10. októ-
ber en upptökur hófust sl. þriðjudag.

Velta fyrir sér hverri krónu

Helga segir efnahagshrunið hafa
þýtt að fjölmargir hafi orðið að leita
til hjálparsamtaka eftir margvíslegri
aðstoð. Áberandi sé að fólk sem áður
var ágætlega sett sé nú í allt annarri
stöðu og þurfi að velta fyrir sér hverri
krónu. Því ætti inntak væntanlegra
sjónvarpsþátta að vera fólki kærkom-
inn boðskapur, ódýrar uppskriftir,
mikið fyrir lítið. Sýnt verður og
fjallað um hvernig hægt er að útbúa
góðar en ódýrar máltíðir sem kosta
fjögurra manna fjölskyldu innan við
2.000 kr.

Í sjónvarpsþáttunum er leikkonan
Ólafía Hrönn Jónsdóttir í aðal-
hlutverki. Það eru svo landskunnir
listakokkar í Klúbbi matreiðslu-
meistara sem töfra fram réttina; þau
Hafliði Halldórsson, Bjarni Gunnar
Kristinsson, Ólöf Jakobsdóttir og
Ingvar Már Helgason. Hver þessara
kokka mun koma fram í þremur þátt-
um en þeir verða alls tólf talsins og
fer sá síðasti í loftið í kringum jólum. 

Auk sjónvarpsverkefnisins með
Mbl.is vinnur Rauði krossinn um

þessar mundir með Hjálparstarfi
kirkjunnar að skyldu verkefni. 

Kúnst að halda heimili

„Talsverð kúnst er að halda heimili
sem ekki er sjálfgefið að allir kunni,“
segir Helga. Í þessu skyni er boðið
upp á námskeið undir heitinu Mat-
seld og lífsleikni í kennslueldhúsi
Réttarholtsskólans í Reykjavík.
Þetta eru sex vikna námskeið, þrír
tímar, einu sinni í viku, þar sem fólki
er kennt að elda einfaldan, ódýran og
hollan mat jafnframt því sem farið er
yfir ýmis heilræði um heilsu, vellíðan,
svefn og fjármál. 

„Þetta verða fyrst og fremst
skemmtilegir og gagnlegir þættir
fyrir alla,“ segir Hlynur Sigurðsson
sjónvarpsstjóri Mbl. „Skipulagsleysi
er það sem margir glíma við þegar
matseld er annars vegar. Það þýðir
fleiri ferðir í búðina en nauðsynlegt er
með tilheyrandi kostnaðarauka – ég
er að minnsta kosti sannfærður um
að ég sjálfur eigi eftir að læra heil-
mikið af þessum þáttum,“ segir Hlyn-
ur um þetta efni á Mbl.is en því fylgir
að fólki gefast kostur á að hlaða niður
matseðli fyrir vikuna og inn-
kaupalista til að auðvelda skipulagið.

sbs@mbl.is

Hagsýni á heimilum Sjónvarp Mbl. og Rauði krossinn í samstarf um hagsýna sjónvarpsþætti 

Ódýrt í matinn og gagn-
legir þættir fyrir alla 

Morgunblaðið/Eggert
Upptökur á þáttunum hófust í vkunni. Helga G. Halldórsdóttir annast verkefnið fyrir hönd Rauða krossins en Ólafía Hrönn Jónsdóttir er andlit þáttanna.

Til okkar leitar
hópur fólks sem
hefur ekki úr
miklu að spila og
er í þröngri stöðu
en gæti verið bet-
ur á vegi statt
með nýtni og
skipulagi.

Tólf ára var ég sendill hjá Prentsmiðju Guðjóns Ó. Það
var ævintýri því ég rataði ekki alltaf en þetta var að-
allega í fyrirtækin í kring sem voru í viðskiptum við
verksmiðjuna. Mér þótti mjög gaman að fá launa-

umslag og tímdi ekki að eyða krónu. 
Ólöf Nordal, varaformaður Sjálfstæðisflokksins.

Fyrsta starfið

Tólf ára sendill

GRÆNAMÝRI 24, SELTJARNARNESI

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

GARÐATORGI 7

210 GARÐABÆ

Sími 545 0800
gardatorg@gardatorg.is

www.gardatorg.is

Nánari upplýsingar veitir: Sigurður í síma 898-3708.

111,4 fm íbúð með
sérinngang við Grænumýri
24, Seltjarnarnesi.
Íbúðin skiptist í forstofu,
hol, eldhús, borðstofu,
stofu, þrjú svefnherbergi,
baðherbergi, þvottahús og
sér geymslu.
Verð 34,9 milljónir.

LOKASTÍGUR, REYKJAVÍK

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

GARÐATORGI 7

210 GARÐABÆ

Sími 545 0800
gardatorg@gardatorg.is

www.gardatorg.is

Allar nánari upplýsingar veitir:
Steinar S. Jónsson í síma 898-5254.

Um er að ræða mjög
vel staðsett 218,6 fm.
einbýlishús á þremur
hæðum við Lokastíg.
Möguleiki að skipta
húsinu í tvær til þrjár
íbúðir. Ýmsir möguleikar.
Skipti möguleg á minni
eign.
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Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti ásamt góðri íslensku- og enskukunnáttu
• Tölvukunnátta nauðsynleg
• Áhersla er lögð á að umsækjandi hafi mikla samskiptahæfileika með góða og örugga framkomu
• Nákvæm, sjálfstæð og öguð vinnubrögð ásamt miklum skipulagshæfileikum
• Hafa frumkvæði í starfi
• Fullnægja tilskyldum heilbrigðiskröfum

Unnið er á vöktum alla daga ársins.

Umsóknarfrestur er til 24. september. Umsóknareyðublöð má finna á: www.isavia.is/atvinna

Upplýsingar um starfið veitir Hallgrímur Sigurðsson í síma 563-6554/hallgrimur.sigurdsson@isavia.is

Hjá Isavia ohf. starfa um 570 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru að sjá um uppbyggingu og
rekstur flugvalla og veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlands jafnt sem millilandaflug auk
yfirflugþjónustu fyrir Norður- Atlantshafið.

Isavia ohf. leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna

Isavia hefur ákveðið að fjölga í hópi flugfjarskiptamanna og bjóða upp á nám í flugfjarskiptum. Ráðgert er að námið hefjist í
byrjun nóvember n.k og áætluð námslok eru í maí 2012. Þeim umsækjendum sem standast próf og aðrar tilskyldar hæfnis-
kröfur verður að námi loknu boðið starf flugfjarskiptamanns hjá Isavia.

Námið er tvíþætt. Fyrri bóklegi hlutinn fer fram í ATS skóla Isavia, en seinni hlutinn er starfsþjálfun í flugfjarskiptadeild Isavia
Gufunesi. Nemendur eru á launum á námstímanum.

Spennandi starf í
góðu starfsumhverfi

Isavia ohf. óskar að ráða Flugfjarskiptamenn

Heilbrigðisstofnun Suðausturlands, Hornafirði

Yfirlæknir og læknir
Laus er til umsóknar staða yfirlæknis við Heilbrigðisstofnun Suðausturlands
Hornafirði, um er að ræða 100% stöðu. Einnig er laus til umsóknar staða
læknis við sömu stofnun.

Æskilegt er að umsækjendur hafi viðurkenningu sem sérfræðingar í heimilislækningum. Laun eru samkvæmt
gildandi kjarasamningi Læknafélags Íslands og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.
Starfssvæði Heilbrigðisstofnunarinnar er Sveitarfélagið Hornafjörður og eru íbúar um 2.200.

Hornafjörður er blómstrandi samfélag í ríki Vatnajökuls. Auk stórkostlegrar náttúru og útsýnis sem á sér vart
hliðstæðu er á Hornafirði að finna fjölbreytta þjónustu og afþreyingu, sundlaug, söfn og sýningar, golfvöll og
margt fleira.
Á Hornafirði eru starfandi fjölmörg félagasamtök og kórar, ætti engum að leiðast það fjölskrúðuga mannlíf sem
þar þrífst.

Umsóknum skal skila á viðeigandi eyðublöðum sem fást á skrifstofu landlæknis til Guðrúnar Júlíu Jónsdóttur,
framkvæmdastjóra, Heilbrigðisstofnun Suðausturlands, Víkurbraut 31, 780 Hornafjörður, sími 470-8600/
866-3051, netfang: gjj@hssa.is. sem gefur jafnframt nánari upplýsingar um starfið.

Umsóknarfrestur er til 1. október 2011.

Helgelandssykehuset, Norge
har ledige stillinger:

Jo
bb

no
rg

e.
no

Helgelandssykehuset HF er et helseforetak som består av sykehusenheter i Mo i Rana,
Mosjøen og Sandnessjøen med hovedkontor i Mo i Rana. Gjennom pasientfokus og
samhandling skal helseforetaket sikre et trygt og framtidsrettet tjenestetilbud basert
på kvalitet, omsorg og respekt.

Psykologer/
psykologspesialister
ved følgende avdelinger i Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen:

Psykiatrisk Senter Mosjøen:
� ������	�
������� 	����������
� ������ �� �������	�
������� 	����������

Psykiatrisk Senter Mo i Rana:
� ������	�
������� 	����������
� ������ �� �������	�
������� 	����������
� �������������������

Psykiatrisk senter Ytre Helgeland, avd Sandnessjøen:
� ������	�
������� 	����������
� ������ �� �������	�
������� 	�����������

Vi ber om at du søker elektronisk via www.jobbnorge.no
eller www.helgelandssykehuset.no,
��� ��� �� ����� ���������� ��
����������

Søknadsfrist: 2. oktober 2011.

Héraðsdýralæknir í Vesturumdæmi

Matvælastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfullan
einstakling í starf héraðsdýralæknis í Vesturumdæmi
frá og með 1. nóvember 2011. Um er að ræða fullt
starf og verður umdæmisskrifstofan staðsett í Búðardal.

Helstu verkefni:

Skipulag eftirlits með heilbrigði og velferð dýra
Skipulag eftirlits með framleiðslu matvæla
Framkvæmd opinbers eftirlits
Sóttvarnir og varnir gegn smitsjúkdómum dýra
Gerð eftirlitsáætlana og skýrslugerðir
Skipulag vaktþjónustu í umdæminu
Samskipti við einstaklinga og fyrirtæki
Umsjón með rekstri umdæmisskrifstofu
Önnur verkefni sem starfsmanni eru falin

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun í dýralækningum
Reynsla af eftirliti og opinberri stjórnsýslu
Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
Góð framkoma og lipurð í mannlegum
samskiptum
Góðir skipulagshæfileikar
Góð tölvu- og tungumálakunnátta

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Nánari upplýsingar um starfið veita Jón Gíslason
(jon.gislason@mast.is) og Hafsteinn Jóh. Hannesson
(hafsteinn.hannesson@mast.is) í síma 530-4800.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í
starfið. Gögnum skal skilað til Matvælastofnunar,
Austurvegi 64, 800 Selfoss, merktum “Héraðs-
dýralæknir” eða með tölvupósti á mast@mast.is en
umsóknarfrestur er til og með 20. september 2011.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi opinberra
starfsmanna.

Öllum umsóknum verður svarað. Nánari upplýsingar
um stofnunina er að finna á www.mast.is.
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SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Rafeindavirki

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og
með 18. september nk.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

Framtíðin er björt og við erum að stækka, þess vegna leitum við að
öflugum liðsmanni til þess að takast á við spennandi verkefni með okkur.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Starfsmaðurinn verður í framleiðslustýriteymi VAKA.

Helstu verkefni
• Lokafrágangur á framleiðslu.
• Tækniaðstoð við undirverktaka.
• Fjarþjónusta við notendur.
• Viðgerðarþjónusta á verkstæði.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Rafeindavirkjun.
• Góð enskukunnátta skilyrði og eitt Norðurlandamál kostur.
• Góð þekking á Microsoft Windows nauðsynleg.

Við leitum að jákvæðum, vandvirkum, skipulögðum og
áhugasömum liðsmanni sem getur unnið sjálfstætt.

VAKI er leiðandi fyrirtæki í þróun og markaðssetningu tæknibúnaðar fyrir fiskeldi. Nánast
öll framleiðsla er seld á erlenda markaði í gegnum umboðsaðila eða dótturfyrirtæki erlendis.
VAKI hlaut Útflutningsverðlaun forseta Íslands árið 2009. Starfsmenn eru 18 á Íslandi og
9 starfa í dótturfyrirtækum VAKA í Chile og Noregi. Sjá nánar á www.vaki.is

Embætti umboðsmanns skuldara

Sviðsstjóri úrræðasviðs

Hæfniskröfur

Sviðsstjóri stjórnsýslusviðs

Hæfniskröfur

Störf umsjónarmanna

Hæfniskröfur

Störf lögfræðinga

Hæfniskröfur ,

Viðskiptafræðingar

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur
netfangið: stra@stra.is.

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ www.stra.is

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

hefur umsjón með daglegri starfsemi sviðsins, er annast

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

auk annarra þeirra sérhæfðu verkefna er falla til hverju sinni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

veitir nánari upplýsingar, sjá nánar .

óskar eftir að ráða í eftirtalin störf

www.stra.is
Suðurlandsbraut 30

108 Reykjavík

Norðlingaskóli 201 1 - 2012

Viltu slást í hópinn?
Norðlingaskóli óskar eftir liðsmönnum í

Frístund Norðlingaskóla
sem starfrækt er fyrir nemendur 6 - 9 ára.

Um er að ræða stöður:
Deildar-, eða verkefnastjóra í 100% starf

og aðra liðsmenn í fullt starf og hlutastarf.

Á skólaárinu 2011 - 2012 fer fram spennandi
mótunarstarf nýrra leiða í frístund barna undir
yfirskriftinni Dagur barnsins. Markmiðið er að
flétta saman frístundastarf og skóladag yngstu
nemenda.

Skólinn sækist eftir áhugasömum liðsmönnum
sem náð hafa tvítugs aldri og eru tilbúnir

að vinna með skemmtilegri og gefandi liðsheild
nemenda og starfsmanna Norðlingaskóla.

Nánari upplýsingar í síma 411-7640
(Sif eða Ellert) eða tölvupósti
sif.vigthorsdottir@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 23.september nk.
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Félagslíf

Ungó, fimmtudagur kl. 20
Allir unglingar velkomnir.
Kaffi Amen, föstudagur
kl. 21
Lifandi tónlist. Allir velkomnir.
Samkoma sunnudag kl. 20
Umsjón: Rannvá Olsen.
Sigurður Ingimarsson talar.
Heimilasamband
mánudagur kl. 15
Konur koma saman til að eiga
ánægjulega stund með Guði.
Söngstund og morgunbæn -
alla daga kl. 10.30.
Nytjamarkaður á Eyjarslóð 7
og fatabúð í Garðastræti 6,
opin alla virka daga kl. 13-18.

Sálarrannsóknarfélag
Reykjavíkur

Síðumúla 31,
s. 588 6060

Miðlarnir, spámiðlarnir og
huglæknarnir Þórhallur Guð-
mundsson, Ólafur Hraundal
Thorarensen talnaspekingur
og spámiðill, Ragnhildur
Filippusdóttir, Garðar Björg-
vinsson, Michael-miðill,
Símon Bacon, Guðríður
Hannesdóttir kristalsheilari
og auk annarra, starfa hjá
félaginu og bjóða félags-
mönnum og öðrum upp á einka-
tíma. Upplýsingar um félagið,
starfsemi þess, rannsóknir og
útgáfur, einkatíma og tíma-
pantanir eru alla virka daga
ársins frá kl. 13-18. auk þess
oft á kvöldin og um helgar.

SRFR

Blómaverslun
óskar eftir starfskrafti

Sjálfstæður, heiðarlegur og brosmildur
starfskraftur óskast! Þarf að hafa unnið
áður í blómaverslun. Vinnutími er aðra
vikuna mán. og þri. frá 15-18 og fös. frá
15-20. Og hina vikuna mið. og fim. frá 15-18
og lau. frá 11-18. Umsóknir sendist á

blom@blomogbrudkaup.is

Hafrannsóknastofnunin Ísafirði

Tæknimaður
Hafrannsóknastofnunin auglýsir lausa til
umsóknar stöðu tæknimanns á útibúinu á
Ísafirði. Starfið felst m.a. í umsjón og
viðhaldi rafeindabúnaðar og neðansjávar-
myndavéla. Góð tölvukunnátta nauðsynleg.
Æskilegt er að umsækjendur hafi próf í
rafeindavirkjun. Reynsla eða sambærileg
menntun kemur einnig til greina.

Laun samkvæmt kjarasamningi fjármála-
ráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknir sendist Hafrannsóknastofnuninni
fyrir 1. október nk.
Nánari upplýsingar veita Hjalti Karlsson,
útibúinu á Ísafirði, í síma 575 2300 og Vignir
Thoroddsen í síma 575 2000.

Styrkir til vinnustaðanáms
haustið 2011

Áður auglýstur frestur til þess að sækja um styrk
til vinnustaðanáms haustið 2011 er framlengdur
til föstudagsins 23. september nk.

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Grétar
Kristjánsson í síma 545 9500 eða í tölvupósti á
olafur.g.kristjansson@mrn.is.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti,
14. september 2011.

menntamálaráðuneyti.is

Styrkir

Bifreiðaumboð óskar
eftir góðum sölumönnum
sem geta hafið störf
sem fyrst.

Sölumenn
óskast

Umsóknir sendist á box@mbl.is
merktar S-24680

Smáauglýsingar

Byggingavörur

Harðviður til húsabygginga
Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir o.fl. Gæði á góðu
verði. Nýkomnar Eurotec A2 harð-
viðarskrúfur. Penofin harðviðarolía.
Indus ehf., Óseyrarbraut 2, Hf.
Upplýsingar hjá Magnúsi í símum
6600230 og 5611122.

Fyrirtæki

Fyrirtæki til sölu
Til sölu einkahlutaf. í fullum rekstri
með góða framlegð. Gott verð.
Uppl. í síma 896 0240.

Geymslur

Ferðavagnageymsla Borgarfirði
Geymum tjaldvagna, fellihýsi,
hjólhýsi, báta og fleira í upphituðu
rými. Gott verð.S: 612-6130
E-mail solbakki.311@gmail.com.

Gónhóll Eyrarbakka
Geymslur og gisting
Geymdu gullin þín í Gónhól.
Uppl., geymsla, s. 771-1936.
Uppl., gisting, s. 771-1940.
Pantanir og skráning
mttp://www.gonholl.is

Þjónustuauglýsingar

• Bremsuviðgerðir
• Hjólbarðaþjónusta
• Bremsuklossar
• Rafgeymaþjónusta
• Spindilkúlur • Olís smurstöð
• Allar perur • Bón og þvottur

Allt á einum staðAllt á einum stað

SMUR-, BÓN- OG DEKKJAÞJÓNUSTA
SÆTÚNI 4 • SÍMI 562 6066����������	
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GSM aukahlutir – GSM varahlutir
GSM viðgerðir – GSM frontar

Ókeypis bilanagreining og hröð
viðgerðarþjónusta á sanngjörnu verð!

Tökum á móti ónýtum GSM símum
til endurvinnslu – Grænn rekstur

Hröð og góð GSM Þjónusta

Þönglabakki 1 • 587 4900
simabaer.is • simabaer@simabaer.is

Þjónusta

MÓÐUHREINSUN GLERJA
Er komin móða eða raki á milli
glerja? Móðuhreinsun ÓÞ.
Sími 897-9809.
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Gisting

Gisting á Akureyri
Yndisleg fullbúin íbúð, 5.mín gangur
frá miðbæ og sundlaug. 3 herbergi.
Sanngjörn leiga. Sími. 770 5018.

AKUREYRI
Höfum til leigu 50, 85 og 140 m²
sumarhús 5 km frá Akureyri, öll
með heitum potti og flottu útsýni yfir
Akureyri. Bjóðum einnig upp á íbúðir
á Akureyri. www.orlofshus.is,
Leó, sími 897 5300.

Húsgögn

Sófi
Til sölu mjög lítið notaður og vel með
farinn sófi með 2 tungum. Kostaði
280 þús. Tilboðsverð 150 þús.
Upplýsingar í jasmina@internet.is

Húsviðhald
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Húsnæði íboði

Rétt hjá Alicante á Spáni
- Til leigu endaraðhús
Stutt í alla þjónustu. Upplýsingar í
síma 822 3860.

Námskeið

Viltu starfa sem doula?
Dagana 4.-6. október verður Penny
Simkin með þriggja daga námskeið
fyrir konur sem vilja starfa sem
doulur. Nánar á http://hondi-
hond.is/namskeid/ og í s. 862 4804.

Ökukennsla

Glæsileg kennslubifreið
Subaru Impreza AERO 2008, 4WD.
Akstursmat og endurtökupróf.

