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Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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Dagana 29. september til 2. október mun 
Daninn Stanley Rosenberg halda námskeið hjá
Félagi höfuðbeina- og spj ld

Gunnar og bætir því við ðþeg f

• Bútasaumsefni• Saumavélar• Námskeið
Saumahelgar !!! Örfá sæti laus  12.—14. Október.Skráðu þig strax  í síma894-7979. Kennsla,matur, gisting ogfrábær félagsskapur
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Fyrir kaupalka, dekur-
rófur og ævintýrafíkla
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Draumur 
kaupalkans
Borgarferðir má nýta til að gera góð kaup. 
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Lag Jet Black Joe, Rain, 
nýtur mikilla vinsælda á mynd-
bandasíðunni Youtube. Að 
minnsta kosti fjórir erlendir 
tónlistarmenn sjást á síðunni 
spreyta sig á laginu, þar af tveir 
frá Filippseyjum.

„Ég hef ekki beint skýringu á 
þessu, nema að einhvern tímann 
vorum við með lagið á vinsælda-
lista á Filippseyjum,“ segir 
Gunnar Bjarni Ragnarsson, sem 
samdi lagið ásamt söngvaranum 
Páli Rósinkrans. „Okkur var boðið 
að fara þangað út á sínum tíma og 
spila fyrir fólkið en við létum 
Þýskalandstúr ganga fyrir. Maður 
sér eftir því í dag því það hefði 
ábyggilega verið alveg meirihátt-
ar.“

Miklar vinsælir
á Filippseyjum

Októbermán-
uður er að venju 
tileinkaður konum með 
brjóstakrabbamein
og 22. október er 
alþjóðlegur dagur 
brjóstakrabbameins. Af því tilefni 
hafa nokkrir krabbameinslæknar 
tekið sig saman og skrifað ellefu 
greinar um brjóstakrabbamein 
sem birtar verða á heilsusíðum 
Allt-blaðsins á þriðjudögum og 
fimmtudögum allan október. Í dag 
skrifar Helgi Hafsteinn Helgason, 
lyf- og krabbameinslæknir, 
inngang að greinaröðinni og fer 
stuttlega yfir tilgang dagsins og 
sögu.

Greinaröð um 
brjóstakrabba

„Við höfum fengið mikil 
viðbrögð. Síminn stoppaði ekki 
kvöldið sem auglýsingin birtist og 
við erum að fara núna í vikunni að 
skoða garða og undirbúa þá fyrir 
skreytingar,“ segir Brynjar 
Kjærnested, framkvæmdastjóri 
Garðlistar. 

Fyrirtækið birti auglýsingu á 
sunnudagskvöldið þar sem auglýst 
er þjónusta við að hengja upp 
jólaljós í görðum. „Við byrjum í 
þessari viku og verðum á fullu 
fram að jólum.“ Brynjar segir 
Garðlist þó ekki sjá um þá garða 
þar sem upplýstum Maríu meyjum 
og Rúdolfum er komið fyrir á 
húsþökum. „Ég held að fólk sem 
fer alla leið í skreytingunum geri 
þetta frekar sjálft. Við höfum 
boðið upp á einfaldari og stíl-
hreinni skreytingar.“

Mikil viðbrögð 
við auglýsingu

 Dæmi eru um að viðskipta-
vinir yfirgefi verslanir þegar í 
ljós kemur að afgreiðslufólk er af 
erlendu bergi brotið og talar ófull-
komna eða enga íslensku.

„Ég hef orðið fyrir dónaskap frá 
viðskiptavinum fyrir að tala ekki 
íslensku hér í bakaríinu,“ segir 
Martina Barandum, háskólanemi 
frá Austurríki og starfsmaður í 
bakaríinu Sandholti. „Tvisvar 
hefur það komið fyrir að fólk 
hefur gengið út þegar það kemst 
að því að ég tala ekki íslensku. 

Mér leið mjög illa yfir því og 
fannst það niðurlægjandi,“ segir 
Martina.

Einar Skúlason, framkvæmda-
stjóri Alþjóðahúss, segir menn 
verða að horfast í augu við að það 
sé eitt prósent atvinnuleysi á 
Íslandi og því sé mikil umfram-
eftirspurn eftir starfsfólki. „Hver 
og einn getur hjálpað til með því 
að sýna vinsamlegt viðmót og 
aðstoða frekar viðkomandi við að 
læra eitt eða tvö orð,“ segir Einar. 
Hann kannast við að erlendu 

afgreiðslufólki finnist óþægilegt 
að fá harkalegt viðmót hjá við-
skiptavinum.

Elías Magnússon, forstöðumað-
ur kjarasviðs hjá Verslunarfélagi 
Reykjavíkur, segir félaginu ekki 
hafa borist neinar kvartanir sem 
tengjast dónaskap í garð erlends 
afgreiðslufólks, þótt hann geti 
ímyndað sér að slíkt viðgangist. 
Félagið hafi ekki tölur yfir það 
hversu margir útlendingar starfa 
við afgreiðslustörf á Íslandi.

Neita að láta erlent 
fólk afgreiða sig
Dæmi eru um að viðskiptavinir yfirgefi verslanir komi í ljós að erlent afgreiðslu-
fólk talar ekki íslensku. Niðurlægjandi, segir afgreiðslustúlka frá Austurríki.

Bjórverksmiðja mun 
hefja framleiðslu í Stykkishólmi á 
næsta ári, gangi áætlanir for-
svarsmanna fyrirtækisins eftir. 
Þeir hafa stofnað fyrirtækið Mjöð-
ur ehf. um framleiðsluna, og hefur 
fyrirtækið þegar tryggt sér lóð í 
bænum. Fimm til sjö starfsmenn 
munu að líkindum starfa við verk-
smiðjuna.

„Sérstaða bjórsins okkar verð-
ur góður bjór úr góðu vatni,“ segir 
Gissur Tryggvason, einn forsvars-
manna bjórverksmiðjunnar. Nán-
ari lýsingar á bjórnum fást ekki 
upp gefnar af samkeppnisástæð-
um, né heldur nafn bjórtegundar-
innar.

Mikið á eftir að gera áður en 
fyrsti sopinn verður drukkinn, 
þótt búið sé að ganga frá kaupum 

á vatni. Byggja á nýtt hús fyrir 
verksmiðjuna, og eftir er að semja 
um kaup á tækjum. Bruggmeist-
arann vantar einnig, og segist 
Gissur reikna með að útlendingur 
verði ráðinn.

Fyrst um sinn reiknar Gissur 
með að bruggaðir verði um 200 
þúsund lítrar á ári, sem jafngildir 
um 600 þúsund bjórflöskum, 
tveimur á hvern landsmann. 
Framleiðslan verður til að byrja 
með eingöngu seld hér á landi. 

Gissur segir aðdragandann að 
stofnun bjórverksmiðju hafa 
verið nokkuð langan, en undirbún-
ingur hafi ekki hafist af alvöru 
fyrr en í júlí síðastliðnum.



Stefán, er þetta dropi í hafið?

Öryggismál á 
norðurheimskautinu og þar um 
kring verða efst á baugi á 
tveggja daga ráðstefnu sem 
hefst í Tromsö í Noregi í dag. 
Fulltrúar frá Íslandi, Danmörku, 
Bandaríkjunum, Rússlandi, 
Kanada og Noregi sækja 
ráðstefnuna sem yfirmaður 
norska hersins boðaði til í byrjun 
sumars.

Málaflokkar sem ræddir verða 
á ráðstefnunni eru öryggi í 
orkumálum, öryggi og lögsaga, 
siglinga- og flutningaleiðir um 
norðurheimskautið og fiskveiði-
eftirlit.

Björn Bjarnason dómsmála-
ráðherra er einn af fulltrúum 
Íslands.

Öryggi á norð-
urslóðum rætt

 „Allt í einu finn ég 
bara svakalegt högg sem ríður 
yfir bílinn hægra megin,“ segir 
Albert Símonarson, sem ók á 
grjóthnullung sem hrundi af 
óvörðum bílpalli á Reykjanes-
braut síðdegis í gær. 

„Hnullungurinn var nánast 
eins og fótbolti að stærð,“ segir 
Albert. „Ég tók strax eftir að bíll-
inn fer að haga sér asnalega og sé 
að það er sprungið. Ég er ekki 
búinn að heyra frá Tjónaskoðun-
inni en ég veit að bæði dekkin eru 
sprungin og báðar felgurnar 
dældaðar hægra megin. Bíllinn 
er alveg óökuhæfur eftir þetta.“

Albert tilkynnti lögreglu um 
málið og höfðu þá þegar borist 
nokkrar tilkynningar um grjót-
hrun af bílnum og var hans 
leitað.

Þá voru nokkrir ökumenn 

kærðir fyrir sama athæfi í 
umdæmi lögreglunnar á Selfossi 
í gær, en tilkynningum hafði 
rignt þar inn frá fólki sem kvart-
aði yfir því að sandur fyki á bíla 
þeirra af malarflutningabílum.

Varðstjóri lögreglunnar á höf-
uðborgarsvæðinu segir að alltaf 
sé eitthvað um að menn passi 

ekki nægilega vel upp á farm á 
flutningabílum með þeim afleið-
ingum að það hrynur af þeim. 
Það varðar við lög. „Maður sér 
aldrei þessar yfirbreiður,“ segir 
Albert. „Ég veit ekki einu hvort 
þetta er til í alvörunni eða hvort 
þetta eru bara sögusagnir.“ 

Grjóthnullungur eyðilagði bíl

Ökumaður sportbíls 
af gerðinni Chevrolet Corvette 
brenndist í andliti og á hendi 
þegar logar gusu framan í hann 
þegar hann lyfti vélarhlífinni á bíl 
sínum í fyrrakvöld. 

Maðurinn, sem er á fimmtugs-
aldri, varð var við reyk frá bílnum 
þar sem hann ók í Eyjafirði við 
afleggjarann að Kristnesi skammt 
frá Akureyri, að sögn lögreglu. 
Hann stöðvaði bílinn og leit undir 
vélarhlífina, en þá gaus upp eldur 
á móti honum. 

Ökumaðurinn var fluttur á 
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri 
þar sem gert var að sárum hans. 
Bíllinn er gjörónýtur, enda mikið 
af plastefnum í yfirbyggingu hans. 

Ökumaður fékk 
logana í andlitið

Hæstiréttur staðfesti 
í gær að Bjarni Hrafnkelsson, 35 
ára, og Einar Jökull Einarsson, 27 
ára, sem grunaðir eru um að skipu-
leggja innflutning á rúmlega 60 
kílóum af amfetamíni, skyldu vera 
í gæsluvarðhaldi til 18. október. 
Héraðsdómur hafði áður úrskurðað 
mennina í gæsluvarðhald en Bjarni 
og Einar Jökull kærðu niðurstöð-
una til Hæstaréttar. Þeir hafa báðir 
neitað sök í málinu. 

Líklegt er að þeir verði í haldi 
þar til dómur fellur í máli þeirra en 
það hefur til þessa tíðkast í 
umfangsmiklum fíkniefnamálum.

Eins og greint hefur verið frá í 
fréttum voru þeir tveir, ásamt átta 
öðrum, handteknir eftir að upp 
komst um smygltilraun á Fáskrúðs-
firði á fimmtudag en fíkniefnunum 
var siglt hingað með skútu sem 
hafði verið tekin á leigu.

Alvar Óskarsson og Guðbjarni 
Traustason, sem handteknir voru 
um borð í skútunni á Fáskrúðsfirði, 
kærðu ekki gæsluvarðhaldsúr-
skurð héraðsdóms og verða því 
einnig í haldi til 18. október. Manni 
um tvítugt, sem átti að vera bílstjóri 
Guðbjarna og Alvars á Fáskrúðs-
firði, verður sleppt úr haldi á föstu-
dag að óbreyttu. Þáttur hans er tal-
inn veigalítill.

Íslensku pari, sem handtekið var 
í Kaupmannahöfn sama dag og 
málið kom upp, var sleppt daginn 
eftir. Það er ekki talið hafa tengst 
smyglinu. Þá er einn 24 ára Íslend-
ingur í haldi í Færeyjum en tvö kíló 
af amfetamíni fundust í fórum hans 
þegar hann var handtekinn á 
fimmtudag. Dana, sem var hand-
tekinn með honum, hefur verið 
sleppt.

Loga Frey Einarssyni, bróður 
Einars Jökuls, hefur einnig verið 
sleppt úr haldi lögreglu í Noregi en 
lögreglan grunaði hann um aðild að 
smyglinu og var hann handtekinn á 
heimili sínu í Stavanger þess vegna. 
Fréttavefurinn Vísir greindi frá því 
í gær að Logi Freyr hefði sýnt 
norskum lögreglumönnum skútuna 
Lucky Day en hún var við bryggj-
una á Fáskrúðsfirði frá því í sept-
ember 2005 til vors 2006. Grunur 
lék á því að hún hefði verið notuð til 
smygls og var meðal annars leitað í 
skútunni með fíkniefnahundi. Logi 
Freyr hefur neitað allri aðild að 
málinu.

Eins og greint var frá í Frétta-

blaðinu í gær er Bjarni Hrafnkels-
son grunaður um að skipuleggja og 
fjármagna smyglið, auk þess að 
pakka efnunum erlendis. Þetta 
kemur fram í gæsluvarðhaldskröfu 
sem Fréttablaðið hefur undir 
höndum.

Yfirheyrslur vegna málsins hafa 
staðið yfir undanfarna daga og 
verður þeim framhaldið í dag. Lög-
reglumenn í fíkniefnadeild lögregl-
unnar á höfuðborgarsvæðinu hafa 
unnið að málinu erlendis. Þeir 
munu gera það áfram enda rann-
sókn málsins enn á frumstigi, sam-
kvæmt upplýsingum frá Stefáni 
Eiríkssyni lögreglustjóra.

Bjarni og Einar
Jökull áfram í haldi
Hæstiréttur staðfesti í gær gæsluvarðhaldsúrskurð héraðsdóms þess efnis að 
Bjarni Hrafnkelsson og Einar Jökull Einarsson skyldu vera í gæsluvarðhaldi til 18. 
október. Þeir eru grunaðir um að skipuleggja smygl á 60 kílóum af amfetamíni.

Á Íslandi hefur 
lengi verið talið alveg nóg að vera 
með börn á brjósti í eitt ár en 
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin
mælir með brjóstagjöf til tveggja 
ára aldurs og það gera íslenskar 
ljósmæður líka, að sögn Katrínar 
Eddu Magnúsdóttur, ljósmóður og 
brjóstagjafarráðgjafa á kvenna-
deild Landspítalans. „Það er 
geysilega erfitt að eiga við 
fordóma annarra gagnvart konum 
sem kjósa að halda áfram að ala 
börn sín á brjósti eftir eins árs 
aldurinn, en mikilvægt að styðja 
þær andlega og félagslega,“ segir 
hún.

Tvö ár lágmark

Atli Gíslason alþingis-
maður hefur ásamt sjö veiðifélög-
um sínum verið útlokaður frá því 

að kaupa 
veiðileyfi hjá 
Stangaveiðifé-
lagi Reykjavíkur 
næstu þrjú ár. 
Eftirlitsmaður
stóð hópinn að 
því að veiða með 
maðki í Hítará 
nú í september 
þegar þar er 
aðeins leyfð 
fluguveiði. Atli 
hefur sagt að 

hann hafi ekki vitað um maðka-
veiði félaga sinna. Stjórn stanga-
veiðifélagsins er á annarri 
skoðun: „Það er niðurstaða 
stjórnar SVFR að allir veiðimenn-
irnir séu brotlegir, þar sem þeir 
fjórir sem voru þó á bakkanum 
vissu af athæfi hinna og eru 
þannig meðsekir í þessum 
verknaði.“

Þingmaðurinn 
vissi um maðka

 Karl Magnús Grönvold, 29 ára Íslendingur 
sem handtekinn var fyrir fíkniefnasmygl í Brasilíu í 
júní, var dæmdur í fangelsi ytra í þrjú ár og ellefu 
mánuði 18. september síðastliðinn.

Karl var handtekinn við komuna til Brasilíu 6. júní 
og fannst á honum kókaín. Fyrstu fregnir frá 
þarlendum yfirvöldum hermdu að hann hefði haft 
sex kíló af kókaíni í fórum sínum, en kílóin munu 
hins vegar einungis hafa verið um tvö og hálft.

Karl Magnús dvelur í útlendingafangelsi um 300 
kílómetra frá Sao Paulo. Þar getur hann unnið og 
stytt með því fangavistina um einn dag fyrir hverja 
þrjá vinnudaga.

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins sagðist Karl 
hafa átt frumkvæðið að smyglinu og ekki eiga sér 
neina vitorðsmenn. Í Brasilíu eiga þeir sem verða 
uppvísir að því að tengjast skipulagðri glæpastarf-
semi þunga refsingu yfir höfði sér.

Tveir aðrir Íslendingar eru í Brasilíu vegna 
fíkniefnasmygls. Hlynur Smári Sigurðarson hlaut í 
fyrra þriggja ára fangelsisdóm fyrir smygl á 
tveimur kílóum af barnapúðri sem hann hélt vera 
kókaín. Hann er þó á leið til Íslands í október. Þá 
hlaut Ingólfur Rúnar Sigurz sex og hálfs árs dóm í 
apríl fyrir að smygla til landsins rúmlega tólf 
kílóum af hassi. 

Tveir karlmenn hafa 
verið dæmdir í Héraðsdómi 
Austurlands fyrir harkalega 
líkamsárás.

Mennirnir tveir veittust að 
hinum þriðja á sjómannadansleik á 
Höfn, slógu hann báðir hnefahögg í 
höfuðið, hentu honum í gólfið og 
veittust að honum þar. Fórnar-
lambið hlaut verulega áverka í 
andliti. Annar árásarmannanna var 
dæmdur í 45 daga skilorðsbundið 
fangelsi en hinn í fjögurra mánaða 
skilorðsbundið fangelsi. Þeir voru 
dæmdir til greiðslu sakarkostnað-
ar og til að greiða fórnarlambinu 
200 þúsund krónur í skaðabætur.

Réðust á mann 
og misþyrmdu



Í dag klukkan 16.00
drögum við út

30 milljónamæringa.
Verður þú einn af þeim?

Fáðu þér miða á www.hhi.is
eða í síma 800 6611.
Það tekur enga stund.



Í öllum stærstu sveitarfé-
lögunum utan höfuðborgarsvæð-
isins bíður fólk þess að komast í 
félagslegt húsnæði.

Með hækkandi íbúðar- og leigu-
verði hefur ásókn í félagslegt hús-
næði víða aukist.

Nokkur sveitarfélög stefna þó á 
að fækka félagsíbúðum sínum. Í 
Vestmannaeyjum eru til dæmis 
áform um að selja helming 
þeirra.

Í Ísafjarðarbæ eru alls engar 
félagslegar íbúðir. Fasteignafélag 
í eigu bæjarins rekur þær íbúðir 
sem áður flokkuðust undir félags-
húsnæði og leigir þær út á almenn-
um markaði.

Einungis tveir njóta sérstakra 
húsaleigubóta á Ísafirði og félags-
málastjóri þar telur að fólk í 
bænum geri sér ef til vill ekki 
grein fyrir réttindum sínum. 
Fleiri þurfi líklega aðstoð en sæki 
um hana. Einn umsækjandi bíður 
sérstakra bóta hjá bænum.

Á Akureyri eru 89 á biðlista og 
er það minna en í meðalári. Bær-
inn bætti sex nýjum íbúðum í 
félagslega kerfið árið 2006. Þar 
getur biðtími verið eitt til tvö ár. 

Hlutfallslega kemur Akureyri 
næst Reykjavík ef litið er til fram-
boðs á félagslegum íbúðum. Þar 
eru 15,15 íbúðir á hverja þúsund 
íbúa, en hlutfallið er hæst í 
Reykjavík, 16,14.

Í Árborg bíða 22 þess að komast 
í félagshúsnæði, en af þeim fá 
fimm sérstakar húsaleigubætur.

Akranesbær á átján félagsíbúð-
ir og er með tólf til viðbótar á 
leigu. Þær eru framleigðar til 
fólks sem ekki getur leigt á 

almennum markaði. Ekki stendur 
til að kaupa fleiri íbúðir í bráð á 
Akranesi.

Fjarðabyggð á 53 íbúðir og verð-

ur þeim fækkað í 45 á næsta ári. 
Byggðin átti áður allan leigumark-
að sveitarfélagsins og rak 90 íbúð-
ir en sú starfsemi er nú í auknum 

mæli í höndum leigufyrirtækja. Á 
biðlista eru 18 og bjóðast þeim 
sérstakar húsaleigubætur, sem 
annars staðar. Tíu félagsíbúðir 
eru á Fljótsdalshéraði og sá sem 
lengst hefur beðið íbúðar þar sótti 
um fyrir fimm mánuðum.

Í Vestmannaeyjum lengist bið-
tími umsækjenda í ljósi þrengri 
og dýrari húsnæðismarkaðar. Þar 
bíða þó einungis þrír.

Vestmannaeyjabær átti áður 
rúmlega 120 íbúðir, en hefur fækk-
að þeim og gerir ráð fyrir að eiga 
um fimmtán íbúðir í framtíðinni.

