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VEÐRIÐ Í DAG

SAMGÖNGUR Nýjum farþegum 
hefur ekki fjölgað hjá Strætó bs. 
þrátt fyrir hækkun bensínverðs og 
þá staðreynd að fólk notar bílana 
minna en áður. Námsmenn fá nú 
frítt í strætisvagna, en það virðist 
ekki hafa skilað nýjum farþegum.

Hins vegar fjölgaði þeim sem 
stigu inn í vagnana um 700 þúsund 
í fyrra, eða um 10 prósent. Margir 
þeirra stigu hins vegar oftar en 
einu sinni í vagnana yfir daginn. 
Fyrstu tölur benda til þess að þeim 
sem nota vagnana hafi fækkað. 

Innstigum í vagnana á Akureyri 
fjölgaði um 120 prósent á einu ári 
eftir að gefið var frítt í strætis-
vagna. - kóp / sjá síðu 18

Farþegar hjá Strætó bs.:

Nýjum farþeg-
um fjölgar ekki

Hvaðan koma peningarnir? 
„Viðskiptahallinn er sem fyrr mikill, 
en Seðlabankinn getur ekki lengur 
gert grein fyrir fjármögnun hans“, 
skrifar Þorvaldur Gylfason.

Í DAG 24 

STRÆTISVAGNAR Illa gengur að fjölga 
þeim sem nýta sér almenningssam-
göngur.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

VelduektaMyllu

Heimilisbrauð
- brauðið sem allir 
á heimilinu velja

GUÐMUNDUR ÓSKAR GUÐMUNDSSON

Á kanadíska lopapeysu 
sem hentar í kuldanum
• tíska • börn • heimili

            MIÐJU BLAÐSINS

HEILSA OG LÍFSSTÍLL

Bjóða námskeið í að 
nudda sína nánustu
Sérblað um heilsu og lífsstíl

FYLGIR MEÐ FRÉTTABLAÐINU Í DAG

VERK AÐ VINNA

Fer að verða léttara  
að fá iðnaðarmenn
Sérblaðið Verk að vinna
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Guðmundur Óskar Guðmundsson, bassaleikari hljómsveitarinnar Hjaltalín, festi kaup á hnaus-þykkri kanadískri lopapeysu síð-astliðið haust sem hann er hæst-ánægður með að geta dregið fram að nýju eftir sumarið. Peysuna keypti hann í Spúútnik og á hann von á því að hún komi að góðum notum næstu mánuðina. 
„Það verður gott að eiga svona heimskautapeysu þegar kuldinn skellur á og ekki spillir útlitið 

fyrir,“ segir Guðmundur en peys-an er með fallegum kraga sem hann er sérstaklega ánægður með. „Svo er hún rennd sem er mjög þægilegt og nýtist hún því jafnt sem peysa og jakki.“
Guðmundur fer ekki troðnar slóðir þegar kemur að tískunni og segist spá mikið í föt. Hann geng-ur til dæmis í rauðum skóm sem hann keypti í Kronkron en sá litur á fótabúnaði karla sést ekki á hverjum degi.

„Ég kaupi lítið fjöldaframleitt og versla helst úti eða í „second hand“-búðum,“ segir Guðmundur sem festi á dögunum kaup á tweed-jakka og ermahnöppum prýddum íslenska fánanum í Herrafata-verslun Kormáks og Skjaldar.  Sá fengur verður eflaust með í för á tónleikaferðalagi um Evrópu sem Guðmundur heldur í á næst-unni ásamt tónlistarmanninum Borkó. vera@frettabladid.is

Hnausþykk haustpeysaFjöldaframleidd föt eru ekki ofarlega á lista Guðmundar Óskars Guðmundssonar sem hefur ávallt viljað 
vera smart í tauinu. Um þessar mundir heldur hann mikið upp á kanadíska heimskautapeysu.

Guðmundur á von á því að lopapeysan komi að góðum notum næstu mánuðina. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LEIKLIST, TJÁNING OG SJÁLFSEFLING  er námskeið fyrir unglinga á aldrinum 13 til 16 ára sem Mímir símenntun heldur. Þjálf-unin felst í æfingum og leikjum þar sem markmiðið er að hver og einn fái að njóta sín. Námskeiðið stendur í tíu vikur og hefst 30. september næstkomandi. Nánar á www.mimir.is.

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 /  www.patti.isOpnunartími : Mánudaga - Föstudaga frá 9 til 18  og  Laugardaga  frá 11 til 16

Mesta úrval landsins                            af sófum

kr.130.900,-
þú getur fengið þennan
sófa í yfir  200 útfærslum

verk að vinnaFIMMTUDAGUR  11. SEPTEMBER 2008

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Heillaði dómnefndina
Kristín Helga Gunnars-

dóttir hlaut barnabóka-
verðlaun Vestnor-

ræna ráðsins.
TÍMAMÓT 56

Flytja Eika Hauks inn
Baggalútsmenn flytja 
Eirík Hauksson inn 
frá Noregi til að taka 
upp söng hans á nýrri 
plötu Baggalúts.

FÓLK 50

VIÐSKIPTI „Það er ljóst að vandamál 
hjá skuldara er ekki bara vanda-
mál hans, heldur kröfuhafans líka,“ 
segir Vilhjálmur Bjarnason, 
aðjúnkt við Háskóla Íslands.

Tilkynnt hefur verið að 
Björg ólfsfeðgar, í félagi við fleiri 
fjárfesta, ætli að taka við ábyrgð 
sem hvílir á Eimskipafélaginu 
vegna láns sem Landsbankinn 
veitti. Feðgarnir eiga stóran hlut í 
hvoru félagi um sig.

Ábyrgðin nemur yfir 25 
milljörðum króna miðað við 
núverandi gengi gjaldmiðla. 
Markaðsvirði Eimskipafélagsins 
við lok markaða í gær var hins 
vegar rúmlega 18 milljarðar króna. 
 - ikh / sjá síðu 22

Ábyrgð vegna lána Eimskips:

Eimskip minna 
virði en ábyrgðin

STYTTIR UPP VESTAN til Í dag 
verða víðast norðaustan 5-10 m/s. 
Rigning eða skúrir en styttir upp 
vestan til um hádegi og léttir þá 
heldur til. Hiti 10-16 stig.
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UMHVERFISMÁL „Tímabært [er] að rétta hlut náttúru- 
og umhverfisverndar sem farið [hefur] halloka 
gagnvart hagsmunum stóriðju“, segir í skýrslu 
Þórunnar Sveinbjarnardóttur umhverfisráðherra. 

Skýrsla hennar um umhverfismál, sú fyrsta 
sinnar tegundar, verður rædd á Alþingi í dag.

Þórunn telur að náttúra landsins sé auðlind sem 
geti skapað meiri varanleg verðmæti en önnur 
landnýting. Verndun náttúru teljist því landnýting. 

Einnig ræðir ráðherra alþjóðlegan Árósar-
samning og ætlar að „leggja áherslu“ á fullgildingu 
hans, en lofar ekki að hann verði fullgildur. „Ísland 

er eina landið innan EES, sem ekki hefur fullgilt 
þennan samning,“ segir Árni Finnsson, formaður 
Náttúruverndarsamtakanna.

Samningurinn sé að mörgu leyti í gildi á Íslandi, 
fyrir utan eina meginstoð; aðgengi að réttarúrræði 
fyrir umhverfissamtök. „Og það er frá Lands-
virkjun, hún óttast að málaferli tefji virkjunar-
framkvæmdir. Samfylkingin vill efna samninginn, 
en Sjálfstæðisflokkur tekur dræmt í það.“ 

Ekki náðist í Þórunni, en heimild úr þingflokki 
Samfylkingar segir samninginn á borði utanríkis-
ráðherra. Hann verði því líklega fullgildur.    - kóþ

Fyrsta skýrsla umhverfisráðherra um umhverfismál rædd á Alþingi í dag:

Umhverfisvernd farið halloka

SAMGÖNGUMÁL Íslandspóstur,  
hlutafélag í fullri í eigu ríkisins, 
hyggur á sókn á flutninga- og sam-
skiptamarkaði og hefur endurskil-
greint hlutverk sitt og starfsemi 
frá því að sinna almannaþjónustu 
að stærstum hluta. Ráðist hefur 
verið í byggingu tíu pósthúsa sem 
eru sérhönnuð með þarfir flutn-
ingafyrirtækis í huga og gagnger-
ar endurbætur verða gerðar á sex 
öðrum í sama tilgangi. Kostnaður 
er áætlaður rúmlega milljarður 
króna en 700 milljónir þegar eldri 
hús á landsbyggðinni, sem lokað 
hefur verið á undanförnum árum, 
hafa verið seld. 

Íslandspóstur mun opna 16 ný 
eða breytt pósthús á þessu ári og 
því næsta. Í ársskýrslu fyrirtækis-

ins árið 2007 kemur fram að til-
gangurinn með húsunum sé að 
„auka möguleika fyrirtækisins til 
muna til sóknar á flutningamark-
aði og öðrum tengdum mörkuðum, 
þar sem húsin eru sérhönnuð með 
þarfir flutningafyrirtækis í huga“. 
Skilgreiningu á hlutverki fyrirtæk-
isins hefur verið breytt í anda 
þessa.

Ingimundur Sigurpálsson, for-
stjóri Íslandspósts, segir rétt að 
verið sé að útvíkka starfsemi fyrir-
tækisins verulega og uppbygging 
pósthúsanna sé til að auka sam-
keppnishæfni þess við einkaaðila á 
flutningamarkaði. „Það var farið í 
stefnumótunarvinnu og niðurstað-
an var að auka þjónustuna, fyrst og 
fremst til að þjónusta hagsmuna-

aðila fyrirtækisins. Eins til að tak-
ast á við afnám einkaréttar sem 
fram undan er 2011 og efla fyrir-
tækið til að takast á við þá breyt-
ingu.“ Skiljanlegt sé að menn spyrji 
sig hvort eðlilegt sé að verja 
rúmum milljarði til að byggja upp 
flutningaþjónustu hjá fyrirtæki í 
ríkiseigu en hann telur ekki víst að 
flutningaþjónusta Íslandspósts 
hamli starfsemi einkarekinna 
fyrirtækja. Jörundur Jörundsson, 
framkvæmdastjóri innanlands-
sviðs Samskipa, segir það með öllu 
ótækt að þurfa að keppa við ríkis-
fyrirtæki. „Þetta er ekki flókið, 
skattfé landsmanna er nýtt til að 
niðurgreiða samkeppni og byggja 
upp flutningafyrirtæki á vegum 
ríkisins.“  - shá / sjá síðu 8

Ríkið undirbýr sam-
keppni í flutningum
Íslandspóstur, sem er í eigu ríkisins, hefur útvíkkað hlutverk sitt sem fyrirtæki 

í flutninga- og samskiptaþjónustu. Pósthús, sérhönnuð fyrir vöruflutninga, rísa 

til að keppa við einkarekin fyrirtæki. Gæti eflt samkeppni, segir forstjóri.

Sárt tap
Íslenska lands-
liðið tapaði fyrir 

Skotum, 1-2, á 
Laugardalsvelli 
í gær.
ÍÞRÓTTIR 46 & 47

STOLTUR SKOTI Skotar unnu sætan sigur á Íslandi, 1-2, á Laugardalsvelli í gær í undankeppni heimsmeistaramótsins. Skoskur 
stuðningsmaður réði sér ekki fyrir kæti er Skotar komust í 2-0 og faðmaði skoska markmanninn.   Sjá síður 46 og 47.
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Friðfinnur, eruð þið orðnir 
volgir?

„Já, holan er reyndar með smá 
ólund við okkur, en svei mér – við 
erum bara orðnir heitir!“

Fyrirtækið Alvarr hefur borað eftir heitu 
vatni í Grímsey og fundið hita í jörðu. 
Friðfinnur Daníelsson er vongóður um að 
finna heitt vatn á 600 metra dýpi. 

SJÓSLYS „Það er stóralvarlegt mál 
ef olíuskip missir allt afl í þröngri 
innsiglingu,“ segir Guðmundur M. 
Kristjánsson, hafnarstjóri Ísa-
fjarðarhafna, sem á þriðjudags-
kvöldið var hafnsögumaður um 
borð í olíuskipinu Leoni Theresa 
þegar það strandaði á sandrifi við 
Ísafjörð.

„Við vorum að sigla inn hjá svo-
kölluðum fyrstumerkjum á leið í 
innsiglinguna inn sundin þegar 
drapst á báðum vélum samtímis og 
öll stjórntæki duttu út,“ segir Guð-
mundur. Skipið hafi þá verið á 
minnstu ferð, sex og hálfri sjómílu 
enda innsiglingin þröng.

„Þá var gefin sú fyrirskipun að 
láta ankeri falla, aðallega til að 
reyna að draga úr ferð skipsins.“ 
Við það beygði skipið af leið og 
lenti upp í sandbakka. Annars hefði 
það lent í grjóthleðslu við flugvöll-
inn. „Þannig að það má segja að af 
tvennu illu þá er betra að stranda 
þarna,“ segir Guðmundur. Við-

brögð hafi því 
verið alveg rétt.

Hann segir 
mjög óvenjulegt 
að báðar vélar 
skips drepi á sér 
á sama tíma. 
„Vélarnar voru 
alls ekki undir 
neinu álagi því 
þegar við tökum 
skip hérna inn 

sundið þá tökum við það alltaf á 
hægustu ferð því það má ekkert 
fara úrskeiðis.“

Hann segir að það hafi skipt 
sköpum hversu fljótt var hægt að 
tengja línu í skipið og varna því að 
það legðist þvert fyrir innsigling-
una. 

Um fimmtán mínútum eftir 
strandið komst fyrri vélin í gang. 
„Hálftíma síðar kom sú seinni inn 
og eftir að við vorum komnir með 
afl á báðar vélar þá tókst að losa 
skipið af strandstað með hjálp 

hafnsögubátsins.“ Enn var ekkert 
afl á stjórntækjum skipsins svo 
hafnsögubáturinn ýtti því upp að 
bryggju.

Kafari skoðaði skipið og fullviss-
aði sig um að engar skemmdir 
væru á botni þess en töluverð olía 
er í tönkum þess.

Guðmundur segir að talsvert 
högg hafi komið á skipið við strand-
ið. „Það er stóralvarlegt mál ef 
olíuskip stranda en sem betur fer 
fór þetta ekki illa.“ Margar flotkví-
ar eru í Skutulsfirði, meðal annars 
þorskeldiskvíar. Mikil verðmæti 
hefðu því getað tapast fyrir utan 
tjón sem olíuleki getur haft á nátt-
úruna.

Þrír menn frá útgerðinni eru 
væntanlegir til Ísafjarðar í dag til 
að fara yfir málin. Á meðan bíður 
skipið við bryggju á Ísafirði. „Ég 
talaði við skipstjórann og hann gat 
ekki útskýrt hvað það var sem í 
raun og veru gerðist,“ segir Guð-
mundur.  olav@frettabladid.is

Rétt viðbrögð komu 
í veg fyrir stórslys
Viðbrögð skipstjórnenda olíuskips sem missti allt vélarafl í innsiglingunni við 

Ísafjarðarhöfn komu í veg fyrir að skipið strandaði í grjóti við flugvöllinn. Olíu-

leki hefði getað valdið miklu tjóni í fiskeldiskvíum og á lífríki Skutulsfjarðar.

FRÁ STANDSTAÐ Leoni Theresa, 90 metra langt og 2.300 brúttótonna olíuskip með tólf manna rússneskri áhöfn á standstað við 
innsiglinguna við Ísafjörð á þriðjudagskvöldið.  MYND/HALLDÓR SVEINBJÖRNSSON

GUÐMUNDUR M. 
KRISTJÁNSSON

ATVINNA Byrjað verður að hleypa 
vatni að Ufsarstíflu í Jökulsá í 
Fljótsdal í dag. Meðal starfs-
manna Ístaks þar er hin 22 ára 
Víkurmær, Sigrún Bjarnadóttir, 
sem hefur unnið við virkjanirnar 
norðan Vatnajökuls í rúm tvö ár. 
Þar stýrir hún hinum ýmsu 
tækjum enda tók hún bæði 
meirapróf og vinnuvélapróf áður 
en hún hélt á fjöll og slík réttindi 
segir hún hefð í sinni fjölskyldu. 

Hún segir vélavinnuna betur 
borgaða en mörg störf á láglend-
inu og lífið frábært á fjöllum.

 Sjá sérblaðið Verk að vinna í miðju blaðsins

 - gun

Sigrún Bjarnadóttir vélastjóri:

Betri laun en á 
láglendinu

SIGRÚN BJARNADÓTTIR

UMHVERFISMÁL Umhverfisstofnun 
gaf út í gær starfsleyfi vegna 
álvers í Helguvík. Heimilt verður 
að framleiða allt að 250.000 tonn 
af áli árlega.

Norðuráli verður meðal annars 
skylt að nýta sér bestu fáanlegu 
tækni við mengunarvarnir.

Enn á eftir að tryggja álverinu 
losunarheimildir og raforkuflutn-
ingar eru í óvissu. 

Kristín Linda Árnadóttir, 
forstjóri Umhverfisstofnunar, 
segir þetta hafa verið reglulega 
útgáfu á starfsleyfi. Fleira þurfi 
þó til áður en álverið hefji 
starfsemi. Til dæmis  fyrr-
greindar losunarheimildir. - kóþ

Umhverfisstofnun:

Gaf út starfsleyfi 
álvers í Helguvík

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu lýsir eftir 
þrítugum manni, Ivan Konoval-
enko að nafni. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins er hann 
grunaður um að hafa stungið 
mann í lærið á Mánagötu aðfara-
nótt sunnudags og hefur hann 
verið á flótta undan lögreglu.

Þrír hafa verið handteknir 
vegna málsins. Tveir verða í 
gæsluvarðhaldi þar til á morgun 
en einum var sleppt eftir yfir-
heyrslur.  - jse/jss

Hnífstungan á Mánagötu:

Hættulegur 
maður á flótta

DÝRALÍF Lögreglunni á Ísafirði var 
tilkynnt um hnúfubak sem rekið 
hafði á fjöru í Þernuvík við Ísa-
fjarðardjúp í gær. Þegar lögregla 
kom á vettvang var hvalurinn hins 
vegar horfinn. 

Lögreglumaður sem Fréttablað-
ið hafði samband við sagði í glettni 
að eflaust hefði hvalurinn áttað 
sig á því hver ætti hús þar fyrir 
ofan fjöruna og drifið sig á brott. 
Húsráðandi þar er nefnilega Kon-
ráð Eggertsson sem líklegast er 
þekktasti hvalveiðimaður lands-
ins.

„Það kemur mér ekkert á óvart 
að þarna hafi verið hvalur því það 
hefur verið mikið líf í Djúpinu,“ 
segir Guðjón A. Kristjánsson, for-

maður Frjálslynda flokksins, en 
hann á sumarhús í Þernuvík. „Nú 
og ef hvalurinn hefur verið eitt-
hvað leiður á lífinu þá hefur það 
verið alveg gráupplagt að taka 
land í fjörunni hjá Konráði,“ segir 
hann.

Á ísfirska fréttavefnum segir 
Konráð frá því að Eyþór Þórðar-
son á Fiskistofu hefði séð dýrið á 
lífi í fjörunni.  - jse

Tilkynnt um hnúfubak í fjörunni í Þernuvík í Ísafjarðardjúpi:

Hvalur í túnfætinum hjá 
Konna hvalveiðimanni

KONRÁÐ EGGERTSSON Venjulega þarf 
hvalveiðimaðurinn að láta úr höfn til 
að finna bráðina en Djúpsmenn sem 

Fréttablaðið hafði samband við gantast 
með það að nú hafi hvalurinn leitað 

veiðimanninn uppi.

IVAN KONOVALENKO Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu lýsir eftir honum.

HEILBRIGÐISMÁL Tveggja sólar-
hringa verkfall ljósmæðra hófst á 
miðnætti í nótt, eftir að samninga-
fundi ljósmæðra og ríkisins lauk 
án árangurs. Næsti fundur verður 
á föstudag. Guðlaug Einarsdóttir, 
formaður Ljósmæðrafélagsins, 
segir ekkert nýtt hafa komið fram 
í gær.

Ljósmæður hittust á vel sóttum 
félagsfundi í gær og ræddu 
stöðuna. Guðlaug segir ríkissátta-
semjara hafa mælst til að hún 
kynnti niðurstöðu samningarfund-
arins í baklandi hennar. Fram hafi 
komið að fullur einhugur sé meðal 
ljósmæðra um að halda áfram 
baráttunni og Guðlaug segist hafa 
fullt umboð til að halda uppi 
kröfum stéttarinnar.  - ghs, kóþ

Ljósmæðrafélagið:

Aftur verkfall

UMHVERFISMÁL „Einangrið húsin 
ykkar betur, við stefnum inn í nýja 
litla-ísöld, líkari þeirri sem var á 
17. öld. Og veturnir verða því 
miður mjög kaldir á Norðurlönd-
unum,“ segir Fred Goldberg, sem 
flytur erindið Sólin stjórnar öllu í 
Norræna húsinu í dag.

Goldberg telur að mannleg áhrif 
á loftslagsbreytingar séu meira en 
lítið ofmetin. Mannkyn hafi ekki 
einu sinni mælanleg áhrif á þær.

„Enginn talar um það að vatns-
gufur jafngilda um 98 prósentum 
af þessum áhrifum, en koltvíoxíð 
einu prósenti. Af þessu eina pró-
senti eru einungis fjögur prósent 
af völdum manna,“ segir hann.

Goldberg fullyrðir jafnframt að 
á síðustu tíu árum hafi engin hnatt-
ræn hlýnun verið. Á áttunda ára-
tugnum hafi verið helmingi fleiri 
veðurstöðvar en voru eftir á þeim 
tíunda. 

Þetta rekur hann til endaloka 
Sovétríkjanna, með þeim hafi 
horfið flestar veðurstöðvar á köld-
um svæðum Rússlands.

Goldberg, sem er vélaverkfræð-
ingur að mennt, mun einnig kunn-
gjöra rannsóknir sínar á haf-
straumum í dag. Þeir orsaki 
loftslagsbreytingar, en hvernig 
það gerist vill hann geyma til fyr-
irlestrarins, sem hefst klukkan 
15.00. - kóþ

Fred Goldberg flytur erindi um loftslagsmál í Norræna húsinu í dag:

Stefnum inn í nýja litla-ísöld

FRED GOLDBERG Kom hingað beint 
frá Grænlandi og dvelur hér á vegum 
sænska sendiráðsins, sem hélt honum 
og félögum hans móttöku í gærkvöldi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

IÐNAÐUR „Við munum aldrei 
fallast á að Jökulsá á Fjöllum 
verði tekin og ég tel að verkefnis-
stjórnin muni ekki eyða miklum 
tíma eða fé í að meta þann kost, 
eða Gullfoss og Geysi, það virkar 
eiginlega hálfkjánalega að hugsa 
til þess,“ segir Össur Skarphéð-
insson iðnaðarráðherra.

Unnið er að rammaáætlun um 
nýtingu vatnsafls og jarðvarma 
og mun verkefnisstjórn meta 
flesta virkjunarkosti landsins.

Össur segir margt í virkjana-
hugmyndum fortíðar virka 
„absúrd“. Hann hafi þannig séð 
skýrslu sem fjallaði um eina sjö 
virkjunarkosti í því sem nú heitir 
Vatnajökulsþjóðgarður.      - kóþ

Iðnaðarráðherra um virkjanir:

Hálfkjánalegt 
að meta Geysi

SPURNING DAGSINS
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EFTIR

SKIPULAGSMÁL „Við erum að 
minnka byggingamagnið og lækka 
byggingarnar næst núverandi 
byggð,“ segir Júlíus Vífill Ingv-
arsson, formaður skipulagsráðs 
um nýja skipulagsforsögn að deili-
skipulagsbreytingu fyrir Keilu-
granda 1 sem samþykkt var í 
skipulagsráði í gær.

Í tillögunni segir að miða skuli 
við að heimilt verði að byggja 60 
til 80 íbúðir á lóðinni en miklar 
deilur spunnust um fyrri tillögu 
sem gerði ráð fyrir níu hæða 
byggingum og allt að 130 íbúðum.

Nágrannar gerðu þá athuga-
semdir við stærð og umfang bygg-
inganna og miklar umræður 

spunnust í borgarstjórn þar sem 
hart var tekist á. Svo fór að fyrri 

tillögum var synjað á fundi skipu-
lagsráðs hinn 16. apríl 2008. Í nýju 
tillögunum segir að hæð bygginga 
á reitnum skuli vera að jafnaði 3 
til 5 hæðir en miða skal við að 
heimilt verði að byggja allt að 9 
hæðir að hluta til á norðanverðum 
reitnum.

Júlíus Vífill segir málið hafa 
verið afgreitt með nýrri forsögn 
til kynningar að nýju. 

„Þetta var ekki afgreitt með 
breytingum, eins og stundum er 
gert þegar athugasemdir eru 
gerðar heldur var gerð ný forsögn 
sem  tekur mjög mikið mið af 
þeim athugasemdum sem komu 
við fyrri auglýsingu.“  - ovd

Ný skipulagsforsögn fyrir Keilugranda gerir ráð fyrir 60 til 80 íbúðum í stað 130:

Vonast til að sætta sjónarmið

ELDRI TILLAGAN Nokkur styr stóð um 
eldri tillöguna þar sem gert var ráð fyrir 
um 130 íbúðum.

VIÐSKIPTI Úrvalsvísitalan lækkaði 
um 1,07 prósent í gær og stendur 
hún í 3.968 stigum. Þetta var 
fyrsti dagurinn í rúm þrjú ár sem 
vísitalan endar undir 4.000 stiga 
múrnum. Vísitalan er nú á 
svipuðum slóðum og hún var 11. 
maí árið 2005, líkt og greiningar-
deild Kaupþings benti á í 
Hálffimmfréttum í gær. 

Gengi hlutabréfa Century 
Aluminum, móðurfélags álversins 
á Grundartanga, er það eina sem 
hefur hækkað frá áramótum, eða 
um 2,49 prósent. Mesta fallið er í 
bókum Eimskips, en gengi bréfa í 
félaginu hefur fallið um 70 
prósent á tímabilinu. Fast á hæla 
þess koma Exista, Spron og 
Teymi en gengi þeirra allra hefur 
fallið um 60 prósent eða meira. 
Eru þá ótalin þau félög sem hafa 
fallið mikið og verið tekin af 
markaði. - jab

Úrvalsvísitalan flýgur lágflug:

Komin undir 
4.000 stigin

EFNAHAGSMÁL Viðræður hafa átt 
sér stað milli forystu ASÍ og Sam-
taka atvinnulífsins, SA, um sam-
eiginlegar leiðir til að koma á ró í 
efnahagslífinu og á vinnumark-
aði. Rætt er um að flýta endur-
skoðun kjarasamninga sem eiga 
að koma til endurskoðunar á 
næsta ári. SA hefur kynnt tillög-
ur í tólf punktum þar sem lagt er 
til að tekinn verði upp erlendur 
gjaldmiðill hér á landi. 

„Þetta er bara gamla tuggan 
um einkavæðingu í skólakerfinu, 
einkavæðingu á Íbúðalánasjóði, í 
heilbrigðiskerfinu og aukinn 
sveigjanleika. Það eina sem er 
nýtt er að SA lýsir áhuga á því að 
skoða upptöku evru á grundvelli 
EES-samningsins og opnar hurð-
ina aðeins lengra. En þetta á ekk-
ert skylt við þjóðarsátt. Þetta er 
ekkert formlegt, engin tilboð, 
bara óformlegt spjall,“ segir 
Kristján Gunnarsson, formaður 
Starfsgreinasambandsins, SGS, 
og telur umræðuna storm í vatns-
glasi. 

Grétar Þorsteinsson, forseti 
ASÍ, segir að SA-menn hafi kynnt 
tólf punkta hugmyndirnar fyrir 
rúmri viku. Þeir séu nú að kynna 
landssamböndunum þær. „Við 
stefnum að því að vera komnir að 
niðurstöðu í þessu máli á ársfund-
inum okkar 23. og 24. október 
þannig að við getum lagt hana 
fyrir þingið. Við höfum lagt upp 
með að SA og ASÍ geti verið sam-
stíga en það liggur ekkert fyrir í 
því sambandi,“ segir hann.

„Þetta er ekki komið langt,“ 
segir Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri SA. „Við eigum 

eftir að ræða þetta, hver í sínum 
hópi og hver við annan og þroska 
þetta aðeins meira,“ segir hann. 

Vilhjálmur segir að aðilar 
vinnumarkaðarins hafi viðrað 
ýmsar hugmyndir en ekki sé farið 
að reyna á samstöðu. 

„Okkur ber skylda til að fara í 
gegnum allar hugmyndir og 
reyna að sjá á hverjum við fáum 
trú og um hvað gæti náðst sam-
staða,“ segir hann og bendir á að 
SA hafi lengi sagt að peninga-
stefnan sé komin á leiðarenda. Til 

þess að geta tekið upp evru og 
fengið aðild að EMU þurfi að upp-
fylla Maastricht-skilyrði um stöð-
ugleika og trúverðugleika í efna-
hagslífi. Það taki tíma.

Forsendunefnd kjarasamninga 
hefur hist reglulega upp á síð-
kastið. SA hefur áhuga á að flýta 
endurskoðun kjarasamninga og 
framlengja þá þannig að ró kom-
ist á vinnumarkaði. 

Tillögurnar tólf eru meðal ann-
ars lagðar fram í þessum tilgangi.
 ghs@frettabladid.is

Eina nýja tillagan er 
upptaka evrunnar 
ASÍ og SA stefna að því að vera samstiga í lausn á efnahagsvandanum. Forysta 

SA hefur kynnt tólf hugmyndir að lausn. Bara „gamla tuggan“ um einkavæð-

ingu, segir formaður SGS. SA vill hefja endurskoðun kjarasamninga fyrr. 

GETI VERIÐ SAMSTIGA Miðstjórn ASÍ fjallaði um tillögur SA á fundi sínum í gær. „Við 
höfum lagt upp með að SA og ASÍ geti verið samstiga,“ segir Grétar Þorsteinsson, 
forseti ASÍ.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KJARAMÁL Árni Mathiesen 
fjármálaráðherra kærir sig ekki 
um að tjá sig um ummæli 
Jóhönnu Sigurðardóttur félags-
málaráðherra um kjarabaráttu 
ljósmæðra. 

Í viðtali við RÚV í gær sagðist 
Jóhanna hafa fullan skilning á 
launakröfum ljósmæðra. 

Ljósmæður hafa krafist um 25 
prósent launaleiðréttingar. Þegar 
Fréttablaðið falaðist eftir viðtali 
við Árna í gær til að kanna 
afstöðu hans til málsins sagði 
Böðvar Jónsson, aðstoðarmaður 
hans, að Árni hefði engan hug á 
að tjá sig um málið. Jóhanna 
myndi sjálf svara fyrir skoðanir 
sínar.

Áframhaldandi verkföll 
ljósmæðra eru boðuð á næstunni.

 - kdk 

Kjarabarátta ljósmæðra:

Árni tjáir sig 
ekki um um-
mæli Jóhönnu

VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

London

París

Frankfurt

Friedrichshafen

Berlín

Alicante

Mallorca

Basel

Eindhoven

Las Palmas

New York

Orlando

San Francisco

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.

20°

21°

13°

15°

20°

19°

26°

26°

28°

24°

30°

31°

28°

27°

26°

23°

31°

18°

Á MORGUN 
3-10 m/s stífastur austast

LAUGARDAGUR 
5-10 m/s
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HELGARSPÁIN  
Suðlægar áttir 
verða ríkjandi um 
helgina, yfi rleitt 5-
10 m/s. Eru horfur 
á myndarlegum 
skúradembum á 
landinu sunnan og 
vestanverðu en á 
Norður- og Aust-
urlandi er dálítil 
hætta á skúrum 
á laugardag. Á 
sunnudag verður 
yfi rleitt þurrt  þar 
um slóðir. 

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

SUÐUR-KÓREA, AP Stjórnvöld í 
Suður-Kóreu héldu því fram í 
gær, að Kim Jong Il, leiðtogi 
Norður-Kóreu, hefði líklega 
fengið heilablóðfall en væri á 
góðum batavegi. 

Lee Dong-kwan, talsmaður 
forseta Suður-Kóreu, sagði að 
forsetinn hefði fengið upplýsing-
ar um þetta frá leyniþjónustu 
landsins.

Stjórnvöld í Norður-Kóreu 
fullyrða hins vegar að ekkert sé 
hæft í þessum sögusögnum, 
enginn krankleiki hrjái Kim Jong 
Il. Þau hafa þó ekki gefið 
skýringar á fjarveru hans á 
hátíðinni.  - gb

Heilsufar Kims Jong Il:

Fékk líklega 
heilablóðfall

BANDARÍKIN, AP Barack Obama, 
forsetaefni repúblikana í 
Bandaríkjunum, sagðist í gær 
hafa fengið nóg af því að rep-
úblikanar reyndu „með lygum og 
gervihneykslun“ að vinna sigur á 
ný í kosningum.

Stuðningsmenn Johns McCain, 
forsetaefnis repúblikana, höfðu 
sagst hneykslaðir á því að Obama 
hafi gert lítið úr varaforsetaefn-
inu Söruh Palin með því að segja 
að það dugi ekki „að setja varalit 
á svín, það verður samt svín 
áfram“.

Obama var þar að tala um þær 
áherslur, sem McCain leggur nú á 
að gera þurfi breytingar í 
bandarískum stjórnmálum, en 
breytingar hafa verið aðal-
áhersluefni Obama í kosningabar-
áttunni.  - gb

Obama ómyrkur í máli:

Segir andstæð-
inga sína ljúga

TAÍLAND, AP Samak Sundaravej, 
sem neyddist til að segja af sér 
sem forsætisráðherra Taílands á 

þriðjudag, fær 
embættið á ný á 
morgun, eins og 
reiknað hafði 
verið með. 

Stjórnlagadóm-
stóll kvað upp 
þann úrskurð á 
þriðjudag að 
Samak og 
ríkisstjórn hans 
ættu að segja af 

sér vegna þess að Samak hafði 
þegið laun frá einkafyrirtæki 
meðan hann gegndi opinberu 
embætti.

Stjórnin hefur þó enn meirihluta 
á þingi og fær nýtt umboð þegar 
þing kemur saman á morgun.   - gb

Samak Sundaravej:

Verður forsætis-
ráðherra á ný

SAMAK SUND-
ARAVEJ

GENGIÐ 10.09.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

169,1668
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 90,95  91,39

159,75  160,53

128,09  128,81

17,174  17,274

15,895  15,989

13,463  13,541

0,8459  0,8509

139,94  140,78

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



Gildir til 17. september eða á meðan 
birgðir endast.

Ísskápur Electrolux
Kælir/frystir, 176x90.5x68x2 
sm. Kælirými 357 ltr. Frystir 
165 ltr. Hurðir stál, aðrir fletir 
svartir
1839907

198.990
227.700

Ofn
Electrolux
Blástursofn úr 
ryðfríu stáli, 
3 falt gler í hurð, 
barnalæsing.
1830118

3
ÁRA

ÁBYRGÐ

3
ÁRA

ÁBYRGÐ

76.990

22.790
32.630

30%
AFSLÁTTUR

Salernisskál
Vegghengd, seta fylgir. Siflon húð sem gerir þrif auðveldari.
8076003

Háfur
Amica OWC96791, 90 sm, eyja, stál
1850557

39.990

Örbylgjuofn
Bomann, hvítur, 17 ltr. 700WM / 1000W grill
1840897

Örbylgjuofn
Bomann, hvítur, 17 ltr. 700W
1840893

9.990
17.695

5.990
10.395

55%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

Þurrkari
EDE 36130W, 

m/barka
1805460

45.990
3

ÁRA
ÁBYRGÐ

Blöndunartæki
Baðkar, sturtu
8000590

13.899
23.180

Eldhúsvaskur
1,5 h, m borði, 98 x 48 sm
8032550

20.990
34.180
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ALÞINGI Frumvarp um sjúkra-
tryggingar varð að lögum í gær. 
Með þeim verða öll verk innan 
heilbrigðisþjónustunnar kostnað-
argreind og fjármagn mun fylgja 
sjúklingum milli stofnana. 

Ásta Möller, formaður heil-
brigðisnefndar, segir að með 
nákvæmari skilgreiningu muni 
stofnanir ákveða hvaða verk þurfi 
að vinna innan veggja þeirra og 
hver ekki. Einnig megi hugsa sér 
að stofnun geti samið við einkaað-
ila um að veita tiltekna þjónustu. 
Heilbrigðiskerfið verði áfram 

félagslegt og 
fráleitt sé að 
tala um einka-
væðingu þess.

Ásta segir 
notendur heil-
brigðisþjónust-
unnar ekki 
verða vara við 
breytingar fyrst 
um sinn en til 
lengri tíma litið 

finni þeir fyrir bættu heilbrigðis-
kerfi. „Þá eiga sjúklingar að geta 
gengið að vísri heilbrigðisþjón-
ustu og biðlistar eiga að vera und-
antekning,“ segir Ásta. Þetta muni 
gerast eftir að heilbrigðisstofnan-
ir hafi skilgreint sig upp á nýtt í 
ljósi samninga við Sjúkratrygg-
ingastofnun. „Þá eiga þær að geta 
sinnt sjúklingum sínum betur, það 
verður meira eftirlit með gæðum 
og árangri og því meira aðhald.“

Hún telur að starfsfólk innan 
heilbrigðiskerfisins verði helst 
vart við breytt kerfi með mark-
vissari vinnubrögðum sem af því 
hljótist. „Og það ánægjulega er að 

starfsfólkið er mjög tilbúið til að 
taka þátt í þessum breytingum. 
Stjórnendur og fagfélög hafa kall-
að eftir breytingum og telja að 
þær séu til hagsbóta fyrir þjónust-
una í heild.“

Helstu áhrif nýs fyrirkomulags 
munu gæta hjá hinu opinbera sem  
fær, að sögn Ástu, betri yfirsýn 

yfir hvaða þjónustu það vill kaupa. 
„Það verður hægt að rýna betur í 
kostnaðarhliðina og sjá hvar hag-
kvæmasta nýtingin er með tilliti 
til gæða auk þess sem hægt verð-
ur að bera saman mismunandi val-
kosti og hlúa að samkeppni í 
gæðum innan þjónustunnar.“

Ásta segir að með lögunum um 
sjúkratryggingar megi segja að 
settur sé punktur aftan við tals-
verðar breytingar sem gerðar 
hafa verið á heilbrigðiskerfinu 
síðustu misseri. Grunnlöggjöfin 
liggi fyrir. Næstu stóru lagabreyt-
ingar í málaflokknum verði hugs-
anlega endurskoðun laga um heil-
brigðisstéttir.  bjorn@frettabladid.is

Biðlistum á að fækka 
í nýju tryggingakerfi 
Ný lög um sjúkratryggingar geta leitt af sér aukinn einkarekstur í heilbrigðis-

þjónustu. Ásta Möller segir stofnanir þurfa að skilgreina hvaða þjónustu þær 

ætli að veita. Áhrif nýja kerfisins verði jákvæð fyrir sjúklinga, starfsfólk og ríkið.

