
Á sitt annað heimili í 
Campoamor á Spáni

Ilmandi kaffibolli á veröndinni. Útsýni yfir
gamalt spænskt fjallaþorp. Merlandi máni á 
Miðjarðarhafinu. Hoppandi gleði yfir lágum
matarreikningi vikunnar. Sól, hvíld og friður; í
eigin húsi við ströndina.Ekkert lát er á aðdráttarafli Spánar á íslenska sól-

dýrkendur.
„Ætli við séum ekki búin að fara tíu sinnum á

árinu, í samtals tíu vikur. Það er einfaldlega dásam
legt að eiga sitt heimili á Spáni fkaffið á

Mahersol sem starfað hefur í byggingariðnaði á 

Spáni við góðan orðstír frá 1966.„Það skiptir miklu að rasa ekki um ráð fram þegar 

maður kaupir sér fasteign á Spáni. Eignin verður að
vera þannig staðsett að hún mæti kröfum manns og 

draumum. Fólk verður að vera meðvitað um hvar það 

kaupir og möguleika á endursölu. Ef kaupandi ætlar 

að flytjast búferlum finnum við stað þar sem fólk
hefur líka vetursetu í stað þess að selja eig i í
sem breytast í dra þ
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Öll verkin á sýningu 
listmálarans Eggerts Pétursson-
ar í Gallerí i8, 100 myndir, seld-
ust upp á einum degi. Á sýning-
unni eru eitt hundrað verk eftir 
Eggert, sem er þekktur fyrir 
málverk sín af íslenskri flóru. 

Hannes Sigurðsson listfræð-
ingur telur að um sölumet sé að 
ræða. „Ég held að það sé ekki 
einsdæmi að sýning hafi selst 
upp á einum degi. Ég veit að það 
gerðist á Mokka fyrir nokkrum 
árum, og held að það hafi gerst á 
öðrum stöðum. 

Með tilliti til fjölda mynda 
held ég samt sem áður að þetta 
sé met,“ sagði Hannes. „Hins 
vegar eru þær ekki margar 

sýningarnar með meira en
hundrað myndum,“ bætti hann 
við.

Málverk Eggerts hafa notið 
mikillar hylli og segir hann í 
samtali við Fréttablaðið að það 
hafi vart komið á óvart að mynd-
irnar hafi allar selst. „Þær voru 
eiginlega seldar fyrir, það höfðu 
svo margir beðið eftir myndum. 
Listinn var orðinn langur, og 
hann lengist nú bara ef eitthvað 
er,“ sagði listmálarinn. 

Ekki fékkst uppgefið hvert 
samanlagt söluverð var en sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins hleypur það á tugum 
milljóna.

„Við höfum orðið vör við að 
fólk reyni að fá innlögn á sjúkrahús í stað 
þess að nýta sér þjónustu á dagtíma,“ segir 
Sigursteinn Másson, formaður Öryrkjabanda-
lagsins. Ástæðuna fyrir því segir Sigursteinn 
vera þá að innlögn er sjúklingnum að kostn-
aðarlausu en dagþjónustan getur hlaupið á 
tugum þúsunda.

„Það er alveg stórskaðlegt þegar menn hafa 
hvata til þess að nýta sér dýrari þjónustu en 
nauðsynleg er,“ segir Pétur Blöndal alþingis-
maður.

Sigursteinn og Pétur eru sammála um að 
fyrirkomulagið sé líklegt til að auka kostnað 
við rekstur alls heilbrigðiskerfisins. „Ég veit 
til þess að mörgum starfsmönnum heilbrigðis-
þjónustunnar svíður að rukka fólk, sem oft 

hefur lítið milli handanna, um háar upphæðir. 
Því taka þeir fremur ákvörðun um að leggja 
það inn til að hlífa því við kostnaði,“ segir 
Sigursteinn. Leggur hann til að öll gjaldtaka 
fyrir heilbrigðisþjónustu verið lögð niður. 
Það tryggi aðgang allra að þjónustunni, óháð 
efnahag, auk þess sem komið hafi í ljós að 
hallarekstur heilbrigðiskerfisins hafi stór-
aukist eftir að gjaldtöku var komið á. 

Pétur telur gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu 
þó óheppilega leið. Hann tekur hins vegar 
heilshugar undir ábendingar Sigursteins um 
að vissar kerfisvillur séu innan heilbrigðis-
þjónustunnar sem nauðsynlegt sé að lagfæra. 
„Það er auðvitað ákveðin tilhneiging hjá öllu 
góðhjörtuðu fólki, til dæmis læknum, að 
reyna að koma fólki undan því að greiða há 

gjöld. Það getur orðið til þess að þeir grípi til 
ónauðsynlegra og dýrra úrræða, eins og inn-
lagnar á spítala,“ segir Pétur. Reikna má með 
því að eitt sjúkrarúm á Landspítalanum kosti 
ekki minna en sextíu þúsund krónur á sólar-
hring.

Á stefnuskrá ríkisstjórnarinnar er að ein-
falda þátttöku almennings í kostnaði við heil-
brigðisþjónustuna. Pétur segist ekki tilbúinn 
til að segja hvenær úrbóta megi vænta. Kerf-
ið sé „óhemju flókið og er það vægt til orða 
tekið“, segir Pétur. Áður en einföldun á því 
geti hafist þurfi að kortleggja það. „Markmiðið 
verður svo að jafna greiðsluþátttöku fólks og 
létta hana gagnvart þeim sem nú þegar þurfa 
að borga mikið,“ segir Pétur.

Spara á dýrari lækningum
Hallarekstur heilbrigðiskerfisins hefur aukist eftir að gjaldtaka hófst. Pétur Blöndal, þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins, segir það stórskaðlegt að kerfið hvetji í rauninni til þess að dýr og ónauðsynleg þjónusta sé nýtt. 
Sigursteinn Másson, formaður Öryrkjabandalagsins, vill fella niður gjaldtöku fyrir opinbera þjónustu. 

Samstarf fyrir-
tækjanna NTC og Haga í sölu 
tískufatnaðar á Íslandi verður 
hugsanlega tekið skoðunar hjá 
Samkeppniseftirlitinu að sögn 
Guðmundar Sigurðssonar 

aðstoðarfor-
stjóra.

Fyrirtækin tvö
ráða yfir 
verslunum á 
borð við 
Debenhams og 
Sautján og eru 
samanlagt talin 
hafa 75 prósenta

markaðshlutdeild. Samstarfið 
felst í því að NTC opnaði nýverið í 
Debenhams í Smáralind sérstaka 
deild fyrir mörg vinsælustu 
vörumerkin. Debenhams er í eigu 
Haga.

 Svava Johansen, eigandi NTC, 
segir fyrirtæki sitt einfaldlega 
hafa tekið pláss á leigu hjá 
Högum. „Mér þætti mjög 
einkennilegt ef samkeppnisyfir-
völd hefðu eitthvað við það að 
athuga,“ segir Svava. 

Skoða samstarf 
tískuveldanna



Einar, skilur þú eitthvað í 
þessu?

• Einfaldari skilmálar
• Hærri bætur
• Lægri eigin áhætta

VÍÐTÆKASTA
FJÖLSKYLDUTRYGGINGIN

Björn Þór Sigbjörnsson hefur verið 
ráðinn fréttastjóri á Fréttablaðinu. 

Björn Þór hefur 
starfað á 
Fréttablaðinu frá 
ársbyrjun 2004. 
Áður starfaði 
Björn Þór hjá 
Ríkisútvarpinu.

Aðrir frétta-
stjórar eru Arndís 
Þorgeirsdóttir og 
Kristján Hjálm-
arsson en 

Sigríður Björg Tómasdóttir er á 
förum í fæðingarorlof.

Nýr fréttastjóri

 Björn Bjarnason dóms- 
og kirkjumálaráðherra segir að 
finna megi leiðir til að leysa 
ágreininginn um yfirráð yfir 
Norðurpólnum með því að skoða 
hvernig Íslendingar stóðu að lausn 
deilumála vegna útfærslu íslensku 
landhelginnar í 200 mílur og kröf-
ur þeirra utan 200 mílnanna.

Þetta sagði Björn í erindi, sem 
hann flutti í gær á ráðstefnu um 
öryggi og auðlindir á Norðurslóð-
um í Tromsö í Noregi. Norska 
rannsóknarstofnunin um varnar-
mál efndi til ráðstefnunnar með 
þátttöku ræðumanna frá Noregi, 
Íslandi, Kanada, Bandaríkjunum, 
Danmörku og Rússlandi.

Björn vísar sérstaklega í sam-
komulag milli Íslands, Noregs, 
Danmerkur og Færeyja um skipt-
ingu landgrunnsins utan 200 mílna 
landhelgi, sem hann segir líklega 

eina samkomulag sinnar tegundar 
í heiminum.

Ráðherrann lýsti enn fremur 
þróun öryggismála á Íslandi og 
hvernig aðstæður væru að breyt-
ast með fjölgun skipa með olíu- og 
gas frá Barentshafi til Norður-
Ameríku. Taldi hann að vinna bæri 
að því að ríki við Norður-Atlants-
haf ykju samvinnu við landhelgis-
gæslu, leit og björgun.

Auk dóms- og kirkjumálaráð-
herra eru Valur Ingimundarson, 
prófessor við Háskóla Íslands, og 
Ásgrímur L. Ásgrímsson, yfir-
maður Vaktstöðvar siglinga hjá 
Landhelgisgæslunni, íslenskir fyr-
irlesarar á ráðstefnunni.

 „Yngsta starfsfólkið okkar 
er fætt árið 1993 og er fjórtán ára. 
Þau eru aðallega í afgreiðslustörf-
um,“ segir Bjarni Sigurðsson, 
verslunarstjóri í Bónus á Egils-
stöðum. Hann segir börnin einnig 
sinna öðrum tilfallandi störfum í 
búðinni en séu aðallega á 
afgreiðslukassa, á fjögurra til sex 
klukkustunda vöktum, þriðju 
hverja helgi. „Krakkarnir sem
fæddir eru árið 1993 eru á bilinu 
átta til tíu talsins. Ég myndi segja 
að þau væru rúmlega helmingur 
hópsins sem mannar aukavaktirn-
ar hjá okkur.“

Gylfi Már Guðjónsson, umdæm-
isstjóri hjá Vinnueftirlitinu, segir 
það ekki leyft af hálfu Vinnueftir-
litsins að börn yngri en fimmtán 
ára vinni á afgreiðslukassa. 
„Meginreglan er að þau séu varin 
fyrir utanaðkomandi áreiti og lík-
amlegum og andlegum þroska 
barnanna sé ekki ofboðið.“ Gylfi 
segir  ábendingum til eftirlitsins 
fjölga á vorin þegar krakkar koma 
til  vinnu en annars sé það breyti-
legt og komi í bylgjum. „Við höfum 
rætt við starfsmannastjóra þess-
ara stærri verslunarkeðja og mér 
finnst vera vaxandi skilningur á 
því að hafa þessa hluti í lagi.“

Í  IKEA eru dæmi þess að fjór-
tán ára börn starfi á afgreiðslu-
kössum. Elsa Heimisdóttir er 
starfsmannastjóri IKEA á Íslandi. 
„Við erum með þrjá starfsmenn 
sem eru  fjórtán ára. Þetta eru allt 
börn yfirmanna hérna og því eru 
þau tekin inn,“ segir Elsa. Hún 
segir þessa þrjá starfsmenn vera 
undantekningu og þeir séu ein-
ungis í starfi þegar foreldrar 

þeirra séu að vinna. „Börnin eru 
ráðin inn í barnapössunina hjá 
okkur og á kerrusvæðið við að tína 
rusl og ná í kerrur. Þau hafa í 
undantekningartilfellum farið á 
[afgreiðslu]kassa þegar mikil 
mannekla var hjá okkur. Ekki er 

þó um þessa tilhögun að ræða 
lengur,“ segir Elsa. Hún bendir á 
að í þeim tilfellum sem börnin hafi 
verið á afgreiðslukössunum hafi  
vaktstjóri fylgst með þeim og þau 
ekki borið ábyrgð á afgreiðslu-
kössunum.

Unglingar hlaupa í 
skarðið í manneklu
Dæmi eru um að fjórtán ára gömul börn vinni á afgreiðslukössum í Bónus 
og IKEA. Brot á reglugerð um vinnu barna og unglinga segir umdæmisstjóri 
Vinnueftirlitsins. Gert vegna manneklu segir starfsmannastjóri IKEA.

 „Þau taka þessu eins og hverri annarri 
gleði og hlæja bara ef einhver segir eitthvað 
vitlaust,“ segir Sigríður Stephensen, leikskólastjóri 
á Mánagarði við Eggertsgötu í Reykjavík. 

Á Mánagarði eru fjórir erlendir starfsmenn í
þremur stöðugildum. Starfsmennirnir, sem eru 
fjórar konur, eru frá Þýskalandi, Póllandi og Írlandi. 
Sú írska og önnur þýsku kvennana tala íslensku. 
„Þetta eru vandaðar stelpur og allar af vilja gerðar.“ 
Sigríður segir samskiptin á milli útlensku starfs-
mannanna og  barnanna ganga vel. „Börnin eru ekki 
eins fordómafull og við fullorðna fólkið.“ Hún segir 
umræðuna um manneklu of oft hugsaða út frá 
sjónarmiðum fullorðinna. „Þetta truflar börnin ekki 
á meðan einhver sinnir þeim í leik og starfi. Og þeim 
er sama hvort viðkomandi er frá Póllandi, Litháen, 
Lettlandi eða Írlandi. Þau líta á þetta sem ævintýri. 
Að sama skapi verður starfsmaðurinn auðvitað að 
vera opinn og gefandi og þá er sama hverrar þjóðar 
hann er.“ 

Sigríður segir að útlensku starfsmennirnir séu 
aldrei einir með börnunum og þeim gangi vel að 
gera sig skiljanlega. 

Börnin eru ekki eins fordóma-
full og fullorðna fólkið

Á mánudaginn 
hættu tveir ráðherrar í ríkis-
stjórn Rússlands, ráðherra 
efnahagsmála og ráðherra 
heilbrigðismála, og aðrir tveir 
tóku við í staðinn.

Eftir að Viktor Súbkov tók við 
forsætisráðherraembætti
Rússlands í síðustu viku var 
almennt búist við frekari 
breytingum á ráðherraskipan 
stjórnarinnar. Breytingarnar eru 
þó minni en búist var við, og 
virðast ekki hafa mikið að segja.

Ólíklegt þykir að veruleg 
stefnubreyting verði hjá stjórn-
inni fyrir þingkosningarnar í 
desember. 

Breytingarnar 
ekki miklar

 Heimamenn í Skagafirði 
reikna með mikilli ásókn 
íslenskra og erlendra gesta í að 
komast í göngur fyrir stóðréttir í 
Deildardal um næstu helgi. Að 
því er segir á vefsetri Skagafjarð-
ar hefur verið mikil eftirspurn 
eftir því að fara í Deildardalinn 
og að búist sé við metþátttöku 
gesta. Réttarstörfin hefjast 
klukkan eitt á föstudaginn og 
lofað er miklu fjöri á Hofsósi og 
nágrenni alla helgina. Hámarkið 
verður stóðréttadansleikur á 
laugardagskvöld.

Metfjöldi vill 
smala hestum

Ólafur Ragnar Grímsson, 
forseti Íslands, mætir í dag í 
yfirheyrslu hjá orkunefnd 
öldungadeildar Bandaríkjaþings. 
Nefndin hefur áhuga á að spyrja 
hann út í nýtingu jarðhita hér á 
landi. Nefndin efnir til þessarar 
vitnaleiðslu í tengslum við 
frumvarp um stórfellda eflingu á 
nýtingu jarðhita í Bandaríkjunum. 
Vitnaleiðslur af þessu tagi eru 
reglubundinn þáttur í stefnumótun 
og löggjafarstarfi Bandaríkja-
þings.

Þorkell Helgason orkumálastjóri 
er forsetanum til fulltingis við 
vitnaleiðsluna.

Í gær flutti Ólafur Ragnar enn 
fremur opnunarfyrirlestur í nýrri 
röð fyrirlestra við Harvard-
háskóla í Boston. Efni fyrirlestra-
raðarinnar er Framtíð orkunnar.

Yfirheyrður um 
nýtingu jarðhita

Interpol rannsakar nú 
mynd sem talin er sýna Madeleine 
McCann, bresku stúlkuna sem 
hvarf í Portúgal í maí síðastliðn-
um. Myndin er tekin af spænskum 
ferðamönnum í Marokkó, og sýnir 
konu bera ljóshærða stúlku á baki 
sínu, og þykir hún líkjast Madel-
eine töluvert.

Samkvæmt fréttavef The Daily 
Telegraph í Bretlandi er ljósmynd-
arinn fullviss um að um týndu 
stúlkuna sé að ræða. Myndin var 
afhent spænskum lögregluyfir-
völdum sem áframsendu hana til 
Interpol. Þetta er í fjórða skiptið 
sem Madeleine er sögð hafa sést í 
Marokkó.

Telja sig hafa 
fundið Maddie





 „Helstu niðurstöðurnar 
eru þær að einelti og hópamyndun 
virðist vera hluti af daglegu lífi 
framhaldsskólanemenda,“ segir 
Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, 
náms- og starfsráðgjafi, um rann-
sókn sem hún gerði nýlega á birt-
ingarmyndum eineltis í fram-
haldsskólum.

Að sögn Arnheiðar er vanda-
málið dulið en afleiðingarnar alvar-
legar.  Þær birtist meðal annars í 
hræðslu, einmanaleika, kvíða, 
einbeitingarskorti, brotthvarfi úr 
skóla og sjálfsvígstilraunum. 

Niðurstöðurnar eru birtar í 
síðasta tölublaði tímarits Kennara-
háskóla Íslands. Þær segir Arn-
heiður gefa til kynna að rannsaka 
þurfi einelti og félagslega hegðun 
framhaldsskólanemanda nánar og 
byggja upp heildstæða forvarnar- 
og meðferðaráætlun gegn einelti, 
rétt eins og gert hefur verið innan 
grunnskólanna. Slíkt starf er 
þegar hafið í framhaldsskólanum 
Flensborg í Hafnarfirði. 

„Það er ekki spurning um að 
einelti á sér stað í framhaldsskól-
um rétt eins og í grunnskólum. 
Hins vegar er mikið minna um það 
rætt,“ segir Bryndís Jóna Jóns-
dóttir, námsráðgjafi í Flensborg.
Hún segist ekki vita til þess að 
fleiri framhaldsskólar hafi gert 
slíkt hið sama en telur ekki 
vanþörf á að svo verði gert. 

Aðgerðaráætlunina segir 
Bryndís mikið til byggða á rann-
sókn Arnheiðar. Fyrsta skrefið sé 
að geta skilgreint einelti og sjá til 
þess að við því sé brugðist með 
viðeigandi hætti. Málið sé þó 
flókið þar sem þolendur eineltis 

eigi oft erfitt með að leita sér 
aðstoðar af ótta við að vandamálið 
versni enn frekar við það.