Biðlistar um allt land eftir 
félagslegu íbúðarhúsnæði
Í átta stærstu sveitarfélögum landsins utan höfuðborgarsvæðisins bíða fjölskyldur eftir að komast í félags-
legar íbúðir. Margt bendir til að eftirspurn aukist í góðæri vegna dýrari leigu. Sveitarfélög fækka þó íbúð-
unum frekar en hitt, Vestmannaeyjabær stefnir til dæmis að því að reka fimmtán íbúðir en átti 120 áður.

www.lyfja.is - Lifið heil
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Acidophilus Bifidus + FOS
Mjólkursýrugerlar, góðir fyrir meltinguna.

Champignon DETOX + FOS og Spirulina
Hreinsaðu líkamann – eyðir óæskilegri lykt.

Milk Thistle DETOX
Hreinsaðu líkamann að innan.

Psyllium Husk Fibre
Rúmmálsaukandi, gott fyrir
meltinguna.

30% afsláttur
af Vega vítamínum

George W. Bush 
Bandaríkjaforseti segir það skýr-
an vitnisburð um frjálsræði og 
mikilfengleika Bandaríkjanna að 
Mahmoud Ahmadinejad Íransfor-
seti hafi fengið tækifæri til að tjá 
sig í Kólumbíuháskóla í New York.

„Ég meina, maðurinn er leiðtogi 
ríkis sem styður hryðjuverk,“ 
sagði Bush. „Við höfum nægilegt 
sjálfsöryggi til þess að leyfa honum 
að koma og lýsa skoðunum sínum. 
Við skulum bara vona að hann segi 
sannleikann.“

Ahmadinejad kom til Bandaríkj-
anna á sunnudaginn og mun í dag 
flytja ræðu á allsherjarþingi Sam-
einuðu þjóðanna. Í gær hélt hann 

ræðu í Kólumbíuháskóla í New 
York og sat þar jafnframt fyrir 
svörum.

Í viðtali við AP-fréttastofuna 

sagði Ahmadinejad að Íranar ætl-
uðu sér alls ekki að ráðast á Ísrael 
né nokkurt annað land. 

„Íranar munu ekki ráðast á nokk-
urt land,“ sagði Ahmadinejad í 
viðtali við AP-fréttastofuna. Hann 
segir að Íran hefði ávallt haft 
varnarstefnu, ekki árásarstefnu og 
hefði „aldrei reynt að stækka land-
svæði sitt“.

Hann sagðist ekki heldur trúa 
því að Bandaríkin væri að búa sig 
undir stríð við Íran. „Ég held að 
slíkt tal spretti fyrst og fremst af 
reiði. Í öðru lagi þjónar það kosn-
ingatilgangi heima fyrir í þessu 
landi. Í þriðja lagi breiðir það yfir 
mistökin í Írak.“ 

Sýnir styrk Bandaríkjanna
Eldur varð laus í 

húsnæði fyrirtækisins Rafhitunar í 
Kaplahrauni í Hafnarfirði um 
klukkan 2.30 í fyrrinótt. Að sögn 
slökkviliðs var tilkynnt um reyk 
undan þakskeggi. 

Húsið var mannlaust þegar að 
var komið, en reykkafarar 
fjarlægðu tvo gaskúta áður en 
slökkvistarf hófst. 

Eldurinn logaði í millilofti á 
skrifstofu, og gekk vel að ráða 
niðurlögum hans. Að sögn varð-
stjóra hjá Slökkviliði höfuðborgar-
svæðisins hefði getað farið mun 
verr hefði eldurinn borist út undir 
bert loft, enda mikið hvassviðri á 
höfuðborgarsvæðinu í nótt.

Logaði í milli-
lofti á skrifstofu

Allri skreiðarverk-
un fyrirtækisins Samherja á 
Hjalteyri hefur verið hætt. Að 
sögn Gests Geirssonar, fram-
kvæmdastjóra landvinnslu 
Samherja hf, er þetta fyrsta 
skrefið til að bregðast við minnk-
andi veiðiheimildum í þorski en 
ljóst sé að minna verði af fiski til 
að vinna á næsta ári. Niðurskurð-
inum verði mætt með hagræðingu, 
nýsköpun og öflugu markaðsstarfi. 

Ellefu manns hafa unnið við 
skreiðarverkunina á Hjalteyri og 
mun öllum bjóðast vinna í öðrum 
deildum fyrirtækisins.

Samherji bregst 
við niðurskurði

Gordon Brown, for-
sætisráðherra Bretlands, segir að 
Bretar muni áfram vera nánir 
bandamenn Bandaríkjanna í bar-
áttunni gegn hryðjuverkamönnum. 
Hann sagði þó engan veginn nóg að 
beita valdi í þeirri baráttu.

Í baráttuna þarf „meira en hern-
aðarafl og við munum vinna með 
bandamönnum okkar að því að ein-
angra öfgafólk og við munum sigra 
í baráttunni um huga og hjörtu 
fólks,“ sagði Brown. Þetta sagði 
Brown í fyrstu ræðu sinni á flokks-
þingi breska Verkamannaflokksins 
eftir að hann tók við leiðtogaemb-
ættinu af Tony Blair í sumar. 

Ekki nægir að 
beita hervaldi
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Vel búinn 

Chevrolet Aveo LS

á aðeins kr. 1.499.000,-

Aveo Aukahlutir á mynd: Álfelgur

Umboðsaðilar: Bílasalan Ós Akureyri - Bílahornið hjá Sissa Keflavík
Bílasala Austurlands Egilsstöðum - Bílasala Vesturlands Borgarnesi.

Nýr Chevrolet Aveo á aðeins
21.730,- á mánuði.*

Engin útborgun...
... og þú ert kominn á nýjan Aveo
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Chevrolet Aveo
frá GM stærsta bílaframleiðanda í heimi



Hjólaðir þú í vikunni sem leið?

Snertir vandi við mönnun 
leikskóla eða frístundaheimila 
þitt heimili?

 Allt að hundrað þúsund 
manns tóku þátt í mótmælagöngu 
í Rangún í Búrma í gær, með um 
það bil 20 þúsund búddamunka í 
fararbroddi. Þetta er langstærsta 
mótmælaganga í landinu frá því 
herforingjastjórnin braut upp-
reisn lýðræðissinna árið 1988 á 
bak aftur.

Gengið var frá Shwedagon-
pagóðunni, helgasta stað landsins, 
meira en tuttugu kílómetra leið að 
heimili Aung San Suu Kyi, leið-
toga stjórnarandstöðunnar, sem 
hefur verið í stofufangelsi heima 
hjá sér árum saman.

Margir heltust þó úr lestinni, 
en meira en fimm klukkutímum 
eftir að gangan hófst voru um 
þúsund munkar og 400 stuðnings-
menn þeirra eftir og luku göng-
unni með því að fara að gatna-
mótum, þar sem lögreglan lokaði 

leiðinni að heimili Suu Kyi.
Göngufólkið reyndi ekki að 

komast framhjá lögreglunni, held-
ur lét það sér nægja að fara með 
bænir og segja: „Megi friður 
verða“ og sneri síðan frá. 

Sumir þátttakenda fullyrtu að 
nokkur hundruð þúsund manns 
hefðu tekið þátt í göngunni, en 
alþjóðleg hjálparstofnun sagði 
mannfjöldann vera mun meiri en 
fimmtíu þúsund og líklega allt að 
hundrað þúsund.

Mótmælin í Búrma hófust 19. 
ágúst eftir að herstjórnin hækk-
aði skyndilega verð á eldsneyti, 
en þau snerust fljótlega upp í 
almenn mótmæli gegn herfor-
ingjastjórninni sem hefur stjórn-
að með harðri hendi áratugum 
saman.

Búddamunkar tóku að sér for-
ystu í mótmælunum fyrir rúmri 

viku og síðan þá hafa mótmælin 
eflst dag frá degi og þátttakend-
um fjölgað stöðugt. Munkarnir 
sjálfir hafa forðast að koma með 
pólitískar yfirlýsingar, en láta sér 
nægja að koma saman og biðja 
bænir á stöðum sem hafa pólit-
íska skírskotun, svo sem við heim-
ili Suu Kyi og fyrir utan banda-
ríska sendiráðið. Í gær gengu þeir 
einnig framhjá varnarmálaráðu-
neyti landsins og fram hjá heimili 
Thans Shwe, leiðtoga herforingja-
stjórnarinnar.

Herforingjastjórnin hefur hing-
að til að mestu látið mótmæli 
munkanna í friði. Sumpart er það 
talið stafa af því hve mikillar virð-
ingar munkarnir njóta í Búrma, 
en stjórnmálaskýrendur hafa 
sumir hverjir sagt að þrýstingur 
frá kínverskum stjórnvöldum ráði 
þar mestu.

Herforingjastjórnin 
hótar valdbeitingu
Allt að hundrað þúsund manns mótmæltu herforingjastjórn landsins í gær. 
Mótmælagöngurnar í Búrma eru orðnar þær fjölmennustu í sögu landsins. 
Þátttakendum fjölgar dag frá degi en nú hótar stjórnin valdbeitingu.

 Íslendingar leita í 
auknum mæli til tannlækna til að 
fá leiðréttingu á tannaðgerðum 
sem þeir hafa gengist undir í Taí-
landi að sögn Sigurjóns Bene-
diktssonar formanns Tannlækna-
félags Ísland. „Það er mjög erfitt 
að leiðrétta tannaðgerðir, það er 
eiginlega ekki hægt,“ segir Sig-
urjón sem segir um að ræða stór 
smíðaverkefni sem hafa ekki 
gengið nógu vel. Hann mælir 
ekki með tannlæknaferðum til 
Taílands. „Ef fólk vill hafa ein-

hverja ábyrgð og upplýsingar um 
tannlækninn er best að skipta við 
tannlækni sem menn þekkja og 
hafa aðgang að.“

Tannlæknaðgerðir í Taílandi 
eru mun ódýrari en á Íslandi. Sig-
urjón segir algengustu aðgerð-
irnar sem fólk fari í vera krónu- 
og brúarsmíði. „Þessar aðgerðir 
eru mjög mikil nákvæmnisvinna. 
Ef ekki eru notuð rétt efni, eins 
og réttir málmar og rétt postulín, 
þá fer illa. Það er svo mikil hætta 
á glufu á milli tannarinnar og 
krónunnar,“ segir Sigurjón og 
bendir á að skemmdir geti fylgt í 
kjölfarið. „Undirstaðan verður 
að vera traust.“

Erfitt að leiðrétta aðgerðir

Eldur kviknaði í sófa 
sem stóð á svölum hússins við 
Hverfisgötu 42 í Reykjavík á 
fimmta tímanum í fyrrinótt. 
Slökkviliðið var með mikinn 
viðbúnað og að sögn varðstjóra 
logaði sófinn glatt þegar að var 
komið. Eldurinn hafði sprengt 
rúðu í stofu, en ekki náð að læsast í 
húsið.

Um 30 manns búa í húsinu, sem 
var rýmt á meðan á slökkvistarfi 
stóð. Greiðlega gekk að ráða 
niðurlögum eldsins, en reykræsta 
þurfti húsið áður en íbúar fengu að 
snúa aftur til síns heima. Að sögn 
slökkviliðs er talið að eldurinn hafi 
kviknað út frá sígarettuglóð.

Sófi á svölum 
logaði glatt

 Orkuveita Reykjavíkur 
(OR) hefur eignast 6,78 prósenta 
hlut í Landsneti í kjölfar sölu OR 
á eignum, aðallega háspennulín-
um, að andvirði 1.313 milljóna 
króna. Með kaupunum hefur 
Landsnet loks eignast allt 
raforkuflutningskerfið.

Landsnet greiddi fyrir 
háspennulínurnar með 913 millj-
ónum króna í peningum. Auk 
þess var hlutafé félagsins aukið 
um 400 milljónir sem komu í hlut 
OR, segir Þórður Guðmundsson, 
forstjóri Landsnets.

„Landsnet hefur með þessu 
eignast allt flutningskerfið. 

Umsjón með kerfinu, rekstur 
þess og uppbygging er þar með 
komin á eina hendi. Það er ákveð-
in hagræðing fólgin í því að fá 
þetta allt undir sama hatt,“ segir 
Þórður. Hann segist ekki sjá 
fyrir sér frekari breytingar á 
hluthafahópi, eða að hlutafé 
Landsnets verði aukið frekar.

Landsvirkjun á eftir sem áður 
stærstan hlut í Landsneti, 64,73 
prósent. Aðrir hluthafar eru Raf-
magnsveitur ríkisins með 22,51 
prósent, OR með 6,78 prósent og 
Orkubú Vestfjarða með 5,98 pró-
sent. 

OR eignast hlut í Landsneti



VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888
NJARÐARBRAUT 11A -  REYKJANESBÆ - SÍMI: 585 2888

OPIÐ ALLA DAGA 
Mánud. til föstud. kl 9 - 18
 Laugard. kl 10 - 17 
 Sunnud. kl 12 - 16 (lokað á Njarðarbraut)

Fellsmúla - Reykjavík 
Njarðarbraut - Reykjanesbæ MÁLNINGAR- OG MÚRVÖRUR j

Verð frá Verð frá Verð frá rá 399399
MÚRSKEIÐAR

Verð frá Verð frá rá 395395
FLÍSAVERKFÆRI

Verð frá rá 399399
SPARTLSPAÐAR

Verð frá á 199199
PÚSSIKUBBAR

14951495
FLÍSASKERI

299299
HRÆRA

599599
MÁLNINGARRÚLLA

Verð frá Veá 5757
MÁLNINGAPENSLAR

Verð frá á 399399
ÞAKKÚSTAR

Verð frá rá 199199
MÁLNINGARKEFLI

Verð frá frá199199
BAKKAR OG FÖTUR

frá 299299
HALLLAMÁL

frfrá195195
GLATTARAR

rá 295295
MÚRBRETTI

58505850
FLÍSASÖG

499499
HNÉHLÍFAR

390390
KALKKÚSTUR

690690
MÚRSKEIÐAR, 3 STK 

braut  Reykjanesbæ

Verð frá ráá 9999
LÍMSPAÐAR



Traust eignastýring Íslenska lífeyrissjóðsins 
Lífeyrissparnaður er einn verðmætasti sparnaðurinn þinn og því er mikilvægt að ávaxta
hann rétt. Með traustri eignastýringu hefur Íslenski lífeyrissjóðurinn náð góðri ávöxtun
fyrir viðskiptavini sína og þannig tryggt þeim fjárhagslegt frelsi við starfslok. 

Hafðu samband við ráðgjafa okkar í 410 4040 og fáðu nánari upplýsingar 
um Íslenska lífeyrissjóðinn.
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20%

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%
Líf I

16 - 44 ára
Líf II

45 - 54 ára
Líf III

56 - 64 ára
Líf IV

65 ára og eldri

Nafnávöxtun sl. 5 ár
Nafnávöxtun sl. 12 mán.

Nafnávöxtun á ársgrundvelli miðast við 31. júlí 2007.

PÍTUBAKKI 2.390 kr.

ÁVAXTABAKKI
2.480 kr.

Vínber, melónur, ananas, appelsínur,
                  perur og fleiri gó›ir ávextir.

N†TT

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 /  FRÍ HEIMSENDING*

*Frí heimsending gildir a›eins ef panta›ir eru 3 e›a fleiri bakkar.

Tikka masala kjúklingur,
      jöklasalatog pítubrau›.

           Reykt skinka, eggjasalat,
                 jöklasalat og pítubrau›.

Nánari uppl‡singar á somi.is

N†TT

„Ég hef orðið fyrir dónaskap frá viðskiptavin-
um fyrir að tala ekki íslensku hér í bakaríinu,“ 
segir Martina Barandum, háskólanemi frá Austur-
ríki og starfsmaður í bakaríinu Sandholti. 

Sandholt hefur nú í fyrsta skipti ráðið til sín 
starfsfólk í afgreiðslu sem talar ekki íslensku. Auk 
Martinu vinna þar tveir starfsmenn frá Póllandi og 
Frakklandi. Martina segir meirihluta viðskiptavina 
kurteisan en þó finni hún fyrir pirringi annað 
slagið. „Tvisvar hefur það komið fyrir að fólk 
hefur gengið út þegar það kemst að því að ég tala 
ekki íslensku. Mér leið mjög illa yfir því og fannst 
það niðurlægjandi.“

Saga Kjartansdóttir, starfsmannastjóri hjá 
Sandholti, segir það hafa komið fyrir að fólk sem 
gæti eflaust talað ensku geri það ekki og bíði 
frekar eftir afgreiðslu hjá íslenskumælandi 

afgreiðslufólki. „Við höfum 
tekið eftir þessu meira hjá 
eldra fólki. Við höfum 
brugðist við með kurteisi og 
reynt að halda öllum 
góðum,“ segir Saga.

Einar Skúlason, fram-
kvæmdastjóri Alþjóðahúss, 
segist hafa heyrt að útlensku 
afgreiðslufólki finnist 
óþægilegt að fá harkalegt 
viðmót frá viðskiptavinum. 
Hann bendir viðskiptavinum 
á að oft og tíðum skilji 
afgreiðslufólkið eitthvað í 

íslensku og er hugsanlega í íslenskunámi. „Þá má 
hugleiða að ef viðkomandi afgreiðslumanneskja 
skilji ekki í fyrstu þá þarf ekki endilega að tala 
hærra og endurtaka sig heldur umorða eða nota 
einfaldara mál.“

Einar bendir á að það sé eitt prósent atvinnu-
leysi á Íslandi og því mikil umframeftirspurn eftir 
starfsfólki. „Hver og einn getur hjálpað til með því 
að sýna vinsamlegt viðmót og aðstoða frekar 
viðkomandi við að læra eitt eða tvö orð.“ Einar 
segir menn oft gleyma sér í amstri dagsins í stað 

þess að hugsa til lengri tíma hvernig hægt sé að 
bæta samfélagið. „Í staðinn fyrir að pirra sig á 
einhverju ástandi er betra að hugsa hvað maður 
sjálfur getur gert til að hjálpa til.“

Útlensku starfsfólki 
sýndur dónaskapur
Algengt er að viðskiptavinir sýni erlendu afgreiðslufólki harkalegt viðmót ef það 
talar ekki íslensku og gangi jafnvel út. Austurrískri afgreiðslustúlku segist líða 
mjög illa yfir því. Engar eru tölur til um útlendinga í afgreiðslustörfum hjá VR.
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Apple IMC
Humac ehf.

apple.is
534 3400

Meira fyrir minna

MacBook 
Fullkomin ferðatölva með allt að 2,16 GHz 
örgjörva, 160 GB plássi, 8x Super Drive, iSight, 
Apple fjarstýringu, 13,3 tommu skjá og fleira.
Svo getur þú valið svarta eða hvíta.

frá 99.990

Windows
Neyðistu til að nota Windows
vél í skólanum? Langar þig 
svakalega til að spila einhvern
tölvuleik sem er ekki til fyrir 
makkann þinn?

Núna er ekkert mál að keyra Windows á Apple 
vélum og MacBook vélin er tilvalin til þess.

Eina sem þú þarft er eintak af
Windows-stýrikerfinu.

Komdu niður í búð til okkar og fáðu sölumann
til að fræða þig nánar um þetta eða kíktu á:
www.apple.is/windows

Viltu vinna iPod touch?
Viltu eiga flottasta iPod spilara sem búinn
hefur verið til? Og viltu hann ókeypis?

Það eina sem þú þarft að gera er að skrá þig á 
póstlista Apple fyrir 1. desember og þú getur átt
von á því að vinna iPod touch.

www.apple.is/ipodtouch
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25–70% afsláttur af útivistarfatnaði. Nú er lag að gera 
kjarakaup og dúða sig vel fyrir veturinn.

Fjöldi manna hefur 
verið handtekinn í herferð pakist-
önsku lögreglunnar undanfarna 
daga sem yfirvöld segja til þess 
að tryggja reglu í aðdraganda for-
setakosninga sem fara fram 6. 
október næstkomandi.

Bann var í gær lagt við að fleiri 
en fimm söfnuðust saman í höfuð-
borginni Islamabad. Lögregla lok-
aði götum í kringum hæstarétt 
Pakistans sem hafnaði í gær 
þremur frambjóðendum sem 
hugðust keppa við núverandi for-
seta, Pervez Musharraf, um emb-
ættið.

Bandaríska sendiráðið í Pakist-
an lýsti miklum áhyggjum yfir 

herferðinni og hvatti til þess að 
nokkrum stjórnarandstöðuleið-
togum sem handteknir hafa verið 

síðustu daga yrði sleppt tafar-
laust. Þessi gagnrýni þykir 
óvenjulega hörð en Bandaríkin 
hafa verið einn helsti stuðnings-
aðili Musharrafs sem er lykil-
bandamaður þeirra í stríðinu gegn 
hryðjuverkum.

Hæstiréttur Pakistans hefur 
enn ekki gefið út hvort hann taki 
fyrir beiðnir sem honum hafa bor-
ist um að úrskurða um hvort staða 
Musharrafs sem forseta og yfir-
manns hersins geri hann óhæfan 
til að sækjast eftir öðru kjörtíma-
bili sem forseti. Musharraf hefur 
boðist til að segja af sér sem yfir-
maður hersins vinni hann kosn-
ingarnar.