Á GÖNGUNUM Formaður heilbrigðisnefndar Alþingis telur að ný lög um sjúkratrygg-
ingar bæti allar hliðar heilbrigðiskerfisins. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÁSTA MÖLLER

ALÞINGI „Ég er mjög ósátt við þetta. Nefndin hafði 
allan þann tíma sem hún þurfti til að skoða málið,“ 
segir Alma Lísa Jóhannsdóttir, þingmaður VG, um 
þá niðurstöðu meirihluta allsherjarnefndar að 
leggja ekki til þá breytingu á lögum um nálgunar-
bann að úrskurðarvald verði fært frá dómara til 
lögreglu eða saksóknara.

Ágúst Ólafur Ágústsson, varaformaður nefndar-
innar, sagði í Fréttablaðinu í gær að fram hafi 
komið upplýsingar um að hugsanlega myndi 
meðferð nálgunarbannsmála þyngjast og lengjast 
við slíkan flutning valdsins, meðal annars vegna 
andmælaréttar geranda. Þá hafi komið upp 
efasemdir um hvort það væri í raun rétt skref að 
fela lögreglu og/eða saksóknara úrskurðarvaldið. 
Því kalli nefndin eftir úttekt. 

Þessu er Anna Lísa ósammála. „Við höfum 
reynslu hinna Norðurlandanna og Austurríkis. 

Gögnin eru til. Þetta er bara fyrirsláttur,“ segir 
hún. „Það er hægt að færa menn fyrir dómara og 
leyfa þeim að njóta andmælaréttar þar. 

Anna Lísa segir flokk sinn skoða hvort frumvarp 
um breytingar á lögunum verði lagt fram á 
haustþingi.  - bþs

Vinstri græn ósátt við fyrirhugaðar breytingar á lögunum um nálgunarbann:

Fyrirsláttur í meirihlutanum 

FÆREYJAR Kakkalakkar gera 
Færeyinga órólega þessa dagana 
því talin eru hætta á því að 
kvikindin berist frá skipi í land, 
geri sig heimakomna þar og nái 
fótfestu. 

Skipið, sem er frá Suður-
Evrópu, kom að landi í Færeyj-
um til að leita aðstoðar vegna 
kakkalakkafaraldurs um borð, að 
sögn Aftonbladet. 

Skordýrafræðingurinn Jens-
Kjeld Jensen telur að veruleg 
hætta sé á því að kvenkyns 
kakkalakkar fari í land í góða 
veðrinu sem er í Færeyjum og 
taki sér bólfestu þar. „Ef það 
gerist þá er næstum ómögulegt 
að losna við þá,“ segir hann. 
Hann segir hættu á að matur 
geti sýkst af völdum kakkalakk-
anna. - ghs

Færeyingar órólegir:

Hætta á kakka-
lakkafaraldri

GEORGÍA Tsotne Gamsakhurdia, 
sonur Zviad Gamsakhurdia 
fyrrverandi forseta Georgíu, hefur 
verið handtekinn grunaður um 
njósnir í þágu Rússa og samsæri 
gegn georgískum stjórnvöldum. 
Gamsakhurdia neitar öllum 
ásökunum. Hann var handtekinn á 
flugvellinum í Tíblisi í síðustu viku 
að sögn Georgian Times. 

Ásakanirnar komu fyrst fram í 
nóvember í fyrra þegar óeirðalög-
reglan í Georgíu leysti upp 
mótmæli gegn ríkisstjórninni.
Svipaðar ásakanir hafa komið 
fram gagnvart leiðtogum annarra 
stjórnarandstöðuflokka í Georgíu. 
 - ghs

Stjórnvöld í Georgíu:

Ásaka forseta-
son um landráð

VIÐSKIPTI Viðskiptadómstóll í 
Danmörku lýsti í gær yfir 
gjaldþroti danska fjárfestingafé-
lagsins Stones Invest. Áður hafði 
verið fallist á greiðslustöðvun 
félagsins að kröfu íslenska 
fasteignafélagsins Landic 
Property. 

Danska dagblaðið Börsen segir 
skuldir félagsins nema fjórum 
milljörðum danskra króna, 
jafnvirði tæpra 70 milljarða 
íslenskra.

Stones Invest keypti fasteigna-
þróunarfélagið Keops Develop-
ment seint í maí síðastliðnum. 
Landic rifti hins vegar kaupsamn-
ingi í ágúst vegna vanefnda og 
hefur krafist þess að fá 2,5 
milljónir danskra króna endur-
greiddar þar sem ekkert varð af 
kaupum.  - jab

Danirnir í djúpu skuldafeni:

Stones Invest 
lýst gjaldþrota

ALMA LÍSA Er ósátt við niðurstöðu 
meirihluta allsherjarnefndar.

Þá eiga sjúklingar að geta 

gengið að vísri heilbrigðis-

þjónustu og biðlistar eiga að vera 

undantekning.

ÁSTA MÖLLER 
FORMAÐUR HEILBRIGÐISNEFNDAR

SMURT SKORIÐ

Býðst að taka þátt í nýjum 
hátíðarbrönsi á fimm stjörnu hóteli

SS ÁLEGG - GERIR ÞAÐ GOTT

BEIKON Á 
KROSSGÖTUM!

SMURT SKORIÐ

Skjálfhentur maður sullaði kaffi á 
eldhúsborðið – munaði 3 sm.

SS ÁLEGG - GERIR ÞAÐ GOTT

HUNANGSSKINKA 
Í HÁSKA!

SMURT SKORIÐ

Naut lífsins í kotasælunni 
um helgina.

SS ÁLEGG - GERIR ÞAÐ GOTT

DEKURDAGAR HJÁ LÉTTU 
KJÚKLINGAÁLEGGI!

SMURT SKORIÐ

Fór mikinn á góðgerðarsamkomu 
ásamt létt majónesi, salati og
grófu brauði

SS ÁLEGG - GERIR ÞAÐ GOTT

LÉTT PEPPERÓNÍ LÆTUR 
GOTT AF SÉR LEIÐA!

SMURT SKORIÐ

Kranamaður tárfelldi af gleði yfir 
nestinu sínu í kaffipásu síðdegis.

SS ÁLEGG - GERIR ÞAÐ GOTT

NAUT 
NAUTAVÖÐVANS!

SMURT SKORIÐ

Kom fram á flatbrauði á 
tangódögum í Sandgerði.

SS ÁLEGG - GERIR ÞAÐ GOTT

PEPPERÓNÍ Í 
KRÖPPUM DANSI!

SMURT SKORIÐ

Þóttist vera venjuleg skinka í 
kaffipásu iðnaðarmanna á Húsavík.

SS ÁLEGG - GERIR ÞAÐ GOTT

BRÖGÐÓTT 
BEIKONSKINKA!

SMURT SKORIÐ

Fjölskylda úr Hlíðunum tók með sér 
nesti í sólarlandaferðina.

SS ÁLEGG - GERIR ÞAÐ GOTT

SPÆGIPYLSA 
Á SPÁNI!

SMURT SKORIÐ

Sleit áralöngu sambandi við 
flatköku – sást með gerlausu brauði 
í innkaupakerru.

SS ÁLEGG - GERIR ÞAÐ GOTT

LÉTT HANGIÁLEGG 
Á LAUSU!

Þú getur alltaf treyst 
á prinsinn

Hlíðasmára 8 • 201 Kópavogi •  s: 554 7200
 Reykjavíkurvegi 68 • 220 Hafnarfirði • s: 5557220

 www.hafid.is

Fylgist þú með Ólympíuleikum 
fatlaðra? 

Já  25%
Nei  75%

SPURNING DAGSINS Í DAG

 Telur þú að sameina ætti sveit-
arfélög á Vestfjörðum í eitt?

Segðu skoðun þína á visir.is

SVISS, AP Fagnaðarlæti brutust út í gær meðal vís-
indamanna í öreindarannsóknastöðinni CERN í 
Sviss þegar ljóst var að fyrsta tilraunin hafði tekist 
eins og til var ætlast.

Klukkan 8.26 að íslenskum tíma höfðu fyrstu rót-
eindirnar farið hring réttsælis eftir 27 kílómetra 
löngu neðanjarðarröri, og fimm stundum síðar hafði 
róteindum einnig verið skotið rangsælis eftir rör-
inu.

Á næstu vikum og mánuðum verða svo gerðar til-
raunir með að láta öreindirnar rekast á svo líkja 
megi eftir aðstæðum við upphaf heimsins, sekúndu-
brotum eftir Miklahvell. Vísindamenn eru sann-
færðir um, að þær upplýsingar sem fást úr þessum 
tilraunum, muni innan fárra ára leiða af sér nýja 
byltingu í eðlisfræði.

Víða um heim hafa komist á kreik sögur um að til-
raunirnar í Sviss geti orðið upphafið að endalokum 
mannkynsins. Úr árekstrum öreindanna verði til 
svarthol sem hratt og örugglega muni tortíma jörð-
inni.

„Þetta er þvæla,“ sagði James Gilles, fjölmiðla-
fulltrúi CERN. Það hættulegasta, sem gerst gæti, sé 
að öreindir á næstum því ljóshraða fari út af spor-

inu, en áhrifin yrðu aldrei meiri en þau að hraðallinn 
skemmdist. Sem væri vissulega nógu slæmt, en þó 
enginn heimsendir. - gb

Fyrstu tilraunirnar í stóra öreindahraðlinum í Sviss gengu vel:

Eiga von á nýrri byltingu

FYRSTU TILRAUNIRNAR Vísindamenn í öreindarannsókna-
stöðinni CERN í Sviss fylgdust spenntir með framgangi fyrstu 
tilraunanna í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KJÖRKASSINN
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SAMGÖNGUMÁL „Það er verið að útvíkka 
starfsemi fyrirtækisins verulega, það er rétt. 
Það var farið í stefnumótunarvinnu árið 2006 
og niðurstaðan var að auka þjónustuna. Eins til 
að takast á við afnám einkaréttar sem fram 
undan er 2011 og efla fyrirtækið til að takast á 
við þá breytingu,“ segir Ingimundur Sigurp-
álsson, forstjóri Íslandspósts.

Spurður um gagnrýni á að hlutafélag í eigu 
ríkisins sé að styrkja sig á flutningamarkaði 
og hvort það sé réttlætanlegt, segir Ingimund-
ur að stjórnin telji að svo sé. 

„Stjórnendur Íslandspósts hafa komist að 
þeirri niðurstöðu að þetta sé nauðsynlegt til að 
reka þetta fyrirtæki eins og því er ætlað að 
starfa. Þetta er eins og hvert annað fyrirtæki 
að stjórn ber ábyrgð á því að reka fyrirtækið á 
hagkvæman hátt og þjónusta þá aðila sem 

skipta við það. Við teljum að með þessum 
hætti gerum við það best og þess vegna fórum 
við út í þetta.“

Hvort flutningaþjónusta Íslandspósts hamli 
ekki starfsemi einkarekinna fyrirtækja á sama 
markaði segir Ingimundur að það sé ekki víst. 
„Það má halda því fram á hinn veginn að 
Íslandspóstur efli samkeppni á ýmsum 
sviðum.“

Hann telur að ef velta á fyrir sér hvort 
Íslandspóstur eigi að keppa við einkaaðila 
megi eins spyrja hvort það sé eðlilegt að ríkið 
eigi fyrirtækið. „Eignarhaldið er pólitísk 
spurning en við verðum að veita þjónustu eins 
og önnur fyrirtæki á markaði, óháð eignar-
haldi.“ Hann segir breytingarnar ekki 
undirbúning að sölu fyrirtækisins af hálfu 
stjórnar og starfsmanna Íslandspósts.  - shá

1 Við hvaða götu á að lyfta 
gömlu húsi ofan á þriggja 
hæða hús?

2 Forseti hvaða lands þurfti að 
segja af sér vegna þess að hann 
kom fram í matreiðsluþáttum?

3 Hver leikstýrir næsta ára-
mótaskaupi?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 50

Innbrot í Hafnarfirði
Brotist var inn í tvö fyrirtæki í 
Hafnarfirði í fyrrinótt. Brotist var inn 
á skemmtistaðinn Sportbarinn og 
innbrot í fyrirtæki þar skammt frá. 
Ekki liggur fyrir hverju var stolið. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

VIÐSKIPTI Stjórn Sparisjóðs 
Mýrasýslu (SPM) hefur ákveðið að 
loka afgreiðslu útibúsins við 
Stillholt á Akranesi frá næstu mán-
aðamótum. Þremur starfsmönnum 
hefur verið sagt upp. 

Fréttavefur Skessuhorns segir 
viðskiptavini útibúsins hafa fengið 
bréf þessa efnis í fyrradag og þar 
sagt að útibúið, sem var opnað 
fyrir tveimur árum, hafi átt í 
harðri samkeppni við hina bankana 
og ekki náð fótfestu. Þá sé einingin 
óarðbær og sé lokunin liður í 
hagræðingu.  Sparisjóður Mýra-
sýslu tapaði 4,6 milljörðum króna á 
fyrri hluta árs. 

Ekki náðist í Bernhard Þór 
Bernhardsson sparisjóðsstjóra í 
gær.  - jab

SPM lokar útibúi á Akranesi:

Óarðbær eining

Eldur í tauþurrkara
Tilkynnt var um mikinn reyk vegna 
elds í tauþurrkara í íbúð við Brekku-
stíg í Reykjanesbæ um klukkan hálf 
fjögur aðfaranótt miðvikudagsins. Engir 
reykskynjarar voru í íbúðinni en ungbarn 
vakti foreldra sína með gráti sem þá 
urðu vör við reykinn. Slökkvilið slökkti 
eldinn og reykræsti íbúðina. Foreldrarnir 
og barnið fengu að fara heim eftir skoð-
un á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja.

SAMGÖNGUMÁL Íslandspóstur, sem 
er hlutafélag að fullu í eigu ríkis-
ins, hefur breytt skilgreiningu 
sinni á hlutverki fyrirtækisins. 
Hingað til hefur fyrirtækið ein-
beitt sér að því að veita almenna 
og sérhæfða bréfa- pakka- og send-
ingaþjónustu en nú horfir fyrir-
tækið til þjónustu á sviði dreifing-
ar-, samskipta- og flutningalausna. 
Fyrirtækið er harðlega gagnrýnt 
fyrir að verja almannafé til upp-
byggingar í flutningum og þrengja 
að starfsemi einkarekinna fyrir-
tækja. Uppbyggingin mun kosta 
rúman milljarð króna.

Íslandspóstur er að ljúka við að 
byggja tíu ný pósthús á lands-
byggðinni. Í ársskýrslu fyrirtæk-
isins árið 2007 kemur fram að til-
gangurinn með húsunum sé að 
„auka möguleika fyrirtækisins til 
muna til sóknar á flutningamark-
aði og öðrum tengdum mörkuðum, 
þar sem húsin eru sérhönnuð með 
þarfir flutningafyrirtækis í 
huga“. 

Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins, segist sjá breytingar innan 
Íslandspósts sem þróun í þá átt að 
það verði selt einkaaðilum. „Einka-
réttur fyrirtækisins er að falla 
niður og því sé ég engin rök fyrir 

því að það sé í opinberri eigu yfir-
leitt. Það á að fá nýja hluthafa inn í 
fyrirtækið sem fyrst.“ 

Sigurður Kári Kristjánsson, 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins, 
segir að það hugnist sér ekki að 
Íslandspóstur standi í samkeppni 
við einkaaðila á markaði. „Og mér 
líst alls ekki á það ef fyrirtækið er 
nú farið að skilgreina sig á annan 
hátt sem gerir það að verkum að 
fyrirferð ríkisins á samkeppnis-
markaði aukist enn frekar en nú 
er; nóg er þó samt. Ég tel að þessi 
breyting, eins og hún horfir við 
mér, krefjist skýringar.“

Steingrímur J. Sigfússon, þing-
maður Vinstri grænna, gagnrýnir 
breyttar áherslur Íslandspósts 
afar hart. „Annars er kannski sér-
staklega gagnrýnivert hvað það 
stendur sig illa í að sinna sinni 
kjarnastarfsemi.“

Jörundur Jörundsson, fram-
kvæmdastjóri innanlandssviðs 
Samskipa, segir það með öllu 
ótækt að þurfa að keppa við ríkis-
fyrirtæki sem niðurgreiði þjón-
ustu með einkavörðum póstburð-
argjöldum. „Þetta er ekki flókið, 
skattfé landsmanna er nýtt til að 
niðurgreiða samkeppni og byggja 
upp flutningafyrirtæki á vegum 
ríkisins.” svavar@frettabladid.is

Rúmur milljarður í pósthús
Íslandspóstur hefur endurskilgreint hlutverk sitt sem flutningafyrirtæki. Fyrirtækið mun verja rúmum 

milljarði til að byggja tíu pósthús sem hönnuð eru fyrir flutningastarfsemi á helstu markaðssvæðum einka-

rekinna fyrirtækja. Framkvæmdastjóri hjá Samskipum segir ótækt að þurfa að keppa við ríkisfyrirtæki.

BREYTT HLUTVERK ÍSLANDSPÓSTS
2007: Hlutverk Íslandspósts er að veita almenna 
og sérhæfða bréfa-, pakka- og sendingarþjónustu 
fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Markaður og þjón-
ustusvæði er fyrst og fremst á Íslandi en félagið 
dreifir einnig sendingum til og frá öðrum löndum 
í gegnum víðtækt dreifinet póst- og flutningafyrir-
tækja um heim allan.

2008: Hlutverk Íslandspósts er að veita áreiðan-
lega þjónustu fyrir fyrirtæki og einstaklinga á sviði 
dreifingar-, samskipta- og flutningalausna, svo og á 
öðrum sviðum sem tengjast þeirri starfsemi.

NÝTT PÓSTHÚS Nýju pósthúsin verða tíu og sex verður 
breytt til að auðvelda samkeppni á flutningamarkaði.
 MYND/SKESSUHORN

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

VILHJÁLMUR 
EGILSSON

SIGURÐUR KÁRI 
KRISTJÁNSSON

Forstjóri Íslandspósts segir áherslur á flutningastarfsemi ekki þurfa að hamla samkeppni:

Undirbúa afnám einkaréttar árið 2011

Stjórnendur 

Íslandspósts 

hafa komist að þeirri 

niðurstöðu að þetta sé 

nauðsynlegt til að reka 

þetta fyrirtæki eins og 

því er ætlað að starfa.

INGIMUNDUR SIGUR-
PÁLSSON 
FORSTJÓRI ÍSLANDSPÓSTS

VEISTU SVARIÐ?
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STJÓRNMÁL „Kristinn tók þá 
ákvörðun á sínum tíma að fara 
gegn varaformanninum í þessari 
umræðu. Hann heldur því áfram 
og það er eðlilegt að varaformað-
urinn bregðist við.“ 

Þetta segir Jón Magnússon, 
þingmaður Frjálslynda flokksins, 
um skrif Kristins H. Gunnarsson-
ar þingflokksformanns og við-
brögð Magnúsar Þórs Hafsteins-
sonar varaformanns við þeim. 

Í pistli á síðu sinni bauð Krist-
inn nýkomna palestínska flótta-
menn velkomna og fór um leið  
nokkrum orðum um skyldur 
stjórnmálamanna í málefnum inn-
flytjenda. Með því skaut hann  
föstum skotum á Magnús Þór sem 
svaraði fyrir sig í Fréttablaðinu í 
gær. Sagði hann skrifin byggjast 
á fáfræði og fordómum og að ekki 
kæmi á óvart að Kristinn kæmi í 
bakið á samherjum sínum.

Jón Magnússon segir Kristin 
stöðugt leita að ágreiningsefnum 
og að slíkt sé ekki til að styrkja 
Frjálslynda flokkinn. Spurður 
hvort líklegt sé að komi til ein-
hvers konar uppgjörs í flokknum 
vegna þessa segir Jón að í stjórn-
málum komi stöðugt til uppgjöra 
með einum eða öðrum hætti.

Guðjón A. Kristjánsson formað-
ur sagðist í Fréttablaðinu ætla að 
reyna að miðla málum í deilu 
Kristins og Magnúsar. „Það væri 
ánægjulegt ef hann gerði það,“ 
sagði Jón Magnússon.

„Auðvitað bjóðum við fólk vel-
komið,“ segir Grétar Mar Jónsson 
þingmaður sem kveðst ekki skilja  
það mat Magnúsar að fordómar 
felist í skrifum Kristins. Hins 

vegar þurfi að halda til haga að 
andstaða Magnúsar við komu 
flóttamanna til Akraness á sínum 
tíma hafi byggst á áhyggjum af 
heimafólki sem ætti í félagsleg-
um vandræðum. „Auðvitað þarf 
að hugsa um það,“ segir hann.

Grétar segir slæmt fyrir flokk-
inn að varaformaður hans og þing-
flokksformaður deili, samstaða 
og samhugur séu hans sterkustu 
vopn. 

Á þriðjudag  hvatti stjórn Félags 
Frjálslynda flokksins í Eyjafirði 
Sigurjón Þórðarson, fyrrverandi 
þingmann, til að gefa kost á sér í 
embætti formanns á landsfundi í 
janúar. 

Grétari hugnast hugmyndin 
illa. „Mér líst ekkert á Sigurjón. 
Við erum með frábæran formann 
og það er engin ástæða til að 
hrinda honum af stalli.“

 bjorn@frettabladid.is

Segir Kristin H. leita 
að ágreiningsefnum
Jón Magnússon, þingmaður Frjálslynda flokksins, segir eðlilegt að Magnús Þór 

Hafsteinsson varaformaður svari Kristni H. Gunnarssyni þingflokksformanni. 

Kristinn hafi ákveðið að fara gegn Magnúsi í umræðum um innflytjendur.

JÓN MAGNÚSSON

MAGNÚS ÞÓR HAFSTEINSSON

KRISTINN H. GUNNARSSON

GRÉTAR MAR JÓNSSON

36%
afsláttur

Verið velkomin í Nettó
Mjódd - Salavegi - Akureyri - Höfn - Grindavík

Helgarveisla!

TILBOÐIN GILDA 11. - 14. SEPTEMBER
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40%
afsláttur

DÖNSK OFNSTEIK

1.199 kr/kg
1.989 kr/kg

FRAMHRYGGJASNEIÐAR
FROSNAR

489 kr/kg

LAMBALÆRI
FROSIÐ

899 kr/kg

FERSKUR KJÚKLINGUR
HEILL

499 kr/kg
782 kr/kg

• Orkuveita Reykjavíkur hlaut umhverfisverðlaun Umhverfisráðuneytisins 2005. www.or.is

Orkuveita Reykjavíkur auglýsir styrk til konu sem stundar eða 

hyggst hefja nám í einum af eftirfarandi greinum: Vélfræði 

(vélstjórnun), rafvirkjun, vélvirkjun, múraraiðn eða pípu- 

lögnum. Styrkurinn verður veittur í september og verður 

það auglýst á vef OR þegar nær dregur.  

Umsóknum, með upplýsingum um náms- og starfsferil 

ásamt staðfestingu á skráningu í nám, ber að skila með 

rafrænum hætti á vef Orkuveitu Reykjavíkur, www.or.is 

fyrir 19. september.
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Styrkur
til iðnnáms 
eða vélfræði 
(vélstjórnun)



HEKLA NOTAÐIR BÍLAR KLETTHÁLSI

Frábært tilboð á bílaleigubílum
Nú bjóðum við vel með farna bílaleigubíla á kjörum 
sem bjóðast ekki annars staðar:

  Allir bílar eru í 5 ára ábyrgð frá skráningardegi.  
  80% fjármögnun

  Bílalán til 84 mánaða í erlendri mynt.

 Komdu í heimsókn í HEKLU - Notaða bíla og kynntu 
þér frábært úrval af næstum nýjum bílum.

Opið 10–18 virka daga   |  Opið 12–16 laugardaga
Kletthálsi     sími 590 5040     www.heklanotadirbilar.is     notadirbilar@hekla.is

Vörður annast ábyrgðartryggingar 
á notuðum bílaleigubílum frá Heklu.



12  11. september 2008  FIMMTUDAGUR

SVEITARFÉLÖG Samband íslenskra 
sveitarfélaga skorar á ríkis-
stjórnina að ganga þegar í stað til 
viðræðna um lausn á fjárhags-
vanda sveitarfélaganna.

Stjórn sambandsins vill að 
aukaframlag um 1,4 milljarða 
verði áfram greitt í Jöfnunarsjóð 
sveitarfélaga og honum tryggt fé 
til að styðja við sameiningu 
sveitarfélaga. Þá vill stjórnin að 
lög um stuðning við fráveitu-
framkvæmdir verði framlengd. 
Einnig að varasjóði húsnæðis-
mála verði tryggðir fjármunir.

Þetta þurfi til að tryggja að 
sveitarfélögin geti staðið undir 
lögbundinni þjónustu.  - kóþ

Samband sveitarfélaga:

Fjárhagsvandi 
verði leystur

UMHVERFISMÁL Skipulagsstofnun 
þekkir það vandamál að umsagnar-
aðilar fari fram yfir lögbundinn 
umsagnarfrest áður en þeir skila 
umsögn sinni vegna yfirvofandi 
framkvæmda. Stofnunin ætlar að 
skoða tölfræðina á bak við það 
hverjir fara átölulaust fram yfir 
umsagnarfrest, hversu oft og 
hversu lengi. 

Fréttablaðið greindi nýlega frá 
því að norska stórfyrirtækið REC 
Group hafi gefið það upp sem 
ástæðu fyrir staðarvali í Kanada 
að umsagnaraðilar á Íslandi færu 
átölulaust fram yfir lögboðinn 
tímafrest.

Rut Kristinsdóttir, sviðsstjóri 
hjá Skipulagsstofnun, segir að það 
fari eftir umsagnaraðila hvort 
stofnunin bíði. Lengst hafi stofnun-
in beðið í tvo mánuði en yfirleitt sé 
aðeins beðið í tvo til þrjá daga fram 
yfir frest.  

„Ég held að allir geri ráð fyrir að 

þetta gangi ekki alltaf eins og 
smurt. Umsagnaraðilar láta okkur 
vita og við komum því til fram-
kvæmdaaðila.“

Þórunn Sveinbjarnardóttir 
umhverfisráðherra segir að sér 
hafi verið sagt erlendis að miklu 
einfaldara sé að eiga við íslenska 
stjórnsýslu en stjórnsýslu í öðrum 
löndum því að hún sé minni, boð-
leiðirnar styttri og afgreiðslan taki 
skemmri tíma.

„Ég ætla að láta fara ofan í saum-
ana á því hvort lögboðnir frestir 
sem varða okkur séu lengri en ann-
ars staðar. Hvað varðar veitingu 
umsagna þá dregst því miður víða 
úr hömlu að veita umsagnir. Þannig 
á það auðvitað ekki að vera og við 
þurfum öll að líta í eigin barm og 
gera betur.“  - ghs

Vel þekkt að umsagnaraðilar fari yfir tímafrest:

Fyrirtæki lengst 
beðið í tvo mánuði

Ég ætla að láta fara ofan 

í saumana á því hvort 

lögboðnir frestir sem varða okkur 

séu lengri en annars staðar.

ÞÓRUNN SVEINBJARNARDÓTTIR 
UMHVERFISRÁÐHERRA

RUT 
KRISTINSDÓTTIR

ÞÓRUNN SVEIN-
BJARNARDÓTTIR

UNGUR Í MÓTMÆLUM Þessi ungi 
drengur var dubbaður upp og tekinn 
með á mótmælafund í Bangkok gegn 
forsætisráðherra og ríkisstjórn Taílands 
í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BANDARÍKIN, AP Fellibylurinn Ike 
jókst að styrkleika þegar hann 
ruddist inn á hlýjan Mexíkóflóa í 
gær og stefndi í áttina að Texas í 
Bandaríkjunum. Þar bjuggu menn 
sig undir miklar hamfarir, sendu 
7.500 þjóðvarðliða á vettvang og 
hvöttu íbúa til að birgja sig upp af 
nauðsynjum.

Ike hafði kostað að minnsta 
kosti 80 manns lífið á eyjum í Kar-
íbahafinu, þar af fjóra á Kúbu. 
Meira en 2,6 milljónir manna á 
Kúbu, eða nærri fjórðungur allra 
íbúanna, flúðu að heiman og leit-
uðu skjóls annars staðar á eyj-
unni.

Ike skildi eftir sig mikla eyði-

leggingu á Kúbu, ekki síst í höfuð-
borginni Havana þar sem mikil 
flóð hömluðu öllu hjálparstarfi 
þótt óveðrið væri liðið hjá.

Á Kúbu dóu tveir menn þegar 
þeir reyndu að fjarlægja loftnet af 
húsþaki, einn lést þegar tré féll á 
hann og kona ein fórst þegar heim-
ili hennar hrundi.

Einna harðast kom fellibylurinn 
Ike niður á íbúum á vesturhluta 
Kúbu, enda hafði fellibylurinn 
Gústav gert þar mikinn óskunda 
þegar hann fór yfir þennan sama 
hluta eyjunnar í lok ágúst.

„Við vorum í átta daga að þurrka 
hluti, hreinsa allt og sváfum á gólf-
inu, og svo verðum við fyrir þessu 
aftur,“ sagði Odalis Cruz, íbúi í 
bænum Los Palacios, „Við gerðum 
við þakið fyrir tveimur dögum, og 
þessi tók nýja þakið.“ - gb

Fellibylurinn Ike skilur eftir sig gríðarlega eyðileggingu á Kúbu:

Tekur nú stefnuna á Texas

ÖRVÆNTING Í HAVANA Erfiðlega gekk 
að bjarga eiginmanni konunnar, sem 
örvæntir á myndinni, úr rústum heimilis 
þeirra í Havana. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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MOSFELLSBÆR Gunnlaugur Ólafs-
son, formaður Varmársamtakanna, 
segir alrangt hjá Karli Tómassyni, 
oddvita Vg í Mosfellsbæ, að umæða 
um lagningu Helgafellsvegar hafi 
farið úr böndunum. Karl fullyrti 
svo í Fréttablaðinu á mánudag.

„Vandinn var frekar sá að bæj-
arfélagið opnaði ekki nægilega á 
umræðuna og þáttöku almennings 
í skipulagsmálum. Nú fáum við öll 
tækifæri til að vanda til málsmeð-
ferðar varðandi Tunguveg, en hann 
er í skipulagsferli.

Það er næsta stóra umræðan um 
náttúruverndarmál hér í Mosfells-
bæ. Varmárósum er ógnað með 
þeim vegi. Karl ætti frekar að taka 

þátt í efnislegri umræðu en að 
vera með útúrsnúninga um Sigur 
Rós og skurðgröfur,“ segir Gunn-
laugur.

Þá segir Gunnlaugur misskiln-
ings gæta varðandi umfjöllun um 
göngustíg. „Málið snerist aldrei 
um hvort stígurinn væri malbikað-
ur eða stráður kurli eða möl. Um 
er að ræða upphækkaðan göngu-
stíg meðfram Varmá sem er allt of 
breiður og mikið uppbyggður og er 
gríðarlega áberandi. Þá stendur 
hann núna hálfkaraður.“

Gunnlaugur segir afstöðu Karls 
hafa verið vonbrigði. „Það voru 
vonbrigði fyrir Varmársamtökin 
að fulltrúi Vg í bæjarstjórn skyldi 

stilla sér upp með hagsmunum 
verktaka, en ekki útivistar og nátt-
úru.“ - kóp

Formaður Varmársamtakanna mótmælir oddvita Vinstri grænna í Mosfellsbæ:

Segir Karl ekki þora í umræðuna

GUNNLAUGUR Segir oddvita umhverf-
isflokksins í Mosfellsbæ eiga að standa 
vörð um náttúruna.

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á 
Selfossi handtók á mánudaginn 
karlmann vegna gruns um 
þjófnað. Við húsleit heima hjá 
manninum fannst þýfi og við 
yfirheyrslur viðurkenndi 
maðurinn að hafa stolið vörum 
úr verslunum Byko og Bónuss á 
Selfossi. 

Þá viðurkenndi maðurinn 
einnig að hafa reynt að stela 
tanki með hráolíu úr sumarbú-
staðabyggð í Grímsnesi en 
eigandi tanksins stöðvaði 
manninn þar sem hann ók með 
tankinn aftan í bíl sínum. 
Verðmæti þýfisins er áætlað 
rúmlega hálf milljón króna.  - ovd

Stórtækur þjófur á Selfossi:

Stal vörum úr 
Byko og Bónus

STJÓRNMÁL Nefnd innan Fram-
sóknarflokksins er að leggja 
lokahönd á skýrslu um valkosti 
Íslands í peningamálum. 

Guðni Ágústsson formaður 
segir nefndina – sem starfað 
hefur síðan í vor – hafa skoðað 
stöðu krónunnar, metið framtíð-
ina og hvað henti Íslendingum. 
Leitað hafi verið til færustu 
sérfræðinga og upplýsinga aflað 
innan lands og utan.  

„Það er mikilvægt að leggjast 
yfir svona verkefni,“ segir 
Guðni sem telur útgáfu skýrsl-
unnar marka viss tímamót. 

Jóhannes Geir Sigurgeirsson, 
fyrrverandi þingmaður Fram-
sóknarflokksins, hefur farið 
fyrir nefndinni sem hugsanlega 
lýkur störfum í næstu viku.  
 - bþs

Framsóknarflokkurinn:

Metur kostina í 
peningamálum

STJÓRNMÁL Þar sem ljóst er að 
þrjú frumvörp umhverfisráð-
herra um skipulags- og bygg-
ingamál verða ekki að lögum á 

septemberþingi, 
segist Þórunn 
Sveinbjarnar-
dóttir umhverf-
isráðherra ætla 
að leggjast 
undir feld og 
íhuga stöðu 
málanna. „Ég 
tek mér tíma út 
mánuðinn í 
þetta og menn 
verða bara að 
bíða fram á 

næsta þing,“ segir hún í samtali 
við vef Samfylkingarinnar.

Ákvæði um landsskipulag í 
frumvarpi til skipulagslaga stóð 
í ýmsum, meðal annars sjálf-
stæðismönnum og Sambandi 
sveitarfélaga. 

Segist Þórunn telja andstöðu 
sveitarstjórnarmanna sprottna 
af misskilningi auk þess sem 
hún litist af brokkgengum 
samskiptum ríkis og sveitarfé-
laga í gegnum tíðina.  - bþs

Skipulagslög óbreytt um sinn:

Þórunn leggst 
undir feld 

ÞÓRUNN SVEIN-
BJARNARDÓTTIR

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu varar við 
fjölgun innbrota í bifreiðar að 
undanförnu.

Í tilkynningu frá lögreglunni 
segir að líkt og jafnan á haustin, 
hafi nokkuð verið um þjófnaði og 
innbrot í bifreiðar og úr þeim 
stolið verðmætum. Fartölvur, 
myndavélar og töskur er meðal 
þess sem stolið hefur verið. 

Af því tilefni telur lögreglan 
rétt að minna bifreiðaeigendur og 
umráðamenn bifreiða á að skilja 
slík verðmæti ekki eftir sýnileg í 
ökutækjunum.  - ovd

Verðmæti ekki höfð sýnileg:

Innbrotum í 
bíla fjölgar

DÓMSMÁL Tveir reykvískir menn 
um tvítugt hafa verið ákærðir 
fyrir að stela gjafakorti og nota 
það til innkaupa. 

Annar maðurinn er ákærður 
fyrir brot og þjófnað í opinberu 
starfi. Hann er sakaður um að 
hafa rifið heimildarlaust upp 
ábyrgðarbréf í póstinum sem 
rekstrarfélag hafði sent öðrum 
viðtakanda. Úr því hafi hann 
tekið ófrjálsri hendi gjafakort að 
fjárhæð kr. 12.000. Hann  keypti 
fyrir gjafakortið íþróttabuxur, 
gos og tölvuleik. 

Hinn maðurinn fékk svo 
gjafakortið í sínar hendur og 
notaði það einnig til innkaupa.  - jss 

Þjófnaður í opinberu starfi:

Stal gjafakorti í 
póstsendingu
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Mike Pollock kom eins 
og sprengja inn í íslenskt 
tónlistarlíf ásamt Danny 
bróður sínum, Bubba Mort-
hens og fleirum í hljóm-
sveitinni Utangarðsmönn-
um árið 1980. Hann kennir 
námskeið í bandarískum 
beat-bókmenntum í Háskóla 
Íslands í vetur. 

„Þegar ég rokkaði með Utangarðs-
mönnum á sviðinu á Hótel Borg 
hefði mér aldrei dottið í hug að 
næstum þremur áratugum síðar 
væri ég ég að kenna við Háskóla 
Íslands,“ segir Michael Dean Óðinn 
Pollock. Mike, eins og hann er betur 
þekktur, átti þátt í því að umbylta 
íslenskri rokksögu varanlega þegar 
hann lék á gítar með Utangarðs-
mönnum, sem oft eru taldir hafa 
ýtt íslensku pönkbylgjunni úr vör. 

Þessa dagana miðlar hann áhuga-
sömum enskunemum við Háskóla 
Íslands af fróðleik sínum um verk 
rithöfunda sem tilheyrðu beat-kyn-
slóðinni svokölluðu í lok sjötta ára-
tugarins. Einnig hefur Mike sína 
fyrstu skáldsögu í smíðum og spil-
ar blústónlist ásamt Sigga Sig, sem 
hann kallar hikstalaust „besta 
munnhörpuleikara á Íslandi“.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
Mike sest í kennarastólinn. Áður 
hefur hann kennt í Bandaríkjunum, 
auk þess sem hann aðstoðaði Geir 
Svansson bókmenntafræðing við 
námskeið um beat-bókmenntir við 
HÍ fyrir sex árum. Þeir sjá nú um 
kennsluna saman. 

Mike segir kennsluna andlega 
gefandi. „Hefði einhver boðið mér 
kennslustöðu fyrir þrjátíu árum 
hefði ég þverneitað, því ég var á 
móti öllu sem gat kallast hefðbund-
ið menntakerfi. Líklega var ég 
anarkisti að því leytinu til. Núna sé 
ég að það er alltaf skortur á góðum 
kennurum sem hafa ástríðu fyrir 
því sem þeir gera og gefa af sér við 
kennsluna. Í dag lít ég á það sem 
mikinn heiður að fá að kenna.“ 

Hann segist alla tíð hafa verið 
mikill bókaormur. Á ungingsárum 
hafi hann gleypt í sig verk ýmissa 
höfunda, og ekki síst beat-höfund-
anna, eins og Ginsberg, Burroughs 
og Kerouac. „Höfundar beat-kyn-
slóðarinnar áttu stóran hlut í því að 
færa bókmenntir úr sínum háa fíla-
beinsturni og til fólksins. Þeir brutu 

niður marga veggi að því leyti,“ 
segir Mike. 