Ástæðuna fyrir því að einelti í 
framhaldsskólum er meira dulið 

en í grunnskólum segir Arnheiður 
vera þá að líkamlegt ofbeldi sé þar 
óalgengara. Þeim mun meira sé þó 
um hunsun og tæknivætt einelti. 
„Tölvuheimurinn gerir fólki kleift 
að fela sig bak við tæki og nafn-
leysi. Þannig er það tilbúið til að 
láta ýmislegt út úr sér um annað 
fólk sem það myndi ekki gera 
þyrfti það að standa auglitis við 
viðkomandi manneskju,“ segir 
hún. Þá bendir hún á að þolandi 
tæknivædds eineltis sé varnarlaus 
þar sem hann geti orðið fyrir árás-
um hvar sem er og hvenær sem er, 
svo sem í gegnum tölvupóst og 
símaskilaboð.

Einelti er vandamál 
í framhaldsskólum
Einelti í framhaldsskólum virðist dulið en algengt vandamál samkvæmt rannsókn-
um Arnheiðar Gígju Guðmundsdóttur náms- og starfsráðgjafa. Hún segir afleið-
ingarnar alvarlegar. Flensborgarskóli ætlar að bregðast við niðurstöðunum.

Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra flutti 
ræðu á sérlegu þingi háttsettra 
leiðtoga um loftslagsbreytingar í 
höfuðstöðvum Sameinuðu þjóðanna 
í New York á mánudaginn.

Ingibjörg sagði nauðsynlegt að 
aðgerðir gegn loftslagsbreytingum 
yrðu mótaðar á vettvangi SÞ.

Hét hún fullum stuðningi Íslands 
við alþjóðlegar aðgerðir, þar á 
meðal á Balí-ráðstefnunni í 
desember og á þjóðarleiðtogafundi 
í Kaupmannahöfn 2009.

Byggja ætti á því sem vel hefði 
reynst í Kyoto-samningnum en 
einnig leita nýrra lausna í 
samstarfi við atvinnulífið.

Ingibjörg ræddi 
loftslagsmál

Ban Ki-
moon, framkvæmdastjóri Sam-
einuðu þjóðanna, ætlar að beita 
sér fyrir því að friður komist á í 
Mið-Austurlöndum og lausn finn-
ist á átökunum í Darfúr-héraði 
strax á næsta ári. 

Í opnunarræðu sinni á allsherj-
arþingi Sameinuðu þjóðanna 
sagði hann að næsta ár yrði eitt 
það erfiðasta í sögu Sameinuðu 
þjóðanna. Takast þyrfti á við 
vandamál sem „virtu engin 
landamæri“ og ekkert ríki „hvort 
heldur stórt eða smátt, auðugt 
eða fátækt, getur leyst þau upp á 
eigin spýtur“.

Allsherjarþingið hófst í gær í 
New York og stendur fram á mið-
vikudag í næstu viku. Þar hittast 

leiðtogar flestra ríkja heims til 
að ræða heimsmálin.

Á fyrsta degi þingsins tóku  
meðal annars til máls George W. 
Bush Bandaríkjaforseti og Mah-
moud Ahmadinejad Íransforseti. 
Þeir sátu báðir í salnum undir 
ræðu framkvæmdastjórans.

Ban tók við stöðu framkvæmda-
stjóra í byrjun þessa árs og 
ávarpaði því í fyrsta sinn 
allsherjarþingið í gær. Hann 
notaði tækifærið til að hvetja til 
víðtækra breytinga og sagði ríki 
heims þurfa að vinna saman að 
lausnum þeirra vandamála sem 
við blöstu.

Háskólinn í Reykjavík 
hefur hrint af stað nýju sam-
starfsverkefni skólans, Lands-

bankans, 
Deloitte, 
Morgunblaðs-
ins og Nýsköp-
unarsjóðs 
atvinnulífsins. 
Í verkefninu, 
sem ber heitið 
Mannauður, 
felast til 
dæmis alþjóð-

legar ráðstefn-
ur, hádegisfyrirlestrar, 
rannsóknir og Háskóli fjölskyld-
unnar þar sem börn og full-
orðnir fræðast saman. 
„Mannauður skapar samfélag og 
vinnuumhverfi þar sem fólki 
tekst að lifa heilbrigðu og 
gefandi lífi en á sama tíma auka 
samkeppnishæfni og bæta 
árangur í starfi,“ segir í frétt 
frá Háskólanum í Reykjavík.

Mannauður til 
heilbrigðs lífs

Verð mun hækka 
gríðarlega á veiðileyfum í 
rússneskum laxveiðiám á næsta 
ári. 

Að því er segir á heimasíðu 
Stangaveiðifélags Reykjavíkur 
eru laxveiðiár á Kólaskaga nú að 
taka út hækkanir sem áður hafa 
orðið á laxveiðileyfum annars 
staðar, meðal annars á Íslandi. 
Hækkunin er allt að 60 prósent 
og dæmi um að verð á Kóla-
skaga sé hið sama og á Íslandi. 
Ein stöng á dýrustu vikunum 
kostar um 1.250.000 krónur. 
Þessi þróun kann að gerbreyta 
samkeppnisstöðu íslenskra 
laxveiðiáa.

Laxveiðileyfi á 
íslensku verði

Lögreglan á 
Selfossi rannsakar nú hvað olli 
því að maður á fertugsaldri lést 
í fangaklefa sínum á laugar-
dagsmorguninn var. Fangaverð-
ir á Litla-Hrauni komu að 
fanganum látnum í rúmi sínu. 
Að sögn Valtýs Sigurðssonar 
fangelsismálastjóra benti 
ekkert til þess maðurinn hefði 
fyrirfarið sér. Dánarorsök er 
enn ókunn.

Maðurinn hafði verið nærri 
áratug í fangelsi en hann var 
dæmdur í sextán ára fangelsi 
árið 1998 fyrir morð. Valtýr 
sagði hann hafa sýnt batamerki 
í vistinni og verið vel liðinn 
meðal fanga og starfsfólks fang-
elsismálastofnunar. 

Dauði í fangelsi 
rannsakaður

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



NÝR CORSA
Fáir bílar hafa hlotið jafn margar
viðurkenningar og nýr Opel Corsa*

*

ESP skriðvörn/stöðugleikastýring - 6 loftpúðar - Aftengjanlegur loftpúði fyrir framsæti
Fjarstýring fyrir hljómtæki í stýri - Útvarp með geislaspilara, spilar MP3 - „Aux“ tengi
í hljómtæki - Aðdráttarstýri - Geymsluskúffa undir farþegasæti

Verð 1.590.000 Verð 1.850.000
Beinskiptur 1.2 L Sjálfskiptur 1.4 L

Bíll ársins 2007 - What Car? - England
„Best in Class“ - Channel 4 Cars - England
Bíll ársins 2007 - Samtök bílablaðamanna (MKD) - Danmörk
Fjölskyldubíll ársins 2007 - Samtök bíleigenda - Belgía
2. sæti „Car of the Year“ 2007 í Evrópu

19.523 á mánuði **

** Bílasamningur miðað við 20% útborgun og eftirstöðvar í 84 mán.



Kemur vandi við mönnun leik-
skóla eða frístundaheimila við 
þitt heimili?

Hefur þú verið afgreidd(ur) 
í verslun af starfsmanni sem 
talar ekki íslensku?

Glerfínar gluggafilmur
– aukin vellíðan á vinnustað
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3M gluggafilmur fyrir 

skóla, sjúkrahús, skrifstofur,

verslanir og aðra vinnustaði

Fagmenn frá RV

sjá um uppsetningu

 Samningur sem fjárfestirinn Þorsteinn 
Steingrímsson gerði við mann á níræðisaldri um 
kaup á húsi á Hverfisgötu er gildur, segir Héraðs-
dómur Reykjavíkur.

Ættingjar gamla mannsins töldu samninginn vera 
ógildan þar sem maðurinn hefði sökum heilabilunar 
ekki gert sér ljóst hvaða þýðingu undirskrift hans á 
kaupsamningnum hefði. 

Gamli maðurinn hefur sagt Þorstein hafa átt frum-
kvæðið að viðskiptunum en Þorsteinn segir því öfugt 
farið. Þorsteinn hefur keypt mikinn fjölda húsa á 
þessu svæði. Hús gamla mannsins er aftan við Lands-
bankann á Laugavegi og inni á þeim reit sem Samson 
ehf., félag Björgólfsfeðga, hefur látið skipuleggja 
undir nýja verslunarmiðstöð og fleira.

Í héraðsdómi var lagt fram vottorð frá lækni um að 
gamli maðurinn væri ófær um að annast fjármál sín 
vegna heilabilunarsjúkdóma. Dómarinn sagði það 
veikja sönnunargildi vottorðsins að gamli maðurinn 
kom fyrst til læknisins meira en mánuði eftir að hann 
skrifað undir kauptilboðið. Þá segir dómarinn ekki 
hægt að byggja á vitnisburði dóttur stjúpdóttur 
mannsins þar sem hún búi nánast endurgjaldslaust í 

húsi mannsins og sé auk þess einn fjögurra erfingja 
að húsinu samkvæmt erfðaskrá frá árinu 2004. Húsið 
sem um ræðir er tæpir 160 fermetrar og stendur á 
um 150 fermetra lóð. Það var selt á 38 milljónir króna.

Falsanir á persónu-
upplýsingum sem fylgja umsókn-
um um löglega útgefin skilríki 
aukast eftir því sem erfiðara 
verður að falsa sjálf skilríkin. Í 
stað þess að falsa vegabréfin eru 
fæðingarvottorð og aðrar per-
sónuupplýsingar falsaðar og þær 
notaðar til að sækja um vega-
bréf.

Þetta er meðal þess sem fjallað 
er um á ráðstefnu um falsanir 
ferðaskilríkja og ferðaleiðir ólög-
legra innflytjenda sem fram fer 
á Grand Hóteli þessa dagana.

Jón Pétur Jónsson, aðstoðar-
yfirlögregluþjónn á Suðurnesj-
um, segir að íslenskum starfs-
mönnum ríkisstofnana geti 
reynst erfitt að meta lögmæti 
erlendra persónuupplýsinga, til 
dæmis fæðingarvottorðs. Vott-
orðin séu mismunandi milli ríkja, 
og jafnvel til í nokkrum gerðum 
innan hvers ríkis.

„Það getur verið mjög erfitt að 
fá sýnishorn af fæðingarvottorð-
um frá sumum löndum, og þau 
geta verið af mörgum gerðum og 
tegundum. Ég minnist þess að við 
höfum fengið eitthvað af gögnum 
í hendurnar þar sem vafi leikur á 
hvort fæðingarvottorðin séu 
gefin út af yfirvöldum,“ segir 
hann.

Hann segir lífkennaupplýsing-
ar, sem gætu fylgt fæðingarvott-
orðum og öðrum persónuupplýs-
ingum, vera ákveðna lausn á 
þessum vanda. „Ef fæðingarvott-
orð bera lífkennaupplýsingar, 
eins og til dæmis fingraför, þá 
væri auðveldara að sannreyna 
hvort þau eru lögmæt eða ekki.“

Ráðstefnan, sem ber yfirskrift-
ina Immigration Fraud Confer-
ence, hófst í gær og lýkur á morg-
un. Embætti lögreglustjórans á 
Suðurnesjum sér um undirbún-

ing og skipulag hennar, þar sem 
sérfræðingar frá um tuttugu ríkj-
um í Evrópu og Ameríku taka 
þátt.

Vegabréf veitt út á 
falskar upplýsingar
Eftir því sem erfiðara verður að falsa vegabréf falsa fleiri persónuupplýs-
ingarnar sem þarf til að sækja um vegabréf. Aðstoðaryfirlögregluþjónn á 
Suðurnesjum segir lífkennaupplýsingar mögulega lausn á vandamálinu.

Ralph Miliband, 
utanríkisráðherra Bretlands, 
lagði í gær áherslu á að mannrétt-
indi ættu að standa ofar hernað-
armætti. Þetta sagði hann á 
flokksþingi breska Verkamanna-
flokksins, þar sem hann talar í 
fyrsta sinn sem utanríkisráð-
herra.

Hann hvatti Vesturlönd til þess 
að sýna múslimum, sem óttuðust 
Bandaríkin, skilning. Einnig 
hvatti hann herforingjastjórnina 
í Búrma til þess að halda aftur af 
hernaðarmætti sínum og láta 
mótmælendur óáreitta.

Hann sagði að Bandaríkin og 
Evrópuríki væru ekki jafn vel 

liðin í heiminum og fyrir áratug, 
áður en stríð hófust í Afganistan 
og Írak.

„Við verðum því að nema staðar 

og hugsa okkar ráð. Lærdómur-
inn er sá að ekki nægir að hafa 
góðar fyrirætlanir,“ sagði Mili-
band.

Hann andmælti harðlega orðum 
Bernard Kouchner, utanríkisráð-
herra Frakklands, sem nýverið 
sagði heiminn þurfa að búa sig 
undir það versta, nefnilega stríð, 
ef ekki tækist að ná samkomulagi 
við írönsk stjórnvöld um kjarn-
orkumálefni.

Miliband varð fyrstur ráðherra 
í bresku stjórninni til þess að 
halda úti bloggsíðu meðan hann 
var umhverfisráðherra. Í dag 
ætlar hann að hefja nýtt blogg 
sem utanríkisráðherra.

Mannréttindi ofar hervaldi

Hannes Smárason, 
forstjóri FL Group, hefur fengið 
leyfi skipulagsráðs Reykjavíkur 
til að sameina tvær einbýlishúsa-

lóðir á Fjölnis-
vegi í eina lóð. 
Hannes, sem á 
bæði húsin á 
lóðinni, hyggst 
sameina þau 
með bílskúrs-
byggingu, að 
því er fram 
kemur á visir.
is.

Húsin tvö eru 
annars vegar 
369 fermetrar 

og hins vegar 433 fermetrar, 
samtals 802 fermetrar, sem verða 
enn fleiri þegar húsin verða 
tengd. Hvor lóðin um sig er 1.020 
fermetrar og nýja lóðin þannig 
2.040 fermetrar. Húsin eru á 
númer níu og ellefu.

Má gera tvær 
lóðir að einni

Flestir framhaldsskóla-
nemendur læra ensku, eða 15.039 
nemendur skólaárið 2006-2007. 
Þetta kemur fram í yfirliti 
Hagstofu Íslands yfir fjölda 
nemenda í grunn- og framhalds-
skólum sem lærðu erlend 
tungumál skólaárið 2006-2007 
sem tekið var saman í tilefni af 
degi tungumála í Evrópu 26. 
september.

Danska kemur næst á eftir en 
8.676 nemendur stunduðu 
dönskunám þetta sama ár. Þýska 
er þriðja algengasta erlenda 
tungumálið en danska og enska 
eru skyldunámsgreinar hjá 
flestum framhaldsnemum.

Flestir nemar 
læra ensku

Eftirspurn íbúa í 
þéttbýli eftir landi hefur hækkað 
jarðaverð mun meira á Suður- og 
Vesturlandi en í öðrum landshlut-
um, að því er fram kemur í könnun 
Bændasamtakanna sem gerð var 
meðal bænda. 

 Mikill meirihluti bænda, 72 
prósent af þeim sem svöruðu 
könnuninni, sagðist telja að 
breytingar á eignarhaldi jarða 
síðustu tíu ár hefðu áhrif á búsetu í 
sveitum. Fólki fækkaði í sveitunum 
með tilheyrandi áhrifum á þá sem 
eftir væru. 

Um 92 prósent bænda segja það 
mikilvægt að búseta sé á nágranna-
jörðum, og mikill meirihluti telur 
mikilvægt að landbúnaður sé 
stundaður á þeim jörðum.

Hækkanir 
meiri á Suður- 
og Vesturlandi



MANNAUÐUR skapar 
samfélag og vinnuumhverfi 
þar sem fólki tekst að lifa
heilbrigðu og gefandi lífi,
en á sama tíma að auka 
samkeppnishæfni og bæta 
árangur í starfi.

Með þetta að leiðarljósi 
býður MANNAUÐUR 
stjórnendum, starfsfólki
og fjölskyldum þeirra upp á 
fræðandi fyrirlestra, 
námskeið og ráðstefnur.

Kynntu þér MANNAUÐ á 
www.mannaudur.hr.is

MANNAUÐUR er samstarfsverkefni Háskólans í Reykjavík, Landsbankans, 

Deloitte, Morgunblaðsins og Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins. 

Landsbankinn er meginstyrktaraðili verkefnisins.



 Sveitarstjórn Gríms-
ness- og Grafningshrepps hefur 
verið kærð til sýslumannsins á Sel-
fossi fyrir að stöðva ekki bygg-
ingaframkvæmdir við tvö ný 
sumarhús í landi Kiðjabergs í 
Grímsnesi.

Hjónin Þórdís Tómasdóttir og 
Þór Ingólfsson sættu sig ekki við 
nýtt deilskipulag sem í næsta 
nágrenni við bústað þeirra í Kiðja-
bergi gerði ráð fyrir nýjum frí-
stundahúsum sem mættu vera allt 
að 250 fermetrar og tvær hæðir. 
Að sögn hjónanna telja þau frið-
helgi sína skerta og eru ósátt við 
að hafa ekki fengið stækkun á 
sinni lóð auk þess sem útivistar-
svæði hafi verið rýrð.

Hjónin kærðu til úrskurðar-
nefndar skipulags- og byggingar-
mála sem í júlí felldi nýja deili-
skipulagið úr gildi þar sem 
sveitarstjórnin hafði ekki auglýst 
breytingar á skipulaginu. Jafn-
framt felldi nefndin úr gildi bygg-
ingarleyfi sem sveitarstjórnin 
hafði gefið út vegna tveggja sum-
arhúsa sem hafa verið í byggingu 
frá því í fyrra. Þessi hús eru ann-
ars vegar 170 fermetrar og hins 
vegar 109 fermetrar auk 18 fer-
metra geymslu. Samkvæmt gild-
andi skipulagi frá 1990 mega húsin 
ekki vera yfir 60 fermetrar. Hús 
Þórdísar og Þórs er tæpir 40 fer-
metrar.

Í lögum er kveðið á um að ef hús 
séu reist án þess að deiliskipulag 
sé fyrir hendi sé ekki hægt að 
breyta skipulaginu til samræmis 
við húsin nema fjarlægja þau 

fyrst. Ívar Pálsson, lögmaður Þórs 
og Þórdísar, hefur því krafist þess 
fyrir þeirra hönd að húsin verði 
rifin.

Í kæru til sýslumanns segir Ívar 
að þrátt fyrir niðurstöðu úrskurð-
arnefndarinnar hafi áfram verið 
unnið í húsunum tveimur. Vegna 
vanrækslu starfsmanna sveitarfé-
lagsins séu hjónin tilneydd til að 
kæra sveitarstjórnina til lögregl-
unnar.

Einnig krefjast hjónin þess að 
sýslumannsembættið taki sjálft að 
sér að stöðva framkvæmdir við 
húsin tvö. Ívar segir að unnið hafi 
verið í öðru húsinu í síðustu viku 

og að starfsmaður byggingarfull-
trúa hafi verið á staðnum án þess 
að aðhafast nokkuð.

„Umbjóðendur mínir geta í ljósi 
þess og allrar forsögu málsins ekki 
treyst á að sveitarfélagið eða 
starfsmenn þess stöðvi hinar ólög-
legu framkvæmdir,“ segir Ívar.