Maður á fertugsaldri, sem var fangi á 
Litla-Hrauni, fannst látinn í klefa sínum á laugardags-
morgun. Fangaverðir komu að honum þar sem hann lá 
í rúmi sínu en dánarorsök er óljós. Ekkert bendir til 
þess að hann hafi svipt sig lífi, að sögn Þórarins 
Viðars Hjaltasonar sálfræðings hjá Fangelsismála-
stofnun.

Maðurinn lét sig nýverið hverfa af áfangaheimili 
Verndar við Laugateig en var kominn aftur í vist 
innan fárra daga. Hann átti eftir að afplána innan við 
sex mánuði af dómi fyrir manndráp af ásettu ráði. 
Hann var dæmdur árið 1998 í sextán ára fangelsi fyrir 
að drepa mann í Heiðmörk á hrottalegan hátt ásamt 
tvíburabróður sínum, en hann fékk tólf ára fangelsi. 
Hann var að ljúka við afplánun þar sem hann hafði 
hagað sér vel í fangelsi og sýnt betrunarmerki.

Afstaða, félag fanga, sendi í gær frá sér tilkynn-
ingu þar sem atburðurinn er harmaður og 
mannsins sagt sárt saknað, endi hafi hann verið 
vel liðinn og átt marga félaga innan veggja 
fangelsins. Þá segir einnig að atburðurinn sé 
mikið áfall fyrir alla í fangelsinu þar sem 
stutt sé síðan ungur maður lést innan 
fangelsins.

Að sögn Þórarins Viðars hafði 
maðurinn sýnt mikil betrunarmerki 
á þeim tíma sem hann sat í fangelsi og 

náð góðu sambandi við aðra fanga og fangaverði. 
Valtýr Sigurðsson fangelsismálastjóri sagði atburðinn 
hörmulegan og að allir, jafnt fangar sem starfsmenn 

Fangelsismálastofnunar, væru harmi slegnir yfir 
honum. Hugur allra væri hjá fjölskyldu mannsins 

sem nú væri fallinn frá.

Maður fannst látinn 
í fangaklefa sínum
Maður á fertugsaldri fannst látinn í fangaklefa sínum á Litla-Hrauni á laugar-
dagsmorgun. Dánarorsök mannsins er óljós en ekkert bendir til þess að hann 
hafi tekið sitt eigið líf, að sögn Þórarins Viðars Hjaltasonar sálfræðings.  



Kennarar í almenn-
ingsskólum í Búlgaríu lögðu niður 
störf í gær í kjölfar vikulangra 
mótmæla í höfuðborginni Sofíu.

Kennarar krefjast 100 prósenta 
launahækkunar og að framlag til 
menntamála verði að minnsta 
kosti fimm prósent af vergri 
landsframleiðslu.

Meðallaun almenningsskóla-
kennara í Búlgaríu eru tæpar 
20.000 krónur á mánuði. Stjórn-
völd hafa boðið tvær fimmtán 
prósenta launahækkanir í janúar 
og júlí næstkomandi.

Menntamálaráðherra Búlgaríu 
segir kröfur kennara „ófram-
kvæmanlegar.“

Verkfall kenn-
ara í Búlgaríu
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Hugsaðu um heilsuna!

Svalandi,
próteinríkur

  og fitulaus

Frískandi, hollur
og léttur drykkur í dós

Gamla góða
Óskajógúrtin

– bara léttari

Silkimjúkt,
próteinríkt

  og fitulaust
Fitusnauðar

og mildar ab-vörur
– dagleg neysla stuðlar að bættri

heilsu og vellíðan

Ban Ki-moon, 
framkvæmdastjóri Sameinuðu 
þjóðanna, segir að „tíminn fyrir 

efasemdir sé 
liðinn“ og nú sé 
aðgerða þörf til 
að draga úr 
útblæstri
gróðurhúsaloft-
tegunda. Þetta 
sagði hann á 
harla óvenju-
legum leiðtoga-
fundi á vegum 
Sameinuðu
þjóðanna, sem 

hófst í New York í gær.
Þangað mæta forsetar og 

forsætisráðherrar um 80 ríkja til 
að ræða hlýnun jarðar og finna 
leiðir til að draga úr henni. Einnig 
mættu á fundinn þeir Arnold 
Schwarzenegger, ríkisstjóri 
Kaliforníu, og Al Gore, fyrrver-
andi varaforseti Bandaríkjanna.

George W. Bush Bandaríkjafor-
seti tekur þó ekki þátt í samkom-
unni, en hann ætlar að halda sinn 
eigin leiðtogafund síðar í vikunni. 
Þangað er boðið leiðtogum þeirra 
sextán ríkja sem mest menga.

Hlýnun ekkert 
vafamál lengur



nær og fjær

„ORÐRÉTT“ Sveppahátíð í Skotlandi án Sveppa

Lögreglan stendur sig vel

Þekkir sína menn Einfalt mál

Allir nemendur Öskjuhlíðarskóla 
fóru á skauta í Egilshöllinni í gær. 
Með þeim í för voru kennarar og 
annað starfsfólk skólans. 

„Við fengum boð frá rekstrar-
aðilum Egilshallarinnar um að 
koma í heimsókn, þau buðu svo 
krökkunum upp á veitingar og allt 
saman. Það var ekki hægt að hafna 
þessu boði,“ segir Jóhann A. Kristj-
ánsson, aðstoðarskólastjóri Öskju-
hlíðarskóla.

Starfsfólk og nemendur skólans 
eru duglegir við að fara út fyrir 
skólastofuna. Í síðustu viku var til 
dæmis farið í gróðursetningarferð 
í nágrenni Úlfljótsvatns og 85 plönt-
ur gróðursettar. 

Skemmtu sér vel á skautum



[Hlutabréf]

Jean-Claude Trichet, banka-
stjóri evrópska seðlabank-
ans, gagnrýndi opinbert 
fjáraustur franska ríkisins 
harðlega í útvarpsviðtali á 
sunnudag. Hann sagði eyðslu 
Frakka áhyggjuefni og yrðu 
þeir að endurskoða stefnu 
sína. Allt stefnir í að ekkert 
annað land eyði jafnmiklu í 
hlutfalli við landsframleiðslu 
innan Evrópusambandsins á 
árinu, að mati Trichets. 

Í síðustu viku sýndu opin-
ber gögn fram á að fjárlaga-
halli franska ríkisins hefði 
aukist á milli ára. Í kjölfarið 
sagði Francois Fillon, for-
sætisráðherra Frakka, að 

fjárhagsstaða franska ríkis-
ins væri afar slæm. Stjórn-
völd stefndu að því fyrir 
nokkru að eyða fjárlagahall-
anum á næstu þremur árum. 
Þau hafa nú fært markmiðið 
aftur til 2012 í skugga 
aðstæðna á fjármálamörkuð-
um.

Ríkisstjórn Frakklands 
hefur gagnrýnt stýrivaxta-
stefnu Evrópubankans upp á 
síðkastið og segir hátt vaxta-
stig hafa leitt til minni hag-
vaxtar í Frakklandi auk þess 
sem sterk evra hafi komið 
harkalega niður á frönskum 
útflutningi.

Frakkar eyða of miklu

Stjórn Alfesca fékk á aðalfundi félagsins í 
gær heimild til að skrá hlutafé félagsins í 
evrum. Miðað verður við kaupgengið 87,04 á 
hlut við skráningu hlutafjárins í evrur og mun 
eitt atkvæði fylgja hverri evru í hlutafé í stað 
hvers evrusents í hlutafé.

Ólafur Ólafsson, stjórnarformaður Alfesca, 
segir þetta verða gert eins fljótt og hægt er. 
„Við erum klár í slaginn og skráum hlutaféð 
þegar kauphöllin er tilbúin,“ segir hann og 
vísar til þess að málið hafi strandað á tækni-
legum örðugleikum við skráninguna hjá 
Kauphöll Íslands.

Straumur ætlaði að skrá hlutafé sitt í evrum 
frá fimmtudegi í síðustu viku en því var 
frestað eftir að Seðlabankinn gerði lögfræði-
legar og tæknilegar athugasemdir við 
skráninguna nokkrum dögum áður en 
breytingin átti að taka gildi.

Ólafur er samhljóða William Fall, forstjóra 
Straums, að evruskráningin muni auka áhuga 
erlendra fjárfesta á þeim félögum sem skrái 
hlutafé sitt í evrum. Stjórnendur Alfesca hafi 
fundið fyrir því á kynningarferðum á dögun-
um í Ósló í Noregi og í Lundúnum í Bretlandi. 
Viðbrögðin voru afar góð, að sögn Ólafs. 
„Þegar kauphöllin verður hluti af stærra 
svæði verður Alfesca sýnilegra og því gerum 
við okkur vonir um að fleiri erlendir aðilar 
komi inn í hluthafahópinn,“ segir hann. 

Alfesca reiðubúið 
fyrir evruskráningu

Félög í eigu Íslendinga hafa tryggt 
sér 13,5 prósenta eignarhlut í 
bresku verslanakeðjunni Deben-
hams. Baugur Group á 6,7 prósent 
og Unity Investment, sem er í eigu 
Baugs, FL Group og Kevin Stan-
ford ráða yfir 6,8 prósentum. Til-
kynnt var í ágúst síðastliðnum að 
þessi félög réðu yfir 11 prósenta 
eignarhlut í Debenhams. Frá 
sumarbyrjun hafa þau verið að 
bæta við sig hlutum í félaginu.

Í hálffimm fréttum Kaupþings í 
gær sagði að verðmæti 13,5 pró-
senta hlutar væri tæpir fjórtán 
milljarðar króna. Gengi félagsins 
hefði lækkað mikið á þessu ári. 
Athyglin beindist meðal annars að 
því hvað stjórnendur Baugs 
myndu gera. Í júlí hefði félagið til-
kynnt að það hygðist ekki gera 
yfirtökutilboð í Debenhams. Það 
bindi hendur Baugsmanna fram í 
janúar.

Kaupa meira  
í Debenhams



greinar@frettabladid.is

Hvað er verið að byggja hérna 
á móti?“ spurði matargestur 

á sunnudagskvöld. Ég hrökk 
aðeins við, því sem sannur 
borgarbúi vil ég alls ekki láta 
byggja á móti hjá mér. Það má 
þétta byggð, ég er voða hrifin af 
því, en alls ekki í næsta nágrenni 
við mig. Hér er allt eins og það á 
að vera. Ég leit út um gluggann 
og sagðist halda að þetta ættu að 
vera blómaker á nýja torginu við 
kirkjuna. Ég er nýbúin að vera 
hjá fótaaðgerðafræðingnum 
mínum og hefði því verið búin að 
frétta ef eitthvað stæði til. 

Ég viðurkenni að þó ég hafi 
sérstakan áhuga á hverfinu mínu 
og á skipulagsmálum almennt 
hafa einstaka auglýsingar um 
breytt skipulag á ýmsum reitum 
samt farið fram hjá mér. Iðulega 
hafa það verið vökulir grannar 
sem hafa vakið mig upp af 
Þyrnirósarsvefni mínum. Ef ég 
sæi um kynningarmálin hjá 
borgarskipulagi myndi ég 
endurskoða vinnubrögð mín því 
það er ekki einleikið hvað þetta 
fer fram hjá fólki, það er ekki 
fyrr en vinnuvélarnar mæta sem 
við áttum okkur á því að eitthvað 
standi til. Þannig hafði ég 
samband við kirkjuna þegar 
stórvirkar vélar fóru að ryðja 
trjám um koll á túninu fyrir 
framan hana. Ég hélt að bílstjór-
inn hefði misst stjórn á tækinu, 
en fékk þær upplýsingar að til 
stæði að leggja hér tilkomumikið 
torg. Hafi það farið í grenndar-
kynningu fór hún fram hjá mér. 

Ég skrifaði undir mótmælaskjal 
gegn turninum á Grand hóteli 
eftir að hann hafði farið í 
grenndarkynningu þannig að 
mótmæli voru of seint fram borin 
og ekkert hægt að gera. Ég vildi 
að grannar mínir nytu sólar alla 
daga og þó ekki síður koma í veg 
fyrir að annað eins ferlíki rísi í 
kjölfarið á Blómavalslóðinni. 

Turninn á Grand hóteli var 
sagður kallast á við Hátúnsblokk-
irnar og turninn á Blómavalslóð-
inni verður sagður kallast á við 
nágranna sinn Herra Grand. Eins 
og ég sakna Blómavals þá get ég 
samglaðst íbúum í Sigtúni sem 
segja að þetta sé allt annað líf því 
það dró svo mikið úr umferð í 
götunni þegar verslunin flutti. 
Hverfisbúar höfðu kannski 
mestar áhyggjur af sólinni en 
okkur barst skyndilegur liðsauki 
þegar farið var að ræða um 
réttindi fólks til útsýnis. 

Allir sem aka Kringlumýrar-
braut í átt að sjónum hafa misst 
töluvert af Esjunni. Það er 
líklega tímabært að standa vörð 
um Esjuna eða réttara sagt um 
þann „rétt“ fólks að geta séð til 
hennar sem víðast. Við sem 
kjósum að búa í borg afsölum 
okkur kannski útsýninu út um 
gluggann hjá okkur, en við 
hljótum þó að mega sjá Esjuna án 
þess að þurfa að fara upp í 
Hallgrímskirkjuturn eða niður á 
Sæbraut. Háhýsalengjan við 
strandlengjuna og turninn á 
Grand hóteli þrengja sjóndeildar-
hring borgarbúa. 

Fótaaðgerðadaman, sem býr í 
hverfinu og gjörþekkir það, tjáði 
mér að við yrðum að standa 
vaktina því það væri þrengt að 
Laugardalnum úr öllum áttum. Ef 
heldur áfram sem horfir verður 

ekkert eftir nema Grasagarður-
inn og túnið kringum Þvottalaug-
arnar. Ég ver drjúgum tíma í 
Laugardalnum. Ég geng staf-
göngu um hann að minnsta kosti 
tvisvar í viku, dæturnar æfa 
skauta, skylmingar og fótbolta 
þar og sjálf hef ég verið við-
skiptavinur Lauga frá opnun. 

Laugardalurinn iðar af lífi alla 
daga, börn að leik og fólk á 
göngu, hjólum eða skokkandi. 
Það eru fleiri en íbúar hverfisins 
sem nýta sér þetta fallega 
útivistarsvæði enda er það í 
miðri borginni. Mikil umferð 
fylgir Laugum þannig að 
Reykjavegurinn er oft erfiður 
gangandi vegfarendum á leið í 
dalinn. Íbúar við Laugateig 
komast varla á bíl út úr götunni, 
að minnsta kosti ekki þeir sem 
ætla að beygja til vinstri. 
Reykjavíkurborg gæti haft 
dágott upp úr því að hafa mann 
alla daga við Lauga til að sekta þá 
sem leggja ólöglega, því margir 
virðast helst vilja aka alveg að 
hlaupabrettinu og leggja því upp 
á gangstétt við innganginn. Ég er 
mjög ánægð með Laugar og með 
gömlu og góðu Laugardalslaug-
ina. Ég verð þó að taka undir með 
vökulum granna mínum að mér 
er til efs að það verði Laugar-
dalnum til framdráttar að leggja 
tjaldstæðið undir heilsuhótel. Það 
er frábært að hafa tjaldstæði inni 
í miðri borg og það fer vel að 
hafa það í nágrenni við Farfugla-
heimilið. Ég geng þarna bæði 
sumar og vetur. Á sumrin er það 
sem kallast iðandi mannlíf og 
þykir mjög eftirsóknarvert í 
miðbænum að degi til og á 
vetrum er þarna kærkomið autt 
svæði þar sem börn geta leikið 
sér eða kerlingar gengið við stafi. 

Hér með mótmæli ég því að 
heilsuhótel komi í stað tjaldstæð-
isins og treysti því að vinir 
Laugardalsins, ekki síst nágrann-
ar hans sem sitja í borgarstjórn, 
standi vörð um Laugardalinn. 

Verndum Laugardalinn

Ingi F. Vilhjálmsson reiðir hátt til höggs í 
nýju menningarblaði Fréttablaðsins á 

sunnudaginn. Ingi hefur lesið Aldingarðinn 
eftir Ólaf Jóhann Ólafsson og Valentines 
eftir sama höfund, og komist að því að þetta 
er sama bókin! Það hefur hingað til ekki 
verið sérstakt launungarmál, en Ingi kemst 
að þeirri „huglægu niðurstöðu“ að Ólafur Jóhann hafi 
„hugsað“ sumar setningarnar á ensku en „þýtt“ þær 
svo á íslensku. Nú er það svo að Ólafur Jóhann vinnur 
náið með þýðanda sínum, Victoriu Cribb, og hugsar 
þá vonandi á ensku. Hitt get ég staðfest, og þar með 
létt af Inga F. „tilfinningu“ hans um annað, að Aldin-
garðurinn er skrifaður á íslensku.

Ingi F. hefur sjálfsagðan fyrirvara á lestri sínum, 
segir að þau málfarsdæmi sem hann taki úr 
bókunum séu „yfirleitt ekki röng, aðeins óíslensku-
leg og óþjál“. Þeim mun furðulegri eru hinar hlálegu 
ályktanir sem hann hrapar að í lokin. 

Það er rétt hjá Inga F. að þau dæmi sem hann 
tekur úr bókinni votta ekki um rangt mál. Og fjarri 
því. Það er ekkert rangt við að segja „markaðurinn 

tók dýfur“,„maður panikerar og frýs“, eða 
að stúlka „brosi hálfu brosi“ eins og hún 
hefði getað „hlegið hvellum hlátri“. Það vill 
svo til að sjálfur er ég „gamall keppnismað-
ur á skíðum“ og gott ef ég var ekki líka 
einhvern tíma sagður „fuglslegur“, án þess 
að ég áttaði mig á því að þetta væri enska. 
Ingi F. misskilur líka orðalagið þar sem því 
er lýst þegar „ský líða fyrir mánann“. 
Vissulega merkir orðasambandið „að líða 
fyrir e-ð“, að þjást vegna einhvers, en í sögu 

Ólafs er sögnin „að líða“ notuð í merkingunni „að 
svífa“, og með forsetningunni „fyrir“ í stað „um“. 
Þessi skipti á forsetningum hafa mér vitanlega ekki 
verið bannfærð í íslensku. 

Hingað til hefur Ólafi Jóhanni fremur verið lagt 
til lasts að skrifa vandað mál í bókum sínum. 
Aðfinnslur Inga F. eru því nýlunda fyrir Ólaf Jóhann 
en lengi skal manninn reyna. Hitt er alveg ljóst að 
með svona „rökfærslum“ gæti Ingi F. leitt undir sína 
fallöxi ekki bara þorra íslenskra rithöfunda heldur 
einnig flesta þá sem skrifa á íslensku.

Höfundur er rithöfundur og fyrrverandi útgáfustjóri 
sem gaf meðal annars út Aldingarðinn.

Að gefnu tilefni

U
ndanfarna daga hafa ýmsir orðið til þess að velta fyrir 
sér hvort kominn sé tími til að auka vægi enskunnar í 
íslensku samfélagi. Innan fjármálageirans hafa heyrst 
hugmyndir um að taka ensku upp sem vinnumál og á 
laugardag skrifaði Ágúst Ólafur Ágústsson, varafor-

maður Samfylkingarinnar, hugleiðingu í Morgunblaðið þar sem 
kom fram að rétt væri að „huga að tvítyngdri stjórnsýslu, íslenskri 
og enskri“.

Yfir þessu mætti eflaust súpa hveljur ef þetta væri ekki nú 
þegar nákvæmlega sá veruleiki sem starir í augun á okkur í gráum 
hversdagsleikanum. Eða réttara sagt glymur í eyrunum á okkur 
á hverjum degi; þegar við förum út í búð að versla, á kaffihús að 
panta okkur drykk, í leik- og grunnskólana að sækja börnin okkar 
eða á sjúkrahúsin og elliheimilin að heimsækja þá sem eru veikir 
eða gamlir. Alls staðar mætir okkur fólk sem hefur aðra tungu en 
þá íslensku að móðurmáli og enskan er gjarnan það samskiptatæki 
sem gripið er til.

Ekki er langt síðan sigldir Íslendingar gátu sagt sögur af því að 
hafa fengið far með túrbanklæddum leigubílstjórum í New York 
sem voru illa mæltir á tungu heimamanna, og þótti merki um fjöl-
breytileika heimsborgarinnar. Hverjum hefði dottið í hug að svip-
uð staða gæti komið upp hér?

Umheimurinn hélt sem sagt í innrás til Íslands á sama tíma og 
athafnamennirnir fóru í sína útrás. Og vissulega hefur þetta valdið 
ákveðnum vanda. Það skilja ekki allir, í orðsins fyllstu merkingu, 
breytingarnar. 

Sá sem hér skrifar var staddur í bakaríi fyrir skömmu þegar inn 
kom maður og vildi kaupa kjallarabollu. Afgreiðslustúlkan skildi 
ekki óskina og enskan lék ekki á tungu mannsins, sem var kominn 
yfir miðjan aldur. Viðskiptin leystust sem betur fer friðsamlega 
en þeim var ákveðin vorkunn hvort sínum megin við afgreiðslu-
borðið. Hvað er eiginlega kjallarabolla á ensku? „A cellar bun“? 

Í raun og veru er málið ekki lengur spurningin um hvort taka 
skuli upp ensku í auknum mæli – stundin fyrir þá ákvörðun fór 
fram hjá okkur fyrir allnokkru án þess að við hefðum nokkuð um 
hana að segja – heldur hvernig við bregðumst við komu hennar. 