Gamli rokkarinn segist vera eins 
og fiskur í vatni í kennslunni. „Ég 
er vanur því að „performa“ og gild-
ir þá einu hvort það er uppi á sviði, 
fyrir framan kvikmyndatökuvélar 
eða í kennslustofu. Á löngum ferli 
hef ég lært að gæða hlutina lífi, að 

gera þá áhugaverða,“ segir Mike. 
Eftir að önninni lýkur heldur hann 
enn einu sinni til Bandaríkjanna að 
kenna við háskóla. Hann segir enn 
óákveðið hvað taki við eftir þá dvöl, 
en ljóst sé að hann muni lifa og 
hrærast í listsköpun „allt að síðasta 
andardrætti, þegar ég verð hundr-
að og átta ára“. kjartan@frettabladid.is

Úr rokki í háskólakennslu

ÍSLAND Í BEAT-IÐ Mike Pollock segir verk bandarísku beat-skáldanna og rokksöguna 
tengjast sterkum böndum. Þau hafi meðal annars haft áhrif á hiphop-menninguna, 
og áhrif þeirra skíni í gegnum tónlistarsköpun manna eins og Bobs Dylan, Leonards 
Cohen og Toms Waits. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Hugtakið „Beat-kynslóðin“ er bæði 
notað yfir hóp bandarískra rithöf-
unda sem vöktu mikla athygli undir 
lok sjötta áratugarins og þá menn-
ingu sem þeir fjölluðu um. Í þessu 
sambandi er ekki átt við „beat“ eins 
og í bítmúsíkinni sem Ríótríó söng 
um, heldur „beat“ í merkingunni 
„niðurbarinn“ og „búinn að vera“. 

Stíll þekktustu beat-rithöfund-
anna var óformlegur, hispurslaus 
og flæðandi og gjarnan víðsfjarri 
reynsluheimi góðborgara þess tíma. 

Helstu verk beat-kynslóðarinnar 
eru oft talin vera skáldsögurnar 
Howl eftir Allen Ginsberg, Naked 
Lunch eftir William S. Burroughs og 
On the Road eftir Jack Kerouac.

BEAT-BÓKMENNTIR

■ Kauptúnið Þórshöfn á Langa-
nesi er á láglendi við austan-
verðan Lónafjörð, innsta hluta 
Þistilfjarðar.  Atvinnulífið á Þórs-
höfn byggist á útgerð dagróðrar-
báta, skelfiskskips og nótabáta. 
Lengi framan af voru ekki önnur 
hafnarmannvirki á Þórshöfn en 
smábátabryggjur úr timbri, að 
því segir á langanesbyggd.is. Þar 
kemur einnig fram að á Þórshöfn 
er íþróttahús með yfirbyggðri 
sundlaug og heitum pottum.

ÞÓRSHÖFN: 
HEITIR POTTAR Á 
LANGANESI

„Það er til mikilla bóta að 
menn vinni eftir einhverj-
um siðaregluramma,“ segir 
Pétur Markan, fram-
kvæmdastjóri Stúdentaráðs 
Háskóla Íslands, um siða-
reglur stjórnmálamanna. 
Hann segir að út frá sjón-
arhorni guðfræðinemans 
vari hann við því að menn 
gleymi sér í efnislegum 
metnaði. „Menn þurfa að 
brúka einhvern náunga-
kærleik og þá er ágætt að fara yfir 
einföld boðorð eins og að ljúga ekki 

og stela ekki,“ segir Pétur.
„En ég fagna því ef siðvæða 
á stjórnmálin. En ég held að 
menn ættu að horfa til hins 
skilyrðislausa skylduboðorðs 
Kants sem segir að menn eigi 
aldrei að nota manneskjur 
sem tæki. Mér finnst það vera 
eitthvað sem stjórnmálamenn 
ættu að hafa sem reglu. 
Samanber borgarpólitíkina, þar 
hefði verið hægt að koma í veg 
fyrir einhverja meirihlutamynd-

un ef þetta boðorð hefði verið haft í 
hávegum.“

SJÓNARHÓLL
SIÐAREGLUR STJÓRNMÁLAMANNA

Einföld boðorð

PÉTUR MARKAN 
Framkvæmda-
stjóri 

Listaverkið Hvirfill, minnismerki 
um 100 ára afmæli vélbátaútgerð-
ar frá Sandgerði, var afhjúpað 
við hátíðlega athöfn í síðustu 
viku.

Í ræðu af þessu tilefni minntist 
Reynir Sveinsson, formaður hafn-
arráðs, þess að 4. febrúar 1907 
hafi mótorbáturinn Gammur RE 
107 hafið fiskveiðar frá Sand-
gerði og með því hafið nýjan kafla 
í sögu Miðneshrepps. Í tilefni 100 
ára afmælisins hafi bæjarstjórn 

efnt til samkeppni um útilista-
verk sem skyldi verða hreyfan-
legt eftir vindi sem tákn þess að 
skip eru á sífelldri hreyfingu. 
Alls bárust fjórtán tillögur en 
dómnefnd ákvað einróma að velja 
verkið Hvirfil eftir Jón Þórisson. 
 - ovd

Útilistaverkið Hvirfill afhjúpað í tilefni af 100 ára vélbátaútgerð frá Sandgerði:

Vélbátaútgerð í hundrað ár

HVIRFILL Listaverkið er smíðað úr ryðfríu 
stáli með koparskrúfu í miðju sem vísar 

til þess að skrúfurnar mynda hvirfil frá 
skipum með vélum.

„Hjá mér hefur verið nóg að gera í tengslum við 
afleiðingar af jarðskjálftunum í maí og dagleg 
verkefni sveitarfélags sem stækkar svona 
hratt,“ segir Ragnheiður Hergeirsdóttir, 
bæjarstjóri í Árborg.

Hún segir að íbúum Árborgar hafi 
fjölgað um rúmlega 400 manns á 
einu ári og nú búi tæplega 7.900 
manns í sveitarfélaginu. Það sé 
5,4 prósenta íbúafjölgun sem sé 
langt yfir landsmeðaltali. Þessu 
fylgi ýmis verkefni.

„Við vorum að opna nýjan 
leikskóla á Selfossi á föstudaginn. 
Hann leysti af hólmi tvo eldri leik-
skóla og svo kom auðvitað fullt 
af nýjum plássum. Svo erum við 
að taka í notkun nýja deild við 
leikskólann á Stokkseyri.“

„Við erum svo að taka upp hvatapeninga eða 
niðurgreiðslur á íþrótta- og tómstundastarfi 
barna og ungmenna upp að átján ára aldri.“ 

Greiðslurnar séu nú tíu þúsund krónur fyrir 
önnina, en vonast sé til að hægt verði að 

hækka þá upphæð að ári.  
„Í vikulokin ætlum við svo að dreifa á 
öll heimili nýrri forvarnastefnu með 
aðgerðaáætlun.“ Hún segir fulltrúa 
þrjátíu og þriggja stofnana og félaga 
hafa unnið að gerð áætlunarinnar 

sem snúist um líðan og hagi barna og 
ungmenna í sveitarfélaginu. „Þetta 
snýr að heilbrigðum lífsháttum, 
sjálfsmynd og sjálfsvirðingu og 
mikil áhersla er lögð á ábyrgð 
foreldra.“ Hún segir sveitarfélag-
ið hafa lagt mikla vinnu í þetta 
verkefni.

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? RAGNHEIÐUR HERGEIRSDÓTTIR, BÆJARSTJÓRI Í ÁRBORG

Hlaðin verkefnum í Árborg
Ólöglegur skíthroði

„Agnes hefur klárlega brotið 
lög með orðbragði sínu og 
skíthroða í minn garð.“ 

ÁRNI JOHNSEN ALÞINGISMAÐUR Í 
UPPGJÖRI VIÐ AGNESI BRAGA-
DÓTTUR. 

Morgunblaðið, 10. september. 

Löglegur skíthroði

„Yfirlýsing hans er fáránlegt 
skítkast og allt í lagi með 
það.“

AGNES BRAGADÓTTIR SVARAR 
UPPGJÖRI ÁRNA JOHNSEN. 

Morgunblaðið 10. september. 
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Árið 2001 samþykkti Alþingi 
lagabreytingu sem kvað á um að 
endurgreidd yrðu 75 prósent af 
virðisaukaskatti á kaupverði nýrra 
hópferðabíla. Tilgangurinn með 
þessu var að stuðla að endurnýjun 
bílaflotans, en á þessum tíma var 
ekki vanþörf þar á. Í lögunum er 
sérstaklega tekið fram að þau gildi 
ekki um almenningssamgöngur. 

Síðan Almenningsvagnar og 
SVR sameinuðust í Strætó bs. 
hefur fjöldi vagna verið keyptur, 
bæði af verktökum sem og Strætó. 
Samkvæmt upplýsingum frá 
fyrirtækinu má reikna með að um 
20-25 milljónir á ári hefðu fengist 
endurgreiddar á ári síðan 2001, 
eða um 140 til 150 milljónir, en 
um 45 vagnar hafa verið keyptir.

Fram undan er útboð á ríflega 
helmingi leiða Strætó. Þar er gert 
ráð fyrir endurnýjun vagna og 
gætu 75 prósent af virðisaukaskatti 
þeirra bíla numið um 150 milljón-
um króna. Ríkisvaldið endurgreiðir 
þær hins vegar ekki.

Það er umhugsunarvert að 
ef verktaki er í almenn-

um hópferðabif-
reiðarekstri þá fær 
hann 75 prósent af 
virðisaukaskatti end-
urgreiddan. Kaupi 
hann hins vegar 
hópferðabifreið til 
að keyra fyrir Strætó 
bs. fær hann ekki 
krónu endurgreidda. 
Sumir hafa kvartað 
yfir því að hér sé 
um mismunun að 
ræða.

Ý
msar tilraunir hafa 
verið gerðar undanfar-
in ár til að auka fjölda 
strætisvagnafarþega á 
höfuðborgarsvæðinu. 

Tíðnin var aukin,  leiðarkerfinu 
breytt og nú hefur námsmönnum 
verið gefið ókeypis í strætó. Mæl-
ingar benda þó til þess að nýjum 
farþegum hafi ekki fjölgað. Þeir 
sem nota strætó fyrir hafa þó aukið 
ferðir sínar.

Á hverjum virkum degi að vetri 
stíga 30 til 35 þúsund manns upp í 
strætó. Það er ekki raunveruleg 
tala einstaklinga sem nota vagninn 
því margir þeirra koma oftar en 
einu sinni í strætó yfir daginn. Síð-
asta vetur var farið að bjóða náms-
mönnum frítt í strætó á höfuðborg-
arsvæðinu og hið sama er upp á 
teningnum í ár, að Garðabæ undan-
skildum.

Nemakort
Þessi tilraun leiddi til þess að um 
700 þúsund fleiri, eða um 10 pró-
sent, stigu inn í vagnana. Þar með 
er þó ekki öll sagan sögð. Fyrstu 
tölur benda til þess að  fjölda far-
þega hafi fækkað um 2 til 3 prósent 
á ársgrundvelli. Námsmennirnir, 
sem nota vagnana að staðaldri, hafi 
notað þá oftar en ella þar sem þeir 
fengu ókeypis. Fækkað hafi á meðal 
þeirra sem þurftu að greiða í vagn-
inn og nýliðun notenda engin verið. 
Taka skal fram að endanlegar tölur 
eru ekki komnar, en vísbendingar 
eru í þessa átt.

Námsmenn eru mikilvægasti ein-
staki notendahópur strætós. Þeir 
eru um 37 til 38 prósent farþeg-
anna. Á sumrin, þegar skólar liggja 
niðri, fækkar farþegum vagnanna 
um um það bil helming.

Reynir Jónsson, forstjóri Strætós 
bs., segir ágætisreynslu af því að 
gefa námsmönnum ókeypis í 
strætó. „Það eru um 12 til 14 þús-
und nemar í framhalds- og háskól-
um sem nýta sér þetta. Þetta hefur 
þó þau áhrif að sveiflurnar á milli 
vetrar og sumars verða enn meiri 
en ella. Þessi notendahópur hverf-
ur nánast úr kerfinu á sumrin.

Notkunin hefur hins vegar breyst 
og nemendur nýta sér vagnana 
meira á kvöldin og um helgar. Menn 
skjótast greinilega meira í bæinn 
þegar þeir fá ókeypis í vagnana, 
svo dæmi sé tekið.“

Ekki fjölgun
Um mitt ár 2005 var leiðakerfinu 
gerbylt. Á sama tíma var tekin upp 
tíu mínútna tíðni á fjölmennustu 
leiðunum. Með þessum breytingum 
var vonast til að farþegum myndi 
fjölga til muna. Heildarkostnaður 
við breytingarnar er talinn nema 
um 750 milljónum króna og af því 
fóru um 400 milljónir bara í aukna 
tíðni.

Skemmst er frá því að segja að 
árangurinn var enginn hvað fjölda 

farþega varðar. Um áramótin 
2006/7 var tíu mínútna tíðninni því 
hætt. Hækkandi eldsneytisverð 
hefur víst ekki farið framhjá nein-
um. Kannanir sýna að sala elds-
neytis hefur dregist saman og fólk 
notar bílana í minna mæli. Það væri 
því nærtækt að ætla að notkun 
strætisvagna hefði aukist að sama 
skapi.

Sú er hins vegar ekki raunin og 
sér fjölgunar ekki stað í tölum frá 
strætó. Reynir segist telja að meira 
þurfi til að fjölga notendum strætós. 
„Ég tel að hugarfarsbreytingu þurfi 
til. Það hefur sýnt sig að einstakar 
aðgerðir fyrirtækisins, eins og 
aukin tíðni, duga ekki til. Þá má 
benda á að notendum almennings-
samgangna fer fækkandi í öllum 
þeim löndum sem við miðum okkur 
við.“

Ármann Kr. Ólafsson, stjórnar-
formaður Strætós bs., tekur undir 
þetta. Hann segist þó vonast til þess 
að hægt og rólega takist að koma á 
hugarfarsbreytingu. „Umhverfis-
mál eru sífellt meira í umræðunni 
og menn hafa áhyggjur af fjölgun 
bíla og auknum útblæstri. Ég er 
ekki í nokkrum vafa um að við 
eigum ákveðin sóknarfæri. Ef ríki 
og sveitarfélög tækju sig saman og 
færu í endurbætur á gatnakerfinu 
með auknum forgangi strætis-
vagna, um leið og helmingur vagna-
flotans verður endurnýjaður, mundi 
það breyta miklu.

Við hjá Strætó höfum einnig í 
huga ýmiss konar betri þjónustu; 
einfaldari fargjaldakerfi til dæmis. 
Þá munum við auka upplýsingagjöf 
til farþega,“ segir Ármann.

Nýting
Samkvæmt skýrslu sem gerð var 
árið 2005 fóru 76 prósent allra ferða 
á höfuðborgarsvæðinu í einkabíl. 
Nítján prósent gengu eða hjóluðu 
en aðeins rúm fjögur prósent nýttu 
sér strætisvagna. Þriðjungur allra 
ferða er innan við einn kílómetri og 
yfir helmingur styttri en tveir kíló-
metrar. Í borgum af svipaðri stærð-
argráðu og í Reykjavík er hlutfall 
einkabílaferða mun lægra.

Öfugt við það sem margir halda 
er byggð á höfuðborgarsvæðinu 
ekki mun dreifðari en gengur og 
gerist í samanburðarborgum. Þétt-
leiki í Reykjavík árið 2004 var að 
meðaltali 33,5 íbúar á hektara, en 
28,8 á höfuðborgarsvæðinu öllu. 
Reiknað er með að sú tala verði 28, 
5 árið 2024 miðað við mannfjölda-
spár. Það er svipuð tala og í Kaup-
mannahöfn og Stokkhólmi, séu öll 
úthverfi tekin með, og hærri en í 
Osló.

Dreifð byggð skýrir því ekki ein 
og sér hvers vegna hlutur almenn-
ingssamgangna hér er minni en 
víða annars staðar.

Álagstímar
Gatnakerfið er hannað til að 

höndla álagstíma og hið sama má 
segja um strætókerfið. Í flotanum 
eru um 120 bílar, í eigu Strætós bs. 
og verktaka, en um 90 bílar eru í 
notkun hverju sinni.

Langstærstur hluti farþega 
nýtir sér tvær ferðir yfir daginn: 
þá sem fer rétt um klukkan 7.30 og 
þá sem fer um klukkan 8.30. Þetta 
á við á öllum leiðum.

Reynir segir að menn komi oft 
með reynslusögur af mikilli tíðni á 
ferðum erlendis og slíka tíðni 
þurfi til að auka hlut almennings-
samgangna. „Menn hafa til dæmis 
nefnt við mig fjölförnustu leiðina í 
Kaupmannahöfn. Daglega fara á 
milli 50 og 60 þúsund farþegar um 
hana á  tíu tímum. Það gerir fimm 
til sex þúsund á klukkustund. 
Hægt er að koma um 100 manns í 
vagn og það segir okkur að þetta 
eru 50 til 60 bílar á klukkustund og 
biðtíminn því um ein mínúta.

Ef við horfum á fjölförnustu 
leiðina okkar, leið 1, þá nota hana 
um 3.000 manns á dag yfir tíu 
tíma. Það gera 300 manns á klukku-
stund sem eru þrír vagnar, sem er 
einmitt tíðnin á þeirri leið.“

Vandinn er sá að álagið dreifist 
ekki jafnt. Á leið 1, líkt og öðrum, 
koma langflestir farþegar á álags-
punktunum tveimur sem fyrr eru 
nefndir. Þá ekur liðvagn, næstum 
tvöfalt stærri en venjulegur, og 
tveir til þrír aukavagn-
ar. Þeim er 

síðan lagt og ekki hreyfðir meira 
yfir daginn.

Kostnaður
Stakt fargjald í Reykjavík kostar 
280 krónur fyrir fullorðna. Grænt 
kort, sem gildir í mánuð, kostar 
5.600 og til eru fleiri kort sem veita 
sparnað í einstakar ferðir.

Árið 2007 námu fargjaldatekjur 
675 milljónum króna. Framlög eig-
enda voru hins vegar ríflega 2,1 
milljarður. Líkt og sagt er frá hér á 
síðunni fjölgaði farþegum til muna 
á Akureyri þegar fargjöldin voru 
lögð af.

Hugmyndir hafa verið uppi innan 
stjórnar Strætós bs. að gera sams 
konar tilraun. Ármann segist eiga 
von á því að hún verði að veruleika. 
„Kópavogsbær hefur lagt þetta til 
og ég held að það sé þess virði að 
reyna það í tvö eða þrjú ár. Þá ligg-
ur það einfaldlega fyrir hvort aukn-
ing verður við það. Ég get hins 
vegar að mörgu leyti verið sam-
mála því að brýnna verkefni sé að 
bæta þjónustuna,“ segir Ármann.

Fulltrúi Garðabæjar í stjórn 
Strætós hefur lýst sig andvígan 
niðurlagningu fargjalda og Garða-
bær tekur ekki þátt í því að bjóða 
nemendum frítt í vagn-
ana.

Fréttaskýring: Almenningssamgöngur 1. hluti

FYRSTA GREIN AF ÞREMUR
Á morgun:

Þegar strætóinn sló út einkabílinn

FRÉTTASKÝRING
KOLBEINN 
ÓTTARSSON  PROPPÉ
kolbeinn@frettabladid.is

Vantar fleiri nýja farþega
Fjöldi þeirra sem nýta strætisvagna á höfuðborgarsvæðinu stendur í stað eða fer minnkandi. Þeir sem nota vagnana nota þá 
meira en áður. Hækkandi bensínverð og aukin tíðni ferða hefur ekki fjölgað farþegum. Meiri álög á strætisvagna en rútur.

Hamraborg

Fjörður

Hlemmur

Lækjartorg

HÓPFLUTNINGUM 
MISMUNAÐ

Ármann Kr. Ólafsson, 
stjórnarformaður Stætós 
bs., segir ýmislegt gott mega 
segja um strætisvagnakerfið 
á höfuðborgarsvæðinu. Það 
sé mun betra en margir vilja 
vera láta. „Oft þegar ég sest 
niður með þeim sem kvarta 
hvað mest yfir strætókerfinu 
kemur í ljós að þeir þekkja 
ekki kerfið. Það er undan-
tekningarlítið mun betra en 
þeir gera sér í hugarlund. 
Mér finnst oft að það vanti bara 
viljann til að nota vagnana,“ segir 
Ármann.

Strætó bs. var stofnað árið 2001 
þegar rekstur Almenningsvagna hf., 
sem sá um akstur í Suðurbyggðunum 
svokölluðu (Kópavogi, Garðabæ, 
Hafnarfirði, Álftanesi og Mosfellsbæ) 
og Strætisvagna Reykjavíkur var sam-

einaður. Um byggðasamlag 
þessara sex sveitarfélaga, 
auk Seltjarnarness, er að 
ræða og hefur hvert þeirra 
einn mann í stjórn.

Ármann segir byggða-
samlagið að mörgu leyti 
hafa gengið mjög vel. Það 
hafi þó ekki verið einfalt að 
sameina opinbert fyrirtæki 
einkafyrirtæki og enn sé 
reksturinn tvískiptur hvað 
það varðar.

„Þetta væri hægt að einfalda með 
tíð og tíma og ég sé það fyrir mér að 
fleiri leiðir fari í útboð. Það er þróun 
sem við höfum séð alls staðar í 
kringum okkur. Sveitarfélögin myndu 
þá sjá um rekstur höfuðstöðvanna, 
skipuleggja leiðarkerfið og kaupa 
þjónustuna af þeim aðilum sem 
hagkvæmast er hverju sinni.“

VANTAR VILJANN TIL AÐ NOTA STRÆTÓ

ÁRMANN KR. 
ÓLAFSSON

LEIÐ 1 HLEMMUR - 
KLUKKUVELLIR
Fjölfarnasta leið hjá Strætó bs.
Um 3.000 farþegar daglega.
Langstærsti hlutinn fer í tveim-
ur ferðum, um 7.30 og 8.30.
Kalla þarf út aukavagna fyrir 
þær ferðir sem síðan er lagt.
Um 30 til 35 þúsund stíga upp 
í vagnana á virkum vetrardegi, 
sumir oftar en einu sinni.

120 PRÓSENT FJÖLGUN
Um áramótin 2006/7 var ákveðið 
að gefa frítt í strætó á Akureyri. Árið 
2006 nýttu 150 þúsund farþegar sér 
vagnana. Árið 2007 hafði þeim fjölgað 
um 120 prósent, voru 330 þúsund. 
Og þeim fjölgar enn.

Hreinn rekstrarkostnaður við 
strætisvagnana er um 60 milljónir á 
Akureyri. Fargjöld árið 2006 námu um 

10 til 11 milljónum. Þrír vagnar ganga 
yfir daginn, frá hálfsjö á morgnana til 
19, og einn til 23.30. Um helgar er 
einn bíll á ferli.

Samkvæmt upplýsingum frá Stræt-
isvögnum Akureyrar er langmesta 
nýtingin í kringum skólana. Þá hefur 
notkun vagnanna um helgar aukist 
til muna.

AKUREYRI 
Farþegum fjölg-
aði til muna eftir að gefið 
var frítt í strætó.
 FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA
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hagur heimilanna

Útgjöldin
> Kílóverð á perum í ágústmánuði hvers árs. Miðað við 
verðlag á öllu landinu.

HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS
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■ Hólmfríður Ólafsdóttir verkefna-
stjóri leggur blöð í kringum dótturina 
til að minnka skúringar eftir matinn.

„Þegar dóttir mín, 
eins og hálfs árs 
gömul, sest niður að 
snæðingi eru yfirleitt 
matarleifar í kringum 
hana í 2ja metra 
radíus þannig að ég 
tek gömul fréttablöð 
og legg í kringum 
hana svo að heimilið sé ekki eins og 
vígvöllur þegar hún er búin að borða,“ 
segir Hólmfríður Ólafsdóttir, verkefna-
stjóri í Gerðubergi. 
„Með því að nýta þessi gömlu blöð 
slepp ég við að skúra eftir hverja 
einustu máltíð. “

HÚSRÁÐ
FRÉTTABLÖÐ UNDIR 
MATARLEIFARNAR

Við ostagerð hér-
lendis falla árlega 
til um 20 milljón 
lítrar af mysu. 
Osta mysa inniheld-
ur mysuprótein auk 
mjólkursykurs og 
steinefna. Almennt 
eru ekki mikil 

not fyrir ostamysuna, hluti af henni 
hefur verið notaður í skepnufóður en 
afgangnum að mestu hent.

Á allra síðustu árum hefur hins 
vegar þróast tækni til betri nýtingar 
á ostamysunni og þá sérstaklega 
hinum verðmætu mysupróteinum. 
Um er að ræða fjölþrepa örsíunar-
tækni sem hægt er að nota til að 
þykkja mysuna og búa til úr henni 
próteinþykkni sem nýta má til að 
drýgja hinar ýmsu mjólkurafurðir. Í 
þykkninu eru örsmáar próteinagnir 
og er smæð agnanna grundvöllur 
fyrir fjölbreyttum notkunarmöguleik-

um þykknisins. Þetta öragna mysu-
próteinþykkni hefur rjómakennda 
áferð sem gerir kleift að nota þykknið 
að hluta í stað fitu í fjölmargar afurðir. 
Þannig má lækka fituinnihald afurða 
en samt sem áður halda í rjóma-
kennda áferð og jafnvel bragð. Enda 
er mysupróteinþykknið, sem verður 
til við þessa vinnslu, kallað 
„lean cream“ á ensku 
sem á íslensku mætti 
útleggja sem magur 
(fitulaus) rjómi. 

Mysupróteinþykkn-
ið er hægt að nýta í 
flestar mjólkurafurðir eða 
allt frá jógúrti og öðrum 
sýrðum, ferskum mjólkuraf-
urðum í flestar gerðir osta. Við 
framleiðslu á sýrðum ferskvör-
um kæmi mysupróteinþykknið að 
stórum hluta í stað grunnhráefnanna, 
undanrennu og mjólkurfitu, og 
þannig væri hægt að framleiða fitu-

snauða jógúrt með þykkari áferð og 
jafnvel rjómabragði.  Ennfremur yrði 
próteininnihald hærra og meira af 
nauðsynlegum amínósýrum. Svipað 
yrði upp á teningnum við framleiðslu 
osta, mysupróteinþykknið myndi gefa 

stöðugri vöru og fituminni en 
með sömu bragðeinkenni 
og áferð.

Umhverfistengdur 
ávinningur af því að nýta 

mysupróteinin úr osta-
gerðinni er umtals-
verður þar sem ekki 
gerist þörf á að hreinsa 

próteinin úr mysunni, 
með tilheyrandi orkufrekum 

og dýrum tækjabúnaði, áður en 
hún er losuð út í umhverfið. 

Af ofangreindu má sjá að margir 
spennandi möguleikar eru fyrir hendi 
varðandi þróun vara með mysu-
próteinþykkni í stað fitu og annarra 
hráefna mjólkur.  www.mni.is

MATUR & NÆRING BJÖRN GUNNARSSON, MATVÆLA- OG NÆRINGARFRÆÐINGUR

Það er meira blóð í kúnni - nýting ostamysu

„Verstu kaup sem maður gerir er að kaupa sér 
rakvélarblöð,“ segir Davíð Þór Jónsson guðfræði-
nemi. „Það hvarflar að manni að hver einasti 
skegglaus maður hljóti að vera auðkýfingur og 
það liggur við að það fari að vera forréttindi efna-
stéttarinnar að vera sléttrakaður. Bæði eru rakvél-
arblöð glæpsamlega dýr og svo eru þeir alltaf 
að þróa þau, finna upp og fullkomna þannig að 
það er ekki hægt að fá önnur rakvélarblöð en 
þau sem eru svo fullkomin að það er ekki hægt 
að selja þau á undir tvö eða þrjú hundruð kall 
stykkið. Smásalar og rakvélarblaðaframleiðend-
ur eru því í einhverju plotti um að gera rakstur 
tuttugu sinnum dýrari en hann þyrfti að vera ef 
hagsmunir neytandans væru hafðir að leiðarljósi.

Mér er svo misboðið að það liggur við að ég 
láti mér vaxa skegg í mótmælaskyni en verst að 
áhrifin sem það hefði á hjónalífið eru ekki þess 
virði.“

Bestu kaupin segir Davíð Þór felast í nota-
drjúgum flíkum. „Maður slysast öðru hverju til 
að kaupa sér einhverja flík og svo fattar maður 
þegar maður er að fara 
í hana tólf árum síðar 
að maður er búinn 
að ganga í henni 
meira og minna 
í tólf ár og hún er 
varla farin að láta á sjá.

Ég á nokkrar svoleiðis 
flíkur inni 
í skáp og 
hugsa, þegar ég fer í 
þær öðru hverju, já 
þetta keypti ég þarna 
á þessum stað árið 
´98 og geng enn þá í 
þessu.“

NEYTANDINN:  DAVÍÐ ÞÓR JÓNSSON GUÐFRÆÐINEMI

Rakstur forréttindi efnastéttarinnar

���������	
������������

Vodafone hefur staðið í mikilli 
auglýsingaherferð í sumar með 
slagorðinu „Skítt með kerfið!“ 
Fimmtán ára sonur Jóhanns 
Björnssonar fékk sér tilboð Vod-
afone. Jóhann er mjög óánægð-
ur með útkomuna og skrifar: 
„Tilboðið gekk út á það að hann 
gat hringt í fimm vini sína ókeyp-
is í einn mánuð óháð símakerfi 
og síðan átti inneignin að gilda í 
sex mánuði. Vissulega gott boð, 
en svo fór siðleysið og blekking-
arleikurinn að segja til sín. Um 
það leyti sem tilboðsmánuður-
inn var að renna út og sonur 
minn þarf að fara að huga að því 
að hann gat ekki lengur hringt 
frítt í fimm vini sína barst sms 
skilaboð í símann hans frá Vod-
afone sem hljóðaði svo: „Skítt 
með sumarið! Sumartilboði 
okkar 5 vinum hefur verið fram-
lengt til 31 okt. Hringdu fríkeyp-
is í 5 vini óháð kerfi. Lifðu núna, 
Vodafone.“

Í barnslegu sakleysi sínu datt 
syni mínum ekki annað í hug en 
hann mætti halda áfram að 
hringja frítt í fimm vini sína til 
31. október. Hann heldur því 
áfram að hringja í vinina, þar til 
hann tekur allt í einu eftir því að 
inneignin er búin.

Í skilaboðinu er ekki tekið 
fram að hann þurfi að gera eitt-
hvað til að geta hringt áfram í 
vini sína frítt. Ég hringi því í 
þjónustuver Vodafone og spyr 
hvernig standi á því og svörin 
sem ég fæ eru meira en lítið und-
arleg. Í fyrsta lagi fæ ég að vita 
það að hann hefði átt að leggja 
inn 1.000 kr. til þess að tilboðið 
héldi áfram. Hvers vegna kom 
það ekki fram í sms-skeytinu? 
Svarið sem ég fékk var að það 
væru takmörk fyrir því hversu 
löng sms skeyti gætu verið. Ókei, 
þá spyr ég hvort það hefði ekki 
verið nær að sleppa slagorðun-
um í skeytinu og koma frekar 
með mikilvægustu upplýsing-
arnar? En nei, svarið var að 
hann (15 ára gamall) ætti 
bara að vita öll smá-
atriðin í samningn-
um!

Ég spyr því 
Vodafone: 
Þar sem 
það var 
móðir 
drengsins 
sem greiddi á 
netinu fyrir til-
boðið hversvegna 
voru henni ekki send 
þessi skilaboð? Er ekki 
rangt og kannski ólöglegt 
að senda börnum póst frá fyr-
irtækjum beint? Er það ekki 

reglan þegar fyrirtæki 
senda börnum póst að 
senda hann til foreldr-

anna eða til ábyrgðarmanna 
barnanna?“

Björn Víglundsson, fram-
kvæmdastjóri markaðssviðs 
Vodafone, hefur eftirfarandi við 
bréf Jóhanns að athuga: „Tilboð-
ið í upphafi er MJÖG skýrt hvað 
varðar skilyrði fyrir inneign upp 
á þúsund krónur. Það getur eig-
inlega ekki verið skýrara og 
vinatilboð símafélaga hafa alla 
tíð gengið út á kaup kaups – við-
skiptavinurinn skuldbindur ein-
hver lágmarks viðskipti og við 
veitum í staðinn „fríkeypis“ sím-
töl til valdra vina. Svona er til-
boðinu lýst á heimasíðu Voda-
fone 
(vodafone.is/skittmedkerfid): 
„Fyrst fyllir þú á frelsið... Fylltu 
á Frelsið fyrir 1.000 kr. eða meira 
með rafrænum hætti (með kred-
itkorti, heimabanka, sjálfvirkri 
áfyllingu, Hraðáfyllingu af 
debet- eða kreditkorti eða í hrað-
banka). ...og svo skráir þú 5 vini. 
Skráðu 5 vini hér og þú færð 
1.000 mínútur á 0 kr. sem þú 
deilir á vinina eftir þínu höfði. 
Þú getur valið þér vin óháð því 
hjá hvaða farsímafélagi númer 
hans er. Öll GSM símanúmer á 
Íslandi eru því gjaldgeng, hjá 
NOVA, Tali, Símanum og auðvit-
að Vodafone. Engu máli skiptir 
hvort vinurinn er í Frelsi eða 
áskrift eða hvort hann hefur 
valið þig sem vin líka. Inneignin 
gildir í 6 mánuði, enda er um 
hefðbundna áfyllingu að ræða 
fyrir 1.000 kr. eða meira. Vinaaf-
slátturinn gildir í 30 daga frá 
áfyllingu, en endurnýjast þegar 
fyllt er á aftur fyrir 1.000 kr.“

Sonur Jóhanns var búinn að 
nota símann sinn í sex mánuði 
samkvæmt þessu tilboði og 
hefur því þurft að fylla á 1000 kr. 
á 30 daga fresti til að vera í sam-
bandi við vinina. Tilboð Voda-
fone var ekki annað en boð um 
framlengingu á þjónustu sem 
hann var búinn að notfæra sér 
hnökralaust í 6 mánuði. 

Þetta er í takt við önnur vina 
tilboð sem hafa verið hjá okkur 

og öðrum símafélögum og allt 
upp á borðinu með það eins 

og við sjáum það.“ 

Skítt með kerfið:

Unglingar blekktir eða 
allt uppi á borðinu?

HRINGT Í VININA 
Tilboðið gengur út á 

kaup kaups.

Sendið umboðsmanni neytenda ábendingar eða sparnaðarráð á neytendur@frettabladid.is
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Honda Civic
1.8i, Sport, 

140 hö, 6 gíra
hlaðinn búnaði kr. 2.799.000

Nýr Honda Civic er snilldarlausn fyrir alla sem raunverulega vilja meira fyrir minna, setja kröfur um
hugvitsamlegar lausnir, framúrstefnulega hönnun, sportlega aksturseiginleika og sparneytni – fyrir ótrúlega
gott verð. Honda-áreiðanleikinn og Honda-gæðin eru löngu viðurkennd og nýr Honda Civic bætir um betur 
og gerir alla samkeppni gamaldags. Öryggi þitt og farþeganna er samt sett ofar öllu með því öruggasta 
sem völ er á í staðalbúnaði.

Komdu og upplifðu nýja sigra í samspili verðs og búnaðar  – reynsluaktu nýjum Honda Civic.

SIGRAÐU BILIÐ
Á MILLI VERÐS, BÚNAÐAR
OG SNILLDARHÖNNUNAR
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 419

3.968 -1,07% Velta: 4.948 milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 6,50 +0,00% ... Atorka 4,75 
+0,00% ... Bakkavör 25,00 -2,72% ... Eimskipafélagið 10,25 +8,47% 
... Exista 6,48 -3,57%  ...  Glitnir 14,00 -1,27% ... Icelandair Group 
20,45 +0,49% ... Kaupþing 692,00 -0,58% ... Landsbankinn 21,90 
-1,79% ... Marel Food Systems 85,00 +0,71% ... SPRON 3,21 -2,73% 
... Straumur-Burðarás 8,48 -0,24% ... Össur 94,00 -0,32%

MESTA HÆKKUN
EIMSKIPAFÉLAGIÐ  +8,47%
MAREL FOOD SYST.  +0,71%
ICELANDAIR  +0,49%

MESTA LÆKKUN
EXISTA  -3,57%
SPRON  -2,73%
BAKKAVÖR  -2,72

Í dag eru sjö ár síðan 
hryðjuverkamenn 
rændu fjórum far-
þegaþotum og flugu 
tveimur þeirra á 
Tvíburaturnana í 
New York í Banda-
ríkjunum. Talið er 
að tæplega þrjú þús-
und manns hafi lát-
ist í árásunum.

Hryðjuverkin 
höfðu gríðarlegar 
afleiðingar í för með 
sér. Hlutabréfa-
mörkuðum vestan-
hafs var lokað í viku. 
Þegar viðskipti hóf-
ust aftur mánudag-
inn 17. september 
féll Dow Jones-vísitalan um 7,1 
prósent. Fall hennar nam 14 pró-

sentum þegar yfir 
lauk.

Gengi bréfa í 
hótelum og flugfé-
lögum lækkaði 
mest.

Áhrifin smituðu 
út frá sér á alþjóð-
lega markaði. 
Úrvalsvísitalan í 
Kauphöllinni, þá 
Verðbréfaþingi 
Íslands, féll um 
2,63 prósent og 
endaði hún í 1.027 
stigum. Gengi Flug-
leiða féll um 10,9 
prósent. Mest voru 
viðskipti með bréf  
Eimskipafélagsins 

þennan örlagaríka dag, eða upp á 
125 milljónir króna.  - jab

Sjö ár frá árásinni
á Tvíburaturnana

TURNARNIR HRYNJA

Ábyrgð Eimskipafélagsins 
vegna láns Landsbankans til 
XL er hærri en sem nemur 
markaðsvirði félagsins. 
Björgólfsfeðgar ætla að taka 
ábyrgðina yfir falli hún á 
Eimskip. Þeir tengjast mál-
inu með ýmsum hætti.

Markaðsvirði Eimskipafélagsins 
er minna en sem nemur ábyrgð 
félagsins fyrir XL Leisure Group.