Sveitarstjórnin sagði fyrir 
úrskurðarnefndinni að gæta yrði 
meðalhófs og hafa í huga hags-
muni húseigenda og sjónarmið um 
eyðileggingu verðmæta: „Fjarlæg-
ing eða niðurrif eignar hans væri 
augljóslega verulega íþyngjandi,“ 
segir sveitarstjórn Grímsnes- og 
Grafningshrepps.
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Rýmum fyrir
2008 línunni

AFSLÁTTUR ALLT AÐ

600.000 KR.

Nú er tækifæri til að kaupa draumahjólhýsið á gjafverði.

Við bjóðum 2007 árgerðina með 200–600 þúsund kr. afslætti

og geymum hýsið til vors, þér að kostnaðarlausu.

Hjón krefjast niðurrifs 
nýbyggðra sumarhúsa
Tvö glæný sumarhús í Grímsnesi verða rifin ef farið verður að kröfu hjóna sem 
eiga eldri bústað í nágrenninu. Leyfi fyrir húsunum byggðist á ógildu deili-
skipulagi. Hjónin hafa kært sveitarstjórnina til sýslumanns fyrir aðgerðaleysi.

Leiðtogar margra helstu 
ríkja heims hvöttu í gær herfor-
ingjastjórnina í Búrma til að halda 
aftur af sér og láta mótmælendur í 
friði.

Á mánudag hótaði stjórnin í 
Búrma því að beita hervaldi gegn 
mótmælendum, sem dag eftir dag 
halda út á göturnar í borgum lands-
ins til að mótmæla ofríki stjórnar-
innar. Eftir að mótmælum lauk í 
gær setti stjórnin á útgöngubann 
og sendi fjölda hermanna að pagóð-
unni í Rangún, þar sem mótmæl-
endur hafa jafnan safnast saman.

Mótmælin, sem hófust í ágúst, 
eru orðin þau mestu sem þekkst 
hafa í sögu landsins frá því að her-

foringjastjórnin barði niður lýð-
ræðishreyfingu árið 1988.

Á allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna í New York skýrði 
George W. Bush Bandaríkjaforseti 
frá hertum refsiaðgerðum gegn 
Búrma og hvatti önnur ríki til að 
beita þrýstingi.

David Miliband, utanríkisráð-
herra Bretlands, sagði á flokks-
þingi Verkamannaflokksins í gær 
að Aung San Suu Kyi, sem árum 
saman hefur verið í stofufangelsi, 
ætti að verða næsti þjóðarleiðtogi 
í Búrma.

Nóbelsverðlaunahafinn Des-
mond Tutu, erkibiskup í Suður-Afr-
íku, hrósaði íbúum Búrma fyrir 
hugrekki og líkti þeim við fjölda-
hreyfinguna í sínu landi sem 
steypti aðskilnaðarstjórninni.

Herstjórnin býr sig undir átök

Rúmlega tvítugur 
maður hefur verið dæmdur í 
Héraðsdómi Norðurlands eystra 
í sex mánaða skilorðsbundið 
fangelsi fyrir að ganga í skrokk á 
lögreglumönnum þar sem þeir 
voru við störf sín. Maðurinn beit 
meðal annars lögreglumann í 
handlegg, þannig að hann hlaut 
meiðsl af.

Maðurinn veittist í upphafi að 
lögreglumanni sem hugðist taka 
skráningarmerki af bifhjóli hans. 
Annar lögreglumaður skarst þá í 
leikinn, en maðurinn náði taki á 
hálsi hans og beit hann síðan.

Maðurinn var jafnframt 
dæmdur fyrir alvarlega atlögu 
að tveimur öðrum lögreglumönn-
um sem voru við skyldustörf.

Beit í handlegg 
lögreglumanns 

Japanska þingið kaus í 
gær Yasuo Fukuda nýjan 
forsætisráðherra landsins.

Þingið var klofið í afstöðu sinni 
til Fukuda þar sem meirihluti 
neðri deildarinnar studdi hann en 
meirihluti efri deildarinnar 
studdi keppinaut hans. Neðri 
deildin varð hlutskarpari í 
samræmi við þingreglur.

Fukuda tekur við af Shinzo 
Abe, sem sagði af sér í síðustu 
viku eftir aðeins tæpt ár í 
embætti. Röð hneykslismála og 
tap stjórnarflokksins í efri deild 
þingsins í júlí sköpuðu vantraust 
á Abe og flokk hans.

Nýr forsætis-
ráðherra Japana

Hvar mun ný bjórverksmiðja 
rísa á næsta ári?

Hvaða lið er í efsta sæti í 
Landsbankadeild karla í knatt-
spyrnu?

Hvaða íslenska hljómsveit 
nýtur mikilla vinsælda á Filipps-
eyjum?





„Hermann Jónasson ... 
telst vera faðir Lúðvíks Gizurar-
sonar.“

Svo segir í dómsorði Héraðs-
dóms Reykjavíkur frá því fyrr í 
þessum mánuði. Þar með er 

bundinn endi á 
áralanga baráttu 
Lúðvíks Gizurar-
sonar hæsta-
réttarlögmanns
fyrir því að fá 
faðerni sitt 
staðfest.

Sannað hafði 
verið með 
rannsóknum á 
lífsýnum að 

Gizur Bergsteinsson gat ekki verið 
blóðfaðir Lúðvíks, sem höfðaði mál 
til staðfestingar því að Hermann 
Jónasson, fyrrverandi forsætisráð-
herra, væri faðir sinn. Niðurstaða 
úr DNA-rannsókn sýndi að 99,9 
prósenta líkur væru á að svo 
væri.

Lúðvík er sonur 
Hermanns

 Ekki er búið að taka ákvörðun 
um það ennþá hvort Íslendingurinn sem er í 
haldi lögreglunnar í Færeyjum verði fram-
seldur hingað til lands, í tengslum við 
rannsókn lögreglu á Pólstjörnumálinu 
svokallaða. „Það fara menn frá okkur til 
Færeyja til þess að vinna við skýrslutökur og 
eftir það verður tekin ákvörðun um hvað sé 
best að gera. Meira get ég ekki sagt um þetta 
að svo stöddu,“ sagði Friðrik Smári Björgvins-
son, yfirmaður rannsóknardeildar lögreglu 
höfuðborgarsvæðisins í gær. 

Málið hófst á fimmtudaginn þegar rúmlega 
60 kíló af eiturlyfjum; 1.800 e-töflur, fjórtán 
kíló af e-töfludufti og 45 kíló af amfetamín-
dufti, voru gerð upptæk í skútu í Fáskrúðs-
fjarðarhöfn. Rannsókn lögreglu hér á landi og 
erlendis hafði þá staðið yfir síðan í fyrra.

Guðbjarni Traustason og Alvar Óskarsson, 
sem báðir eru 25 ára, voru handteknir um 
borð í skútunni en Bjarni Hrafnkelsson, 35 
ára, og Einar Jökull Einarsson, 27 ára, voru 
handteknir á heimilum sínum á höfuðborgar-
svæðinu. Þessir fjórir menn hafa verið 
úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 18. október 
líkt og Íslendingurinn í Færeyjum, sem 
handtekinn var með tvö kíló af amfetamíni í 
fórum sínum í nágrenni Þórshafnar, 
höfuðstaðar Færeyja.

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins 
neitaði Guðbjarni með öllu að tjá sig þegar 
lögreglan ætlaði að taka skýrslu af honum á 
laugardag þar sem  Brynjar Níelsson, 
lögmaður hans, var ekki á landinu. 

Lögreglan hefur undanfarna daga yfirheyrt 
Bjarna Hrafnkelsson, sem grunaður er um að 
hafa skipulagt og fjármagnað fíkniefnakaup-
in, auk þess að hafa pakkað efnunum erlendis 
fyrir flutninginn hingað. Þá hafa yfirheyrslur 
yfir öðrum sem eru í haldi, meðal annars 
Einari Jökli Einarssyni, staðið yfir undan-
farna daga en lögreglan verst allra frekari 
frétta af rannsókn málsins. Eins og áður hefur 
verið greint frá neita bæði Bjarni og Einar 
Jökull sök. 

Lögreglan hefur til þessa varist allra frétta 
af því hvaða þætti málsins þýsk og hollensk 

lögregluyfirvöld hafa verið að rannsaka með 
íslenskum lögreglumönnum. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins er efnið sem flutt 

var hingað til lands talið vera upprunnið, það 
er keypt, í þessum tveimur löndum.

Skýrslutökur yfir einum 
sakborninga ekki hafnar
Lögreglan er ekki farin að yfirheyra Guðbjarna Traustason, annan þeirra sem handteknir voru um borð í 
skútu í Fáskrúðsfjarðarhöfn. Hann neitaði með öllu að tjá sig að lögmanni sínum fjarstöddum.

 Forseti Íslands, Ólafur 
Ragnar Grímsson, tók á sunnudag 
við verðlaunum fyrir forystu á 
alþjóðavettvangi í baráttunni 
gegn loftslagsbreytingum og 
fyrir að stuðla að nýrri sýn á 
nýtingu hreinnar orku.

Verðlaunin voru veitt í New 
York af Louise T. Blouin-stofnun-
inni, sem helguð er þörfinni á 
nýrri forystu í alþjóðamálum. Það 
voru Louise T. Blouin og Elie 
Wiesel, handhafi friðarverðlauna 
Nóbels, sem afhentu verðlaunin. 
Verðlaunin hafa áður fallið Bill 
Clinton og Abdullah öðrum 
Jórdaníukonungi í skaut. Þá tók 
forsetinn þátt í hringborðsum-
ræðum um loftslagsmál.

Forsetinn fékk 
forystuverðlaun

Ungmenni af erlendum uppruna héldu 
málþing um framtíð sína í nýju landi og 
vörpuðu fram þeirri spurningu hvort þau væru 
Íslendingar. 

Þau vörpuðu ýmist spaugilegri sýn á 
íslenskar venjur eða gagnrýndu það sem betur 
mætti fara. Andrúmsloftið var jákvætt og var 
ætlunin að benda á jákvæðar hliðar þess að 
útlendingar búi á Íslandi. Ungmennin vilja svo 
sannarlega læra, en líka kenna og leggja til 
samfélagsins.  

Julie Sif Sigurðardóttir er hálf frönsk og 
hálf íslensk. Hún flutti til Íslands þegar hún 
var fjórtán ára gömul og hefur því verið hér í 
átta ár.

„Málþingið átti að endurspegla sjónarmið 
ólíks fólks. Ég fjallaði meðal annars um trúna, 
þar sem ég tók upp íslamstrú fyrir ári,“ segir 
Julie. „Spurningin sem við spyrjum okkur er 
hvort við viljum vera Íslendingar og hvað 

þurfi til þess að vera Íslendingur. Er ég til 
dæmis minni Íslendingum nú en áður en ég 
gerðist múslimi?“ segir Julie.

„Ég vil vera Mexíkói en heimilið mitt er 
hér. Ég tek því það besta úr báðum menning-
arheimum og útkoman verður mjög góð,“ 
segir Raúl Saenz, en hann kom til Íslands 
fyrir einu og hálfu ári eftir að hafa kynnst 
Íslendingi þegar hann var skiptinemi í 
Taílandi. Hann vinnur nú sem túlkur hjá 
Alþjóðahúsi.

Þótt jákvæðni hafi ráðið ríkjum var 
gagnrýnin sem fram kom á fundinum oft 
hörð. Frummælendur og þátttakendur höfðu 
sögur að segja af launamisrétti, fordómum, 
baráttu við að komast inn í skólakerfið og 
skorti á upplýsingum. 

Heilræði ungmennanna til annarra útlend-
inga var að ætlast ekki til þess að Íslendingar 
aðlöguðust þeim, heldur væri það þeirra 
ábyrgð að aðlagast Íslandi. Íslendingar fengu 
skilaboðin; Landið ykkar er frábært, brosið og 
bjóðið góðan dag á móti. -

Vilja læra af samfélaginu og leggja því lið

Tæplega fertugur 
karlmaður hefur verið ákærður 
fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur 
fyrir grófa líkamsárás á fyrrver-
andi sambýliskonu sína. Hann 
slasaði hana meðal annars með því 
að ýta strauborði í andlit hennar.

Árásin átti sér stað í ágúst á 
síðasta ári. Maðurinn veittist að 
konunni, sem er rúmlega tvítug, 
sló hana margsinnis í höfuð og 
andlit og tók utan um háls hennar 
þannig að hún mssti andann. Í 
kjölfarið sló hann hana með 
krepptum hnefa í andlitið og greip 
svo skömmu síðar til strauborðs-
ins. Konan hlaut skurð og fleiri 
áverka í andliti.

Slasaði konu 
með strauborði

Þýðingastofan Skjal 
hefur kvartað til Samkeppnis-
eftirlitsins vegna þátttöku Alþjóða-
húss í útboði Ríkiskaupa vegna 
túlka- og þýðingarþjónustu fyrir 
opinber fyrirtæki og stofnanir.

Telja forsvarsmenn Skjals að 
ástæða sé til að ætla að Alþjóðahús 
niðurgreiði þessa þjónustu með 
styrkjum sem það fái frá ríki og 
sveitarfélögum. Það bitni á þýð-
endum á markaði.

Einar Skúlason, framkvæmda-
stjóri Alþjóðahúss, vísar ásökun-
unum á bug. „Það hefur dregið úr 
styrkjum til okkar þó að ásóknin 
í þjónustu Alþjóðahúss hafi 
aukist. Við höfum því verið að 

leita allra leiða til að verða okkur 
úti um tekjur og meðal annars 
fengið þær í gegnum þýðingar og 
því hefur þjónustan ekki verið 
niðurgreidd,“ segir hann. Auk 

þess bendir Einar á að þjónustu-
samningar við sveitarfélög kveði 
á um að Alþjóðahúsið veiti túlka- 
og þýðingaþjónustu. 

Hann segir 25 prósent tekna 
Alþjóðahússins fengnar með 
opinberum styrkjum, afgangur-
inn sé af þjónustu sem þar sé 
veitt. Í bókhaldi sé aðskilið þar á 
milli. Sex aðilar sendu inn tilboð í 
útboð Ríkiskaupa og eru þau nú 
til skoðunar.

Þá bendir Einar á að Alþjóðahús 
sé ekki einkahlutafélag í eigu 
Reykjavíkurdeildar Rauða kross-
ins eins og komi fram í kvörtun 
Skjals heldur félag í eigu sjálfseig
narstofnunarinnar Kosmos.





fréttir og fróðleikur

Öll sveitarfélög þurfa skipulagsáætlun

Lítil hús og 
stór fyrirtæki

Mikill styr hefur staðið í 
kringum heimsókn Mah-
mouds Ahmadinejad Írans-
forseta í Bandaríkjunum 
vegna allsherjarþings Sam-
einuðu þjóðanna þar sem 
hann flutti ræðu í gær.

Þúsundir manna hafa mótmælt 
heimsókn Íransforseta við alls-
herjarþing Sameinuðu þjóðanna 
og fjölmenn mótmæli voru einn-
ig við Columbia-háskólann í New 
York þegar Ahmadinejad kom 
fram á opnum fundi þar á mánu-
daginn.

Fundurinn var afar umdeildur 
og sætti háskólinn mikilli gagn-
rýni fyrir að leyfa forseta Írans 
að halda fyrirlestur. Meðal annars 
hótuðu nokkrir þingmenn ríkis-
þings New York að þeir myndu 
vandlega íhuga fjárframlög til 
Columbia-háskólans í framtíð-
inni.

En fundurinn hefur einnig 
vakið hörð viðbrögð í Íran þar 
sem mörgum finnst harkalega 
hafa verið vegið að Íransforseta.

Rektor háskólans, Lee Bollinger, 
gætti sín augljóslega á því að 
sýna enga linkind í spurningum 
sínum sem hann lagði fyrir Írans-
forseta á fundinum. Í upphafi 
fundarins, þegar Bollinger var að 
kynna Ahmadinejad sem fyrir- lesara kvöldsins, talaði hann 

meðal annars um handtökur og 
aftökur í Íran og ávarpaði Ahmad-
inejad með þessum orðum: 
„Herra forseti, þú sýnir öll merki 
lítilmótlegs og grimms harð-
stjóra.“ Ahmadinejad svaraði því 
til að inngangur Bollingers væri 
„móðgun við staðreyndir og vitn-
eskju áhorfenda“. Sakaði hann 
Bollinger um að vera undir áhrif-
um frá fjandsamlegum frétta-
flutningi Bandaríkjanna og 
stjórnmálamanna.

Ahmadinejad vék sér oft hjá því 
að svara spurningum sem beint 
var að honum og svaraði þess í 

stað með öðrum spurningum eða 
löngum yfirlýsingum um sögu 
eða réttlæti. Þegar Bollinger 
spurði Ahmadinejad út í afstöðu 
hans gagnvart Ísrael og fyrri 
yfirlýsingar um að þurrka beri 
Ísrael af kortinu sagði Ahmadin-
ejad að Íranar væru vinir allra 
þjóða og að þeir væru vinir gyð-
inga.

Ahmadinejad hefur opinber-
lega lýst efasemdum um að hel-
förin hafi átt sér stað. Bollinger 
sagði slíkar yfirlýsingar geta 
villt um fyrir ólæsum og fáfróð-
um. „En þegar þú kemur á stað-
eins og þennan hér gera slíkar 
yfirlýsingar þig einfaldlega 
fáránlegan. Sannleikurinn er 

aftur á móti sá, að sá atburður 
mannkynssögunnar sem einna 
flestar heimildir eru til um er 
helförin.“ Íransforseti sagðist 
vera að vernda réttindi evrópskra 
fræðimanna sem hafa verið fang-
elsaðir fyrir að „setja spurninga-
merki við ákveðna þætti“ helfar-
arinnar. Sagði hann helförina 
hafa verið notaða til að réttlæta 
illa meðferð Ísraelsmanna á Pal-
estínumönnum. „Af hverju er það 
svo að palestínska þjóðin þarf að 
gjalda fyrir atburð sem hún bar 
enga ábyrgð á?“

Fundurinn vakti hörð viðbrögð í 
Íran. Íranskur ríkisfjölmiðill 

Sagður sýna öll merki harðstjóra
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sagði í gær að hegðun háskóla-
rektorsins hafi verið undrunar-
verð. „Áður en Ahmadinejad for-
seti tók til máls gagnrýndi 
rektorinn forsetann með því að 
grípa til yfirlýsinga uppfullum 
af móðgunum, sem voru að 
mestu leyti síonistaáróður gegn 
Íran.“

Rektorar sjö íranskra háskóla 
birtu í gær bréf til Bollingers 
þar sem yfirlýsingar hans eru 
sagðar „ákaflega skammarleg-
ar.“ Bréfinu fylgdu tíu spurning-
ar þar sem meðal annars var 
spurt af hverju Bandaríkin hafi 
stutt hinn blóðþyrsta einræðis-
herra Saddam Hussein meðan á 
stríði Íraks og Írans stóð á árun-
um 1980 til 1988.