Gylfi Guðjónsson,
sími 6960042,
bilaskoli.is

Óska eftir

KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR
Kaupum allt gull. Kaupum silfur-
borðbúnað. Staðgreiðum. Heiðar-
leg viðskipti. Aðeins í verslun okk-
ar Laugavegi 61. Jón og Óskar,
jonogoskar.is - s. 552-4910.

Kaupi silfur
Vantar silfur til bræðslu og endur-
vinnslu.

Fannar verðlaunagripir.
Smiðjuvegi 6, rauð gata,
Kópavogi. S. 551-6488.
fannar@fannar.is

KAUPI GULL!
Ég, Magnús Steinþórsson gullsmíða-
meistari, kaupi gull, gullpeninga og
gullskartgripi. Kaupi allt gull, nýlegt,
gamalt og illa farið.
Leitið til fagmanns og fáið góð ráð.
Uppl. á demantar.is, í síma 699 8000
eða komið í Pósthússtræti 13 (við
Austurvöll).

Verið velkomin.

Bílalíf • Kletthálsi 2 • www.bilalif.is

bílasala
...í bílum erum við sterkir!

☎ 562 1717

Skráðu bílinn
þinn frítt hjá

bilalif.is

Skráðu bílinn
þinn frítt hjá

bilalif.is

Til sölu

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

Garðskáli lengir sumarið
Þú sérð ekki eftir því að reisa þér
garðskála. Síðsumartilboð á öllu efni
í skálann, aðeins 763.000 kr.
JABOHÚS, Ármúla 36 Rvk.,
sími 581 4070, www.jabohus.is.

Fjarstýrðar þyrlur, flugvélar, bátar
og fl. Erum með mikið úrval af fjar-
stýrðum tækjum t.d. flugvélar, þyrlur,
úti og inniþyrlur, bíla, báta og m.fl.
Kíktu á síðuna okkar Tactical.is

Netlagerinn slf. S. 517 8878.

Can Am RENEGADE 800
GÖTUSKRÁÐ 08/07.
Ek. ca. 6000 þús. km. Sérsmíðuð
grind að aftan - hiti í handföngum og
bensíngjöf - upphækkað stýri –GPS
festing. Verð 1790 þús.
Uppl. í s. 822 3600.

Hjá Plexiform Dugguvogi 11,
sími 555 3344
Póstkassar, nokkrar stærðir til á lager.
Standar fyrir blöð, nafnspjöld og
bæklinga. Fartölvustandar, hæð frá 8
cm og flatskjástandar.
Opið frá 9 til 17.

Fjölbreytt úrval af viftum
Fjölbreytt úrval af viftum.
Upplýsingar í síma 566 6000 og á
http://www.ishusid.is.

Freon - Kælimiðlar
Íshúsið ehf. er með alla helstu kæli-
miðla á lager og eingöngu hágæða
kælimiðla frá Dupont og Koemans.
Upplýsingar í síma 566 6000 og á
http://www.ishusid.is.

Skattframtöl

Ársreikningar lögaðila (ehf.)
Færsla á bókhaldi, ársreikninga-
gerð, skattframtöl lögaðila (ehf.)
og einstaklinga, launaútreikning-
ar, vsk.-uppgjör, stofnun fyrir-
tækja o.fl.
Magnús Dalberg, viðskiptafræð-
ingur af endurskoðunarsviði.
Símar 561 1122 og 660 0230.

Skemmtanir

Í REYKJAVÍK: HRAÐI + ACTION
Sönn skemmtun. Sjóveiki nei.
Bara stuð. Vinnuhópar. Vinahópar.

Sími 861 3840.

Sumarhús

Sumarhús - Gestahús
- Breytingar
�Framleiðum stórglæsileg sumarhús

í ýmsum stærðum.
�Tökum að okkur stækkun og

breytingar á eldri húsum.
�Smíðum gestahús – margar

útfærslur.
�Sjáum um almennt viðhald á

sumarhúsum og sólpöllum.
�Setjum niður heita potta og

smíðum palla og skjólveggi.
Áratugareynsla -
Endilega kynnið ykkur málið.
Trésmiðja Heimis, Þorlákshöfn,
sími 892 3742 og 483 3693,
www.tresmidjan.is

Tölvur

Tölvuþjónusta
Alhliða tölvuviðgerðir; Stýrikerfi
og vélbúnaður tölvu settur upp og
stilltur; Vírushreinsun; Vírusvarnir;
Verðtilboð. Fljót, góð og ódýr
þjónusta.

Pétur TVA 106 A+
sími: 615 4530.

tolvuthjonustan@yahoo.com

Veitingastaðir

Humarhlaðborð
Humarhlaðborð öll kvöld -
Veitingastaðurinn Hafið Bláa -
milli Þorlákshafnar og Eyrarbakka,
35 mínútur frá Reykjavík.
Borðapantanir í síma 483 1000 - sjá
www.hafidblaa.is

Ýmislegt
Lögfræðiaðstoð
Veiti lögfræðiþjónustu í barna-
verndar- og forsjármálum.
Mikil reynsla. Fyrsta viðtal frítt.
S. 893 5729.

Verslunin Augnakonfekt
Laugavegi 95 flytur í Bæjarlind 6.
25% til 40% afsl. út sept.

Verslunin Augnakonfekt
Laugavegi 95 flytur í Bæjarlind 6.
25% til 40% afsl. út sept.

Blómaskór. Margir litir.
Eitt par 1.200 kr., tvö pör 2.000 kr.
Póstsendum.

Skarthúsið, Laugavegi 44.
Sími 562 2466.

MYSTIC málverkasýning
Kolbrúnar Róberts.

Gallerý Augnakonfekt,
Laugavegi 95, s. 552 9922.

Ný sending af tískuúrum
Margir litir. Tilvalin gjöf.

Verð frá kr. 3.500,-

Skarthúsið,
Laugavegi 44.
Sími 562 2466.

Hlýtt fyrir haustið
Hringtreflar, alpahúfur, vettlingar,
ný töskusending.

Skarthúsið,
Laugavegi 44.
Sími 562 2466.

Náttföt - Sloppar
Náttkjólar - Undirkjólar

Sundföt - Undirföt

Vertu vinur á facebook

Mjóddin s. 774-7377
Sendum í póstkröfu

Frú Sigurlaug

TILBOÐ - TILBOÐ - TILBOÐ

Ýmsar stærðir og tegundir á
kr. 2000, buxur á kr. 1000.

Laugavegi 178, sími 551 3366.
Opið mán.-fös. 10-18,

laugardaga 10-14.
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.

www.misty.is

- vertu vinur

TILBOÐ - TILBOÐ - TILBOÐ -
TILBOÐ

Fallegir dömuskór úr leðri, stakar
stærðir.

TILBOÐSVERÐ: 3.500,-

Komdu og líttu á úrvalið
hjá okkur!

Sími: 551 2070,
opið: mán. - fös. 10 - 18,

opið lau. 10 - 14.
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.

www.mistyskor.is
Erum einnig á Facebook.

Teg. YVONNE - Styður vel við, fæst
í D,DD,E,F,FF,G,GG,H,HH skálum á
kr. 8.990,-

Teg. FLORENCE - Glæsilegur og
mjúkur í DD,E,F,FF,G,GG skálum á kr.
9.590,-

Teg. ESME - Saumlaus og styður
mjög vel í D,DD,E,F,FF,G,GG skálum á
kr. 7.550,-

Laugavegi 178, sími 551 3366.
Opið mán.-fös. 10-18,

laugardaga 10-14.
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.

www.misty.is

- vertu vinur

Teg. 68203/426 - Sterkir og góðir
sandalar úr leðri, skinnfóðraðir.
Litur: Svart. Stærðir: 39-50.
Verð: 13.685.

Teg. 35302/420 - Sportlegir og
þægilegir herraskór úr leðri,
skinnfóðraðir. Litur: Svart. Stærðir:
41-46. Verð: 13.500.

Teg. 27608/327 - Vandaðar herra-
mokkasíur úr leðri, skinnfóðraðar.
Litur: Svart. Stærðir: 41-48. Verð:
16.950.

Teg. 22208/420 - Mjúkir og þægi-
legir herraskór úr leðri, skinn-
fóðraðir. Litur: Svart. Stærðir: 41-48.
Verð: 15.885.

Teg. 36999/377 - Vandaðir herraskór
úr leðri, skinnfóðraðir.
Litur: Svart/grátt. Stærðir: 41-50.
Verð: 13.200.

Komdu og líttu á úrvalið
hjá okkur!

Sími: 551 2070,
opið: mán. - fös. 10 - 18,

opið lau. 10 - 14.
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.

www.mistyskor.is
Erum einnig á Facebook.

Við bjóðum alla bókhalds-
þjónustu.
Traust og gagnkvæmur trúnaður.
www/fsbokhald.is.
Fyrirtæki og samningar ehf,
Suðurlandsbarut 46,
108 Reykjavík. S. 5526688

BílaþjónustaBókhald

C.P.’s þjónusta. Annast bókhalds-,
eftirlits- og innheimtustörf. Hafið
samband í síma 893 7733.



bílar Hyundai kynnir nýja kynslóð i30-bíla á sýningu í Frankfurt í
næstu viku. Í i30 er hvergi slegið af kröfum um gæði og
lágan kostnað og bætt um betur í útliti. Nýr i30 er hann-
aður í tæknistöð Hyundai í Rüsselsheim í Þýskalandi. Ein-
kenni i30-línunnar eru flæðandi línur og áberandi fram-
endi. Nýr i30 verður kynntur hérlendis í byrjun næsta árs. 

Ný kynslóð kynnt í Frankfurt

i30 með flæðandi línu

„Við væntum þess
að fá þennan bíl á
markað með vorinu
en núna fengum við
lánaðan bíl í nokkrar
vikur til þess að
reyna við íslenskar
aðstæður og kynna
fyrir áhugasömum
hér á landi,“ segir
Jón Óskar Hall-
dórsson, sölustjóri

Toyota á Íslandi.
Íslandsumboð

Toyota er nú með hér
á landi bíl af gerðinni
Toyota Prius Plug In
sem væntanlegur er í
almenna sölu á næsta
ári. Þetta er í grunn-
inn venjulegur Prius
sem gengur bæði fyr-
ir bensíni og rafmagni

en komin er hátt í 15 ára reynsla af þeirri
tækni. Prius endurnýtir þá orku sem verður
til í akstri, til dæmis þegar bremsað er og
breytir í rafmagn sem bíllinn nýtir.

Frá Lækjartorgi á Bessastaði

Hinn nýi bíll er þannig búinn að hlaða má
rafhlöðu og keyra á rafmagni eingöngu 20
km vegalengd á allt að 100 km hraða. Bíllinn
hentar því, að sögn Jóns Óskars, vel í borg-
um þar sem fólk ekur yfirleitt mun styttri
vegalengd til og frá vinnu. Ef bíllinn er hlað-
inn bæði heima og í vinnu þarf fólk varla að
nota bensín í venjulegri notkun. Prius er bú-
inn venjulegri bensínvél sem notuð er þegar
farið er í lengri ferðir. Það tekur aðeins 90
mínútur að hlaða bílinn á venjulegri 16 am-
pera innstungu. Bíllinn fer 20 km á hleðsl-
unni sem jafngildir vegalengdinni frá Lækj-
artorgi í Mosfellsdalinn. Frá Lækjartorgi að
Bessastöðum eru rúmir 14 km. Allir sem
búa á höfuðborgarsvæðinu komast því í og
úr vinnu á rafmagni með tilheyrandi sparn-
aði.

sbs@mbl.is

Toyota Prius Plug á Íslandi

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Reyna nýjan raf-
magnsbíl í Reykjavík

Bíllinn er hlaðinn með
sextán ampera inn-
stungu. 

Á hverri hleðslu kemst
bíllinn tuttugu km. alls.

Eitt af leynivopnum Peugeot á bíla-
sýningunni í Frankfurt í þessum
mánuði verður 508 RXH-bíllinn.
Þar er um að ræða fjórdrifinn dís-

iltvinnbíl sem kemur á götuna næsta vor. Á
dögunum skruppu Peugeot-menn með eintak
til Íslands og mynduðu í íslenskri náttúru
vegna kynningar á honum. „Það hvíldi nokkur
leynd yfir þessu eins og venjulega um nýja bíla,
hann var oftast hulinn ábreiðum. Þeim finnst
mikið til náttúrunnar okkar koma því þetta er
ekki í fyrsta sinn sem Peugeot kemur hingað til
lands með nýjan smíðisgrip til frumaksturs og
myndatöku. Þeir komu á sínum tíma með 407-
hugmyndabílinn, og þeir mynduðu 308-bílinn
hér einnig vegna auglýsingaherferðar um allan
heim,“ segir Gunnar Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs Berhard
ehf., umboðsfyrirtækis Peugeot á Íslandi.

Fernskonar aksturshamur

Svonefnd Hybrid4-aflrás verður í bílnum en
þar er um að ræða 36 hestafla rafmótor fyrir
afturás og 161 hestafla 2,0 lítra dísilvél fyrir
framás. Bíllinn er einkar sparneytinn því hann
fer aðeins með 3,5 lítra í 100 km akstri.

Meðal staðalbúnaðar verða rafstillt fram- og
aftursæti, svonefnd framrúðuglæja sem varpar
upplýsingum um aksturinn á framrúðuna, 18
tomma felgur, glerþak, reyklitaðar hlið-
arrúður, leðuráklæði og nýjasta kynslóð hljóm-
flutningstækja og gervihnattaleiðsögubúnaðar
og xenon-aðalljós.

Hægt verður að velja um ferns konar akst-
ursham, sjálfvirkan, menungarfrían (ZEV),
fjórhjóladrifinn og sportham. Í ZEV-ham verð-
ur hægt að skreppa í stuttar ferðir á rafmót-
ornum einum og sér. Gírkassinn verður hálf-
sjálfvirkur með vali á handstýrðri
þrepaskiptingu. RXH-bíllinn er á sama und-
irvagni og 508 SW langbakurinn en samt tals-
vert frábrugðinn. Hæð undir lægsta punkt er
meiri og yfirbyggingin er mun sportlegri, felg-
ur sérsniðnar og framstuðari og grill er alveg
nýtt. Þá eru þrenn auðkennandi díóðudagljós
hvorum megin neðanvert á framendanum sem
mynda eins konar „ljónsklær“.

300 eintök

Sérleg útgáfa af RXH-bílnum, sem smíðuð
verður í aðeins 300 eintökum, verður fáanleg
eftir frumsýningu hans í Frankfurt. Þeir verða
allir með svonefndri „Calern Brown“ lita-
samsetningu og Alcantara-klæðningu í innra
rými. 

agas@mbl.is

Ævintýralegur bíll myndaður í íslenskri náttúru á dögunum 

Brunað í Búlandshöfða og Kirkjufellið við Grundarfjörð í baksýn. Peugeot 508 RXH á Íslandi í sumar.

Nýju flaggskipi Peugeot
var frumekið á Íslandi

„Síðustu árin hafa verið miklar framfarir hjá Peugeot. Byggt er á hefð-
bundinni díseltækni, hún þróuð áfram og framleiddir bílar sem eyða al-
veg ævintýralega litlu. Núna er Peugeot 508 kominn á markað og sjálf-
skiptir díselbílar þessarar gerðar sem eru með micro-hybrid-tækninni
eyða bara 4,4 á hundraðið í blönduðum akstri. Á tankfyllinni er hægt
að fara 1.800 kílómetra – það er hringveginn og til viðbótar héðan frá
Reykjavík og norður á Akureyri. Ég efast um að svona sparneytnir bílar
séu nokkurs staðar til,“ segir Gunnar Gunnarsson hjá Bernhard. 

Gunnar telur bílnum til mikilla tekna að vera knúinn hefðbundnum
orkugjöfum sem fá megi á þjónustustöðvum olíufélaganna hringinn í
kringum landið. Vissulega séu að koma á markaðinn æ fleiri tegundir

bíla knúnar metani, sem sáralítill útblástur fylgi, en þar fylgi sá böggull skammrifi að af-
greiðslustöðvar metans á landinu eru aðeins tvær, það er í Reykjavík og Hafnarfirði, og
því henti slíkir bílar ekki annars staðar en á höfuðborgarsvæðinu. „Fólk sýnir meng-
unarlitlum bílum sífellt meiri áhuga. Eigi að síður ræður skattlagningin mestu. Áður fyrr
voru bílar á Íslandi bara í tveimur tollflokkum en núna eru þeir orðnir tíu og í þá er valið
skv. mengun. Þessi neyslustýring hins opinbera hefur mikil áhrif.“sbs@mbl.is

Stórstígar framfarir og þróun hjá Peugeot

Meiri áhugi á mengunarlitlum bílum

Gunnar 
Gunnarsson.



Volkswagen Passat. Eftir að tímareim var
endurnýjuð, segir bréfritari, fór ég að finna
fyrir hökti í vélinni á lágum snúningi og snún-
ingsmælir verður óstöðugur og kippist til um
100 snún./mín. Lét það lengi gott heita. En
núna er þolinmæði þrotin.

Bensínsíu þarf að endurnýja 
VW Passat: Aflleysi
Spurt: Fyrir fjórtán árum keypti ég nýjan sjálf-
skiptan VW Passat með 1,9 lítra túrbóvél sem
með „kubbi“ skilar 130 hö. Bílnum hefur verið ek-
ið 280 þús. km. Ekkert hefur komið upp á annað
en hefðbundið viðhald, svo sem vökvar og síur
sem sinnt hefur verið eins og handbók bílsins seg-
ir til um. Eftir að tímareim var endurnýjuð í 210
þús. km (2. sinn) fór ég að finna fyrir hökti í vél-
inni á lágum snúningi (1600 snún./mín). Snúnings-
mælir verður óstöðugur og kippist til um 100
snún./mín. Lét það lengi gott heita og handskipti
niður þá sjaldan gerðist. Lét athuga sjálfskipt-
inguna hjá Jeppasmiðjunni. Ekkert fannst að
henni. Nú hefur þetta verið að ágerast, einkum
þegar vélin erfiðar og sýnu verst þegar farið er
upp í móti með kerru í eftirdragi. Bilunarljós lýsir
ekki og „sérfræðingar“ hafa giskað á ýmislegt.
Hvað telur þú að sé að hrjá vélina?
Svar: Jafnvel þótt bilunarljósið lýsi ekki ráðlegg
ég þér að láta lesa minni tölvunnar, t.d. hjá Bílvogi
í Kópavogi (en þeir eru sérhæfðir í VW/Skoda/
MMC). Þótt bilunarljósið lýsi ekki getur kóði ver-
ið skráður. Tel að það sé einungis tilviljun að þetta
hafi komið upp eftir tímareimarskiptin. Sé enginn

kóði skráður myndi ég gruna pústþjöppuna um
græsku; hún gæti verið ónýt (farin að taka út í og
festast) eða stýringin milli inngjafar og þjöppu
biluð, framhjáhlaupsloki bilaður o.s.frv. Ástæða
er til að benda á að Vélaverkstæðið Kistufell selur
pústþjöppur frá A-Research og TRW (frumbún-
aður) á hagstæðu verði.

Toyota Celica: Hikstar
Spurt: Er með Celicu. Vélin hefur verið að missa
afl og versnar með hverjum mánuðinum. Búið að
endurnýja kerti tvisvar og láta mæla sogkerfið á
vélinni en án árangurs. Mest ber á gangtruflun í
lausagangi og þegar taka á af stað kokar vélin og
snúningur næst ekki upp nema gjöfin sé pumpuð.
Í akstri hikar vélin sé gefið hressilega inn en tek-
ur svo við sér.
Svar: Byrjaðu á því að setja isopropanól (rakav-
ara) í bensíngeyminn. Þá ertu búinn að útiloka að
rakamettað bensín geti valdið þessu. Næst myndi
ég skoða nýju kertin. Séu þau dökk og sótug ligg-
ur beinast við að athuga kertaþræði og háspennu-
kefli (fer eftir árgerð hvernig sá búnaður er).
Bensínsíu þarf að endurnýja einu sinni á ári – hún
gæti valdið þessari gangtruflun. Hún er á hval-

baknum undir bremsukútnum. Annað sem ekki er
hægt að útiloka eru fastir ventlar. Þá má stundum
losa með því að endurnýja smurolíuna með syntet-
ískri smurolíu 5w –30. Hana færðu ódýrasta frá
Valvoline hjá Poulsen.

Líflegri Renault Megané?
Spurt: Keypti ódýran Renault Megané Opera.
Vélin í honum er 1,6 lítra, 8 ventla Mk
1(90hp/67kW). Er ekki hægt að hleypa meira lífi í
svona vél með tölvukubbi? Ég sá í einhverju tíma-
riti tölvukubb sem nefnist „Megasquirt“ sem á að
auka afl og snerpu. Veistu til þess að hægt sé að fá
svona græjur hérlendis?
Svar: Ég hef hvergi séð svona trimmdót fyrir Re-
nault nema í Frakklandi og Bretlandi og þá ein-
ungis fyrir Megané og Clio II (16 ventla vélina).
Það eru verkstæði hérlendis sem tjúna bílvélar,
t.d. Subaru, Honda og fleiri. Prófaðu að spyrja þá
sem eru á þannig bílum.