Við lokun markaða í gær var 
markaðsvirði Eimskips tæplega 
18,4 milljarðar króna.. Ábyrgðin 
nemur hins vegar 280 milljónum 
Bandaríkjadala, eða sem nemur 
um 25,5 milljörðum  íslenskra 
króna, miðað við gengi dalsins í 
gær.

Falli hún á Eimskip ætla Björ-
gólfsfeðgar og félagar þeirra að 
kaupa kröfuna, það er ábyrgðina, 
og fresta gjalddaga hennar.

Komið hefur til tals að ábyrgð-
inni verði breytt í hlutafé í Eim-
skipafélaginu, eftir því sem Mark-
aðurinn kemst næst.

Stjórnendur XL hafa árangurs-
laust reynt að endurfjármagna 
félagið. Þeir munu hafa rætt við 
Barclays banka og Straum-Burða-
rás.

Stjórn Eimskips telur auknar 
líkur á að ábyrgðin falli á félagið.

Eigið fé Eimskips nam tæplega 
288 milljónum evra, eða sem nemur 
um 37 milljörðum  króna, um mitt 
árið. 

Björgólfsfeðgar ætla að leggja 
til 207 milljónir evra vegna ábyrgð-
arinnar, 26,6 milljarða króna; hátt í 
þrír fjórðu af eigin fé Eimskips 

hafa því verið bundnir ábyrgðinni.
Landsbankinn lánaði stjórnend-

um XL fyrir kaupunum á sínum 
tíma. 

Heimildarmenn Markaðarins 
segja að aðgerðir Björgólfsfeðga 
virðist eiga að koma í veg fyrir að 
Landsbankinn tapi á láninu til 
stjórnenda XL. Það geti haft ýmsar 
afleiðingar, þyrfti banki að afskrifa 
milljarða hjá einum skuldara. 

Björgólfsfeðgar eiga ráðandi 
hlut í Eimskipafélaginu, Lands-
bankanum og Straumi-Burðarási. 
Landsbankinn lánaði fyrir XL og 
Eimskip ábyrgðist lánið, þar til 
feðgarnir tóku sjálfir við.  

Þá er XL helsti stuðningsaðili 
knattspyrnufélagsins West Ham. 
Þar er Björgólfur Guðmundsson 
stjórnarformaður.

Verð á hlutabréfum í Eimskipa-

félaginu hríðféll fyrr í vikunni en 
hækkaði í gær eftir að feðgarnir 
tóku við ábyrgðinni.

Kauphöllin stöðvaði viðskipti 
með hlutabréf í Eimskipafélaginu í 
fyrradag, vegna þess að einhverjir 
kynnu að hafa vitað meira en aðrir 
um stöðu mála. Samkvæmt heim-
ildum Markaðarins hefur Fjár-
málaeftirlitinu verið bent á það.  
 ingimar@markadurinn.is 

Markaðsvirði Eimskips 
minna en XL ábyrgðin

TÍMI TIL AÐ FAGNA? Björgólfsfeðgar 
ábyrgjast lán Landsbankans til XL í 
stað Eimskipafélagsins. XL auglýsir 
á búningum West Ham. Björgólfur 
Guðmundsson stýrir bæði bankanum 
og knattspyrnufélaginu. Feðgarnir eiga 
ráðandi hlut í Eimskipafélaginu.

20. febrúar 2004 - Air Atlanta kaupir 
40,5 prósent í Excel Airways. Kaup-
verð nam 29,9 milljónum punda, 
3,8 milljörðum króna að þávirði. 

15. október 2004 - Avion Group 
tekur til starfa. Í Avion Group eru  
Air Atlanta Icelandic, Íslandsflug, Air 
Atlanta Europe og Excel Airways.

10. apríl 2006 - Excel Airways kaupir 
breska ferðaskrifstofu sem sérhæfir 
sig í ferðum til Grikklands. 

10. júlí 2006 - Stjórnendaskipti hjá 
Excel Airways. Magnús Steph en-
sen tekur við forstjórastólnum í 
september.

5. september 2006 - Magnús 
Þorsteinsson, starfandi stjórnar-
formaður Avion Group, sest í stól 
stjórnarformanns hjá Excel.

30. október 2006 - Avion Group 
selur XL Leisure Group. Bókfærður 
hagnaður fyrir skatta nam 7,3 millj-
örðum. Avion Group tekur á sig 
bakábyrgð vegna kaupanna upp á 
280 milljónir dala. Ábyrgðin gilti til 
1. mars á þessu ári.

STIKLAÐ Á STÓRU

Ný lög um leikskóla, grunnskóla, fram-
haldsskóla og menntun og ráðningu 
kennara og skólastjórnenda skapa 
nýja umgjörð um skólastarf hér á landi. 
Framundan er mikilvægt starf við að 
móta áherslur í framkvæmd nýrrar 
menntastefnu og  hvetur menntamála-
ráðuneytið alla til að leggja þar sitt 
af mörkum. 

Þátttaka er ókeypis og öllum opin en 
óskað er eftir að þátttakendur skrái sig 
á vefsíðunni www.nymenntastefna.is. 
Þar er einnig að finna frekari upplýsing- 
ar um Menntaþingið og kynningarfundi 
haustsins.

www.nymenntastefna.is

NÝ MENNTASTEFNA - NÁM ALLA ÆVI
HVAÐA TÆKIFÆRI FELAST Í NÝRRI MENNTASTEFNU? 

Þátttaka í Menntaþinginu er ókeypis. 

Skráningu og frekari upplýsingar má finna á www.nymenntastefna.is

8:30 - 9:00 Móttaka ráðstefnugesta

9:00 - 9:50 Ný menntastefna 
 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, menntamálaráðherra 
 Umræður

9:50 - 10:10 Kaffi

10:10 - 11:10 Hlutverk kennarans á 21. öldinni - Catherine Lewis
 Umræður

11:10 - 11:25 Kaffi

11:25 - 12:20 Framkvæmd nýrrar menntastefnu
 Málstofur

12:20 - 13:00 Hádegisverðarhlé

13:00 - 14:05 Ný menntastefna í alþjóðlegu samhengi - Jens Bjornavold 
 Umræður

14:05 - 14:30 Kaffi

14:30 - 15:30 Málstofur

15:30 - 16:00 Ráðstefnuslit - Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, menntamálaráðherra

16:00 - 16:30 Léttar veitingar

DAGSKRÁ
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Fáar spurningar hafa verið 
lagðar jafnoft fyrir mig að 

undanförnu hvar sem ég kem. 
Danir spyrja: hvaðan komu 
peningarnir, sem gerðu Íslending-
um kleift að kaupa hvert fyrir-
tækið á fætur öðru í Danmörku? – 
Magasin du Nord, Illum, Hotel 
d‘Angleterre. 

Finnar spyrja: hvaðan komu 
peningarnir til að kaupa stóran 
hlut í Finnair? Bandaríkjamenn 
spyrja: hvaðan komu peningarnir 
til að kaupa níu prósenta hlut í 
American Airlines, stærsta 
flugfélagi heims í vélum talið 
(nærri þúsund vélar)? Bretar 
spurðu sömu spurningar. Ritstjóri 
Financial Times velti spurning-
unni fyrir sér í blaði sínu. 
Erlendir seðlabankastjórar hafa 
spurt mig um sama. 

Út á krít
Svarið, sem ég hef getað gefið 
hingað til, er þetta: Greiðslujafn-
aðarbókhald Seðlabanka Íslands 
fylgir alþjóðlegum reglum og 
stöðlum og virðist gefa nokkurn 
veginn rétta mynd af raunveru-
leikanum. Bókhaldið sýnir, að 
Íslendingar keyptu fyrirtæki 
fyrir erlent lánsfé, það er út á 
krít, og sumpart fyrir söluhagnað 
af fyrri viðskiptum og myndar-
lega ávöxtun erlends hlutafjár. 
Viðskiptabankarnir höfðu 
milligöngu um vænan hluta 
þessara viðskipta og uxu svo 
hratt, að eignir þeirra urðu á 
skömmum tíma mun meiri í 
hlutfalli við landsframleiðslu hér 
heima en jafnvel í Sviss, rótgró-
inni fjármálamiðstöð, þar sem 
hlutfallið er næsthæst í heimi. 
Það er að vísu álitamál, hvort 
innlend landsframleiðsla er 
eðlileg viðmiðun, þar eð bankarn-
ir sækja um helming tekna sinna 
til útlanda. 

Hvað um það, yfirlit Seðlabank-

ans hafa sýnt, að viðskiptahallinn 
– innflutningur á vörum og 
þjónustu langt umfram útflutn-
ingstekjur – hefur verið brúaður 
með erlendri lántöku, einkum 
með lántöku bankanna til skamms 
tíma, langt umfram erlenda 
eignasöfnun. Bókhaldið virtist 
stemma. 

Ofmetnar eignir?
Tölur Seðlabankans sýna, að 
tekjur Íslendinga af ávöxtun 
erlends hlutafjár tífölduðust frá 
2004 til 2007. Seðlabankinn hefur 
samt verið gagnrýndur fyrir að 
ýkja viðskiptahallann með því að 
vanmeta eignamyndun Íslendinga 
í útlöndum og þá um leið tekjur af 
þessum eignum. 

Það er þekkt fyrirbrigði í 
bankaviðskiptum, að þeir, sem 
kaupa eignir erlendis, geta haft 
hag af að ofmeta eignirnar til að 
geta þá tekið enn meiri lán en ella 
með ofmetnar eignir að veði, 
einkum þegar mikið af ódýru 
lánsfé er í boði. Erlendar skuldir 
eru á hinn bóginn auðmetnar, því 
að lánardrottnar hafa hag af að 
halda útistandandi skuldum til 
haga; rísi vafi, dugir að spyrja þá. 
Jafnvel þótt Seðlabankinn kunni 
að hafa vanmetið erlendar eignir 
Íslendinga og tekjur af þeim, má 
grunur um slíkt vanmat ekki 
byrgja mönnum sýn á þá grafal-
varlegu stöðu, sem upp er komin í 
íslenzku efnahagslífi. 

Seðlabankinn verður að geta 
svarað
Undangengin ár hafa yfirlit 
Seðlabankans um greiðslujöfnuð 
sýnt, hvernig innstreymi erlends 
lánsfjár hefur brúað bilið milli 
innflutnings og útflutnings og 
milli skuldasöfnunar erlendis og 
eignamyndunar. Nú bregður allt í 
einu svo við, að talsvert inn-
streymi lánsfjár í gegn um 
viðskiptabankana á fyrsta 
ársfjórðungi snýst upp í gríðar-
legt útstreymi á öðrum ársfjórð-
ungi. Með öðrum orðum: við-
skiptahallinn er enn sem fyrr 
mikill að vexti, en Seðlabankinn 
getur nú ekki lengur gert grein 
fyrir fjármögnun hans. Ef erlent 
lánsfé er hætt að brúa bilið, hvað 
kom í staðinn?

Gjaldeyrisforði Seðlabankans 
rýrnaði verulega á öðrum 
ársfjórðungi, en rýrnun hans 
fyllir þó aðeins lítinn hluta 
eyðunnar. Af þessu leiðir, að 
liðurinn „skekkjur og vantalið“ í 
yfirliti Seðlabankans er nú 
jafnmikill gervöllum innflutningi 
á vörum og þjónustu þessa þrjá 
mánuði apríl, maí og júní 2008. 
Svo stór glufa hefur mér vitan-
lega aldrei áður myndazt í yfirliti 
nokkurs seðlabanka á byggðu bóli 
um stöðu þjóðarbúsins gagnvart 
umheiminum. Það er makalaust 
og með ólíkindum, að Seðlabank-
inn skuli láta slíkar tölur frá sér 
fara, enda eru þær til þess fallnar 
að grafa undan tiltrú á íslenzku 
efnahagslífi við erfiðar aðstæður. 

Bankanum stoðar ekki að skella 
skuldinni á fyrirtæki og banka, 
sem telja gjaldeyrisviðskipti sín 
ekki rétt fram eða tímanlega. 
Bankastjórninni er ekki heldur 
sæmandi að vísa málinu til 
undirmanna í bankanum. 
Seðlabankinn verður að geta 
svarað spurningunni: hvaðan 
koma peningarnir?

Hvaðan koma peningarnir?

Í DAG | Seðlabankinn
ÞORVALDUR GYLFASON

UMRÆÐAN 
Drífa Snædal skrifar um nálgunar-
bann

Ef vilji er fyrir hendi hjá meirihluta 
Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks 

er hægt að bæta stöðu kvenna sem verða 
fyrir heimilisofbeldi umtalsvert áður en 
þingi lýkur á föstudag. 

Fyrir fimm árum síðan lagði Kolbrún 
Halldórsdóttir í fyrsta sinn fram frum-
varp um brottvísun og heimsóknarbann 
að fyrirmynd austurrískra laga. Töluverðar 
umræður fóru þá fram um lögin og félagasamtök 
rómuðu frumvarpið sem skref í átt að auknu öryggi 
kvenna á heimilum.

Með frumvarpinu var lagt til úrræði til að vernda 
þá sem verða fyrir ofbeldi með því að fjarlægja 
ofbeldismenn af heimilinu og banna heimsóknir á 
heimilið og nánasta umhverfi þess í tíu daga til 
þrjá mánuði. Lögreglan fengi vald til að koma á 
þessu tímabundna nálgunarbanni. 

Þrátt fyrir jákvæðar umsagnir og góðar ábend-
ingar sem tekið var tillit til við áframhaldandi 
vinnslu frumvarpsins hefur það ekki enn fengist 
samþykkt. Síðast var það flutt árið 2006 sem sjálf-

stætt frumvarp og í fyrra var málinu vísað 
til ríkisstjórnarinnar. 

Síðan hefur ekkert gerst. Frumvarpið 
hefur verið í fimm ár til umfjöllunar hjá 
stjórnvöldum en niðurstaðan er sú að 
engra breytinga er að vænta af hálfu rík-
isstjórnarinnar. Ég er ekki viss um að þær 
konur hverra öryggi er ógnað dag hvern 
og fylla þröngt húsnæði Kvennaathvarfs-
ins á meðan ofbeldismennirnir geta um 
frjálst höfuð strokið séu sammála þessu. 
Né þær konur sem hafa nægan styrk til að 
sækja um nálgunarbann og fá höfnun frá 

dómstólum af því það er „of íþyngjandi“ fyrir 
ofbeldismennina að mega ekki halda áfram að 
beita ofbeldi.

Nú liggur tæknilegt frumvarp dómsmálaráð-
herra fyrir þinginu og Kolbrún Halldórsdóttir 
leggur til austurrísku leiðina í breytingatillögu 
við það frumvarp. Enn og aftur fær þingið tæki-
færi til að leiða austurrísku leiðina í lög hér á 
landi. Málið hefur verið til umfjöllunar í fimm ár 
og tæknilegar afsakanir ekki lengur teknar til 
greina.

Höfundur er framkvæmdastýra.

Fimm ára þrautaganga 

DRÍFA SNÆDAL 

Fjötrar Agnesar?
Það verður seint sagt um Árna John-
sen að hann sé fastur í klisjunum, 
eins og aflátsbréfið sem hann sendi 
Agnesi Bragadóttur blaðamanni í 
fyrradag er vitni um. Þingmaðurinn 
kynnti þar til sögunnar hvorki fleiri 
né færri en þrjú nýyrði: linfrómur, 
skíthroði og munnhálka. Sjálfsagt 
vonast hann til að þessi orðsins 
völundarsmíð nægi til að 
beisla vélbyssukjaftinn Agn-
esi fyrir fullt og allt. Deila 
þeirra skötuhjúa er farin að 
draga dám af frásögn-
um úr goðafræðinni, 
æsirnir þurftu jú líka 
þrjá fjötra til að 
binda Fenrisúlf; 
Læðing, Dróma 

og Gleipni. Vonandi þarf Árni þó ekki 
að fórna handleggnum áður en hann 
nær taumhaldi á sínum vargi.  

Sjálfkjörið í Heimdalli
Talandi um goðafræðina. Aðalfundur 
Heimdallar, félags ungra sjálfstæð-
ismanna í Reykjavík, verður haldinn 
í kvöld, þar sem nýr formaður og 
stjórn verða kjörin. Einn býður 
sig fram til formanns og ellefu 
til stjórnarsetu, sem þýðir að 
ný stjórn verður sjálfkjörin. 
Það er af sem áður var þegar 

Geirs- og Davíðsarmur 
ungliðahreyfingar-
innar tókust á 
um Heimdall, 
stundum hat-
rammlega. 

BSRBVG
Sigurður Kári Kristjánsson alþing-
ismaður hefur tekið eftir merkilega 
miklum samhljómi í málflutningi 
Vinstri grænna og Bandalags starfs-
manna ríkis og bæja. Þingflokks-
formaður VG og formaður BSRB eru 
einn og sami maðurinn, Ögmundur 
Jónasson. Segir Sigurður Kári að sér 
misbjóði hvernig Ögmundur hafi 
markvisst beitt BSRB í þágu stjórn-
málabaráttu VG og segist ekki trúa 
að félagsmenn í BSRB sem ekki 
fylgja VG að málum sætti við það. 
Það má vera rétt hjá Sigurði Kára, 

en að hinu er að gá að frá 
þeim hefur þó hvorki heyrst 
hósti né stuna hingað til. 
 bergsteinn@frettabladid.is

í Norð-Austur kjördæmi

Framsöguerindi �ytja:
Erna Bjarnadó�r hagfræðingur Bændasamtaka Íslands
Jón Þór Sturluson hagfræðingur og aðstoðarm. Viðskiptaráðherra
Reinhard Reynisson framkvstj. Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga
Smári Geirsson bæjarfulltrúi í Fjarðabyggð

Ingibjörg Sólrún Gísladó�r utanríkisráðherra ávarpar málþingið og

Svanfríður Jónasdó�r bæjarstjóri í Dalvíkurbyggð stýrir umræðum.

Evrópusambandið
& landsbyggðin
Málþing um áhrif aðildar að Evrópusambandinu
á hinar dreifðu byggðir landsins fer fram á Fosshótel 
Húsavík, Laugardaginn 13. september klukkan 14:00. 
Málþingið er öllum opið og aðgangur er ókeypis.

Þ
að er út af fyrir sig gleðiefni að nú glittir í að reglur um 
skráningu eigna þingmanna líti dagsins ljós. Svo virðist 
þó sem reglur þessar verði í nokkru skötulíki þegar upp 
verður staðið.

Í reglunum er gert ráð fyrir að þingmenn gefi upp 
eignir sínar. Sömuleiðis er gert ráð fyrir að eignir maka verði 
gefnar upp, telji hjón fram saman til skatts. Hins vegar virðast 
reglurnar ekki taka til skulda þingmanna, né heldur er gert ráð 
fyrir að þeir greini frá hagsmunatengslum, svo sem stjórnarsetu 
í fyrirtækjum. Þetta eru of miklir gallar til að við verði unað.

Það sem einnig stingur í augun er að svo virðist sem gert sé 
ráð fyrir að reglurnar verði valkvæðar, þ.e. að hverjum og einum 
þingmanni verði í raun í sjálfsvald sett hvort hann gefi yfir höfuð 
upp eignir sínar eða ekki. Ef þetta er raunin er ekki annað hægt en 
að spyrja hinnar augljósu spurningar: Við hvað eru menn hrædd-
ir? Og til hvers að setja reglur um hluti sem hver og einn sóma-
kær þingmaður ætti að geta gert kjósendum sínum grein fyrir 
með glöðu geði, ef þær skylda ekki þingmennina til þess arna?

Vitanlega má gera ráð fyrir að reglurnar skapi ákveðinn þrýst-
ing þannig að ef þingmenn skorist undan að gefa upp um eigna-
tengsl sín þá sé líklegt að þeir hafi eitthvað að fela. Það breyt-
ir því ekki að langeðlilegast væri að þeim sem kjörnir eru til að 
gegna trúnaðarstörfum sé skylt að gefa upp um eignatengsl sín, 
hagsmunatengsl, skuldir og skuldunauta.

Þingmenn Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og Fram-
sóknarflokks hafa þegar riðið á vaðið og birt upplýsingar um 
eignir sínar og tengsl. Þetta er til eftirbreytni og í raun ættu aðrir 
þingmenn að taka framsóknarmenn og Vinstri græna sér til fyrir-
myndar strax og bíða ekki eftir að reglurnar verði settar.

Það ætti að vera sjálfsagður réttur kjósenda að vita um hags-
munatengsl þess fólks sem það kýs til setu á Alþingi. Í raun ættu 
sambærilegar reglur að ná til allra kjörinna fulltrúa, sveitar-
stjórnarmanna og forseta Íslands. 

Það verður þó að segjast að það er galli við reglurnar að skuldir 
þingmannanna skuli ekki eiga að vera uppi á borðinu, eins og eign-
ir. Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði, hefur bent á 
að prófkjörsbarátta verðandi þingmanna verði stöðugt dýrari og 
nemi jafnvel nokkrum milljónum. Því sé nauðsynlegt að kjósend-
ur viti hverjir bakhjarlar þingmannanna séu.

Hagsmunatengsl svo sem stjórnarseta í fyrirtækjum hlýtur 
einnig að þurfa að vera uppi á borðinu. Ljóst er að slík tengsl hafa 
í sumum tilvikum ekki minna að segja en bein eignatengsl.

Rök sem snúa að því að um einkamál þingmannanna sé að ræða 
halda ekki. Kjörnir fulltrúar verða að standa skil á þessum hlut-
um gagnvart kjósendum sínum.

Þegar upp er staðið hlýtur krafan að vera að settar verði bind-
andi reglur um að eignir, skuldir og hagsmunatengsl kjörinna 
fulltrúa verði settar. Hér verður allt að vera uppi á borðinu. Erfitt 
er að koma auga á rök gegn því, nema að menn hafi raunverulega 
eitthvað að fela.

Reglur um skráningu eigna þingmanna í sjónmáli. 

Við hvað eru 
menn hræddir?

STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR
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UMRÆÐAN
Jórunn Frímannsdóttir skrifar 
um utangarðsfólk

Reykjavíkurborg er borg þar 
sem allir íbúar geta átt sér 

samastað. Líka þeir sem í daglegu 
tali eru nefndir utangarðsfólk. Í 
velferðarsamfélagi nútímans er 
þess jafnframt krafist að reynt sé 
að koma í veg fyrir að fólk verði 
utan garðs, en því miður virðist sem 
þeim fari fjölgandi sem lent geta í 
þeim hópi. Markmið með nýrri 
stefnumótun í málefnum utangarðs-
fólks er að leitast við að koma í veg 
fyrir útigang og tryggja öllum við-
unandi húsaskjól. Velferðarráð 
Reykjavíkur samþykkti á fundi 
sínum í gær metnaðarfulla stefnu í 
málefnum utangarðsfólks af báðum 
kynjum. Stefnan er fyrsta stefna 
sinnar tegundar og skýrir hvernig 
Reykjavíkurborg ætlar að vinna að 
málefnum utangarðsfólks í Reykja-
vík til ársins 2012. 

Inn í hlýjuna
Við viljum koma í veg fyrir að fólk 
verði utangarðs, tryggja viðeigandi 
stuðning við áhættuhópa og fram-
boð á viðeigandi úrræðum fyrir þá 
sem eiga á hættu að verða utan-
garðs. Með þessu viljum við auka 
lífsgæði utangarðsfólks og koma 
því inn í hlýjuna. Stefnan nær til 
þeirra sem skilgreindir eru sem 
utangarðsfólk og þeirra sem eru að 
koma úr tímabundnu úrræði svo 
sem fangelsi, sjúkrahúsi eða vímu-
efnameðferð og eiga ekki öruggt 
húsaskjól. Megináhersla í stefn-
unni er á aukið samstarf, fjölgun 
langtímaúrræða og bætta yfirsýn. 

Það er alltaf miður þegar fólk á 
ekki í hús að venda en ekki er um 
að ræða eina meginorsök á vanda 
utangarðsfólks. Þó er ljóst að flest-
ir sem eru utangarðs búa við alvar-
legan heilsubrest og er ofneysla 
áfengis og vímuefna almenn. Geð-
rænir erfiðleikar eru ýmist orsök 
eða afleiðing neyslu og útigangs og 
má leiða að því líkur að verulegur 
hluti utangarðsfólks búi við geð-
ræna erfiðleika. Utangarðsfólk eru 
ólíkir einstaklingar sem eiga við 
margháttaða félags- og heilbrigðis-
vanda að stríða, eru félagslega ein-
angraðir og eiga oft að baki fang-
elsisvistir, sjúkrahúsdvalir og aðra 
félagslega erfiðleika. Því eru for-
varnir og samstarf milli ólíkra 
kerfa s.s. lögreglu, félagsmálayfir-
valda, heilbrigðisyfirvalda og 
félagasamtaka grundvallaratriði. 

Samstarf og forvarnir
Við ætlum að efla samstarf á milli 
Velferðarsviðs, félags- og trygg-
ingamálaráðuneytis, Landspítala, 
Fangelsismálastofnunar, Lögreglu 
höfuðborgarsvæðisins og Heilsu-
gæslu. Einnig tryggja samstarf við 
félagasamtök svo sem SÁÁ, Sam-
hjálp, Geðhjálp, Hjálpræðisherinn 
og Hugarafl eftir því sem við á 
hverju sinni. Slíkt samstarf er 
nauðsynlegt til að bæta yfirsýn 
þannig að unnt sé að bregðast við á 
einstaklingsgrunni með viðeigandi 
hætti. Með slíku samstarfi er einnig 
unnt að greina áhættuþætti sem 
leiða til útigangs og finna leiðir til 
að sporna gegn því. Auk þess er 
hægt að veita þá grundvallarþjón-
ustu sem öllum er nauðsynleg. 

Til að byggja upp heilbrigðis- og 
félagsþjónustu við utangarðsfólk 
er brýnt að gera rannsóknir á 
heilsufari og félagslegri stöðu 
þeirra einstaklinga sem eru utan-
garðs. Þannig fæst yfirsýn yfir 
aðstæður þeirra, þekking eykst og 
þverfagleg þjónusta við áhættu-
hópa verður markvissari. 

Reglubundin fagþjónusta 
Nauðsynlegt er að efla ráðgjöf og 
stuðning við einstaklinga sem eru 
utangarðs. Með stöðugri, reglu-
bundinni og markvissri félags-
legri ráðgjöf og heilbrigðisþjón-
ustu eru meiri líkur á að viðunandi 
lausn á vanda einstaklinga finnist 
og lífskjör þeirra batni. Nú strax 
í vetur verða ráðin hjúkrunar-
fræðingur og félagsráðgjafi sem 
munu sinna þjónustu við heimilis-
lausa. Jafnramt er mikilvægt að 
einstaklingar hafi heimilislækni 
eins og aðrir borgarbúar sem hafi 

á að skipa grunnupplýs-
ingum um heilsufar 
þeirra. 

Tímabundin úrræði
Þau tímabundnu gisti-
úrræði sem utangarðsfólki 
standa nú til boða eru 
Gistiskýlið fyrir heimilis-
lausa karlmenn sem er 
með rúm fyrir 20 einstakl-
inga og Konukot sem er 
með rúm fyrir 8-10 konur. 
Síðastliðinn vetur þurfti því miður 
ítrekað að vísa fólki frá þessum 
skýlum. Það er óviðunandi og því 
hefur rýmum verið fjölgað í Gisti-
skýlinu. Í samræmi við hina nýju 
stefnumótun verður áfram leitast 
við að tryggja gistingu í gistiskýl-
um fyrir þá sem það þurfa. Jafn-

framt verður unnið að því 
að tryggja aðgengi að 
grunnhreinlætis aðstöðu 
s.s. sturtu og þvottaað-
stöðu sem og aðstöðu til 
dagdvalar. Dagdvöl er 
mikilvægur þáttur í hugs-
anlegri endurhæfingu, en 
með slíkri þjónustu væri 
t.d. hægt að bæta aðgengi 
að hjúkrunarfræðingi og 
félagsráðgjafa.

Það er þannig markmið 
okkar að bjóða upp á fleiri og betri 
tímabundin úrræði. Á árinu 2009 
vonumst við til að vera búin að 
koma því þannig fyrir að enginn 
gisti í fangaklefa lögreglu sökum 
húsnæðisleysis og að skammtíma 
gistiskýli uppfylli þær kröfur sem 
gerðar eru til úrræða af þessu tagi

Langtíma úrræði
Reykjavíkurborg rekur nú þegar 
langtíma húsnæðisúrræði fyrir 
utangarðsmenn á tveimur stöðum í 
borginni. Því til viðbótar styður 
borgin fjölda áfangaheimila í 
Reykjavík og rekur áfangaheimili 
fyrir þá sem eiga að baki langa 
sögu um áfengis- og/eða fíkniefna-
vanda, hafa farið í meðferð en 
þurfa mikinn stuðning til að aðlag-
ast samfélagi á nýjan leik. Við upp-
byggingu úrræða er mikilvægt að 
taka tillit til ólíkra þarfa utangarðs-
fólks og því ætlum við að opna sér-
stakt langtíma húsnæðisúrræði 
fyrir utangarðskonur. Jafnframt 
verða á næstu vikum opnuð lang-
tíma húsnæðisúrræði sem nýst 
geta hjónum/sambúðarfólki jafnt 
sem einstaklingum. 

Með því að bjóða upp á ólík 
úrræði vonumst við til að koma 
betur til móts við þarfir ólíkra ein-
staklinga sem þannig eiga meiri 
möguleika á að bæta lífskjör sín og 
aðlagast samfélaginu á nýjan leik. 

Þessi nýja stefna í málefnum 
utangarðsfólks markar tímamót. Á 
næstu árum verður unnið mark-
visst að því að ráðast að rótum 
vandans í því augnamiði að koma í 
veg fyrir að einstaklingar verði 
utangarðs. Jafnframt viljum við 
tryggja þeim sem þegar hafa misst 
fótanna og eru utangarðs leið til 
betra lífs og bættra lífskjara með 
nauðsynlegum stuðningi og heimil-
um sem geta mætt þeim þar sem 
þeir eru hverju sinni. 

Höfundur er borgarfulltrúi. 

Stefna og aðgerðaáætlun í málefnum utangarðsfólks
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Kórvilla af 
Vestfjörðum?
UMRÆÐAN
Jón Baldvin Hanni-
balsson skrifar um 
dagbók Matthíasar 
Johannessen

En upp úr þessu var 
Guðjóni Friðriks-

syni sagt upp og 
hrökklaðist hann þá til 
Ísafjarðar. Þar gerði 
hann sér lítið fyrir og 
hóf ofsóknir á hendur Jennu og 
Hreiðari sem barnabókahöf-
undum. Það voru hefndirnar. 
(Úr dagbók Matthíasar Johann-
essens, skálds.)

Hér er eitthvað málum bland-
ið, eins og reyndar hefur komið 
á daginn. Því fer víðs fjarri að 
Guðjón Friðriksson hafi 
„hrökklast“ vestur á Ísafjörð. 
Ég get trútt um talað því að ég 
þurfti að hafa talsvert fyrir því 
að „véla“ hann vestur á sínum 
tíma. Í „Tilhugalífi“ (útg. 2002, 
bls. 264) lýsi ég því með eftir-
farandi orðum: 

„Það var mikill happafengur 
þegar mér tókst að véla Guðjón 
Friðriksson og þáverandi konu 
hans, Þuríði Pétursdóttur, líf-
fræðing, til að kenna við 
(Mennta)skólann. Ég man að ég 
heimsótti þau upp á háaloft að 
Austurstræti 14 í Reykjavík 
þar sem þau bjuggu þá. Þau 
komu því beint úr hjarta borg-
arinnar í útlegðina vestur og 
reyndust bæði prýðilega. Guð-
jón var ekki einasta skemmti-
legur kennari í íslenskum fræð-
um og bókmenntum heldur líka 
stoð og stytta nemenda við 
útgáfustörf og reyndar einnig á 
leiksviði, þar sem hann lék 
meðal annars á móti Bryndisí 
við góðar undirtektir. Þuríður 
var kvenskörungur mikill og 
var fljótlega komin á bólakaf í 
bæjarmálin sem frambjóðandi 
Alþýðubandalagsins.“

En hvað með meintar ofsókn-
ir á hendur Jennu og Hreiðari 
sem barnabókahöfundum? Að 
því er einnig vikið í „Tilhuga-
lífi“ þar sem fjallað er um árin 
okkar Bryndísar við Mennta-
skólann á Ísafirði. Aðalpersón-
an í því máli var upphaflega 
sögð vera Sigríður Dúna Krist-
mundsdóttir, doktor í mann-
fræði, síðar þingkona Kvenna-
listans, prófessor við Háskóla 
Íslands og núverandi sendifrú í 
Osló. Sigríður Dúna kenndi 
einn vetur við Menntaskólann á 
Ísafirði. Hún blandaðist alsak-
laus inn í þetta mál eins og 
nánar er lýst í „Tilhugalífi“ 
(bls. 265-66) undir fyrirsögn-
inni „Að missa glæpinn“. En 
Guðjón Friðriksson kom þar 
hvergi við sögu.

Að missa glæpinn
„Sigríður Dúna bauð upp á 
námskeið í íslenskum samtíma-
bókmenntum sem valgrein. Á 
námskeiðinu var farið yfir sýn-
ishorn af íslenskum barna- og 
unglingabókmenntum. Einn 
góðan veðurdag birtist heil-
síðugrein í Þjóðviljanum undir-
rituð af nafngreindum nemend-
um við Menntaskólann á 
Ísafirði, þar sem veist var með 
harkalegri gagnrýni að þekkt-
um höfundi unglingabók-
mennta. Í fyrirsögn var vísað 
til þess að taka bæri skemmdar 
bókmenntir af markaðnum, 
rétt eins og skemmdar appels-
ínur. Ekki leið á löngu þar til 
mér barst umburðarbréf frá 
menntamálaráðuneytinu út af 
þessu máli. Því fylgdi jafn-
framt tilkynning og greinar-

gerð um yfirvofandi 
málshöfðun á hendur 
kennaranum fyrir 
meinta innrætingu og 
jafnvel meiðyrði um 
höfund unglingabók-
anna, sem væri brot á 
lögum og reglum um 
óhlutdrægni og hátt-
vísi í kennslustofum 
sem reknar væru af 
íslenska ríkinu.

Sjálfur var ég vel 
meðvitaður um hætt-

una á einhliða umfjöllun og vil-
hallri eða jafnvel beinlínis inn-
rætingu öfgaskoðana, 
sérstaklega við kennslu í 
félagsvísindum og sögu, og 
vissi af slíkum dæmum í ein-
staka skólum. Ég þóttist hins 
vegar vita fullvel að Sigríður 
Dúna væri kvenna ólíklegust til 
að stunda slíka iðju eins og 
reyndar kom á daginn þegar ég 
hafði kynnt mér málið. Hún 
hafði ekki vitað af þessu frum-
kvæði nemenda, að birta rit-
smíðina í Þjóðviljanum, og 
aldrei um hana fjallað.

Loks barst mér stefna ásamt 
rökstuðningi fyrir sakargiftum 
frá Guðmundi Skaftasyni, 
hæstaréttarlögmanni, sem ég 
þekkti lítilsháttar til en fyrst og 
fremst sem skattasérfræðings. 
Ég tilkynnti menntamálaráðu-
neytinu að ég myndi verja 
málið sjálfur en þótti eftir 
atvikum rétt, áður en málflutn-
ingur hæfist í réttarsal, að skila 
greinargerð með málsvörn 
minni, bæði til ráðuneytisins og 
lögfræðingsins.

Ég hlakkaði til að mæta fyrir 
rétti og reka þetta mál sem mig 
grunaði að gæti orðið hið 
skrautlegasta, ef ekki beinlínis 
skrautblóm í hnappagat 
íslenskrar réttvísi. Ég var far-
inn að kynna mér sögufrægan 
málflutning fyrir rétti í Suður-
ríkjum Bandaríkjanna sem 
spannst út af því að skólayfir-
völd þar bönnuðu að kenna þró-
unarkenningu Darwins og 
kenndu sköpunarsögu biblíunn-
ar í staðinn.

Ég sá fyrir mér að þessi 
málarekstur allur myndi auka 
mjög hróður skólans og tryggja 
stóraukna aðsókn úr öllum 
landsfjórðungum því nemend-
ur vildu auðvitað vera við nám 
þar sem svo alræmdir kennar-
ar „spilltu“ æskulýðnum og þar 
sem væri líf og fjör sem eftir 
væri tekið. Ég hafði dregið upp 
langan lista með nöfnum skálda 
og rithöfunda, sem ég hugðist 
kalla fyrir réttinn, og vekja 
athygli á, hvernig háttað væri 
kennslu, umfjöllun og túlkun á 
bókum þeirra í skólum lands-
ins. Það olli mér því verulegum 
vonbrigðum þegar ég fékk 
hraðbréf í ábyrgðarpósti þar 
sem mér var tilkynnt að málið 
væri látið niður falla. Mér leið 
eins og „manninum sem missti 
glæpinn“.

Verðugt rannsóknarefni
Við þetta er svo sem engu að 
bæta. En hvernig þessi 
uppá koma nokkurra nafn-
greindra nemenda við Mennta-
skólann á Ísafirði á áttunda 
áratugnum getur orðið tilefni 
til gróusagna um Guðjón Frið-
riksson er mér hulin ráðgáta. 
Er það ekki verðugt rannsókn-
arefni fyrir sagnfræðinga, sér í 
lagi þar sem sagnfræðingurinn 
Guðjón Friðriksson kemur 
þarna hvergi við sögu? 

Höfundur var skólameistari 
við Menntaskólann 

á Ísafirði 1970-79.

JÓN BALDVIN 
HANNIBALSSON

Auglýsingasími

– Mest lesið

Velkomin til Íslands 
UMRÆÐAN
Kristinn H. Gunnarsson skrifar um 
komu flóttamanna til Íslands 

Seint að kvöldi mánudags komu 29 
palestínskir flóttamenn til landsins 

eftir langt og strangt ferðalag. Þeir 
hafa hafst við  í flóttamannabúðum í 
Írak við mjög erfiðar aðstæður og koma 
til með að setjast að á Akranesi. Ég vil 
bjóða þá velkomna til landsins, fagna 
því að fá þá til liðs við okkur sem búum 
hér fyrir og er þess fullviss að Skaga-
menn muni í samvinnu við stjórnvöld og 
félagasamtök leysa verkefni sitt af hendi með 
miklum sóma.

Stjórnvöld hafa beitt sér fyrir því að hópur 
flóttamanna, um þrjátíu manns, hefur komið 
hingað ár hvert. Hóparnir hafa verið ólíkir 
innbyrðis, bæði að þjóðerni og trúarbrögðum. 
Tíu sveitarfélög um land allt hafa tekið á móti 
hópi og segja má að víðtæk reynsla hafi fengist 
og að hún er á þann eina veg að vel hafi til 
tekist. Flóttamennirnir hafa náð góðum tökum á 
lífi sínu og högum, þeir hafa aðlagast íslensku 
þjóðfélagi vel og reynst nýtir og gegnir þjóðfé-
lagsþegnar. Ríkið hefur staðið straum af 
kostnaði og framkvæmdaaðilar hafa lýst því að 
fjármagn hafi verið nægilegt.