Ein leið er með geðvonsku og leiðindum eins og útlendingar í 
þjónustustörfum mega þola á hverjum degi og sagt er frá í Frétta-
blaðinu í dag. Hin er með jákvæðni og vissum skammti af þakklæti. 
Staðreyndin er sú, og nauðsynlegt er að allir hafi hana á hreinu, að 
ef ekki væru hér þúsundir útlendinga að störfum þá væri Ísland 
óstarfhæft. Í því samhengi er líka rétt að ítreka að útlendingar 
leika meðal annars lykilhlutverk í umönnun aldraðra og barna, og 
þau störf eru svo sannarlega límið í samfélagi okkar.  

En auðvitað tala ekki allir ensku og samskiptin geta orðið snúin. 
Þá er gott að hafa á bak við eyrað að útlendingarnir eru heldur 
ekki allir sterkir á svellinu í enskunni. 

Svo er líka hægt að áorka mörgu með bendingum og vænum 
skammti af brosi. Eða eins og Einar Skúlason, framkvæmdastjóri 
Alþjóðahússins orðar það: „Hver og einn getur hjálpað til með því 
að sýna vinsamlegt viðmót og aðstoða frekar viðkomandi við að 
læra eitt eða tvö orð.“

Tvítyngdur 
hversdagsleiki
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FLÖT LCD

JVC LT26A61SV
26" HD LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP me› Progressive Scan, 
1366x768 punkta upplausn og 1000:1 skerpu, 500cd/m2 
birtu, 7ms svartíma, HD Ready, 20w Nicam stereó hljó›kerfi, 
textavarpi, 2 Scart (me› RGB), SVHS, CVBS, Component og PC 
tengi (DVI), bor›standi, heyrnartólstengi og fjarst‡ringu.

JVC LT32A80ZU
32" LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta 
upplausn, DynaPix myndtækni, HD Ready, 1.200:1 skerpu, 
fullkomnum litstýringum, 24w Nicam Stereó hljóðkerfi með 3D 
Cinema Sound, 2 Scart (með RGB), 2 HDMI, Component, CVBS 
og heyrnartólstengi, textavarpi og fjarstýringu.

JVC LT32G80BU
32" LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta 
upplausn, DynaPix Plus myndtækni, HD Ready, 1.200:1 skerpu, 
Black Level Correction og Digital Comb Filter, fullkomnum 
litstýringum, 20w RMS MaxxBass hljóðkerfi, 2 Scart (með 
RGB), 2 HDMI, Component, CVBS og heyrnartólstengi, 

JVC LT42P80BU
42" HD LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta 
upplausn, DynaPix HD myndtækni, 100 Hz Clear Motion Drive, HD 
Ready, 1.500:1 skerpu, fullkomnum litstýringum, 20w RMS MaxxAudio 
Nicam Stereó hljóðkerfi, 2 Scart (með RGB), 2 HDMI, Component, 
SVHS, CVBS og heyrnartólstengi, textavarpi og fjarstýringu.

JVC LT32A80ZU
32" LCD LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta 
upplausn, DynaPix myndtækni, HD Ready 1.200:1skerpu, fullkomnum 
litstýringum, 24w Nicam Stereó hljóðkerfi með 3D Cinema Sound 2 
Scart (með RGB), 2 HDMI, Component, CVBS og heyrnartólstengi, 
textavarpi og fjarstýringu.

JVC LT37R71SV
37” LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með1366x768 punkta upplausn,
DynaPix HD D.I.S.T. myndtækni, HD Ready, 1.200:1 skerpu, Super DigiPure 
og Digital Comb Filter, fullkomnum litstýringum, 20w RMS, BBE Nicam 
Stereó hljóðkerfi, 2 Scart (með RGB), HDMI, Component, SVHS, CVBS og 
heyrnartólstengi, VGA tengi (styður VGA og XGA), textavarpi og fjarstýringu.

JVC LT46Z70
46" FUll HD LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1920x1080 
punkta upplausn, DynaPix HD D.I.S.T. myndtækni, HD Ready, 
1.200:1 skerpu, fullkomnum litstýringum, 20w RMS Nicam Stereó
hljóðkerfi með MaxxBass, 2 Scart (með RGB), 2 HDMI, Component, 
SVHS, CVBS og heyrnartólstengi, VGA tengi (styður VGA og XGA), 
textavarpi og fjarstýringu.

DYNAPIX FULL HD 
D.I.S.T. 16:9 LCD



Höfuðborgamót Norrænu félaganna fer fram helgina 28.-30. 
september í Reykjavík.

Norræn félög frá Norðurlöndunum standa fyrir dag-
skránni og er þema mótsins að þessu sinni norræn goða-
fræði og ásatrú ásamt áhrifum þeirra á þúsund ára kristni 
fram til okkar daga.

„Áhrifa goðafræðinnar gætir víða í daglegu lífi og má 
til dæmis greina þau í mannanöfnum eins og Óðinn, Njörð-
ur, Freyja, Sif, Laufey og Þór sem er orðið algengasta karl-
mannsnafnið á Íslandi. Auk þess bera mörg hús í borginni 
nöfn eins og Valhöll og Þórshamar og Norræna félagið á Ís-
landi hefur til að mynda aðsetur á Óðinstorgi þar sem mæt-
ast Þórsgata, Týsgata og Óðinsgata. Svo eru stórfyrirtæki 
eins og Glitnir sem sækja nafn sitt í goðafræðina,“ segir 
Þorvaldur S. Þorvaldsson, formaður Norræna félagsins í 
Reykjavík.

Dagskrá höfuðborgamótsins hefst með málþingi í Perl-
unni föstudaginn 28. september klukkan þrjú.

„Þar verður fjallað um þátt ásatrúarinnar í lífi okkar 
gegnum söguna og verða þar góðir gestir með erindi. Össur 
Skarphéðinsson iðnaðarráðherra, frú Vigdís Finnbogadótt-
ir, Þórarinn Eldjárn, Terry Gunnell og Þorvaldur Friðriks-
son verða með fyrirlestra ásamt Tríói Reykjavíkur sem flyt-
ur tónlist,“ útskýrir Þorvaldur.

Síðdegis laugardaginn 29. september verður hátíð á Óðins-
torgi í Reykjavík frá klukkan tvö til fimm. 

„Norræna félagið fagnar 85 ára afmæli þennan dag og eru 
allir velkomnir. Það verða ýmis skemmtiatriði, til dæmis 
tónlistaratriði og matarsmökkun þar sem norrænar afurðir 
eru til sölu ásamt sérstakri dagskrá fyrir börnin á skrifstofu 
félagsins. Þar munum við segja sögur úr ásatrú, útskýra og 
leika fyrir börnin. Einnig geta þau sest niður, teiknað og sitt-
hvað fleira,“ segir Þorvaldur og ljóst er að hér er um fjöl-
breytta og skemmtilega dagskrá að ræða. 

Um kvöldið verður hátíð í Hafnarhúsinu þar sem Vil-
hjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri talar og frumflutt 
verður tónverk eftir Hilmar Örn Hilmarsson tónskáld og 
allsherjargoða.

Gjörningaklúbburinn, „The Icelandic Love Corporation“, 

verður með gjörning undir flutningi tónlistarinnar sem 
fjallar um tengsl goðafræðinnar og kristinnar trúar á Norð-
urlöndum.

Höfuðborgamóti verður slitið með norrænni hámessu í 
Hallgrímskirkju sunnudaginn 30. september klukkan ellefu.

„Í messunni munu þátttakendur frá öllum Norðurlöndunum 
lesa ritningar dagsins á sínu móðurmáli. Ritningarnar verða 
allar lesnar í röð svo hægt sé að heyra muninn og bera saman 
tungumálin. Sálmar dagsins verða einnig af norrænum toga 
og biskup Kaupmannahafnar, herra Erik Norman Svendsen, 
predikar á dönsku,“ segir Þorvaldur  sem segir jafnframt að 
messan eigi sérstakt erindi til allra sem eiga ættir að rekja til 
Norðurlanda, en að sjálfsögðu eru allir velkomnir.

Nánari upplýsingar um dagskrána má finna á vef Norræna 
félagsins www.norden.is og hvetur Þorvaldur alla til að láta 
sjá sig á höfuðborgamóti um helgina.

Fyrsti togarinn tekinn
„Eftir kvikmyndina Zorro var 

fólk endalaust að tala spænsku 
við mig. Ég er velsk en þessi 

kvikmynd gaf mér skyndilega 
nýtt þjóðerni.“

Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 550 5000.

Elskuleg eiginkona mín, móðir og tengda-
móðir,

Anna Lilja Gestsdóttir,
flugfreyja, Heiðarbakka 1, Keflavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, aðfaranótt mánu-
dagsins 24. september. Útför verður tilkynnt síðar.

Reynir Ólafsson
Gestur Páll Reynisson Inga María Vilhjálmsdóttir
Kristín Guðrún Reynisdóttir Bjarki Ómarsson

Sérstakar þakkir sendum við eigendum og stjórn-
endum Bónuss fyrir ómetanlegan hlýhug, styrk og
stuðning.

Margrét Friðriksdóttir
Aðalheiður María Sigmarsdóttir
Emelía Rán Sigmarsdóttir
Svanhildur María Ólafsdóttir Eðvarð Ingólfsson
Aðalheiður Gréta Guðmundsdóttir Friðrik Jónsson
Ólafur Páll Eðvarðsson
Ásta Friðriksdóttir Bjarki Traustason
Auður Gunnarsdóttir
Sigríður U. Ottósdóttir
Vigdís Ámundadóttir

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur samúð,
hlýhug, styrk og stuðning við andlát og útför sambýlis-
manns míns, föður okkar, sonar, tengdasonar, bróður,

mágs, svila og barnabarns,

Sigmars Þórs Eðvarðssonar  
verslunarstjóra hjá Bónus, Hraunbæ,

Sílakvísl 13, Reykjavík.

Elskuleg eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir og amma,

Kristín Guðbrandsdóttir
Svölutjörn 44, Njarðvík,                        
áður Smáratúni 29, Keflavík,

sem lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 19. septemb-
er, verður jarðsingin frá Keflavíkurkirkju fimmtudag-
inn 27. september kl. 14.00. Þeim sem vildu minnast
hennar er bent á Krabbameinsfélag Íslands.

Jóhann R. Benediktsson
Benedikt Jóhannsson    María Hákonardóttir
Kristbjörg Jóhannsdóttir    Jóhann Frímann Valgarðsson
Jóhanna A. Jóhannsdóttir    Andre Masumbuko
og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Anna Albertsdóttir
Sóltúni 2, áður til heimilis að
Teigagerði 15,

lést laugardaginn 22. september á hjúkrunarheimilinu
Sóltúni. Jarðarförin auglýst síðar.

Haraldur Sighvatsson Elfa Hafdal
Jón Albert Sighvatsson Kristjana Markúsdóttir
Emilía Sighvatsdóttir Halldór Jón Ingimundarson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Eggert Ó. Brynjólfsson
Kleppsvegi 64, Skjóli,

lést á Landspítalanum Hringbraut laugardaginn 15.
september. Útför hans fer fram frá Fríkirkjunni í
Reykjavík miðvikudaginn 26. september kl. 13.00.

Björn Hafsteinsson
Óttar Eggertsson Elín Anna Sigurjónsdóttir
Ester Eggertsdóttir Bjarni Eyjólfsson
barnabörn og barnabarnabörn.

90 ára afmæli
Innilegar þakkir

Innilegar þakkir færi ég þeim mörgu sem 
sýndu mér vinarhug og veittu mér ánæg ju
með heimsóknum, góðum g jöfum, hlýjum

kveðjum og með öðrum hætti á 90 ára 
afmæli mínu 13. september síðastliðinn. 
Megi gæfa og guðs blessun fylg ja ykkur

öllum um langa framtíð.

Jón Þórarinsson.

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug við
andlát og útför móður okkar,

Huldu Sigmundsdóttur
frá Þingeyri.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Hrafnistu í Hafnarfirði
fyrir alúð og góða umönnun.

Erla Árnadóttir Gústaf Jónsson
Guðmundur Árnason Kolbrún Sigfúsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær dóttir okkar, systir, barnabarn og
mágkona,

Edda Sigrún Jónsdóttir
Álftamýri 8,

lést þriðjudaginn 11. september síðastliðinn.
Útförin fer fram frá Laugarneskirkju í dag, þriðju-
daginn 25. september kl. 15.00.  Blóm og kransar eru
vinsamlega afþökkuð en þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Barnaspítala Hringsins.

Anna Reynisdóttir Jón Baldvin Sveinsson
Halldór Jónsson Helena H. Júlíusdóttir
Guðbjörg R. Jónsdóttir Brynjar Ingason
Sigurður R. Jónsson Svala Hilmarsdóttir
Kristinn S. Jónsson Hólmfríður E. Gunnarsdóttir
Kjartan V. Jónsson Olga B. Bjarnadóttir
Svandís E. Jónsdóttir Ólafur Þráinsson
Hrefna V. Jónsdóttir Tómas Rúnarsson
Anna Sigurjónsdóttir Kristján J. Ólafsson

Elskuleg konan mín, móðir okkar og systir,

Guðrún Ingeborg
Mogensen,
Sandavaði 3, Reykjavík,

lést föstudaginn 21. september sl. Útförin verður
auglýst síðar.

Magnús Björgvinsson
Ásdís María Jónsdóttir
Þórey Jónsdóttir
Guðrún Jónsdóttir
Karen Margrét Mogensen



Dagana 29. september til 2. október mun 
Daninn Stanley Rosenberg halda námskeið hjá 
Félagi höfuðbeina- og spjaldhryggsjafnara um 
aðferðir til að hjálpa einhverfum úr innilokun 
sinni og koma þeim til félagslegrar virkni.

Gunnar Gunnarsson sálfræðingur hefur sérhæft 
sig í höfuðbeina- og spjaldhryggsjöfnun og unnið 
við fagið samhliða sálfræðinni í tíu ár. Hann segir 
höfuðbeina- og spjaldhryggsjafnarann Stanley 
Rosenberg telja að svipaðar streitutengdar, líf-
fræðilegar forsendur geti legið að baki einhverfu, 
þunglyndi og öðru firrtu ástandi.

„Stanley vill ekki meina að einhverfa sé meðfædd 
heldur verði hún langoftast til við eitthvert áfall 
hvort sem það er fyrir fæðingu, í fæðingu eða eftir 
fæðingu og telur hann jafnvel að bólusetningar geti 
valdið því að börn hrökkvi svona inn í sig,“ segir 

Gunnar og bætir því við að það sama geti gerst 
þegar fullorðnir verði fyrir áfalli. „Þá getur fólk 
hrokkið svona inn í sig með þeim afleiðingum að 
það hættir að geta tjáð sig en það er yfirleitt kennt 
við mjög djúpt þunglyndi.“

Gunnar segir aðferðina til að losa fólk út úr þessu 
ástandi nást með höfuðbeina- og spjaldhryggsjöfn-
un. „Aðferðin byggist á því að virkja á ný höfuð-
taugarnar sem stjórna heyrn, sjón, andlitsvöðvum, 
tungu og fleiru til að opna fyrir samskipti á ný,“ 
segir Gunnar og nefnir sem dæmi drenginn William 
sem hefur náð sér ótrúlega vel af einhverfu. „Þótt 
maður geti aðeins merkt að hann sé stirður í tali þá 
er hann í framhaldsmenntun og á kærustu þannig 
að hann er farinn að lifa lífinu.“

Námskeiðið er öllum opið en Gunnar segir þá 
ganga fyrir sem hafa lært höfuðbeina- og spjald-
hryggsjöfnun. Nánari upplýsingar má finna á vef-
síðunni www.cranio.cc.

Út úr einhverfunni

• Bútasaumsefni
• Saumavélar
• Námskeið

Saumahelgar !!!
 Örfá sæti laus 
 12.—14. Október. 
Skráðu þig strax  í síma 
894-7979.  Kennsla, 
matur, gisting og 
frábær félagsskapur

Höfum opnað í Reykjavík

Kleppsmýrarvegi 8 Reykjavík
Eyrarvegi 2a Selfossi
Símar: 533-5880 /482-4241



Alþjóðaheilbrigðisstofnunin 
WHO mælir með brjóstagjöf til 
tveggja ára aldurs og það gera 
íslenskar ljósmæður líka, þótt 
enn virðist fast stimplað í ís-
lenska þjóðarvitund að eitthvað 
ósæmilegt sé við mjólkandi 
mæður barna sem orðin eru 
ársgömul.

„Kostirnir við að halda áfram 
brjóstagjöf eftir að barnið er orðið 
eins árs eru ótvíræðir og margir,“ 
segir Katrín Edda Magnúsdóttir, 
hjúkrunarfræðingur, ljósmóðir og 
brjóstagjafarráðgjafi á kvennadeild 
Landspítalans.

„Því lengur sem kona hefur barn 
á brjósti minnka líkurnar á brjósta,- 
legháls- og eggjastokkakrabba-
meini, auk þess sem hún minnkar til 
muna hættuna á að fá beinþynningu. 
Barnið nýtur þess að fá áframhald-
andi vörn gegn ýmsum sjúkdómum, 
og eftir því sem barn er lengur á 
brjósti styrkist ónæmiskerfi þess 
meira. Móðurmjólkin hefur þá enn 
mikið næringargildi, því þótt börn 
séu farin að borða alla fæðu um eins 
árs aldur þurfa þau enn á mjólk að 
halda og alltaf er það betri kostur að 
gefa þeim brjóstamjólk en kúa-
mjólk. Móðurmjólkin er hin full-
komna fæða því samsetning hennar 
aðlagast jafnóðum aldri barnsins,“ 

segir Katrín Edda, en mörgum er 
innprentað að brjóstagjöf skuli hætt 
í síðasta lagi um eins árs aldur.

„Það liggur mikið að baki þessar-
ar yfirlýsingar Alþjóðaheilbrigðis-
stofnunarinnar og að sjálfsögðu 
horfum við til sömu markmiða. Í 
náttúruumhverfi mjög stórs hluta 
mannkyns er eðlilegt að mæður séu 
með börn á brjósti til þriggja til 
fjögurra ára aldurs, eða þar til þau 
venja sig sjálf af. Í því samhengi 
eru tvö ár ekkert ógurlegur tími, en 
maður þorir varla að horfa lengra 
því fólki stendur ógn af framlengdri 
brjóstagjöf,“ segir Katrín Edda og 
talar um skápabrjóstagjöf. 

„Það er þegar konur eru hættar 
að segja öðrum frá því að þær séu 
enn með barnið á brjósti vegna nei-
kvæðs þrýstings frá fjölskyldunni, 
vinum og þjóðfélaginu öllu. Það er 
ótrúlegt hvað fólk getur verið leið-
inlegt við þessar konur, en miklu 
réttara væri að setja þær á stall. 
Börnum er eðlislægt að venja sig af 
brjósti fái þau óheftan aðgang að 
brjósti móður sinnar við eðlilegar 
aðstæður, þótt í langflestum tilfell-
um velji konur að venja börn sín af 
brjósti á löngum tíma, því það virð-
ist ákveðin tilhneiging hjá konum að 
vilja stjórna öllu frá A til Ö,“ segir 
Katrín Edda og leggur áherslu á að 
brjóstagjöf sé aldrei bara spurning 
um næringu, því hún sé svo margt 
annað líka.

„Stór hluti brjóstagjafar er nánd 

og hinn andlegi þáttur. Sumir halda 
því fram að börn verði ósjálfstæð og 
of háð móður sinni, en þvert á móti 
koma þau út sem mun sjálfstæðari 
einstaklingar en ella. Þetta er engin 
tilgáta heldur niðurstöður rann-
sókna,“ segir Katrín Edda og tekur 
fram að brjóstagjöf sé alltaf einka-
mál móður og barns.

„Þetta er þeirra einkamál, hvern-
ig sem á það er litið. Það er geysi-
lega erfitt að eiga við fordóma ann-
arra gagnvart konum sem kjósa að 
halda áfram að ala börn sín á brjósti 
eftir eins árs aldurinn, en mikilvægt 
að styðja þær andlega og félagslega. 
Hver og ein kona verður hafa trú á 
sjálfri sér og göfuga sjálfsmynd, 
ásamt því að vera sterk til að þola 
mótlætið. Mjólkandi mæður ættu 
hvarvetna að fá viðurkenningu fyrir 
að gera það besta sem mögulegt er 
fyrir barn sitt,“ segir Katrín Edda 
og talar um kynslóðabil í skoðana-
skiptum.