Leó M. Jónsson svarar spurningum um bílamál

Leó M. Jónsson vélatæknifræðingur
leoemm@simnet.is
(Ath. Bréf geta verið stytt. Eldri spurningar og ítarlegri svör eru birt á
www.leoemm.com)

Morgunblaðið/Ómar
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Sterk lykt upp af leirhverum og
frá virkjunum getur verið
hættuleg við innöndun. Færri
vita að brennisteinsvetni getur
valdið alvarlegum skemmdum
á fjarskiptatækjum, mælitækj-
um, myndavélum og tölvubún-
aði bíla, með því að oxa snertla
sem húðaðir eru með silfri og/
eða platínu (sömu áhrif og
hitaveituvatn hefur á silfur-
borðbúnað). Því skyldi halda
bílum og tækjum fjarri hvera-
gufu eða verja sérstaklega.

Ábending

Brenni-
steinsvetni

Opið laugardaga og sunnudaga frá kl. 11-17 – Pantaðu bás á www.kolaportid.is

Komdu og verslaðu
allskyns vörur,
notaðar og nýjar
og gæða matvæli.

Það er alltaf
skemmtileg stemning

í Kolaportinu.

Eftirtaldir aðilar verða í Kolaportinu um helgina:

KOLAPORTIÐ
Eldri útgáfur af bókum

Þórbergs verða til
sýnis um helgina
hjá Þorvaldi.

Einnig handrit Þórbergs.

Þórbergur Þórðarson

Eftirprentanir eftir gömlu
meistarana.

Kjarval, Jón Stefánsson,
Þorvald Skúla,

Gunnlaug, Mugg og fl.

Antíkbásinn
S: 848-1937

(á móti kókosbollunum)

Þurrkaður saltfiskur

Siginn fiskur

Saltaðar gellur

Gagnfræðanemar á skautum á
pollinum á akureyri 1925 Frímerkjahornið

Reynir - 896 5142

EKKI HENDA NEINU!

Það gætu falist verðmæti í
frímerkjum, gömlum umslögum
póstkortum, seðlum og gömlum

reikningum.

Hringdu og fáðu leiðbeiningar.

Ágústmánuður hjá þýskum bíla-
framleiðendum var fengsæll vest-
anhafs og allir seldu þeir meira í
Bandaríkjunum en í sama mánuð í

fyrra. Vöxtur
Audi var mest-
ur, eða 11,1%
og Volkswagen
seldi 10,4%
fleiri bíla. Það
sem vekur enn-
fremur athygli
er hve mikil

aukning er í sölu dísilbíla frá fyr-
irtækjunum. Til dæmis voru 69%
seldra Audi A3-bíla með dísilvél og
fjórðungur allra seldra Volkswagen-
bíla. 

Dísilbílar hafa alls ekki átt upp á
pallborðið hjá bandarískum kaup-
endum, en nú eru greinilega breytt-
ir tímar. Söluaukning Porsche var
7%, BMW 6,5% og Mercedes Benz
5,4%. Volkswagen er söluhæsta
þýska merkið með 25.232 bíla
selda í ágúst. Af lúxusmerkjunum
er BMW söluhæst með 20.815 bíla
og rétt á eftir kemur Benz með
20.728 bíla, en Audi seldi 10.201.
Mini, sem framleiddur er af BMW
átti þó ekki eins góðan mánuð, en
sala hans minnkað um 29,7%

finnurorri@gmail.com

Þýskir selja vel í 
Bandaríkjunum

Vöxtur Audi
var mestur

Vantar nýlega bíla
á staðinn og á skrá.

Innisalur,
stórt útisvæði,

öryggismyndavélar

Nýja bílahöllin
sími 5672277
www.nyja.is

M.BENZ E 200 kompressor
komp (041). Árgerð 2007,
ekinn 68 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 3.790.000.
Rnr.111499.

VOLVO Xc90 awd. Árgerð
2008, ekinn 69 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 7.300.000.
Rnr.111769.

CHRYSLER Town - country
touring. Árgerð 2010, ekinn
49 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 5.985.000. Rnr.111598.

CADILLAC Escalade awd.
Árgerð 2007, ekinn 91 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur.
Verð 6.990.000. MÖGUL
90% LÁN Rnr.111728.

TOYOTA Corolla verso 1,6
vvti. Árgerð 2008, ekinn 47
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
2.190.000. Mögul 90% lán
Rnr.111733.



Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð bílanna getur verið frábrugðin myndunum í auglýsingunni. Nánari upplýsingar veita ráðgjafar Ford á Íslandi.
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Finndu okkur

á fasbókinni
Brimborg
á Facebook

Volvo á Íslandi

Max1
á Facebook

Vélaland
á Facebook

Saga bílaleiga
á Facebook

Dollar bílaleiga
á Facebook

Thrifty bílaleiga
á Facebook

Ford á Íslandi Citroën á Íslandi Mazda á Íslandi FordTruckáÍslandikomdu í
hópinn

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 | ford.is

Aldrifinn Ford Kuga dísil 2,0
TDCi, 140 hestöfl með 320 Nm
togkraft. 6 gíra beinskiptur. Notar
aðeins 5,1 ltr. dísil á hundraðið í
langkeyrslu. 5 dyra og fallegur.
Koltvísýringur CO2 159 g/km.
Fáanlegur með sjálfskiptingu.

Vertu í hópi þeirra bestu
Veldu Ford í dag

Verð frá 2.420.000 kr. Veldu Ford C-Max

Verð frá 3.350.000 kr.
Fáanlegur langbakur

Verð frá 3.670.000 kr.

Verð frá 4.340.000 kr.
Fáanlegur langbakur

Veldu Ford Fiesta

Veldu Ford Focus

Opið milli 9 og 17 í dag

Veldu Ford Kuga AWD

Veldu Ford Mondeo

3YDDU Í 5P4RN4Ð. K0MDU Í 3R1M30RG. K4UPTU ALDR1F1NN OG 5P4RN3YT1NN SP0RTJ3PP4, F0RD KUG4 í D4G.

FÁÐU ÞÉR VÉLSLEÐA EF ALDRIFINN FORD KUGA DUGIR ÞÉR EKKI.

Kynntu þér vandlega framlengda
verksmiðjuábyrgð Ford.

Verð frá 5.690.000 kr.

Nýr sportjeppi
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Mest vaxandi bílafram-
leiðandi heims, Kia,
sendir nú frá sér hvern
endurhannaðan bílinn

á fætur öðrum. Allir eiga þeir það
sammerkt að vera hannaðir af Peter
Schreyer, aðalhönnuði Kia, sem áður
starfaði hjá Volkswagen og Audi.
Mikill fengur virðist vera í Peter því
honum hefur enn eina ferðina tekist
vel upp við hönnunina og afrakst-
urinn í þetta sinn er Kia Rio, bíll í b-
stærðarflokki. 

Blaðamaður fékk að kynnast þess-
um bíl í Portúgal í síðasta mánuði og
reynsluók honum í höfuðborginni og
nágrenni.

Innri og ytri fegurð

Kia Rio hefur tekið mjög miklum
útlitsbreytingum. Er nú einn allra
snotrasti bíllinn í þessum stærð-
arflokki. Við hönnun hans hafa verið
farnar svipaðar leiðir og við fyrri bíla
Kia sem tekið hafa mjög miklum
breytingum undanfarið, svo sem Pic-
anto og Sportage. Voru þeir reyndar
ekki fríðir áður, en nú eru breyttir
tímar. Að framan hefur grillið
minnkað og hefur „tigernose“ fjöl-
skyldusvipinn, en loftinntak að neð-
an er í staðinn ógnarstórt. Fyrir vik-
ið verður hann grimmur og
rennilegur. Á hlið er bíllinn einkar
fallegur með rísandi línu aftur eftir
bílnum og afturrúðan talsvert minni
en sú fremri og gerir það hann sport-
legan. 

Að aftan einkennir hann frekar
nett og ávöl rúða í afturhleranum,
flott afturljós og frekar stór, út-
stæður og kraftalegur stuðari.
Heildarútlitið er sérlega vel heppnað
og kórónað með einum af flottustu

17" álfelgum sem sést hafa og minna
þær reyndar á Golf GTI-felgurnar,
og eru svartar að innanverðu. Bíllinn
er eingöngu í boði 5 dyra í fyrstu en á
næsta ári kemur hann einnig 3 dyra. 

Að innan er Kia Rio nútímalegur
og vel frá genginn. Sumar útfærsl-
urnar sem í boði voru í reynsluakstr-
inum voru sérlega fallegar, ekki síst
þær sem voru leðurklæddar. Inn-

réttingin og staðalbúnaður bílsins
eru raunar ekki eins og venja er með
bíla í b-flokki, heldur fer langt fram
úr væntingum. Skottið er ekki sér-
lega stórt, eða 288 lítrar og telst það
meðalstærð í flokknum. Rými fyrir
aftursætisfarþega er sérdeilis gott
og höfuðrými mikið. Bíllinn hefur
lengst um 7 cm milli kynslóða og nýt-
ur fótarými aftursætisfarþega þess
og vel fer um tvo aftur í, eða þrjú
börn.

Góðar dísilvélar

Kia Rio verður í boði með 4 vél-
arkostum, 1,1 og 1,4 l dísilvélum og
1,25 og 1,4 l bensínvélum. Eins og
fyrri daginn eru dísilvélarnar miklu
betri kostur en bensínvélarnar og í
reynsluakstri kom í ljós að þær
henta bílnum miklu betur, eru kraft-
meiri, eða öllu heldur togmeiri og

Finnur Orri Thorlacius reynsluekur Kia Rio 1,4 dísil

Gerbreyttur 
og snotur Rio

Morgunblaðið/

Kia Rio 1,4 dísel árg. 2012

• 1,4 l. díselvél/túrbína
• 90 hestöfl/220 Nm
• 6 gíra beinskipting

• 5 sæti
• Bakkmyndavél
• Start/Stop tækni

• Eyðsla bl. akstur: 5,1
• CO2 g/km: 120
• Eldsneytisrými: 43 l.

• 17” álfelgur
• Skottrými: 288 l.
• 7 ára ábyrgð

• 0-100: 11,5 sek.
•Hám.hraði: 183 km
• Framhjóladrif

• Verð: Undir 3 millj. kr
• Eigin þyngd: 1.066 kg.
• Umboð: Askja

Gerbreyttur og snotur Rio. Skottrými má stækka með því að fella aftursæti.

Kia má vera mjög sann-
fært um ágæti bíla sinna
til að leggja í svona langa
ábyrgð, en bilanatíðni
nýrri bíla fyrirtækisins
bendir reyndar til þess að
þeir eigi alveg fyrir þessu
kostaboði. 

Bíldshöfði 12 · 110 Rvk · 5771515 · skorri.is
SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM

12 volt díóðuljós

12v 1,3w12v 1,3w

12v 2,5w 12v 1,66w 12v 1,66w

12v 1,0w

12v 1,2w 12v 1,0w

Tilvalið fyrir sumarbústaði með sólarorku
Eyða allt að 90% minni orku en halogen

12v 3,0w

Kia Rio er snotur bíll. Á hlið er bíllinn fal-
legur með rísandi línu og afturrúðan tals-
vert minni en sú fremri og gerir það hann
alveg sérstaklega sportlegan. 
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eyða auk þess minna. Reyndar er
bíllinn með minni dísilvélinni heims-
meistari í lítilli eyðslu með 3,2 l. með-
aleyðslu á 100 km. Þar slær hann við
Smart ForTwo, sem þó er ekki nema
2 sæta bíll og svakalega léttur. 

Minni dísilvélin er 75 hestöfl og er
með rafal eins og sú stærri. Með
henni mengar bíllinn aðeins 85 g/km
og setur með því ný viðmið bíla sem
ekki eru knúnir af öðrum aflgjöfum.
Stærri dísilvélin er 90 hestöfl og 220
Nm togkraft og með þessari vél er
bíllinn hrikalega skemmtilegur og al-
gert leiktæki. Þetta er eina vélin sem
gefur bílnum sportbílatilfinningu.
Minni bensínvélin, 1,25 l er 85 hestöfl
en sú stærri 109. Þessar vélar menga
aðeins 109 og 124 g/km og falla því
eins og dísilvélarnar í lágan vöru-
gjaldsflokk sem tryggir lágt verð á
bílunum. 

Búast má við að ódýrasta útfærsla
bílsins verði á um 2,2 milljónir króna
og sú dýrasta mun ekki ná að teygja
sig í 3 milljónir, þrátt fyrir mikinn
aukabúnað, aflmikla vél og fallegar
felgur. 

Askja, sem er með umboð Kia-bíla
á Íslandi, á von á að sala á Kia Rio
hefjist í þessum mánuði. 

Sjö ára ábyrgð

Aksturseiginleikar Kia Rio eru
hreint afbragð og mjög gaman var að
aka bílnum um þröng stræti sögu-
bæjarins Sintra eða um þéttsetnar
götur Lissabon. Bíllinn er þéttur og
vel hljóðeinangraður og ljóst er að
hann er vel samansettur, enda full
ástæða til fyrir framleiðandann sem
býður þennan bíl eins og allar aðrar
gerðir Kia með sjö ára ábyrgð. Það
er langt umfram það sem aðrir bíla-

framleiðendur í heiminum bjóða. 
Kia má vera mjög sannfært um

ágæti bíla sinna til að leggja í svona
langa ábyrgð, en bilanatíðni nýrri
bíla fyrirtækisins bendir reyndar til
þess að þeir eigi alveg fyrir þessu
kostaboði. Allir bílarnir sem prófaðir
voru voru með beinskiptingu en bíll-
inn verður einnig í boði með sjálf-
skiptingu. Segjast verður þó eins og
er með flesta bíla af þessari stærð að
beinskipting hæfir þeim mun betur. 

Búast má við því að Kia selji vel af
þessum vel heppnaða bíl. Hann er jú
í flokki bíla sem telja 27% allra
seldra bíla í heiminum, b-flokki. Auk
þess setur hann ný viðmið í eyðslu
sem nýtist vel á þessum tímum og
svo er hann bara svo ári flottur og er
ljósárum á undan forvera sínum
hvað það varðar.

finnurorri@gmail.com

Frágangur að innan er allur hinn besti og íburður í fallegustu útfærslum bílsins sem kemur á Íslandsmarkað í október nk.

„Mér er til efs að á heimsvísu
megi finna eyðslugrennri bíla en
þessa nýju útgáfa af Kia Rio.
Með sparneytinni díselvél eyðir
nýr Kia Rio aðeins 3,2 lítrum af
olíu í blönduðum akstri og út-
blástur þeirra af gróðurhúsaloft-
inu CO2 er aðeins 85 gr. á hverja
100 kílómetra, sem er það
lægsta sem uppgefið er af bílum
með hefðbundna orkugjafa.
Bensínbílarnir eyða litlu meira og
eru sömuleiðis mjög hagkvæmir
með tilliti til mengunar,“ segir
Jón Trausti Ólafsson fram-
kvæmdastjóri Bílaumboðsins
Öskju.

Fyrstu bílarnir af gerðinni Kia
Rio eru á leiðinni í skip og verða
komnir á Íslandsmarkað í októ-
ber. Markhópurinn er, að sögn
framkvæmdastjórans, ekki síst
ungt fólk rétt eins og aðrir sem
eru að leita eftir sportlegum,
öruggum og eyðslugrönnum bíl-
um. 

„Í nánast öllu löndum Evrópu
og víðar er þróun í bílasölu í átt
að hagkvæmni, það er helst í
Austurlöndum fjær sem bens-
ínhákar eru eftirsóttir og seljast

vel. Íslendingar eru hins vegar
flestir með sömu sjónarmið og
Evrópubúar. Í dag er spurt um
minni bíla, eyðslugranna og
mengunarlitla. Þetta eru allt gildi
sem við teljum að Kia standi vel
undir enda hefur salan hér á
landi aukist mjög að undanförnu.
Í fyrra seldum við á fyrstu átta

mánuðum ársins sextíu nýja Kia
en erum núna komnir í um 300,“
segir Jón Trausti sem á næstunni
fær á markaðinn auk Kia Rio
annan enn minni bíl, Kia Picanto
– auk þess sem framleiðandinn
setur á markað tvær nýjar gerðir
bíla á næsta ári sem ekki hefur
verið gert uppskátt um.

Nýr Kia Rio á Íslandsmarkað í október

Spurt um minni bíla og megnunarlitla 

Jón Trausti Ólafsson framkvæmdastjóri Öskju

Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík
Sími 590 2100 · askja.is

Nánar á www.askja.is

Opið virka daga frá 9 -18Opið virka daga frá 9 -18

Laugardaga frá 12-16Laugardaga frá 12-16

Gott úrval
notaðra bíla

Verð kr. 10.900.000

Mercedes-Benz GL-Class
árg. 2007, ekinn 69 þús. km

2987cc, dísel, sjálfsk.

Álfelgur

Hlaðinn aukabúnaði

Verð kr. 2.390.000

Kia cee’d
árg. 2010, ekinn 41 þús. km

1396cc, bensín, beinsk.

Álfelgur

Nýlegur og vel með farinn

Verð kr. 9.990.000

Mercedes-Benz ML63 AMG
árg. 2007, ekinn 78 þús. km

6209cc, bensín, sjálfsk.

Álfelgur

Hlaðinn aukabúnaði

Verð kr. 3.160.000

BMW 118i
árg. 2008, ekinn 22 þús. km

1800cc, bensín, sjálfsk.

Álfelgur

Lítið ekinn gullmoli

Verð kr. 2.090.000

Mercedes-Benz A150
árg. 2006, ekinn 55 þús. km

1500cc, bensín, beinsk.

Álfelgur

Framdrif

Verð kr. 2.390.000

Audi A3
árg. 2007, ekinn 40 þús. km

1595cc, bensín, beinsk.

Álfelgur

Framdrif

Verð kr. 4.350.000

Kia Sorento 4x4
árg. 2009, ekinn 62 þús. km

2500cc, dísel, sjálfsk.

3,5 tonna dráttargeta

Þakbogar

Verð kr. 3.450.000

Nissan Qashqai SE 4x4
árg. 2009, ekinn 41 þús. km

2000cc, bensín, sjálfsk.

Álfelgur

Leður

Verð kr. 7.590.000

Jeep Cherokee Crd LTD 4x4
árg. 2008, ekinn 17 þús. km

3000cc, dísel, sjálfsk.

Álfelgur

Leður

Kom á götuna 2010

Tilboðsverð

kr. 1.790.000!
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Nýr HX1 hugmyndabíll
Peugeot hefur verið
sviptur hulum en hann
verður aðalstykkið á

bás franska bílsmiðsins á bílasýn-
ingunni í Frankfurt í september. Í
honum eru farnar alveg nýjar leiðir
við hönnun fjölnota bíla (MPV)

Óhætt er að segja að HX1 sé ný-
stárlegur að útliti en hann verður
með sæti fyrir sex manns og búinn
hátæknibúnaði, þar á meðal tvin-
naflrás þar sem spila saman dísilvél
og rafmótor, svonefndum „hálf-
skæra“ hurðum og vindskeiðum
sem skjótast sjálfkrafa út úr bíln-
um þegar hratt er farið.

Straumfræðin nýtt

Með sína 4,95 metra er HX1 13,5
sentimetrum lengri en Ford Galaxy
en samt þremur sentimetrum lægri
en Mini. Hliðarhurðirnar fjórar
opnast afturábak og upp og að-
gengi í hann er því einstaklega
mikið.

Við hönnunina hafa möguleikar
straumfræðinnar verið nýttir til að
bæta loftflæði um yfirbygginguna.
Þannig opnast pílárar í felgunum
og mynda flatt yfirborð á ferð og
vindklýfir og tvær hliðarsvuntur
efst á afturendanum skjótast út á
100 km/klst. ferð. Er viðnámstala
yfirbyggingarinnar aðeins 0,28 sem
er óvenju lágt.

Bílsætin eru í þremur röðum, tvö
í hverri og má færa miðsætin til
eftir þörfum en þau renna út úr
baki framsætanna. Í innra rýminu
er að finna minibar og kaffivél og
saumuð leðuráklæði, eikarlistar og
burstaður málmur skapa lúx-
usviðmót.

Undir áhrifum

Í aflrásinni er 2,2 framdrifin dísil-
vél og 94 hestafla rafmótor knýr
afturöxulinn. Samtals 295 hestöflum
úr að spila en aflrásin er afbrigði af
Hybrid4 aflrásinni sem brúkuð er
annars vegar í Peugeot 3008 Hy-
brid4 bílnum og 508 RXH-bílnum.
Með rafmótornum eingöngu má aka
bílnum 30 kílómetra. Í blönduðum

akstri er bíllinn sagður fara með 2,7
lítra eldsneytis á 100 km og losa að-
eins 83 g/km af koltvíildi.