Það er því hvorki ástæða né nein rök fyrir því 
að draga í efa að nægilegt fjármagn muni fást 
að þessu sinni til verkefnisins eða að öðru leyti 
muni takast vel til. Reynslan talar sýnu máli og 
er ólygnust.  Áður hafa komið hingað flótta-
menn frá stríðshrjáðum svæðum og áður hafa 
komið hingað múslimar og allt hefur gengið vel 
engu að síður.

Vissulega er ótti við hið óþekkta og framandi 
fyrir hendi. Það er eðlilegt og engin ástæða til 
þess að úthrópa það viðhorf. En hið óþekkta er 
einstaklingsbundið ástand og fyrir eru margir 
sem búa yfir þekkingu og reynslu og geta 
miðlað henni. Hvort sem óttinn snýr að ólíkri 
menningu, siðum eða trúarbrögðum þá er 
úrræðið alltaf það sama, að fræða og upplýsa.

Stjórnmálamenn hafa mikilvægt hlutverk í 
þessum málum. Þeir hafa þær skyldur umfram 

marga aðra að  fræða og vinna bug á 
bábiljum og fákunnáttu. Þegar allt 
kemur til alls eru flóttamenn einstakl-
ingar eins og við og eru móttækilegir 
fyrir áhrifum frá umhverfinu. Reynsl-
an staðfestir að þeir hafa undantekn-
ingalaust mótast af íslensku umhverfi 
og aðlagast því. Auðvitað hafa þeir líka 
áhrif á sitt umhverfi  eins og gengur 
því mannleg samskipti eru gagnvirk 
eins og það heitir á tölvumáli.

Það versta sem hægt er að gera er að 
nálgast málin á neikvæðan hátt með 
því að efast um þetta og hitt og vekja 

þannig  upp ótta í garð þeirra sem hingað koma 
frá ólíkum menningarheimum. Slíkt reisir múr 
óttans gagnvart útlendingunum sem þarf svo að 
leggja mikla vinnu í að fella til jarðar svo vel til 
takist með móttöku þeirra og aðlögun. Jákvæð 
nálgun er betri og líklegri til þess að tryggja 
góðan árangur og hún er líka líklegri til þess að 
vinna bug á slæmum ranghugmyndum sem 
kynnu ef til vill að vera á kreiki.

Ég er á þeirri skoðun að Íslendingar eigi að 
gera meira í málefnum flóttamanna en verið 
hefur, sérstaklega eftir að landinu hefur nánast 
verið lokað fyrir fólki frá löndum utan Evr-
ópska efnahagssvæðisins með nýlegri lagasetn-
ingu. 

Í fyrsta lagi tek ég undir þau sjónarmið að við 
eigum að veita meiri aðstoð til flóttamanna 
erlendis í nauðum sínum þar.  En í öðru lagi 
eigum við að taka á móti fleiri flóttamönnum á 
hverju ári en þeim þrjátíu sem verið hefur. Þar 
getum við gert meira og eigum að gera það. Hitt 
er líka  rétt að takmörk eru á því hvað hægt er 
að gera í þessum efnum, en ég  tel að stefna ætti 
að því að tvöfalda fjöldann upp í sextíu flótta-
menn árlega. 

Loks þurfa Íslendingar að endurskoða stefnu 
sína varðandi pólitíska flóttamenn og axla sína 
ábyrgð rétt eins og margar aðrar ríkar þjóðir. 
Mál Paul Ramses er okkur ágæt áminning um 
þörfina á stefnubreytingunni.

Höfundur er alþingismaður.

KRISTINN H. 
GUNNARSSON
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Guðmundur Óskar Guðmundsson, 
bassaleikari hljómsveitarinnar 
Hjaltalín, festi kaup á hnaus-
þykkri kanadískri lopapeysu síð-
astliðið haust sem hann er hæst-
ánægður með að geta dregið fram 
að nýju eftir sumarið. Peysuna 
keypti hann í Spúútnik og á hann 
von á því að hún komi að góðum 
notum næstu mánuðina. 

„Það verður gott að eiga svona 
heimskautapeysu þegar kuldinn 
skellur á og ekki spillir útlitið 

fyrir,“ segir Guðmundur en peys-
an er með fallegum kraga sem 
hann er sérstaklega ánægður með. 
„Svo er hún rennd sem er mjög 
þægilegt og nýtist hún því jafnt 
sem peysa og jakki.“

Guðmundur fer ekki troðnar 
slóðir þegar kemur að tískunni og 
segist spá mikið í föt. Hann geng-
ur til dæmis í rauðum skóm sem 
hann keypti í Kronkron en sá litur 
á fótabúnaði karla sést ekki á 
hverjum degi.

„Ég kaupi lítið fjöldaframleitt 
og versla helst úti eða í „second 
hand“-búðum,“ segir Guðmundur 
sem festi á dögunum kaup á tweed-
jakka og ermahnöppum prýddum 
íslenska fánanum í Herrafata-
verslun Kormáks og Skjaldar. 

 Sá fengur verður eflaust með í 
för á tónleikaferðalagi um Evrópu 
sem Guðmundur heldur í á næst-
unni ásamt tónlistarmanninum 
Borkó. vera@frettabladid.is

Hnausþykk haustpeysa
Fjöldaframleidd föt eru ekki ofarlega á lista Guðmundar Óskars Guðmundssonar sem hefur ávallt viljað 
vera smart í tauinu. Um þessar mundir heldur hann mikið upp á kanadíska heimskautapeysu.

Guðmundur á von á því að lopapeysan komi að góðum notum næstu mánuðina. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LEIKLIST, TJÁNING OG SJÁLFSEFLING  er námskeið fyrir 

unglinga á aldrinum 13 til 16 ára sem Mímir símenntun heldur. Þjálf-

unin felst í æfingum og leikjum þar sem markmiðið er að hver og einn 

fái að njóta sín. Námskeiðið stendur í tíu vikur og hefst 30. september 

næstkomandi. Nánar á www.mimir.is.

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 /  www.patti.is
Opnunartími : Mánudaga - Föstudaga frá 9 til 18  og  Laugardaga  frá 11 til 16

Mesta úrval landsins
                            af sófum

kr.130.900,-
þú getur fengið þennan
sófa í yfir  200 útfærslum



Vetrarlínan er hlýleg eins og sjá má á 
þessum prjónakjól og inniskóm í stíl.

„Kammakarlo er hugarfóstur 
dönsku móðurinnar Christinu Hans-
son, sem fannst sárvanta klassísk, 
falleg og þægileg barnaföt úr gæða-
efnum á sín eigin börn. Hún lét því 
til skarar skríða og hóf hönnun á 
barnalínu með það fyrir augum að 
börnum liði vel í fötunum og for-
eldrum liði vel með að klæða börn 
sín í þau. Kammakarlo sló strax í 
gegn, en fyrirtækið reka þau hjón á 
bóndabæ sínum í Kokkedal, þar 
sem sýningarsalur er í hlöðu heima 
í túni,“ segir Dagmar Blöndal, versl-

unarkona í Kammakarlo 
Copenhagen, um barna-
merkið sem er viðlíka 
virt hönnun í Danaveldi 
og Polarn og Pyret er í 
Svíþjóð. 

„Dönsku og norsku kon-
ungsfjölskyldurnar klæða 
prinsa sína og prinsessur í 
Kammakarlo, en Mary krónprins-
essa er sérstaklega heilluð af 
merkinu. Á flestum myndum sem 
birtast af dönsku kóngabörnunum 
eru þau íklædd Kammakarlo, sem 

og þau norsku, meðal 
annars á skíðum í úti-

fatnaði frá Kamma-
karlo. Þetta hefur 
vakið athygli því 
merkið er frem-

ur nýtt af nálinni 
og kóngafólkið vandlátt á 

klæðnað barna sinna,“ segir Dag-
mar, sem selur barnaföt, skó og 
fylgihluti fyrir börn frá 0 til 10 
ára. Kammakarlo Copenhagen er í 
Bæjarlind 12. Sjá nánar á www.
kammakarlo.is. thordis@frettabladid.is

Konungleg klæði barna
Íslenskir krakkar geta nú notið þess að klæðast klassískum, fallegum og vönduðum fatnaði sem dönsku 
og norsku konungsfjölskyldurnar klæða sína prinsa og prinsessur í.

Systurnar Guðrún og Dagmar Blöndal í yndislegri sérvöruverslun, Kammakarlo Cop-
enhagen, sem opnaði nýlega í Kópavogi. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

LÍFSTYKKI FYRIR KARLMENN  gætu orðið vinsæl á næst-

unni. Karlfyrirsætan Clint Catalyst sást að minnsta kosti nýlega i sér-

hönnuðu lífstykki eftir tískuhönnuðinn Simone frá Exquisite Restraint 

í tökum á tónlistarmyndbandi rapparans Johnny Dangerous.

Hnésokkar koma sterkir inn í haust. 

Fyrir utan að vera bæði sexí og töff 

henta þeir vel í hráslagalegu veðrinu. 

Slíkir sokkar fást meðal annars í versl-

uninni Systrunum og Kron Kron.

Fáðu ferskar 
íþróttafréttir á 
hverjum morgni

Fréttablaðið stendur vaktina á hverju kvöldi – líka á laugardögum.
Þannig færum við þér nýjustu úrslitin og staðgóða umfjöllun á 
morgunverðarborðið hvern einasta morgun.*

*Sunnudagsútgáfa Morgunblaðsins er prentuð á laugardegi áður en íþróttaúrslit 

dagsins liggja fyrir og 24 stundir koma hvorki út á sunnudögum né mánudögum. Auk 

þess fara 24 stundir í prentun aðra daga áður en íþróttaleikjum kvöldsins er lokið.

Fréttablaðið er eina dagblaðið sem færir þér ferskar íþróttafréttir alla morgna 

vikunnar, líka á sunnudögum.

Allt sem þú þarft – alla daga

NÝTT
Fáðu fæturna mjúka og fína 

á 2 vikum með Flextiol
ð
á

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum, 
Ásdísar í GB. Spar, Þín verslun Kópavogi, Fjarðarkaup HFJ og Lipurtá, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur.

Fæst í apótekum, fótaaðgerðastofum, snyrtistofum og öðrum verslunum.

Mörkinni 6, Símí 588-5518
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 10-16
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Fatahönnuðurinn Patrick Robinson, sem hefur hann-

að talsvert fyrir GAP að undanförnu, er mótfallinn 

því að konur líti út eins og þær hafi eytt 

of miklum tíma fyrir framan speg-

ilinn. „Ég fíla konur sem líta út fyrir 

að hafa tekið síðasta fylgihlutinn, hvort 

sem það er skart eða skór, með í 

flýti þannig að hann skeri sig frá 

heildarútkomunni.“

Patrick Robinson

Fatahönnuðurinn Vivienne West-
wood gefur út plötu.

Tískuhönnuðurinn Vivienne West-
wood hefur nú heldur betur söðlað 
um með útgáfu plötu með lögum 
sem hún hefur notað á tískusýning-
um sínum og eru í sérstöku eftir-
læti hjá henni. Óhætt er að segja að 
fjölbreytnin sé í fyrirrúmi á plöt-
unni sem nefnist Catwalk Break-
down því hún inniheldur meðal ann-
ars tónlist eftir Tsjaíkovskí og The 
New York Dolls. Að sögn Westwood 
á hún að sýna þau menningarlegu 
áhrif sem hún hefur orðið fyrir á 
ferli sínum. „Fötin mín segja alltaf 
sögu, sem vísar bæði í fortíðina en 
líka í framtíðina. Ég valdi tónlistina 
í samræmi við það.“ Catwalk Break-
down verður fáanleg ytra í mánað-
arlok. - rve

Tónlist frá 
tískuhönnuði

Westwood 
er þekkt fyrir 
sérkennilega 
hönnun.

N
O

R
D

IC
PH

O
TO

S/
G

ET
TY

S
ami fataskápur með 
sömu fötum fyrir bæði? 
Kannski ekki alveg á 
næstunni en tískuskríb-

entar spá blöndun hins kven- og 
karllega. Sjálfsagt hefur það 
ekki farið framhjá neinum að 
konur verða í jakkafötum í 
vetur og ekki er verra ef þau 
eru með hnepptu vesti. Í nærri 
hverri einustu búð og hjá 
flestum tískuhúsum er það 
buxnadragtin í ýmsum myndum 
sem verður ómissandi í vetur. 

Hið óvænta er hins vegar að 
herratískan er blandaðri en oft 
áður. Jean-Paul Gaultier reyndi 
þegar árið 1985 að fá karlmenn 
til að ganga í pilsum. Það gekk 
þó ekkert sérstaklega vel og nú 
23 árum seinna er heldur 
óalgengt að sjá karla í pilsum þó 
að þau finnist á fatamarkaðnum.

Alexis Mabille er ungur og 
efnilegur hönnuður og frá því 
að hann kynnti sína fyrstu 
tískulínu 2006 hefur hann 
einungis boðið upp á eina 
tískulínu sem ætluð er fyrir 
dömur og herra. Hún sam-
anstendur af buxum að hætti 
Hedi Slimane (þröngar) og 
efrihlutum. Hönnuðurinn segir 
skýringuna á þessari blöndun 
sinni vera þá að hann sé lítill og 
nettur og hafi oft keypt föt í 
kvennadeildum þar sem 
herrafötin voru ekki til í nógu 
litlum stærðum. 

Margar verslanir sem bjóða 
fatnað á skaplegu verði veðja á 
tískulínur fyrir bæði kynin 
þetta haustið. Til dæmis má 

nefna April 77 sem framleiðir 
gallabuxur. Etam, eitt risafyrir-
tækið í fjöldaframleiðslu á 
ódýra markaðnum, kynnir í 
nóvember línuna Wo(man) sem 
eins og nafnið gefur til kynna er 
einn fataskápur fyrir karl og 
konu. Frá því í sumar er 
herralínan He til sölu hjá 
Mango og þar er að finna 
peysur sem konur geta gengið í. 
Svo má í lokin nefna 1.2.3. sem 
er heldur dýrara merki, það 
framleiðir nú blazer-jakka fyrir 
dömur og herra og smókinga í 
anda meistara Yves Saint 
Laurent. Aðeins er unnið með 
eðalefni og sami stíll er fyrir 
bæði kynin.

Í dag er líklega frjórri 
jarðvegur meðal karlkyn-
stískupinna til að nota kvenlegri 
klæðnað en á þeim tíma þegar 
JPG kynnti karlapilsin í fyrsta 
skipti. Margt spilar þar inn í, 
meðal annars þau gríðarlegu 
áhrif sem Hedi Slimane hafði á 
karlmannatísku meðan hann var 
hjá Dior. Einnig það að tískan 
leitar til hippatímans þegar 
hlutverk kynjanna fóru að 
riðlast. 

En nú er að sjá hvort við-
skiptavinirnir taki vel í nýjung-
arnar eða hvort tískufræðingar 
og fataframleiðendur séu 
algjörlega á villigötum. Spurn-
ingin er hins vegar hvort 
víkingarnir breyti um stíl eða 
haldi áfram að ganga í Armani 
og Boss og hvort stórir Íslend-
ingar komist fyrir í fötunum.

bergb75@free.fr

Föt fyrir bæði

ÚR HÁBORG TÍSKUNNAR
Bergþór Bjarnason skrifar frá París

Austurhrauni 3
210 Garðabær
S. 533 3805

Síðumúli 3, S. 553-7355 - Hæðasmári 4, S. 555-7355

Opið virka daga kl: 11-18, laugard. 11-15
(Sama húsi og bílaapótekið)

Full búð af nýjum vörum
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Uppboðshaldarinn stendur uppi í 
stiga. Hann er að bjóða upp gerð 
fullkominnar heimasíðu og upp-
færslu hennar í ár og hvetur við-
stadda óspart til að bjóða í. Hver 
talan heyrist nefnd annarri hærri 
uns verkefnið er slegið á 400.000 
bahta, eða eina milljón íslenskra 
króna. Ævintýraferð og listaverk 
fara líka fyrir dágóðar fjárhæðir.

Meðan á uppboðinu stendur er 
myndasýning í gangi og sú sem 
stjórnar henni er hin íslenska Inga 
Dóra Guðmundsdóttir. Hún og vin-
kona hennar, Halla Frímannsdóttir, 
hafa búið í Taílandi í nokkra mán-
uði. Þær eru sjálfboðaliðar hjá 
samtökunum The Lotusflower 
Foundation sem standa fyrir þessu 

söfnunarkvöldi á Bed Supperclub, 
allsérstökum veitingastað í mið-
borg Bangkok. Að utan lítur hann 
út eins og hvít risadós og að innan 
eins og glæsilegt sæluhús slegið 
bleikri birtu, með hvítum risarúm-
um meðfram veggjum þar sem 
prúðbúið fólk situr flötum bein-
um.

Þarna er fólk sem er vel aflögu-
fært og leggur fé til góðra mála og 
fjölmargir gefa vinnu sína og dýr-
mæta vinninga. Tilgangurinn er 
göfugur. Hann er sá að koma upp 
miðstöð fyrir munaðarlaus börn á 
aldrinum þriggja til tólf ára sem 
sjúkrahús og aðrar stofnanir í Taí-
landi senda þangað. Meiningin er 
að aðferðafræði Montessori verði 

notuð í miðstöðinni, hugleiðsla og 
önnur árangursrík fræði.

„Við kynntumst Gabrielle Nujna 
von Reding, forstöðukonu samtak-
anna The Lotusflower Foundation, 
og heilluðumst strax af hugmynd-
um hennar um að koma munaðar-
lausum börnum til hjálpar,“ segja 
Inga Dóra og Halla, sem með marg-
víslegum hætti styðja samtökin. 
Þær bæta því við að margir Íslend-
ingar hafi látið fé af hendi rakna til 
verkefnisins og biðja Fréttablaðið 
fyrir þakkir til þeirra. „Söfnunin í 
kvöld gekk svo vel að gera má ráð 
fyrir að hafist verði handa við 
bygginguna innan skamms,“ segja 
þær stöllur bjartsýnar.

 gun@frettabladid.is

Búa börnum betri heim
Íslendingar leggja víða sitt af mörkum. Á uppboði í Bangkok til ágóða fyrir heimili handa 
munaðarlausum börnum voru Inga Dóra Guðmundsdóttir og Halla Frímannsdóttir að hjálpa til.

Samtökin The Lotusflower Foundation stefna 
að því að opna heimili fyrir þrjátíu munaðarlaus 
börn strax á næsta ári. 

Inga Dóra og Halla með Gabrielle Nujna von Reding, forstöðukonu samtak-
anna The Lotusflower Foundation, á milli sín. FRÉTTABLAÐIÐ/GUN

NÁMSKEIÐ  fyrir foreldra barna með ADHD hefst 30. september í húsnæði 

Sjónarhóls. Markmiðið er að styrkja æskilega hegðun barnsins, efla jákvæð 

samskipti milli foreldra og barns og stuðla að betri líðan og sjálfsmynd þess. 

Sjá www.sjonarholl.net.

International parents will meet weekly with their children 
during the spring of 2008. We welcome parents of all nationalities 
who have children at the age of 0-6 years, and who want to meet 
other parents with small children. 

We regularly offer a short Icelandic lesson for the parents and 
various other presentations. We provide refreshments along with 
toys for the children to play with. 

Participation is free and everyone is welcome, whether immigrants 
or Icelanders, and no knowledge of Icelandic is required. 

Time: Thursdays at 10.00-11.30 from September 18th.

Program: See www.redcross.is/kopavogsdeild.

Place: The Volunteer Centre of the Kópavogur Branch 
of the Red Cross. Hamraborg 11, 2nd floor, 200 Kópavogur.

Sjálfboðamiðstöð Hamraborg 11    kopavogur@redcross.is     opið virka daga kl. 10-16

Įvairių tautybių tėvai

Padres Internacionales

International parents
Międzynarodowi rodzice

Për prindërit me origjinë të huaj
Phụ huynh quốc tế

Интернациональный клуб родителей
Alþjóðlegir foreldrar

Mánudaga og �mmtudaga

krónum lagið

Frá

Fyll'ann takk!   

Á Tónlist.is getur þú nálgast yfir 50.000 lög og fyllt 

spilarann þinn af topptónlist. Allt efni á Tónlist.is er 

ólæst (DRM laust) og kostar frá 79 krónum lagið. 

Þannig getur þú fært tónlistina hindrunarlaust á milli 

tölvunnar, spilarans og farsímans.

   Vertu tilbúinn í sumarfríið!



ERFITT GETUR REYNST  að halda gólfmottu á sínum 

stað í anddyri ef gólfið er hált og gljáandi. Gott er að setja 

þunnan gúmmísvamp neðan á mottuna svo hún haldist á 

sínum stað. Heimild: 500 hollráð – Handbók heimilisins.

Skáphurðir og jafnvel heilu vegg-
ina má þekja með öðru en máln-
ingu og veggfóðri og geta jafnvel 
krítartöflur komið til greina.

Krítartöflur sem þekja skáphurð-
ir eða jafnvel heilu veggina lífga 
upp á umhverfið og bjóða upp á 
síbreytilegar og töff vistarverur. 

Í eldhúsinu má til dæmis skrifa 
á töfluna matseðil dagsins, minn-

is- eða innkaupalista og í öðrum 
vistarverum er hægt að skrifa 
ljóðabrot, gullkorn og hugvekjur. 
Þá er þarna kjörinn vettvangur til 
að gefa listamönnum heimilisins 
frjálsar hendur. 

Ef svarti liturinn þykir of yfir-
þyrmandi er mögulegt að hafa 
grunninn hvítan og krítarlitina 
dekkri. 

Sjá nánar á www.style-files.
com.     - ve

Ljóðabrot og gullkorn
Í eldhúsinu má til dæmis skrifa á töfluna matseðil dagsins eða innkaupalistann.

Alla föstudaga

AÐ ÝMSU ÞARF AÐ HUGA HVAÐ 
VIÐHALDI Á ÖRNUM VIÐVÍKUR.

Arin, sem ekki er járnklæddur, 
verður að klæða að innan með 
eldföstum múrsteini í hliðar og 
botn svo að múrverkið springi 
ekki. Steinarnir losna síðan fyrr 
eða síðar en það er auðvelt að 
múra þá aftur.

Gott er að tína út allt sem er 
laust og láta nýju eða gömlu 
steinana liggja í vatni þar til þeir 
eru notaðir.

Eldfasta múrblandan eða 
þurrsteypan má ekki vera of 
blaut. Smyrja skal múr á bakhlið 
steinsins eða á arinbotninn, sem 
verður einnig að vera blautur, og 
síðan þrýsta og mjaka steininum 
á sinn stað.

Ekki hlaða meira en tvær hæðir 
af múrsteini í einu, frekar bíða til 
næsta dags, þangað til múrinn er 
orðinn harður.

Láttu líða að minnsta kosti 
tvær vikur áður en kveikt er upp 
í arninum.

Heimild: Verk að vinna - handbók um 
viðgerðir, viðhald og smíðar.

Ylur úr arninum 
tryggður í vetur



Toyota Landcruiser 100 07/’98, ekinn 
156 þús. km. V8 4.7, loftpúðafjöðrun. 
Mjög gott ástand. Verð 1680 þús., 
áhvílandi 1300 þús.

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693

www.bilasalaislands.is

Audi A8 4.2 QUATTRO 300hö árg. 
1995, svartur, sjálfsk.Einn með öllu 
.Verð 1.250 þ. Tilboð 990 þ. Nánari 
uppl á www.arnarbilar.is rn: 111361 S: 
567 2700.

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Toyota Land Cruiser 90 VX diesel nýskr 
12/1999. Ekinn 109 þ.km sjálfskipt-
ur 33“. breyttur spoiler krókur vara-
dekkshlíf kastaragrind + kastarar. Verð 
2.050.000 - ath skipti. Uppl. í síma 
420 6600 

 899-2124

Toyota Avensis W/G nýskr. 4/2004. 
Ekinn 47þ. km, sjálfskiptur og álfelgur. 
Verð 2.150.000- ath skipti. Uppl. í síma 
420 6600 

 899-2124

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

 

ISUZU TROOPER 3,0 Árgerð 2000. 
Sjálfskipturt Dísel 100% þjónustubók 
Ekinn 118þ km. Verð: 990.000.-

Nissan Maxima QX Árgerð 1997. Ekinn 
220þ Verð 175.000.-

Nissan Micra Árgerð 2004. Ekinn 100 þ 
Listaverð 1,100.000,-/Tilboð 690,000,- 
Fæst á yfirtöku bílasamnings og 90þ 
út.

Toyota Corolla 1,4 VVTI Árgerð 2002. 
Ekinn 164 þ km Fæst á yfirtöku bíla-
samnings Kr 460.000.- og 55.000.- út

MITSUBISHI PAJERO LANGUR Árgerð 
1999 . Ekinn 175þ km Ásett 990,000,- 
Fæst á Góðu Staðgreiðsluverði ??

Nissan Almera 1,6 SLX AT Árgerð 1998. 
Ekinn 150 þ km Ásett 190.000.-

Renault Master Árgerð 1998 Ekinn 290 
þ km Verð 390.000.-

HYUNDAI SANTA FE II Árgerð 2007 
Ekinn 18 þ km Áhvílandi 3,500.000.- 
Ásett verð 4.500.000.-

RENAULT TRAFIC VAN LANGUR Árgerð 
2003 . Ekinn 133þ km Áhvílandi bíla-
samningur Avant Kr 1050.000.- Ásett 
1.290.000.-

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
Til sýnis og sölu á 

Heimsbílum Kletthálsi 2 S: 
567-4000. Sjá fleiri myndir á 

www.heimsbilar.is
www.heimsbilar.is

Toyota LAND CRUISER 90, 7/2002, ek. 
128 þús.km, 35“ breyttur, diesel, bsk., 
stigbretti. Fallegur bíll!! Ásett verð 2380 
þús.kr, 100%fjármögnun fáanleg!!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Haustútsölurnar í USA lækka verð og 
auka kaupmátt. Nýir og nýlegir bílar 
frá öllum helstu framleiðendum. Yfir 
þrjár milljónir bíla á skrá. Dæmi um 
2007/2008: Dodge Caliber frá 2.030 
þús., Dodge Caravan og Chrysler 
Town and Country frá 2.000 þús., 
Toyota Camry frá 2.550 þús., Dodge 
Charger SXT frá 2.400, S. 5522000 
- www.islandus.com.

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða á 
Akureyri, s. 5522000. Hybrid-bílar eru 
nú fáanlegir frá fjölmörgum framleið-
endum: Chevrolet, Ford, GMC, Honda, 
Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, Toyota 
o.fl. www.islandus.com.

Smart 7.7.99.58000 km. 560.000. 
Einnig varahlutir í Smart. Econline ‘93 
4x4 38 „dekk fullt af aukahl. fylgir. S. 
896 0885.

Citroen C3 árg ‘06 Fæst gegn yfirtöku, 
erlent lán að upphæð 900 þús, afb. 
18 þús á mán. 3 stk til sölu Uppl. í s. 
663 9545

Toyota Corolla 1998, ek. aðeins 121 þ. 
mjög vel með farin, nýskoðaður. V. 290 
þ. Uppl. í s. 848 1879.

VW Polo árg. ‘00. Ek.119 þ. Ný tíma-
reim. Nýsk. Ásett verð 450 þ. Uppl. í 
s. 659 3459.

Toyota Previa 7 manna ssk. árg. ‘06 
ek. 21 þ.km. Dráttarbeisli, filmur, álfel. 
& vetrard. Bein sala, verð 3.400 þ. S. 
696 1111.

Ford F 350 Lariat 6.0 diesel. Árg. 2006 
ekinn 28 þ.km. VSK bíll. Einn eigandi. 
S. 898 2811.

Toyota HiLux Double Cap 3.0 diesel. 
Árg. 2007 ekinn 33þ. 33“ dekk, hús 
ofl ofl. Verð 4,490. Tilboð 3990. S. 
898 2811.

Range Rover Sport HSE TDV8 diesel. 
Árg. 2007 ekinn 30þ.km. Einn með öllu. 
S. 898 2811.

Jeep Grand Cherokee SRT8 árg. 2007 
ekinn 19þ.km. Verð 6.890. Útsala 
5.500. Bara skemtilegur!! S. 898 2811.

Tilboð á VSK vinnubíl
Til sölu heillegasti VW Caddy landsins 
árg. ‘98, ekinn 109 þ.km, 5 gíra 1.4 
bensínvél, heilsársdekk, krókur, er á 
VSK númerum, mikið endurnýjað s.s 
tímareim, legur í gírkassa, púst, lakk, 
skoðaður ‘09, topp bíll. Verð 400.000 
fæst á 280.000 með VSK. Uppl. í síma 
842 6605.

35“ LC120 2008
5 gíra sjálfsk, Nýr óekinn, sóllúga, drátt-
arbeisli ofl. Verð 6.800. Uppl. í s. 618 
4444 & 618 4440.

Til sölu Hyndai Starex ‘98 ek. 128þ. 
ssk., bensín, 7 manna. V. 390þ. S. 662 
4888.

Opel Vectra station ‘99 ek. 118þ. Nýtt í 
bremsum, diskar, dráttarkr., sportfelg., 
vetrard., CD, ecotech. Sparneytinn vél, 
16 ventur, ABS, 5 gíra, rafm.rúður. 300þ. 
stgr. Listaverð 700þ. Ford Explorer ‘92 
80þ. stgr. S. 820 9918.

 0-250 þús.

Til sölu Nissan Almera árg 00 sk 09 
verð 200 þús nýtt í bremsum og fl.

 250-499 þús.

VW Passat. Árg 2000. Keyrður 140þús. 
Bsk. sk ‘09. Eyðir litlu V.500þús S:866-
8922

Til sölu VW Transporter árg. ‘99 ek. 170 
þús. Ný skoðaður mjög góður bíl. S. 
894 6633.

Skoda Octavia station 2000 ssk. ek. 
112 þús. Listav. 680 þús. stgr. 499 þús. 
S. 699 0065.

 1-2 milljónir

Toyota Yaris 490 þús í afslátt!! árg 
2008, ekinn 6500 km verð 1.850þús 
8496103

LAND CRUSER90 ÁRG 99 VX, 7 
MANNA,SJÁLFSK,EKIN172Þ, 35“ 
BREYTING, DISEL S: 845-5007

 2 milljónir +

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða á 
Akureyri, s. 5522000. Hybrid-bílar eru 
nú fáanlegir frá fjölmörgum framleið-
endum: Chevrolet, Ford, GMC, Honda, 
Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, Toyota 
o.fl. www.islandus.com.

Óekinn bíll. Til sölu Toyota Prius hybrite 
árg. 12/’07. 5 dyra, ek. 1800km. Litur: 
brúnn medalic. Ásett verð 3250 þ. 
Uppl. í s. 868 2352.

 Bílar óskast

Nissan Terrano II diesel óskast, má vera 
vélarlaus f. allt að 200þ. S. 869 0163.

SJÁLFSKIPTUR Á TILBOÐI 
190 ÞÚS !!!

Reunult Megan Scenic 10/’98. 
Sjálfskiptur 1600 vél, eyðir 8 ltr í blönd-
uðum akstri. Bílinn er ný skoðaður 
‘09 og smurður. Listaverð er 380 þús. 
TILBOÐ 190 ÞÚS!!! S. 841 8955.

Skoðaður bíll óskast
Fyrir allt að 150 þús. stgr. Uppl í s. 
894 9002

 Jeppar

Haustútsölurnar í USA lækka verð 
og auka kaupmátt. Mikið framboð 
af jeppum. Dæmi um 2007/2008: 
Dodge Durango frá 2.900 þús., Ford 
Explorer frá 2.900 þús., Jeep Grand 
Cherokee frá 3.000 þús. S. 5522000 
- www.islandus.com..

 Pallbílar

Haustútsölurnar í USA lækka verð og 
auka kaupmátt. Mikið framboð af pall-
bílum vestanhafs. Gríptu tækifærið og 
gerðu góð kaup. Dæmi um 2007/2008 
bíla: Ford F250 frá 2.400 þús., Dodge 
Ram 2500 frá 2.500 þús., Toyota 
Tundra frá 2.700 þús., GMC Sierra 
C/K 1500 frá 2.600 þús. S. 5522000 
- www.islandus.com.

 Sendibílar

Renault árg. ‘00 ek. 132þ. Hliðarhurðar 
báðum megin. Góður bíll. Hægt að 
yfirtaka lán að hluta. ATH ekki þunga-
skattur. Uppl. í s. 894 5476.

Scania 18,6 tonn árg. ‘00 ek. ca. 162þ. 
6 hliðarhurðir hvoru megin, frystikassi, 
frystivél gæti fylgt ef óskað er. Uppl. í 
s. 894 5476.

Peugot Partner ‘99. Í góðu standi. Upp. 
í s. 897 8631

 Hópferðabílar

TIL SÖLU Ford Transit árg. 2003. ekinn 
144þ. km. 14 sæta. Uppl í s. 892 3622

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



heilsa og lífsstíll
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FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Höf›abakka 9     Sími: 511-1575     www.hreyfigreining.is

Heilsurækt í húsi Hreyfigreiningar, Höf›abakka 9

Sko›a›u stundaskrána á:
www.hreyfigreining.is



Í amstri dagsins er ekki ama-
legt ef einhver í fjölskyldunni 
kann að nudda úr mannskapn-
um stressið en það er hægt 
að læra hjá Gufubaðsstofu 
Jónasar.

Hjá Gufubaðsstofu Jónasar verð-
ur í vetur boðið upp átján kennslu-
stunda námskeið í svæðanuddi 
annars vegar og vöðvanuddi hins 
vegar og eru námskeiðin tilvalin 
fyrir þá sem vilja læra að nudda 
sína nánustu. 

Gunnar  L. Friðriksson, eigandi 
Gufubaðsstofunnar, segir nám-
skeiðin hafa verið í boði undanfar-
in ár en að í ár verði auk þess boðið 
upp á framhaldsnámskeið fyrir 
þá sem vilji bæta enn frekar við 

kunnáttu sína. Hann segir marga 
hafa áhuga á nuddi en að oft skorti 
fólk sjálfstraust og þekkingu til að 
hefjast handa.

Á svæðanuddnámskeiðinu er 
farið inn á öll kerfi líkamans í 
gegnum iljar, rist og ökkla, auk 
þess sem nemendum er kynnt hug-
myndafræði og saga svæðanudds-
ins. „Kennslan fer þannig fram að 
ég sýni handtökin og síðan taka 
nemendurnir við og nudda hver 
annan. Í fyrsta tímanum nudda 
þeir iljar, í næsta iljar og rist og 
síðan iljar, rist og ökkla en lær-
dómurinn verður dýpri við endur-
tekninguna,“ segir Gunnar. „Þá er 
mikilvægt að nemendurnir haldi 
sér við og æfi sig á milli tíma til að 
ná góðum tökum á aðferðunum.“

Í vöðvanuddinu er nemendum 

kennt að nudda bak, háls og höfuð 
og fer kennslan fram með svip-
uðum hætti og á svæðanuddnám-
skeiðinu. Þá verður boðið upp á 
framhaldsnámskeið fyrir þá sem 
vilja læra að nudda fætur, hendur, 
kvið og brjóstkassa.

Gunnar segir nemendurna nýta 
sér lærdóminn með ýmsum hætti. 
„Stundum koma pör sem geta þá 
nuddað hvort annað heima fyrir 
en auk þess getur fólk nuddað 
aðra fjölskyldumeðlimi og vini. 
„Ég mæli auk þess sérstaklega 
með því að fólk nuddi börnin sín. 
Það skapar góð tengsl og getur 
veitt þeim mikilvæga slökun fyrir 
svefninn. Ég segi það fyrir mig 
að börnin mín sækja mikið í að fá 
nudd og lyppast hreinlega niður í 
sófanum.“ - ve 
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Að nudda sína nánustu
Gunnar segir marga hafa áhuga á nuddi en skorta  sjálfstraust og þekkingu til að hefjast handa. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Allir þurfa tíma til að vera með eigin hugsunum. Dagleg íhugun, þótt hún vari 
aðeins litla stund, breytir lífi okkar til hins betra.

Flestir þrá innri frið og hugarró í veganesti á lífsins tölti og vildu glaðir 

losna við áhyggjur og vandamál, en hvað er hugarró?

Það er hugarástand þar sem kyrrð, ró og frelsi ríkir og streita, spenna 

og ótti fyrirfinnst ekki. Með ástundun æfinga í einbeitingu, íhugun og 

fleiru má öðlast hugarró, en hér eru einföld ráð til innri friðar og góðr-

ar andlegrar heilsu:

● Minnkaðu tímann sem fer í lestur dagblaða og fréttaáhorf á sjón-

varpsstöðvum.

● Forðastu neikvæða umræðu og neikvætt fólk.

● Ekki sóa dýrmætum tíma í fýlu. Reyndu að gleyma og fyrirgefa; að ala 

á slæmum tilfinningum veldur sársauka og rænir mann svefni.

● Ekki eyða orku í afbrýðisemi. Afbrýðisemi er merki um lítið sjálfsálit 

og að þú teljir þig óæðri öðru fólki. Slíkt rænir mann friði.

● Sættu þig við það sem ekki verður breytt. Það sparar mikinn tíma, 

orku og áhyggjur.

● Lærðu að sætta þig við að á hverjum degi mæta okkur óþægindi, 

pirringur og aðstæður sem við fáum ekki ráðið við.

● Reyndu að vera þolinmóðari og umburðarlyndari við annað fólk og 

aðstæður.

● Taktu ekki hlutum of persónulega. Reyndu að mæta lífinu og öðrum 

með minni aðild og meira hlutleysi. Hlutleysi er ekki merki um 

áhugaleysi né fálæti, heldur hæfileika til að hugsa og dæma af óhlut-

drægni og rökvísi. 

● Láttu liðna tíð eiga sig. Gleymdu fortíðinni en einbeittu þér að 

líðandi stund. 

● Þjálfaðu einbeitingu þína. Það hjálpar við að hrinda burt 

óþægilegum hugsunum og áhyggj-

um.

● Lærðu íhugun. Aðeins 

fáeinar mínútur á dag 

munu breyta lífi þínu til 

batnaðar.

● Innri friður leiðir 

til ytri friðar. Með 

því að skapa með okkur 

innri ró höfum við góð áhrif á 

fólk í kringum okkur.

Innri friður og hugarró

HEILBRIGÐ MELTING ER UNDIRSTAÐA GÓÐRAR HEILSU

Adult‘s Blend
– Fyrir yngri en 65 ára

Inniheldur 12 billjónir vinveittra gerla til
að viðhalda eðlilegri flóru hjá fullorðnu
fólki. Bætir frásog næringarefna, eflir

meltinguna, takmarkar virkni örvera, sýkla
og sjúkdómsvaldandi baktería.