Hugo Chavez, forseti Venesú-
ela og bandamaður Ahmadin-
ejads, sagðist í gær telja að 
Ahmadinejad hafi lent í „fyrir-
sát“. „Ég óska honum til ham-
ingju, í nafni venesúelsku þjóð-
arinnar, frammi fyrir nýjum 
yfirgangi bandaríska heimsveld-
isins.“

Ahmadinejad óskaði eftir því að 
fá að heimsækja svæðið í New 
York þar sem hryðjuverkaárás-
irnar á tvíburaturnana áttu sér 
stað árið 2001 en var synjað af 
borgaryfirvöldum. Utanríkis-
ráðherra Bandaríkjanna, Cond-
olezza Rice, sagði í samtali við 
CBS sjónvarpstöðina að heim-
sókn Íransforseta á svæðið hefði 
orðið „skrípaleikur“. „Við erum 
að tala um mann sem er forseti 
lands sem er líklega stærsti 
styrktaraðili – ríkisstyrktaraðili 
– við hryðjuverk,“ sagði Rice.

Í tilefni af 75 ára afmæli SPRON er efnt til samkeppni um bestu myndina af Esjunni.

Keppt er í fjórum aldurshópum: 0-5 ára, 6-11 ára,12-15 ára,16 ára og eldri.
Dómnefnd er skipuð listamönnunum Daða Guðbjörnssyni og Maríu Sif Daníelsdóttur
ásamt fulltrúa frá SPRON. Þau munu velja 3 bestu verkin í hverjum flokki.

Verk vinningshafa ásamt völdum innsendum verkum verða til sýnis í útibúum SPRON.

Teikni- og myndlistarsamkeppni fyrir fólk á öllum aldri

„Esjan mín“

Gefðu sköpunargáfunni lausan tauminn og málaðu

eða teiknaðu mynd af Esjunni út frá eigin brjósti. 

Skilafrestur er til 10. október.
Skila skal verkunum í SPRON Ámúla 13a, 108 Reykjavík.
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Veglegir vinningar eru í boði í öllum flokkum.

1. verðlaun: Gjafabréf frá Litum og föndri og gjafakarfa frá Eymundsson.

2.-3. verðlaun: Gjafakarfa frá Eymundsson. 

Nánari upplýsingar í þjónustuveri SPRON í síma 550 1400 eða á spron.is

Kaffistjóri er Davíð Þór Jónsson, þýðandi Allir velkomnir!

Skiptir stærðin máli?
Hvers mikilvæg er örtækni fyrir framþróun á sviði tækni, heilsu og gervimeðvitundar? 
Dr. Sveinn Ólafsson og dr. Már Másson frá Háskóla Íslands 
ætla að ræða málið.

Þriðja Vísindakaffið í KVÖLD 26.sept.

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



greinar@frettabladid.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Síðan Frakkar kusu Sarkozy í 
embætti forseta hafa þeir 

ekki haft neinn frið til að gleyma 
því og hugsa um annað, því 
Sarkozy er alls staðar og alltaf, 
hann er sýknt og heilagt í öllum 
fjölmiðlum, hvert sem höfði er 
snúið.

Þegar hann fór í sumarfrí til 
eyjar við Atlantshafsströnd 
Bandaríkjanna nokkrum vikum 
eftir að kosningar vorsins voru 
afstaðnar, vonuðust menn líka til 
að fá eitthvert frí frá honum, en 
það fór á aðra leið. Ekki kom 
dagur án þess að fjölmiðlar 
greindu frá því að hann hefði 
skrifað bréf, látið frá sér fara 
yfirlýsingu, lent í handalögmál-
um við papparassa eða snætt 
hádegisverð með Bandaríkjafor-
seta. Svo andaðist erkibiskupinn 
fyrrverandi af París, þá sögðu 
fjölmiðlar frá því að Sarkozy 
hefði skrifað samúðarbréf, síðan 
að hann hefði tilkynnt að hann 
myndi koma sjálfur í jarðarför-
ina, tekið flugvél til Parísar, setið 
við messu í Vorrarfrúarkirkju og 
flogið aftur til Bandaríkjanna. 
þannig leið vika eftir viku. Einu 
sinni var það í fréttunum, að 
þann dag hefði Sarkozy ekki gert 
nokkurn skapaðan hlut og var frá 
því skýrt ítarlega og í löngu máli; 
talið var upp allt sem hann hefði 
ekki gert, og var það löng þula. 

Að lokum kom Sarkozy aftur til 
Frakklands, „eins og hvirfil-
bylur“ sögðu blöð, og lýsti því 
yfir að fríinu væri lokið (hvaða 
fríi? spurðu menn), nú skyldu 
hendur látnar standa fram úr 
ermum. Þá varð sviplegt slys við 
strendur Bretaníuskaga, 
flutningaskip sigldi á fiskiskip 
og stímdi beint áfram. Skipstjór-
inn drukknaði en menn voru 
reiðir og sögðu að hægt hefði 
verið að bjarga honum ef 

flutningaskipið hefði ekki flýtt 
sér af slysstað. Skömmu síðar 
var þetta skip kyrrsett í franskri 
höfn, en áhöld voru um hvort 
hægt yrði að draga skipstjórann 
fyrir rétt í Frakklandi, þar sem 
hann sigldi undir fána Bahama-
eyja eða einhvers álíka sjóveldis. 
En hvað um það, allt í einu var 
Sarkozy mættur við útför 
skipstjórans sem drukknaði, 
hann tók í höndina á ekkjunni og 
gaf yfirlýsingu.

Svo var haldinn ríkisstjórnar-
fundur og ráðherrum sagt að 
taka til óspilltra málanna. En í 
hvert sinn sem sagt var frá 
ákvörðun eða einhver sérstök 
stefna boðuð var Sarkozy 
mættur í fjölmiðlum með 
boðskapinn. Ef fyrir kom að 
viðeigandi ráðherra var á undan, 
fékk hann umsvifalaust snuprur 
hjá Sarkozy; stundum varð 
ráðherrann að draga í land og éta 
allt ofan í sig aftur. Forsætisráð-
herrann var hreinlega sniðgeng-
inn, enda lét Sarkozy þau orð 
falla að hann ætti ekki að gera 
annað en það sem honum væri 
sagt. Sagt var að hann væri 
farinn að velta því fyrir sér 
hvort embætti hans hefði verið 
lagt niður, en gleymst hefði að 
segja honum frá því. A.m.k. var 
svo að sjá að næstæðsti maður 
ríkisins væri ekki lengur 
forsætisráðherra heldur aðalrit-

ari forsetaembættisins, sem 
einnig var senditík forsetans og 
sagði ráðherrum fyrir verkum. 
Hann var eins og Daníel dyra-
vörður í dómsmálaráðuneytinu í 
Reykjavík forðum daga, og því 
hefðu ráðherrarnir frönsku 
getað raulað eins og þá var 
gert:„Hver veit nær sorgar 
hefjast él/hver veit nær söðlar 
Daníel.“

Sífellt bættist við þau afrek 
Sarkozys sem voru aðalfréttin á 
forsíðu: þegar allt var enn komið 
í hnút með stjórnarskrárnefnu 
Evrópu flaug hann til Berlínar og 
bjargaði málinu, hann kom því til 
leiðar að Líbýumenn slepptu 
hinum langþjáðu búlgörsku 
hjúkrunarkonum og sendi konu 
sína til Trípólí til að sækja þær, 
hann sagði Angelu Merkel fyrir 
verkum... Sarkozy er alnálægur, 
hann er uppi og niðri og þar í 
miðju.

Undan öllum þessum ósköpum 
er franskur almenningur að 
kikna. Og nú fyrir skömmu 
bárust þau tíðindi að sett hefðu 
verið á fót samtök sem ætluðu að 
berjast fyrir því að landsmenn 
fengju „einn dag án Sarkozys“. 
Stefnt var að því að fyrir valinu 
yrði 30. nóvember, en þá er ár 
liðið síðan Sarkozy lýsti yfir 
framboði sínu. Þann dag skyldi 
hann sem sé ekki nefndur í 
neinum fjölmiðli, hvorki til ills 
né góðs, ekki skyldi fara frá 
fréttastofum ein einasta mynd, 
né heldur orð eða lína um 
gjörningar hans. Menn fengju að 
hvíla sig í algerri kyrrð.

Ólíklegt er að þetta nái fram 
að ganga. En ef svo skyldi verða, 
er líklegt að forsetinn fari fram á 
eitthvað í sárabætur, og þá er 
kannske huggun fyrir hann að 
næsta ár er einum degi fleira, þá 
er hlaupár.

Dagur án Sarkó

Fréttablaðið segir í gær að austur-
rískur starfsmaður í bakaríi hafi 

orðið fyrir því að fólk gengur út af því 
þar er ekki töluð íslenska. Henni finnst 
þetta niðurlægjandi.

Í leiðara blaðsins segir að umheimur-
inn sé kominn til Íslands, og við því 
megi ekki bregðast með svona geð-
vonsku og leiðindum.

Alveg rétt hjá Einari Skúlasyni í Alþjóðahúsinu 
að við sem kaupum brauðið eigum miklu frekar að 
vera vinsamleg og hjálpa starfsmanninum að læra 
nokkur orð. Kannski ætti eigandi Sandholtsbakarís 
líka að hjálpa afgreiðslufólkinu sínu með íslensk-
una?

Ég held samt að til lengdar dugi ekki að yppta 
öxlum einsog ritstjórinn gerir, og raunar ýmsir 
fleiri: Nú eru upprunnir enskutímar, og þeir sem 
ekki una því eru bara fýlupúkar og eftirlegu-
kindur. Enskutímar eru uppi víða um heiminn, 
einkum á okkar slóðum. Samt finnst mér ólíklegt 
að Austurríkismenn tækju því vel að þurfa að 

kaupa sér vínarbrauð á útlensku. Eða 
sjáiði fyrir ykkur Parísarbúa í bakaríi að 
þýða tarte aux fraises eða millefeuille á 
ensku?

Útlendingar eru við störf um gervalla 
Evrópu, þar á meðal afgreiðslustörf. 
Alstaðar er þó gert ráð fyrir því að í 
almennum samskiptum – úti í búð eða 
inni í banka – sé töluð heimatunga við 
heimamenn. Erlent fólk við afgreiðslu 
kann í heimamálinu það sem til þarf.

Raunar má leiða að því ágæt rök að 
það sé réttur borgaranna að vera 

þjónustaðir á því opinbera máli sem gildir á 
hverjum stað. Af hverju er Ísland hér undan-
tekning? Vegna þess að við erum öll svo tvítyngd? 
Eða af því íslenska er svo útbreidd og fjölmenn að 
um hana þarf ekkert að hugsa?

Við skulum sannarlega fara út í bakarí með bros 
á vör. En við eigum líka – bæði síbúar og ekki 
síður nýbúar sem margir leggja hart að sér við að 
læra málið – að ætlast til að geta talað íslensku á 
Íslandi. Það á ekki að niðurlægja einn né neinn.

Höfundur er áhugamaður um brauð og bakkelsi.

Að kaupa snúð á ensku

V
inna barna þótti til skamms tíma sjálfsögð í íslensku 
samfélagi. Langt fram eftir síðustu öld var alsiða að 
þau ynnu erfiðisvinnu, jafnvel þannig að af hlaust 
heilsutjón. 

Síðastliðinn áratug hefur í vaxandi mæli verið 
sett spurningarmerki við vinnu barna. Æ fleiri ákvæði í lögum, 
reglugerðum og samþykktum eru einnig sett til að draga úr 
vinnu barna og verja þau gegn því að vinna störf sem þau hafa 
ekki þroska til að sinna.

Svo virðist þó sem ríkjandi atvinnuástand, með gríðarlegri 
eftirspurn eftir starfsfólki, hafi leitt til bakslags í þessari 
þróun. Í frétt blaðsins í dag kemur fram að í Ikea starfa börn allt 
niður í fjórtán ára aldur og hafa, í undantekningartilvikum þó, 
verið látin afgreiða á kassa þó að það sé beinlínis bannað þegar 
um svo ung börn er að ræða. Hins vegar er ekki bannað að börn 
beri ábyrgð á sér yngri börnum og því hafa börnin í Ikea verið 
höfð í barnapössun. Það sama er uppi á teningnum í Bónus á 
Egilsstöðum, þar sem yngstu börnin við afgreiðslukassana eru 
fjórtán ára, og væntanlega einnig í öðrum verslunum víða um 
land.

Þetta er afleiðing þess að ákaflega víða vantar fólk til starfa, 
líka í störf sem til skamms tíma hefur verið veruleg eftirspurn 
eftir. Manneklan er þó alltaf mest þar sem lægst eru launin. 
Varla líður dagur án frétta af manneklu í umönnunarstörfum 
og við neytendum blasir vandinn í verslunum og á kaffihús-
um, svo dæmi séu tekin. Algengt er orðið að þar megi lesa 
orðsendingar þar sem beðið er afsökunar á skertri þjónustu 
vegna manneklu. 

Því er það svo að sækist börn eftir vinnu og foreldrar þeirra 
veita samþykki sitt er eftirleikurinn auðveldur. Forráðamenn 
barna verða þó að staldra við áður en látið er undan þrýstingi.

Börn eiga að fá að vera börn. Þau verða að geta stundað 
skólann sinn og hafa lausan tíma til að leika sér og iðka 
tómstundir. Réttur barna til að halda í barnæsku sína er meðal 
annars varinn í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem 
Íslendingar eru aðilar að. 

Vinna barna kemur iðulega niður á námi þeirra. Um þetta 
vitnar skólafólk. Börn sem vinna með skóla sinna heimanámi 
sínu verr og eru þreyttari í skólanum en hin sem ekki stunda 
vinnu.

Einnig verður að hafa í huga að leggja ekki vinnu á börn sem 
þau hafa ekki þroska til að sinna, hvort heldur andlegan eða 
líkamlegan. 

Foreldrar bera ábyrgð á börnum sínum allt til átján ára 
aldurs. Þeir verða að axla þá ábyrgð og meta hvort hollt sé 
fyrir barn þeirra að stunda vinnu, hvort nám þess beri af því 
skaða og hvort frítími og tómstundaiðkun skerðist um of. 
Þrýstingurinn getur verið mikill en ábyrgt foreldri kann að 
segja nei.

Atvinnuþátttaka 
barna eykst á ný





„Ég reyni að lifa venjulegu 
lífi enda held ég að flest 

börn vilji venjulega foreldra. 
Þau hafa engan áhuga á því 
hversu frægir eða mikilvæg-

ir foreldrar þeirra eru. Þau 
vilja bara að þeir séu eins 

og hinar mömmurnar og 
pabbarnir.“

Evrópski tungumáladagurinn er hald-
inn hátíðlegur víða um álfuna í dag. 
Dagurinn var fyrst haldinn hátíðlegur 
á evrópska tungumálaárinu árið 2001 
og í kjölfarið lýsti Evrópuráðið, með 
stuðningi Evrópusambandsins, yfir að 
26. september ár hvert yrði tileinkaður 
tungumálum Evrópu. 

„Stofnun í erlendum tungumálum 
breyttist í Stofnun Vigdísar Finnboga-
dóttur sama ár og evrópska tungumála-
árið var haldið. Síðan hefur stofnunin 
haldið upp á daginn með einhverjum 
hætti,“ segir Laufey Erla Jónsdóttir, 
verkefnastjóri hjá Stofnun Vigdísar 
Finnbogadóttur. 

Að þessu sinni er í boði hátíðardag-
skrá í hátíðarsal Háskóla Íslands þar 
sem brugðið verður upp svipmynd frá 
ýmsum Evrópulöndum. Nemendur í ís-
lensku fyrir erlenda nema við Háskóla 
Íslands munu þátt í dagskránni. 

„Nemendur frá Evrópulöndum eins 

og Danmörku, Bretlandi, Þýskalandi, 
Spáni, Úkraínu og Póllandi munu segja 
stuttlega frá sínu föðurlandi í máli og 
myndum. Einnig munu þeir lesa ljóð á 
eigin tungumáli,“ segir Laufey og bætir 
við: „Þetta er bæði fólk sem hefur búið 
lengi á Íslandi og nemendur sem koma 
gagngert til landsins til að læra ís-
lensku.“

Tungumálakunnátta er almennt 
mjög góð á Íslandi að sögn Laufeyjar. 
Hún segir jafnframt nýjar niðurstöður 
kannana sýna að tæp fimmtíu prósent 
íbúa í ríkjum Evrópusambandsins telji 
sig ekki kunna annað tungumál en sitt 
eigið móðurmál.

„Við höfum ákveðna sérstöðu hér-
lendis því langflestir búa yfir góðri 
tungumálakunnáttu og kunna fleiri en 
eitt tungumál. Enda lærum við tvö ef 
ekki þrjú erlend tungumál í grunn- og 
framhaldsskóla svo ég myndi segja að 
tungumálakunnátta hérlendis sé miklu 

betri en í mörgum öðrum Evrópulönd-
um,“ segir Laufey Erla. Hún segir enn 
fremur að markmiðið með deginum 
sé fyrst og fremst að vekja athygli á 
hinum ýmsu tungumálum sem töluð 
eru í Evrópu og vekja fólk til vitundar 
um menningarlegan fjölbreytileika. 

„Dagurinn hefur heilmikið að segja. 
Við viljum gjarnan vekja athygli á því 
hversu mikilvægt það er að hafa gott 
vald á eigin tungumáli og annarra. 
Ekki síst í dag í fjölmenningarlegu 
samfélagi,“ segir Laufey Erla. 

Víða um Evrópu er dagurinn hald-
inn hátíðlegur og Laufey Erla segist 
vonast til að sjá sem flesta í Hátíðar-
sal Háskólans. „Dagskráin hefst klukk-
an rúmlega tólf og stendur til eitt, svo 
það er upplagt fyrir fólk að skreppa í 
hádegishléinu sínu,“ segir Laufey Erla.

Nánari upplýsingar á www.hi.is og 
www.vigdis.hi.is. 

Kristján IX afhjúpaður
Móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Guðrún Ívarsdóttir
andaðist á líknardeild Landspítala Landakoti laugar-
daginn 22. september. Útförin verður auglýst síðar.

Sverrir Sighvatsson   Kristín Þórðardóttir
Haukur Sighvatsson   Valgerður Sigurðardóttir
Svanlaug Sighvatsdóttir
Erla Sighvatsdóttir   Sævar Hallgrímsson
Sigurður Sighvatsson   Þóra Helgadóttir
Hilmar  Sighvatsson   Bryndís Hreinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu samúð og hlýhug vegna andláts
og útfarar elskulegrar eiginkonu, móður,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Jónu Björnsdóttur
Núpalind 6, Kópavogi, áður Vorsabæ 9,
Reykjavík.

Gylfi Einarsson
Einar Gylfason    Sigríður Magnúsdóttir
Margrét Gylfadóttir    Peter Stegemann
Björgvin Gylfason    Guðný Inga Þórisdóttir
ömmu- og langömmubörn.

Okkar ástkæri

Guðbjartur Guðmundsson
Árskógum 6, Reykjavík,

sem lést þriðjudaginn 18. september verður jarðsung-
inn frá Bústaðakirkju fimmtudaginn 27. september
kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en
þeim sem  vilja minnast hans er bent á líknarfélög.