Ólíklegt er að HX1 bíllinn eigi
eftir að fara í framleiðslu sem slíkur
en búast má við að framtíðarbílar
Peugeot verði tæknilega og útlits-
lega undir miklum áhrifum frá hon-
um, ekki síst arftaki 5008 MPV-
bílsins.

agas@mbl.is

Peugeot fer ótroðnar slóðir með HX1

Nýstárlegur að útliti 
Hið rennilega svipmót
Peugeot HX1 minnir
meira sportlega á
fólksbíla en fjölnotabíl.

Aðgengi að bílnum er auðvelt þegar
dyrnar opnast upp og aftur.

MURANO
Nýskráður 1/2007, ekinn 48 þ.km,

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.990.000

NISSAN

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

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.650.000

HYUNDAI

ALMERA COMFORT
Nýskráður 9/2001, ekinn 177 þ.km,

bensín, 5 gírar.

Verð kr. 520.000

CR-V EXECUTIVE
Nýskráður 10/2007, ekinn 74 þ.km,

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.750.000

HONDA

CR-V ADVANCE
Nýskráður 2/2001, ekinn 198 þ.km,

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 970.000

HONDA

CIVIC LS V-TEC
Nýskráður 8/2004, ekinn 115 þ.km,

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.190.000

HONDA

YARIS SOL 1.3i
Nýskráður 6/2008, ekinn 65 þ.km, bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.850.000

TOURAN
Nýskráður 2/2004, ekinn 107 þ.km, bensín, 6 gírar.

Verð kr. 1.350.000

ACCORD SPECIAL EDITION
Nýskráður 10/2007, ekinn 48 þ.km, bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.680.000

TOYOTA VOLKSWAGEN HONDA

CR-V ES
Nýskráður 1/2005, ekinn 127 þ.km,

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.950.000

HONDA

307 XT
Nýskráður 2/2003, ekinn 71 þ.km,

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.050.000

PEUGEOT

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

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.450.000

HONDA

1007 SPORTY 1.6
Nýskráður 11/2005, ekinn 72 þ.km,

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 890.000

PEUGEOT

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.isOPIÐ LAUGARDAGA MILLI KL. 12:00 og 16:00

NOTAÐIR BÍLAR Á FRÁBÆRU VERÐI

NISSAN

Bílar

LINCOLN NAVIGATOR ´05
Ekinn 106 þús. km. Verð 4.300 þús. Skipti.
S. 693 8587.TOYOTA RAV4 2005

Toyota Rav4 2,0 VVT-i 10/2005, ekinn 84 þ.
km, bensín, sjálfskiptur, filmur og spoiler.
Glæsilegt eintak. Áhvílandi: 1.200.000.-
Verð: 2.150.000.- Sími 898 2130.

TOYOTA LAND CRUISER 100
Dísel, árgerð 5/2004, ekinn 204 þús. km.
Leður, lúga, dráttarkúla. Með nýju skipt-
ingunni. Ásett verð 4980 þús. Fæst á 4300
þús. staðgreitt. Uppl. í síma 820 5025.

VOLVO XC 70 AWD
Til sölu Volvo XC70 AWD árgerð 2004,
ekinn 109.000 km, bíll í góðu standi.
Verð 2.500 þ. Áhvílandi 1 mil.
Upplýsingar í síma 861 6131.

MITSUBISHI L200 DOUBLE CAB ´05,
SJÁLFSK.
Sk. 2012, ek. 187.000, dísel. Nýleg tíma-
reim, ný viftureim, nýlegt í bremsum, nýir
rafgeymar, nýlega upptekinn altenator,
nýjar fjaðrir, dráttarbeisli fylgir.
Áhvílandi: 1.650.000 kr., yfirtaka með nýju
láni/möguleg skipti. Uppl. í síma 866 3854.

OPEL CORSA 1,4 MÓDEL 2008,
EKINN AÐEINS 21 Þ. KM. SJÁLFSKIPTUR
Eyðslugrannur. Eins og nýr. Ásett verð
1.890 þús.
Uppl. í síma 899 9596.

- nýr auglýsingamiðill

���� 569-1100
finnur@mbl.is
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M. BENZ ML 55 AMG ÁRG. 07/2000
V8 350 hö. Innfluttur af umboði. Ek. 182 þ.
km. Svakalega gott eintak. Ásett verð
2.870 þús. Skoða skipti á ódýrari eða mjög
gott staðgreiðsluverð.
Uppl. í síma 899 9596.

MERCEDES BENZ 300E, ÁRGERÐ 1990
TIL SÖLU
Einstakt eintak að gæðum,umhirðu og
útliti að innan sem utan. Sex cyl., sjálf-
skiptur. Innfluttur 2003, þá ekinn 85 þús.,
nú 174 þús. Tveir eigendur. Þaklúga,
aukafelgur o.fl. Ryðlaus. Nýskoðaður.
Aðeins bein sala, fast verð 750 þús.
Áhugasamir hafið samband á netfangið
asgeirsi@mos.is og hringt verður til baka.

MAZDA 6 T
Nýskr. 8/2006, ekinn 102 þ. km, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.650.000. Rnr. 110204.

Mikil sala! Vantar bíla á söluskrá.
Sími 578 8181.

TIL SÖLU FORD LCF SENDIBÍLL
Árgerð 2006, stöðvarleyfi getur fylgt.
Ekinn 8000 mílur.
2 RAFMAGNSTJAKKAR
Einnig til sölu: Rocla Bull, lyftigeta 1300 kg
og Rocla Bull, lyftigeta 1600 kg.
Upplýsingar:
Bæjarbíll ehf., í síma 557 9229 – 896 1525.

VANTAR BÍLA Á SÖLUSKRÁ.
MIKIL EFTIRSPURN!

iBill.is
Sími 578 8181.

SKODA OCTAVIA ELEGANCE COMBI
TURBO. Nýskr. 5/2002, ekinn 129 þ. km,
bensín, 5 gírar. Verð 790.000. Rnr. 110526.

Mikil sala! Vantar bíla á söluskrá.
Sími 578 8181.

VW GOLF HIGHLINE 8V
Nýskr. 7/1999, ekinn 197 þ. km, bensín, 5
gírar. Verð 450.000. Rnr. 110622.

Mikil sala! Vantar bíla á söluskrá.
Sími 578 8181.

FORD FIESTA TREND
Nýskr. 6/2007, ekinn 90 þ. km, bensín, 5
gírar. Verð 1.190.000. Rnr. 110203.

Mikil sala! Vantar bíla á söluskrá.
Sími 578 8181.

HONDA HR-V SMART
Nýskr. 7/2003, ekinn 107 þ. km, bensín, 5
gírar. Verð 990.000. Rnr. 110549.

Mikil sala! Vantar bíla á söluskrá.
Sími 578 8181.

PEUGEOT 307 PERFORMANCE 1.6I SW
Nýskr. 4/2007, ekinn 67 þ. km, bensín, 5
gírar. Ásett verð 1.790.000 kr.
Tilboðsverð 1.299.000. Rnr. 110000.

Mikil sala! Vantar bíla á söluskrá.
Sími 578 8181.

TOYOTA AVENSIS TERRA
Nýskr. 8/1998, ekinn 231 þ. km, bensín, 5
gírar. Ásett verð 540 þús. kr.
Tilboð dagsins 333.000.
100% Visa/Euro lán til 36 mán. Rnr. 110385.

Mikil sala! Vantar bíla á söluskrá.
Sími 578 8181.

TOYOTA HILUX DOUBLE CAB
Nýskr. 11/1992, ekinn 266 þ. km, bensín,
5 gírar. Verð 390.000. Rnr. 110570.

Mikil sala! Vantar bíla á söluskrá.
Sími 578 8181.

HONDA CR-V ADVANCE
Nýskr. 5/2001, ekinn 113 þ. km, bensín,
sjálfskiptur. Verð 990.000. Rnr. 110089.

Mikil sala! Vantar bíla á söluskrá.
Sími 578 8181.

Bílalíf • Kletthálsi 2 • www.bilalif.is

bílasala
...í bílum erum við sterkir!

☎ 562 1717

Skráðu bílinn
þinn frítt hjá

bilalif.is

Skráðu bílinn
þinn frítt hjá

bilalif.is

TOYOTA HILUX D/C SR 3.0. 5/2008, ekinn
63 þ. km, dísel, 5 gírar. Ath. skipti á ód.
Verð 3.930.000. Rnr. 121248.
Baldursnesi 1, 600 Akureyri

s. 460-4300.

DODGE RAM 1500 MEGA CAB
Árgerð 2006, ekinn 60 þ. km. 5.7 bensín,
sjálfskiptur, leður, 22". Ath. ýmis skipti.
Verð 3.790.000. Rnr. 207803.
Baldursnesi 1, 600 Akureyri

s. 460-4300.

TOYOTA TUNDRA D/C LIMITED. 5/2005,
ekinn 47 þ. mílur, bensín, sjálfskiptur,
pallhús, sóllúga, leður. Verð 2.800.000.
Rnr. 131957.
Baldursnesi 1, 600 Akureyri

s. 460-4300.

DODGE RAM 2500 ST QUAD CAB 35"
1/2007, ekinn 81 þ. km, dísel, sjálfskiptur,
palllok, leður, ath. skipti á ódýrari. Verð
4.900.000. Rnr. 116244.
Baldursnesi 1, 600 Akureyri

s. 460-4300.

TOYOTA HILUX D/C SR 3.0 33". 6/2008,
ekinn 105 þ. km, dísel, sjálfskiptur, pallhús,
heitklæðning, krókur, filmur. Ath. skipti á
ód. Verð 4.780.000. Rnr. 132017.
Baldursnesi 1, 600 Akureyri

s. 460-4300.

TOYOTA HILUX D/C SR 3.0. 6/2007, ekinn
118 þ. km. dísel, sjálfskiptur, pallhús,
heitklæðning, krókur. Verð 3.790.000.
Rnr. 240287.
Baldursnesi 1, 600 Akureyri

s. 460-4300.

DODGE RAM 2500 MEGA CAB LARAMIE
Árgerð 2006, ekinn 98 þ. km, dísel,
sjálfskiptur, leður. Verð 4.400.000. Áhv. ca.
3,6 hjá Sp.fjárm. Rnr. 207802.
Baldursnesi 1, 600 Akureyri

s. 460-4300.

MAZDA B2500 D/C 4WD . 1/2005, ekinn
117 þ. km, dísel, 5 gírar, pallhús, heit-
klæðning, dráttarkrókur. Verð 1.790.000.
Rnr. 207758.
Baldursnesi 1, 600 Akureyri

s. 460-4300.

TOYOTA HILUX D/C SR 3.0 33". 9/2008,
ekinn 32 þ. km. dísel, sjálfskiptur, pallhús,
heitklæðning, leður, krókur, bakkskynjar-
ar, gluggavindhlífar. Verð 5.350.000. Ath.
skipti á ódýrari. Rnr. 207590.
Baldursnesi 1, 600 Akureyri

s. 460-4300.

Mótorhjól

POLARIS SPORTSMAN 800
Til sölu Polaris Sportsman 800 EFI, árg.
2008, ekið 1000 mílur, torfæruskráð. Verð
1.450 þús. Uppl. í síma 820 6842.

Ýmislegt

Hlíðasmára 14
sími 588 2122
www.eltak.is

Eltak sérhæfir sig
í sölu og þjónustu

á vogum

Bjóðum mesta úrval
á Íslandi af smáum
og stórum vogum

Hafðu samband

Hlíðasmára 14
Sími 588 2122
www.eltak.is

Bílar aukahlutir

FORD FOCUS ´06
Ek. 35 þús. km, fjarstart, ssk. 1.490 þús.
S. 693 8587.

VANTAR BÍLA Á SÖLUSKRÁ.
MIKIL EFTIRSPURN!

bill.is
Sími 578 8181.
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Enginn er betri

Violino Lisbon leðursófi.

Vsk-lausir dagar
á Violino
leðurstólum og sófum
Í september eða á meðan

birgðir endast.

Vsk afsl. = -20,3%

Cleveland Tungusofi.Violino Carlstown leðurstóll.
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Feitast í blaðinu

Álfheiður Erla er
sísyngjandi ljós-
myndari úr Mennta-
skóanum við
Hamrahlíð.

Ragna Ingólfs
notar veikari
höndina þegar hún
keppir við
kærastann.

Ourlives senda
frá sér sína aðra
breiðskífu sem er
þyngri en
sú fyrri.

12

Vissir þú að Will
Smith hafnaði að
leika Neo í Matrix
en sér ekki
eftir því? 18

Monitor kynnir
Allt og ekkert,
sem er ný síða með
ferskum
vinklum. 16

Svíi opnast: „Jag har alltid älskat andra männ!“

Svíi lokast.

Efst í huga Monitor

4

Á NETINU
OverOneCoffee.com er íslensk
bloggsíða sem sniðugt er að skoða
á meðan maður sýpur á einum
kaffibolla. Inni
á síðuna er
færslum
dælt inn
sem
fjalla
um
tísku og
hönn-
un, svo
eitthvað sé
nefnt, og er regluleg
viðkoma á henni góð leið fyrir

áhugafólk á því sviði
til að fá innblástur.

Í SPILARANN
Hljómsveitin
1860 gaf nýver-
ið út plötuna
Sagan sem er

jafnframt fyrsta
breiðskífa bands-

ins. Á plötunni er að
finna lagið Snæfellsnes,

sem fékk mikla spilun í útvarpi
í sumar, en auk þess er á henni
að finna helling af öðrum góðum
lögum á íslensku jafnt sem ensku.

Í GOGGINN
Kjúklingastaðurinn Haninn á
Suðurlandsbraut er kósí
staður með kjúklinga-
borgurum sem svíkja
enga sælkera ásamt
fjöldanum öllum
af fleiri góðum
kjúklinga-
réttum.

Monitor
mælir með

fyrst&fremst

Októberfest í september
Háskólanemar koma til með að flykkjast á Októb-

erfest um helgina. Miðarnir eru svo gott sem upp-
seldir og má því búast við að tæplega tvöþúsund manns
skemmti sér hressilega að þýskum sið frá fimmtudegi
og fram á sunnudagsmorgun.
Til að auðvelda undirbúninginn hefur Monitor tekið
saman fimm atriði sem ættu að koma þér í gírinn.

1Æfðu þig að drekka mikinn vökva á skömmum
tíma. Þjóðverjarnir virðast hafa endalaust þol og

drekka vökva úr líterskrúsum á óæskilega litlum tíma.
En til að virðast með þýskt blóð í æðum er gott að þjálfa
vélindað upp í eins konar rör þannig að vökvinn renni
sem hraðast niður í maga.

2Horfðu á myndina Beerfest. Í myndinni fara bræð-
urnir Jan og Todd Wolfhouse með ösku föðursins til

að uppfylla fjölskylduhefðina og dreifa ösku afa síns
á Októberfest. Eins og flestir vita lenda þeir í ýmsum
ævintýrum og því ætti myndin að vera stór þáttur í
þínum undirbúning.

3Fáðu þér weinersnitzel í hvert mál. Það verður nóg
af þýskum pylsum á svæðinu þessa helgina og

því er gott að undirbúa meltingakerfið vel með því að
borða eina slíka pylsu í hvert mál alla helgina.

4Settu 99 luftballons á „repeat“. Um leið og lagið
kemur manni alltaf í gott skap þá er það svo

skemmtilega þýskt. Með því að hlusta á það eins oft
og þú mögulega getur ferðu ósjálfrátt að segja bitte og
danke schön.

5Reddaðu þér rétta búningnum. Ef þú ert karlkyns
þá færðu þér alvöru „lederhosen,“ axlabönd,

háa sokka og hatt. Ef þú ert kvenkyns þá þarftu að
útvega klút í hárið, slaufur til að skreyta flétturnar,
aðsniðinn pífukjól með reimum sem halda vel að
barminum.

Nú ef þú vilt gera grín að þjóðverjum þá segir þú
þennan brandara. Bandaríski sjóherinn: „May-

day, mayday, we‘re sinking“ Þýska landhelgisgæslan:
„What are you sinking about?“ Nánari upplýsingar
um dagskrá hátíðarinnar má finna í Fílófaxinu á
blaðsíðu 22.

Góða helgi.

Ævar Þór
Benediktsson
Planið næstu
tvo sólarhring-
ana:

Sögustundaræfing - Út-
varpsleikhúsæfing - Bjart
með köflum - Helgarvaktin
- Bjart með köflum - Ballið á
Bessastöðum. Svo sofa.
Góð helgi framundan.

9. september kl. 11:49

David Bernd-
sen Herbert
Guðmundsson
legend kom í
kaffi í dag og

var að spyrja mig hvort ég
gæti pródúsað nýja eurovision
lagið hans!

13. september kl. 17:32

Vikan á...

„Það leggst gríðarlega vel í mig að taka við
MonitorTV hljóðnemanum. Mig hefur alltaf
dreymt um að halda á þessum míkrófón enda er
þessi míkrófónn mjög góður í að pikka upp hljóð
og svo get ég ímyndað mér að þetta sé skemmti-
legt starf. Ég hlakka mikið til að rugla aðeins í
landanum,“ segir Eysteinn kátur.

Einhverjir ættu að kannast við andlitið á
Eysteini þar sem hann hefur fengið ansi mörg
innlit á myndband sitt á Youtube við lagið Hey.
Það lag gerði hann á Verzlunarskólaárum sínum
þegar hann var meðlimur í skemmtiþáttunum
12:00. Í sumar starfaði hann svo á FM 957 þar
sem hann fór ásamt vinum sínum með fólki á
fætur í morgunþáttunum Villta Vestrið. En er
hann fyndinn?

„Ég á það til að vera fyndinn stundum í einrúmi.

Sjaldnast tekst það þegar ég er innan um annað
fólk. Ég ætla að vona það besta með þessa vinnu
og vona að mér takist að vera skemmtilegur á
tölvuskjánum.“

Næsti Nilli?
Vefsjónvarp Morgunblaðsins hefur áður hýst

sjónvarpsmennina Björn Braga og Nilla sem nú
eru saman í Týndu kynslóðinni. Einhverjir kunna
að spyrja sig hvort Eysteinn hyggist feta í svipuð
spor og þeir.

„Mér á örugglega eftir að verða líkt við Nilla og
Björn Braga en ég ætla mér þó bara að vera næsti
ég sjálfur, Eysteinn, en þó verð ég undir sterkum
áhrifum frá Boga Ágústssyni. Ég ætla að reyna
að tala við allt áhugavert fólk á landinu og láta
óáhugavert fólk eiga sig. Það er búið að vera allt

of mikið af því í fjölmiðlum upp á síðkastið. Ég
ætla að vera duglegur að gera myndskeið um
það sem er lifandi og skemmtilegt í umræðunni
hverju sinni.“

Fyrsta myndbandið sem birtist með Eysteini er
myndskeið þar sem Erpur rappar á þýsku í tilefni
þess að Októberfest verður haldið hjá Háskólan-
um um helgina.

„Svo ætla ég að fara með Ómari Ragnarssyni á
rómantískt stefnumót úti í guðsgrænni náttúr-
unni þar sem við ætlum að spjalla um íslenska
náttúru og hann sjálfan. Mig langar að spyrja
hann hvernig það er að eiga fullt af bílum og
hvað honum finnst best á pylsuna.“ Eysteinn
hyggst líka spyrja Ómar hvort honum hafi aldrei
dottið í hug að gerast stuðningsmaður ÍA „því þá
væri hann kallaður Ómar ÍA.“ jrj

Í dag mun birtast nýtt andlit á MonitorTV því Eysteinn Sigurðarson

hefur tekið við hljóðnemanum forkunnarfagra. Þessi tuttuguogeins árs
gamli Vesturbæingur segist tilbúinn í að rugla í landanum.

Undir áhrifum

Óli Geir Nýtt
Dagurinn í dag á
Tene: Ég potadi
í skjaldboku og
hun missti saur,

fallegt. Ég nadi ad pirra storan
apa sem redst naestum a
mig, hann reyndi ad kyla mig
en tad var gler a milli tannig
hann kyldi i glerid, geggjad.
Afrikukona reyndi ad selja mer
armband, eg sagdi nei og hun
sagdi “you dont like me cause
im black!!!” med reydiston
tannig eg keypti armbandid.
Vann Asdisi i minigolfi, rúst!.
Tók mynd af apatippi, set tad
a FB brádum. Hitti krókódíl og
margt fleira. Kv, Sólbrenndi.

14. september kl. 19:57

6

frá Boga

EYSTEINN ÁSAMT TÖKU-
MANNINUM MAGNAÐA,
FANNARI SVEINSSYNI

Halldór Eldjárn
Hefði ekkert á
móti því að eiga
sjálflýsandi kött!
12. sept. kl. 10:00

MONITOR

TV
Farðu inn
á MonitorTV á
mbl.is og sjáðu
Eystein taka
hús á Erpi.