Infant´s Blend
– Fyrir ungabörn og smábörn

Inniheldur 7 tegunda sérhæfðan
gerlahóp sem viðheldur eðlilegri flóru
í ungum börnum.  Inniheldur B.infantis,
mikilvægustu örverurnar í meltingarvegi

ungbarna og smábarna.

Advanced Adult‘s Blend
– Fyrir 60 ára og eldri

Inniheldur sérhæfðan gerlahóp sem er
sérstaklega ætlaður eldra fólki og valdir
með tilliti til lakrar starfsemi ristilsins
og lífaldurs. Bætir meltingu próteina

kolvetna og fitu.

Super 8 – Gegn sveppasýkingu
Inniheldur 8 tegundir vinveittra baktería

sem koma jafnvægi á gersveppinn og
óþéttan meltingarveg. Einnig góð gegn
sýkingu í leggöngum og þvagfærum.

Super 5 – Fyrir munnheilsuna
Inniheldur  fimm tegundir vinveittra

gerla sem eru gagnlegir fyrir
munnhirðu.  Vernda gegn þrusku,

særindum í gómi, tannskemmdum,
vefjaskemmdum og andfýlu.

Probiotic blöndurnar eru sérstaklega hannaðar með tilliti til viðhalds og endurnýjunar heilbrigðrar meltingar sem aftur leiðir til betri heilsu!

Probiotics fæst í Lyfju, Heilsuhúsinu,
Heilsuhorninu Akureyri, Samkaup Úrval

Njarðvík og Blómaval.

Góðu gerlarnir til
höfuðs þeim vondu
Probiotic eru nákvæmar
samsetningar sérhæfðra

gerlahópa fyrir mismunandi
aldursskeið, lífsstíl og ástand.
Regluleg inntaka Probiotic

kemur m.a. jafnvægi á gerla-
 gróðurinn, jafnar ástand

meltingarvegarins og eykur
hæfni hans við upptöku á

næringarefnum.





 11. SEPTEMBER 2008  FIMMTUDAGUR4 ● fréttablaðið ● heilsa og lífsstíll

Offita, átröskun og matarfíkn eru efni opinna fyrirlestra fyrir al-
menning í Grensáskirkju annað kvöld og á Bifröst næsta þriðju-

dag. Bandarísku sérfræðingarnir Phil Werdell og 
Mary Fushi miðla þar af reynslu sinni og áratuga 
vinnu á sviði rannsókna og meðferða. Þau eru hing-
að komin að tilhlutan MFM-miðstöðvarinnar og 
Háskólans á Bifröst og verða með námskeið fyrir 
þá sem eiga í vanda með mat og þyngd í Grensás-

kirkju nú um helgina og líka á Bifröst, fyrir fagfólk, 
næsta miðvikudag. 

Esther Helga Guðmundsdóttir hjá MFM-
miðstöðinni segir þau Phil og Mary hafa 
kynnst vandamálunum af eigin raun. „Mary 
er einstök von fyrir þá sem eiga í þessum 
vanda og Phil getur greint frá því hvað ger-
ist þegar allar hömlur bresta og við getum 
ekki hætt að borða.“ - gun

Þegar hömlur bresta

Esther Helga hjá Miðstöð um matarfíkn segir 
Phil og Mary frábæra ráðgjafa og fyrirlesara. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Efalex eflir einbeitingu og sjón og stuðlar
þannig að betri námsárangri.

Vönduð blanda fiski- og
kvöldvorrósarolíu sem
eflir og styrkir:
• Hugsun
• Einbeitingu
• Sjón
• Hormónajafnvægi

Einstakt gegn
lesblindu og
ofvirkni.

Hentar fólki á öllum aldri.

Fæst í fljótandi formi
og hylkjum í lyfja- og
heilsuverslunum.

Efalex er einstök samsetning úr hreinni
kvöldvorrósarolíu og fiskiolíu sem innihalda þrjár
mikilvægar fitusýrur, DHA, AA og GLA ásamt
tveimur öflugum andoxunarefnum, E-vítamíni
og tímían olíu sem vinna saman að viðhaldi

lífsnauðsynlegra fitusýra í líkamanum.
Nægt magn þessarra olía í líkamanum stuðla
að skarpari hugsun og betri einbeitingu sem

eykur færni okkar til þess að læra.

Skráning og upplýsingar:   
Esther Helga Guðmundsdóttir,  
sími 568-3868 og
699-2676, netfang:  
esther@matarfi kn.is       
www.matarfi kn.is  

Bandarísku sérfræðingarnir Phil Werdell M.A. og Mary Fushi CENSPS 
koma til Íslands og miðla af áratuga reynslu sinni sem rannsóknar- 

og meðferðaraðilar á sviði offi tu, átröskunar og matarfíknar.

Námskeið fyrir þá sem eiga í vanda með mat og þyngd   

Matarfíkn;  
líkamlegur, huglægur og andlegur vandi.

Hvar og hvenær:  Grensáskirkju, safnaðarheimili
Laugardaginn 13.09.08  kl. 9.00-16.30  og/eða 

sunnudaginn 14.09.08  kl. 9.00-16.30

Verð:   Stakur dagur kr. 12.800.-  // báðir dagar:  21.800.-
Fyrir öryrkja,  nemendur og hjón:   Stakur dagur kr. 9.900.- //  báðir dagar  19.800.-

Hádegisverður og aðrar veitingar innifaldar  

Opnir fyrirlestrar fyrir almenning  

Faraldur eða  leti?
Offi ta - átröskun -  matarfíkn.  Hvernig skarast vandinn.   

Allir hjartanlega velkomnir - enginn aðgangseyrir

Hvar og hvenær:  
Grensáskirkju,  föstudaginn 12.09.08  kl. 20.00-21.30

Háskólanum á Bifröst,  þriðjudaginn 16.09.08  kl. 20.00-21.30

Phil Werdell M.A. Mary Foushi 

Hólmfríður Þorgeirsdóttir, verkefnastjóri næringar á  Lýðheilsustöð. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Hólmfríður Þorgeirsdóttir, 
verkefnisstjóri næringar á Lýð-
heilsustöð, minnir okkur á að 
gleyma ekki grófa grænmet-
inu við matargerðina og nefnir 
það helsta úr íslenskri hollustu.

Á haustin kemur uppskera 
á nýju grófu grænmeti á 
borð við gulrætur, gulróf-
ur, blómkál, spergilkál, 
grænkál og hvítkál á 
markaðinn.  Hólmfríður 
Þorgeirsdóttir, verkefn-
isstjóri næringar á Lýð-
heilsustöð, segir að það sé 
um að gera að nýta grófa 
grænmetið.

„Neysla á fínu grænmeti eins 
og tómötum, papriku, gúrku og 
alls konar káli og salatblöðum 
hefur aukist og er það vel, en við 
þurfum líka að muna eftir grófa 
grænmetinu því það eykur vissu-
lega á fjölbreytnina,“ segir hún. 

„Haustin eru líka tími slátur-
tíðar og tilvalið er að hafa slátur 
og innmat á borðum,“ segir Hólm-
fríður og minnist á hve gaman 
það getur verið að halda í gamlar 
hefðir og borða mat sem tilheyrir 
hverri árstíð fyrir sig. Nú til dags  

nota flestir minni mör í slátrið en 
áður var til siðs að gera og er það 
því fitusnauðara og hollara. Blóð-
mörin er járnrík og lifrarpylsan 
saðsöm.

„Hefðbundinn íslenskur matur 
er einfaldur,“ minnist Hólmfríð-

ur á og bætir við að það einfalda 
gangi yfirleitt best í börnin. 

„Á haustin og veturna finnst mér 
einnig tilheyra að hafa matarmikl-
ar súpur í matinn, til dæmis gömlu 
góðu kjötsúpuna og líka grænmet-
issúpur úr alls konar grófu græn-
meti. Þá er kjörið að elda tvöfald-
an skammt af kjötsúpu enda er 
hún ekkert síðri upphituð.“ 

Þegar grænmeti er soðið þarf 
að gæta þess að sjóða það ekki 

of lengi. „Það sem skolast 
út í soðið í súpugerðinni fer 
sannarlega ekki til spillis, 

þó að einhver rýrnun verði við 
suðu,“ bendir Hólmfríður á.

Oft er talað um verndandi 
áhrif grænmetis á heils-
una. „Liður í að borða 
hollan og næringarríkan 

mat er að borða fjölbreytt 
fæði eins og kjötmeti og græn-
meti. Svo má ekki gleyma fiskin-
um en hann á alltaf vel við, bæði 
soðinn, steiktur og ofnbakaður. 

Fiskisúpur eru líka alltaf spenn-
andi á haustin,“ segir Hólmfríður 
og bætir við að plokkfiskurinn sé 
alltaf góður. „Kosturinn við fisk-
inn, fyrir utan það hvað hann er 
hollur, er hve fljótlegt er að mat-
reiða hann.“  - vg

Gott er grænmetið

Auðvelt er að gera matar-
miklar og gómsætar súpur 

úr grófu grænmeti og er íslenska 
kjötsúpan klassísk.

Á Sólheimum í Grímsnesi gefst 
tækifæri til að sinna heilsunni en 
þar stendur Edda Björgvinsdótt-
ir leikkona fyrir heilsunámskeið-
inu Nýtt og betra líf. Námskeið-
ið stendur í fimm daga og hefst 
24. september. Edda segir nám-
skeiðið sniðið fyrir þá sem vilja 
lifa heilbrigðu lífi en „nenna því 
ekki“. 

Unnið verður með jákvæðni og 
húmor á námskeiðinu, boðið upp 
á námskeið í detox-matarupp-
skriftum og matreiðslu hráfæð-
is og hláturjóga svo eitthvað sé 
nefnt. Fyrirlesarar á námskeiðinu 
verða auk Eddu meðal annarra, 
Benedikta Jónsdóttir, heilsuráð-
gjafi hjá Maður lifandi, Sólveig 
Eiríksdóttir, matarhönnuður og 
hrá fæðikokkur, og Matti Ósvald 
Stefánsson heilsufræðingur. 

Skráning er þegar hafin á nám-
skeiðið en áhugasamir geta skráð 
sig í síma 898 2804 og á netfangið 
birna@solheimar.is. - rat

Hláturjóga og hráfæði

Í fallegu umhverfi á Sólheimum í Grímsnesi verður heilsunni sinnt á fimm daga nám-
skeiði í haust. MYND/FRÉTTABLAÐIÐ
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Spakmælið að árinni kenni illur 
ræðari á ekki alltaf við þegar 
framkvæmdir standa til því þá 
hafa verkfærin mikið að segja 
um það hvernig verkið gengur. 

Illa bítandi sporjárn og bogn-
ar sagir eru ekki líklegar til 
stórræða heldur ávísun á mis-
tök og skemmdir, að ekki sé 
talað um slæm áhrif á geðheilsu 
þeirra sem í framkvæmdun-
um standa. Ef fram undan eru 
breytingar ætti því að fjár-
festa í góðum verkfærum og 
láta sér ekki í augum vaxa 
kostnaður við það því margfalt 
meiri kostnaður getur orðið 
af skemmdum sem verða af 
völdum lélegra verkfæra.  

Þau verkfæri sem gott er að 
eiga eru sög, málband, hallamál, hleðsluborvél og helstu stærð-
ir af borum, bæði steinborum og tréborum, og bitasett framan á 
hleðsluborvélina til að skrúfa mismunandi skrúfur. Einnig er gott 
ef steinveggir eru í húsinu að fjárfesta í höggborvél.

Þegar gott safn verkfæra er komið skiptir höfuðmáli að ganga 
vel um það og að allt sé á vísum stað. Mikill tími getur farið til 
spillis við að leita ef ekki er gengið frá hverjum hlut. Fjárfestið 
því einnig í verkfærakistu eða  komið ykkur upp verkfærahillu í 
geymslunni.

Annríki hefur verið hjá iðnað-
armönnum í byggingariðnaði 
síðustu ár hér á landi en nú 
virðist hafa dregið úr því. 
Ásgeir Magnússon hjá Sam-
tökum iðnaðarins fylgist með 
stöðunni og var inntur frétta.

„Staðan er þannig núna að við erum 
farin að sjá blikur á lofti. Það er 
náttúrulega heilmikill samdráttur 
fyrirséður í byggingariðnaðinum en 
hann er kannski ekki skollinn á eins 
illilega og reikna má með,“ byrj-
ar Ásgeir og heldur áfram: „Á höf-
uðborgarsvæðinu þar sem margir 
voru á þeim markaði að byggja og 
selja og um tvö þúsund íbúðir eru 
óseldar þá segir sig sjálft að það 
mun draga úr vinnu. Sveiflan er 
minni á Norðurlandi. Þar kom ekki 
þessi stóra sprengja, húsnæðisverð 
hækkaði ekki eins mikið og syðra 
og byggingarfyrirtækin fóru hægar 
í sakirnar. Það kemur þeim til góða 
nú því þau eiga minna óselt.“ 

Talið berst að erlendum iðnaðar-
mönnum sem hafa lagt fram krafta 
sína við uppbygginguna síðustu ár. 

„Hér hefur verið mikið um erlent 
vinnuafl á almennum byggingar-
markaði, einkum Pólverja. Þótt við 
höfum engar tölur yfir það ennþá 
þá vitum við að margir þeirra 
munu snúa til síns heima,“ segir 
Ásgeir og nefnir ýmsar ástæð-
ur. „Þessi gríðarlega gengisfelling 
hjá okkur hefur þau áhrif að laun-
in sem þeir senda að stórum hluta 
heim til sín hafa rýrnað mjög mikið 
og svo hefur atvinnuástandið í Pól-
landi lagast verulega og laun hækk-
að þar.“

Þar sem einstaklingum hefur oft 
gengið illa undanfarin misseri að 
fá iðnaðarmenn til starfa er Ásgeir 
spurður hvort ekki megi búast við 
breytingum á því. „Ég geri ráð fyrir 
að auðveldara verði að ná í iðnaðar-
menn á næstunni en þá vaknar hin 
spurningin hvernig fjárhagsstað-
an sé hjá þeim sem hyggja á fram-
kvæmdir. Þær breytingar sem eru í 
þjóðfélaginu hafa alls staðar áhrif, 
til dæmis hefur allt hækkað í verði. 
Á móti öllu þessu kemur að það 
er töluvert mikið um stórar fram-
kvæmdir sem taka upp þó nokkurn 
mannskap.“ 

Ásgeir telur vanta tilfinnanlega 

fólk í sumar greinar iðnaðar vegna 
lítillar nýliðunar á síðustu árum. 
Nefnir hann málmiðnað og múr-
verk. „Það er skortur á málmiðn-
aðarmönnum og múrurum á mark-
aðnum,“ segir hann. „En það breyt-
ir ekki þessari stóru mynd.“   - gun

Farinn að sjá blikur á 
lofti hér á landi

„Ég geri ráð fyrir að auðveldara verði 
að ná í iðnaðarmenn á næstunni en 
þá vaknar hin spurningin hvernig fjár-
hagsstaðan sé hjá þeim sem hyggja á 
framkvæmdir,“ segir Ásgeir Magnússon, 
forstöðumaður skrifstofu atvinnulífsins 
á Norðurlandi. MYND/ÖRLYGUR HNEFILL

Sveiflan í byggingariðnaðinum var stærri á höfuðborgarsvæðinu en fyrir norðan að sögn Ásgeirs.

Þeir sem halda heimili og hafa gert um nokkurt skeið vita flestir 
að það er eilífðarverkefni að halda því hreinu. Sumir hafa hrein-
lega gefist upp fyrir draslinu og lifa með því í sátt og samlyndi en 
aðrir berjast á móti og taka til hendinni öðru hvoru. 

Það eru þó gömul sann-
indi og ný að með því 
að ganga frá og taka til 
jafnóðum megi komast 
hjá fimm klukkustunda 
tiltektar lotum um helg-
ar. Hér á eftir fara nokkur 
góð ráð: 

Búið um á hverj-
um morgni, dragið frá 
og opnið glugga. Heng-
ið upp yfirhafnir og raðið 
skóm þegar komið er inn 
og gangið jafnóðum frá 
vörum sem bornar eru inn 
í hús. Þvoið þvott jafnóð-
um og látið hann ekki safn-

ast upp. Brjótið saman úr hverri vél fyrir sig. Ryk-moppið dag-
lega og þvoið einnig baðvask, sturtu og baðker daglega til að koma 
í veg fyrir að kísill safnist fyrir. Gangið jafnóðum frá leirtaui.

Veljið síðan einn dag í viku til að skúra og þurrka af sem að 
öllum líkindum verður ekki jafn tímafrekt og ella. - ve

Heimilisverkunum 
dreift yfir vikuna

Það er eilífðarverkefni að halda heimilinu 
hreinu en sé tekið til hendinni jafnóðum 
verður það viðráðanlegra.

Árinni kennir illur?

Bílasmiðurinn hf.
Bíldshöfða 16  s. 567 2330

Eitt mesta úrval landsins af ljósum og
glitmerkjum fyrir vagna og farartæki
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viðarparket

Viðhaldsfríar

ÞAKRENNUR

Smiðjuvegi 4C
Box 281  202 Kópavogur
Sími 587 2202  Fax 587 2203
hagblikk@hagblikk.is  www.hagblikk.is

Varmaskiptasamstæður
loftræstistokkar og tengistykki

Hágæða

HAGBLIKK ehf.

Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur.

Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0,9 mm áli og tærast ekki, ryðga, né brotna.

Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.

Litir til á lager: Svartar, hvítar, rauðbrúnar og ólitaðar.
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Helgi Árnason, múrari og 
eigandi Bisk-múr, segir að gott 
ráð gegn steypuskemmdum sé 
að sinna viðhaldi reglulega.

„Ágætt er að miða við að láta 
skoða fleti útveggja á tveggja til 
þriggja ára fresti,“ segir Helgi 
Árnason múrari.

Algengt er að ráðist sé í steypu-
viðgerðir á húsum á sex til tíu ára 
fresti. En með reglulegu viðhaldi, 
eins og að skipta út gluggum sem 
eru farnir að leka, er oft hægt að 
fyrirbyggja óþarfa skemmdir á 
steypunni, að sögn Helga.

Í fjölbýlishúsum er viðhaldi 
stundum ekki sinnt sem skyldi. 
Algengt er að svalir á húsum séu 
illa farnar. „Stundum nægir að 
hreinsa þær upp,“ nefnir Helgi og 
bætir við: „En ef það dugir ekki til 
þarf yfirleitt að steypa þær upp 
á nýtt.“ Eins er með steypt hand-
rið á húsum. „Eftir miklar vetrar-
hörkur árum saman og lítið við-
hald fara þau yfirleitt að gefa sig.“ 
Ef um er að ræða járnhandrið þarf 

yfirleitt að saga þau í burtu ef þau 
eru orðin mjög illa farin. Síðan eru 
þau sandblásin og sinkhúðuð og 
þar á eftir eru þau boltuð aftur á,“ 
útskýrir Helgi.

„Íslensk veðrátta setur oft stórt 
strik í reikninginn,“ segir hann 
og bætir við að gæði steypunnar 
hafi vitanlega mikið að segja. „Það 
eru að vísu ekki til neinar undra-
lausnir til að losna við raka úr 
steypu,“ segir múrarinn, og vísar 

til umræðu á síðustu misserum um 
raka í múrveggjum nýbygginga. 

„Ef steypan fær ekki að þorna 
nægilega vel og byrjað er að með-
höndla hana of snemma er hætta á 
að rakinn lokist inni. Ef það gerist 
getur mygla myndast í veggjun-
um. Þetta er alveg ótrúlega fljótt 
að gerast,“ segir Helgi. „Það er 
gríðarlega mikilvægt að flýta sér 
hægt þegar unnið er við múrverk. 
Steypan þarf sinn tíma.“  - vg

Magnús Ólafsson, húsgagnasmiður og kennari við Tækniskólann í Reykjavík, segir mikilvægt að fara vel með viðarhúsgögn. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Falleg viðarhúsgögn eru mikil 
heimilisprýði ef vel er með þau 
farið. Með réttu viðhaldi geta 
Þau enst kynslóða á milli. 

Magnús Ólafsson, húsgagnasmíða-
kennari við Tækniskólann, segir 
fólk oft vera með verðmæt hús-
gögn í höndunum sem mikilvægt sé 
að hirða rétt um. Nauðsynlegt er að 
olíubera óvarin húsgögn.

„Þá á að nota þunna olíu og nota 
hana reglulega. Einnig er mjög 
slæmt að láta sólina skína á hluta 
húsgagna en þá dofna vígindin í 
viðnum og hann lýsist eða gulnar,“ 
útskýrir Magnús. Þetta segir hann 
bæði eiga við olíuborin húsgögn 
og lökkuð. Eins geti dúkar á borð-
um skilið eftir sig far en hægt er að 
verja viðinn með áburði, bæði olíu-
borinn við og lakkaðan. Magnús 

segir sterka sápulegi skemma 
yfirborð viðarhúsgagna, bæði 
olíuborinna og lakkaðra, og ekki 
skuli nota sápulög sem inniheldur 
salmíak við þrif. Á olíuborinn við 
mælir hann með brúnsápu sem 
nærir viðinn. Þegar kemur að við-
gerðum er einfaldara að eiga við 
olíuborin húsgögn en lökkuð.

„Ef lakk er farið að slitna og 
springa og bleyta kemst undir 
lakkið geta myndast gráir taumar 
í viðinn. Þá erum við í vondum 
málum en þetta eru algengustu 
skemmdirnar á húsgögnum. Þetta 
getur verið vandasamt að lagfæra 
en það er hægt að verja lökkuð hús-
gögn fyrir vatnsskemmdum með 
bívaxspreyi sem er þá sprautað í 
klút og húsgögnin bónuð með því. 
En það er alltaf hægt að pússa olíu-
borinn við upp og lagfæra með rétt-
um grófleika af sandpappír. Gott er 

að slípa olíuna ofan 
í viðinn með sand-
pappírnum, þá 
drekkur hann 
betur í sig og lítur 
út eins og nýr.“

Magnús hefur 
fengist við að gera 
upp antíkhúsgögn og 
einnig hefur hann 
komið að námskeið-
um á vegum Iðunn-
ar þar sem kennd 
er almenn umhirða 
húsgagna. „Það hefur 
alltaf verið fullt hjá 
okkur og áhuginn er 
mikill núna. Unga fólkið 
er að erfa húsgögn frá for-
eldrum og afa og ömmu og 
vill fara vel með þau. Þau 
geta verið verðmæt eins 
og dýr málverk.“ - rat

Mikilvægt að fara 
vel með húsgögnin

Reglulegt viðhald brýnt

Helgi Árnason hefur 
mikla reynslu af 

múrverki en hann 
hefur starfað við 

fagið í áratugi.
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IMPEX hefur tekið yfi r 
sölu og þjónustu 

fyrir TSURUMI dælurnar

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager  • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager  • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir
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Veggfóður er upplífgandi 
ásýndar á fallegum heimilum, 
en vandasamt að leggja og 
talsvert flókið í viðhaldi.

„Það er erfitt að laga skemmt 
veggfóður, en sumir geta allt, þótt 
í flestum tilvikum sé best að fá 
fagmann í verkið,“ segir borgar-
fulltrúinn Þorleifur Gunnlaugs-
son, sem rekur fyrirtækið ÞG 
Dúklagnir og veggfóðrun.

„Ég ráðlegg fólki að geyma 
rúllu af veggfóðri til að skeyta inn 
í ef eitthvað kemur upp á, en vegg-
fóður vill upplitast og hætt við að 
mismunur sjáist,“ segir Þorleifur, 
sem er með reyndari mönnum í 
faginu. „Sé veggfóður farið að 
gúlpa er það yfirleitt merki um 
rakaskemmd í vegg. Losni vegg-
fóður við samskeyti má setja lím 
undir, en stundum þarf að skera 
fínan skurð að ofan og neðan til 
að setja lím. Sé skemmd í miðju 
þarf að skera beinan skurð og lít-
inn þverskurð við hvorn enda til 
að koma undir lími, en varast að 
setja of mikið og hafa við hönd-
ina blauta tusku til að slétta vel. 
Í lokin þarf að þrífa vel sárið og 
svæðið í kring,“ segir Þorleifur, 
sem lærði veggfóðrun  hjá föður 
sínum á þeim árum þegar Íslend-
ingar veggfóðruðu í mismunandi 
mynstrum og tilheyrandi litadýrð. 

„Á endanum misbuðu menn 

sér og hættu að veggfóðra, en 
nú er þetta aðeins að koma aftur 
en þó ekki mikið, eins og tíðk-
ast á Bretlandi og í Skandinavíu. 
Hér má þó enn sjá lög af vegg-
fóðri í fínni húsum, frá þeim tíma 
þegar límt var yfir pappírsvegg-
fóður á tveggja ára fresti, en í 
dag hafa bæst við vínyl veggfóður 
sem eru mun endingarbetri, þótt 
mörgum þyki pappírinn fallegri 

og náttúrulegri,“ segir Þorleifur. 
„Veggfóður skemmist sé það þvegið 
með sterkum efnum og þarf að var-
ast salmíak sem gengur í samband 
við efnið svo eftir situr skítur. Best 
er því að nota náttúruleg þvotta-
efni, án aukaefna,“ segir Þorleifur, 
sem í lokin gefur upp réttu aðferð-
ina við veggfóðrun. „Það skiptir 
miklu, og þá sérstaklega með 
glansandi vínylveggfóður, að vinna 

vegginn eins sléttan og hægt er því 
stakt sandkorn virkar eins og fjall 
á glansfleti. Þá er mikið atriðið 
fyrir endingu að setja veggfóðurs-
pappír áður en veggfóðrað er, en 
það getur lengt líftíma um áratugi. 
Byrja því að vinna vegginn vel, 
slípa hann, sparsla og slétta, vegg-
fóðra því næst með pappír, slípa og 
sópa pappírinn og loks setja vegg-
fóðrið á.“   - þlg

verk að vinna ● fréttablaðið ●

Sandkorn verður að fjalli

● FALLEGIR DÚKAR 
HENGDIR Á TRÉ  Vel 

straujaður dúkur á borði er 

einstök heimilisprýði. Þegar 

vandað er til við að strauja 

dúkinn er oft hvimleitt þegar 

brotin verða of áberandi 

þegar dúkurinn er loks settur 

á borðið, eftir að hann hefur 

verið geymdur lengi í hillu. 

En það er sannarlega ekki 

sama hvernig góður og vand-

aður dúkur er geymdur. Fyrir-

taks húsráð er að setja dúkinn 

á tvöfalt herðatré og hengja 

upp í skáp, eins og um hverja 

aðra flík væri að ræða. Best 

væri að koma sér upp herðatré 

með tvöfaldri slá og setja fleiri 

en einn dúk á slána. Þannig er 

hægt að koma bestu dúkum 

heimilisins fyrir á einfaldan og 

öruggan hátt.

Fallegt getur verið að sníða 

gler í sömu stærð og borð-

platan, breiða dúk á borðið 

og leggja glerplötuna ofan á. 

Þá þarf ekki að geyma fallegu 

dúkana í skáp og þeir haldast 

hreinir lengur. 

Þorleifur Gunnlaugsson borgarfulltrúi segist hafa gaman af því að veggfóðra heima, því auðvelt sé að breyta til og ekki síst 
gaman að hafa útlitið aðeins öðruvísi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Hin 22 ára Sigrún Bjarnadóttir 
fer ekki troðnar slóðir þegar 
kemur að atvinnu. Hún starfar 
á virkjanasvæðinu norðan 
Vatnajökuls og stjórnar þar 
stórum tækjum.

Sigrún á heima í Vík en er starfs-
maður Ístaks, vinnur við Ufsar-
veitu og býr í Kelduárbúðum. 
„Ég er búin að vera í rúm tvö ár 
á virkjanasvæðinu nema hvað 
ég tók sumarfríið í ár í að sinna 
ferðaþjónustu í Þakgili í Mýrdal 
sem foreldrar mínir reka.“

Þakgil er nokkuð langt frá al-
faraleið og því er ljóst að Sigrún 
unir sér vel í óbyggðum. En hvað 
kom til að hún fór á fjöll í upphafi? 
„Mig langaði bara að prófa og 
sótti um hjá Arnarfelli, var fyrst 
á vörubílum og búkollum og svo 
á mismunandi vinnuvélum enda 
tók ég bæði meiraprófið og vinnu-
vélaprófið áður en ég byrjaði,“ 
segir hún og bætir við að hefð sé 
fyrir því í fjölskyldunni að vera 
með slík réttindi. Mamma hennar 
sé þó bara með meirapróf.

Sigrún kveðst um tíma hafa 
verið mest á pallbor og borað 
fyrir sprengjum á yfirborði jarð-
ar, meðal annars til að losa grjót í 
stíflur. „Nú er ég aðallega að ýta 
jarðvegi við Ufsarstíflu því það 
á að hleypa vatninu á hana þann 
11. þessa mánaðar.“ Hún segir 

tíðarfarið gott á hálendinu eins og 
er en hún hafi vissulega kynnst 
þar vondum veðrum. „Á veturna 
er hér mikill snjór og stundum 
rosaleg veður,“ lýsir hún. En hvað 
líkar henni best við fjalladvölina? 

„Þetta er betur borgað en mörg 
störf á láglendinu. Svo er hér 
skemmtilegur hópur og góður 
andi. Það er þægilegt að vera hér 
og ég hef aldrei fundið fyrir heim-
þrá.“  - gun

Aldrei með heimþrá

Sigrún kveðst hoppa dálítið á milli tækja en einna best líkar henni að bora fyrir 
sprengjum með pallbor. FRÉTTABLAÐIÐ/GUN

Að ýmsu er að huga þegar gengið er frá sumarbústaðnum fyrir veturinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Ef sumarbústaður er óupphitaður yfir veturinn er nauðsynlegt 
að koma í veg fyrir frostskemmdir ef vatnssalerni er í bústaðn-
um. Þá þarf að tæma niðurföll en af því getur hlotist vond lykt. 

Til að forðast það er hægt að setja frostlög í vatnslásinn og 
í vatnskassann. Ekki má setja of hreinan frostlög né heldur of 
mikið af honum en einnig má nota rauðspritt. Niðurfallinu er 
því næst lokað með plasti og lími svo að sprittið gufi ekki hratt 
upp en magnið sem þarf af rauðspritti fer eftir því hversu kalt 
verður. Heimild: Húsasmiðjan: Verk að vinna.

Gengið frá bústaðnum

●SPÁÐ Í GARÐINN  Haustið er ágætur tími til að gróðursetja tré og 

runna og færa til slíkan trjágróður. Þar sem hlýindin eru enn yfir land-

inu og ekkert fararsnið á sumrinu enn 

er þó heldur snemmt að hefjast handa. 

Þetta er hins vegar rétti tíminn til að spá 

í skipulag í garðinum því allur gróður er 

kominn í hámarksvöxt. Við þurfum að 

átta okkur á hvar við viljum hafa hávax-

inn gróður og hvar ekki.
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Hitamyndavélar eru nýleg tæki 
sem nýtast við margs konar verk. 
Þær eru misjafnlega fullkomnar 
en þær bestu koma að góðu gagni 
bæði í sambandi við vatns- og raf-
lagnir og viðgerðir á þeim. Með 
hitamyndavél er nefnilega hægt 
að staðsetja leka, varmatap og of-
hitnun í rafmagnstöflum, veggjum 
og þökum. Slíka myndavél hefur 
Rafstuð ehf í þjónustu sinni.

Á Netinu kemur fram að nýlegt 
björgunarskip í Grindavík, Oddur 
V. Gíslason, er búið hitamynda-
vél sem gerir björgunarmönnum 
kleift að sjá og finna menn óháð 
birtuskilyrðum og að hitamynda-
vélar auka öryggi í flugi líka þar 
sem þær auka yfirsýn flugmanna 
og geta varnað árekstrum bæði í 
lofti og á landi. 

 - gun
Oft kemur raki í veggjum fram langt frá þeim stað sem hann seytlar inn en hita-
myndavélar finna lekann.  MYND/RAFSTUÐ

Hitamyndavélar 
auka öryggi 
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Þær Sóley, Maggý og Fjóla eru atorkukonur sem hafa stofnað Heilsurækt Mecca Spa við Nýbýlaveg. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Flestar konur geta fengið 
heilsurækt við hæfi í Mecca 
Spa við Nýbýlaveg 24 í Kópa-
vogi.  Jóga og vatnsleikfimi 
fyrir barnshafandi, æfingar 
fyrir aldurinn 40+ og einstaka 
tímar fyrir of þungar konur. 

Mesta nýjungin í Heilsurækt Mecca 
Spa við Nýbýlaveg felst í tímum 
fyrir konur í yfirþyngd. Fjóla Þor-
steinsdóttir stendur fyrir þeim. 
Hún kveðst búin að fá nóg af átaks-
námskeiðum. Nú gildi aðrar áhersl-
ur. „Ég er með opna tíma fyrir 
konur sem eru 90 kíló og yfir,“ segir 
hún og telur að samspil milli kenn-
arans, konunnar og hópsins geti 
gert kraftaverk. Þá séu átta eða sex 
vikur ekki nóg. 

„Þungar konur kaupa sér kort 

í stöðina eins og hverjir aðrir ein-
staklingar og ganga að sínum tímum. 
Þær fá nákvæmlega sömu þjónustu 
og ef um námskeið væri að ræða 
en borga ekkert sérstaklega fyrir 
það. Þetta er mín hugsjón. Ég veit 
að oft eru það stór skref fyrir yfir-
þyngdarkonur að drífa sig af stað 
því margar þeirra hafa lítið sjálfs-
traust. En í þessari stöð fá þær holla 
hreyfingu og hér er litið á þær eins 
og hverjar aðrar.“ 

Á neðri hæðinni í Mecca Spa við 
Nýbýlaveg eru snyrtistofur, sund-
laug, pottur og fleira fínerí í eigu 
Sigrúnar Benediktsdóttur. Á efri 
hæðinni er jógasalur, leikfimisal-
ur og tækjasalur. Þar hafa þrjár 
atorkukonur stofnað sérfyrirtæki 
sem heitir Heilsurækt Mecca Spa. 
Þær eru Sóley Jóhannsdóttir sem 
rak Dansstúdíó Sóleyjar, Margrét 

Skúladóttir, betur þekkt sem Maggý 
jógakennari og Fjóla sem á farsæl-
an feril að baki sem líkamsræktar-
þjálfari í Planet Pulse, Baðhúsinu 
og Mecca Spa. Þrír ólíkir kennarar 
með sama markmið: að láta sínum 
nemendum líða sem best.  

Fjóla segir förðunarnámskeið 
og fyrirlestra líka á dagskránni hjá 
Heilsurækt Mecca Spa. Ég verð 
með stuðningsfundi fyrir þær sem 
vilja. Þar koma til mín konur sem 
hafa náð góðum árangri með sína 
heilsu og geta stutt aðrar konur. Það 
er þessi hringrás sem mig dreym-
ir um að búa til. Þá getur nágranna-
konan líka komið hvenær sem er 
þegar hún heyrir um árangurinn 
en þarf ekki að bíða eftir að næsta 
námskeið byrji eftir 6-8 vikur því 
þá eru líkurnar miklar á að hún láti 
það eiga sig.“ - gun

Heilsurækt við hæfi

Það er aldrei of seint að læra araba -
stökk eða  handahlaup. Fimleik-
ar fyrir fullorðna eru sívaxandi 
íþróttagrein  sem nýtur mikilla vin-
sælda í dag.

Gerpla hefur boðið upp á fim-
leika fyrir fullorðna síðastliðin þrjú 
ár. Aðsóknin hefur aukist ár frá 
ári og er nú svo komið að biðlistar 
hafa myndast. „Það eru um hundr-
að og þrjátíu fullorðnir að æfa hjá 
okkur núna, en færri komust að en 
vildu,“ segir Erlendur Kristjánsson 
þjálfari. Ekkert aldurstakmark er á 
námskeiðum hjá Gerplu og ekki er 
gerð krafa um þekkingu á fimleik-
um. „Við erum með fólk á aldrinum 
átján ára til fertugs. Margir þeir 
sem byrja hjá okkur hafa aldrei 
stundað fimleika áður, en hefur 
lengi langað til að prófa.  Svo eru 
aðrir sem æfðu fimleika þegar þeir 
voru yngri og vilja rifja upp gamla 
takta. Á hverju námskeiði skiptum 
við hópnum upp í fernt eftir getu-
stigi, þannig að allir fái að njóta 
sín,“ segir Erlendur.

Aðallega er æft á trampolíni og 
á svokölluðu „fibertrack“-gólfi, en 
það er mjúkt gólf sem gefur góðan 
stökkkraft.  Fólk æfir kollhnís, 
handahlaup, handstöðu og alls kyns 
hopp. Einnig geta þeir sem vilja 
prófað tækin. „Þetta er frábær al-
hliða þjálfun því allur líkaminn er 
tekinn fyrir. Við leggjum áherslu 

á samhæfingu, teygjur og styrk. 
Fimleikar eru ein af þeim íþróttum 
sem gefur góðan grunn fyrir flestar 
aðrar íþróttir,“ segir Erlendur.

Sjálfur hefur hann æft fimleika 
frá því hann var fjögurra ára og er 
fyrrverandi keppnismaður í íþrótt-
inni. Í dag heldur hann utan um 
þjálfun fullorðinna ásamt Birni 
Björnssyni. Einnig þjálfar hann 
unga krakka og fötluð börn.  „Mun-
urinn á því að þjálfa unga og aldna 
er að það er hægt að ná mun meiru 
út úr þeim yngri. Það tekur kannski 
fullorðna manneskju með engan 
fimleikabakgrunn heila önn að ná 

góðu arabastökki, á meðan tólf ára 
eru mun fljótari að læra,“ segir Er-
lendur, en bætir við að meginmark-
miðið hjá þeim fullorðnu sé að hafa 
gaman af æfingunum, samhliða því 
að fá góða þjálfun.

Að sögn Erlends hefur áhuginn 
á fimleikum aukist mjög og telur 
hann aukna umfjöllun í fjölmiðlum 
hluta af skýringunni. „Hvað Gerplu 
varðar þá erum við komin í mjög 
gott húsnæði þannig að fólk sem 
fer í sund í Versölum í Kópavogi 
getur séð inn á æfingar hjá okkur 
og þannig kynnst íþróttinni betur.“ 
 - kka

Handahlaup á gamals aldri

Erlendur Kristjánsson nemur lög við Háskóla Íslands á milli þess sem hann þjálfar 
fimleika hjá Gerplu.  FRÉTTABLAÐIÐ/DFGD
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Dansstúdíó World Class býður 
nú upp á dansnámskeið fyrir 
fullorðna þar sem kennt er allt 
það heitasta í dansi.