Linda Guðbjartsdóttir    Magnús Ársælsson
Steinunn Hlín Guðbjartsdóttir Erlendur Magnússon
Pétur Guðbjartsson Birna Margrét Guðjónsdóttir
Jónina Guðbjartsdóttir   Kolbeinn Ágústsson
barnabörn og barnabarnabörn,
Anna Kristín Linnet

60 ára afmæli
Kristín Ólafsdóttir

amma, mamma, forstjóri, garðagræðir 
og handverkskona.

Bestu óskir á afmælisdaginn.

Börn og barnabörn.

Okkar ástkæri

Árni Eyjólfsson
Vaðlaseli 6, 109 Reykjavík, 

lést af slysförum hinn 19. september.
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Þórunn Ólöf Sigurðardóttir
Sigríður Anna Árnadóttir Gísli Sigurjón Brynjólfsson
Eyjólfur Árnason Arnhildur Eva Steinþórsdóttir
Birna Hrund Árnadóttir                         
Finnur Darri Gíslason Kristófer Blær Jóhannsson
Eyjólfur Árnason og systkini hins látna.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og systir,

Guðrún Jóhanna
Andrésdóttir Norðdahl
frá Hamri,

lést fimmtudaginn 20. september á dvalar- og hjúkr-
unarheimilinu Grund í Reykjavík. Útförin fer fram
frá Dómkirkjunni í Reykjavík, miðvikudaginn 26.
september kl. 11.00. Blóm og kransar eru vinsamlega
afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hennar er bent á
Barnaspítala Hringsins.

Hreggviður Norðdahl Svava H. Guðmundsdóttir
Svala Norðdahl
Hrönn Norðdahl Elís Rúnar Víglundsson
Magnús M. Norðdahl Elín Jónasdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og systkin.



Ilmandi kaffibolli á veröndinni. Útsýni yfir 
gamalt spænskt fjallaþorp. Merlandi máni á 
Miðjarðarhafinu. Hoppandi gleði yfir lágum 
matarreikningi vikunnar. Sól, hvíld og friður; í 
eigin húsi við ströndina.

Ekkert lát er á aðdráttarafli Spánar á íslenska sól-
dýrkendur.

„Ætli við séum ekki búin að fara tíu sinnum á 
árinu, í samtals tíu vikur. Það er einfaldlega dásam-
legt að eiga sitt heimili á Spáni, fara út með morgun-
kaffið á veröndina, finna ilm af blómum og lifa 
innan um sitt innbú þegar degi hallar. Það skemmti-
legasta sem við gerum er að versla til heimilisins 
því það er svo yndislegt að opna budduna þegar 
reikningurinn er lágur. Ég er með sumarföt tilbúin 
úti og ekkert annað að gera en stökkva um borð í 
flugvélina,“ segir Petrína Ólafsdóttir sem á sitt 
annað heimili í Campoamor í tíu mínútna fjarlægð 
frá Torrevieja. 

„Æ fleiri láta drauma sína rætast í fallegri fast-
eign á Spáni. Nú er hægt að fara þangað á lágt verð 
allan ársins hring og þeir eru margir sem vilja eiga 
þar heimili að heiman. Á Spáni er ódýrt að lifa, 
veðurfar yndislegt, eins og menning Spánverja og 
þjóðin sjálf,“ segir Petrína sem ásamt Svanþóri 
Þorbjörnssyni, eiginmanni sínum, rekur útibú 
bSpain á Íslandi, en bSpain er með virtustu fast-
eignasölum Spánar og dótturfyrirtæki Grupo 

Mahersol sem starfað hefur í byggingariðnaði á 
Spáni við góðan orðstír frá 1966. 

„Það skiptir miklu að rasa ekki um ráð fram þegar 
maður kaupir sér fasteign á Spáni. Eignin verður að 
vera þannig staðsett að hún mæti kröfum manns og 
draumum. Fólk verður að vera meðvitað um hvar það 
kaupir og möguleika á endursölu. Ef kaupandi ætlar 
að flytjast búferlum finnum við stað þar sem fólk 
hefur líka vetursetu í stað þess að selja eignir í bæjum 
sem breytast í draugaþorp á vetrum,“ segir Petrína 
og bætir við að íbúðir í skýjakljúfum Benidorm séu 
vinsæll kostur fyrir þá sem vilja leigja út frá sér.

„Þetta eru milliliðalaus viðskipti sem þýðir að 
engar tafir eru á afgreiðslu því sá sem byggir kapp-
kostar að þjónusta kaupendur sína sem best. Mest 
seljum við af raðhúsum, en einnig mikið af nýjum 
íbúðum og ávallt mjög fallegar eignir,“ segir Petr-
ína um framboð fasteigna bSpain á landsvæðinu 
norðan við Benidorm og alla leið suður til Almería, 
þar sem uppbygging er nýhafin við fallegar strend-
ur og mikla náttúrufegurð.

„bSpain hefur söluskrifstofur í sjö löndum og 
selur fasteignir beint af byggingaraðila sem veitir 
tíu ára ábyrgð á eignum. Bankar spá 17 prósenta 
verðhækkun á þessum fasteignum næstu tvö árin 
svo fjárfestingin er góð,“ segir Petrína, en Maher-
sol rekur einnig húsgagnaverslanir og sér um að 
útvega öll húsgögn fyrir afhendingu. 

Hægt að skoða söluskrá á www.bspain.com.

Draumarnir rætast

PUMA GERVIGRASBUXURVerð áður: 3.990
Stærðir: 116–164

Vesturlandsvegur

Reykjavík

Mosfellsbær

Húsasmiðjan

Nóatún

Toppskórinn

Margt Smátt

Vínlandsleið

Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt

Er skiptinemadvöl eitthva› fyrir flig?

Fjölmörg lönd í bo›i. Ársdvöl, hálfsársdvöl,
3 mána›a dvöl og 4-6 vikna dvöl. Haf›u samband!



Mjög misjafnt er hversu vel fólki gengur að 
selja notaða bíla og gjarnan er talað um að 
ákveðnar tegundir bíla séu betri en aðrar í 
endursölu. Toyotan hefur notið mikilla vin-
sælda undanfarin ár og virðist enn vera auð-
veldust í endursölu hér á landi.

Axel Bergmann í Bílabankanum segir ekki nokkurn 
vafa á því að Toyotan sé best í endursölu. „Við erum 
með allar tegundir bíla í umboðssölu en það er mest 
leitað eftir Toyota-bílunum. Land Cruiser er til 
dæmis mjög góður sölubíll eins og aðrir frá Toyota,“ 
segir Axel. Hann bætir við að Subaru og Skoda 
Octavia séu líka fínir sölubílar ef hægt sé að tiltaka 
einhverjar tegundir á eftir Toyota-bílunum. „Auð-
vitað fer það alltaf eftir því hvað bílar eru mikið 
keyrðir og annað slíkt hvort þeir seljast fljótt eða 
ekki.“

Axel segir bílakaup ekki sveiflast eins mikið eftir 
árstímum og áður var. „Sumarið er náttúrulega allt-
af best, frá maí fram í ágústlok. Október er oft mjög 
góður mánuður, nóvember er rólegur en svo getur 
salan tekið aðeins við sér í desember aftur.“

Spurður hvort það sé áberandi að bílar á bílasöl-
um séu að yngjast, segir Axel: „Já, það er rétt og 
bílasölurnar eru yfirleitt ekki með mjög gamla bíla 
til sölu. Bílar á verðbilinu 100-300 þúsund krónur 
fara mest í gegnum Fréttablaðið. Það er líklega út 
af sölulaununum því þau eru yfirleitt um 3,5 pró-
sent af söluverði bílsins auk virðisaukaskatts en þó 
aldrei minna en 45.000 krónur.“ Hann bendir þó á að 
innifalið í sölulaununum sé tilkynningin, eigenda-
skiptin, veðbókarvottorð og annað tilheyrandi.

Toyota best í endursölu

Hugmyndin að Toyota iQ, sem 
sýndur var á bílasýningunni í 
Frankfurt, hróflar við viðtekinni 
hönnun smábíla af því að bíll-
inn er agnarsmár en rúmgóður 
og búinn viðurkenndum gæðum 
og eiginleikum. 

iQ er fram úr hófi fyrirferðarlítð 
ökutæki sem er fullkomlega hannað 
fyrir lífsstíl nútímamannsins sem 
lifir í þéttbýli, um leið og bíllinn 

mætir æ strangari kröfum um 
umhverfisvæn farartæki. Þessi lag-
legi smábíll var hannaðar af ED2, 

hönnunarstúdíói Toyota í Suður-
Frakklandi og fylgdi lögmálum Toy-
ota í hvívetna; hann er kröftugur, 
skynsamlegur, nútímalegur og 
hefur skýran tilgang og hlutverk.

iQ er heimsins minnsti fjögurra 
sæta bíll og vantar tvo sentimetrar 
í þrjá metra á lengd. Hann er 
425mm styttri en Aygo, en sam-
bærilegur Yaris í breidd og hæð. 
Vel fer um þrjá fullorðna í bílnum 
og eitt barn, en auk þess má nota 
fjórða sætið til að stækka farangurs-
rýmið.

Minnsti smábíll veraldar

Hlekkurinn milli bíls og mótor-
hjóls kallast Carver.

Fyrir fjórum árum fór Jeremy 
Clarkson, þáttastjórnandi Top 
Gear á BBC, í það sem hann sór að 
hefði verið skemmtilegasta öku-
ferð lífs síns. Ferðin var farin á 
undarlegu apparati, einhverju 
sem kalla má afkvæmi bifreiðar 
og mótorhjóls, en ökutækið heitir 
Carver. Eftir ferðina sagði Jer-
emy orðrétt: 

„Ég verð að segja, tíu fingur 
upp til guðs, að ég hef aldrei 
skemmt mér svona vel í bíl, það er 
hverju orði sannara og ég held að 
ég muni aldrei fá nóg af honum.“

En hvað er það sem gerir þetta 
ökutæki svona skemmtilegt? Jú, 

Carverinn sameinar það besta úr 
báðum heimum. Lipurð mótor-
hjólsins og þægindi bílsins ásamt 
öryggi sem kemur í kjölfar háþró-
aðs jafnvægiskerfis sem er að öllu 
leyti sjálfvirkt. 
Allir sem hafa almenn ökuréttindi 
geta ekið þessum bíl en hæst 
kemst hann 185 kílómetra á 
klukkustund. Þetta segir okkur að 
hann er hægfara miðað við flest 
mótorhjól en sambærilegur miðl-
ungsfjölskyldubíl, Toyota Camry 
hefur til dæmis svipað hraðahá-
mark.

Fyrsta útgáfa bílsins var sýnd 
hinn sjöunda mars síðastliðinn á 
bílasýningu í Genf, en hann er 
hannaður og markaðssettur af 
Carver Europe í Hollandi.

Skemmtilegt skoffín

Tjón sem rekja má til falsaðra 
varahluta nemur milljörðum 
Bandaríkjadala á ári hverju 
og er vaxandi vandamál um 
heim allan.

Sala á fölsuðum varahlutum í bíla er 
vaxandi vandamál. Þetta eru aðal-
lega ódýrar og lélegar eftirlíkingar 
frá Kína og oft er verið að búa til 
bremsuklossa og tímareimar. Tekju-
tap viðurkenndra framleiðenda er 
mikið en er þó einungis talið vera 
hluti af því gríðarlega tjóni sem 
ónýtir varahlutir valda bifreiðaeig-
endum. 

Að útliti til skera fölsuðu hlutirnir 
sig almennt ekki úr, hvorki hvað 
varðar vörumerki eða umbúðir en 
hins vegar kosta þeir yfirleitt ekki 
nema fjórðung til helming af því 
verði sem viðurkenndir hlutir fara 
á. Mikill munur er á gæðum og end-
ingu og hafa prófanir leitt í ljós að 
fölsuðu varahlutirnir endast tvisvar 
til þrisvar sinnum skemur en hinir 
viðurkenndu. Öryggi bíla með fals-
aða varahluti er auk þess mun 
minna.

Varasamir 
varahlutir

Japan/U.S.A.

STÝRISENDAR,
SPINDILKÚLUR
OG FÓÐRINGAR
í jeppa í miklu úrvali

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000
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Fleira er hægt að gera á Spáni 
en stunda sólböð, sjó- og 
skipulagðar skoðunarferðir. 
Lífskúnstnerinn Signý Páls-
dóttir lét draumana rætast, 
dreif sig á vikunámskeið í 
spænsku og tónlistarhátíð í 
leiðinni.

„Ég var eina viku í Granada á Suður-
Spáni nú í júlí og það var hápunktur 
góðs sumars hjá mér,“ segir Signý 
brosandi og heldur áfram. „Þar 
sameinaði ég það sem mig langaði 
mest, að læra spænsku, vera 
samvistum við dóttur mína og 
tengdason og njóta tónlistar á 
hverjum degi.“ 

Signý segir tengdasoninn Javier 
Jáuregui hafa átt hugmyndina að 
þessari ferð en hann og Guðrún 
Jóhanna Ólafsdóttir, dóttir Signýjar, 
búa á Spáni. „Javier var einn af 
skipuleggjendum alþjóðlegu 
tónlistarhátíðarinnar Interpretación 
de la Canción Espanola í Granada. 
Hún snerist um túlkun spænska 
söngsins og gaf þátttakendum og 
áhangendum þeirra kost á ótal 
námskeiðum. Ég skráði mig í 
krefjandi spænskunámskeið sem 
þýddi sex klukkustundir á dag og 
lærði meira en ég hefði trúað 
fyrirfram. Sambýlismaðurinn gerði 

grín að mér þegar ég kom heim og 
sagði að ég væri kominn með 
spænskan hreim!“

Signý kveðst hafa notið þess að 
ganga um götur borgarinnar og 
skoða arfleifð máramenningarinnar, 
meðal annars á leið sinni í skólann 
Castila sem er í gömlu húsi í Albacin-
hverfinu. „Þau heita Carmen svona 
hús í Andalúsíu sem byggð eru 
kringum garð,“ útskýrir hún og lýsir 
líka deginum eftir skóla.   „Ég hitti 
dóttur mína um hálf þrjú leytið ef 
hún var laus en hún kenndi söng á 
hátíðinni. Oft borðuðum við góða 
máltíð saman undir berum himni og 
fengum okkur svo síestu sem gerði 
það að verkum að ég fékk eiginlega 
tvo daga út úr hverjum einum því ég 
vaknaði endurnærð eftir 
korterssvefn og langaði bara aftur í 
skólann. Síðdegis hafði ég úr mörgu 
að velja á tónlistarsviðinu ef ég var 
ekki að skoða eitthvað merkilegt og 
á kvöldin eftir tónleika var farið 
aftur út að borða því Spánverjar 
leggja mikið upp úr mat. Af því að 
ég var þarna með dóttur og 
tengdasyni var mér boðið heim til 
þekktra tónlistarmanna sem búa í 
Granada. Einnig fór ég í hella og sá 
þar flottan flamengódans. Allt var 
þetta ævintýri líkast.“

Tveir góðir dagar 
úr hverjum einum

KAUPMANNAHÖFN – LA VILLA
Heimagisting á besta stað í bænum.

Býður alla Íslendinga velkomna.
Geymið auglýsinguna.

www.lavilla.dk. S.0045 3297 5530. GSM. 0045 2848 8905

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!

Auglýsingasími

– Mest lesið





Peter Greenaway 
mætir á elleftu 

stundu! 

Leikstjórinn og listamaðurinn Peter Greenaway hlýtur 
heiðursverðlaun fyrir ævistarf í þágu kvikmyndaleikstjórnar.

Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík

27. SEPTEMBER
7. OKTÓBER
2007

DAGSKRÁ

www.riff.is

Geymið dagskrána

Hlaðborðið
svignar

Upplýsingamiðstöð í Hressó,  
Opið 11-20. Sími 615-3070 
Hátíðin fer fram í Regnboganum, Háskólabíói, 
Tjarnarbíói og Norræna húsinu.

Miðasala á riff.Is 



AVERY
Spine support
(Full XL 135x203)

kr. 84.800

AVERY
Spine support

(Queen size 153x203)

kr. 89.900

AVERY
Spine support

(King size 193x203)

kr. 129.800

AVERY
Spine support
(Twin XL 97x203)

kr. 68.900

Í tilefni af viðurkenningunni „Fastest Growing Bussiness“
sem Rekkjan heilsurúm hefur hlotið frá King Koil og heimsóknar

framkvæmdarstjóra King Koil til Íslands verða öll heilsurúm frá King Koil

seld með 20% afslætti 22.-29. september.

„FASTEST GROWING 



H E I L S U R Ú M

COMFORT  SOLUTIONS BY KING KOIL

Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.is

Öll heilsurúm frá King Koil eru með 3 til
5 svæðaskiptum stífleika, bæði í gormakerfi

og bólstrun, til að veita fullkomna þrýstijöfnun
og réttan stuðning við axlir og mjóbak.

SVÆÐASKIPTUR STÍFLEIKI

AVERY
Spine support

(Cal King size 183x2 3)

kr. 129.800

King Koil hefur framleitt hágæða rúm í Bandaríkjunum síðan árið 1898 og framleiðir
í dag einu dýnurnar sem eru bæði með vottun frá FCER (Alþjóða rannsóknasamtök
kíropraktora) og Good housekeeping (stærstu neytendasamtök í Bandaríkjunum).

AMERÍSKAR HEILSUDÝNUR Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI.

 BUSSINESS AWARD“



Allt í 
sleik

Ævisaga 
í tónum

Heims-
frum-

sýning!

Ekki missa af....

Evrópu-
frum-

sýning!

Miðaverð á tónleikana er 
aðeins 2.500 krónur. 
Miðasala á miði.is og í 
verslunum Skífunnar.

Miðaverð á tónleikana er 
aðeins 2.500 krónur. 
Miðasala á miði.is og í 
verslunum Skífunnar.

Aðgangseyrir er 1000 krónur 
á bíl.