Mynd/Allan
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SYNGUR FYRIR STRÁK

Í ÓPERUNNI

Hvers vegna byrjaðir þú að ljósmynda?

Ég smitaðist af mörgum í fjölskyldunni minni

sem hafa áhuga á ljósmyndun og svo á ég margar

vinkonur sem hafa alltaf verið tilbúnar að sitja fyrir.

Þetta atvikaðist síðan bara þannig að ég eignaðist

mína fyrstu myndavél árið 2008 og hef verið að fikta

við þetta síðan.

Hvað þarf maður að hafa til að verða góður

ljósmyndari?

Gæði myndavélarinnar skiptir litlu máli. Næmt

auga, þolinmæði og áhugi á viðfangsefninu er

mikilvægur.

Hvað finnst þér skemmtilegast að mynda?

Mér finnst skemmtilegast að mynda fólk. Ég hef

líka mikinn áhuga á vatni og náttúru og samspili

þess við fólk. Að taka myndir af íslensku landslagi

er líka spennandi.

Ef maður skoðar heimasíðu þína má sjá myndir

sem þú hefur tekið af vinkonum þínum þar

sem þær eru berar að ofan. Ert þú svona djarfur

ljósmyndari?

Mannslíkaminn er fallegur og ég hef haft gaman af

því að mynda hann, ég geri það einmitt oft í vatni og

þar er maður oftast fáklæddur. Nekt vekur athygli

og er spennandi ef hún fer ekki yfir velsæmismörk.

Ásamt því að vera á fullu í ljósmyndun ert þú

í MH-kórnum og lærir söng hjá sjálfri Diddú.

Hvernig er að læra hjá svona „legendi“?

Hún er algjört yndi, alltaf hress og jákvæð. Ég læri

hjá henni í Söngskóla Sigurðar Demetz og hún hefur

kennt mér mjög mikið á stuttum tíma.

Þú ferð síðan með hlutverk í Töfraflautunni sem

verður sett upp í Hörpu í október þar sem þú stígur

einmitt á stokk með lærimóður þinni, Diddú.

Hvernig leggst það í þig?

Ég leik og syng hlutverkið „1. drengur“ í verkinu og

þetta er mjög spennandi, ekki síst að fá að taka þátt

í fyrstu óperunni sem sett er upp í Hörpu.

Það er lagður mikill metnaður í uppfærslu og

sjónræna hlið verksins og ég hlakka mikið til.

Ef þú yrðir að velja á milli, hvort myndir þú velja

að missa ljósmyndunarhæfileikana eða söngrödd-

ina?
Þetta er erfið spurning en ég held að ég myndi

fórna ljósmynduninni. Tónlistin á dýpri rætur í

mér. Söngnámið hófst þegar ég var þriggja ára og

áhuginn vex enn.

Hvert er eftirminnilegasta söngverkefnið annars

vegar og myndatakan hins vegar?

Það eftirminnilegasta í söngnum var uppsetning

söngskólans á Töfraflautunni árið 2009 þar sem

ég söng einmitt líka „1. dreng“. Eftirminnilegasta

myndatakan var í Sundhöllinni þar sem ég var ofan

í lauginni með myndavélina í vatnsheldu hulstri og

vinkonur mínar sátu fyrir. Við gátum ekki hætt og

vorum orðnar krumpaðar eins og sveskjur. Það var

eitthvað sem mig hafði alltaf langað að gera.

Hvað er það besta/sísta við það að vera í MH?

Það besta er að hér er fínt nám ásamt frábærum

félagsskap. Það sísta er að hér er stundum ansi

troðið og mikið af fólki.

Hvernig líst þér á nýja skólaárið?

Mjög vel, ég hef reyndar áttað mig betur á því núna

hvað tíminn er fljótur að líða og hvað maður verður

að nýta hann vel. Það er margt spennandi framund-

an og mikið af efnilegum busum sem hófu nám við

skólann í haust. Nemendafélagið er mjög öflugt og

það verður gaman að fylgjast með verkefnum þess í

haust.
elg

ÁLFHEIÐUR ERLA
Fyrstu sex: 021293.
Skólastig: Á þriðja ári í Mennta-
skólanum við Hamrahlíð.
Myndavél: Canon EOS XSi og
Canon AE-1.
Heimasíða: alfheidurerla.com
Uppáhaldslitur: Vínrauður.
Uppáhalds Disney-persóna:
Pocahontas.
Æskudraumur: Langaði alltaf að
vera leikkona sem kynni að syngja.

Álfheiður Erla Guðmundsdóttir er

sautján ára sísyngjandi ljósmyndari

úr MH. Hún fer með hlutverk í Töfra-

flautunni sem sett verður upp í október.

M
yn

d/
Eg

ge
rt

NEMI
ER NEFNDUR



6 STAÐIR
HÖFÐATORG // STJÖRNUTORG, KRINGLAN // N1 HRINGBRAUT
N1 BÍLDSHÖFÐA // SMÁRALIND // DALSHRAUN 11, HAFNARFIRÐI

VIÐ HEILSUM UPP Á ÞIG!

Nýir
og spennandi

réttir!

SERRANO.IS

Hollt og gott!
Fljótlegir, hollir og ljúffengir mexíkóskir réttir fyrir fólk sem

hugsar um heilsuna. Kíktu í heimsókn – þú hefur gott af því!
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Hljómsveitin Ourlives gefur
í dag út sína aðra breið-
skífu og ber hún nafnið,
Den of Lions. Flestir hafa
heyrt lög sveitarinnar óma

í útvarpinu en enn í dag
er fólk að átta sig á því að
hér sé um íslenska hljóm-
sveit að ræða. Monitor

spjallaði við Leif

og Bjössa í gegnum handfrjálst
bílsímakerfi þess síðarnefnda þeg-
ar þeir voru nýkomnir af æfingu.talið

Hvernig lýsið þið hljómsveitinni í 13 orðum?
B Það er góð spurning, hún er ekki svo slæm
og gæti verið verri.
Þið eruð að senda frá ykkur plötu númer tvö.
Eruð þið ekki reynslunni ríkari?
B Jú, klárlega.
L Þetta var samt svona eins og að byrja ferlið
upp á nýtt. Þetta var allt öðruvísi en fyrri
platan.
B Við komum inn í þetta fullir sjálfstrausts og
vorum alveg með hvað við ætluðum að gera
en svo fórum við einhvern veginn á byrjunar-
reit. Á síðustu plötu sömdum við til dæmis tíu
lög og níu enduðu á plötunni en fyrir þessa þá
sömdum við eitthvað um þrjátíu...
L Þrjátíu og tvö, þrjú.
B Já og tíu enduðu á plötunni. Við erum
svolítið grimmir með okkar eigin lög og erum
dómharðir á þau. Við vorum búnir að skera
þetta niður í fimm lög á einhverjum tíma-
punkti og þá þurftum við bara að gjöra svo vel

að semja meira. Við lentum í sjálfum okkur.
En gerist það þá aldrei að þið takið góðu
bútana úr mismunandi lögum sem þið ætlið
ekki að nota og setjið saman í eitt lag?
B Við höfum reynt það en það hefur ekki
verið að virka.
L Það er einhvern veginn þannig að ef þau
virka ekki strax þá hendum við því frá okkur
og förum yfir í næsta lag.
B Við eigum fullt af góðum bútum.
L Gjörið þið svo vel, hér er svakalega góður
þriggja sekúndna kafli.
Á fyrstu plötunni fenguð þið Barða Jóhanns-
son, Barða Bang Gang, til að taka upp og
útsetja með ykkur en núna eru fjórir aðilar
sem taka þátt í þessu ferli með ykkur. Finnið
þið mikinn mun á ferlinu?
B Já, við vorum að læra þetta upp á nýtt í
rauninni.
L Við erum að gera þetta meira sjálfir sem er
eitthvað sem við gerðum ekki á fyrri plötunni.

B Við vorum samt sem áður með algjöra
keppnismenn með okkur í ferlinu, höfðum
Barða í nokkrum lögum og Axel Flex í sumum.
Og það er þannig að ef maður er að vinna með
toppfólki þá lærir maður toppvinnubrögð.
Fyrstu plötunni var oft lýst sem óhefðbund-
inni blöndu af poppi og tilraunarokki. Haldið
þið ykkur á svipuðum slóðum eða takið þið
hlustendur í nýjar áttir?
B Klárlega nýjar áttir.
L En þú heyrir samt alltaf að þetta er
Ourlives.
Er hún bjartari eða er hún þyngri?
L Hún er kannski ekki beint þyngri en það er
aðeins dimmara yfir henni.
B Jú, jú. Hún er þyngri (hlær).
L (hlær). Maður er ekki dómbær á sitt eigið
efni.
B Ef þú ert að tala um grömm þá er þetta
núna komið í plast en áður var hún í pappa
svo að hún er þyngri að því leytinu til og svo

er aðeins stærri bæklingur, þannig að jú, hún
er þyngri.
B Til að útskýra þetta bara í stuttu máli þá
er platan gerð á styttri tíma þannig að hún er
meiri heild heldur en fyrri platan.
Í myndbandinu við lagið We Lost the Race
sýnið þið myndefni frá mótmælunum við
Austurvöll. Eruð þið svona pólitískir?
B Flestir tónlistarmenn sem segjast vera
pólitískir eru orðnir gamlir og hafa ekki um
mikið annað að tala þannig að mig langar ekki
að segja að við séum pólitískir en ... hins vegar
... já. Það er alltaf svolítil pólitík í okkur.
Og má lesa það út úr textunum eða hvað?
L Það má alveg lesa það út úr þeim kannski?
I‘m Ron Burgundy?
B Já, einmitt. Það er alltaf svo kjánalegt að
svara svona spurningum. Við getum sagt að
þeir séu pólitískir en svo getur það verið lygi
hjá okkur.
Lagið ykkar Out of Place var gríðarlega vin-

Þyngri
í grömmum
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sælt þegar það kom út og fólk fékk viðlagið
„figure it out some way“ alveg grimmt á
heilann. Þurfið þið alltaf að taka þetta á
tónleikum? Eruð þið orðnir þreyttir á að spila
þetta lag?
B Við erum alls ekki þreyttir á þessu lagi.
L Og við þurfum ekkert að taka þetta alltaf.
Þannig að fólk er ekkert: „Hey, takið Out of
Place“?
B Nei. En við höfum hins vegar fengið svolítið
af: „Takið Audience of One,“ eða „takið Solary
Index“ sem er mjög gaman af því að það eru
gömul lög. Við vorum einmitt að ræða það að
við þurfum að fara að æfa gömlu lögin aftur
upp.
Þannig að þið eigið alveg harðkjarna
aðdáendur?
B Við erum með það, það verður bara að
segjast alveg eins og er. Fólk sem hefur fylgt
okkur síðan 2005.
Hvernig er tónleikahald miðað við þegar þið

voruð að byrja?
L Þetta eru nú allt sömu staðirnir en núna
getur maður tekið fleiri tónleika heldur en
þá. Í stað þess að spila einu sinni á tveggja
mánaða fresti er nú hægt að spila tvisvar í
mánuði.
B Metnaðurinn núna er líka alveg í hámarki.
Hljómsveitirnar ráðast bara í stór verkefni og
fólkið er tilbúið að taka þátt í því. Menn taka
Austurbæ og fylla hann og ég held að maður
hafi ekki séð jafn mikið af því fyrir fimm árum.
L Já, fólk er að mæta á tónleika og það eru
færri bönd að koma til landsins og þess vegna
er nóg að gera hjá íslenskum tónlistarmönn-
um.
B Íslenskir tónlistarmenn eru líka bara að
verða gáfaðri.
Á myndinni sem fylgir þessari frétt eruð þið
allir með grímur. Viljið þið ekki þekkjast úti
á götu?
B Pælingin var að fylgja eftir stemningunni á

plötunni. Platan heitir einmitt Den of Lions og
því var þetta tilvalin mynd.
Og þið áttuð bara grímurnar til inni í skáp?
L Já. Við áttum þetta til. Vippuðum þessu bara
fram og skelltum á okkur í tilefni dagsins.
Þið eyðið miklum tíma í að stúdera ykkar
hljóm og oft fylgir ykkar vinnu mikil
fullkomnunarárátta. Líður ykkur betur í
stúdíóinu heldur en á tónleikum?
L Já og nei.
B Þetta var svolítið erfið plata og við gáfum
allt í þetta á mjög stuttum tíma. Hún tók því
mikla orku frá okkur og þess vegna erum
við fegnir því að fara loks að spila efnið á
tónleikum.
L En svo veit maður það að strax í desember,
janúar langar mann að fara að taka upp aftur.
B Þetta er plata sem við urðum að gera.
Við vissum að hún yrði öðruvísi og það var
áskorun sem við þurftum að takast á við. En
maður er svo ánægður með gripinn að það er

erfitt að þurrka brosið af munninum.
Hvert er stefnan sett með nýju plötunni?
B Við erum núna á fullu að klára B-hliðar
lögin. Við gefum út B-hliðar plötu samhliða
plötunni í gegnum tónlist.is. Við munum setja
inn lög sem komust ekki inn á plötuna og
ætlum að prófa að vinna með mismunandi
listamönnum.
L Við ætlum að reyna að setja eitt lag á viku
þarna inn í næsta mánuði.
B Við ætlum að byrja á lagi með Finna úr Dr.
Spock. Má ég ekki alveg segja frá því?
L Jú, jú. Hann var búinn að gefa já.
B Hann ætlar að syngja með okkur. Það er
spennandi af því að hann er frábær söngvari.
Svo ætlum við að halda útgáfutónleika við
tækifæri. Við erum í raun bara nýkomnir út úr
stúdíóinu og svo hafa síðustu fjórar vikur farið
alfarið í það að æfa upp plötuna. Ég held að
engin plata hafi verið æfð jafnmikið og þessi
plata. jrj

Mynd/Kristinn

En maður er
svo ánægður

með gripinn að það
er erfitt að þurrka
brosið af munninum
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stíllinn

Nú er að kólna í veðri og fólk farið að dusta rykið af haust- og vetrarklæðunum.
Stíllinn skoðaði sig um og kynnti sér það sem er heitast fyrir haustið.

PROENZA
SCHOULER

THE ROW ROCHAS
VERSACE

DIANE VON
FURSTENBERG

GUCCI MARK
JACOBS

DAVID KOMA

Síðir jakkar koma sterkir inn í

haust. Þeir koma mikið fyrir á sýning-

arpöllum um heim allan þessa dagana

í öllum stærðum og gerðum. Jakkarnir

eru líka í öllum regnboganslitum og

svartir klassískir jakkar sjaldséðir.

Flottur
jakki

Eitt heitasta mynstrið í haust verða án

efa doppurnar. Þær eru einkar áberandi

á sýningum helstu hönnuða heims og

eru allt frá örsmáum punktum upp í

stórar og myndarlegar doppur. Doppótt

mynstur eru aðallega notuð með svörtu

og hvítu en það getur líka verið flott að

blanda ljósum litum með.

Doppu-
dúndur

Sjóðheitt í haust
Þessi

tími er alltafspennandi í tísku-heiminum því nýlega voruhaust- og vetrarlínurnar
kynntar. Áberandi litir, dopp-
ótt mynstur og síðir jakkareru meðal þess sem muneinkenna hausttísk-una í ár.
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M
axi-veisla

ROCHAS DONNA
KARAN

RALPH
LAUREN

ERDEM

Maxi-kjólar eru
málið í haust. Þeir
komu heitir inn
síðasta haust og
voru áfram mjög
vinsælir í sumar.
Í haust verður
engin breyting á
og maxi-kjólarnir
skipa stóran sess
í hausttískunni.
Áberandi kvenleg
snið eru á kjólunum
að þessu sinni og
fá því línurnar að
njóta sín.

Blúndurnar eru
mjög áberandi

fyrir haustið og
eru mikið notaðar

í svörtu. Þær
koma því sterkar

til leiks í haust og
við munum ef-

laust sjá mikið af
þeim. Blúndurnar

gefa kvenlegt,
seiðandi og örlítið

dularfullt útlit.

CHANEL DOLCE
GABBANA

LANVIN CHRISTIAN
DIOR
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Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík
Sími 590 2100 · askja.is

Nánar á www.askja.is

Opið virka daga frá 9 -18Opið virka daga frá 9 -18
Laugardaga frá 12-16Laugardaga frá 12-16

Gott úrval
notaðra bíla

Verð kr. 10.900.000

Mercedes-Benz GL-Class
árg. 2007, ekinn 69 þús. km
2987cc, dísel, sjálfsk.

Álfelgur
Hlaðinn aukabúnaði

Verð kr. 2.390.000

Kia cee’d
árg. 2010, ekinn 41 þús. km
1396cc, bensín, beinsk.

Álfelgur
Nýlegur og vel með farinn

Verð kr. 9.990.000

Mercedes-Benz ML63 AMG
árg. 2007, ekinn 78 þús. km
6209cc, bensín, sjálfsk.

Álfelgur
Hlaðinn aukabúnaði

Verð kr. 3.160.000

BMW 118i
árg. 2008, ekinn 22 þús. km
1800cc, bensín, sjálfsk.

Álfelgur
Lítið ekinn gullmoli

Verð kr. 2.090.000

Mercedes-Benz A150
árg. 2006, ekinn 55 þús. km
1500cc, bensín, beinsk.

Álfelgur
Framdrif

Verð kr. 2.390.000

Audi A3
árg. 2007, ekinn 40 þús. km
1595cc, bensín, beinsk.

Álfelgur
Framdrif

Verð kr. 4.350.000

Kia Sorento 4x4
árg. 2009, ekinn 62 þús. km
2500cc, dísel, sjálfsk.

3,5 tonna dráttargeta
Þakbogar

Verð kr. 3.450.000

Nissan Qashqai SE 4x4
árg. 2009, ekinn 41 þús. km
2000cc, bensín, sjálfsk.

Álfelgur
Leður

Verð kr. 7.590.000

Jeep Cherokee Crd LTD 4x4
árg. 2008, ekinn 17 þús. km
3000cc, dísel, sjálfsk.

Álfelgur
Leður
Kom á götuna 2010

Tilboðsverð

kr. 1.790.000!



Stjörnur Hollywood þurfa oft að þyngja sig eða létta
fyrir hlutverk og nokkrar þeirra rokka í þyngd árum
saman. Stíllinn tók saman nokkrar rokkandi stjörnur.

ROKKANDI
STJÖRNUR

Rapparinn kvaddi magavöðvana og missti 25 kíló fyrir hlutverk í kvikmynd-

inni Things Fall Apart. Hann var þó ekki lengi að endurheimta kjötaða

útlitið og var orðinn sjálfum sér líkur nokkrum mánuðum eftir tökur.

50 Cent

Glamúrgellan Anna virðist líka hafa átt erfitt með að halda sér í kjörþyngd.

Hún bætti á sig allt að 20 kílóum árið 2002 og átti erfitt með að ná þeim af.

Hún rokkaði í þyngd í nokkur ár en grenntist svo duglega árið 2005.

Anna Nicole Smith

Renée þurfti að bæta á sig rúmum 13 kg til að leika Bridget Jones í samnefndri

kvikmynd árið 2001. Árið 2004 var síðan gerð önnur mynd í myndaflokknum

um Bridget og þurfti leikkonan knáa þá að þyngja sig aftur. Það tók þó Renée

ekki langan tíma að ná kílóunum af sér og var hún orðin geigvænlega

grönn aðeins örfáum mánuðum eftir tökur á myndunum.

Renée Zellweger
Batman hefur alltaf verið duglegur að lyfta og halda sér í formi

eins og sést vel á myndinni hér að ofan. En árið 2004 landaði hann

aðalhlutverkinu í myndinni The Machinist sem Trevor Reznik.

Þá þurfti Bale að létta sig um heil 30 kíló og var ekki

sjón að sjá manngreyið enda var hann að detta í sundur.

Christian Bale

Það voru 18 kg sem þurftu að fjúka hjá Mr. Damon

árið 1996 fyrir hlutverk í myndinni Courage Under Fire og leit

leikarinn þá fremur illa út. En síðan árið 2009 bætti hann

á sig 15 kílóum til leika Mark Whitacre í myndinni

The Informant og fékk þá þessa myndarlegu bumbu.

Matt Damon

Flestir þekkja Kirstie fyrir leik sinn í þáttunum Cheers sem

Rebecca Howe, en enn fleiri þekkja hana eflaust fyrir

rokkandi líkamsþyngd sína. Hún bætir á sig allt að 23 kílóum

á aðeins nokkrum mánuðum og missir þau svo á enn styttri tíma.

Hún er fullkomið dæmi um rokkandi stjörnu.

Kirstie Alley
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RAFTÆKIN EIGA
SKILIÐ SMÁ
Gerðu eitthvað skemmtilegt
og óvænt fyrir raftækin þín
með rafmagninu frá okkur. Þau
eiga það svo sannarlega skilið.