Í Dansstúdíói World Class eiga 
fullorðnir þess kost að læra allt 
það  heitasta í dansi. Nemendum 
er skipt í hópa eftir aldri og heita 
þeir 20 plús, 25 plús og 30 plús. 
Námskeiðin eru ætluð jafnt byrj-
endum sem og þeim sem hafa ein-
hverja reynslu af dansi og segir 
Stella Rósenkranz, deildarstjóri 
dansstúdíósins, þá blöndu hafa 
gefist vel.

„20+ námskeiðið er erfiðast en 
hin aðeins léttari. Aldursskipt-
ingin er þó ekki alveg algild og 
geta þeir yngri farið í eldri hóp 
og öfugt, allt eftir getu og óskum 
hvers og eins.“ Selma segir mikið 
lagt upp úr því að nemendur 
kynnist fleiri en einni hlið á dans-
inum og er því farið í nokkra stíla 
á hverri önn. „Við kennum jazz-
ballet, hip hop, fönk, nútímadans 
og diskó,“ segir Stella en fyrir-
myndin er meðal annars feng-
in úr sjónvarpsþáttum á borð við 
So You Think You Can Dance þar 
sem fólk hefur vald yfir ólíkum 

stílum. 
Tímarnir byrja á liðleika- 

og styrktaræfingum og svo 
er dansað af krafti. Farið er í 

hvern dans í um fjögur skipti og 
yfir önnina eru þeir um sex til sjö 
talsins. - ve

Dansfjör fyrir fullorðna

Stella, sem hér er fremst í flokki, segir tímana skemmti lega og koma nemendurnir 
kófsveittir út. MYND/ WORLD CLASS DANSSTÚDÍÓ

Grunnnámskeið í sjálfsstyrkingu á öllum sviðum er haldið nú á 
haustdögum. Aðferðin nefnist Emotional Freedom Techniques, 
skammstafað EFT og tekur á samskiptum orkukerfisins, tilfinning-
um, vitsmunum og heilsu. „Með þessari aðferð er hægt að efla ein-
beitingu, sjálfsöryggi og traust, ná betri árangri í íþróttum, námi og 
starfi og efla vellíðan á öllum sviðum,“ segir leiðbeinandinn, Viðar 
Aðalsteinsson dáleiðslusérfræðingur. Námskeiðin verða á Hótel 
Loftleiðum helgarnar 13.-14. september, 4.-5. október og 1.-2. nóv-
ember. Viðar segir þau henta bæði lærðum og leikum. Á Ísafirði 
verða sams konar námskeið á nuddsetrinu hjá Stefáni Dan. - gun

Lærðir og leikir

EFT-aðferðin kemur jafnvægi á orkukerfið með röð af áslætti við taugaenda á 
andliti og líkama.

● BERJAGÓÐGÆTI   Nú fer hver að verða síðastur að tína ber og 

hörðustu berjatínslumenn eru líklega þegar búnir að birgja sig upp 

fyrir árið. Bláber og krækiber eru auðug af vítamínum, 

steinefnum, trefjum og annarri hollustu. Þau eru sér-

staklega rík af C-vítamíni og töluvert járn er í kræki-

berjum. Bláberjasaft, bláberjasulta og bláberjabök-

ur framkalla vatn í munninn hjá flestum og sígilt er að 

hræra skyr og setja bláber út á. Rjóminn kórónar síðan 

dýrðina.
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Einstakar snyrtivörur sem innihalda 
hrein náttúruleg efni úr Dauðahafinu

Allt fyrir andlitsmeðferðir 
og líkamsmeðferðir

Komdu til okkar og við hjálpum þér 
að setja saman þinn eigin dekurpakka

Náttúrulegar
   snyrtivörur

2 1fyrir

100%
náttúrulegar sápur

tilboðin gilda 
frá föstudegi 

12. sept. til 
sunnudags 

14. sept

3 2fyrir

af öllum 
snyrtivörum
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Sú líkamsrækt sem felst í okkar 
daglegu iðju er oft vanmetin en 
staðreyndin er sú að við brenn-
um fjölda kaloría á hverjum degi 
án þess að taka eftir því. Heimil-
isverkin eru góður vettvangur til 
brennslu og með því að vinna þau 
af krafti má saxa á aukakílóin.

Við það að skúra gólfin rösklega 
í þrjátíu mínútur brennir meðal-
manneskja á þyngd um 140 kalor-
íum og öðru eins við að ryksuga í 
þrjátíu mínútur. Ef straujárnið er 
mundað af krafti í hálftíma nást 
75 kaloríur þar. Ef þú hamast við 

að þvo bílinn í klukkutíma brenna 
300 kaloríur og við að reyta arfann 
í garðinum í hálftíma brenna 177 
kaloríur. Í garðvinnunni felast einn-
ig möguleikar á teygjum þegar þú 
teygir þig undir runnana. 120 kal-
oríur fara við að slá blettinn og 204 
kaloríur brenna við klukkkutíma 
málningarvinnu. Meira að segja 
þegar við sofum brenna kaloríurn-
ar en við átta tíma svefn fara um 
fimmtíu kaloríur. Fróðleikur feng-
inn af www.ezinearticles.com

Skúra, skrúbba og bóna

Þó nokkrum kaloríum má brenna með 
því að vinna heimilisstörfin af krafti.

„Ég er tannlæknir og þegar ég 
kom heim frá framhaldsnámi 1991 
var ég mjög stressaður. Mér tókst 
að ná tökum á því vandamáli og vil 
miðla reynslu minni til annarra,“ 
segir Ægir Rafn Ingólfsson sem 
er með námskeiðin Bless stress í 
Yoga Shala í Engjateigi 5 í Reykja-
vík. Hann bendir á að ótal læknis-
fræðilegar rannsóknir bendi á al-
varleg áhrif streitu á heilsufar, 
með tilheyrandi kostnaði fyrir 
þjóðfélagið. „Grunnhugsunin í 
Bless stress er að láta líkamann 
bregðast við of miklu álagi en ekki 
reiða sig á hugann. Þetta er sam-
tenging framkvæmda, hugsun-
ar og tilfinninga og er líkamlega 
auðvelt fyrir alla,“ útskýrir hann. 
Ægir er með tölvupóstfangið aeg-
iring@mac.com. 

Auðvelt fyrir alla

Jóga er samtenging framkvæmda, hugs-
unar og tilfinninga.

Með því að tjá ást og áhuga sinn á 
öðrum eykur maður líkurnar á því að 
fólk hrífist af manni. NORDICPHOTOS/GETTY

Með því að tjá ást og áhuga sinn á 
öðrum eykur maður líkurnar á því 
að fólk hrífist af manni.

Rannsókn var gerð á tvö hundr-
uð og þrjátíu körlum og konum við 
Aberdeen háskólann í Skotlandi, 
að því er kemur fram á fréttavef 
BBC. Niðurstöður sýndu að vís-
bendingar um að einhverjum líki 
við þig skipta lykilmáli um hvort 
þú verður hrifinn af þeirri mann-
eskju eða ekki. Samkvæmt rann-
sókninni hafa bros og augnsam-
band sömu áhrif og ástarjátningar. 
Fólki voru sýnd spjöld með mynd 
af mannsandlitum og áttu þau að 
flokka þau sem aðlaðandi og óaðl-
aðandi. Yfirgnæfandi meirihluti 
valdi þau andlit sem aðlaðandi þar 
sem andlitin brostu eða horfðu 
beint fram. Með þessum upplýs-
ingum geta einhleypir sparað sér 
tíma í leit að maka og hætt að eyða 
tíma í að spjalla við þá sem virð-
ast ekki áhugasamir. „Samkvæmt 
þessum niðurstöðum getum við 
gert okkur grein fyrir því hversu 
aðlaðandi við erum sjálf eftir því 
hvernig fólk kemur fram við okkur. 
Okkur líkar það öllum þegar aðlað-
andi fólk er jákvætt í okkar garð,“ 
segir Lynda Boothroyd, sálfræð-
ingur við Háskólann í Durham.

Ástarjátningar 
borga sig
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Alltaf bestir
á Tryggvagötunni

Sími 562 3456

Bananasplitt

Candykaka

Grillhúsið í 17 ár – aldrei betra

9. Grillhús-samloka
Ristað brauð smurt með majo-

nesi. Kjúklingur, grænmeti, 
ostur, beikon, skinka og franskar 

kartöflur.
1755,-

10. „Route 66“
Kjúklingasamloka

með hunangssósu og frönskum.
1455,-

11. Klúbbsamloka
með skinku, osti, beikoni 

og sveppum.
1535,-

12. Alvöru steiksamloka
„Sú besta í bænum“ 

hlaðin nautakjöti með sinneps-
sósu, lauk, osti og jalapenos.

1755,-

13. California club 
samloka

með kjúklingabringu, beikoni, 
osti, guacamole og hunangssósu.

1645,-

14. Wishbone samloka 
með nautakjöti, lauk, sveppum, 

papriku og bernaisesósu
1755,-

Samlokur
Allar samlokur eru með fersku salati, sósu og tómötum á milli 

og bornar fram með frönskum kartöflum.

Wishbone 
samloka

21. Sá eini sanni 
200 gr djúsí BBQ með osti, 
beikon og grænmeti á milli, 

franskar fylgja
1645,-

24. Tex Mex hambor-
gari

með salsa, guacamole 
og sýrðum rjóma.

1375,-

23. Grillhúsborgari
með beikoni, osti og guacamole.

1485,-

25. West side story borgari
með skinku, osti, beikoni og 

sveppum.
1535,-

26. Blue moon borgari
með ekta íslenskum gráðosti 

og guacamole.
1425,-

27. Creola borgari
sterkur og öðruvísi með 

1000 eyjasósu.
1375,-

28. Yfir á grillinu
Hvítlauksborgari með osti og 

creolekryddi.
1385,-

Hamborgarar af grillinu 
Á eftirtöldum hamborgurum er salat, hamborgarasósa, tómatar og 

laukur á milli og eru þeir bornir fram með frönskum kartöflum.

Sá eini sanni
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 Vörubílar

Langendorf árgerð 2007 gleiðöxla 
með rafmagnsyfirbreiðslu er með 
erlendu láni skoða skifti á vinnuvél 
Sími:8665156

Til sölu kranabíll. Uppl. í síma 897 
2289.

M-Benz árg. 1991. Skránr: TK-596. 
Ekinn: 252.000 km 1729-4X4. Leyfð 
heildarþyngd: 18.000 kg. Krani: Coma 
MOM.max 7.300 kg. Snjótannafesting 
og kastarar Pallur: Miller 4,20 m Verð: 
tilboð. Uppl. í s. 693 6705.

Mótorhjól

Haustútsala á hippum 250 cc á meðan 
birgðir endast. 3 litir. 5 gíra, þjófavörn, 
fjarstart, rollbar, töskur. Verð áður 380 
þús. Verð nú 298 þús. 

Vorum að fá krosshjálma í þremur 
litum og vespu/mótorhjólahjálma í 
þremur litum. Einnig barna krosshjálm-
ar. Verð 12.900 kr.

X Motors Pit Bike 125 cc, 159 þús, 2 
litir. X Motors Dirt Bike 250 cc, 249 
þús. 2 litir.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

 Vespur

Til sölu: Jonway vespa, 50cc, svört. Verð 
kr. 165.000. Yiben vespa, 50cc, brún. 
Verð kr. 145.000. Stórkostleg hjól á frá-
bæru verði! Uppl. í síma 8916542.

 Fjórhjól

Honda árg. ‘07 450 TRX 2WD lítið ek. 
í toppstandi. Fæst á yfirtöku 750 þ. S. 
892 6993.

 Lyftarar

Til Sölu Daewoo B18T-2. 
2005

Notaður aðeins 64 tíma, strikfrí dekk, 
olíblautar diskabremsur, auka úttak í 
mastri Algjör moli. Uppl. í s. 585 2500.

 Bátar

Skemmtibátar
Bóklegur hluti í fjarnámi frá 
Framhaldsskólanum í Austur-
Skaftafellssýslu, SIG102, SIR102, 
STL102 og SIT102. Stefnt er á verklegt 
próf víðsvegar um land í samráði við 
nemendur. Skráning á vefnum www.
fas.is Sími 4708070 Umsóknafrestur til 
15.september 2008 og hefst kennsla 
22.september.

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
Renault og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar 
í VW og Skoda. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 
1610 & 892 7852.

Bílapartar ehf 
 S. 587 7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ 
www.bilapartar.is 

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig 
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif 
Bergþóru, s. 699 3301.

Orkuboltastelpurnar. Alþrif og hrein-
gerningar. Kvöld- og helgarvinna. S. 
663 7366. www.orkuboltastelpurnar@
orkaboltastelpurnar.com

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

Bókhaldsþjónusta: Bókh., vsk., laun, 
framtöl og fl. Sanngjarnt verð. S. 696 
3969, www.ulfurinn.is

 Garðyrkja

Haustklippingar runna
Garðsláttur, alhliða umhirða garða. 
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 
1723.

 Málarar

Getum bætt við okkur inni verkefnum. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið mál ehf. S. 
896 5758.

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

Búslóðaflutningar !
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
aukamenn ef óskað er. Hvert á land 
sem er. Besta verðið !! Stórir bílar s. 
899 7188 & 692 7078. Millibílar s. 
659 1047.

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig 
aukamenn ef óskað er. Erum með 
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 
& 659 4403.

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir og málun
Málum þök, skiptum um bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, 

málningu, parketlögn, glerísetn-
ingum og fleira. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

Fjölbreytt viðhaldsþjónusta fasteigna. 
Tökum að okkur viðhald og breytingar 
á fasteignum. Einungis er um að ræða 
trésmíði og rafmagnsvinnu. Vönduð 
vinna og bara fagmenn, sem vinna 
verkin. Tilboð eða sanngjarnt tímagjald. 
Upplýsingar í síma 898-2817

Glerjun/gluggaviðgerðir!
 Móðuhreinsun glerja 

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og 
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir 
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér 
að kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, 
s. 860 1180.

Ryð og lekavarnir á 
þökum

Við sérhæfum okkur í viðgerðum og 
málun á öllum stærðum og gerðum 
þaka. Kristján s. 694 9626.

Tökum að okkur allt almennt viðhald 
húsa, einnig sólpallar smíði. Ódýr og 
vönduð vinnubrögð. Uppl í síma 896 
7579 Bjarni.

 Stífluþjónusta

 Nudd

Whole body massage. Tel. 849 5247.

Heilnudd í síma 841 8529.

 Spádómar

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

Símaspáin.
Ný tækifæri, vinnan, fjármálin, ástar-
málin, heilsan - fjarheilun/fyrirb. Spák. 
Yrsa. 908 6414 (199 mín.) 553 5395 
(173 mín.Visa/MC). Símat. 10-24. 
Hringdu núna!

Spákona spáir í spil og ræður drauma. 
Ekkert mín.gjald. Þú hringir & pantar 
tíma & ég hringi í þig. S. 865 5524 
Inga.

 Múrarar

Alhliðaviðgerðir 
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Múrverk - flísalagnir - smíði og allt 
almennt húsaviðhald. Tímavinna/til-
boð. Góð vinnubrögð. Sími 847 2209.

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

Pípulagnir
Tek að mér viðhald á pípulögn-
um, skólplögnum, drenlögnum, 
hreinlætistækjum, baðherbergj-

um og ofnalögnum.
S. 663 2572.

 Til sölu

Eldsneytis Sparari!
Hvirfil tæki í alla bíla & jeppa, sparnaður 
7% til +27% þetta virkar! Meiri Kraftur. 
Verð frá 9900. -kr. 30 daga skilaréttur. 
SKM ehf Bíldshöfða 16. S. 517 8400 
- WWW.SKM.IS

Dímon naglalína til sölu sem ný. 
GJAFAVERÐ. Uppl. gefur Jón í s. 895 
7222.

Til sölu

Tilboð
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Til sölu 6 nýjar bílskúrshurðir úr olíu-
bornu Mahony, m/brautum og fylgihl., 
framl. af Byko. Stærð: br. 2,4m x 
hæð 2,32m. Verð 150.000 kr.pr.stk. 
Upplýsingar í síma 891-6214.

Til sölu frystiskápur og billjardborð. 
Uppl. í s. 565 1904.

Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 
10þ. Fristikiskápur á 10 þ. Bakaraofn á 
5 þ. 20“ TV á 5þ. 28“ TV á 10þ. Þvottavél 
á 12þ. Bílahátalarar á 5 þ. Barstólar á 
2þ. Uppþvottavél á 10þ. Þurrkari á 10þ. 
S. 896 8568.

Tvíbreytt tempur rúm king size frá Betra 
bak til sölu á 60þ. S. 896 7084.

 Óskast keypt

Óska eftir að kaupa prjónavél. Skoðum 
allt. Upplýsingar í síma 8613434 og 
8934635.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. 
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. 
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett 
frá kr. 49.900 með diskum. Gítarinn 
Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.git-
arinn.is

Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið 
úrval. Harmonikkukennsla. EG tónar, 
Rvk. s. 824 7610 & Ak. s. 660 1648.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Vélar og verkfæri

PON TRUCK WP60 - 1300Kg 24V/70Ah 
Verð: 311.250 með VSK. PON ehf, S: 
552 0110 http://www.pon.is

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, móta-
bitar 1.185 kr/m, timbur 2x4 205 kr/m, 
allt verð m/vsk. Kíktu á ulfurinn.is eða 
s: 840 7273, Halldór

 Verslun

 Heilsuvörur

9 Daga hreinsiprógram frá Aloe Vera 
NÝTT NR. 772 2885, Sigríður & Kristján

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.heilsuval.topdiet.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

LR-kúrinn er ótrúlega einfaldur og öfl-
ugur. Léttist um 22 kg á aðeins 6 mán-
uðum. Dóra 869-2024 www.dietkur.is

 Fæðubótarefni

www.perform.is - Mesta úrval landsins 
af fæðubótarefnum.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

Glæsilegt heilsunudd. Uppl. í s. 662 
0841.

Whole body massage Telepone 846 
4768.

Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í 
dag. Uppl. í s. 616 6469.

 Námskeið

INTENSIVE ICELANDIC I-IV
Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start 
15/9, 13/10, 3/11 Level II: 7 weeks; 
Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 13/10. 
Level III: 10 weeks; Tsd/Thrd; 20-21:30 
start 23/9, Level IV: 10 weeks; sat/
sun 10-11:30 start: 27/9. Ármúli 5, 
s.5881169. www.icetrans.is/ice

NÁMSKEIÐ Í ÚTSKURÐI 
OG SKARTGRIPAGERÐ

Tréútskurður um helgina Perluskart 22.-
23. sept. Silfurleir 27.-28. sept. Brýnsla 
29.-30. sept. Handverkshúsið Bolholti 
4, s. 555 1212 Handverkshusid.is

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtöku-
próf og akstursmat. Kenni á BMW 
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

 Húsgögn

Lazy Boy leðursófasett 3+1 til sölu. 2 
ára gamalt, vel með farið, lítið notað. 
Ásett v. 120 þ. V. 40-60 þ. S. 698 
4762.

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Hundagrind í bíl
Tilboð aðeins kr 5000.- passa í flestar 
stærðir bíla, mjög vandaðar grindur. 
Hundaheimur - Háholt 13 Mosfellsbæ 
- www.hundaheimur.is

 Ýmislegt

Goodway Píanó Ein bestu píanókaup-
in í dag. Leifur Magnússon píanós-
tillari aðstoðar við val á hljóðfærum. 
Píanóstillingar ehf, s.898-8027-898-
8029

 Gisting

Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð. 
Menorca Mahon, Costa Brava, Playa 
De Aro. Valladolid og Reykjavík, sv.101 
Uppl. í s. 899 5863, www.helenjons-
son.ws & www.starblus.info

 Ferðaþjónusta

Sjóstangveiði - Andrea
Hvalaskoðun, Skemmtisiglingar. Tilvalið 
fyrir fyrirtæki og starfsmannahópa. 
Símar 562 2300, 892 8433. Nánari 
upplýsingar www.hvalalif.is / hvalalif@
hvalalif.is

 Fyrir veiðimenn

Sjóstöng- Sjóstöng!
Fyrirtæki,starfsmannafélög nú er tíminn 
að skella sér í veiði. Ísafold er eitt besta 
skipið fyrir stærri hópa í sjóstöng. Leitið 
tilboða og skoðið einnig síðuna okkar 
www.sjavarferdir.is Frábær skemmtun 
fyrir alla konur sem karla. Sjávarferðir 
- Ísafold s. 861 6062 & 861 5828.

Góðir maðkar
Til sölu! Silungs og Laxa. Margra ára 
reynsla. S. 692 5133.

 Húsnæði í boði

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

72 fm, 2ja fermetra íbúð til leigu á 
besta stað í Hafnarfirði. Sér inngangur 
með palli og sér garði. Stutt í alla 
þjónustu, skóla og leikskóla, tilvalið 
fyrir skólafólk, par, fyrirtæki - gæludýr 
velkomin.Upplýsingar í síma 6951676

Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Free rent in September
Grand opening special. Long term rent 
guesthouse. Tel. 824 4530.

Opnunartilboð
Frítt í september. Langtímaleiga á gisti-
heimili. Uppl. í s. 824 4530.

ROOM NEAR KRINGLAN w/furniture, 
smal kitchen. Price 65000 a month 
single 80000 two. Tel. 897 3611.

ROOM BREIÐHOLT w/furnture ac. 
kitchen /bathroom. Pricce 60000 a 
month singl 75000 two. Uppl. í s. 
897 3611.

Ert þú nemi í leit að góðu herbergi á 
svæði 105 Rvk. 60 fm nýuppgerð íbúð 
m. 2 herb. þar sem eldhús, baðherbergi 
og þvottaaðstaða er samnýtt. 60 þ. per. 
herb. Uppl. í s. 821 8292.

2herb. íbúð í Hlíðunum. leiga 
115þ+rafm&hiti upplýsingar s:6604526. 
Laus 15sept

Til leigu 3 herb. íbúð á jarðhæð í 
Salahverfi með góðum palli. Leiga 
150.000. Upplýsingar í s. 693 1814, 
Ásdís.

2 herb. íbúð við Laugaveg. Leiga 105þ. 
3 mán trygging. Laus strax. S. 866 
1246.

Til leigu 4 herbergja íbúð á 3. hæð 
Dunhaga sv. 107. 99 fm. Verð 160 þús 
+ hússj, hiti og rafm, pr mán. Uppl. í 
s. 699 3759

Til leigu 4ra herb. íbúð í Fossvogi. 
Leiga 160 þ. innifalið hiti og hússjóður. 
Áhugasamir sendi á gst@gmx.co.uk

Rúmgott 19fm herbergi í 101 við 
Barónstíg fyrir einstakling. Með aðgan 
að sturtu, wc, þvottavél og hjólageimslu. 
48.000kr á mán. Sími: 6612708 Árni.

Námskeið
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Nýlega 3. herbergja ibúð 97 Fm með 
bílskýli til leigu í Kopavogi, Kórahverfi. 
Langtímaleiga er laus 15.09.2008. 
S.858-9170

Til leigu m/húsgö. 143 fm 5 herb íbúð 
á efstu hæð í Gaukshólum. Uppl í 
8980066

52 fm stúdíó íbúð á Grettisgötu. Með 
eða án húsgögnum. 100.000 á mánuði 
+ hiti og rafmagn. Þvottvél og þurrkari 
með. Langtímaleiga. Sími: 899-1089 
/ 866-5871

Til leigu 50 fm. íbúð við Reykjavíkurveg 
í Hafnarfirði. Allt nýtt, leiga kr. 120.000.- 
pr. mán. Uppl. í s. 898 8738.

Nýleg 120 fm neðri sérhæð með 
góðum sólpall í Kórahverfi í Kópavogi 
til leigu. Íbúðin er tilbúinn til afhend-
ingar. Nánari upplýsingar í síma 846 
8409 Baldvin Ómar Magnússon bald-
vin@huseign.is - S. 585 0100 gsm. 
898 1177

4 herb. íbúð til leigu á 1 hæð á sv. 107 
Rvk. Uppl. í s. 552 3226 e. kl. 19.

Flott 4ra herb. íbúð í hulduborgum 112 
m. sérinng. Verð 145þ. S. 693 9493, 
Haukur.

Tvær nýjar stúdíó íbúðir 22 og 30m2 
til leigu miðsvæðis í Hafnarfirði. 
Upplýsingar í s. 699 5595.

 Raðhús
Til leigu. 180 fm. raðhús í Hfj. Uppl. í s. 
555 4968 & 821 4978.

 Húsnæði óskast

Sjómaður óskar eftir stúdíó eða tveggja 
herb. íbúð á sanngjörnu verði. Er reyk-
laus og lítið í landi. Skilvísum greiðslum 
heitið. Uppl. í s. 662 3703.

Óska eftir 3 herb. íbúð til leigu í Rvk. 
Erum með hund. Uppl. í s. 615 1200.

Óska eftir 2ja herb. eða stúdíó íb. strax. 
Greiðslug. 65-90þ. Uppl. í s. 661 8319.

 Atvinnuhúsnæði

Vinnuskúr
Til leigu sirka 15 fm vinnuskúr með WC. 
Er á heysi. Uppl í s 898 0555.

Stálgrindarhús. Flytjum inn stálgrindar-
hús frá Kína. Upplýsingar í s. 897 9161 
-blikkgylfa@internet.is - Blikksmiðja 
Gylfa ehf.

Til leigu 30 fm skrifstofuherbergi á 
góðum stað í Hafnarfirði. Uppl. í s. 
894 6633.

Snyrtileg skrifstofuherb. til leigu við 
Ármúlann & Suðurlandsbraut. Uppl. í 
s. 899 3760.

 Geymsluhúsnæði

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2, 
og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir, fyrir-
tæki, iðnaðarmenn. Upphitað og vakt-
að. S. 564 6500. www.geymslaeitt.is

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) 
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. 
S. 555 3464

Búslóðageymsla Olivers, 100 kr. á dag 
fyrir Euro brettið. S. 567 4046 & 892 
2074. www.buslodageymsla.iceware.net

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mót-
orhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176 & 895 
3176.

HÚSVAGNAGEYMSLA
Nýstandsett og upphitað hús á 
Eyrarbakka. Stærstu: 11.875 Stórir: 
9.875 Fellih: 7.375 á mánuði í 8 mán-
uði S. 564 6500.

Vetrargeymsla
Geymdu gullin þín í Gónhól Eyrarbakka. 
Uppl. og skráning Gónhóll.is - Símar 
771 1936 & 899 1128 http://www.
gonholl.is

 Bílskúr

Til leigu 28 fm bílskúr við Fagrahvamm 
í Hfj. Stígur, s. 892 6764.

 Gisting

Ferðamenn
2ja herb. íb. m/öllu til leigu í einn dag 
til viku eftir samkl. S. 6997371

 Atvinna í boði

Gullnesti Grafavogi
Auglýsir eftir starfsfólki í fullt 
starf. Einnig vantar fólk kvöld 

og helgarvinnu.
Upplýsingar í síma 699 4100 

Jón Þór.

Kvöld og helgarvinna
Okkur vantar öflugt og skemmtilegt 
fólk til starfa! Ekki síður skemmtilegt 
fullorðið fólk. Hringdu núna í síma 575 
1500 simstodin@simstodin.is www.
simstodin.is

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA.
Við óskum eftir að ráða trausta starfs-
menn á þjónustustöðvar okkar í 
Reykjavík og á Akureyri. Um er að ræða 
tímabundin störf í haust. Áhugasamir 
hafi samband í síma 577 3080 eða á 
alorka@alorka.is

Bakaríið Hagamel 67
Óskar eftir að ráða duglega 

og ábyrga manneskju til 
afgreiðslustarfa. Unnið er á 

vöktum eftir nánara samkomu-
lagi.

Nánari uppl. veita Gunnar í s. 
8978 101 og Steinar í s. 860 

3147.

Devitos pizza
Óskar eftir starfsfólki í 
afgreiðslu. Vaktavinna.

Uppl. í s. 697 8434

Lager & útkeyrsla
Heildsala í Mosfellsbæ óskar 
eftir að ráða í framtíðarstarf. 

Góðir möguleikar á að viðkom-
andi geti unnið sig upp. We are 

looking to hire an ambitious 
person for a future position in 
our warehouse in Mosfellsbær.

Áhugasamir sendi póst á / 

if interested send e-mail to 

heidar04@ru.is

Garðabær Bakarí
Starfsfólk óskast til afgreiðslu-

starfa um helgar.
Upplýsingar í síma 565 8070 & 

891 8258, Þóra.

Veitingastaðurinn Domo
Óskar eftir aðstoðar yfirkokki 

og matreiðslunemum.
Upplýsingar gefur Viktor í s. 

697 9069.

Atvinna í boði
óskum eftir að ráða vana 

menn í húsaviðgerðir / múr og 
steypuvinnu.

Uppl. í s. 517 0117

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakarí Mosfellsbæ 

óskar eftir góðu fólki til starfa í 
afgreiðslu. Vinnutími 13.-18.30 

og aðra hvora helgi, annan dag-
inn. Íslenskukunnátta skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir 
Áslaug í s. 660 2155, 566 6145, 

eða á staðnum.

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakarí á Háaleitisbraut 

58-60, Rvk. óskar eftir góðu 
fólki til starfa í afgreiðslu. 

Vinnutími 13.-18.30 og aðra 
hvora helgi, annan daginn. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir Ellisif 
í s. 660 2153 eða á staðnum.

Ritfanga- og leikfanga-
verslun

Óskar eftir starfsfólki í fullt starf. 
Umsóknir sendist á hugsel@gmail.com

Bakarí
Starfskraftur óskast í afgreiðslustarf. 
Vinnutími frá kl. 06-13. Möguleiki á 
helgarvinnu. Uppl. í s. 551 1531, f.h. 
Ingunn, eða á staðnum fyrir hádegi. 
Björnsbakarí, við Skúlagötu.

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir fólki 
til starfa við úthringingar. Aukastarf 
með góðum tekjumöguleikum. Uppl. 
gefur Einar í síma 891 6091, Samúel 
897 0948 & eli@tmi.is

Veitingastaðurinn Brons pósthússtræti 
9 leitar að starfsfólki í fullt starf og 
hlutastarf. Í boði eru sveigjanlegar vaktir 
og samkeppnishæf laun. Nánari upp-
lýsingar á staðnum eða í síma 690 
2323.

Óska eftir mönnum í hellulagnir. Uppl. 
í s. 860 6500.

Vanan háseta vantar á beitningavéla-
bát. Upplýsingar í síma 8464441

Vinna með skóla. Flügger litir óska eftir 
hressu fólki til afgreiðslustarfa um helg-
ar. Umsóknir óskast sendar á netfangið 
hasn@flugger.com

DOGMA Leitum að hressum og dugleg-
um starfsmanni í 60-100% starf á sölu-
vagn okkar í Kringlunni. Umsókn með 
mynd sendist á dogma@dogma.is

Söluturn vantar 2-3 kvöld í viku. Uppl. 
í s. 896 1933.

Frystihús í Hafnarfirði. Vantar starfskraft 
til að sjá um úrslátt úr frystitækjum, 
og pökkun á afurðum, lyftararéttindi 
æskileg. Uppl. hjá verkstjóra í síma 
565 0516.

Vantar íslensku og pólskumælandi 
verkamenn. Uppl. í síma 860 6500.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Sjálfstæður smiður getur bætt við 
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Vanur smiður óskar eftir verkefnum. 
Uppl. í s. 848 6904.

Óska eftir fullu starfi sem bílstjóri. 
Ökuréttindi mín eru sem hér segir 
B1,B,C1,C,T. Sími: 8939032

 Tapað - Fundið

Tvær íþróttatöskur með dansæfinga-
fatnaði og danskóm ásamt ferða-
tölvu (TOSHIBA) var stolið úr bíl við 
Laufbrekku á mánud.kvöld 8 sept. 
Finnandi vinsamlegast hafið samband 
við Jón Ingvar í gsm 868-0856

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 opið allan sólar-
hringinn.

Stefnumót.is
Nýr vefur: „Þar sem íslendingar kynn-
ast“. Nýttu þér vandaðan vef fyrir fólk 
sem gerir kröfur! Vertu velkomin/n.

Leitar þú að dansfélaga?
Nýttu þér nýjan vef, www.stefnumót.
is, til að kynnast dansfélaga við hæfi. 
Stefnumót.is.

Viltu eignast nýja vini?
Nýttu þér nýjan vef, www.stefnumót.
is, til að kynnast nýju fólki á þínum 
forsendum. Stefnumót.is

Leitar þú varanlegra 
kynna?

Ertu í makaleit? Leitar þú að rómantík? 
Nýttu þér nýjan vef, www.stefnumót.is, 
til að kynnast fólki sem leitar þess sama 
og þú. Stefnumót.is.

Yndislegar dömur
Nú kólnar í veðri og þá hitnar hjá döm-
unum á Rauða Torginu, síbreytilegum 
hóp yndislegra kvenna. Hver verður 
vinkona þín í kvöld? Símar 908 6000 
(símatorg) og 535 9999 (kreditkort). 
Nánar á www.raudatorgid.is

Atvinna

SMIÐIR
Erum með vana smiði á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
Krafta� ehf S: 840-1616

MÚRARAR
Erum með vana múrara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
Krafta� ehf S: 840-1616

MÁLMIÐNAÐARMENN 
OG JÁRNSMIÐIR

Erum með vana málmiðnaðarmenn og 
járnsmiði sem óska eftir mikilli vinnu.

Upplýsingar í s. 840 1616
Kraftafl  ehf 

KRANAMAÐUR
Erum með á skrá öfl ugan kranamann 

sem getur hafi ð störf strax.

Kraftafl  ehf s. 840 1616

ÁRTÚNSHÖFÐAÁRTÚNSHÖFÐA
TACO BELL

Taco Bell opnar glæsilegan 
stað í Nesti Ártúnshöfða 
í lok mánaðarins.
Okkur vantar fólk í eldhús 
og afgreiðslu.

Tekið er við umsóknum á 
staðnum miðvikudaginn 
10. sept. og fimmtudaginn 
11. sept. á milli kl. 14.00 og 
18.00. Einnig er hægt að 
sækja um á rut@kfc.is eða 
hjá Rut í síma 891 9066.

10. sept. og fimmtudaginn
11. sept. á milli kl. 14.00 og
18.00. Einnig er hægt að
sækja um á rut@kfc.is eða
hjá Rut í síma 891 9066.
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GOTT STARF HJÁ

Við erum að leita að duglegum einstakling-
um í fullt starf og í hlutastarf við almenn 
verslunarstörf.

Umsóknarfrestur er til 20. júní
Ferilskrá sendist á kboland@hbu.is

Hæfniskröfur
· Reynsla í þjónustu
· Áhugi á tísku
· Lipurð í mannlegum samskiptum
· Skipulagshæfni
· Frumkvæði í starfi

| Kringlunni, Smáralind

Litlikriki 33
270 Mosfellsbær
Glæsilegt einbýli, aukaíbúð

Stærð: 341,9 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 72.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 79.900.000
A.T.H  öll  skipti  skoðuð.  NÝTT  FULLGERT  EINBÝLISHÚS  MEÐ  SAMÞYKKTRI  SÉR  ÍBÚÐ  Á  JARÐHÆÐ.
Fimm stór svefnherbergi, sjónvarpshol, stórar stofur 27 fermetra baðherbergi, innréttingar og fataskápar frá
H.T.H.  Öll  hreinlætistæki  frá  Tengi.  Innfelld  lýsing.  Frábært  útsýni.  Einstaklega  vandað  og  fallegt  hús  á
góðum stað í Mosfellsbænum. A.T.H. Sjón er sögu ríkari.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

Í dag fimmtudag milli kl 18:00-18:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

824 4031

Fasteignir
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Til leiguFasteignir

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16
Bergstaðastræti 33 b – 101 Rvk - Tvær íbúðir
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í Þingholtunum. Húsið skipt-
ist í hæð og ris ásamt stúdíóíbúð í kjallara með sérinngangi. Tilvalin er
til útleigu. Á hæð er forstofa, eldhús, baðh., barnah. og stofa/borðst.
með útgengi út á verönd. Uppi í risi er rúmgóð sjónv.st. með útgengi á
svalir, ásamt hjónah. Mikil lofthæð. Falleg gólfefni. Mikið endurnýjað.
Falleg eign á vinsælum stað.
Verð 53,9 millj. Verið velkomin í heimsókn.

Thorsten og Lovísa taka vel á móti ykkur – sími 862 8645
Nánari upplýsingar hjá Akkurat fasteignasölu sími 594 5000
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Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Suðurgata 100 - 220 Hfj

Opið hús í dag frá 18:00 - 18:30

Falleg íbúð í fjórbýli. 4 svefnherbergi.
Inngegnt í bílskúr. Opin og björt íbúð í hjarta
Hafnarfjarðar. Gott fermetraverð.

34,900,00
5

116,5 fm Sölumaður Benedikt Ólafs.

Frjóakur 7 [Lóð] - 210 Gbæ

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ GYLFA 770 4040

717 fm lóð við Frjóakur 7 í Garðabæ. Eigandi
er tilbúinn að skoða ýmis skipti, meðal annars
á bíl.

Tilboð óskast !
Lóð

717 fm Sölumaður Gylfi Gylfason

Eskivellir 5 - 221 Hafn. Bílskýli

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ GYLFA 770 4040

Falleg 5 herbergja endaíbúð á 1. hæð með
sérgarði með bílskýli á góðum stað á
Völlunum. Gæti hendað vel fyrir fatlaða.

TILBOÐ ÓSKAST
5

126,6 fm Sölumaður Gylfi Gylfason

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Smárarima 104 -112 Reykjavík

Opið hús í dag frá 19:00 - 19:30

***Makaskipti*** Sérlega glæsilegt einbýlishús
á einni hæð á rólegum og barnvænum stað á
einum besta stað í Grafarv. **Glæsileg eign**

62.900.000
6 Innbyggður bílskúr

210,2 fm Sölumaður Benedikt Ólafs

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Veghús 29 - 112 Grafarvogi.

Opið hús í dag frá 18:00 - 18:30

Falleg eign á 3ju hæð með góðu útsýni, að
Veghúsum í Grafarvogi.Eign fyrir stóra
fjölskyldu. Skipti möguleg á eign á einni hæð

26.200.000
6

116,5 fm Sölumaður Benedikt Ólafs.

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Lindasmári 13-201 Kópavogur

Opið hús í dag frá 18:00 - 18:30

Góð 4ja herb íbúð á 2 hæð með suðaustur
svölum. Skóli, leikskóli og íþróttasvæði
Breiðabliks, allt við hendina.