VARÚÐ! 
Ókind í 

Laugar-
dals-

lauginni

Daniel-
son á 

heima-
velli



Leikstjóra-
sýningar
Kvikmyndahátíð er meira en 
bara bíó.
Á kvikmyndahátíð gefst 
tækifæri til að hitta leikstjóra 
og ræða myndirnar eftir 
sýningar. Við hvetjum ykkur 
sérstaklega til að mæta á 
þessar sýningar þar sem 
leikstjórar svara spurningum 
áhorfanda…

Heimsókn hljómsveitarinnar   
Band’s Visit

Japan, Japan 

Grandhotel Effi Briest

Gildran  The Trap Írak í brotum Iraq in fragments Grimmdarþokki Savage Grace

Danielson Rótleysi  Roming Blindir englar Blinded Angels Ég  Me

Gleðilegt nýtt líf 
Happy New Life

Einkalíf okkar 
Our Private Lives

Síðasti veturinn Last Winter Ljón innanhúss 
Lion in the House

Listin að gráta í kór 
Art of Crying

Tímabundið frelsi 
Temporary Release

Mótstöðu mætt 
Meeting Resistance

Ég vil ekk bara að þið elskið 
mig

Ávallt, aldrei og hvar sem er 
Forever, Never, Anywhere

Fay Grim

Stelpur rokka!  Girls Rock! Campillo, já

Erin Kolirin leikstjóri viðstaddur
Leikstjórinn Lior Shamriz verður 
viðstaddur

Leikstóri David Ondricek og 
leikkona Klara Issova viðstödd

Sérsýning með Hans Gunther 
Pflaum og Hönnu Schygulla

Leikstjórinn Srdjan Golubovic 
viðstaddur

Leikstjórinn James Longley 
viðstaddur

Leikstjórinn Tom Kalin 
viðstaddur

Hljómsveitin Danielson og 
forsprakkinn Daniel Smith 
viðstödd

Leikstjórinn Jíri Vejdelek 
viðstaddur

Leikstjórinn Jon Bang Carlsen 
viðstaddur

Leikstjórinn Rafa Cortés 
viðstaddur

Leikstjórinn Árpád Bogdán 
viðstaddur

Leikstjórinn Denis Coté 
viðstaddur

Leikstjórinn Larry Fessenden 
viðstaddur Leikstjórar Julia Reichert og 

Steven Bognar viðstaddir

Leikstjórinn Peter Schonau Fog 
verður viðstaddur

Leikstjórinn Erik Clausen 
viðstaddur

Leikstjórarnir Molly Bingham &
Steven Connors viðstaddir

Heimildamynd um Fassbinder 
eftir Hans Gunther Pflaum

Leikstjórinn Antonin Svoboda 
viðstaddur

Leikstjórinn Hal Hartley 
viðstaddur

Leikstjórinn Arne Johnson 
viðstaddur

Leikstj. Andres Rubio og 
bæjarstj. Francisco M. Garcia 
viðstaddir

Tjarnabíó

Nordic House

Háskólabíó

14:00

27. Sep 28. Sep 29. Sep 30. Sep 1. Oct 2. Oct 3. Oct 4. Oct 5. Oct 6. Oct 7. OctDagskrá
Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur Sunnudagur

Photogr. Poems.. Faces of a Fig... Shotgun Stories Pink Happy New Life The Art of Crying Roming Azur & Asmar

15:15 Paprika Night on the Ga... Night on the Ga... Pudding Bowl / Girls Rock!

Tjarnarbíó

Regnboginn 1

Regnboginn 2

Regnboginn 3

Nordic House

Tjarnarbíó

Regnboginn 1

Regnboginn 2

16:00

18:00

Regnboginn 3

Nordic House

Háskólabíó 
20:00

Tjarnarbíó

Regnboginn 1

Regnboginn 2

Regnboginn 3

Nordic House

Háskólabíó

Háskólabíó

22:00

Tjarnarbíó

Regnboginn 1

Regnboginn 2

Regnboginn 3

Nordic House

Háskólabíó 

Háskólabíó 

Shotgun Stories Iska's Journey Have You Anoth... XXY Control The Band's Visit Grettir kabarett The Trap Azur & Asmar Azur & Asmar

The Monastery Grandhotel The Edge of Heaven

Icelandic Shorts A Lion in the Ho... Wrestling / Unchained Beauty

El Ejido: The Law of Profit Our Private Lives Flying 1-2

Iska's Journey The Band's Visit You, the Living Happy New Life Have You Anot... 18:15 Faces of a... The Trap Crazy Love Roming Help Me Eros Roming

Shut Up and Sing The Bothersom... Icelandic Shorts The Railroad All... Last Winter Shut Up and Sing Grandhotel Iraq in Fragme... Blinded Angels 4 Months, 3 We... Forever, Never, Anywhere

Girls Rock! El Ejido: The La... Drifting Clouds Me 17:30 A Lion in t... Helvetica Brand Upon the... Danielson: A Fa... Savage Grace 18:15 Me

Flying 1-2 Grettir kabarett Campillo, Yes I... The Mosquito P... The Railroad All... 18:15 The Amer... 17:45 The Bitter... The Monastery Campillo, Yes I ... Flying 3-4

My Kid Could P... Loners My Kid Could P... Loners

Control You, the Living XXY Iska's Journey Happy New Life Pink The Art of Crying Have You Anoth... Help Me Eros Crazy Love The Trap

Import Export Campillo, Yes I ... Taxi to the Dark... Shut Up and Sing The Bothersom... Steypa / The So... Danielson: A Fa... Unchained Bea... Last Winter 20:15 4 Months, 3 Weeks...

Hyena Fabulous! The 
Story of Queer...

Helvetica Metamorphosis / 
21:00 Japan J...

Empties 11th Hour Forever, Never, 
Anywhere

20:15 Iraq in 
Fragments

Meeting 
Resistance

Danielson: A Family Movie

Flying 3-4 The Bitter Tear... The Marriage of... 19:30 I Don't Ju... Our Private Lives Effi Briest I Don't Just Wa... Lili Marleen Veronika Voss Taxi to the Dark... Flying 5-6

Heima

Screamers DarkBlueAlmos... 19:45 Banishme... Screamers DarkBlueAlmos... One Hand Can't... My Kid Could P... Lights in the Du... The Man Witho... Embla: Valkyrie of the ...

22:15 Faces of a... Shotgun Stories Midnight Movies Control The Band's Visit Crazy Love You, the Living XXY Midnight Movies Pink The Art of Crying

TheEdge of He... Import Export 22:30 Hyena Taxi to the Dark... 22:15 11th Hour Import Export 22:15 Forever,... Fay Grim Temporary Release

22:30 Drifting Cl... The Railroad All... The Mosquito 
Problem and O...

Empties Aleksandra Metamorphosis / 
23:00 Japan J...

Fabulous! The 
Story of Queer...

Meeting 
Resistance

Shadow
 Company

Iraq in 
Fragments

22:30 Savage Grace

Shadow Comp... Metamorphosis Drifting Clouds Fabulous! The ... Hyena Blinded Angels Last Winter The Bothersom... Aleksandra Unchained Bea... Meeting Resistance

Flying 5-6 22:15 The Amer... 22:15 Veronika V... 21:30 Effi Briest The Monastery Lili Marleen The Mosquito P... The Marriage of... El Ejido: The La...

Heima

The Banishment Lights in the D... 22:30 One Hand... The Banishment Screamers The Man Witho... Loners Lights in the D... One Hand Can't... DarkBlueAlmos... The Man Without a Past

Embla: The Valkyrie of the White Viking

Helvetica Pudding Bowl / Girls Rock! Temporary Release

Aleksandra Empties 21:00 Japan Ja... Our Private Lives Fay Grim Grandhotel The Edge of He... Savage Grace Me 20:15 Temporary Release

Brand Upon the... Shadow Com... Brand Upon the... Rattlesnakes / Girls Rock! Fay Grim Steypa / The Sofa Gener...



Listin að gráta í kór

Innflutningur, Útflutningur

Þið, lifendur

Andlit fíkjutrésins 

Himinbrún 

Stelpur Rokka! 
Og Grautarskálin 

Hanna Schygulla

Hlýtur heiðursverðlaun fyrir ævistarf í þágu 
leiklistar í kvikmyndum 

og heldur tónleika á NASA, 4 október, kl. 21.00

Dagur 
Kári

leikstjóri

Hvað ætlar þú 
að sjá?

Elísabet 
Rónalds-

dóttir
kvikmynda-
gerðamaður

„Alkóhól 
á að vera 

kalt...“

Spænskt 
góðgæti





www.mastercard.is/bio

Góða skemmtun!



KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA

www.nyja.is



HEILSA

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA
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Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin 

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til in
n-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt 

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

i

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og 

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými; 

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar. 

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram 

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29 

fm bílskúr sem er innangengt í. Á efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi, 

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota 

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má 

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkurHRINGDU NÚNA

699 6165

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig!

Viltu sei’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Stæsta
bloggsamfélagið!

Yfir 150.000
notendur!

Bloggaðu með
símanum!

Hvar sem er og 
hvenær sem er!

Vasta hux’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg



Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Fax 533 – 6055 Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 – Fax 565 8013

Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.-skipasali 
og Kristín Pétursdóttir lögg. fasteignasali 

Veitinga- og skemmtistaður
ÍÍ KKÓPAVOGIÓPAVOGI TILTIL SÖLUSÖLU

UU
m er að ræða fasteignir og rekstur Catalinu í
Hamraborg. Húsnæðið er samtals rúmlega
600 fm og skiptist á eftirfarandi máta: Veitinga-

og skemmtistaður með spilakössum, grilli og tilheyrandi
sem er rekinn í tæplega 500 fm og rúmlega 100 fm eru
vöru- og birgðargeymsla ásamt lítilli íbúð. Veitingasala
er vaxandi, nýbúið er að stækka reksturinn og innrétta
sal sem tekur 110 manns í sæti. Eldri salurinn tekur 80
manns í sæti. Eldhús með öllu. Spilakassar frá Há-
spennu sem skila hreinum umboðslaunum. 

Verð á rekstrinum er um 90 millj. Möguleiki er
að kaupa húsnæðið eða leigja. Leiga á 500 fm
húsnæðinu sem veitingareksturinn er í, er um
1.250.000 kr. á mánuði.

Hér er á ferðinni einstakt tækifæri til að eignast
veitingarekstur sem byggður er á traustum grunni. 

Allar nánari upplýsingar veitir 
Ásmundur Skeggjason, 

sölumaður Höfða í síma 565 8000

Fr
um

Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

Fr
um

Rúmgóð og björt um það bil 125 ferm efri hæð, í þessu
trausta steinhúsi í vesturbænum. Tvennar svalir. Sér
innkeyrsla og bílastæði fylgir. 

SÖLUSÝNING Í DAG KL. 18 - 19
Vesturgata 54 - 101 Reykjavík

SMIÐIR
Erum með vana smiði á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

Spennandi störf í boði!
Í Nóatúni vinnur mikið af hæfileikaríku fólki sem myndar samheldinn hóp

og leggur sig fram við að veita viðskiptavinum Nóatúns fyrsta flokks þjónustu.

Nú eru lausar til umsóknar stöður fagmanna í kjötborðum Nóatúns

og einnig eru lausar stöður í almennri afgreiðslu í kjötborði.



SANTA FE
N Ý L E G I R  B Í L A L E I G U B Í L A R

hyundai sant - 3 Ára ÁbyrgÐ

ÓtakmarkaÐur akstur*

(*gildir frÁ nÝskrÁningardegi Á bÍlaleigubÍlum)



Ég þreytist ekki á 
að dásama feg-
urðina í því hvað 
fólk getur verið 
ólíkt. Ég veit ekki 
hvaða árátta það 
er sem gerir það 
að verkum að 
maður er statt og 

stöðugt gramsandi í ímynduðum 
föndurkassa í leit að viðeigandi 
merkimiða fyrir nýja meðlimi í 
persónugalleríi hversdagsins. Eins 
og ég hef marglofað sjálfri mér að 
hætta því að skipa fólki á bása í 
höfðinu á mér stend ég mig samt 
iðulega að því að reyna að troða 
beljum á kálfabása og gefa nautum 
mjólkurbland. Svona til að misnota 
myndmálið algjörlega.

Alveg frá því að vinkona mín í 
menntaskóla kom út úr skápnum 
sem mikill aðdáandi Backstreet 
Boys, sem í mínum vinahópi þótti 
hámark ósmekklegheitanna, hef ég 
dáðst að fólki sem þorir að bara 
vera, þó að öðrum finnist algert 
ósamræmi í skoðunum eða lífshátt-
um þeirra. 

Af því að mér þykir þetta svo 
agalega heillandi, hvað fólk á sér 
margar hliðar, á ég erfitt með að 
skilja af hverju það skiptir suma 
svo ótrúlega miklu máli að falla inn 
í hópinn. 

Oftar en ekki er talað um ungl-
inga í þessu samhengi, og vissulega 
getur hópeðlið í þeim aldursflokki 
verið afar sterkt. En það nær samt 
sem áður svo miklu, miklu lengra: 

þetta er uppspretta fótanuddtækja-
æða og jeppafaraldra og flat-
skjáafarsótta, eins og aðrir hafa 
bent á á undan mér. 

Það sem mér þykir verra er 
þegar það fólk sem ekki fellur í 
hópinn, sama hvort um er að ræða 
meðvitaða viðleitni til að skera sig 
úr eða ekki, er rakkað niður af 
áfergju. Við getum verið svo 
ofboðslega fljót að dæma. 

Munum bara að jeppakarlinn 
dreymir kannski um að hljóta 
frægð og frama í samkvæmisdöns-
um, og uppreisnarsinnaða, bíllausa 
konan gæfi kannski annan lopa-
peysuklæddan handlegginn fyrir 
að fá að hitta Backstreet Boys. Það 
eru margar hliðar á hverju máli, og 
enn fleiri á hverri manneskju.
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Hljómsveitin Burkina 
Faso treður upp á fjórðu 
tónleikum tónleikaraðar 
Jazzklúbbsins Múlans á 
þessu hausti. Múlinn er 
samstarfsverkefni Félags 
íslenskra hljómlistarmanna 
og Jazzvakningar. 

Klúbburinn heitir í höfuðið á 
helsta djassgeggjara þjóðarinnar, 
Jóni Múla Árnasyni, sem jafn-
framt var heiðursfélagi og vernd-
ari Múlans.

Hljómsveitin Burkina Faso leik-
ur fönkaðan djass úr smiðju 
manna eins og Johns Scofield og 
Joshua Redman. Meðlimir sveit-
arinnar eru þeir Ásgeir Ásgeirs-
son gítarleikari, Ólafur Hólm 
trommuleikari, Róbert Þórhalls-
son bassaleikari og Vignir Þór 
Stefánsson hljómborðsleikari. 
Tónlistarmennirnir hafa allir leik-
ið saman áður í ýmsum verkefn-
um, en leiða hér saman hesta sína 
í fyrsta sinn á þessum vettvangi.

Vignir Þór, hljómborðsleikari 
sveitarinnar, segir sveitina vera 
sprottna úr gömlum kunningskap. 
„Við þekkjumst í raun frá fornu 
fari og höfum spilað saman í gegn-
um tíðina í hinum ýmsu myndum. 
Þar að auki lærðum við Ásgeir og 
Róbert allir í Hollandi á sínum 
tíma og varð það til að styrkja á 
milli okkar böndin. Ólafur kemur 
úr svolítið annarri átt, en hann 
hefur verið í poppinu og spilað 
með Ný Dönsk. Það voru Róbert 

og Ólafur sem að vildu setja saman 
þessa hljómsveit vegna þess að þá 
langaði að spila fönkskotinn djass. 
Við Ásgeir drógumst svo inn í 
þetta með þeim enda skemmtilegt 
verkefni.“

Nafn sveitarinnar vekur athygli, 
en Vignir segir það tilkomið aðal-
lega vegna hugmyndaleysis hljóm-
sveitarmeðlima. „Þegar við vorum 
að leita að nafni á sveitina stukk-
um við hálfpartinn á þetta landa-
fræðiheiti og veltum því ekki 
mikið meira fyrir okkur. Burkina 
Faso er land í Vestur-Afríku, en 
nafnið hefur ekkert með tónlistina 
sem við spilum að gera. Sumir 

vilja reyndar gera tengingu á milli 
djasstónlistar og Afríku, en við 
vorum ekkert endilega að hugsa 
út í það þegar við völdum nafnið.“

Hljómsveitin kemur fram opin-
berlega í fyrsta skipti á tónleikun-
um í kvöld. „Þetta eru okkar fyrstu 
tónleikar, en fólk má gera ráð fyrir 
að verða okkar vart í náinni fram-
tíð. Við hyggjum á frekara tón-
leikahald og ætlum þá að troða 
upp með frumsamda tónlist. Það 
er hugur í okkur,“ segir Vignir að 
lokum.

Tónleikarnir fara fram á DOMO 
bar og hefjast kl. 21.00. Aðgangs-
eyrir er 1.000 kr.

Sýningin Handverkshefð í hönn-
un opnaði í Norræna húsinu um 
síðustu helgi. Á sýningunni má 
líta hönnun og handverk nema á 
öllum skólastigum. Í tengslum 
við hana er starfrækt sérstakt 
prjónakaffihús þar sem gestum 
býðst að kynnast nýjum straum-
um og stefnum í prjónalistinni.

Ilmur Dögg Gísladóttir er 
hugmyndasmiður prjónakaffi-
hússins. „Tilgangurinn með 
prjónakaffihúsinu er að reyna 
að virkja almenning í prjóna-
skap,“ segir Ilmur.

„Eitt af slagorðum sýningar-
innar er „Framtíðin er í okkar 
höndum“ og endurspeglast þetta 
viðhorf í kaffihúsinu. Hér getur 
fólk kynnst nýjum straumum og 
stefnum í prjónaskap, til dæmis 
prjóna-graffíti sem hefur verið 
að ryðja sér til rúms erlendis. 
Kaffihúsið býður gestum þannig 
upp á að sjá prjónaskap í nýju 
samhengi og fá innblástur að 
nýjum verkefnum.“

Ilmur er sjálf áhugasöm 
prjónakona og hefur mikið velt 
fyrir sér hannyrðamenningu. 
„Hugmyndin að kaffihúsinu 
kviknaði út frá grúski mínu á 
netinu, en þar kynntist ég sér-
hæfðum prjónakaffihúsum þar 
sem boðið er upp á garn og upp-

skriftir ásamt kaffi og meðlæti. 
Þannig skapast rými fyrir 
prjónafólk til þess að stunda sitt 
áhugamál utan veggja heimilis-
ins, með öðrum sem hafa sama 
áhugamál.“

Prjónakaffihúsið er starfrækt 
í Norræna húsinu fram til 7. okt-
óber. Það er opið frá kl. 12-23 
þriðjudaga til fimmtudaga og 
frá kl. 12-17 föstudaga til sunnu-
daga. Þar er hægt að nálgast 
kaffi, te og með því en einnig 
prjóna, garn og uppskriftabæk-
ur. Þess má geta að húsgögnin á 
kaffihúsinu eru öll frá Góða 
hirðinum og eru til sölu.

Komdu út að prjóna

kl.12
Birgir Guðmundsson, lektor í 
fjölmiðlafræði við Félagsvísinda- og 
lagadeild Háskólans á Akureyri, 
flytur erindi sem fjallar um 
neikvæð áhrif markaðsvæðingar og 
arðsemissjónarmiða á blaða-
mennsku. Erindið, sem er hluti af 
fyrirlestraröðinni Félagsvísinda-
torg, fer fram í Sólborg við Norður-
slóð á Akureyri og hefst kl. 12.

Börn læra um vísindi
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SALA ÚTSALA ÚTSALA Ú

ÚTSALA UM LAND ALLT

Hjólahjálmar
Barna og fullorðins
5872037-63

80%
AFSLÁTTUR

599
2.990

Stingsög, DWT
550W, framkast, hraðastilling
5245277

1.999

*Útsöluafsláttur gildir ekki af öðrum tilboðum eða stjörnumerktum vörum.