KOMDU YFIR TIL ORKUSÖLUNNAR – VIÐ SJÁUM UM AÐ HALDA UPPI STUÐINU

við seljum rafmagn
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Í badmintoníþróttinni á
Íslandi hefur einn leik-

maður borið höfuð
og herðar yfir alla

en það er að
sjálfsögðu

hún Ragna
Ingólfsdótt-
ir. Þessi
badmin-
tondrottn-
ing æfir
nú og
keppir af
miklum
móð með

það í huga
að tryggja sér

þátttökurétt á
öðrum Ólympíu-

leikunum sínum í
röð. Þegar blaðamaður

settist niður með Rögnu
var hún að undirbúa för

sína til Gvatemala þar sem
hún keppir nú á móti sem er liður

í þessari baráttu hennar um farseðil
til London.

Þú varst tvítug þegar þú vannst þinn fyrsta
Íslandsmeistaratitil í einliðaleik árið 2003. Eftir það

hefur þú ekki tapað leik á Íslandi í átta ár. Er þetta of
létt fyrir þig?

Það má segja það, að minnsta kosti í stelpnaflokknum.
Ég keppi alltaf við strákana á æfingum og við höfum
verið að pæla hvort ég eigi að skrá mig í strákaflokkinn
en það er reyndar ekki hefð fyrir því (hlær). Ég er aðallega
að einbeita mér að alþjóðlegu mótunum núna en ekki
mótunum hérna heima og hef gert það í mörg ár. Ég get
alltaf farið út og keppt við stelpur sem eru jafngóðar,
aðeins lélegri eða aðeins betri. Þó svo að samkeppnin sé
kannski ekki til staðar hér á landi þá get ég alltaf keppt
við strákana.

Ef þér yrði boðið að keppa á Íslandsmótinu í karla-
flokki, myndir þú þiggja boðið?

Ég myndi gera það og ég myndi líka vinna held ég
(hlær). Nei nei, ég segi svona, en ég er alltaf að spila við
þessa stráka og stundum vinnur maður og stundum tap-
ar maður en það væri rosa gaman að prufa að spila við
þá á alvörumóti, því það er dálítið öðruvísi en á æfingu.
Það væri mjög gaman, ég myndi pottþétt þiggja það.

Ert þú með einhverja rútínu sem þú framkvæmir fyrir
alla badmintonleiki?

Já, þegar ég er að keppa vakna ég snemma og fer í
göngutúr til að tæma hugann og liðka mig aðeins til.
Svo mæti ég klukkutíma fyrir leik og byrja að hita upp
með iPod í eyrunum sem kemur mér í gang. Svo teygi
ég aðeins á, slaka á fyrir leikinn og fer svo á fullu inn í
leikinn sjálfan með hundrað prósent einbeitingu. Eftir
svona langan undirbúning þá truflar mann ekkert þegar
maður kemur inn á völlinn.

Hvaða tónlist er það sem peppar þig upp?
Þessa dagana hlusta ég mest á Gusgus, það er tónlist

sem kemur mér í gang.

Af hverju badminton?
Út af því að foreldrar mínir búa mjög nálægt TBR-

húsinu og þegar ég var í Langholtsskóla bauð TBR níu
ára krökkum að spila frítt í eitt ár og bróðir minn, sem
er þremur árum eldri, var byrjaður svo mér fannst þetta
mjög spennandi og sló til. Ég var reyndar einu ári á und-
an í skóla svo ég byrjaði átta ára gömul. Við bróðir minn

erum bestu vinir og höfum alltaf verið saman í þessu. Við
spiluðum saman í tvenndarleik í unglingaflokkunum.

Þú æfðir fimleika í æsku og mér skilst að þú sért líka á
kafi í golfi. Kemst eitthvað að annað en íþróttir?

Já, ég er alveg „chillari“ í eðli mínu. Ég æfi yfirleitt
tvisvar á dag en þess á milli er ég dálítið mikið að slaka
á og mér finnst mjög gott að horfa á eitthvað, lesa bækur
og auðvitað að verja tíma með vinkonunum og kærasta.

Situr þú föst fyrir framan sjónvarpið þegar Eurosport
sýnir frá badmintonmótum?

Nei, ég horfi mjög lítið á badminton. Einu skiptin sem
ég horfi eru kannski bara leikir með mér sjálfri til að læra
af þeim hvað ég get bætt og hverjar eru mínar sterku
hliðar. Þegar ég er að fara á mót hef ég líka stundum
horft á leiki með þeim sem ég er að fara að keppa við.
Annars horfi ég mest á gamanþætti, ég horfi endalaust
á Seinfeld. Ég reyni samt líka að horfa á einhverjar
fræðslumyndir, eins og til dæmis Dalai Lama-fyrirlestra
eða eitthvað. Mér finnst gaman að detta inn í svoleiðis.

Ert þú sleip í golfinu? Ertu með einhverja forgjöf?
Ég byrjaði aðeins að prufa þetta fyrir nokkrum árum en

ég byrjaði að spila eitthvað að ráði í fyrra og gekk þá inn
í klúbb. Sem stendur er ég með 18,4 í forgjöf, markmið
sumarsins var að komast undir 20 svo það gekk upp.

Kærastinn þinn er mikið í golfi. Kann hann eitthvað í
badminton?

Já, ég dríf hann stundum með mér og þá spila ég með
vinstri á móti honum og það eru oft hörkuleikir, það er
algjör snilld. Hann er alveg góður miðað við byrjanda og
eftir að hann kynntist mér hefur hann fengið vini sína til
að koma með sér að spila.

Hvenær varð þér ljóst að þú gætir náð langt í þessari
íþrótt?

Fyrsta árið mitt, þegar ég var átta til níu ára, þá var
ég auðvitað bara svipuð og allir hinir. Ég fór síðan í
tennisskóla sumarið eftir það og var helling í þessu og
þá var ég strax orðin betri en stelpurnar sem voru að æfa
með mér fyrst. Svo horfði maður á Elsu Nielsen fara á
Ólympíuleikana árið ’92 og reyndar líka ’96 og þá sá ég að
þetta var það sem mig langaði að gera.

Þú gekkst í Menntaskólann við Sund. Hvernig týpa
varst þú í menntaskóla?

Fyrstu tvö árin var ég alveg í skólanum og það gekk
mjög vel en eftir að ég fékk Ólympíustyrk var ég
utanskóla næstu tvö ár. Mér fannst menntaskólaárin
mjög skemmtileg en ég tók voða lítinn þátt í félagslífinu,
ég held að ég hafi farið einu sinni á árshátíðina, annars
var ég alltaf úti að keppa. Ég fór kannski á nokkur böll
til viðbótar en var annars lítið í félagslífinu, þótt ég hafi
reynt að gera eins mikið og ég gat. Ég var sem sagt svona
íþróttatýpan.

Nú æfir þú íþrótt þar sem þú slærð flugu í sífellu með
spaða. Ert þú þá betri en meðalmaðurinn í því að drepa
geitunga?

Algjörlega, ef ég er með spaðann, þá tek ég hann í
fyrsta höggi. Annars er ég frekar hrædd við þá og er vön
að flýja en eins og ég segi, ef ég er með spaða þá læt ég
vaða.

Eftir MS fórst þú í heimspeki og sálfræði í háskólanum.
Hvers vegna lagðir þú þessar greinar fyrir þig?

Ég er svolítill pælari og hef mikið pælt í
því hvers vegna heimurinn er eins og hann
er, af hverju sumum gengur vel en öðrum illa
þannig að mér fannst heimspeki mjög áhugaverð og svo
tók ég sálfræði sem aukagrein. Ég væri alveg til í að læra
eitthvað meira í svona heilsuvísindum í framtíðinni og
hef verið að hugsa um að gera það eftir næstu Ólympíu-
leika. Ég hef svolítið pælt í íþróttasálfræði en mér finnst
hún vera að koma mjög sterk inn núna. Mig langar að
taka mastersgráðu í einhverju úti í Bandaríkjunum í
framtíðinni og það verður eitthvað í þessum dúr.

Þarf maður að leggja mikið upp úr heimspekinni og
sálfræði til að ná langt í íþróttum?

Ef maður ætlar að ná langt þá held ég að maður þurfi
mikið að pæla í andlega þættinum, eins og allir segja
sem eru orðnir eitthvað góðir í íþróttum. Þú getur verið
eitthvað ákveðið góður líkamlega en þegar öllu er á
botninn hvolft skiptir andlegi þátturinn svo miklu máli.
Ef einhverjir tveir eru jafngóðir líkamlega þá nær sá sem
er sterkari andlega yfirburðum að lokum.

Í ár voru settar reglur í badmintonheiminum sem
kveða á um að konur verði að spila í pilsum. Hvað
finnst þér um þessar reglur?

Það eru svo margar af bestu stelpunum sem eru frekar
strákalegar, sérstaklega þær asísku, sumar þeirra gætu
bara verið strákar þegar maður horfir á þær. Þessar
stelpur myndu til að mynda aldrei spila í pilsum og
þær eru bestu badmintonkonur í heimi og þess vegna
finnst mér það alveg fáránlegt að skikka þær til að spila
í pilsum. Þeir sem settu reglurnar segja reyndar að þetta
sé ekki í gildi á öllum mótum heldur eru tíu mót á ári
sem eru kölluð „Super Series“, þar keppa þrjátíu og tvær
bestu í heiminum, og tillagan er sú að þetta gildi á þeim
mótum. Eins og ég segi fannst mér þetta fáránlegt fyrst
en svo fékk þetta svo mikla umfjöllun að ég fór að pæla
hvort þetta hafi bara verið sett til þess að vekja meiri
athygli á íþróttinni. Ef það er tilfellið, þá var þetta bara
sniðug markaðssetning.

Sem stendur ert þú í 64. sæti á heimslista kvenna
í badminton. Átt þú þér eitthvað sérstakt markmið
varðandi heimslistann?

Mér hefur alltaf fundist mjög kúl að vera á topp 50.
Ég náði best 37. sæti fyrir síðustu Ólympíuleika svo ég
hugsa oft að það væri gaman að slá því við. Akkúrat
núna finnst mér þægilegt að stefna á topp 50 og ef ég næ
því fer ég kannski að reyna að bæta hitt.

Ári fyrir ÓL 2008, sleist þú krossband en lést það ekki
á þig fá og komst þér samt til Kína Hvernig fórst þú að
því?

Ég reyndi á sínum tíma að komast á Ólympíuleikana
2004, byrjaði að keppa og æfa alveg á fullu árið 2002
og komst ekki inn. Það munaði bara tveimur stelpum
og það var þvílíkt áfall en ég byrjaði strax að æfa fyrir
næstu. Föstudaginn 13. apríl 2007, á
síðasta mótinu fyrir Ólympíuárið, þá
sleit ég krossbandið og allir læknar sem

Texti: Einar Lövdahl Gunnlaugsson einar@monitor.is
Myndir: Árni Sæberg saeberg@mbl.is HRAÐASPURNINGAR

Fyrstu sex: 220283.

Uppáhaldsmatur: Indverskur kjúklingarétt-
ur og sushi.

Uppáhaldsstaður í heiminum: Mér líður
best á Íslandi.

Uppáhaldsbadmintonspilari: Camilla
Martin þegar hún var ennþá að spila.

Uppáhaldsíþrótt fyrir utan badminton:
Golf.

Sætasti sigurinn: Þegar ég vann Íslands-
mótið í fyrsta skiptið og líka þegar við í
landsliðinu unnum Evrópukeppni B-landsliða í janúar 2007.

Æskudraumurinn: Að fara að spila á Ólympíuleikunum,
það er eitthvað sem ég ætlaði mér alltaf að gera.

Ég ætlaði að labba yfir
til vina minna sem sátu

á öðrum stað og þá var bókstaf-
lega gelt á mig svo ég varð að
hundskast út í horn aftur.

Ragna Ingólfsdóttir er aðalbadmintonspaði landsins sem hefur nú þegar upplifað æsku-
drauminn og stefnir hraðbyri að því að gera það aftur næsta sumar í London. Hún sagði
Monitor frá heimsflakki sínu, hnémeiðslunum og badmintoneinvígunum við kærastann.

Ef ég er með spaða
þá læt ég vaða
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ég fór til sögðu að nú yrði ég að fara í aðgerð og hugsa frekar
um Ólympíuleikana 2012. Mér fannst það svo heví leiðinlegt að
ég fékk tíma á hverjum degi hjá sjúkraþjálfara og hann lét mig
styrkja allt í kringum hnéð og ég fékk risaspelku til að æfa með.
Þremur mánuðum síðar var ég farin að spila á fullu aftur og ég
vann fjögur eða fimm mót á þessu tímabili og allt var í lagi. Ég
hugsaði alltaf að ég myndi láta laga þetta eftir Ólympíuleikana.
Maður á nú ekki að ráðleggja neinum að gera þetta, en þetta er
hægt. Einn læknir sagði mér að 33% þeirra sem reyna þetta tekst
þetta og ég ákvað strax að reyna að vera ein af þeim. Mér tókst
þetta og ég sé ekki eftir þessu.

Þú lentir í því að þurfa að hætta í annarri lotu í fyrsta leiknum
þar sem hnéð gaf sig. Hvernig var það?

Þegar ég kom síðan til Kína þá var maður að spila fyrir framan
svo marga og það voru svo geðveik læti að ég titraði alveg af
stressi þannig að þá hef ég stífnað eitthvað upp og í fyrsta
skiptið í allan þennan tíma fékk ég eitthvað í hnéð og datt niður
í lokin á seinni lotunni. Ég var að spila við stelpu frá Japan sem
var númer ellefu á heimslistanum og miklu betri en ég og hún
náði dálítið að plata mig, hún vissi að mér væri illt í hnénu. Þá
meiddist ég sem sagt aftur og fór ég í aðgerð þegar ég kom heim.
Mér fannst þetta auðvitað ótrúlega leiðinlegt en þetta er bara
eitthvað sem maður ræður ekki við. Bara það að hafa náð þarna
inn á Ólympíuleikana er samt algjör sigur.

Hvernig var sú upplifun að vera þarna á Ólympíuleikunum?
Það var geðveikt, miklu meira og flottara en maður gat

ímyndað sér. Svo var svo gaman að vera með handboltalands-
liðinu þarna, það var svo mikil stemning því þeim gekk svo vel.
Það munaði náttúrlega svo litlu að þeir kæmust ekki á mótið
og ef þeir hefðu ekki farið þá hefði þetta örugglega verið dálítið
öðruvísi. Það gerði þetta að enn meiri upplifun.

Þú hefur mikinn áhuga á heimspeki og lífspælingum. Á
Ólympíuleikunum varst þú í félagsskap með öðrum þekktum
heimspekingi, Ólafi Stefánssyni. Rædduð þið heimspeki ykkar
á milli?

Eiginlega ekki en hann lánaði mér heimspekibók
sem mér fannst geðveikt góð. Svo sögðu hinir
strákarnir í handboltalandsliðinu að hann
hefði reynt að fá þá alla til að lesa hana en
enginn hefði nennt að lesa hana þannig
að ég væri greinilega eitthvað skrýtin að
nenna því.

Nú hefur þú farið til landa eins
og Kína, Íran og Gvatemala til að
keppa í badminton. Hvernig er að
ferðast um allan heim til að keppa í
íþróttinni sinni?

Það er geðveikt gaman að koma til
svona landa upp á að keppa þar og
skoða staðina en ferðalögin sjálf finnst
mér leiðinleg. Ég hef komið í nánast
allar heimsálfurnar og það er frábært
að hafa gert það. Ég hef líka komið til
Dóminíska lýðveldisins, Púertó Ríkó, Ástr-
alíu og Nýja-Sjálands, þetta er allt svo ólíkt.
Ég reyni alltaf aðeins að skoða staðina en ef
mér gengur vel á mótinu og fer kannski alla leið
í úrslit, þá fer ég yfirleitt heim daginn eftir mótið,
svo þá næ ég ekkert að skoða. En ef illa gengur þá eru
kannski nokkrir dagar eftir af ferðalaginu þegar ég dett
út þá nær maður að skoða eitthvað.

Hvað stendur helst upp úr þessu heimsflakki?
Íran er örugglega skrýtnasti staður sem ég hef komið til. Ég

þurfti að vera klædd í búrku allan tímann, það mátti sem sagt
bara sjást í andlitið á mér. Við vorum á ógeðslegu hóteli og
máttum ekkert fara nema í fylgd einhverra íranskra karla. Á
sjálfu mótinu máttu síðan karlar og konur ekki vera á sama
stað, svo það er ekki einu sinni keppt í tvenndarleik á mótinu,
og þegar við stelpurnar vorum að keppa kepptu þær frá
Íran og löndunum í kring í þvílíkum alklæðnaði. Þær gátu
varla hreyft sig í þessu og eru einmitt ekkert mjög góðar.
Þegar strákarnir kepptu þá þurftum við stelpurnar að vera
í einhverju plássi úti í horni. Ég ætlaði að labba yfir til vina
minna sem sátu á öðrum stað og þá var bara gelt á mig svo
ég varð að hundskast út í horn aftur. Þetta er skrýtnasta
mót sem ég hef farið á og ég sá ekkert af landinu því ég var
alltaf bara á hótelinu.

Hvað þarft þú að gera til að komast aftur á Ólympíuleik-
ana í London á næsta ári?

Heimslistinn er alltaf frá 1. maí ár hvert, svo núna er ég
búin að keppa á þremur mótum síðan þá og þau hafa öll
gengið ágætlega. Það er þannig að tíu bestu mót leikmanns
gilda á árinu, frá 1. maí, og nú þarf ég að ná tíu góðum mót-
um og vera helst í topp 70 á heimslistanum, þá er öruggt að
ég komist. Ég þarf sem sagt að standa mig vel á sjö mótum
í viðbót á þessu tímabili.

Á bloggsíðunni þinni skrifar þú um Ólympíuleikana 2012
eins og það sé nú þegar ráðið að þú farir þangað. Er það
hluti af einhverri hernaðaráætlun?

Já, ef maður þorir ekki að hugsa þannig, þá er maður ekkert
á leiðinni inn. Ég er búin að kaupa miða á leikana handa
mömmu og pabba og hef mikla trú á þessu. Síðast komst ég
nokkuð auðveldlega inn, það voru þónokkrar stelpur sem voru
fyrir neðan mig, og þá var ég með slitið krossband en núna er
ég alveg heil og í besta formi lífs míns. Ég er númer þrjátíu inn
núna og það eru þrjátíu og átta sem komast þannig að ég sé
þetta alveg fyrir mér. Ég fíla ekki alveg að tala alltaf um hvernig
þetta verður „ef“ ég kemst inn.

ÞETTA EÐA HITT
Kósíkvöld eða æfing? Einu sinni hefði ég
sagt æfing en núna þegar ég er farin að
eldast þá segi ég kósíkvöld.

Góðir badmintonskór eða góður spaði?
Góðir badmintonskór.

„Badminton“ eða „hnit“? Badminton.

Tennis eða borðtennis? Tennis, ég æfði
það dálítið þegar ég var lítil.

Tuttugu Íslandsmeistaratitlar í einliðaleik
eða þátttaka á þrennum Ólympíuleikum?
Þrennir Ólympíuleikar.
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allt&ekkert

Of Monsters And Men
Little Talks
Mugison
Stingum af
Jón Jónsson
Wanna Get In
Adele
Set Fire To The Rain
Pétur Ben & Eberg
Over And Over
Coldplay
Every Teardrop Is A Waterfall
Adam Levine / Christina Aguilera
Moves Like Jagger
Foster The People
Pumped Up Kicks
Páll Óskar
La Dolce Vita
Red Hot Chili Peppers
Adventures Of Rain Dance

1
2
3

6
7
8
9
10
11 Bubbi Morthens Háskaleikur 12 Elín Ey
/ Pétur Ben Þjóðvegurinn 13 Mannakorn Á
meðan sumar framhjá fer 14 HAM Ingimar
15 Berndsen & Bubbi Úlfur Úlfur 16

Awolnation Sail 17 Valdimar Brotlentur 18

Helgi Björns & Reiðmenn vindanna Ég
skal bíða þín 19 Bruno Mars Merry You 20

Superheavy Miracle Worker 21 Rihanna
Cheers (Drink To That) 22 JLS / Dev She
Makes Me Wanna 23 Chris Medina What
Are Words 24 Lady Gaga You And I 25

Rihanna Man Down 26 Á móti sól Ég veit
ekki hvar ég er 27 Pitbull / Marc Anthony
Rain Over Me 28 HAM Dauð hóra 29

Eminem Space Bound 30 Brynjar Már
Breakaway

LAGALISTINN
Vikan 8. - 15. september 2011

HVAÐ ER TÍTT?
Nafn: Friðrik Dór Jónsson
Á forsíðu: 28. október 2010
Fyrirsögn viðtals: Ertu á föstu ef
við erum þrjár?