„Það er ekki langt síðan allt annar 
andi var í þjóðfélaginu gagnvart 
brjóstagjöf, en þá var því virkilega 
trúað og treyst að þurrmjólk stæði 
jafnfætis brjóstamjólk. Nú er þekk-
ingin meiri og alltaf að koma fram 
nýjar upplýsingar og rannsóknir 
sem styðja lengri brjóstagjöf. Og í 
dag er sem betur fer fullt af ömmum 
og langömmum smábarna sem 
styðja dætur sínar í gegnum þykkt 
og þunnt. Það finn ég vel í mínu 
starfi.“

Mjólkandi mæður á stall

Vesturlandsvegur

Reykjavík

Mosfellsbær

Húsasmiðjan

Nóatún

Toppskórinn

Margt Smátt

Vínlandsleið

Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt

PUMA ÚLPA blá eða svörtVerð áður: 9.990
Stærðir: 116–XXL

e inkatímar ·  hóptímar
hugræn teygjuleikfimi
tai  chi  ·  kung fu
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Sú venja hefur skapast að tileinka 
októbermánuð konum með brjósta-
krabbamein. Hefð þessi á rætur að 
rekja til Charlotte Haley sem byrj-
aði á því að framleiða og selja fjólu-
bláa borða til styrktar bandarísku 
krabbameinsmiðstöðinni (The 
National Cancer Institute) fyrir lið-
lega fimmtán árum og Evelyn Lau-
der sem breytti litnum í bleikan 
(Pink Ribbon) og markaðssetti í 
snyrtivöruverslunum fyrirtækis 
síns til styrktar rannsóknum á 
brjóstakrabbameini. Í framhaldi af 
þessu hefur hinn bleiki borði orðið 
einkennistákn hinna ýmsu samtaka 
áhugafólks um baráttu gegn brjósta-
krabbameini. Helgun ákveðins dags 
og mánaðar er einkum til að vekja 
athygli á brjóstakrabbameini og auka meðvitund 
kvenna og almennings á sjúkdómnum og örva 
konur þannig til sjálfsskoðunar, nýta sér Leitar-
stöðvar og fara í brjóstamyndatöku. Jafnframt er 
tilgangurinn að safna fjármagni til rannsókna á 
orsök og meðferð brjóstakrabbameina og síðast 

en ekki síst til að styðja við konur 
og fjölskyldur kvenna með brjósta-
krabbamein. Í ár er mánudagurinn 
22. október hinn eiginlegi alþjóðlegi 
dagur brjóstakrabbameins og er 
meginþema hans að örva hreyfingu 
og líkamsrækt meðal kvenna, en 
sýnt hefur verið fram á að regluleg 
hreyfing minnkar líkur á brjósta-
krabbameini. Tíðni brjóstakrabba-
meins hefur hækkað síðastliðna 
áratugi og ein af hverjum níu til tíu 
konum í hinum vestræna heimi fær 
brjóstakrabbamein. Þrátt fyrir 
hærri tíðni hafa lífslíkur kvenna 
með brjóstakrabbamein aukist 
verulega undanfarinn áratug vegna 
snemmgreininga og aukinna mögu-
leika í eftirmeðferð. Eftirfarandi 

krabbameinslæknar ákváðu í tilefni af brjósta-
krabbameinsdeginum að skrifa ellefu stuttar 
greinar um sjúkdóminn og munu þær birtast í 
Fréttablaðinu næstu vikurnar. 

Fullorðnir Bretar eru svo tregir til 
líkamsræktar að yfirvofandi 
hætta á ótímabærum dauða dugar 
engan veginn til að koma þeim 
upp úr sófunum. Þetta kemur 
fram í niðurstöðum breskrar rann-
sóknar á vegum British Heart 
Foundation, þar sem aðeins 38 
prósent aðspurðra sögðust hreyfa 
sig meira ef lífið lægi við.

Sérfræðingar BHF hafa varað 
við að hreyfingarleysi sé lífs-
hættulegt öllum; einnig þeim sem 
eru í kjörþyngd. Hreyfing og 
offita séu tveir ólíkir áhættuþætt-
ir, því þótt menn séu grannir auki 
þeir hættu á krabbameini og 
hjartasjúkdómum með hreyfing-
arleysi.

Rösklegur göngutúr reyndist 
vinsælasta hreyfingin meðal 
þeirra 2.100 sem spurðir voru og 

kom á undan dansi, sundi og ferð á 
líkamsræktarstöð. Aðeins fjögur 
prósent sögðust njóta þess að 
hreyfa sig. 

Þriðjungur sagðist mundu æfa 
meira ef þeir sæju af sér niðrandi 
mynd eða heyrðu útundan sér að 
þeir væru feitir, en í samanburði 
sögðust aðeins þrettán prósent 
karla og sjö prósent kvenna stunda 
hreyfingu til að viðhalda heil-
brigði hjartans.

Afsakanir fyrir hreyfingarleysi 
voru ávallt tiltækar og sveifluðust 
frá tímaleysi til slæmrar veður-
spár. BHF, sem nú hrindir af stað 
herferð til að hvetja fólk til þrjá-
tíu mínútna hreyfingar á dag, stað-
festir að á korters fresti deyi einn 
Breti vegna hreyfingarleysis og 
því sé vandamálið orðið dauðans 
alvara.

Geta drepist úr leti

YOGASTÖÐIN HEILSUBÓT
Síðumúla 15, s. 5885711 og 6946103

YOGA YOGA YOGA
Líkamsæfingar, öndunaræfingar

slökun og hugleiðsla

Sértímar fyrir barnshafandi

og kraftyoga

Allir yoga unnendur velkomnir

www.yogaheilsa.is • yogaheilsa@yogaheilsa.is

30. september 2007

WORLD HEART
FEDERATION®

A H E A R T F O R L I F E

Co-sponsored by:
Heilbrigt hjarta með samvinnu
Þema Alþjóðlega hjartadagsins í ár   heilbrigt hjarta með samvinnu   hvetur fólk til að vinna saman að því að
skapa heilbrigt samfélag án hjartasjúkdóma. Hornsteinar samfélagsins svo sem fjölskyldan, skólarnir, 
vinnustaðirnir og félagasamtök stuðli að reyklausu umhverfi, reglubundinni hreyfingu og bættu mataræði. 

Stöndum saman og tökum þátt í Alþjóðlega hjartadeginum þann 30. september.
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Supported globally by: Supported locally by:

kl. 18.00
Dr. Vilmundur Guðnason

forstöðulæknir Hjartaverndar.
Fundarstjóri – Séra Hjálmar Jónsson.

kl. 18.15
Ólöf Elmarsdóttir

hjúkrunarfræðingur Hjartavernd.

kl. 18.30
Þórarinn Sveinsson, dósent í

lífeðlisfræði við Háskóla Íslands.

kl. 18.45

Ingibjörg Gunnarsdóttir, dósent í
næringarfræði við Háskóla Íslands.

kl. 19.30

Margrét Bárðardóttir
sálfræðingur.

kl. 19.45

Karl Andersen yfirlæknir
Hjartarannsóknar.

kl. 20.00 

Hróbjartur Darri Karlsson hjartalæknir 
Hjartavernd.

kl. 20.15
Margrét Albertsdóttir
félagsfræðingur SÍBS.

27. september 2007

Hjarta dagurinn

Kópavogur



BÍLAR &
FARARTÆKI



ferðalög
ÞRIÐJUDAGUR 25. SEPTEMBER 2007

Draumur 
kaupalkans
Borgarferðir má nýta til að 
gera góð kaup. 
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Gleraugnasmiðjan
KRINGLUNNI - Sími 588 9988

Bjóðum Guðmundu Guðlaugsdóttur
sérstaklega velkomna til starfa.
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Hópur ástríðufullra veiðigarpa 
fór í ævintýraleit með veiði-
stangir sínar til Grænlands. 
Upplifun þeirra var sterk, 
veiðin góð og alla dreymir um 
grænlenska endurfundi á ný.

„Oft leitum við Íslendingar langt 
yfir skammt. Flestir hafa ferðast 
um víða veröld og séð Austurlönd 
nær og fjær, Bandaríkin og marg-
ir keyrt um Evrópu þvera og endi-
langa. Hins vegar virðast nágrann-
ar okkar í vestri oft verða útundan 
og samgöngur þangað geta verið 
erfiðar en staðurinn þótti okkur 
spennandi, framandi þrátt fyrir 
nálægð,“ segja vinirnir Jón Björn 
Skúlason, Kristinn Hjálmars-
son og Sölvi Sturluson sem lentu 
verulega harkalega í snarvitlausu 
veðri á flugvellinum í Narsarsuaq 
10. ágúst síðastliðinn, en flugvell-
inum var lokað í tvo daga eftir að 
þeir gengu frá borði.

„Aftakaveður fylgdi okkur 
fyrstu tvo dagana. Menn komust 
samt til veiða en aflinn var frek-
ar rýr fyrsta daginn vegna veðurs 
og erfitt að koma flugunni út í rok-
inu. Og til að komast á veiðistað-
inn þurfti úrræðagóða veiðimenn 
til að finna leið yfir jökulá,“ segja 
strákarnir sem fengu starfsmann 
flugvallarins til að skutla þrettán 
íslenskum veiðimönnum yfir Nar-
sarsuaq-ána á stórri hjólaskóflu. 
Gaf hvítfyssandi jökuláin svo á 
Íslendingana þar sem þeir hengu 
utan á stórri vinnuvélinni að nef 
þeirra flöttust út og andlitsdrætt-
ir aflöguðust undan rokinu.

„Á þriðja degi rættist loks úr 
veðrinu og dagarnir liðu hratt í 
flakki milli fjarða og dala þar sem 
jökulár og ferskvatnsár skiptust á 
um að taka á móti hópnum. Veiði 
var mikil í nálega tuttugu stiga 
hita og að takast á við nýgengna 
þriggja til sjö punda sjóbleikju er 
stórkostlegt ævintýri,“ segja þeir 
Jón Björn, Kristinn og Sölvi sem 
höfðust við á hótelinu í Narsarsu-
aq, í mjög fínni aðstöðu.

„Þar var allt sem þurfti til 
að taka á móti veiðiþyrstum Ís-
lendingum. Svo fórum við út að 
borða í Bröttuhlíð þar sem borin 
var á borð snæhérasúpa, hrein-
dýrakjöt, reykt bleikja og fleira. 

Þarna sátum við og kneyfuðum 
öl og nutum matar á slóðum Ei-
ríks rauða, með ísjaka við glugg-
ann. Öll upplifun var mjög sterk; 
að sigla á milli borgarísjaka á leið 
í eyðifirði þar sem ekkert er nema 
áin og bráðin í henni,“ segja þess-
ir fræknu veiðimenn sem veiddu 
hundruð fiska í mikilli veðurblíðu 
þegar leið á ferðina og moskító-
flugur voru í rólegri kantinum.

„Fjöldi fiskanna er ótrúleg-
ur. Ef maður kom flugunni nógu 
langt út var magnið af fiskin-
um það mikið að ekki var spurn-
ing hvort fiskurinn kæmi heldur 
hvort hann kæmi inn með haus-
inn á undan eða sporðinn; þvílíkar 
torfur voru sums staðar. Það mátti 
sjá fluguna lenda við bleikjutorfu 
og engin vildi taka og því rann 
flugan yfir fjöldann og straukst 
við fiskinn undan straumnum,“ 
segja þremenningarnir sem gerðu 
að afla sínum á siglingunni milli 
fjarða og veitingastaða; flökuðu, 
beinhreinsuðu, skáru bleikjuna 
í munnbita og renndu niður með 
sojasósu og hvítvíni.

„Grænland er merkilegt land 
fyrir margar sakir, jöklar og 
borgarísjakar hvert sem litið er, 
vegasamgöngur afar takmarkað-
ar og lífsstíll talsvert annar en sá 
sem við þekkjum hér heima. Allt 
er þetta heillandi umhverfi sem 
hefur mikið aðdráttarafl og ljóst 
að allir sem þarna voru stefna 
ótrauðir á að fara aftur,“ segja 

Jón Björn, Kristinn og Sölvi, sem 
sigldu og gengu á milli veiði-
staða.

„Ferðir á slíkar slóðir eru ekki 
fyrir þá sem vilja lúxus eða dek-
urferðir. En vilji menn kynn-
ast nýjum heimi, vinalegu og ró-
legu landi, er ekki annað hægt en 
að mæla með ferð til Grænlands. 
Allir sem hafa minnsta áhuga á 
útivist munu njóta sín í hrikalegu 
landslagi án truflunar frá hefð-
bundnu amstri nútímans. Ferðin 
til Grænlands opnaði huga okkar 
gagnvart ferðalögum sem bjóða 
upp á óvænt viðfangsefni og að-
búnað sem er jafn frábær og hann 
er fábrotinn.“

thordis@frettabladid.is

Fábrotið og frábært

Hér er undirbúin veisla um borð á siglingu milli fjarða og boðið upp á smátt skorna 
bleikju í sojasósu. MYNDIRNAR Á SÍÐUNNI TÓKU SÖLVI STURLUSON OG KRISTINN HJÁLMARSSON

Fyrsta þing Grænlendinga var í Bröttuhlíð, þar sem nú sjá má rústir bæjar Eiríks 
rauða Þorvaldssonar, hins mikla landkönnuðar. Sonur Eiríks, Leifur heppni, fann 
Ameríku.

Kristinn Hjálmarsson þreyttur en sæll 
eftir langa göngu á milli veiðistaða.

Sölvi Sturluson í aðgerð eftir langan og 
góðan veiðidag.

Jón Björn Skúlason sem skipulagði 
ævintýraferð þrettán veiðimanna til 
Grænlands.

Ævintýraferðir
– fyrir þá sem vilja fara ótroðnar slóðir

fréttablaðið ferðalög

Fyrirtækið Fjallamenn ehf/Mount-
aineers of Iceland er langstærst á 
sviði jökla- og snjóævintýraferða 
á suðvesturhorninu. Árið um 
kring er boðið upp á vélsleðaferð-
ir á Langjökul og farið upp á gríð-
arstóra ísbreiðuna á sérútbúnum 
risatrukkum.

Vinsælt er að njóta gnægtar-
borðs kræsinga að lokinni sleða-
ferð á jöklinum og nú er hægt að 
skála í kampavíni yfir borðum 
í glerhúsi meðan stjörnur blika 
á næturhimni og brakar í jökul-
sprungum fyrir utan. Sérstak-
ur átta hjóla opinn trukkur gefur 
hreyfihömluðum og eldri borgur-
um tækifæri til að komast í jökla-
torfærur líkt og um vélsleða væri 
að ræða, og einnig er hægt að fara 
í þyrlu sem eltir trukkana á jöklin-
um, ásamt því að skoða hrikaleika 

íslenskrar náttúru eins og fuglinn 
fljúgandi sér hana.

Snjóleikir eru ómissandi í þess-
um óbyggðum og ómótstæðilegt 
að taka hring í ísgolfi eða renna 
sér á slöngum í hvítri jöklaveröld-
inni.

Sjá nánar um ævintýraferð-
ir um Ísland á mountaineers.is og 
activity.is.

Ísgolf undir stjörnunum

Sérbreyttur Ford Econoliner með 44 
tommu dekk og tekur 14 manns í sæti.

MYND/GUNNAR GUÐJÓNSSON

Ísland er land ævintýranna og 
Jökulfirðir Vestfjarða sveipað-
ir fágætum töfrum og leyndar-
dómum. Borea Adventures býður 
ævintýra- og sælkeralíf í einu far-
þegaskútu landsins.

Hún heitir Áróra, 60 feta skút-
an sem þeir Sigurður Jónsson 
skipaarkitekt og Rúnar Óli Karls-
son landfræðingur keyptu af 
breskum kappsiglara sem sigldi 
á henni fjórum sinnum í kring-
um hnöttinn, en þeir Sigurður og 
Rúnar hafa innréttað Áróru upp á 
nýtt svo notalega fari um sjófara 
þeirra.

„Nú eru dagarnir farnir að stytt-
ast svo Áróra fer í vetrarhvíld, en 
frá mars til september bjóðum við 
upp á skíðaferðir, kajaksiglingar, 
náttúruskoðunarferðir og siglingu 
til Grænlands,“ segir Rúnar um 
ferðamöguleika Borea Advent-
ures sem býður afbragðs aðbúnað 
um borð, og allt innifalið.

„Áróra tekur tíu farþega sem 
við siglum með í Jökulfirði í fimm 
nótta ferðum. Þá gengur fólk á 
fjöll yfir daginn en rennir sér á 
skíðum niður í nýjan fjörð þegar 
kvöldar, þar sem skútan og nýtt 
útsýni bíður þeirra hvern dag. 

Sama er upp á teningnum í sjó-
kajakferðum, þegar skútan sigl-
ir á eftir kajökunum milli fjarða. 
Við förum einnig í náttúruskoðun-
arferðir með líffræðingi og kíkj-
um á refi, seli og fugla í tveimur 
stærstu af fuglabjörgum Evrópu, 
Hornbjargi og Hælavíkurbjargi,“ 
segir Rúnar, en ferðalangar gista 
um borð í Áróru og njóta þar úr-
vals kosts. 

„Ferðirnar eru fyrir þá sem 
hafa áhuga á útivist og náttúru. 
Við leggjum mikið upp úr góðum 
aðbúnaði og erum alltaf með gítar 
um borð. Ef veðrið verður leiðin-
legt er því alltaf hægt að galdra 
fram góða rétti, veiða í matinn, 
tína krækling eða búa til ýmis 
ævintýri á annan hátt.“

Sjá nánar á www.boreaadvent-
ures.com.

Á skútu um Jökulfirði

Sætsúpusigling skútunnar Áróru í 
Ísafjarðardjúpi. MYND/RÚNAR ÓLI KARLSSON
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Það hefur eflaust ekki farið fram hjá neinum að verðlag á Íslandi er með því hæsta sem gerist. Með 
auknum flugsamgöngum ferðast fólk meira og því gefast fleiri tækifæri til að versla erlendis. Þá má 
oft gera góð kaup og finna sérstaka hluti sem erfitt er að nálgast á gamla góða Fróni. Hér tökum 
við fyrir fjórar borgir sem gaman er að heimsækja og gott að versla í.

Verslun og skemmtun í einni ferð

Borgarferðir
– draumaferðir kaupalkans

Þessi umfjöllun er langt frá því að vera tæmandi hvað varðar frábærar 
verslunarborgir. Hér að neðan er listi yfir aðrar góðar borgir sem flogið er 
beint til frá Íslandi.
Icelandair flýgur til Amsterdam, Baltimore, Barcelona, Bergen, Berlínar, 
Boston, Frankfurt, Gautaborgar, Glasgow, Halifax, Helsinki, Kaupmanna-
hafnar, London, Madríd, Manchester, Minneapolis, Mílanó, München, New 
York, Orlando, Osló, Parísar, Salzburg, Stokkhólms og Washington DC.
Iceland Express flýgur til Alicante, Barcelona, Berlínar, Billund, Lúxem-
borgar, Friedrichshafen, Frankfurt Hahn, Gautaborgar, Kaupmannahafn-
ar og London.
Plúsferðir bjóða upp á Barcelona, Búdapest, Dublin, Madríd, Ríga og 
Róm, auk sólarlandaferða.
Heimsferðir bjóða upp á ýmiss konar sérferðir en borgarferðirnar eru til 
Barcelona, Búdapest, Kraká, Ljubljana, Prag, Rómar, Flórens, Edinborgar, 
Montréal, Ríga, Stuttgart og Vilníus.
Úrval-Útsýn býður upp á borgarferðir til Barcelona, Búdapest, Boston, 
Dublin, Madríd, Parísar, Ríga, Rómar, Stokkhólms og Washington DC.
Ferðaþjónusta bænda býður líka upp á ýmsar ferðir. 

Glasgow
Verslunarferðir til Glasgow hafa löngum verið vinsælar á Íslandi enda er 
flugið til Glasgow stutt og frek-
ar ódýrt. Þar að auki má finna 
þar góða merkjavöru á lágu 
verði. Buchanan Galleries á 220 
Buchanan Street er verslunarmið-
stöð með meira en áttatíu búðum. 
St. Enoch‘s Shopping Center við 
St. Enoch Square er frábær versl-
unarmiðstöð undir stóru glerþaki. 
Einnig eru ýmsir markaðir bæði 
innan- og utandyra. Borgin býður 
upp á alls konar skemmtun og er gaman að kíkja í leikhús og á skoska krá 
og síðan eru oft ýmsir menningarviðburðir í gangi. Ekki má gleyma því 
að þó að margt sé um að vera í borginni þá er landið sjálft mikil náttúru-
paradís og auðvelt er að bregða sér út fyrir borgarmörkin.

Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn er flestum Íslendingum að góðu kunn og er auðvelt 
að komast þangað því flug eru tíð. Vinsælt er að fara í aðventuferðir 

til Kaupmannahafnar og fá þar 
jólastemninguna beint í æð og 
taka jafnvel aðeins til hendinni 
í jólainnkaupunum. Kaupmanna-
höfn er ein af þægilegustu borg-
um Evrópu og er lítið mál að at-
hafna sig í henni og komast á 
milli staða. Ekki spillir fyrir að 
auðvelt er að fá ódýrt flug til 
Danmerkur og því hægt að nota 
peningana í verslun og skemmt-

anir. Strikið þekkja flestir en þar má finna fjölda verslana auk þess sem 
margar skemmtilegar verslanir leynast í hliðargötunum. „Pisserenden“ 
er gamalt verkamannahverfi sem minnir á Latínuhverfið í París og þar 
er að finna fjölda veitingahúsa og sérstæðra verslana sem selja tísku-
fatnað og notaða muni. Kronprinsengade er nokkurs konar tískubraut 
Kaupmannahafnar og má þar finna skóbúðir og fataverslanir fína fólks-
ins. Í Pilestræde-hverfinu má finna helstu tískumerkin. Á Norðurbrú má 
finna flóamarkaði, grænmetisverslanir og kebabstaði í bland við glæsi-
legar tískuverslanir, gallerí, sérvöruverslanir og kaffihús. Helstu versl-
unarmiðstöðvar eru Fisketorvet og Fields og er auðvelt að taka leigubíl 
þangað frá miðborginni.