Allar festingavörur

Hleðsluborvél, Hitachi
12V, 3 rafhlöður 1,4 Ah, ljós og 
bitasett fylgir með, allt í tösku
603400

12.999
19.995

3 rafhlöður

Öll salerni,
blöndunartæki
og handlaugar 20%

AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

Vinnusamfestingur
M/ hnépúðavösum
5859520-9

2.999
4.999

Eldstæði
Með loki
3899205

12.999
19.999

Útiarinn
Chico, leir, 65 sm,
standur fylgir
3899200

4.999
8.599



Tískufrömuðir hafa nú slegið upp 
tjöldum í Mílanóborg, sem er nú 
undirlögð sýningarpöllum á tísku-
viku. Sýningu Cristophers Baily 
fyrir Burberry Prorsum var 
afar vel tekið, sýning Just 
Cavalli var litaglöð með 
eindæmum, en Enrico 
Coveri horfði til „pin-up“-
stúlknanna. Gucci, Prada, 
Versace og Pucci eru á meðal 
þeirra stóru nafna sem enn eiga 
eftir að leggja línurnar fyrir kom-
andi vor og sumar í Mílanó.

„Sumir bloggarar sögðu 
að ég hefði aflýst tónleik-
unum vegna þess að ég 
var með timburmenn. Þeir 
höfðu rétt fyrir sér.“

„Mér var full alvara með 
þessu sambandi. Hún var sú 
eina sanna og fyrsta 
ástin mín. Ég gat 
ekki hugsað mér að 
vera með nokkurri 
annarri.“

„Hugmyndin er að kynna sér 
ástandið í þessu stríðshrjáða landi 
af eigin raun. Við munum líka 
fylgjast með endalokum á þátttöku 
okkar í hernaðar- og uppbygging-
arstarfi hins sameinaða herafla,“ 
segir fréttamaðurinn Kristinn 
Hrafnsson sem er floginn áleiðis 
til Íraks. Með í för er framleiðand-
inn Ingi R. Ingason en saman 
hyggjast þeir hitta íslenska friðar-
gæsluliðann Herdísi Sigurgríms-
dóttur og fylgjast með síðustu 
dögum hennar í starfi upplýsinga-
fulltrúa Nato. Afraksturinn verður 

sýndur í fréttaskýringaþættinum 
Kompási á Stöð 2 í næsta mánuði.

Kristinn harðneitar því að vera 
smeykur. „Nei, nei. Ingi hefur 
reynslu af því að vera í Írak áður 
og sjálfur hef ég  verið í Kabúl í 
Afganistan svo við vitum alveg 
hvað má og hvað á að varast.“ 
Kristinn og Ingi verða undir vernd-
arvæng bandarískra hermanna 
hluta ferðarinnar. Kristinn segir 
þó meira en líklegt að þeir fari eitt-
hvað út fyrir hið örugga umhverfi 
Græna svæðisins. „Já, við förum 
væntanlega eitthvað út fyrir.“

„Við vorum heppin að sleppa 
svona vel. Hættan var mikil því 
við sáum bílinn aldrei koma.“

Bónus-vinningur

26
milljónir

Alltaf á mi›vikudögum!

7070
5050

120120

1. vinningur

MILLJÓNIRMILLJÓNIR

Fá›u flér mi›a fyrir kl. 16

í dag e›a taktu séns á

a› missa af flessu!

RISA
BÓNUSPOTTUR!

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

2
9

7
4

0

Potturinn stefnir í 50 milljónir. Ofurpotturinn stefnir
í 70 milljónir og bónusvinningurinn í 26 milljónir.

Ekki gleyma að vera með, nældu þér í áskrift.



HLJÓÐFÆRAHÚSIÐFLYTUR

Hljóðfærahúsið   Síðumúla 20   105 Reykjavík   www.hljodfaerahusid.is   info@hljodfaerahusid.is   Sími 591 5340

VIÐ FLYTJUM ALLA OKKAR STARFSEMI Í SÍÐUMÚLA 20.
Þar sameinast undir einu þaki Hljóðfærahúsið, 
Hljóðfæraverslun Leifs Magnússonar og Hljómar og List
sem er nýjasta viðbótin við starfsemi okkar.

Komið og skoðið glæsilega verslun okkar sem er sú 
langstærsta á landinu með hljóðfæri og búnað þeim tengdan.
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Laugavegur 176

Síðumúli 20



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
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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
HÁKARLABEITA ÍSL TAL kl. 6 600 kr. L
HAIRSPRAY kl. 5.45, 8 og 10.20 L
KNOCKED UP kl. 10.20 14

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

Go Go Smear The Poison Ivy er 
fjórða plata múm og sú fyrsta síðan 
Summer Make Good kom út fyrir 
þemur árum. Mannaskipan sveitar-
innar hefur breyst mikið á þessum 
þremur árum. Kristín Anna Valtýs-
dóttir er hætt, en þeir Gunnar Örn 
Tynes og Örvar Þóreyjarson Smára-
son eru enn lykilmenn. Auk þeirra 
koma við sögu á plötunni þau 
Eiríkur Orri Ólafsson, Samuli Kos-
minen, Hildur Guðnadóttir, Mr. 
Silla og Ólöf Arnalds, en þær þrjár 
síðasttöldu syngja á plötunni.

Hvort sem það er breyttri manna-
skipan eða einhverju öðru að þakka 
þá hefur tónlist múm breyst mikið 
frá síðustu plötu. Hljómsveitin var 
upphaflega þekkt fyrir frekar lág-
stemmda og krúttlega raftónlist, en 
hún hafði þróast töluvert frá fyrstu 
plötunni til þeirrar þriðju. Á nýju 
plötunni er raftónlistin á undan-
haldi og tónlistinni mætti lýsa sem 
mjög margslunginni og metnaðar-
fullri blöndu af indí-rokki og þjóð-
lagatónlist með áhrifum víða að, 
t.d. frá balkanskri tónlist og 
evrópskri kvikmyndatónlist.

Hljóðfæraskipanin er mjög  fjöl-
breytt. Blásturshljóðfæri eru 
skemmtilega notuð, harmonikkan 
er áberandi í nokkrum laganna og 
strengir í öðrum og í staðinn fyrir 
krúttlega hvíslsönginn hjá tvíbura-
systrunum er kominn fjölbreyttari 
söngur og raddútsetningar. 

Go Go Smear The Poison Ivy er 
villt og lifandi plata. Eins og ill-
gresið sem hún er tileinkuð fer tón-
listin óhindruð út um víðan völl og 
kemur sífellt á óvart. Maður hefur 
á tilfinningunni að hún hafi verið 
að gerjast og mótast fram á síðustu 
stundu. Oft blandast hefðbundnu 
hljóðfærin skemmtilega saman við 
raftólin. Ágætt dæmi um það er 
lagið A Little Bit Sometimes sem 
byrjar lágstemmt á harmonikku og 
píanói, en stigmagnast og endar á 
bjöguðum rafbassa.

Go Go Smear The Poison Ivy er 
ein af þessum plötum sem vaxa við 
ítrekaða spilun. Hún er nógu marg-
slungin til þess að maður uppgötv-
ar eitthvað nýtt við hverja hlustun. 
Lögin eru misgóð, en að er nógu 
mikið að gerast á þessum rúmlega 

40 mínútum til þess að heildar-
myndin verði nokkuð sterk. 

Margslungin og metnaðarfull

Hljómsveitin Sprengjuhöllin held-
ur tvenna útgáfutónleika í næsta 
mánuði til að fagna útkomu sinnar 
fyrstu plötu, Tímarnir okkar. Upp-
tökustjóri var Valgeir Sigurðsson 
sem hefur unnið mikið með Björk 
á undanförnum árum.

Af plötunni hafa þegar heyrst 
þrjú lög og hafa tvö þeirra, Verum 
í sambandi og Glúmur náð efsta 
sætum vinsældalista. Síðustu 
mánuðir hafa verið farsælir fyrir 
Sprengjuhöllina því sveitin hefur 
fengið mikla útvarpsspilun, farið í 
hringferð um landið, spilað á Arn-
arhóli 17. júní, á tónleikum Rásar 
2 á menningarnótt og á Þjóðhátíð-
inni í Eyjum. 

Á útgáfutónleikunum verður 
hægt að kaupa nýju plötuna og 
Sprengjuhallarboli á sérstöku 
kynningarverði. Fyrri tónleikarn-
ir, sem verða í Austurbæ 12. okt-
óber, hefjast klukkan 21.00 og 
hefst miðasala á hádegi í dag. Síð-
ari tónleikarnir, sem verða í Ketil-
húsinu á Akureyri kvöldið eftir, 
hefjast klukkan 22.00. Verða miðar 
á þá tónleika eingöngu seldir við 
innganginn.

Nýrri plötu fagnað

Bretinn Newton Faulkner 
hefur slegið í gegn með 
sinni fyrstu plötu, Hand 
Built By Robots. Platan 
sigldi á topp breska breið-
skífulistans í ágúst, auk 
þess sem smáskífulagið 
Dream Catch Me hefur 
slegið í gegn.

Næsta smáskífulag plötunnar, hið 
hugljúfa All I Got sem kemur út í 
næsta mánuði, þykir jafnframt lík-
legt til að festa Faulkner í sessi 
sem einn efnilegasta tónlistar-
mann Breta. 

Faulkner fæddist 11. janúar 1985 í 
Surrey á Englandi og er því aðeins 
rétt rúmlega tvítugur. Fimmtán 
ára byrjaði hann að spila á gítar og 
fyrsta hljómsveit hans var Green 
Day-eftirhermusveit, þar sem 
hann spilaði á bassa. Nokkru síðar 
stofnaði hann fönk-rokksveitina 
Half a Guy sem starfaði í tvö ár 
þar til hún lagði upp laupana. Eftir 

það ákvað Faulkner að treysta á 
sjálfan sig sem trúbador undir 
nafninu Newton Battenberg 
Faulkner. 

Á meðan jafnaldrar hans hlust-
uðu á The Strokes og The White 
Stripes hlustaði Faulkner á gítar-
leikarana Gordon Giltrap og 
Django Reinhardt og hljómsveit-
ina Presidents of the United States 
of America. Á sínum yngri árum 
naut hann jafnframt leiðsagnar 
írska gítarmeistarans Erics Roche, 
sem nú er látinn úr krabbameini. 

Undir þessum áhrifum skapaði 
hann sér fljótlega nafn sem fram-
bærilegur tónlistarmaður með 
eyra fyrir góðum melódíum. 

Útlit Faulkners þykir nokkuð sér-
stakt, enda er hann rauðhærður 
með dredda í hárinu og skeggjaður. 
„Ég las um fordóma fólks í garð 
rauðhærðra um daginn,“ sagði 
Faulkner. „Það er víst mjög mikil 
umræða um þetta á meðal rauð-
hærðra. Maður heyrir um að þeir 
líki ummælum fólks um háralit 
sinn við kynþáttafordóma, en ég 
hef ekki upplifað slíkt.“

Svo virðist samt sem útgáfu-
fyrirtæki hans Sony BGM vilji 
gera sem minnst úr útliti hans því 
engin mynd af honum prýðir 
umslag nýju plötunnar. Málunum 
er þveröfugt farið með kollega 
hans Paolo Nutini, James Blunt og 
James Morrison, sem Faulkner 
hefur stundum verið líkt við. Nett 
andlit þeirra fá að njóta sín vel á 
þeirra plötum, enda talið  að þeir 
geti grætt meira á útlitinu en hinn 
„skringilegi“ Faulkner. 

Hvað sem útlitinu líður er ljóst að 
Faulkner er orðinn afar vinsæll í 
Bretlandi og kannski hefur þessi 
sérstaða hans orðið til þess að 
hann hefur fengið meiri umfjöllun 
en ella. 

Undanfarna mánuði hefur 
Faulkner hitað upp fyrir James 
Morrison, Paolo Nutini og John 
Mayer auk þess sem hann söng við 
góðar undirtektir á Glastonbury-
hátíðinni. Fram undan hjá kappan-
um er síðan fjöldi tónleika og er 
hann í raun bókaður út allt árið, 
bæði í Bretlandi og í mörgum 
löndum Evrópu.
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EYÐIR AÐEINS 4,7 LÍTRUM Á HUNDRAÐIÐ 
Í BLÖNDUÐUM AKSTRI

Verð nú 1.775.000 kr.
Verð áður 1.875.000 kr.

100.000 KRÓNA 
LÆKKUN Á NÝJUM 
KIA RIO DÍSIL

Engin útborgun, 25.351 kr. á mánuði*

KIA  umboðið  á Ís landi  er  í  e igu HEKLU.

Takmarkað magn af þessum frábæra bíl á þessu verði.
Sumar- og vetrardekk fylgja með.

KIA  • Laugavegi  172 • Reykjavík • s ími 590 5700 • www.kia. is

Kia Rio er margrómaður og glæsilegur bíll sem hefur
undanfarin ár vakið mikla eftirtekt. Hann býr yfir kraftmikilli og
sparneytinni 110 hestafla dísilvél sem eyðir aðeins 4,7 lítrum á 
hundraðið í blönduðum akstri. 

Rio er jafnframt búinn aksturstölvu, átta öryggisloftpúðum, ABS 
hemlalæsivörn og álfelgum. Hér fara því saman gæði, fegurð 
og hagkvæmni.



N1-deild karla í handbolta

Powerade-bikar kvenna:

Enski deildarbikarinn

Spænska 1. deildin

Þýski handboltinn

 Íslenska 17 ára landslið 
kvenna tryggði sér um helgina 
sæti í milliriðli Evrópukeppninnar 
eftir þrjá flotta sigra á Lettlandi, 
Slóveníu og Úkraínu. Fimmtán ára 
stelpa ættuð úr Vestmannaeyjum 
en núverandi leikmaður Breiða-
bliks, Berglind Björg Þorvalds-
dóttir, skoraði 8 af 15 mörkum 
íslenska liðsins. Berglind er ekki 
eini markaskorarinn í fjölskyld-
unni því bróðir hennar er A-lands-
liðsframherjinn Gunnar Heiðar 
Þorvaldsson.

„Þetta gekk mjög vel. Við sett-
um stefnuna á það fyrir mótið að 
vinna allt og það tókst. Mér fannst 
við vera með langbesta liðið enda 
vorum við að spila mjög vel og 
náðum vel saman,“ sagði Berglind 
kát en hún er einu ári yngri en 
flestir leikmenn liðsins. 

Með því að skora þessi átta 
mörk bætti Berglind markamet 
Olgu Færseth og Margrétar Láru 
Viðarsdóttir sem báðar skoruðu 6 
mörk fyrir 17 ára landsliðið. „Það 

var gaman að slá metið hjá þeim 
og vonandi tekst mér að komast 
eins langt og þær,“ segir Berg-
lind.

Berglind er í góðu sambandi við 
bróður sinn. „Ég hef fylgst vel 
með Gunnari bróður og hann er 
líka oft að gefa mér góð ráð. Ég er 
dugleg að leita til hans,“ segir 
Berglind.

Berglind kom inn á sem vara-
maður í fjórum leikjum Breiða-
bliks í sumar. „Ég ætla að reyna að 
vinna mér sæti í liðinu næsta 
sumar. Ég tel mig alveg geta það,“ 
segir Berglind metnaðarfull. Sam-
keppnin er hörð í Breiðabliki því 
þar spilar meðal annars Fanndís 
Friðriksdóttir sem varð marka-
drottning á EM 19 ára landsliða í 
sumar. 

Kristrún Lilja Daðadóttir, þjálf-
ari 17 ára landsliðsins, var mjög 
ánægð með frammistöðu stelp-
nanna og hrósaði Berglindi. 

„Hún er mikill markaskorari og 
rosalega yfirveguð fyrir framan 
markið. Hún er dugleg að koma 
sér í færi og klárar færin sín yfir-
leitt mjög vel. Hún er leikin með 
boltann og hefur mjög góða tíma-
setningu á öllum hlaupum,“ segir 
Kristrún Lilja sem sér líka takta 
hjá Berglindi og bróður hennar.

Yfirveguð fyrir framan markið

 Aganefnd Enska 
knattspyrnusambandsins neitaði í 
gær áfrýjun Chelsea út af 
brottrekstri John Obi Mikel í leik 
Chelsea og Manchester United á 
dögunum. „Mikel var sýnt rautt 
spjald eftir gróft leikbrot og í 
kjölfarið þarf hann að taka út 
þriggja leikja bann, áfrýjun 
Chelsea í málinu hefur því verið 
neitað,“ sagði í yfirlýsingu frá 
nefndinni í gær. 

Aganefndin gæti þó einnig átt 
eftir að taka á máli fyrirliða 
Chelsea, John Terry, en hann þótti 
ganga of harkalega fram í 
mótmælum sínum gegn rauða 
spjaldinu í leiknum og er m.a. 
sagður hafa reynt að rífa spjaldið 
úr höndum dómarans. -

Bannið stendur

 Það berast ekki allt of 
góðar fréttir af Strákunum okkar í 
handboltalandsliðinu þessa dag-
anna. Guðjón Valur fór í aðgerð á 
öxl í gær og Snorri Steinn Guð-
jónsson er einnig að glíma við axl-
armeiðsl, sem þýða að hann getur 
ekkert skotið á markið. 

„Ég er ekki búinn að láta athuga 
þetta hjá lækni og það er bara 
verið að meðhöndla þetta hjá 
sjúkraþjálfaranum. Þeir halda að 
ég hafi tognað aftan í öxlinni og ég 
get voða lítið beitt mér í skotun-
um, sem er ekkert rosalega spenn-
andi þegar maður er að spila hand-
bolta. Þetta er ekkert sem ég hef 
áhyggjur af eins og er. Nú er samt 
vika liðin síðan ég meiddi mig og 
ég hef ekki tekið miklum framför-
um. Ég spilaði reyndar leik í milli-
tíðinni og versnaði töluvert eftir 
hann,“ segir Snorri.

Snorri Steinn gekk til liðs við 
danska liðið GOG Svendborg í 
sumar frá þýska liðinu Minden og 
þar hafði Meistaradeildin mikið 
aðdráttarafl. Meiðslin hafa hins 
vegar sett fyrsta leik Snorra Steins 
í Meistaradeildinni í óvissu. GOG 
er komið til Spánar þar sem liðið 
mætir stórliði Portland San Anton-
io í kvöld. 

„Ég hef aldrei spilað áður í 
Meistaradeildinni og stór partur af 
minni ákvörðun að fara í GOG var 
að fá tækifæri til þess að spila í 
henni. Ég reyni að pína mig í þess-
um leik en það er erfitt að spila í 
gegnum þessi meiðsli og líka spurn-

ing um hversu mikið maður hjálp-
ar liðinu ef maður getur ekki skot-
ið á markið. Ég ætla að prófa þetta, 
hita upp og svo verður bara að 
koma í ljós hvað ég get beitt mér 
mikið,“ segir Snorri Steinn. 

Snorri Steinn þarf að bíða eftir 
nánari skoðun til að fá fullvissu um 
hvernig framhaldið verður. 

„Ég held að mín meiðsli séu ekki 
af sama toga og þau hjá Gaua, alla-
vega ætla ég að vona það. Það er 
alltaf slæmt að missa menn í 
meiðsli og það er aldrei skemmti-
legt að þurfa að vera lengi frá. Ég 
píndi mig í síðasta leik en skaut 
sama sem ekkert á markið. Von-
andi getum við farið betur yfir 
þetta þegar ég kem til baka frá 
Spáni. Þá er heil vika í næsta leik 

og hægt að skoða þetta betur,“ 
segir Snorri, sem er bjartsýnn 
fyrir tímabilið. 