„Það er nú allt gott að frétta,
þakka ykkur fyrir. Reyndar fór öll
síðasta vika í veikindi og mér líður
eins og líf mitt hafi verið á pásu
í átta daga. Það er í raun magnað
hvað það að vera fastur í sama
umhverfi getur breytt tímaskyni
þínu. Dagarnir renna allir saman
í eitt.

En síðan ég var á forsíðunni
hefur margt breyst en það var þó
ekki fyrr en Friðrik Ómar var á
forsíðunni í byrjun ágúst að fólk
áttaði sig á því að ég er ekki Friðrik
Ómar heldur nafni hans Dór.

En framundan hjá mér er það
helst að nú styttist í nýtt efni frá
mér sem ég hef unnið í samvinnu
við Ólaf Arnalds. Þar er ég að feta
nýja braut og efnið er töluvert ólíkt
því sem ég hef áður gefið út. Ég
kem líklega til með að flytja það í
fyrsta skipti opinberlega á Iceland
Airwaves. Það er mjög spennandi
að fá að taka þátt í þessari hátíð
enda fer hún sífellt stækkandi.
Uppselt og allt að gerast.“

Geðveikur á gítar
Þessa vikuna hoppa þeir félagar
Pétur Ben og Eberg upp um sex sæti
á Lagalistanum, úr 11. sæti upp í það
f. „Þetta er algjörlega frábært. Þetta
þýðir að fólk kann að meta það sem
við erum að gera. Fólk vill heyra þetta
og þess vegna spila útvarpsstöðvarnar
lagið. Það er mjög gleðilegt,“ segir
Pétur Ben þegar Monitor truflaði hann
á hljómsveitaræfingu þar sem hann
og Einar Tönsberg, Eberg, voru að
undirbúa sig fyrir Októberfest.

Pétur Ben og Eberg gáfu út plötuna
Numbers Game í sumar en hún er
í 25. sæti Tónlistans. „Platan hefur
gengið ótrúlega vel og eiginlega fram-
ar vonum. Við erum hægt og rólega
að vinna á erlendum markaði. Einar
á vin í Japan sem hann hefur aldrei
hitt en sá hefur gefið út allar plötur
Einars þar í landi og nú ætlar hann að
gefa út Numbers Game líka. En ég er
lítið að spá í þreyfingum erlendis, ég
er bara geðveikur á gítar (blaðamaður
fékk Pétur til að segja þetta enda er
fullyrðingin sönn). Ég vil hvetja fólk til
að hlaupa út í búð og tékka á plötunni
enda er miklu meira á henni en bara
Over and Over. Með hjálp lesenda
Monitors munum við vonandi stökkva
í fyrsta sætið í næstu viku.“

4
HÁSTÖKKVARI VIKUNNAR

frá Jón Ragnar Jónsson
til Jóhannes Ásbjörnsson
dagsetning 13. september 2011 17:00
titill LOL í Monitor

Sæll vinur
Mátt smella á mig brandara...
og skora á næsta aðila...
bledz J-son

------------------------------
Sæll bró
Hér að neðan er brandarinn. Það
verður að birta skýringuna líka, í
minna letri með stjörnu.
Veistu hvað Tandoori
ofninn sagði?
Ég brenni Naan í mér!
*til að skilja brandarann þarf að
syngja svarið og hugsa um Todmobile
Kannski skipti ég um skoðun, en
geri það þá fyrir hádegi á morgun,

Jói

------------------------------
….ég skora á Seth McFarlane, ef
hann er ekki laus þá skora ég á
söngvarann með flottu röddina í
Of Monsters and Men. Jói

------------------------------
..nei betra….ég skora á Hermi-
gervil. (það er eins og skora á
einhverja ofurhetju) Jói

LOL-MAIL

*Lagalistinn er unninn af Félagi hljómplötu-
framleiðenda og inniheldur samantekt
síðastliðinnar viku á mest spiluðu lögum á
eftirtöldum útvarpsstöðvum: Bylgjan, FM957,
Xið 977, Rás 2 og Kaninn. Auk þess er tekið
mið af sölu á Tónlist.is.

HAM
Svik, harmur og dauði
Helgi Björns & Reiðmenn vindanna
Ég vil fara upp í sveit
Jón Jónsson
Wait For Fate
Valdimar
Undraland
Gus Gus
Arabian Horse
Ýmsir
Stuð stuð stuð
Bubbi
Ég trúi á þig
Adele
21
Steindinn okkar
Án djóks ... samt djók
Helgi Björns & Reiðmenn vindanna
Ríðum sem fjandinn

1
2

4
5
6
7
8
9
10
11 Helgi Björns & Reiðmenn vindanna Þú
komst í hlaðið 12 Rökkurró Í annan heim
13 Björk Gling gló 14 Björgvin & Hjartagos-
arnir Leiðin heim 15 Víkingur Heiðar
Ólafsson Bach / Chopin 16 Sóley We Sink
17 Snorri Helgason Winter Sun 18 Sigur
Rós Ágætis byrjun 19 Ýmsir Pottþétt 55
20 FM Belfast Don’t Want To Sleep 21

Ýmsir 100 vinsæl barnalög 22 Skálmöld
Baldur 23 Jónsi Go 24 Úr leikriti Dýrin í
Hálsaskógi 25 Pétur Ben & Eberg
Number’s Game 26 Dikta Get It Together
27 Strumparnir Strumpafjör 28 Bessi
Bjarnason Segir börnunum sögur 29 Red
Hot Chili Peppers I’m With You 30 Magnús
og Jóhann Ástin og lífið 1971-2011

TÓNLISTINN
Vikan 8. - 15. september 2011

3

*Tónlistinn er unninn af Félagi hljómplötufram-
leiðenda og inniheldur sölutölur síðastlið-
innar viku í verslunum Skífunnar, Hagkaupa,
Pennans / Eymundssonar, 12 Tóna, Hörpu,
Elkó, Smekkleysu plötubúð og á Tónlist.is.

Auddib Auðunn Blöndal
Fyndið þegar að pappìrinn à
nàttborðinu er actually fullur
af hori ! Efast um að mútta hafi
verið að kaupa þà skýringu fyrir
17 àrum...
8. september kl. 8:25

Auddib Auðunn Blöndal
Gamble on the nere post...that’s
how u get goals ! #Chicharito
10. september kl. 16:37

Auddib Auðunn Blöndal
Djöfull held ég að Rafael Nadal
eigi í mikklum erfiðleikum með
kvenfólkið...#hösslarekkert
10. september kl. 22:43

Auddib Auðunn Blöndal
Leynilögguhandrit svo gott sem
klàrt !! yfrog.com/g01zjhj
11. september kl. 11:49

Finnbogason Magnus Finnboga-
son
@Auddib má búast við leynilöggan

í bíó 2012? #verðurkiller
11. september kl. 13:08

Auddib Auðunn Blöndal
@Finnbogason Draumurinn er
seint à næsta àri ;)
11. september kl. 14:13

Auddib Auðunn Blöndal
Italiano Pizza coming up !!
#Toscana
11. september kl. 18:51

viddibrink Vidar Brink
@Auddib @sverrirbergmann
hvernig gekk i fantasy um helgina
?
11. september kl. 19:38

Auddib Auðunn Blöndal
@viddibrink 63 punktar hérna
meginn,,,en hjà þér ??
11. september 22:49

tomthordarson Tómas Þór
Þórðarson
Gaddinn snéri aftur í Pepsi með
stæl. Hendi leikmanni út af með
2 gul sem kom inn á sem varam.
á 74min. Fékk 7 í FBL og 8 í MBL.
#fotbolti
12. september kl. 10:31

Manipeturs Máni Pétursson
@tomthordarson alveg hægt að
réttlæta seinna spjaldið en full
mikill Egger magnússon í þessu.
Hvað er með athyglisþörf og
skalla @Auddib ?
12. september kl. 13:07

Auddib Auðunn Blöndal
@Manipeturs @tomthordarson
Vertu ekki að blanda mér í þetta
þarna þykka rauða hàrið þitt !!
12. september kl. 13:19

ELTI
HRELL
IRINN

5

QR innkaup
QR-kóðar hafa rutt sér til rúms hér á
landi undanfarin misseri og fólk með
snjallsíma er farið að skanna inn slíka
kassa í símann sinn í alls kyns aðstæð-
um. QR-kóðar hafa reynst vel sem mark-
aðstól og auðveldað mörgum að fá skýr-
ari mynd af hlutunum því þeir tengja jú
neytandann beint við internetið og gefa
þannig auknar upplýsingar á skömmum
tíma. Möguleikar QR-kóðanna virðast
þó vera endalausir og nú hafa eigendur
Tesco, matvöruverslunarkeðju í Suður
Kóreu, nýtt tæknina til að koma verslun-
um sínum nær neytendum án þess þó að
opna fleiri verslanir. Japanir lifa margir
hverjir mjög hratt og því getur það reynst
höfuðverkur að fara út í búð. Þess vegna
tóku markaðssérfræðingar Tesco upp á
því að búa til sýndarveruleikaverslanir
í neðanjarðarlestarstöðvum þar í landi.
Nú á fólk því kost á því að skoða í
hillurnar en í stað þess að setja vörurnar
í innkaupakerruna þá er nóg að skanna
hverja vöru fyrir sig í snjallsímann. Þar
er svo hægt að klára pöntunina og fá vör-
urnar sendar heim til sín. Svo sannarlega
fljólegt og þægilegt.

SNJALL LESTAR-
STÖÐVARGESTUR



VIRKNI

Floridana VIRKNI – safar sem virka.

Floridana VIRKNI er bragðgóður safi fullur af andoxunar-
efnum (Hver flaska inniheldur 231 mg af polýfenólum).
Þau virka best sé þeirra neytt í sínu náttúrulega formi.
Safinn inniheldur mikið af heilnæmum berjum, s.s.
bláber, kínversk yum-ber og aronia-ber auk fjólublárrar
gulrótar.

Floridana VIRKNI er framleiddur úr þykkni og inniheldur
aldrei viðbættan sykur, litar- eða rotvarnarefni. Einungis
sykur frá náttúrunnar hendi.

Helltu þér út í daginn og haltu þér við efnið
á heilbrigðan hátt með Floridana VIRKNI.
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Hafðu það aðeins betra
Námsmönnum í Námsvild bjóðast námsstyrkir,
bókastyrkir, fríar debetkortafærslur og margt fleira.
Handhöfum stúdentakortsins bjóðast einnig ýmis
sértilboð og afslættir svo þeir hafi það aðeins betra.

Kynntu þér Námsvild í næsta útibúi
eða á www.isb.is.
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HLUTVERKIN SEM HEIMILDIR HERMA AÐ H

Það er oft og tíðum vandasamt verk fyrir leikara að vega
og meta hvaða tilboðum þeir eiga að taka eða hafna. Mon-

itor rifjar upp helstu tilfellin í Hollywood þar sem leikarar
höfnuðu tilboðum sem hefðu skráð þá á spjöld sögunnar.

GLÖTUÐ
GYLLIBOÐ

Er líf Travolta eins og konfektkassi?
JOHN TRAVOLTA SEM FORREST GUMP

Sama ár og Travolta sló í gegn upp á nýtt í myndinni Pulp Fiction kom út
mynd um hinn seina Forrest Gump sem Tom Hanks túlkaði á svo farsælan
hátt að hann landaði Óskarsverðlaunum annað árið sitt í röð. Í því samhengi
er afar athyglisvert að áður en Hanks var nefndur til sögunnar stóð til að
Travolta færi með titilhlutverkið en hann endaði á að hafna því en hann hefur
viðurkennt að hafa séð mjög eftir þessu tækifæri. Eflaust hefur hann ekki
getað gert sér í hugarlund þá hversu farsæl myndin yrði enda er lífið eins og
konfektkassi, maður veit aldrei hvernig mola maður fær.

Indiana Jones
með mottu
TOM SELLECK SEM
INDIANA JONES

Flestir kvikmyndaáhugamenn setja
samasemmerki milli fornleifafræð-
ingsins Indiana Jones og Harrison
Ford. Þegar félagarnir Steven Spiel-
berg og George Lucas stóðu í ströngu
við að velja leikara fyrir fyrstu
Indiana Jones-myndina var hinn
mottuprúði Tom Selleck fyrsta nafn-
ið á blað og á YouTube má meira að
segja sjá myndefni frá prufutökum
þar sem Selleck leikur fornleifafræð-
inginn á setti. Á sama tíma og verið
var að undirbúa umrædda mynd
fékk leikarinn tilboð um að leika
aðalhlutverkið í lögguþáttunum
Magnum P.I. sem voru vinsælir á
níunda áratugnum. Selleck varð
að velja á milli, enda áttu tökur á
þessum verkefnum að fara fram

á sama tíma, og eftir mikinn
valkvíða ákvað Selleck að

velja frekar lögguþættina,
sem eru sennilega hans
þekktasta verkefni í dag.
Raunin varð þó sú að
tökum á fyrstu seríu
Magnum P.I. var frestað
um hálft ár sem þýddi að

þegar öllu var á botninn
hvolft hefði Selleck náð

að leika í stórmyndinni auk
Magnum-þáttanna.

Skildi ekki handritið
SEAN CONNERY SEM GANDALF

Skoska kyntröllið Sean Connery hefur sagt að
þegar verið var að velja leikara í hinn goð-
sagnakennda þríleik, Lord of the Rings, hafi
verið leitað til hans upp á að leika Gandalf.
Connery, sem hafði aldrei lesið samnefnd-
ar bækur J. R. R. Tolkien hafnaði boðinu að
lokum á þeim forsendum að hann skildi
ekki handritið. Fregnir herma jafnframt að
ef Skotinn reynslumikli hefði tekið tilboðinu
hefði hann orðið 400 milljónum dollurum ríkari
vegna þess hve vel myndunum vegnaði.

Terminator án

þýska hreimsins?
O. J. SIMPSON SEM TERMINATOR

Þótt í dag þekki flestir O. J. Simpson fyrir
aðrar sakir en leiklistarhæfileika þá gerði
hann garðinn frægan á sínum tíma í
myndum eins og Naked Gun. Það sem
færri vita er að þegar til stóð að velja í
hlutverk fyrir myndina Terminator þá
lögðu framleiðendurnir upphaflega til að
Simpson yrði valinn í hlutverk Tortím-
andans. Tillagan var hins vegar felld því
menn óttuðust að leikarinn yrði ekki
tekinn nógu alvarlega sem morðingja,
segir sagan. Schwarzenegger, eins og
gervöll mannkind veit, túlkaði Tortím-
andann að lokum með eftirminnilegum
hætti en upphaflega var hann fenginn í
prufu sem hugsanlegur leikari til að leika
aðra persónu í myndinni, Kyle Reese.

MOTTAN HEFÐI PASSAÐ
VEL VIÐ HINN FRÆGA HATT

ÆTLI O.J. HEFÐI ORÐIÐ RÍKISSTJÓRI
LÍKA EF HANN HEFÐI LEIKIÐ TERMINATOR?

CONNERY ER MEIRA FYRIR AÐ
KLÆÐAST JAKKAFÖTUM EN HEMPU

VAR TRAVOLTA EKKI NÓGU SPRETT-
HARÐUR TIL AÐ LEIKA GUMP?
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Skannaðu strikamerkið
til að sækja „appið“ í símann

http://www.islandsbanki.is/farsiminn/

Sæktu „appið“
í snjallsímann
þinn á m.isb.is.

Hafðu bankann með þér

HAFI RUNNIÐ ÚR GREIPUM STJARNANNA

ÖNNUR
ATHYGLISVERÐ

TILFELLI
Gwyneth Paltrow sem Rose í Titanic
Mel Gibson sem Maximus í Gladiator
Sarah M. Gellar sem Cher í Clueless
Chevy Chase sem Forrest Gump
Tom Hanks sem Jerry McGuire

Á inni greiða

hjá John Travolta
MICHAEL MADSEN SEM VINCENT VEGA

Þótt Michael Madsen sé ekki stærsti
leikari Hollywood ætti andlit hans að

vera flestum kvikmyndaáhugamönnum
kunnugt. Hann lék Mr. Blonde í Tarantino-

myndinni Reservoir Dogs við góðan
orðstír en þegar Tarantino bauð honum

að leika Vincent Vega, aðalhlutverk í Pulp
Fiction, afþakkaði hann boðið og kaus

frekar að leika í myndinni Wyatt Erp. Mad-
sen hefur í seinni tíð sagt þessa ákvörðun
vera mikil mistök og að leikurinn í Wyatt
Erp hafi verið hreinasta tímaeyðsla. Þessi

mistök hans reyndust hins vegar John Tra-
volta nokkrum, sem þá þótti útbrunninn

með öllu, algjör guðsgjöf þar sem hann
fór á kostum í myndinni og stimplaði sig
aftur inn í Hollywood með tilnefningu til

Óskarsverðlauna og fjöldi góðra tilboða
rigndi yfir hann í kjölfarið.

Shaw-Hanks

Redemption
TOM HANKS SEM
ANDY DUFRESNE
Það getur verið erfitt að
vera á fleiri en einum stað á
einum tímapunkti en eflaust
vildi Tom Hanks óska þess
að sá möguleiki hefði verið
til staðar í kringum árið
1993. Þessum farsæla leikara
var nefnilega boðið aðal-
hlutverk stórmyndarinnar
Shawshank Redemption,
sem trónir á toppi lista
IMDB yfir 250 bestu
kvikmyndir sög-
unnar, en gat ekki
gengist við boðinu
þar sem tökurnar
á henni sköruðust
við vinnsluna á
Forrest Gump. Þótt
eflaust hafi verið fúlt
fyrir Hanks að geta ekki
tekið að sér að leika þennan
fræga fanga þá þarf leikari
með tvenn Óskarsverðlaun
í farteskinu svo sem ekki að
eyða löngum tíma í að syrgja
svona lagað.

Sér er ekki eftir neinu
WILL SMITH SEM NEO
Leikarinn Will Smith hefur birst í hverri stórmyndinni á
fætur annarri eftir að hann fór með sitt fyrsta aðalhlut-
verk í einni slíkri árið 1996, Independence
Day. Smith hafnaði hins vegar að
leika í einni eftirminnilegustu
stórmynd síðari tíma, Matrix,
þar sem honum bauðst að
leika hinn útvalda Neo en
hann tók myndina Wild Wild
West fram yfir. Sjálfur hefur
hann sagst ekki sjá eftir neinu
enda hafi hann að eigin sögn
ekki verið nógu snjall leikari á
þeim tímapunkti til að skila af
sér álíka frammistöðu og Keanu
Reeves gerði.

KANNSKI FÆR MADSEN AÐ LEIKA
Í PULP FICTION 2 Í STAÐINN

Hver á að leika

hann Solo?
AL PACINO OG FLEIRI SEM HAN SOLO
Þótt ferilskrá Harrison Ford státi af hellingi
af flottum hlutverkum þá er alveg á hreinu
að sennilega hefði ferill hans aldrei þróast

eins hefði hann ekki
landað hlutverki
mesta töffara

himingeimsins, Han
Solo. Sagan segir þó að

nafn hans hafi komið ansi
seint til sögunnar í leikara-
leit framleiðenda myndanna
en á undan honum herma
heimildir að leikurum

á borð við Al Pacino,
Sylvester Stallone,
Nick Nolte, Cris-
topher Walken,
ásamt fleirum,

hafi verið
boðið að leika
hlutverkið.
Blessunar-
lega fyrir

Ford gekk
enginn þeirra

að tilboðinu.

VÆRI HANKS MESTA GOÐSÖGN ALLRA
TÍMA HEFÐI HANN LEIKIÐ FANGANN?

ÆTLI PACINO HEFÐI NÁÐ
JAFNVEL TIL CHEWBACCA?

TÓK SMITH EF TIL WILL
RÉTTA ÁKVÖRÐUN?



kvikmyndir

Pierce
Brosnan
Hæð: 187 sentímetrar.
Besta hlutverk: James Bond.
Staðreynd: Er með tvöfalt
ríkisfang, írskt og bandarískt.
Eitruð tilvitnun: „Fyrir mitt
leyti verða konur kynþokkafyllri
í kringum 35 ára. Þær vita eitt
og annað og þekking er alltaf
aðlaðandi.“

1953Fæddist þann 16.
maí í Navan á

Írlandi.

1969Hætti í skóla og
byrjaði í mynd-

listarskóla. Þar kynntist hann
sirkusfólki sem hann vann
með næstu þrjú árin og komst
í kjölfarið í leiklistarskóla í
London, árið 1972.

1975Útskrifaðist úr
leiklistarskól-

anum og fór að láta vel að sér
kveða í leikhússenu London.

1980Lék í sinni fyrstu
mynd, The Long

Good Friday og gekk að eiga
fyrri eiginkonu sína, Cassandra
Harris, en hún lék í Bond-
myndinni For Your Eyes Only.