 Á gangi um götur Glasgow.

 Kaupmannahöfn - Tívolíið í jólabúningi.

Ríga
Í Ríga, höfuðborg Lettlands, finn-
ur þú allt sem hugurinn girnist í 
verslunum borgarinnar og ekki 
skemmir fyrir að verðlag er lágt. 
Verðlag í Prag hefur löngum þótt 
lágt á Íslandi en verðlagið í Ríga 
er enn lægra og því endast pen-
ingarnir lengi. Skemmtanalífið 
er spennandi, veitingastaðir góðir 
og gamli bærinn er fallegur með rólegu og þægilegu andrúmslofti. Plús-
ferðir eru með borgarferðir til Ríga og má finna frekari upplýsingar á vef 
þeirra, www.plusferdir.is. hrefna@frettabladid.is

 Hin heillandi Riga, höfuðborg Lettlands.

Boston
Boston er einstök og lífleg hafnarborg í Massachusetts-
ríki. Borgin er afar mikilvæg í sögu Bandaríkjanna en 
þykir þó evrópsk í anda. Í Boston geta allir fundið eitt-
hvað við sitt hæfi hvort sem um er að ræða tónlist, 
leiklist, íþróttir, veitingastaði eða verslanir. Um þess-
ar mundir er dollarinn mjög lágur og því hagstætt að 
versla í Bandaríkjunum. Á Newbury Street má finna 
fjölda verslana og þá allt frá þekktum vörumerkjum 
og tískuhúsum yfir í litlar verslanir með sál. Stutt frá 
Newbury Street eru Prudential Center og Atrium Mall 
við Boylston Street en þar er einnig Colonnade-hót-
elið. Aðrar verslunarmiðstöðvar eru til dæmis Cam-
bridgeside Galleria sem er hinum megin við Charles-
ána þar sem Harvard-háskólasvæðið er og Copley Place 
en Marriott-hótelið er þar í nágrenninu. Icelandair er 
með beint flug til Boston og skipuleggur einnig borgar-
ferðir þar sem gisting er innifalin. 

  Hafnarborgin Boston.

fréttablaðið ferðalög



Frístundahús og sumarhús
 í sveitasælu

Kerið

Minni-borg

Hraun-
borgir

Mýrarkot

Kiðjaberg

A

B

Sælureitur á Suðurlandi

Nú gefst þeim sem áhuga hafa á að koma sér upp sælureit í sveitinni að eignast frístundahús eða sumarhús byggt af Sveinbirni Sigurðssyni hf.
Í boði eru 3 hús, tvö sumarhús og eitt frístundahús ( heilsárshús).

Frístundahús (A)

Frístundahúsið er 148,5 m2 að brúttóflatarmáli, þar af bílskúr 21,6 m2. Húsið er klætt málmklæðningu og harðvið að utan, en gipsklætt að innan.
Verönd er 240 m2 og stærð lóðar er 12.900 m2.
Allar innréttingar og gólfefni í frístundahúsinu eru frá versluninni EGG og hefur ekkert verið til sparað í þeim efnum. Að auki er eignin fullbúin
húsgögnum frá EGG. Öll vinna er unnin af úrvals fagmönnum og ber húsið þess glögg merki.

Frístundahúsið er að Langholti 6, í landi Mýrarkots í Grímsnes- og Grafningshreppi. Arkitekt er Benedikt Björnsson FAÍ.

Sumarhús (B)

Sumarhúsin eru 66,5 m2 að grunnfleti með 41 m2 svefnlofti. Þetta eru vönduð vel staðsett hús á sama 
svæði og frístundahúsið, í landi Mýrarkots í Grímsnes- og Grafningshreppi, að Langholti 2 og 4.

Allar nánari upplýsingar veitir Soffia Theódórsdóttir, löggiltur fasteignasali, Byr fasteignasölu í síma 895-9098,
483-5800, www.byrfasteign.is og www.verktaki.is

Sveinbjörn Sigurðsson hf. hefur í gegnum árin tekið að sér fjölbreytt verk í mismunandi stærðargráðum. Má þar nefna 
allt frá einbýlishúsum og leikskólum til brúa og verslunarmiðstöðva. Fyrirtækið á að baki 65 ára farsælan feril sem 
byggingaverktaki og hefur fyrirtækið ávallt verið í eigu sömu fjölskyldunnar.
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Dekur og afslöppun er nauð-
synlegt að fá annað slagið. Sér-
staklega í hraða hversdagsins. 
Þá getur verið gott að komast 
burtu frá ys og þys og fara í 
góða heilsulind í útlöndum, 
golf á Spáni eða siglingu um 
heimsins höf með þjón á hverju 
strái.   

Heimsferðir bjóða upp á drauma-
daga þar sem hægt er að sameina 
draumadaga á strönd í Dóminíska 
lýðveldinu og siglingu um Karíba-
hafið með glæsiskipinu Costa Atl-
antica. Heimsflug stendur fyrir 
leiguflugi til Dóminíska lýðveld-
isins og þaðan er siglt frá bænum 
La Romana. Siglingin innifelur 

fæði og húsnæði þar sem hægt er 
að láta fara vel um sig í heilsulind 
skipsins. Brottfarardagar frá La 
Romana: 7. janúar, 28. janúar og 4. 
febrúar. 

Allar nánari upplýsingar er að 
finna á: www.heimsferdir.is

Lífsstíls- og heilsunámskeið í Kiss-
imee í Orlando miða að því að gefa 
konum kost á að læra að láta sér 
líða betur og líta vel út. Markmið-
ið er að einblína á sjálfa sig fjarri 
ys og þys hversdagsleikans. 

Miðað er að því að tengja and-
lega og líkamlega þætti með að-
stoð reyndra þjálfara. Gist er 
í lúxusvillum í góða veðrinu í 
Orlando.

Takmarkaður fjöldi þátttak-
enda er á hvert námskeið en næstu 
námskeið hefjast 6. til 13. nóvem-
ber og 14. til 21. nóvember 2007. 

Nánari upplýsingar eru að finna 
á: www.lifsstillogheilsa.net

Sunnan Vindar eru með umboð 
fyrir ferðaþjónustuna Sunflowers. 
Þeir eru sérfræðingar í ferðaþjón-
ustu fyrir gesti sem vilja komast í 
heilsulindir ásamt því að tengjast 
Wellness-hótelum þar sem holl-
ustan er í fyrirrúmi. Meðal ann-
ars er hægt að komast á heilsu-
hótel í Austurríki, Ítalíu, Slóvakíu, 
Slóveníu, Tékklandi og Ungverja-
landi.

Allar nánari upplýsingar er að 
finna á: www.sunnanvindar.com

Úrval Útsýn býður upp á golf 
og heilsulind í aukaferð til Valle 
del Este á Spáni í byrjun októb-
er. Bærinn stendur við Miðjarð-
arhafsströnd Spánar á milli borg-
anna Murcia og Almeria sem eru 
í um tveggja tíma aksturfjarlægð 
frá flugvellinum í Alicante.

Golfvöllurinn er átján holu og 
mjög fjölbreyttur þar sem nýjar 
þrautir leynast á hverjum degi til 
að sigrast á. Völlurinn er við gróð-
ursælar hlíðar þar sem kylfing-
ar geta skellt sér í sund að loknu 
golfi.

Ferðin verður farin 1.-7.októb-
er. 

Allar nánari upplýsingar er að 
finna á: www.uu.is - rh

Munaður og vellystingar heimshorna á milli

Dansinn getur dunað undir pálmatrjám 
í dekurreisum.

Heilsuhótel víða um heim bjóða upp á 
líkamsræktartíma, slökun og jóga ásamt 
góðum ráðum um mataræði.

Ástin blómstrar sem aldrei fyrr í 
áhyggjuleysi dekurferða í annarri 
heimsálfu.

Vinkonur hafa bara gott af því að komast í frí frá fjölskyldu, vinnu og heimili endrum 
og eins.

Dekurferðir
– fyrir þá sem vilja hvíla sig og slaka á í fríinu

Golfið hjá Valle del Este á Spáni má 
sameina við ferð í heilsulind.

fréttablaðið ferðalög
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SUMARHÚSALÓÐIR
Á BESTA STAÐ Í
GRÍMSNESI 
EIGNALÓÐIR, KJARRIVAXIÐ 
LAND, FAGURT ÚTSÝNI YFIR 
SOGIÐ OG FJALLAHRINGINN.

HITAVEITA-
RAFMAGN-
KALT VATN-
INTERNET-
NÁTTÚRUFEGURÐ-

AÐEINS 45 MÍN. FRÁ REYKJAVÍK

Búgarður ehf. - Sími: 898 0801
www.101grimsnes.is
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Reykjavíkurvegi 64 - 220 - Hafnarfjörður
Sími 5550944 - Fax 5654055 - Netfang: hlif@hlif.is



Landhelgisgæsla Íslands
leitar eftir öflugum einstaklingum til háseta- og 
smyrjarastarfa um borð í varðskipum

Landhelgisgæsla Íslands var stofnuð 1. júlí 
1926.  Helstu verkefni hennar eru:

  Löggæsla og eftirlit á hafi nu umhverfi s Ísland
  Ábyrgð og yfi rstjórn á leit og björgun á sjó
  Aðstoð við björgun og sjúkrafl utninga á landi
  Sjómælingar og sjókortagerð 
  Sprengjueyðing 

Nánari upplýsingar veita Svanhildur Sverrisdóttir starfsmannastjóri (svanhildur@lhg.is) og 
Steinar Clausen fulltrúi (steinar@lhg.is) í síma 545-2000.

Umsóknum með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, ásamt sakavottorði, skal 
skilað til Landhelgisgæslu Íslands, Skógarhlíð 14, 105 Reykjavík fyrir 8. október nk. merktar 
„Umsókn – varðskip“.  Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu Landhelgisgæslunnar, 
www.lhg.is.  

Hjá Landhelgisgæslu Íslands starfa um 160 
manns með mismunandi bakgrunn í hinum 
ýmsu störfum.  Lykilþættir í starfsemi Land-
helgisgæslunnar eru öryggi, fagmennska og 
þjónustulund.  Nú leitar Landhelgisgæslan að 
metnaðarfullum og sveigjanlegum einstak-
lingum til að starfa um borð í varðskipum 
Landhelgisgæslunnar.  Um er að ræða störf 
smyrjara og háseta.

HRINGDU NÚNA

699 6165

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
Löggiltur
Fasteignasali

ATHVIÐ SELJUM 
ALLA DAGA !

Þjónusta ofar öllu

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500,  OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Björt og afar falleg 96 fm
hæð í þessu fallega húsi í
miðbænum. Samliggjandi
stofa og borðstofa, eldhús
uppgert í upprunalegum
anda, 2 rúmgóð herb. og
baðh. Mikil lofthæð er í
íbúðinni og stórir boga-
dregnir gluggar fylla íbúðina
birtu. Hús nýviðgert að ut-
an. Allir gluggar og gler er
nýtt, hljóðvistargler að götu.
Eign sem vert er að skoða.

Verð 34,9 millj. 
Íbúðin verður til sýnis í dag, þriðjudag, frá kl. 19.30-21.00.

Verið velkomin.
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Hringbraut 32
Gengið inn Tjarnargötumegin

Opið hús í dag frá kl. 19.30-21.00

SMIÐIR
Erum með vana smiði á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali

Sandavað 9, 110 Reykjavík
Opið hús í dag 25. sept. kl. 18:00-18:30

Glæsileg 3ja herb. 102 fm
endaíbúð. SÉRINNGANG-
UR á jarðhæð í góðu fjöl-
býli á vinsælum stað ásamt
stæði í bílageymslu. Komið
inn í forstofu með flísum og
góðum eikarskápum sem
ná upp í loft. Eldhús er með
eikar innréttingu, góðum
tækjum, uppþvottav.t. og
flísar á milli skápa. Stofa,

eldhús og borðst. eru samliggjandi og eru með parket á gólfum. Tvö
svefnh. með parket á gólfum og góðum eikarskápum sem ná upp í
loft. Baðh. er flísalagt í hólf og gólf, góð eikarinnrétting, handklæða-
ofn, upphengt wc og baðkar með góðri sturtu. Þv.herb. er í íbúð sem
er með flísar á gólfi og vask. Stæði í lokaðri bílageymslu í kjallara og
sérgeymsla við stæðið. Góð staðsetning, þar sem stutt er í alla þjón-
ustu, skóla og samgöngur. Verð 29.000.000 kr.

Kolbeinn gsm 694 9100 tekur á móti gestum.
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EIGNIR ÓSKAST!
Erum með ákveðna kaupendur að eftirtöldum eignum:
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u
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• 4ra herbergja í hverfi 109

•  Rað- og eða parhúsi í 201 og 203

•  Einbýlishúsi í hverfi 108, 170, 201 og 203
eða Norðurbæ Hafnarfjarðar á einni hæð.

Skipholti 15 • 105 Reykjavík • Sími: 512 3600 • www.logheimili.is

Jónas Örn Jónasson
Löggiltur fasteignasali
Lögmaður
jonas@logheimili.is

Heimir Bergmann
Framkvæmdastjóri
Beinn sími 512 3600
GSM: 822 3600
heimir@logheimili.is

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

Auglýsingasími

– Mest lesið



Vika símenntunar hófst í gær 24. 
september og stendur til sunnu-
dagsins 30. september. Markmið 
vikunnar er að hvetja fólk til að 
leita sér þekkingar og minna á að 
öll fræðsla nýtist til góðs í lífi og 
starfi.

Þetta árið verður sérstök 
áhersla lögð á að höfða til fólks 
sem hefur litla fomlega menntun 
auk þess sem hugað er að læsi og 
lestrarörðugleikum á vinnustað. 
Þetta verður gert með markvissri 
kynningu og málþingi sem haldið 
verður í tengslum við vikuna.

Árlegur símenntunardagur í 
fyrirtækjum verður miðvikudag-
inn 26. september og eru fyrir-
tæki hvött til að tileinka þann dag 
fræðslumálum starfsmanna. Þá 
munu símenntunarmiðstöðvarnar 
níu um landið og Mímir símennt-
un bjóða upp á ókeypis námskeið 
og ráðgjöf á vinnustöðum þessa 
viku.

Menntamálaráðuneytið stend-
ur fyrir viku símenntunar í sam-
starfi við símenntunarmiðstöðv-
arnar og Mími símenntun á höfuð-
borgarsvæðinu.

Vika 
símenntunar

Hópur stúlkna við Grunnskólann á 
Ísafirði hefur stofnað systrafélag-
ið Lufsuna og er félagið eingöngu 
fyrir stúlkur á unglingastigi í skól-
anum.

Markmið félagsins er að standa 
vörð um réttindi kvenkyns nem-
enda og leggja sig fram við að 
bæta stöðu og umhverfi stúlkna 
í skólanum. Félagið hefur stað-
ið fyrir ýmsum viðburðum og má 
þar nefna Lufsuhátíð, matarkvöld, 
útilegu í Reykjanesi auk þess sem 
þær „fara mikið á trúnó“ eins og 
segir í tilkynningu frá félaginu. 

Félaginu er því ætlað að efla 
samstöðu stúlkna og styðja þær 
líkt og góðum systrafélögum ber 
að gera. Frétt frá www.bb.is

Systrafélagið 
Lufsan stofnað

Kaffistjóri er Davíð Þór Jónsson, þýðandi Allir velkomnir!

Hvað kostar hamingjan?
Efnisleg gæði og lífshamingjan.
Dr. Tinna Laufey Ásgeirsdóttir hjá Hagfræðideild Háskóla Íslands 
og dr. Ragna Benedikta Garðarsdóttir hjá Félagsvísindastofnun 
Háskóla Íslands ætla að ræða málið.

Annað Vísindakaffið í KVÖLD 25.sept.

- vísindamenn segja frá rannsóknum sem koma öllum við – á mannamáli
Kaffistofa Listasafns Reykjavíkur – Hafnarhúsi frá kl. 20.00 – 21.30

www.isam.is

Eftir meiriháttar átök við kraftmikinn vélfákinn og
krefjani braut er gott að gefa sér tíma til að staldra aðeins 
við, safna kröftum og gæða sér á kremkexi frá Frón

Kremkex

www.fronkex.is



Þegar ég var yngri fannst 
mér allir yfir tvítugt ótta-
legir gamlingjar og skipti 
ekki máli þótt fólk stæði 
fast að þrítugu eða sjö-
tugu.
Ég sárkveið því tvítugsaf-

mælinu mínu og sá ekki fram á 
annað en frekar leiðinlega og til-
breytingarlausa ævi, sem ein-
kenndist af eintómu fullorðinsdóti.

Upp úr tvítugu ákvað ég því að 
halda út á brautina sem beið mín og 
kvaddi æskuna með tregablöndn-
um hætti; flutti að heiman, innrit-
aði mig í fullorðinsnám við Háskóla 
Íslands og seldi hryllingsmynda-
safnið í Kolaportinu, sem mér þótti 
stórt skref í rétta átt. Í stuttu máli 
sagt hagaði ég lífi mínu í einu og 

öllu eins og fullorðnu fólki sæmir, 
eða réttara sagt eins og ég taldi að 
það ætti að gera. Fyrir vikið upp-
skar litli karlinn ég, í mínum síð-
frakka og gljáfægðu lakkskóm, 
sjálfsagt eitt leiðinlegasta ár í lífi 
mínu.

Svo varð það dag einn að ég rakst 
á gamlan skólafélaga og við tókum 
upp tal. Ég sagði honum frá mínum 
fullorðinslegu áformum í lífinu og 
gerði mitt besta til að leyna beiskj-
unni. Hlustaði síðan á félagann 
segja frá æsispennandi námi sem 
hann hafði skráð sig í og féll engan 
veginn að þeirri hugmynd sem ég 
hafði um fullorðinsárin.

Ég fór af þessum fundi hneyksl-
aður og upprifinn. Fullorðnir áttu 
ekki að læra um vampírur og var-

úlfa. Eða var það? Ég fór í tíma til 
að fá botn í málið og var engan veg-
inn viðbúinn því sem beið mín. 
Þarna var fullt út úr dyrum af full-
orðnu fólki. Það sem meira var: 
Fólkið virtist skemmta sér.

Eftir tímann gerði ég mér lítið 
fyrir og skipti um fag. Pakkaði 
frakkanum pent saman og keypti 
aftur allar myndirnar sem ég hafði 
selt. Þær voru jú hluti af námsefn-
inu.

Þarna varð mér ljóst að hægt er 
að vera fullorðinn án þess að gera 
út af við barnið í sjálfum sér. Að 
hægt er að axla ábyrgð í lífinu en 
njóta þess um leið og skammast sín 
ekki fyrir það sem veitir manni 
gleði. Eins barnalegt og það kann 
að virðast.



Villidýr í verði
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TÓNLEIKAR
Laugarneskirkju
mið. 26. sept. kl. 20:30

Forsala:  midi.is

Klarínettuleikarinn Guðni 
Franzson og píanóleikarinn 
Geoffrey Douglas Madge 
frumflytja tvö ný verk 
eftir Atla Heimi Sveins-
son í Salnum í Kópavogi á 
morgun. 

Guðni Franzson hefur svo ræki-
lega sett svip á íslenskt tónlistar-
líf undanfarin ár að hann þarf 
vart að kynna. Hann hefur starfað 
mikið við hljómsveitarstjórnun 
og tónsmíðar að undanförnu og 
því ber vel í veiði að sjá hann 
koma fram á einleikstónleikum. 

Meðleikari Guðna er ástralski 
píanóleikarinn Geoffrey Douglas 
Madge, sem er einn af virtustu 
píanistum samtímans. Þetta er 
ekki í fyrsta skipti sem Madge 
kemur fram hér á landi þar sem 
hann hélt tónleika í mars 2004 
ásamt Kolbeini Bjarnasyni flautu-
leikara. Enn fremur hefur hann 
leikið einleik með Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands og hljóðritað með 
CAPUT-hópnum. 

Aðspurður um tilurð þess að 
þeir félagar leiki saman á tónleik-
um segir Guðni að ástæðuna megi 
rekja nokkuð aftur í tímann. 
„Geoffrey vann stórt verkefni 
með CAPUT-hópnum fyrir nokkr-
um árum síðan. Það fór vel á með 
okkur og við vorum ákveðnir í að 
halda áfram að vinna saman. Atli 
Heimir Sveinsson hefur lengi 
vitað af Geoffrey og þegar hann 
hafði veður af því að við hygðum 

á frekara samstarf ákvað hann að 
semja verk fyrir okkur.“ 

Um er að ræða tvö verk, Sónötu 
fyrir klarínett og píanó og Credo, 
sem Guðni segir vera sérsniðin að 
einleikaraþörfum þeirra félaga. 