„Mér líst vel á tímabilið hjá 
okkur. Við spiluðum fínan bolta í 
æfingaleikjunum en svo byrjar 
tímabilið og þá hefur komið í ljós 
að hin liðin eru aðeins sjóaðri en 
við og búin að spila lengur saman. 
Það er alltaf þannig að menn spila 
illa einhvern tímann á tímabilinu. 
Við náðum að vinna fyrsta leikinn 
um helgina og með því var þungu 
fargi af mönnum létt og við von-
andi komnir aðeins í gang. Við 
eigum nú leikinn á móti Portland 
og svo deildarleik sem við eigum 
að vinna sem ætti að geta komið 
okkur á skrið,” sagði Snorri að 
lokum.

Snorri Steinn Guðjónsson og félagar í GOG Svendborg mæta Portland í kvöld í 
Meistaradeildinni í handbolta. Þetta er fyrsti leikur Snorra í Meistaradeildinni 
en það er ekki víst hversu mikið hann getur spilað vegna meiðsla á öxl. 

Endurhæfingin gekk vonum framar

 Fernando Torres skoraði 
þrennu í seinni hálfleik í 2-4 
útisigri Liverpool á Reading í 
enska deildarbikarnum í gær. 
Reading jafnaði leikinn í tvígang 
áður en Torres innsiglaði sigur 
Liverpool með tveimur mörkum. 

Torres skoraði öll mörkin af 
mikilli yfirvegun, það fyrsta eftir 
sendingu Sebastian Leto, annað 
eftir undirbúning John Arne Riise 
og það þriðja eftir laglegan 
einleik. Ívar Ingimarsson og 
Brynjar Björn Gunnarsson voru 
ekki með Reading í gær.

Arsenal fór einnig áfram eftir 
2-0 sigur á Newcastle þar sem 
Nicklas Bendtner og Denilson 
skoruðu mörkin á lokamínútun-
um. Arsene Wenger hafði sama 
hátt og vanalega og tefldi aðeins 
fram tveimur af þeim ellefu sem 
byrjuðu um helgina.

Þrenna Torres

 Stjörnumenn byrja vel 
í karlahandboltanum og unnu í 
gær sinn þriðja leik í röð þegar 
þeir fóru til Eyja. Stjarnan vann 
31-37 og er með fullt hús á 
toppnum en ÍBV á enn eftir að ná 
í sitt fyrsta stig. 

Björgvin Hólmgeirsson skoraði 
10 mörk fyrir Stjörnuna og 
Heimir Örn Árnason skoraði 9 en 
hjá ÍBV var Sigurður Bragason 
með 10 mörk og Sindri Haralds-
son skoraði 7 mörk.

Stjarnan áfram 
með fullt hús





Harðsvíraður ritstjóri og breskt raunsæi

HEFST Í KVÖLD KL. 21.00
Á SKJÁEINUM





„Þetta er mjög góður hópur. Það þýðir ekkert að 
gera svona nema bara með toppliði,“ segir Björn 
Brynjúlfur Björnsson, sem leikstýrir sjónvarps-
þáttaröðinni Mannaveiðar sem verður sýnd hjá 
RÚV á næsta ári. Er hún byggð á bók 
Viktors Arnars Ingólfssonar, Aftureld-
ingu, sem fjallar um rannsókn lög-
reglu á morði á gæsaskyttu.

Fjöldi þekktra leikara hefur 
verið ráðinn til að leika í þáttun-
um, þar á meðal Hilmir Snær 
Guðnason, María Ellingsen, Þröstur 
Leó Gunnarsson, Gunnar Eyjólfsson, 
Halla Vilhjálmsdóttir og Þórunn Lárus-
dóttir. Áður höfðu Gísli Örn Garðars-
son og Ólafur Darri Ólafsson tekið 

að sér aðalhlutverkin. „Það hefur enginn afþakk-
að boð um að taka þátt í þessu. Þarna er mjög 
mikið af skemmtilegum karakterum og þarna 
sjá leikararnir tækifæri til að búa til eftirminni-

legar persónur. Sagan gerist á öllum stigum 
þjóð- félagsins, hjá ríkum og fátæk-

um og í sveit og borg. Þessi 
saga er mikill samfélags-

spegill og það finnst 
mér mjög skemmtilegt 
við hana,“ segir Björn.

Mannaveiðar er 
fyrsta leikna sjón-

varpsþáttaröðin sem 
Björn leikstýrir en 

áður hefur hann gert Sönn 
íslensk sakamál fyrir Ríkis-
sjónvarpið. „Þetta er fyrsta 
skrefið hjá Sjónvarpinu því 
þar er mikill áhugi á að gera 
átak í því að búa til leikið 
íslenskt sjónvarpsefni,“ 
segir Björn.

Fyrsti samlesturinn 
fer fram í dag en tökur 
hefjast í næsta mánuði 
og fara þær fram víðs 
vegar um landið. 
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Enginn afþakkar Mannaveiðar

Hafrún Alda Karlsdóttir er fastráð-
in hjá danska hönnuðinum Henrik 
Vibskov, sem hefur notið mikilla 
vinsælda hér á landi og um 
heim allan á undanförnum 
árum. Hún starfar við mark-
aðssetningu hjá Vibskov og 
ferðast stórborga á milli í 
þeim erindum. „Ég er að 
aðstoða manninn sem 
sér um söluna fyrir 
merkið. Við förum út 
um allt, til London, 

París og New York, og setjum upp 
„showroom“ með fötunum. Svo tek 
ég á móti kaupendunum sem koma 

frá búðunum til að versla,“ 
útskýrði Hafrún. 

Hafrún var verslunarstjóri í 
Spúútnik áður en hún fluttist af 

landi brott og hefur því reynslu af 
tískuheiminum. „Ég hef verið 
meira og minna í þessu síðan ég 
var átján ára að vinna í Morgan,“ 
sagði Hafrún, sem fluttist til 
Kaupmannahafnar í júní á þessu 
ári, eftir að hafa dvalist í París í 
ár. „Ég ætlaði að fara að læra 
frönsku, en endaði síðan á því 
að vera að kaupa inn fyrir 
Spúútnik,“ sagði hún og hló 

við. Kærasta Hafrúnar leist 
ekki á að búa í París og því varð 

Kaupmannahöfn fyrir valinu. 
„Ég var búin að vinna í „second-

hand“-búðum svo lengi að ég ákvað 
að reyna að fara í eitthvað nýtt, yfir 
í aðeins meiri tísku. Ég skellti inn 
umsókn hjá Henrik Vibskov og mér 
var boðið að koma í svona „intern“-
stöðu í þrjá mánuði. Svo var ég 
ráðin í framhaldinu,“ útskýrði 
Hafrún, sem er að vonum ánægð 
með nýju vinnuna. „Þetta er mjög 
fjölbreytt starf og ég fæ að ferðast 
mikið, sem er alveg frábært,“ sagði 
hún.

Hafrún vinnur fyrir Henrik Vibskov

„Við vorum þarna fimm til sex 
félagar sem ætluðum að fara í 
Þórsmörk en enduðum á stúku-
móti á Jaðri. Ég var valinn úr 
hópi stráka í óopinbera fegurð-
arsamkeppni. Þarna löbbuðum 
við eins og fífl og þurftum að 
lesa upp ljóð. Þetta var einn af 
þessum hápunktum í mínu lífi.“

Eitt hundrað myndir eftir listmál-
arann Eggert Pétursson, sem 
mynda sýninguna 100 myndir í 
Gallerí i8, seldust upp á einum degi. 
Málverk Eggerts, þar sem flóra 
Íslands er í aðalhlutverki, hafa 
notið mikillar hylli, og langur bið-
listi eftir verkum hans. 

Börkur Arnarson, annar eiganda 
Gallerí i8 segir það ekki algengt að 
sýning seljist upp á einum degi. 
„Það hefur gerst, en það hafa verið 
sýningar með kannski einu eða 
tveimur verkum, þannig að það er 
kannski erfitt að bera það saman. 
Það er óvanalegra þegar það er 
svona mikill fjöldi af myndum,“ 
sagði Börkur, sem vildi ekki gefa 
neitt upp um söluverðið, en sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
er þar um að ræða tugi milljóna, 
jafnvel allt að 80 milljónum króna. 
Þær tölur hafa þó ekki fengist stað-
festar.

Eggert sjálfur segir það vart 
hafa komið á óvart að myndirnar 
hafi selst á fyrsta degi. „Þær voru 
eiginlega seldar fyrir, það voru svo 
margir búnir að vera að bíða eftir 
myndum. Listinn var orðinn langur, 
og hann lengist nú bara ef eitthvað 
er,“ sagði hann. Eggert hefur áður 
sagt að hann komist ekki yfir að 
mála nema örfá verk á ári, enda 
bera málverk hans vitni um mikla 
nákvæmisvinnu.

„Ég hef verið að mála myndirnar 
alveg frá því um áramót, en öll und-
irbúningsvinna er búin að standa 
yfir lengi,“ útskýrði hann. „Þetta er 
samt eitthvað sem ég byrjaði á með 
því hugarfari að ég væri að mála 
tvö verk. Þannig gat ég það, eins og 
ég væri að gera tvær stórar mynd-
ir, og ekki hundrað. Annars hefði 
þetta verið algjörlega óyfirstígan-
legt,“ sagði Eggert og hló við. 
Minnstu myndirnar á sýningunni 

eru tólf sinnum tólf sentímetrar, en 
þær stærstu eru metri sinnum 
metri.

Eggert kvaðst aðspurður ekki 
vera orðinn moldríkur yfir nótt. 
„Ég veit varla hvað þetta er ennþá, 
ég er ekki farinn að reikna það 
saman.

En ég hef nú frekar verið að 
halda verðinu niðri en hitt,“ sagði 
listmálarinn. Hann sagðist telja að 
minnstu myndirnar hefðu farið á 
um 100 þúsund krónur, en vísaði að 
öðru leyti á Gallerí i8. Börkur Arn-
arson vildi ekki tjá sig um tekjur 
vegna sýningarinnar.

Sýningin í Gallerí i8 stendur til 
27. október. Undir lok hennar verð-
ur gefið út bókverk, með myndum 
af sýningunni í raunstærð. „Þeir 
sem ekki náðu í verk fá því kannski 
einhverja sárabót í bókinni,“ sagði 
Eggert kíminn.

  



Í krefjandi vinnuumhverfi er nauðsynlegt að búa yfir afburða færni og fjölbreyttri þekkingu. Markmið 
okkar hefur alltaf verið að styrkja einstaklinginn og þjálfa hann til verka og sjálfstæðra vinnubragða.

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI  :  HLÍÐASMÁRA 9  :  KÓPAVOGI  :  SÍMI 544 4500  :  WWW.NTV.IS  

ALLT AÐ GERAST HJÁ NTV!

Upplýsingar og skráning: 544 4500 / www.ntv.is

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

Frábært nám fyrir þá sem vilja styrkja stöðu sína í starfi  eða eru á leið 
inná vinnumarkaðinn eftir nokkurt hlé. Í náminu er lögð mikil áhersla á að 
styrkja einstaklinginn og gera hann hæfari til að takast á við krefjandi störf 
á vinnumarkaðnum.

• Windows stýrikerfið  • Word ritvinnsla  • Excel töflureiknir  • Power Point kynningarefni

• Access gagnagrunnur  •  Bókhald  • Tölvubókhald Navision MBS®  • Streitustjórnun

• Internetið & Tölvupóstur  • Verslunarreikningur  • Tímastjórnun og markmiðasetning

• Atvinnuumsóknir  • Sölutækni og þjónusta  • Auglýsingatækni  • Gerð birtingaráætlana

• Framsögn og framkoma  •  Markhópagreining  •  Mannleg samskipti  • Gagnvirkar

    tengingar forrita  • Flutningur lokaverkefnis

Námið eykur enn frekar samkeppnishæfni nemenda og býr þá vel undir 
krefjandi störf á vinnumarkaðnum. Mikil áhersla er lögð á að undirbúa 
nemendur til starfa við almenn skrifstofustörf og gera þá færari í bókhalds-
störfum. Einstakt tækifæri til að ná sér í þekkingu og færni sem nýtist við 
rekstur fyrirtækja. 

Námið byggir á 3 námskeiðum sem styðja hvert annað, Skrifstofu- og tölvu-
nám, Fjármál & rekstur ásamt viðbótarnámi í Navision viðskiptakerfinu.

Nám sem þjálfar nemendur til starfa á nútímaskrifstofu. Mjög góður undir-
búningur fyrir almenn skrifstofustörf. Nemendur læra að útbúa hvers konar 
kynningarefni auk þess sem þeir fá leiðsögn í tengslavinnu milli fyrirtækja 
annars vegar og auglýsingastofa, prentsmiðja og fjölmiðla hins vegar.
Námskeiðið samanstendur af Skrifstofu- og tölvunámi og Auglýsingatækni.

Líflegt og fjölbreytt nám fyrir þá sem lifa og hrærast í tölvuheiminum og vilja starfa á þeim vettvangi. 
Námið er tvískipt og undirbýr nemendur undir 3 alþjóðleg próf: A+ prófin frá Comptia og MCP.

Kerfisstjórinn - fyrir alvöru nörda!

180 stundir - Verð: 233.000
Byrjar 15. október. Kennt mán. og mið. frá 18-22 og lau. frá 8:30-12:30 

Photoshop EXPERT - fyrir þá sem vilja meira!

72 stundir - Verð: 106.000
Byrjar 7. nóvember. Kennt mánudaga og miðvikudaga frá 18:00-22:00.

Skrifstofu- og tölvunám
258 stundir - Verð: 233.000
Byrjar 15. október. Kennt virka daga kl. 8:30-12:30.

Skrifstofu- og rekstrarnám
462 stundir - Verð: 449.000
Byrjar 15. október. Kennt virka daga kl. 8:30-12:30.

Skrifstofunám og hönnun
414 stundir - Verð: 389.000
Byrjar 15. október. Kennt virka daga kl. 8:30-12:30.

FYRRI HLUTI - TÖLVUVIÐGERÐIR 

Nemendur læra að uppfæra, bilanagreina og 
gera við tölvubúnað af ýmsum toga. Mikið er 
um “Hands on” verkefni með raunverulegum 
æfingum. Kennslan fer fram í fullkominni 
tölvuviðgerðarstofu NTV.

SEINNI HLUTI - MCP – XP NETUMSJÓN

Nemendur öðlast færni og kunnáttu til að setja 
upp og hafa umsjón með tölvum sem keyra á 
Windows XP stýrikerfinu, öðlast víðtækan skil-
ning á netkerfum og verða færir í að leysa 
vandamál sem að þeim snúa.

Þetta er eina alvöru námskeiðið sem uppfylli 
kröfur þeirra sem reynslu hafa í Photoshop.
Kennt er á forritið með með það í huga að 
það nýtist fólki í starfi. Námið hentar þeim 

sem vilja fá dýpri þekkingu og skilning á nær 
óendanlegum möguleikum þessa vinsæla verk-
færis. Námið er undirbúningur fyrir  alþjóðlegu 
gráðuna: - Adobe Certified Expert.

Bókhaldsnám
108 stundir - Verð: 105.000
Morgunnámskeið byrjar 2. nóvember.

Kvöldnámskeið byrjar 22. október

Markmið námskeiðsins er að þjálfa fólk til 
starfa við bókhaldsstörf. Námið er byggt upp á 
kennslu í verslunarreikningi (24 st.), bókhaldi 
(36 st.) og tölvubókhaldi (48 st.). Allar náms-
greinar eru kenndar frá grunni. Nemendur 
þurfa að vera orðnir 18 ára og hafa sæmilega 
þekkingu á tölvum.

Navision viðbætur
16 stundir pr. námskeið
Verð: 29.000 pr. námskeið

SÖLU- OG VIÐSKIPTAMANNAKERFI
Kvöld og mogunnámskeið byrja 5. nóv. 

LAUNABÓKHALD
Kvöld og mogunnámskeið byrja 19. nóv. 

TÖLVUBÓKHALD - FRAMHALD
Kvöld og mogunnámskeið byrja 3. des.

BIRGÐIR OG TOLLSKÝRSLUGERÐ
Kvöld og mogunnámskeið byrja 7. jan.

SKRÁÐU ÞIG STRAX! - ÞAÐ GÆTI VERIÐ OF SEINT SEINNA



Eins og fyrr hafa öfgar yfir-
gnæft umræðuna um ástand 

miðborgarinnar. Ólátum um nætur 
jafnvel lýst sem neyðarástandi 
sem er gróflega misnotuð skil-
greining. Þá á ég auðvitað ekki við 
ofbeldi sem víða á sér stað, heldur 
óspektir og sóðaskap sem lengst af 
var látið óátalið. Aðferðin við að 
innleiða betri siði hlýtur að vera 
einfaldari en að loka sjoppunum 
við háttatíma eldri borgara og 
smala fólki út í iðnarhverfin, nema 
markmiðið sé að leggja miðborg-
ina niður.

 um zero tolerance 
er meðal annars sú að með því að 
taka á litlum afbrotum og auka 
þannig aga sé jafnframt verið að 
koma í veg fyrir alvarlegri brot. 
Og hefur þann kost að beinast ekki 
að löghlýðnum borgurum heldur 
bara miðbæjarbullum. Margir eru 
viðkvæmastir fyrir í veskjunum 
sínum og hugsa sig um tvisvar 
áður en þeir míga utan í Jón Sig-
urðsson ef það kostar tíu þúsund 
kall. Áður var slíkt bara bannað en 
kostaði ekki krónu og því bara 
grín.

 minna umburðarlyndi skuli 
virka betur en meira er umhugs-
unarefni fyrir þau sem láta 
smotteríin angra sig. Eins og að 
græni karlinn skuli ekki vera kona, 
stelpur skuli vera penar en strákar 
prakkarar, að Ingibjörg sé ráð-
herra en ekki ráðfrú, fáklæddar 
konur henti vel til að auglýsa bíla, 
klámvæðingin geri lítið úr konum, 
kvensköp séu kallaðar pjöllur eða 
buddur og að konur séu svo sjald-
an viðmælendur í fjölmiðlum. Þau 
sem láta pirra sig að kvenlegir 
eiginleikar skuli taldir minna virði 
svo litlir drengir sem prófa varalit 
mömmu sinnar sendi kaldan hroll 
niður bak foreldranna. 

 meðan er það bara efni í krútt-
lega sögu þegar pabbinn klæðir 
barnið í náttfötin utan yfir útigall-
ann því hann hefur auðvitað ekk-
ert vit á svonalöguðu. Og þegar 
konan sækir karlinn á bílnum og 
tifar þæg yfir í farþegasætið svo 
hann geti tekið við stjórninni. Þetta 
eru lítil mál en mótandi fyrir hugs-
unarháttinn. Einstaka finnst upp-
lagt að kalla það fólk feminasista 
sem kann heldur ekki að meta að 
lög um kynbundið launajafnrétti 
skuli vera án viðurlaga og því bara 
grín.

 er gróflega 
misnotuð skilgreining. Hins vegar 
gæti jafnréttisbaráttan alveg 
notað dálítinn skammt af almennri
umræðu um zero tolerance.

Zero tolerance