1982Fluttist til Kali-
forníu og landaði

þá titilhlutverki lögregluþátt-
anna Remington Steele á NBC.

1985Var tilnefndur til
Golden Globe-

verðlauna fyrir túlkun sína á
Robert Gould Shaw II.

1993Lék í myndinni
Mrs. Doubtfire.

1994Tilkynnt var að
Pierce Brosnan

yrði sá fimmti til að túlka 007.

1995Fyrsta Bond-
mynd Brosnan

kom út, GoldenEye. Alls lék
hann í fjórum Bond-myndum.

2001Valinn „Sexiest
Man Alive“ af

People Magazine. Sama ár gekk
hann að eiga seinni eiginkonu
sína, blaðakonuna Keely Shaye
Smith.

2004Fékk bandarískt
vegabréf.

2008Leikarinn sýndi
á sér nýja hlið

þegar hann fór með hlutverk
söngleikjamyndinni Mamma
Mia!

2011Leikur í gaman-
myndinni I Don‘t

Know How She Does It.

FERILLINN
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„I love... I love lamp.“
(Brick, Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, 2004)

Gamanmyndin I Don´t Know
How She Does It er byggð á
metsölubókinni Móðir í hjáverkum.
Hún skartar Sarah Jessica Parker í
hlutverki Kate Reddy sem þarf að
reyna að samræma mikilvægan
starfsframa sinn og um leið sinna
fjölskyldunni. Hún starfar sem
sjóðsstjóri í fjármálageiranum og
fær tækifæri á að stofna sjóð út frá

eigin hugmynd með fjárfestinum
Jack Abelhammer sem leikinn er af
Pierce Brosnan. Þessi vinna kallar á
miklar fjarverustundir frá börnun-
um hennar tveimur, sem eru ellefu
og sex ára, og eiginmanninum
Richard Reddy sem leikinn er af
Greg Kinnear. Álagið í vinnunni
og á hjónabandið verður mikið og
virðist oft sem allt ætli um koll að

facebook.com/monitorbladidVILTU MIÐA? Monitor ætlar að gefa miða á
I Don’t Know..., fylgstu með...

FRUMSÝNING HELGARINNAR

K V I K M Y N D

Botninum
er náð
Charley Brewster býr með
móður sinni í eyðimörkinni
fyrir utan Las Vegas. Hann
hefur verið lúði alla sína ævi en
á nú kærustu og er byrjaður að
vanrækja vini sína. Þegar Jerry
(Colin Farrell) flytur í götuna
fara skrýtnir atburðir að gerast.
Charley fer að gruna hann um
að vera vampíra og hefst þá
myndin fyrir alvöru. Ég hef séð
þær margar lélegar í gegnum
árin en þessi mynd er ein sú
allra versta. Til að byrja með
var ég pirraður og reiður yfir því
að þurfa að sitja yfir þessu en
áttaði mig svo á því að eflaust
er þessi mynd ekki gerð fyrir
mig. Markhópurinn er auðvitað
grunnskóla-
krakkar sem
elska þetta
vampíru-
dæmi. Fram-
leiðendurnir
hafa eflaust
vitað hvað
þeir voru að
gera allan
tímann. Þeir nýta vampíruæðið
til botns, fá Colin Farrell svo
að það komi örugglega allar
smástelpur á myndina og fylla
svo hin hlutverkin af óþekktum
leikurum. Bíddu eru ekki 2+2
örugglega 4? Jú, hélt það.

Færibandaframleiðsla
Fright Night er gott dæmi
um hvernig Hollywood virkar
stundum fyrir sig. Svona
myndir poppa upp af og til.
Nýleg dæmi eru Scream 4 og
Final Destination 5. Þetta eru
kvikmyndir sem eru í rauninni
algjört sorp en koma samt alltaf
af og til. Leikararnir eru yfirleitt
í mikilli kreppu með sinn feril
og oftast eru leikstjórarnir ungir
og óreyndir. Þessi framleiðsla
hlýtur samt að skila árangri því
annars efast ég um að einhver
myndi nenna að standa í þessu.
Ég verð samt að fá að vita
hvað gerðist fyrir hann Colin
Farrell. Las hann þetta handrit
og bara „ok lets go“? Annað
hvort er hann staurblankur eða
umboðsmaður hans hefur neytt
hann til að gera þetta. Ég hélt
ég myndi aldrei gefa kvikmynd
núll í einkunn en því miður
sá ég ekkert
jákvætt allan
tímann. Svo
ég vitni nú
í kollega
minn í The
Simpsons:
„worst
movie
ever“.

FRIGHT NIGHT

Tómas
Leifsson

Aðrar frumsýningar: Drive - Warrior

FRUMSÝND 16. SEPTEMBER

I Don’t Know How She Does It
Leikstjóri: Douglas McGrath.
Aðalhlutverk: Sarah Jessica
Parker, Pierce Brosnan og Kelsey
Grammar.
Lengd: 97 mínútur.
Aldurstakmark: Leyfð öllum.
Kvikmyndahús: Háskólabíó,
Smárabíó og Borgarbíó.

Gosling
veðjaði
á réttan
leikstjóra

Gagnrýnendur vestanhafs halda vart vatni yfir
hasarmyndinni Drive, sem frumsýnd er hérlendis
um helgina. Myndin fór mikinn á kvikmyndahátíð-
um sem hún var sýnd á í sumar og var meðal annars
tilnefnd til Gullpálmans á Cannes. Skemmst er frá
því að segja að á Cannes-hátíðinni var leikstjóri
myndarinnar, hinn danski Nicolas Winding Refn,
jafnframt útnefndur besti leikstjórinn. Það var
enginn annar en Ryan Gosling, aðalleikari mynd-
arinnar, sem fékk að velja leikstjóra myndarinnar
sem verður að teljast athyglisvert. „Þetta var í fyrsta
skipti sem mér var falið að velja leikstjóra en ég vissi

strax að fyrir mér varð það að vera Nicolas, það kom
enginn annar til greina“ segir Gosling í viðtali við
vefmiðilinn IndieWire.

Myndin fjallar um ónefndan áhættuleikara í
Hollywood sem vinnur við áhættuakstur á bílum á
daginn en á næturnar skutlar hann glæpamönnum
af vettvangi á hraðskreiðum bílum. Leikstjórinn
danski þykir hafa gert afar frumlega hluti með þetta
handrit myndarinnar, sem skrifað er af Óskars-
verðlaunahafanum Hossein Amimi, og ganga sumir
gagnrýnendur svo langt að segja myndina frumleg-
ustu spennumynd síðari ára.

FRUMSÝND 16. SEPTEMBER

Myndin Drive er frumsýnd um helgina en menn spá henni gífur-
legum frama. Hún fékk frábærar viðtökur á Cannes-hátíðinni þar
sem Nicolas Winding Refn var útnefndur besti leikstjórinn.
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Ein vinsælasta sería skotleikja á PlayStation 3 er
Resistance serían, en hún hefur fylgt PlayStation 3
vélinni frá upphafi. Fyrir stuttu kom út þriðji kaflinn í
þessari glerhörðu seríu sem hefur fjallað um baráttu
mannkyns við hinar illvígu Chimera-geimverur. Þegar
hér er komið við sögu hefur mannkynið hörfað í neð-
anjarðarbyrgi og fara leikmenn í hlutverk hermanns-
ins Joseph Capelli. Okkar maður hefur komið sér fyrir
í byrgi í Haven, Oklahoma og býr þar með fjölskyldu
sinni. Í upphafi leiksins bankar vísindamaðurinn Dr.
Malikov á dyrnar og tilkynnir Joseph og hans fólki að
Chimera-kvikindin séu komin í ruglið og ætli sér að
frysta jörðina. Til að stoppa það þarf Joseph að fara til
New York ásamt Dr. Malikov og taka þar þátt í mögn-
uðum lokabardaga. Á leið sinni til New York þarf
Joseph að berjast við allskyns kvikindi stór og smá,
ferðast um mismunandi landssvæði og takast á við
ýmsar aðstæður. Söguþráðurinn tekur á tilfinningum
sögupersóna og skiptast þar á skin og skúrir.

Resistance 3 er fyrstu persónu skotleikur þar sem
vopnin eru í aðalhlutverki, en framleiðendur leiksins
eru þekktir fyrir að gera þau skemmtileg og fjölbreytt.
Meðal vopna í leiknum eru skammbyssa með
sprengikúlum, sniper-riffill sem getur eytt óvininum
á hraðan og öruggan hátt, haglabyssa sem getur búið
til eldhaf, vélbyssa sem getur skotið í gegnum veggi
og margt fleira. Hvert vopn er hægt að djúsa upp og
gerist það sjálfkrafa með notkun, þannig að því meira
sem vopnin eru notuð því öflugri verða þau.

Stýringar leiksins eru eins og hugur manns og
klárt að framleiðendur leiksins hafa eytt góðum
tíma í að stilla þær. Auk þess að spila leikinn með
hefðbundnum stýripinna geta leikmenn notað Move-

stýripinnann til að moppa upp geimverurnar. Tveir
geta spilað saman í gegnum söguþráð leiksins og er
Resistance 3 einn besti „co-op”-leikurinn á Play-
Station 3 í dag. Auk söguþráðarins er svo fullkomin
netspilun þar sem allt að 16 geta barist í hinum ýmsu
leikjum.

Grafíkin í leiknum er kannski ekki sú besta sem
við höfum séð á PlayStation 3, en samt mjög nálægt
því. Leikurinn spilast líka í þrívídd fyrir þá sem hafa
yfir slíkri græju að ráða og lúkkar
hann mjög vel þannig. Hljóð og
tónlist leiksins er í toppmálum og
talsetningin í hæsta gæðaflokki.

Resistance 3 sannar að þegar
metnaður, öflug netspilun,
góður söguþráður og sterk
persónusköpun koma
saman, þá verður fjör. Enda
er Resistance 3 einn besti
skotleikurinn á PlayStation
3 í dag.

Ólafur Þór Jóelsson

Tár, bros og trylltar geimverur

Tegund: Skotleikur

PEGI merking: 18+

Útgefandi: Sony Computer

Dómar: Gamespot 8,5 af 10 /
IGN 9 af 10 / Eurogamer 8 af 10

Resistance 3

TÖ LV U L E I K U R

ALLT AÐ GERAST
ALLA FIMMTUDAGA!

Að horfa á myndband er góð skemmtun. Þá gildir einu hvar
horft er á myndbandið, það er notalegt að kíkja á vídjó
liggjandi á sófanum heima í stofu, fljúgandi um háloftin í

flugvél eða bara inni í skólastofu á lítilli og snoturri fartölvu. Flestir
eru þó sammála um að mestur ljómi sé yfir bíómyndum sé horft á
þær í kvikmyndahúsi. Bíó hefur nefnilega upp á svo margt að bjóða;
mannlíf, popp og kók, hörkuhljóðkerfi ásamt hinni vinsælu þrívídd,
svo eitthvað sé nefnt.

Það vill verða þannig að meginþorri
þeirra sem leggja leið sína í bíó kaupi
sér eitthvað til að japla á í sjoppu

kvikmyndahússins, hvort sem það er
vegna ávanans eða vegna nammigirndar.
Undirritaður er sjálfur hluti af þessum
hópi.

Það er alltaf ákveðin stemning í því
að ganga síðan inn í bíósal með
popppoka í annarri og kókglas í

hinni, svipast um eftir heppilegu sæti og jafnvel
kunnuglegum andlitum í leiðinni. Eftir að maður

hefur hlammað sér á vel valinn bekk í salnum fer, eins og gefur að
skilja, helsta einbeiting manns í að fylgjast með bíómyndinni sjálfri
en engu að síður hefur eftirfarandi skotist upp í
kollinn á mér í undanförnum bíóferðum: Af
hverju henda allir öllu rusli beint á gólfið
inni í bíósal?

Ég bið lesendur að taka því ekki
þannig að ég sé einhver siða-
postuli eða samfélagsnöldrari, ég

hendi popppokanum mínum alveg líka
á gólfið í bíó. Þetta er enginn „þú myndir
ekki stela bíl, þú myndir ekki henda rusli
á gólfið heima hjá þér“-áróður, þetta er
bara svolítið sem ég hef lengi velt fyrir mér.
Af hverju er það eitthvað viðurkennt sport eða
„eðlileg“ leið til að losa sig við rusl innandyra að henda því á gólfið?
Það myndi enginn henda rusli beint á gólfið í strætó, heima hjá vini
sínum, inni í skólastofu eða við matarborðið í einhverju matarboði.
Er það vegna þess að það eru slökkt ljós í salnum og þá þykir öllum
voða lúmskt rétt að vippa súkkulaðibréfinu á gólfið? Varla, því þetta
þekkist ekki á tónleikum né í leikhúsi, allavega ekki í sama mæli.
Hvers vegna þetta tíðkast er mér í raun hulin ráðgáta.

Staðreyndin er sú að það eru
ruslatunnur í öllum helstu
kvikmyndasölum landsins og

batnandi manni er best að lifa. Einu
sinni þótti það eðlilegasti hlutur í
heimi að reykja í bíl, heimahúsum og
inn um allt og alla. Ég veit að það fær
enginn lungnakrabbamein af því að henda
rusli á gólfið, en þið skiljið hvað ég á við.
Hugmyndin er einfaldlega sú að fólk prófi
að nota ruslatunnurnar í bíóum og
smám saman gæti það orðið kúl.
Þangað til eru þessar ruslatunnur
eiginlega bara eins og sólgleraugu
innandyra, bara upp á lúkkið.

Einar Lövdahl Gunnlaugsson
einar@monitor.is

ORÐ Í BELG
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Meira Ísland
með Símanum
á stærsta 3G neti
landsins

siminn.is

Skannaðu kóðann eða
sendu sms-ið M í 1900
og fáðu M-ið beint í
símann þinn

Skannaðu hérna

til að sækja

B
arcode

Scanner

Meira Ísland

M-ið er
ómissandi
ferðafélagi

Meira Ísland

Hafnarfjörður

Greitt er samkvæmt gjaldskrá. Nánar á Siminn.is

monitor@monitor.is



„Við vorum einmitt að hittast stelpurnar í landsliðinu og leikurinn
leggst mjög vel í okkur. Við erum orðnar mjög spenntar og vonumst
bara eftir að fólk mæti á völlinn og styðji okkur því við þurfum á öll-
um stuðningi að halda í þessum leik,“ segir Hólmfríður Magnúsdóttir,
landsliðskona í knattspyrnu. Landslið Íslands leikur einn mikilvæg-
asta leik sinn í undankeppni Evrópumótsins um helgina við Noreg.
„Við höfum aldrei unnið Norðmenn á heimavelli en ég held að það
sé erfitt fyrir öll lið að koma hingað og það væri ekki leiðinlegt að ná
stigunum þremur.“
Miðaverð á völlinn er 1.000 kr.

Ekki leiðinlegt að ná
stigunum þremur
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LOKAPRÓFIÐ skólinn

| 15. september 2011 |

fílófaxið
fimmtud15

sept

ROKKTÓNLEIKAR
OKTÓBERFEST
Við hlið Norræna hússins

19:00 Októberfest Stúentaráðs
Háskóla Íslands stekkur af

stað með rokktónleikum þar sem fram koma
Of Monsters and Men, Pétur Ben og Eberg,
Agent Fresco ásamt fleiri góðum. Miðaverð er
4.500 kr. á midi.is en miðinn gildir á öll þrjú
kvöldin.

föstudag16
sept

OKTÓBERFEST
Við hlið Norræna hússins

19:00 Októberfestkvöldið sjálft
svokallaða fer fram á föstu-

dagskvöldið að hætti Þjóðverja. Miðaverð er
4.500 kr. á midi.is en miðinn gildir á öll þrjú
kvöldin.

JAGÚAR Á GAUKNUM
Gaukur á stöng

21:00 Skemmti- og tónleikastað-
urinn Gaukur á stöng hefur

verið endurvakinn í sínu gamla húsnæði
(nú síðast Sódóma) og verður af því tilefni
blásið til opnunarhátíðar um helgina. Hin
dáða fönksveit Jagúar stígur á stokk og hyggst
endurvekja grúv staðarins. Húsið opnar kl. 21
og frítt er inn.

APPARAT ORGAN QUARTET
Faktorý

23:00 Kvartettinn Apparat Organ
Quartet blæs til tónleika á

efri hæð Faktorý. Hægt er að kaupa miða í
forsölu í versluninni Lóla og á Faktorý á 1.500
kr. en aðgangseyrir við dyrnar verða 2.000 kr.

laugarda17
sept

DIKTA, JÓN JÓNSSON
OG BLAZ
Við hlið Norræna hússins

19:00 Lokakvöld Októberfest fer
fram með tónleikum Diktu,

Jóns Jónssonar og BlazRoca. Miðaverð er
4.500 kr. á midi.is en miðinn gildir á öll þrjú
kvöldin.

SVAVAR KNÚTUR
OG DANÍEL JÓN
Café Rosenberg

21:00 Svavar Knútur heldur
tónleika þar sem lofað er

notalegheitum í bland við gleði og glaum.
Um upphitun sér Daníel Jón. Aðgangseyrir
er 1.500 kr.

ENSÍMI OG OURLIVES
Á GAUKNUM
Gaukur á stöng

21:00 Það fellur í hlut Ensíma
og Ourlives að rokka upp

Gaukinn. Húsið opnar kl. 21 og frítt er inn.

RETRO STEFSON DJ-SET
Faktorý

23:00 Logi Pedro úr Retro Stefson
þeytir skífum á Faktorý fyrir

dansþyrsta borgarbúa.

Í Proactiv® Solution eru efni sem hreinsa húð þína
og eyða bólum. Með daglegri notkum koma efnin í
veg fyrir að nýjar bólur myndist. Við lofum því!

Eftirtalin sjálfstæð Apótek selja einnig Proactiv Solution:

ReykjavíkuRaPótek, Seljavegi 2 // LyfjaboRg aPótek,
Borgartúni 28 //gaRðSaPótek, Sogavegi 108
uRðaRaPótek, Grafarholti //RIMa aPótek, Grafarvogi
aPótek HafnaRfjaRðaR, Tjarnarvöllum 11
ÁRbæjaRaPótek,Hraunbæ 115 //LyfjaveR Suðurlandsbr. 22

Eftirtalin sjálfstæð Apótek selja einnig Proactiv Solution:
REYKJAVÍKURAPÓTEK, Seljavegi 2 //LYFJABORG APÓTEK,
Borgartúni 28 //GARÐSAPÓTEK, Sogavegi 108
URÐARAPÓTEK, Grafarholti //RIMA APÓTEK, Grafarvogi
APÓTEK HAFNARFJARÐAR, Tjarnarvöllum 11
ÁRBÆJARAPÓTEK, Hraunbæ 115 //LYFJAVER Suðurlandsbraut 22
APÓTEK GARÐABÆJAR //Litlatúni 3

Kvikmynd: Hef verið að tékka
svolítið á kóreskum bíómyndum.
Sá eina rosalega um daginn sem
heitir I Saw the Devil sem ég var að
fíla mjög mikið. Annars er líka best
að horfa bara á Armageddon þegar
maður er þunnur og gráta smá með.

Þáttur: Er mikill þátta-
fíkill, tékka þá yfirleitt
allt frá HBO, er núna
að horfa á True Blood,
Entourage og Curb Your
Enthusiasm.

Bók: Er ekki alveg nógu
duglegur við að lesa
bækur. Seinasta
bók sem ég las
var ævisagan
hans Keith
Richards og
örugglega
bara Harry
Potter á undan
því. Er meira að
glugga í einhver
gítarblöð á nóttunni.

Plata: Tek alltaf svona tveggja
vikna syrpur þar sem ég
hlusta á eitthvað stanslaust.
Núna eru það plöturnar
Wired og Guitar Shop með
Jeff Beck, klárlega einn uppáhaldsgít-
arleikarinn minn, og svo hlusta ég yfir-
leitt á power-ballöður á sunnudögum.

Vefsíða: Er grjótharður Börsungur, þannig
ég tékka mikið www.totalbarca.com sem er

algert „must“ fyrir Barca-aðdá-
endur. Annars er alltaf nett að
tékka vídjó á YouTube og póka

gjells á Facebook.

Staður: Held
það sé
klárlega 101
Reykjavík.
Það er fátt
betra en að

labba niður Lauga-
veginn með vinum
mínum, þeim Hlyni
í Skyttunum og
Kobba Fil, og salta

grimmum laukum.

Síðast en ekki síst
» Hrafnkell Gauti Sigurðarson, gítarleikari, fílar:

ÍSLAND – NOREGUR
Laugardagur 17. september
Laugardalsvöllur kl. 16



wwwkaninn.is
www.facebook.com/kaninn
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SUNNUD…GUM KLUKKAN 14:00 - ENDURFLUTTUR
KL 20:00 ç FIMMTUDAGSKV…LDUM

BEINT FRç HOLLYWOD

SENT òT ê SAMVINNU VIÐ CHEVROLET
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