Á efnisskrá tónleikanna eru 
ekki einungis verk eftir Atla 
Heimi, heldur einnig verk eftir 
nokkur af athyglisverðustu tón-
skáldum seinni tíma. Flutt verða 
Fjögur stykki op. 5 fyrir klarínett 
og píanó eftir Alban Berg, Amic-
izia fyrir sólóklarínett eftir Ingv-
ar Lidholm og Ristur fyrir klarín-

ett og píanó eftir Jón Nordal.
Guðni segir verkin sem þeir 

flytja á tónleikunum, utan frum-
sömdu tónsmíðanna tveggja, vera 
hálfgerð gæluverkefni. „Þetta eru 
fjölbreytt stykki, en þó er einhver 
þráður sem bindur þau saman, 
sérstaklega verk Atla Heimis, 
Albans Berg og Jóns Nordal. Það 
er einhver samhljómur með 
þeim.“

Tónleikarnir fara fram, sem 
fyrr segir, í Salnum á morgun og 
hefjast þeir klukkan 20. Miðaverð 
er 2.000 krónur.

Dulin hæðni Enid Blyton
Kl. 20
Íslensk-belgíska hljómsveitin Sjan 
Áron, sem skipuð er Hilmari 
Jenssyni gítarleikara, Heiðu Árna-
dóttur söngkonu, Ananta Roosens 
fiðluleikara og Joachim Badenhorst 
klarinettuleikara, heldur tónleika í 
Fríkirkjunni í kvöld. Hljómsveitin 
leikur frumsamin lög og hefjast 
tónleikarnir kl. 20.

Bandaríkjamaðurinn Scott McLem-
ore leiðir tríóið Frisell Projekt á 
tónleikum í Salnum í kvöld. Tríóið, 
sem skartar Scott á trommum, 
Róberti Þórhallssyni á bassa og 
Sunnu Gunnlaugsdóttur á 30 ára 
Wurlitzer rafpíanó, leikur tónlist 
eftir bandaríska gítarleikarann 
Bill Frisell. 

Þar sem tónleikarnir eru haldnir 
til heiðurs gítarleikara vekur það 
athygli að slíkan hljóðfæraleikara 
vantar í Frisell Projekt. „Við vild-
um ekki fara út í að herma eftir 
honum, og það hefði alltaf verið 
viss hætta á því ef hljómsveitin 
hefði haft gítarleikara innbyrðis. 
Við reynum frekar að túlka tónlist-
ina hans og útsetja hana upp á nýtt 
fyrir okkar hljóðfæraskipan. Við 
höfum þó lagt okkur eftir að við-
halda tilfinningunni sem er í lögun-

um hans,“ segir Sunna Gunnlaugs-
dóttir píanóleikari. 

Bill Frisell er um margt sérstak-
ur tónlistarmaður þar sem erfitt 
er að skilgreina tónlist hans. Hann 
hefur sótt efnivið í ýmsar tónlist-
artegundir, en þó má greina í tón-
list hans sterk áhrif frá banda-
rískri þjóðlagatónlist og blús 
ásamt nútímaklassík, djassi og 
rokki.

„Tónlist Frisells er hálfgerður 
hrærigrautur, enda hefur hann 
unnið með margs konar og ólíkum 
tónlistarmönnum í gegnum tíðina. 
Hún fellur þó hugsanlega best 
undir skilgreininguna djass, vegna 
þess að í djassinum er allt leyfi-
legt. Frisell hefur sjálfur sagt í við-
tali að hann reyni að flytja tónlist 
sem máir út menningarmun og 
sem gerir hlustendum ómögulegt 

að heyra hvort flytjendurnir eru 
svartir eða hvítir, en í Bandaríkj-
unum vilja slíkar kynþáttaskil-
greiningar gjarnan loða við tón-
list,“ segir Sunna.

Tríóið hefur túlkun sína á Bill 
Frisell kl. 20.00 í kvöld og er miða-
verð 1.500 kr.

Viðhalda tilfinningunni

Platan „Kona á mínum aldri“ er 
komin út á vegum útgáfufyrirtæk-
isins Brunnklukkur sf. Þar syngur 
Íris Jónsdóttir lög og texta eftir 
Hörð Torfa, Halla Reynis og Orra 
Harðarson, auk þess sem titillagið 
er eftir Ingimund Óskarsson.

Upptökur og útsetningar ásamt 
öllum hljóðfæraleik fyrir utan 
bassa og trommur voru í höndum 
Vilhjálms Guðjónssonar. Platan er 
seld í Hagkaup og munu 500 krón-
ur af hverju seldu eintaki renna til 
styrktar Þórdísi Tinnu Aðalsteins-
dóttur sem á í harðri baráttu við ill-
vígan sjúkdóm.

Ný plata Írisar



B&L - Grjóthálsi 1 - 110 Reykjavík - Sími 575 1200 - www.bl.is - www.bmw.is

Framúrskarandi veggrip og rásfesta geta átt örugga samleið með snjó og hálku, þökk sé BMW xDrive. Þetta skynvæd-
da aldrifskerfi heldur akstursstefnu BMW X5 stöðugum óháð aðstæðum, hvort heldur í snjó, hálku, vætu eða aur, með
því að koma í veg fyrir að undirstýring eða yfirstýring eigi sér stað. BMW xDrive byggir á breytilegri aflmiðlun á milli
fram- og afturöxuls og þar sem það er hraðvirkara en nokkurt annað aldrifskerfi, stenst ekkert þeirra samanburð í
færni og frammistöðu. Njóttu ósvikinna aksturseiginleika með hámarksöryggi allan ársins hring.
Komdu í reynsluakstur og upplifðu BMW xDrive af eigin raun.

BMW X5 verð frá kr. 6.450.000



Tónlistarmaðurinn Brynjar Már 
Valdimarsson, eða BMV, er dottinn 
niður í annað sæti vinsældalista 
grísku útvarpsstöðvarinnar Radio 1 
Serres með lag sitt In My Place, 
eftir að hafa setið í toppsætinu í 
tvær viku.

Á meðal þeirra sem eru fyrir 
neðan Brynjar Má á listanum eru 
ekki ómerkari flytjendur en James 

Blunt, Turin Brakes, Babyshambles 
og Amy Winehouse. 

Eins og komið hefur fram í Frétta-
blaðinu ætlar Brynjar að gefa út 
þriggja laga smáskífu í Grikklandi 
til að fylgja eftir vinsældum sínum 
þar í landi. Hugsanlega heldur hann 
síðan tónleika þar í framhaldinu.

BMV niður í annað sæti

Óhapp! er annað tveggja 
nýrra íslenskra leikrita 
sem frumsýnd voru í 
Þjóðleikhúsinu um helg-
ina. Verkið er eftir Bjarna 
Jónsson, en Stefán Jóns-
son leikstýrir.
   Frumsýningargestir 
voru sællegir að sjá, enda 
miklu að fagna þegar leik-
hússtarfið hefst að nýju 
að hausti. 

Leikarinn Tom Cruise og starfslið 
kvikmyndarinar Valkyrie minntust 
þeirra Þjóðverja sem börðust gegn 
nasistum í síðari heimsstyrjöldinni 
með einnar mínútu þögn. 

Var athöfnin haldin áður en tökur 
hófust í Bendlerblock í Berlín þar 
sem andspyrnumennirnir voru 
teknir af lífi. Cruise og félögum 
hafði upphaflega verið meinað að 
taka upp þarna, það þótti ekki við-
eigandi, en á endanum var banninu 
aflétt. Fyrst var talið að ástæðan 
væri sú að Cruise er fylgismaður 
vísindakirkjunnar en þýsk yfirvöld 
neituðu því.

Kvikmyndin Valkyrie fjallar um 
hershöfðingjann Claus Graf Schenk 
von Stauffenberg sem var tekinn af 
lífi fyrir að hafa reynt að ráða Adolf 
Hitler af dögum árið 1944.

Einnar mínútu þögn

Íslenskt stjórnborð
Íslenskar leiðbeiningar
Stórt hurðarop
20 ára ending

Eirvík kynnir 
sportlínuna frá Miele

AFSLÁTTUR

30%

Miele gæði

ÞVOTTAVÉL frá kr. 99.900

Sýningar á leikritinu Pabbinn 
eftir Bjarna Hauk Þórsson verða 
haldnar í Íslensku óperunni frá 
og með 25. október næstkomandi. 
Með því að færa sig þangað má 
segja að Bjarni Haukur sé 
kominn heim aftur því leikrit 
hans Hellisbúinn var sýnt í 
Íslensku óperunni meira en tvö 
hundruð sinnum.  Pabbinn hefur 
notið mikilla vinsælda síðan 
sýningar hófust 29. ágúst 
síðastliðinn. Um síðustu helgi var 
leikritið sýnt á Akranesi við mjög 
góðar undirtektir. Hefur verið 
ákveðið að efna til aukasýningar 
þar í bæ næstkomandi fimmtudag 
og fer miðasala fram í Pennanum.

Pabbinn í 
Óperuna

Jack White úr rokkdúettinum The White 
Stripes söng með átrúnaðargoði sínu Bob 

Dylan á tvennum tónleikum í Nashville 
fyrir skömmu. Á þeim fyrri sungu þeir 

saman lagið Meet Me in the Morning 
og á þeim síðari sungu þeir Outlaw 

Blues og One More Cup of 
Coffee.

White, sem hefur oft sung-
ið sínar útgáfur af lögum 
Dylans, hefur miklar mætur á 

meistaranum. „Ég á þrjá feður. 
Líffræðilegan föður minn, guð 

og Bob Dylan,“ lét hann eitt sinn 
hafa eftir sér.

Söng með Bob Dylan



Fréttir og afþreying fyrir alla!
Á dv.is finnur þú hefðbundið efni fréttamiðils, auk þess að
geta vistað myndbönd á lokuðu svæði. Þú getur líka birt það 
efni sem þér þykir áhugavert og verið þannig virkur 
þátttakandi öflugasta frétta og afþreyingarvefs Íslands. Málið 
er einfalt; ef þú vilt vita hvað er að frétta eða láta vita hvað 
er að frétta af þér þá er dv.is rétti staðurinn.

Einkunnarorð dv.is eru „Hvað er að frétta?“ Með því er lögð 
áhersla á að vefurinn er gagnvirkur; efnið er ekki aðeins 
samið af ritstjórn heldur einnig notendum sem geta sent inn 
fréttir, ljósmyndir og myndbönd og sagt skoðun sína á öllu 
efni sem birt er. dv.is væntir þess að eiga gott og náið 
samband við notendur miðilsins. dv.is er nýr, sjálfstæður og
gagnvirkur netmiðill, skapaður af ritstjórn sem notendum.

-hvað er að frétta?

DÍVÍ Hvað er að frétta af þér?
Íslenskt myndbandasamfélag á Netinu.
Þú ert útsendingarstjóri úr þinni tölvu.

Leiðarinn Hvað er að frétta af okkur?
Við leggjum okkur fram um vandaðan
og lifandi fréttaflutning. Okkar markmið er að
eiga gott samband við notendur miðilsins
og að vera vettvangur skoðanaskipta.

Komdu og skoðaðu nýjan
og skemmtilegan frétta-
og afþreyingarvef, slóðin
er dv.is - vefurinn er opinn.

Raddir lesenda Hvað er að frétta af mér?
Rödd lesenda er ómetanlegur þáttur í að
gera dv.is að gagnvirkum og öflugum
miðli fyrir alla íslendinga.

dv.is Hvað er að frétta?
Sjálfstæður miðill sem flytur
innlendar- og erlendar fréttir allan
sólarhringinn.
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Miðnætursala á töluvuleiknum 
Halo 3 fyrir Xbox 360-leikjatölv-
una hefst í BT í Skeifunni í kvöld. 
„Þetta er stærsta stund Xbox-eig-
enda á Íslandi. Við höfum verið að 
berjast fyrir því að fá eitthvað 
gert með þessa tölvu því það er 
enginn umboðsaðili fyrir 
hana hérlendis,“ segir 
skipuleggjandinn Örvar 
G. Friðriksson. „Við 
ætlum að tengja fullt 
af vélum þar sem 
fólk getur spilað í 
klukkutíma áður 
en leikurinn verð-
ur seldur. Þarna verða sérstak-
lega hannaðir stýrispinnar, sem 
er eitthvað sem allir nördar 
vilja eiga.“ 

Að sögn Örvars hefur Halo 3 
fengið mjög góða dóma erlendis. 

„Þetta er fyrstu 
persónu skot-
leikur og það 
besta við hann 
er að þú getur 

spilað söguna 
með fjór-

um vinum 

þínum þar sem hver og einn getur 
verið heima hjá sér að spila.“

Viðburðurinn í kvöld verður 
tekinn upp og sendur á netsíðuna 
Youtube í þeirri von um að Xbox 
Live, sem er hluti af Xbox 360, fái 
brautargengi hér á landi. Til að 
spila Xbox Live hérlendis þurfa 
notendur að skrá sig með banda-
rískt eða breskt heimilifang sem 
hentar þeim vitaskuld afar illa. 

Ætlar framkvæmdastjóri Micro-
soft á Íslandi að mæta á stað-

inn til að sýna stuðning 
sinn í verki.

Berjast fyrir X-box Live

Þýski dreifingaraðilinn MDC.int 
hefur keypt alheimsréttinn á 
Veðramótum, kvikmynd Guðnýjar 
Halldórsdóttur. MDC dreifir kvik-
myndum, heimildarmyndum, 
barnamyndum, teiknimyndum og 
stuttmyndum og er áberandi á 
öllum helstu kvikmyndahátíðum 
heims. Útsendarar

kvikmynda-
hátíðarinn-

ar í Berlín, sem er ein af sex sterk-
ustu kvikmyndahátíðum í heimi, 
sáu Veðramót á lokaðri sýningu í 
Noregi fyrir skömmu, og útlit er 
fyrir að hún verði valin á hátíðina í 
febrúar á næsta ári. 

Halldór Þorgeirsson, framleið-
andi kvikmyndarinnar og eigin-
maður Guðnýjar, sagði samninginn 
hafa mikla þýðingu fyrir aðstand-
endur myndarinnar. „Þetta fyrir-
tæki dreifir mjög mörgum mynd-
um sem fara á Berlínarhátíðina 
2008, og hefur sambönd inn á allar 
sjónvarpsstöðvar. Það er þar sem 
peningurinn er,“ sagði Halldór, 
sem segir þetta skipta miklu. 
„Maður getur farið á allar kvik-
myndahátíðir, en það gefur ekkert 
í aðra hönd, og í sannleika sagt leið-
ast mér kvikmyndahátíðir núna,“ 
sagði hann og hló við. „Þegar við 
gerðum myndina Kristnihald undir 
Jökli var annaðhvort okkar hjóna 

úti í Keflavík á tíu daga fresti í ár. 
Það var mjög gaman, en nú vill 
maður bara fara að sjá ávísun,“ 
sagði Halldór. 

Verði Veðramót valin á Berlínar-
hátíðina verður hún ekki sýnd á 
erlendri grundu fyrr en þá. 

Samið um dreifingu Veðramóta

Heimildarmyndin Girls 
Rock fjallar um sumarbúðir 
í Bandaríkjunum þar sem 
stelpur dvelja í eina viku við 
að búa til hljómsveitir, semja 
lög og spila svo á tónleikum í 
vikulok fyrir mörg hundruð 
manns. Þetta eru stelpur á 
aldrinum átta til átján ára 
sem margar hafa aldrei snert 
hljóðfæri áður. Jarþrúður 
Karlsdóttir ræddi við leik-
stjóra myndarinnar, sem 
sýnd verður á Alþjóðlegri 
kvikmyndahátíð í Reykjavík.

„Þessar sumarbúðir eru frábærar. 
Þær gera dásamlega hluti fyrir 
stelpurnar. Það var svo skrítið að sjá 
hvað þurfti lítið til svo þær yrðu 
frjálsar. Ég horfði á þær blómstra 
fyrir framan nefið á mér. Á einni 
viku breyttust þær úr óframfærn-
um músum í töffara með sjálfs-
traust,“ segir Arne Johnson, annar 
leikstjóra heimildarmyndarinnar 
Girls Rock. „Sem karlmaður vildi ég 
að ég hefði farið í þessar búðir og 
lært það sem þær læra. Ég skipa 
öllum vinum mínum sem eiga dætur 
að senda þær í búðirnar.

Sumarbúðirnar voru stofnaðar árið 
2001 sem hluti af útskriftarverkefni 
stofnandans. Eftirspurnin hefur 
verið svo mikil strax frá upphafi að 
miklu færri komast að en sækja um. 
Í dag er búið að opna útibú frá sum-
arbúðunum í Svíþjóð, Brasilíu og 
víða um Bandaríkin. „Það kom í 
raun öllum á óvart hve eftirspurnin 
var mikil; hversu mikil þörf var á 
einhverju svona fyrir stelpur. Þetta 
er augljóslega eitthvað sem á erindi 
við fólk núna.“

Arne segir að búðirnar hafi mjög 
fljótlega farið að snúast um eitthvað 
miklu meira en bara að fá stelpur til 
að spila rokktónlist í nokkra daga. 
Þetta fór að snúast um af hverju 
stelpur stofna ekki hljómsveitir og 
af hverju þeim finnast þær ekki 

geta gert það sama og strákar. Upp 
úr því var bætt við kennslu í sjálfs-
vörn og tímum þar semtekin var 
fyrir líkamsímynd og það að skil-
greina sig ekki út frá útlitinu einu 
saman.

Í myndinni er mikið talað um áreitið 
sem dynur á stelpum frá fæðingu 
um að til þess að samfélagið sam-
þykki þær verði þær að líta út á 
ákveðinn hátt. „Í öllum auglýsing-
um, tónlistarmyndböndum og sjón-
varpsþáttum líta stelpur allar eins 
út. Stelpur lesa það út úr þessu að til 
þess að samfélagið samþykki þær 
þurfi þær að falla inn í hópinn. Þær 
þurfi að vera mjóar, sætar og skoð-
analausar. Þetta eru í raun eins og 
þröngt mót sem öllum stelpum er 
troðið inn í til að fullorðnast,“ segir 
Arne. „Ég veit að þessi samfélags-
mótun hefur haft áhrif á mig sjálf-
an. Ég stend mig oft að því að hugsa 
að þessi eða þessi hegðunin sé nú 
ekki karlmannleg. Ég eigi að bíta á 
jaxlinn og vera harður gaur.“

Í myndinni er fylgst með stelpunum 
í fimm daga. Við fáum að kynnast 
þremur þeirra vel. Laura, þybbin 

fimmtán ára stelpa af asískum upp-
runa sem myndi tæplega vinna feg-
urðarsamkeppni, er ein þeirra 
þriggja. Hún segir í myndinni: „Ég 
horfi á bíómyndir. Ég sé að fólk eins 
og ég fær aldrei neitt.“ Til þess að 
eiga von á góðu lífi þurfi hún að 
grennast, verða sætari og helst 
verða hvít líka.

Í sumarbúðunum losna stelpurn-
ar undan útlitsáreitinu í nokkra 
daga. Það hvort þær séu í fullkomnu 
nýju dressi skiptir engu máli og 
þeim er hrósað fyrir hugmyndir 
sínar og sérvisku og kennt að útlitið 
sé ekki það sem skiptir aðalmáli 
heldur það sem býr innra með þeim.  
Laura sagði Arne líka frá því að 
þegar hún fór aftur í skólann eftir 
sumarbúðirnar þorði hún í fyrsta 
skipti að rétta upp hönd og tala í 
tímum. 

„Aðalmarkmið sumarbúðanna er 
ekki að stelpur komi út sem gítar-
gyðjur sem spili stórkostleg gítar-
sóló. Markmiðið er að breyta hug-
myndunum um hvað sé kvenlegt. Að 
stelpurnar verði frjálsari, þori að 
skera sig úr hópnum og standa með 
sjálfum sér.“

Girls Rock er sýnd á RIFF, alþjóð-
legu kvikmyndahátíðinni sem hefst 
hér á fimmtudag.

Langmest sótta myndin á Íslandi í dag Allir eiga sín leyndarmál.

Óvæntasti sálfræðitryllir ársins. Mynd í anda Clueless 
og Mean Girls.

Skemmtilegustu vinkonur í 
heimi eru mættar.

www.SAMbio.is 575 8900

ÁLFABAKKA AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSSI

KRINGLUNNI

CUCK AND LARRY kl. 8 - 10:10 L

BRATZ THE MOVIE kl. 8 L

DISTURBIA kl. 10:10 12

CHUCK AND LARRY kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

CHUCK AND LARRY kl. 8 - 10:30
MR. BROOKS kl. 5:30 - 8 - 10:30 16

BRATZ kl. 5:30 - 8 - 10:30 L

DISTURBIA kl. 8 - 10:30 14

ASTRÓPÍÁ kl. 6 - 8 - 10:10 L

ASTRÓPÍÁ kl. 6
RATATOUILLE  M/- ÍSL TAL kl. 5:30 L

VIP

VIP

MR. BROOKS kl. 8 - 10:30 16

BRATZ kl. 5:30 L

LICENSE TO WED kl. 6 - 8 7

ASTRÓPÍÁ kl. 6 L

BOURNE ULTIMATUM kl. 8 - 10 14

TRANSFORMERS kl. 10:30 10DIGITAL

BRATZ - THE MOVIE kl. 6 L

SHOOT ´EM UP kl. 8 -10 16

ASTRÓPÍÁ kl. 6 L

MR. BROOKS kl. 8 16

VACANCY kl. 10 16

KNOCKED UP kl. 8 - 10:30 12

VEÐRAMÓT kl. 8 - 10:20 14

síðustu sýningar

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

16

16
14
14

12

14

14

CHUCK AND LARRY kl. 6 - 8 - 10.10
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 6
HAIRSPRAY kl. 8
KNOCKED UP kl. 10.10

12

14

16

16
14

CHUCK AND LARRY kl. 5.40 - 8 - 10.20
HAIRSPRAY kl. 5.30 - 8 - 10.30
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20
ASTRÓPÍA kl. 6
BOURNE ULTIMATUM kl. 8 - 10.30

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SHOOT´EM UP kl.6 - 8 - 10
HÁKARLABEITA 600 KR. kl.6
VACANCY kl. 8 - 10
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20
RUSH HOUR 3 kl. 8 - 10.20

SHOOT´EM UP  kl. 6 - 8 - 10
SHOOT´EM UP LÚXUS kl. 4 - 6 - 8 - 10
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 4 - 6
HAIRSPRAY kl. 5.30 - 8 - 10.30
VACANCY  kl. 8 - 10
VEÐRAMÓT kl. 5.40
KNOCKED UP  kl. 8 - 10.40
BRETTIN UPP ÍSL. TAL     kl. 4 
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 3.45

-A.F.B. Blaðið-A.F.B. Blaðið

- L.I.B., Topp5.is

STÓRSKEMMTILEGT
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUNUM!

- bara lúxus
Sími: 553 2075

CHUCK & LARRY kl. 5.45, 8 og 10.20 12
HAIRSPRAY kl. 5.30, 8 og 10.20 L
KNOCKED UP kl. 8 og 10.30 14

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á               



BT í Skeifunni opnar klukkan
23:00 í kvöld, sérstaklega fyrir 
Halo 3 unnendur! 
Salan á leiknum hefst 
klukkan 23:59 stundvíslega. 
Komdu tímanlega og 
prufaðu Halo 3 með þeim
fyrstu í heiminum! 
Pizzur og Pepsi fyrir þá 
sem mæta snemma!

Miðnæturopnun!

Skeifunni

Sjá nánar á www.btnord.is



Langri toppsetu FH-inga er lokið

 Helgi Sigurðsson er besti 
leikmaður 17. umferðar Lands-
bankadeildar karla að mati Frétta-
blaðsins en hann skoraði eitt mark 
og lagði upp annað í 2-0 sigri Vals-
manna á FH í Kaplakrika.

Valsmenn eru því í lykilstöðu í 
lokaumferðinni og geta tryggt sér 
titilinn í fyrsta sinn í tuttugu ár 
með sigri á HK. 

„Við vorum staðráðnir í því að 
njóta þess að spila þennan leik. 
Þetta voru forréttindi fyrir okkur 
því flestir vilja vera í þeirri stöðu 
að spila úrslitaleik um sigur í 
deildinni. Við ætluðum að njóta 
hverrar einustu sekúndu í leikn-
um, hafa gaman af þessu og berj-
ast hver fyrir annan. Pressan var 
á FH og þeir höfðu einhverju að 
tapa en ekki við. Það var miklu 
meiri pressa á FH-ingunum og 
okkur tókst síðan að setja mikla 
pressu á þá í upphafi leiks,“ segir 
Helgi um leikinn frábæra gegn 
FH.

Hann var mjög sáttur með sinn 
leik. „Ég fann það strax í byrjun 
leiks að þetta myndi verða góður 
leikur hjá bæði mér og liðinu. 
Þegar liðið spilar vel þá er auð-
veldara að vera virkur þátttakandi
í leiknum. Ég var mjög ánægður 
með bæði frammistöðu liðsins 
sem og mína eigin,“ sagði Helgi. 
Helgi fagnaði marki sínu á 84. 
mínútu af mikilli innlifun. 

„Það var mjög mikilvægt að fá 
þetta annað mark því annars hefð-
um við getað legið undir svaka-
legri pressu síðustu tíu mínúturn-
ar. Ég vissi að þetta væri komið 

þegar ég skoraði þannig að þá 
fagnaði ég meira en vanalega,“ 
sagði Helgi.

Valsliðið hefur unnið báða inn-
byrðisleikina við FH í deildinni 
með markatölunni 6-1 og Helgi 
hefur skorað í þeim báðum. „Það 
er frábært afrek að hafa unnið 
FH-inga tvisvar því þeir eru með 
frábært lið. Það hafa verið til-
tölulega öruggir sigrar hjá okkur 
á móti FH í deildinni en það er 
samt bara eins stigs munur á lið-
unum og allt getur gerst ennþá. 
Við erum mjög sáttir það sem af 
er móti en vitum að það bíður 

okkar erfiður leikur,“ segir 
Helgi.

Helgi hefur nú eins marks for-
skot á Framarann Jónas Grana 
Garðarsson fyrir lokaumferðina. 

„Jónas Grani er búinn að standa 
sig vel og er búinn að setja pressu 
á mig. Ég vissi alveg að þetta mark 
gegn FH myndi hjálpa til en það er 
einn leikur eftir og báðir geta enn 
skorað fleiri mörk. Íslandsmeist-
aratitilinn kemur fyrst og er 
langmikilvægastur. Ef gullskór-
inn kemur líka þá er það bara frá-
bært. Ég kom í Val til þess að 
verða Íslandsmeistari en ekki til 

að verða markakóngur,“ segir 
Helgi Sigurðsson sem á silfurskó 
frá 1992 og bronsskó frá 1993. 

„Við höfum þetta í okkur hönd-
um en vitum jafnframt að það 
hefur oft brennt marga að vera í 
þessari stöðu og klúðra þessu 
síðan í síðustu umferð af því að 
menn voru of öryggir með sig. Við 
þurfum að hafa virkilega mikið 
fyrir þessu ef við ætlum að vera 
Íslandsmeistarar enda er ekkert 
gaman að þessu nema maður þurfi 
að hafa fyrir þessu,“ sagði Helgi 
að lokum.

Helgi Sigurðsson átti frábæran leik þegar Valsmenn unnu 2-0 sigur á Íslandsmeisturunum og tóku topp-
sætið af FH-ingum. Helgi skoraði eitt mark og er markahæsti maður deildarinnar fyrir lokaumferðina.

 Íslandsmeistarinn í 
borðtennis, Guðmundur E. 
Stephensen, vann öruggan 3-1 
sigur á pólska landsliðsmanninum 
Lucjan Blaszczvk þegar sænsku 
meistararnir í Eslövs unnu þýska 
stórliðið Zugbrucke Grenzau 3-0 í 
meistaradeildinni í borðtennis. 

Lucjan er í 28. sæti á heimslist-
anum þannig að árangur Guð-
mundar er eftirtektarverður. 
Þetta var annar leikur Eslövs í 
riðlinum en liðið tapaði 2-3 fyrir 
Cajagranada frá Spáni í fyrstu 
umferð keppninnar.

Guðmundur 
með stórleik

 Þegar ljóst varð að Valur 
getur tryggt sér Íslandsmeistara-
titilinn á heimavelli í lokaumferð 
Landsbankadeildar karla fóru 
Valsmenn strax að athuga með að 
spila leikinn við HK á nýja 
Vodafone-vellinum á Hlíðarenda. 

„Við erum að skoða þessi mál 
en mér sýnist allt benda til þess 
að við klárum mótið á Laugar-
dalsvellinum,“ sagði Ótthar 
Edvardsson, framkvæmdastjóri 
Knattspyrnudeildar Vals, í gær. 

„Það er margþætt ástæða fyrir 
því að við getum ekki spilað á 
Hlíðarenda. Grasið er ekki alveg 
klárt sem og aðstaðan fyrir 
áhorfendur. Þá er ekki búið að 
klára umhverfið í kringum 
völlinn,“ segir Ótthar sem játar 
því þó að það sé freistandi að 
spila leikinn á Valssvæðinu. 

„Það hefði verið virkilega 
gaman að spila þennan leik á 
Hlíðarenda og ef það er einhver 
möguleiki þá reynum við það,“ 
bætir Ótthar við. Matsmaður mun 
kíkja á grasið og endanleg 
ákvörðun um hvar leikurinn 
verður spilaður verður síðan 
tekin í dag. 

Klára mótið lík-
lega í Dalnum

Hörður Axel Vilhjálms-
son hefur ákveðið að spila með 
Njarðvík í Iceland Express-deild 
karla í körfubolta eftir að í ljós 
kom að hann fékk ekki samning 
hjá ítalska liðinu Benetton Treviso.  

Hörður Axel er 19 ára gamall 
leikstjórnandi sem er uppalinn 
hjá Fjölni í Grafarvogi. Hörður 
var með 15,2 stig og 5,7 stoðsend-
ingar að meðaltali með Fjölni á 
síðasta tímabili og hefur hækkað 
sig í bæði stigum og stoðsending-
um fyrstu þrjú tímabilin sín í 
úrvalsdeildinni

Hörður Axel var í A-landsliðinu 
sem tryggði sér gull á Smáþjóða-
leikunum í vor og það er því ljóst 
að hann verður mikill styrkur 
fyrir Njarðvíkurliðið.

Hörður Axel til 
Njarðvíkur

 Svo gæti farið að Guð-
jón Valur Sigurðsson leiki ekki 
með íslenska handboltalandslið-
inu á EM. Guðjón fór út axlarlið í 
leik með Gummersbach um helg-
ina og þurfti að gangast undir 
aðgerð vegna meiðslanna í morg-
un.

Slík axlarmeiðsli eru erfið við-
ureignar og oftar en ekki eru leik-
menn frá keppni í sex mánuði í 
kjölfar slíkra meiðsla. Það er því 
ljóst að Guðjón Valur leikur ekk-
ert með Gummersbach fyrir EM 
en hann er sjálfur vongóður um að 
verða góður í tæka tíð fyrir EM 
sem hefst eftir tæpa fjóra mán-
uði.

“Ég má ekkert hreyfa mig næstu 
fjórar til sex vikurnar. Ég get 
síðan farið að byggja mig upp eftir 
tvo mánuði. Kostirnir eru náttúru-
lega þeir að ég verð í fínu líkam-
legu formi þegar kemur að EM og 
verð að kasta á fullu enda fór ég 
úr axlarlið á vinstri hendi. Þetta er 
síðan síðan spurning um hversu 
vel öxlin grær og vonandi grær 
hún vel svo ég geti tekið þátt,” 
sagði Guðjón Valur sem hefur 
verið einstaklega heppinn með 
meiðsli í gegnum tíðina og aðeins 
misst af tveimur leikjum á sjö ára 

ferli í Þýskalandi.
“Auðvitað mun eitthvað vanta 

upp á leikformið ef ég verð líkam-
lega fær til að spila á EM en maður 
vonast til að reynslan muni skila 

manni eitthvað enda búinn að leika 
á einum níu stórmótum,” sagði 
Guðjón Valur ótrúlega jákvæður 
þrátt fyrir mótlætið.

Guðjón Valur gæti misst af EM





Rúv-legt sjónvarpssett

HROÐALEG
FANGELSISVIST
ARONS PÁLMA
KOMPÁS – Í KVÖLD KL. 21:45

Kompás heimsótti fangelsið og komst að því að 
frásögn Arons Pálma af hroðalegri fangelsisvist 
var dagsönn.



ALLT Í DRASLI 

INNLIT/ÚTLIT

HEFST Í KVÖLD KL. 20.30
Á SKJÁEINUM

HEFST Í KVÖLD KL. 21.00
Á SKJÁEINUM
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„Það er fiskurinn frá Fylgifisk-
um. Þótt ég myndi vilja soðna 
ýsu í hvert mál þá leysir þetta 
fiskvandann á heimilinu því 
þarna er fjölbreyttur matur sem 
hentar fjölskyldunni vel.“ 

Kirkjuklukkur Hallgrímskirkju 
og fallbyssuskot er á meðal þess 
sem hljómar á fyrstu sólóplötu 
Bobs Justman, Happiness and 
Woe. „Þetta er hugmynd sem ég 
fékk fyrir þremur til fjórum 
árum,“ segir Kristinn Gunnar 
Blöndal, maðurinn á bak við Just-
man, um notkun klukknanna. 
„Þær eru notaðar í laginu I Am in 
Love sem er bæði fallegt og hálf-
sorglegt. Eitthvert kvöldið hugs-
aði ég að það væri skemmtilegt að 
hafa kirkjuklukkur í laginu eftir 
að ég heyrði þær spila niðri í 
bæ.“

Eftir að hafa fengið leyfi frá 
Hallgrímskirkju fór Kristinn upp 
í turninn, tengdi „synthesizerinn“ 
sinn við midi-tæki sem stjórnar 
klukkunum og lét síðan vaða. „Það 
er magnað að það sé hægt að spila 

á klukkurnar svona. Þetta tók svo-
lítinn tíma því það var svo mikið 
af túristum þarna og það þurfti að 
stoppa alla traffík upp,“ segir 
hann og viðurkennir að hávaðinn 
hafi verið mikill. „Þetta var svaka 
hávaði enda var það planið, en 
þetta var mjög fallegur hávaði.“

Þetta er þó ekki í fyrsta sinn 
sem kirkjuklukkurnar eru notað-
ar á hljómplötu hérlendis því kór 
Hallgrímskirkju hefur notast við 
þær á jólaplötu. 

Daginn eftir að upptökunum 
lauk fór Kristinn suður á land og 
tók upp fallbyssuskot fyrir loka-
lagið á plötunni. „Það var góður 
maður sem er með fallbyssu sem 
leyfði okkur að taka upp hljóðið í 
henni. Það var rosalegt,“ segir 
Kristinn Gunnar, sem vonast til 
að platan komi út fyrir jólin.

Klukkur Hallgrímskirkju á nýrri plötu

Lag Jet Black Joe, Rain, nýtur 
mikilla vinsælda á myndbanda-
síðunni Youtube. Að minnsta kosti 
fjórir erlendir tónlistarmenn 
sjást á síðunni spreyta sig á lag-
inu, þar af tveir frá Filippseyj-
um.

„Ég hef ekki beint skýringu á 
þessu, nema að einhvern tímann 
vorum við með lagið á vinsælda-
lista á Filippseyjum. Það var gefið 
út víða og komst á toppinn á Man-
ila,“ segir Gunnar Bjarni Ragn-
arsson, sem samdi lagið ásamt 
söngvaranum Páli Rósinkrans. 
„Okkur var boðið að fara þangað 
út á sínum tíma og spila fyrir 
fólkið en við létum Þýskalandstúr 
ganga fyrir. Maður sér eftir því í 
dag því það hefði ábyggilega 
verið alveg meiri háttar. Ég veit 
samt ekki af hverju menn eru að 

spila þetta í dag. Kannski hefur 
þetta komið í einhverjum sjón-
varpsþætti.“

Að sögn Gunnars er markaður-
inn stór á Filippseyjum. Samt 
ætlar hann ekki að fylgja laginu 
frekar eftir þrátt fyrir að það hafi 
líkast til aldrei komið út á geisla-
diski þar í landi. „Þarna búa sex-
tíu milljónir og fjörutíu prósent 
af þeim eru hrísgrjónabændur,“ 
segir hann. „Ég held að þetta lag 
hafi komið út á kassettu á sínum 
tíma því þetta var fyrir daga 
geisladiskanna.“

Rain kom út á fyrstu plötu Jet 
Black Joe árið 1992 og varð strax 
gríðarvinsælt hér heima. Gunnar 
Bjarni segist alltaf hafa þótt vænt 
um lagið en vill þó ekki fullyrða 
að það sé besta lag sveitarinnar. 
„Það er melódískt og bandið var 

líka í blússandi fjöri. Tíðarandinn 
spilaði líka inn í á þessum tíma og 
„kombakkið“ hjá okkur sýnir að 
það var eitthvað í tónlistinni 
okkar sem fólk vildi heyra 
aftur.“

Jet Black Joe hætti störfum 
árið 1996 eftir að hafa gefið út 
þrjár hljóðversplötur. Sumarið 
2002 kom sveitin aftur saman og 
á síðasta ári kom síðan út fyrsta 
plata hennar í tólf ár, Full Circle. 
Naut titillagið mikilla vinsælda 
hér á landi. 

Ný plata með Jet Black Joe er 
væntanleg á næsta ári og því ljóst 
að sveitin er fjarri því að vera 
dauð úr öllum æðum. „Við erum 
að vinna að nýju efni en það er of 
snemmt að segja hvernig loka-
útkoman verður,“ segir Gunnar 
Bjarni.

Hafsteinn Þórólfsson er nú stadd-
ur á heimsmeistaramóti samkyn-
hneigðra í fótbolta í Buenos Aires 
í Argentínu, ásamt öðrum liðs-
mönnum Strákafélagsins Styrmis. 
Fréttablaðið náði tali af Hafsteini, 
þjálfara liðsins, í gær, þegar 
Styrmir hafði nýlokið sínum 
fyrsta leik. „Við spiluðum á móti 
Kanada og unnum tvö-núll, svo 
þetta byrjar vel,“ sagði Hafsteinn 
kátur, en liðið á eftir leiki gegn 
liðum frá Argentínu, London og 
San Francisco. Hafsteinn sagði 
mikla stemningu fyrir mótinu í 
borginni. „Það eru um fimm 
hundruð þátttakendur í þessu, svo 
þetta er nokkuð stórt og sérstak-
lega á þessum mælikvarða, innan 

samkynhneigðra íþrótta,“ sagði 
hann.

Styrmir hlaut fjárstyrki frá 
ýmsum aðilum til að komast á 
áfangastað, en þar á meðal er 
bandaríski þingmaðurinn og rep-
úblikaninn Michael Huffington. 
„Hann var í för með Bush eldri 
þegar hann kom til Íslands. Hann 
er samkynhneigður, og það voru 
tveir úr liðinu sem sýndu honum 
hvernig gay-lífið væri á Íslandi og 
sögðu honum frá Styrmi. Honum 
fannst kjörið að styrkja okkur, 
gegn því að við gæfum honum 
treyju,“ sagði Hafsteinn og hló 
við.

Mótinu lýkur 29. september, en 
þá munu nokkrir liðsmenn Styrm-

is halda áfram förinni um 
Suður-Ameríku. „Nokkrir 
okkar ætla til Perú og Bóliv-
íu að skoða fornar rústir, 
fyrst við erum nú komnir 
hingað,“ sagði Hafsteinn. 
Hann bjóst ekki við að 
liðsmenn myndu 
spreyta sig á arg-
entínskum tangó 
meðan á dvölinni í 
Buenos Aires 
stæði. „Nei, ég 
held að við höld-
um okkur í takka-
skónum, við 
erum betri í því,“ 
sagði hann og 
hló við.

Taka takkaskóna fram yfir tangóinn





Réttlæti er eitt fegursta hugtak 
tungumálsins. Það getur samt 

verið erfitt að festa reiður á merk-
ingu þess. Sérstaklega þegar sví-
virðilegir og óafturkræfir glæpir 
eru framdir. Þegar ég var átta ára 
gömul greyptist frétt í huga mér. 
Hún sagði frá hrottalegu morði. 
Svo mikið varð mér um að enn 
man ég frásögnina nær orðrétta, 
hvar ég var stödd, hvað ég var að 
gera og hverjir voru í kringum 
mig. Réttlætiskennd barna er 
sterk en óþroskuð, ég er fegin að 
ekki er stuðst við slíkar tilfinning-
ar þegar dæmt er í sakamálum. 

mínum og mér lenti 
saman fyrir skömmu eftir að við 
höfðum verið að ræða um dóma og 
réttlæti. Mér blöskraði að frænda 
mínum, sem ég hef ávallt talið 
góðan mann, virtist þykja eðlilegt 
að halda uppi vörnum fyrir menn 
sem hafa gerst sekir um svo viður-
styggilega og grimmilega hluti að 
ég get vart ímyndað mér þá. Við-
horf hans þóttu mér svo fáránleg 
að lengi á eftir henti ég gráglettn-
islegt gaman að því sem okkur 
hafði farið á milli. 

heimsótti ég þenn-
an sama frænda. Þegar ég gekk 
inn svipaðist ég tilgerðarlega í 
kringum mig og sagði hæðnislega: 
„Nú, alveg var ég viss um að þú 
hefðir smalað saman einhverjum 
úrhrökum til að sannfæra mig um 
gæsku þeirra.“ Frændinn hristi 
höfuðið yfir hótfyndni minni. Ég 
hafði þó rétt fyrir mér að ein-
hverju leyti, skömmu síðar kom 
annar gestur. Ég heilsaði honum 
með handabandi og áttaði mig á 
því að þar var kominn maðurinn 
sem bar ábyrgð á glæpnum sem 
mér varð svo um að heyra af þegar 
ég var barn. Hann hafði afplánað 
dóm sinn, var aftur kominn út í 
samfélagið, var ekkert ólíkur 
öðrum þegnum þess, bar jafnvel 
af sér góðan þokka og var að vinna 
gott og þarft starf með föngum. 

velti því fyrir mér hvort rétt-
lætinu hefði verið fullnægt frekar 
ef hann væri hundeltur eða dauð-
ur. Slíkt viðhorf virðist vera mjög 
útbreitt ef marka má nokkrar af 
þeim umræðum sem fóru fram á 
spjallvefjum í gær.

verður ekkert 
frekar fullnægt þótt múgurinn 
hefji kyndla á loft og heimti refs-
ingar að hætti Gamla testament-
isins, heldur þegar sakamenn 
horfast í augu við glæpi sína og 
reyna að bæta fyrir þá. Sem betur 
fer virðast íslensk fangelsisyfir-
völd vinna með það að markmiði.

Morðingjar 
og réttlæti