23.900.000
4 "Laus við kaupsamning"

98,3 fm Sölumaður Páll 8619300

Lækjargata 34B -220 HafnarfirðiR

Opið hús í dag frá 18:00 - 18:30

Falleg og vel staðsett 2-3ja herb íbúð á 3
hæð með suðursvölum Eign sem vert er að
skoða í hjart a Hafnarfjarðar.

16.900.000
2-3 "Laus við kaupsamning"

54,3 fm Sölumaður Ásmundur

Kirkjuvellir 9 - 221 Hafnarfirði

Opið hús í dag frá 18:00-18:30

Glæsileg 123,7 fm 3 herbergja íbúð í lyftuhúsi
með stæði í bílskýli á góðum stað á Völlunum
í Hafnarfirði.

19.600.000
3 "Laus við kaupsamning"

123,7 fm Sölumaður Páll 8619300.

Austurberg 8 - 111 Reykjavík

Opið hús í dag frá 19:00 - 19:30

Góð íbúð á 3 hæð með stórum svölum og
góðum bílskúr. Stutt í alla þjónustu og skóla.
Ekki missa af þessari.

19.500.000
3 "Laus við kaupsamning"

98,3 fm Sölumaður Páll 8619300

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Seljavegur 3A - 101 Reykjavík

Opið hús í dag frá 18:00 - 18:30

Mjög góð 2ja herb. íbúð á 2 hæð með sjávar
útsýni Eign á einum besta stað í 101 Rvk
Bjalla merkt Remax. Ekki missa af þessari.

14.900.000
2 "Laus við kaupsamning"

59,2 fm Sölumaður Anna Karen

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Vertu velkomin á opin hús

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
770 4040
gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300
pallb@remax.is

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi
661 7788
benolafs@remax.is

Ásmundur Sveinsson
Sölufulltrúi
770 4141
asmundur@remax.is

Anna Karen
Sölufulltrúi
862 1109
annaks@remax.is

Þórarinn Jónsson
Löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipa- 
sali
thorarinn@remax.is

OPIÐ
HÚS

Stærð: 116,5 fm  Sölumaður Gylfi

Til sölu

Tilkynningar

Starfsmaður óskast
Vantar tímabundið duglega 

manneskju í afgreiðslu og lagerstarf.

Upplýsingar í síma 864-9333.

Atvinna

Fasteignir
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UMRÆÐAN
Björgvin Guðmunds-
son skrifar um kvóta-
kerfið

Sjávarútvegsráðherra 
hefur lofað Mannrétt-

indanefnd SÞ því að kvóta-
kerfið verði endurskoðað. 
Ekkert er þó farið að gera 
enn varðandi endurskoðun kerfis-
ins. 

Sjómaður, Ásmundur Jóhanns-
son frá Sandgerði, reri kvótalaus 
til þess að mótmæla ranglæti kerf-
isins. Hann verður sjálfsagt 
ákærður. Hann segist munu kæra 
niðurstöðu dómsins til Mannrétt-
indadómstóls Evrópu. 

Búist er við að margir fylgi for-
dæmi sjómannsins frá Sandgerði 
og rói kvótalausir. Er búist við að 
hreyfing muni myndast og lands-
menn rísi upp gegn hinu rangláta 
kerfi. Ég fagna því ef svo verður. 
Kvótakerfið var sett á með rang-
látum hætti og framkvæmt á 
ósanngjarnan hátt samkvæmt 
úrskurði Mannréttindanefndar 
SÞ.

Kvótakerfið er mesta ranglæti 
Íslandssögunnar. Það er verið að 
úthluta tiltölulega fáum útvöldum 
fríum gæðum,sem þeir geta brask-
að með og selt fyrir milljarða 
króna. Margir hafa gengið út úr 
greininni með fullar hendur fjár 
enda þótt þeir hafi fengið gæðin 
frítt. Þetta eru mannréttindabrot. 
Það eiga allir þegnar að sitja við 
sama borð og það jafnrétti er 
stjórnarskrárvarið. Ég tel að þessi 
mismunun sé brot á stjórnar-
skránni.

Í þingkosningunum 2003 lagði 

Samfylkingin höfuðá-
herslu á kvótakerfið og 
nauðsynlegar breytingar 
á því. Flokkurinn setti þá 
fram tillögur um svo-
nefnda fyrningarleið. Æ 
fleiri hafa séð, að það er 
skynsamleg leið. Samfylk-
ingin náði ágætum árangri 
í kosningunum 2003 en þó 
var sagt, að gagnrýnin á 
kvótakerfið hafi ekki 

fengið nægilegan hljómgrunn. Ég 
er ósammála því. 

Í kosningunum 2007 minntist 
Samfylkingin varla á kvótakerfið. 
Flokkurinn ýtti málinu út af borð-
inu til þess að greiða fyrir ríkis-
stjórn með íhaldinu. Þetta var for-
kastanlegt. Það var búið að boða 
félagshyggjustjórn en síðan fengu 
landsmenn ríkisstjórn með íhald-
inu áfram. Samfylkingin kom inn í 
stað Framsóknar. Þetta voru mikil 
vonbrigði. En það hefði mátt rétt-
læta það ef Samfylkingin fengi 
einhver mikilvæg stefnumál í 
framkvæmd. Það hefur ekki orðið 
enn en vonandi verður svo. Það 
var hvergi samþykkt í Samfylk-
ingunni að ýta kvótamálinu út af 
borðinu. Ákvörðun um það virðist 
hafa verið tekin af forustu flokks-
ins. Ég er mjög óánægður með það 
og mótmæli því hér með sem 
félagi í Samfylkingunni og fram-
bjóðandi í síðustu kosningum.

Ég vænti þess samt að Samfylk-
ingin sjái til þess að gerðar verði 
róttækar breytingar á kvótakerf-
inu í samræmi við óskir Mannrétt-
indanefndar SÞ. Það verður að 
breyta kerfinu þannig að hætt 
verði að brjóta mannréttindi.Það 
er lágmarks breyting.

Höfundur er viðskiptafræðingur.

UMRÆÐAN 
Bergþóra Snæbjörns-
dóttir skrifar um 
Vinnuskólann í Reykja-
vík

Þrátt fyrir að Vinnu-
skólinn í Reykjavík 

sé ekki skóli í venjuleg-
um skilning hefur hann 
tekið upp þá stefnu að vera skóli 
án aðgreiningar. Það felur í sér 
að vera skóli sem getur sinnt 
öllum nemendum sínum og veitt 
þeim þá aðhlynningu og aðstoð 
sem þeir þarfnast, sama hvernig 
á stendur um atgervi þeirri, 
aðstæður eða uppruna. 

Þannig felur skóli án aðgrein-
ingar í sér að litið sé á nemendur 
sem einn fjölbreyttan hóp í stað 
þess að það sé einn hópur nem-
enda og svo „sérhópar“ nemenda 
sem hafa „sértækar“ þarfir.  

Nemendur Vinnuskólans eru 
afskaplega fjölbreyttur hópur 
einstaklinga. Fólk hefur mismun-
andi hæfileika – sumir hlaupa 
hratt en aðrir eru afskaplega 
góðir í að fá fólk til að hlæja eða 
geta teiknað fallega mynd. Í 
gegnum tíðina hefur sú tilhneig-
ing að sjá ekki einstaklinginn 
fyrir fötluninni verið mjög rík í 
fólki – en hvað segir fötlun um 
einstakling? Þýðir það að maður 
sé með þroskahömlun að manni 
finnist Latibær æðislegur? Að 
maður vilji fá liti og litabók þegar 
maður fer á veitingastað? Að 
maður geti ekki svarað fyrir sig 
sjálfur? Þýðir það að vera í hjóla-
stól að maður geri aldrei neitt af 
sér? Hafi aldrei svindlað á prófi? 
Að maður sé barngóður? Nú, eða 
andlega skertur sjálfur? 

Eru þetta ekki fordómar – 
nokkuð sem fæstir vilja kannast 
við í dag? Svolítið svipað og að 

halda að allar ljóshærð-
ar stelpur séu heimskar 
og að allir svertingjar 
hlusti bara á rapptón-
list? 

Fötlun er afstætt hug-
tak sem segir okkur fátt 
um einstaklinginn. 
Nemendur sem eru með 
fötlun eiga ekkert endi-
lega meira sameiginlegt 
hver með öðrum en með 

nemendum án fatlana. Við þurf-
um að taka höndum saman og 
vinna í viðhorfsbreytingu í garð 
fatlaðra á öllum stigum. Slík við-
horfsbreyting verður að eiga sér 
stað í grasrótinni á meðal barna 
og ungs fólks.

Því var sú góða ákvörðun tekin 
innan Vinnuskólans í Reykjavík 
að allir nemendur fengju aðgang 
að Vinnuskólanum – óháð líkam-
legu eða andlegu atgervi - og að 
allir nemendur færu í sína hverf-
ishópa. Þannig vinna allir saman 
í sínum hverfum – sama hvort 
þeir eru íþróttagarpar, rauðhærð-
ir, með þroskahömlun, hávaxnir, 
lágvaxnir, einhverfir, latir, náms-
fúsir, fýlugjarnir, freknóttir, 
ofvirkir, einbeittir, sjálfsöruggir 
eða feimnir. 

Þessi stefna Vinnuskólans að 
allir vinni saman er nauðsynleg-
ur þáttur í að vinna gegn einangr-
un nemenda og til þess að veita 
öllum jöfn tækifæri. Það eiga 
allir að fá tækifæri til þess að 
skíta sig út í vinnunni, kvarta 
undan því að þurfa að rífa arfa, 
sjá afrakstur vel unnins starfs og 
taka þátt í þeirri fræðslu og 
félagsstarfi sem Vinnuskólinn 
býður upp á. 

Vissulega hafa nemendur 
okkar mismunandi þarfir og við 
reynum að mæta þeim eftir 
fremstu getu með því að veita 
leiðbeinendum fræðslu og undir-
búning, auk þess sem við leggj-

um ríka áherslu á að samskipti 
við foreldra séu stöðug og góð. 
Þetta á að sjálfsögðu við um alla 
nemendur Vinnuskólans.  

Það að líta á fötlun sem ein-
hverskonar harmleik þar sem 
fólk er haldið einhverjum „galla“ 
er orðið úrhelt viðhorf. Þess í 
stað þarf að reyna að veita því 
skilning að í mörgum tilfellum er 
það samfélagið sem skapar 
marga af þeim erfiðleikum sem 
fólk með fötlun þarf að takast á 
við – að samfélagið fatlar ein-
staklinginn. Segjum sem svo að 
ég sé í hjólastól og ætli mér að 
fara á tónleika sem eru haldnir á 
þriðju hæð í tónleikahúsi. Þegar 
ég kem er lyfta sem ég nota og 
ég horfi svo á tónleikana með 
vinum mínum. Ef hinsvegar er 
ekki lyfta fer að verða erfiðara 
fyrir mig að fara á tónleikana og 
allt í einu er ég orðin töluvert 
fatlaðri en þegar lyftan var til 
staðar.

Samfélagið sem við lifum í 
miðast að tiltekinni staðalmynd 
af fólki sem er fyrirfram ákveð-
in og það er þessi staðalmynd 
sem veldur oft börnum og ungl-
ingum með fötlun erfiðleikum 
þar sem mismunun og fordómar 
eru stór þáttur. Því er nauðsyn-
legt að í stað þess að leggja 
áherslu á hvað unglingur getur 
ekki sé takmarkið að rækta 
sjálfsvirðingu hans.  

Þrátt fyrir að við hjá Vinnu-
skólanum séum enn að stíga 
okkar fyrstu spor í átt að skóla 
án aðgreiningar og höfum eflaust 
dottið nokkrum sinnum á leið-
inni stöndum við alltaf jafnóðum 
upp og lítum björtum augum til 
framtíðar þar sem takmarkið er 
samfélag þar sem allir fá tæki-
færi. 

Höfundur er fræðsluleiðbeinandi 
hjá Vinnuskólanum í Reykjavík.

BERGÞÓRA 
SNÆBJÖRNSDÓTTIR

Vinnuskóli án aðgreiningar 

BJÖRGVIN 
GUÐMUNDSSON

Mannréttindabrot 
kvótakerfisins 

Fundarherbergi - Náðu athygli, náðu árangri
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Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Skjöldur Stefánsson
fyrrverandi útibússtjóri,
Sunnubraut 17, Búðardal,

lést á Landsspítala háskólasjúkrahúsi við Hringbraut 
miðvikudaginn 3. september. Útförin verður gerð í 
Hjarðarholtskirkju, Dölum, kl. 14.00 föstudaginn 
12. september 2008.

Sigríður Kristín Árnadóttir
Þórhallur Stefán Skjaldarson
Pálína Hrönn Skjaldardóttir Hafliði Kristinsson
Stefán Skjaldarson Ingibjörg Eggertsdóttir
Árni Óttarr Skjaldarson Guðrún Pálína Sveinsdóttir
Skjöldur Orri Skjaldarson Carolin A Baare Schmidt
barnabörn og barnabarnabörn.

Kær móðir okkar og ættmóðir,

Kristín Ingimundardóttir
frá Reynistað, síðast til heimilis að 
Garðvangi Garði, 

er látin. Útför hennar fer fram frá Útskálakirkju föstu-
daginn 12. september kl. 14.00. Þökkum auðsýnda 
samúð.

Dætur, tengdasynir og afkomendur.

Ástkær móðir okkar, 

Sigríður Guðmundsdóttir
frá Einarsnesi, 

andaðist á heimili sínu að Sóltúni í Reykjavík þann 
8. september síðastliðinn. Jarðarförin verður auglýst 
síðar.

Þórarinn Sigþórsson Ragnheiður Jónsdóttir
Guðmundur Sigþórsson Herborg Árnadóttir
Helga Sigþórsdóttir Þórður S. Gunnarsson
Jóhanna S. Sigþórsdóttir
Þór Sigþórsson Guðný Björg Þorgeirsdóttir
Óðinn Sigþórsson Björg Karítas Bergmann
 Jónsdóttir
Sigríður Sigþórsdóttir Hallmar Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

Hólmfríður Kristjana 
Grímsdóttir
frá Húsavík, 

verður jarðsungin frá Húsavíkurkirkju laugardaginn 
13. september kl. 14.00.

Helgi Þór Kárason Sigríður Jóhannesdóttir
Agnar Kárason    
og aðrir ástvinir.

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengda-
faðir, afi og mágur,

Guðni Sigurjónsson
Rauðagerði 28, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju föstudaginn 
12. september kl. 13. Blóm og kransar vinsamlega 
afþökkuð en þeim sem vildu minnast hans er bent á 
Björgunarsveitina Ok, reikningur nr. 1103-26-9342 
kt. 530679-1449.

Elínborg Kristinsdóttir
Hildur Guðnadóttir
Arnar Guðnason Hafdís Hafsteinsdóttir
Sigurjón Guðnason Inga Hildur Þórðardóttir
Ragnheiður, Þórhildur, Ágúst, Magnús Bjarki, Arndís Ósk, 
Guðni Freyr, Kristinn Snær og Viktor Hrannar
Magnús Kristinsson.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
dóttir, tengdadóttir og systir,

Guðbjörg Elsa 
Sigurjónsdóttir
fulltrúi hjá Íslandspósti Kópavogi,
Funalind 15, Kópavogi,

verður jarðsungin frá Kópavogskirkju föstudaginn 
12. september kl.15.00. Þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á krabbameinslækningadeild 11E við 
Hringbraut eða hjúkrunarþjónustu Karitas.

Sigurjón Ómar Níelsson Elísa Harpa Grytvik
Anna Björg Níelsdóttir Sigurður Sigurðsson
Níels Birgir Níelsson Svanborg Gísladóttir
Arnar Bjarki, Glódís Rún, Védís Huld og Heiðdís Perla
Hulda Sigurbjörnsdóttir 
Hrefna Skagfjörð
Íris Dagmar Sigurjónsdóttir  
Jónanna María Sigurjónsdóttir.

Elskulegur bróðir okkar og frændi, 

Valdimar Reynir Björnsson 
frá Framnesi, 

lést á Borgarspítalanum 4. september 2008. Útför hans 
verður gerð frá Flugumýrarkirkju laugardaginn 13. 
september klukkan tvö.

Systkini hins látna og aðrir aðstandendur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og stórfrænka,

Kristín E. Jónsdóttir 
læknir

lést sunnudaginn 7. september sl. á Landspítalanum 
við Hringbraut. Útför verður auglýst síðar.
Fyrir hönd annarra aðstandenda,

Bergljót Elíasdóttir
Ester Auður Elíasdóttir  Snorri Hrafnkelsson
Nicolas Ragnar Muteau.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Guðrún Jóna Jónsdóttir
Dvalarheimilinu Höfða, Akranesi,

lést föstudaginn 5. september. Útför hennar fer fram 
frá Akraneskirkju mánudaginn 15. september kl. 14. 
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á Dvalarheimilið Höfða.

Börn hinnar látnu.

Kristín Helga Gunnarsdóttir rithöfundur heillaði dóm-
nefnd Vestnorræna ráðsins með sögu sinni Draugaslóð. 
Ekki síst fyrir það hversu hún fléttar íslenskan þjóðararf 
fimlega inn í hana. Draugaslóð segir frá hinum þrettán ára 
Eyvindi Þórusyni sem hefur alist upp hjá ömmu sinni við 
Elliðavatn en lendir svo upp á Kjöl með móður sinni sem 
ræður sig þar sem skálavörð. „Það er mikilvægt að börn-
in viti af Reynisstaðabræðrum, Eyvindi og Höllu og þekki 
fortíð sinnar þjóðar,“ segir Kristín Helga. Hún rekur áhuga 
sinn á gömlum sögnum til dvalar sinnar hjá ömmu og afa 
vestur í Dölum sem lásu fyrir hana þjóðsögur og telur mik-
ilvægt halda slíkum sögum á lofti, færa í nýjan búning og 
flytja milli kynslóða. „Það vill gleymast í amstri neyslu-
samfélagsins að viðhalda þessum brúarmannvirkjum æv-
intýra og þjóðsagna,“ segir hún og kveðst líka hafa vilj-
að færa hálendið heim á heimilin. „Ég hef tekið eftir því 
þegar ég hef verið inni á Kili að þangað koma ekki margir 
Íslendingar til að eyða tíma. Þeir svona meira þjóta hjá.“ 

Kristín Helga er sjálf móðir þriggja dætra. Spurð hvort 
hún lesi fyrir þær um leið og hún skrifi hlær hún. „Já, ég 
hef alltaf búið svo vel að vera með góða ritstjóra hér heima 
og dómharða.“ Hún kveðst halda sig að verki sex tíma á 
dag á meðan börnin séu í skóla, þá hafi hún frið. „Ég skrifa 
nú bara í eldhúsinu mínu til að vera í kallfæri við kaffi-
könnuna. Þá get ég líka leyft mér að vera á náttfötunum í 
vinnunni,“ segir hún glaðlega. 

En er hún byrjuð á nýrri bók? „Já, ég er að slást við síð-
ustu bókina um Fíu Sól og á að vera fyrir löngu búin að 
skila af mér. Ég vona að ég fari að losna við hana. Drauga-
slóð hékk dálítið lengi yfir mér. Hún var eiginlega orðin 
eins og draugur.“

 gun@frettabladid.is 

KRISTÍN HELGA:  HLAUT BARNABÓKA-
VERÐLAUN VESTNORRÆNA RÁÐSINS

Góðir ritstjórar 
heima fyrir

VERÐLAUNAHAFI Kristín Helga telur bækur á heimili jafn sjálfsagðar 
og rafmagn og rennandi vatn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þessi dagur árið 2001 líður seint úr 
minni þeim sem lifðu hann. Farþega-
þotum var rænt á flugi yfir austur-
strönd Bandaríkjanna. Tveimur þeirra 
var flogið á World Trade Center tvíbura-
turnana í New York. Einni var flogið á 
Pentagon-bygginguna í Arlington-sýslu 
í Virginíu en ein þotan hrapaði í Som-
erset-sýslu í Pennsylvaníu eftir bar-
áttu farþega og flugliða við hryðju-
verkamennina um borð. Árásirnar voru 
skipulagðar og framkvæmdar af Al-
Kaída-hryðjuverkasamtökunum. Báðir turnar World Trade Center 
hrundu til grunna og miklar skemmdir urðu bæði á nærliggjandi 
byggingum og á Pentagon. 

Auk hryðjuverkamannanna nítján létu 2.973 lífið í árásunum. 
Atburðirnir höfðu mikil áhrif á alþjóðasamfélagið. Eftir ár hófu 

Bandaríkjamenn stríðið gegn hryðjuverkum, réðust inn í Afganistan, 
og steyptu þar Talíbanastjórn af stóli, og tveimur árum seinna í Írak.

ÞETTA GERÐIST:  11. SEPTEMBER 2001

Voðaverk í New York
AGNAR ÞÓRÐARSON RITHÖF-

UNDUR FÆDDIST ÞENNAN DAG 
ÁRIÐ 1917.

Auðmenn verða aldrei svo 
ríkir að þeir óttist ekki um 

auðævi sín.

Agnar skrifaði skáldsögur, 
leikrit, smásögur, ferðabók og 

endurminningabækur. Verk 
eftir hann voru flutt í leikhús-

um, sjónvarpi og útvarpi og 
þýdd á ensku og pólsku. Hann 

var bókavörður við Lands-
bókasafnið. Agnar lést 12. 

ágúst 2006. 
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hræðilegt! Konur 
sem ég man alls 
ekki eftir, en sem 
muna greinilega eftir 
mér, eru erfiðar! Þá 
hefur eitthvað gerst 
á fylleríi! Skilurðu?

Nei! 
Verið með 

sömu 
konu 

síðan í 
grunn-
skóla!

Ekki eftir að ég hitti 
Kamillu, auðvitað! 

En fortíðin ásækir mig! 
Alltaf! Hvað gerðist? Var 

ég góður? 
Var ég vondur? 

Gubbaði ég í fiskabúrið 

Takk fyrir 
síðast, Jói!

Í alvöru? Settistu í nær-
fataskúffuna hennar 
og s.....t?

Hver 
veit?

Vá! 
Eyrað á 

þér!

Já, ég 
veit.

Læknirinn sagði að það ætti 
að komast í eðlilega stærð 

á nokrum dögum.

Bíddu við - mein-
arðu að þú hafir 
ekki gert þetta 

viljandi?

Nú, svo þú ætlar að 
finna týnda malið þitt, 

Mjási... Hah! 
Gangi þér vel!

Ég hef ekki 
heyrt í mínu í 

mörg ár!
Saknarðu 

þess?

Ekki séns! Hver 
getur sofið í 

svona hávaða!?!

Hvernig var 
dagurinn 

Góður. 
Fínn.

Erfiður. Erils-
samur.

Anna-
samur.

...yfirþyrmandi...
...hræðilegur...

...ógnvekjandi...

Bíddu...

Hver var 
spurningin?

Heima-
vinnandi 

húsmóður-
endurhvarf

Það vakti athygli mína að heyra um 
íslenska húsmóður sem gat lækkað 
mánaðarleg matarútgjöld um 40% með 

því að halda nákvæmt heimilisbókhald og 
baka sjálf allt brauðmeti. Ég ákvað að taka 
upp þann góða sið því á heimili tveggja 
fullorðinna og tveggja hunda ætti ekki að 
vera flókið að takmarka matarútgjöld.

Þótt ég léti af ýmsum sérþörfum á 
lífrænum varningi reyndust verslunarferðir 
í Bónus tímafrekar og kölluðu yfirleitt á 
aukaferð í aðra búð, þar sem ekki hafði 

fengist allt sem var á innkaupalistanum. 
Ofnæmisprófað þurrfóður fyrir annan 

hundinn fékkst heldur ekki í neinni 
lágvöruverðsverslun og ekki í boði 

að breyta þeim einhæfa matseðli. 
Ég fór að nýta afganga og 

fækka skyndibitamáltíðum 
sem hafði sitt að segja, en 
fannst ómældur tími og 

höfuðverkur fara í þessar tilfæringar og ég 
dauðvorkenndi mér og okkur Íslendingum að 
búa við svo hátt matvælaverð.

Vorkunn mín og áhyggjur voru þó fljótar 
að gleymast þegar ég las um raunveruleik-
ann sem blasir við íbúum Haítí. Landið er 
eitt það fátækasta í heimi og á undanförnum 
vikum hafa hitabeltislægðir og fellibylur 
orðið um 700 manns að bana og íbúar eru 
margir hverjir án matar og neysluvatns. 
Undir venjulegum kringumstæðum mætti 
ætla að keramikiðnaðurinn í landinu væri að 
blómstra, þar sem konur sitja og blanda leir, 
vatni og salti saman í mót sem látin eru 
þorna í sólinni, en staðreyndin er sú að þær 
eru að útbúa drullukökur sem heilu fjöl-
skyldurnar lifa nú á til að forða sér frá 
hungursneyð – kökur sem minna einna helst 
á það sem börn búa til við leik í sandkössum 
hér á landi. Raunveruleiki okkar Íslendinga 
er kannski ekki svo kaldur eftir allt saman?

Drullu-kaldur raunveruleiki

NOKKUR ORÐ
Alma 

Guðmundsdóttir
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menning@frettabladid.is

Kl. 17.15
Írski þjóðfræðingurinn Cliona 
O’Carroll, sem starfar við Háskól-
ann í Cork, flytur erindið „How’s it 
goin’, boy? - Útvarpsþættir byggð-
ir á samfélagsdrifinni þjóðfræða-
söfnun“ á vegum Félags þjóðfræð-
inga á Íslandi og Háskóla Íslands 
í stofu 202 í Odda kl. 17.15 í dag. 
Fyrirlesturinn verður fluttur á 
ensku og er aðgangur ókeypis og 
öllum heimill.

Akureyrarakademían, Félag sjálfstætt starf-
andi fræðimanna á Norðurlandi, hleypir í 
vikunni vetrarfyrirlestraröð sinni af stað á ný. 
Fyrirlestraröðinni var vel tekið síðasta vetur og 
sóttu erindin á þriðja hundrað 
manns, bæði félagar í Akademí-
unni og aðrir áhugasamir. Með 
fyrirlestrunum er ætlunin að 
bjóða upp á fjölbreytt efni af 
sem flestum sviðum vísindanna 
og búa þannig til vettvang 
fyrir fræðimenn að miðla efni 
sínu. Verða fyrirlestrarnir í vetur 
tíu talsins og verða haldnir á 
fimmtudögum kl. 17 í húsa-
kynnum Akademíunnar í Gamla 
húsmæðraskólanum, Þórunnarstræti 99. Fyrsta 
fyrirlestur vetrarins heldur Tryggvi Hallgrímsson 
á morgun. Hann mun í framsögu sinni fjalla um 
áhrif snjóflóðavarna á samfélög á Íslandi. 

Akademían lætur þó ekki þar við sitja heldur 

stendur einnig fyrir allsherjar afmælismálþingi 
til heiðurs kartöflum um næstu helgi. Tilefnið 
er ekki eingöngu alþjóðlegt ár kartöflunnar í ár, 
heldur einnig 250 ára ræktunarafmæli kartaflna 

á Íslandi og það að 200 ár eru 
liðin síðan ræktun þeirra hófst í 
Búðargilinu á Akureyri.

Málþingið er hugsað sem 
væn blanda af fræðum, listum, 
ræktun og matargerð. Þátt 
tekur garðyrkjufólk sem og 
ræktendur, myndlistarfólk, 
sagnfræðingar, bændur, dansari 
og tónlistarfólk. Matargerðar-
snillingarnir á veitingastaðnum 
Friðriki V töfra fram kartöflurétti 

og hljómsveit leikur fyrir dansi um kvöldið. 
Málþingið, sem fer fram í húsnæði Akademí-

unnar, er öllum opið og er aðgangur ókeypis. 
Þingið hefst kl. 13 næstkomandi laugardag og 
stendur fram eftir kvöldi. - vþ

Fyrirlestrar og afmæli kartöflunnar

KARTÖFLUR Hafa fætt og kætt 
Íslendinga í 250 ár.

Sýning á verkum myndlistarkon-
unnar Ólafar Bjargar Björnsdótt-
ur verður opnuð í dag kl. 17 í Artó-
teki, sem er á jarðhæð aðalsafns 
Borgarbókasafns Reykjavíkur, 
Tryggvagötu 15. Nefnist sýningin 
„Áttavitinn sjálfsnánd og mild 
mýkingarefni“.

Ólöf Björg útskrifaðist frá 
Listaháskóla Íslands árið 2001 
með málun sem aðalgrein, og vorið 
2007 lauk hún kennaranámi frá 
sama skóla. Ólöf Björg hefur verið 
virk í myndlistarlífi landsins frá 
útskrift; hún hefur haldið einka-
sýningar og tekið þátt í fjölda sam-
sýninga og uppákomum ýmiss 
konar. Hún átti meðal annars verk 
á Sequences-hátíðinni árið 2007 og 
á afmælissýningu Hafnarfjarðar 
sem sett var upp í Hafnarborg nú 
fyrr á árinu. Málverk Ólafar 
Bjargar eru í senn kaótísk og 
nákvæm og fá litir að njóta sín til 
fulls. Hún hefur þó ekki einskorð-
að listsköpun sína við málverkið 

heldur hefur hún einnig unnið með 
aðra miðla, til að mynda innsetn-
ingar, og má í því samhengi nefna 
að á sýningunni í Artóteki má ein-
mitt sjá bæði málverk og innsetn-
ingu. Sýningin stendur til 19. okt-
óber. - vþ

Ólöf opnar sýningu

EITT SINN Málverk eftir Ólöfu Björgu 
Björnsdóttur.

> Ekki missa af …
tónleikum hljómsveitarinnar 
Bardukha á Café Rosenberg 
við Klapparstíg, en þeir hefjast 
kl. 21 í kvöld. Bardukha leikur 
eldfjörug þjóðlög frá fjölda 
landa, þeirra á meðal Tyrklandi 
og Grikklandi. Hljómsveitin 
hefur verið við stífar æfingar 
seinni hluta sumars og því er 
víst óhætt að lofa miklu fjöri. 
Miðaverð er 500 kr.

Myndlistarkonan Birta Guðjóns-
dóttir opnar sýninguna Heim í 
Gallery Turpentine á morgun kl. 
18. Með sýningunni er Birta að 
velta fyrir sér hugtakinu heima; 
hvenær maður er heima og hve-
nær maður kemur heim. Orðið 
sjálft kallar á vangaveltur um 
tengslin milli heimsins alls og þess 
sem er heima og það kallar á end-
urskoðun á afstöðu manns til 
þeirra tengsla.   

Í fréttatilkynningu frá Gallery 
Turpentine segir Birta sjálf um 
sýninguna: „Á sýningunni eru 
verk sem ég hef unnið á þessu ári. 
Á þessu tímabili hef ég dvalið á 
meginlandi Evrópu og hef ferðast 
mikið. Annar hluti sýningarinnar 
er eins konar óður til jarðarinnar, 

endaleysunnar, hringferlisins, 
jarðtengingar-aðferðar. Hinn hluti 
sýningarinnar er eins konar ferða-
saga. Þetta er ekki frásögn af fjar-
lægðum, merkum menningarslóð-
um, atburðum eða ævintýrum, 
heldur skrásetning þekkingarleit-
ar, persónuleg aðferð til skilnings 
á hinu innra í gegnum hið ytra.”

Birta Guðjónsdóttir hefur, þrátt 
fyrir ungan aldur, afrekað margt á 
sviði myndlistar. Hún hefur haldið 
einkasýningar í D-sal Listasafns 
Reykjavíkur í Hafnarhúsinu, Suð-
suðvestur í Reykjanesbæ og De 
5er í Rotterdam. Hún hefur einnig 
tekið þátt í fjölda samsýninga, þar 
á meðal í Nýlistasafninu, Kalinin-
grad State Art Gallery í Rússlandi, 
Glasgow Project Room og nú 
nýlega á Vesturveggnum í Skaft-
felli á Seyðisfirði. Birta starfar 
jafnframt sem sýningarstjóri og 
er nú listrænn stjórnandi í 101 
Prójekt í Reykjavík  - vþ 

Óður Birtu til jarðarinnar

BIRTA GUÐJÓNSDÓTTIR Opnar sýningu í 
Gallery Turpentine á morgun.

Leikritið Fool for Love eftir banda-
ríska leikskáldið Sam Shepard, í 
uppsetningu leikhópsins Silfur-
tunglið, verður frumsýnt á Akur-
eyri í kvöld. Fyrirhugaðar eru tólf 
sýningar á leikritinu fyrir norðan; 
uppselt er á fyrstu sex sýningarn-
ar og er óðum að seljast upp á þær 
sex sem eftir standa. Þessi tak-
markaði sýningafjöldi helgast 
einna helst af önnum meðlima Silf-
urtunglsins, en leikararnir og leik-
stjórinn eru öll komin á kaf í verk-
efni hjá hinum ýmsu 
menningarstofnunum víða um 
land.

Silfurtunglið hlaut sjö tilnefn-
ingar til Grímunnar fyrr á árinu 
fyrir uppsetningu sína á Fool for 
Love. Hinn landskunni tónlistar-
maður KK er tónlistarstjóri sýn-
ingarinnar og fer einnig með hlut-
verk karlsins í verkinu. KK var 
tilnefndur sem flytjandi ársins og 
lagahöfundur ársins á Grímuhátíð-
inni. Hann samdi nokkur lög sér-
staklega fyrir sýninguna, þar á 

meðal „Í eigin vanmætti“ sem fór í 
spilun í fyrra og náði þar með 
eyrum landsmanna. Nú er nýtt lag 
úr sýningunni komið í spilun í 
útvarpi; lagið nefnist „ég óttaðist“ 
og fjallar um samskipti aðalpers-
óna leikritsins.

Fool for Love var áður sett upp á 
efri hæðinni í Austurbæ við 
Snorrabraut. Þar spiluðu uppruna-
legar innréttingar skemmtistaðar-
ins Silfurtunglsins, sem leikhópur-
inn dregur einmitt nafn sitt af, 
stórt hlutverk í því að draga fram 
þá áþreifanlegu stemningu sem 
skapaðist á sýningum leikritsins. 
Því stóð hópurinn frammi fyrir 
ákveðnu vandamáli þegar kom að 
því að færa sýninguna um set: 
hvernig væri best að flytja stemn-
inguna með? Leikmyndahönnuður-
inn Mekkín Ragnarsdóttir leysti 
vandann og hefur af mikilli natni 
endurskapað Silfurtunglið á Akur-
eyri; þannig er nú viðarpanellinn, 
parketið og andrúmsloftið úr Aust-
urbæ komið norður. - vþ

Ástarflónið norður

ÁSTIR Í VESTRINU Uppsetning Silfurtunglsins á Fool for Love hlaut góðar viðtökur 
áhorfenda og gagnrýnenda fyrr á árinu.

Umsjónarkennarar námskeiðsins eru Nína Björk 
Gunnarsdóttir ljósmyndari og Andrea Brabin  
framkvæmdarstjóri Eskimo, auk fjölmargra 
gestakennara.

Kennt verður einu sinni í viku, einn og hálfan tíma 
í senn.

Allir þátttakendur fá Eskimo bol, Eskimo tösku, 
Maybelline mascara,  viðurkenningarskjal og 
10 sv/hv myndir.  Námskeiðinu lýkur með stórri 
tískusýningu. Stúlkurnar eru farðaðar fyrir 
myndatöku og  tískusýningu.  
EMM School of Make-Up sér um förðun.

SJÖ VIKNA NÁMSKEIÐ HEFJAST 23. SEPTEMBER OG 25. SEPTEMBER.

Sjálfstyrking   Framkoma   Líkamsburður   Innsýn í fyrirsætustörf   Förðun   Umhirða húðar og hárs
Myndataka (10 s/h myndir)   Tískusýningarganga   Fyrirsæta kemur í heimsókn   Fíkniefnafræðsla 
Myndbandsupptökur    Leikræn tjáning   Næringarráðgjöf

Skráning er hafin í síma 533 4646 og á www.eskimo.is.
Verð

17.900 kr.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Fimmtudagur 11. september 

➜ Tónleikar

21.00 Rokk&Ról, 08‚ Rokka billý-
band Reykjavíkur og Vax halda tón-
leikar í Mælifelli, Sauðárkróki.

➜ Opnanir

17.00 Áttavitinn, sjálfsnánd og 
mild mýkingarefni Ólöf Björg 
Björns  dóttir opnar sýningu í Artó-
teki, List hlöðu í Borgar bókasafni, 
Tryggva götu 15.

➜ Fyrirlestrar

12.30 National Human Rights 
Institutions Málþing um þjóðfestar 
mannréttindastofnanir, stöðu og 
horfur á alþjóðavettvangi. Háskólinn 
á Akureyri, Þ 14, Þingvallastræti 23.
14.00 Jákvæð sálfræði! Málþing 
í Háskólanum í Reykjavík. Allir vel-
komnir og aðgangur ókeypis.
15.00 The Sun Controls it all Fred 
Goldberg flytur fyrirlestur. Norræna 
húsið.
17.15 How‘s it going, boy? - 
Cliona O‘ Carrol flytur fyrirlestur 
um útvarpsþætti sem byggðir eru á 
samfélagsdrifinni þjóðfræðasöfnun. 
Fyrirlesturinn er fluttur á ensku, 
aðgangur er ókeypis og öllum heim-
ill. Háskóli Íslands, Oddi, stofa 202.
20.00 Tekist á við orðaforðann: 
Íslenskt orðanet, gerð þess og 
grund völlur. Jón Hilmar Jónsson 
heldur fyrirlestur í húsi Sögufélags 
við Fischersund. Félag íslenskra 
fræða stendur fyrir fyrirlestrinum.

➜ Námskeið

Leik-
listar-
nám skeið 
fyrir full-
orðna, 16 
ára og eldri. 
Skrán ing er hafin en nám skeiðin hefj-
ast 17. sept. Kennarar eru Ólöf 
Sverrisdóttir, Þórey Sig þórs dóttir og 
Ásta Sighvats Ólafsdóttir. Leik-
listartímar fara fram í Bolholti 3 á 4. 
hæð. Nánari upplýsingar veitir Ólöf 
Sverrisdóttir í síma 845-8858 og í 
iceolof@hotmail.com

➜ Tónlist

21.00 Heimstónlist Hljómsveitin 
Bardukha heldur tónleika á Cafe 
Rósenberg þar sem m.a. verður flutt 
tónlist frá Tyrklandi og Grikklandi. 
Cafe Rósenberg, Klapparstíg.

➜ Stuttmyndir

12.15 The Story of Stuff Norræna 
húsið sýnir stuttmynd eftir Annie 
Leonard sem fjallar um hina hliðina 
á neyslu og framleiðslu. Þessi við-
burður er hluti af Umhverfisvænum 
dögum í Norræna húsinu.

➜ Síðustu Forvöð

Birna Styff sýnir í Gallery Tukt í 
Hinu húsinu, Pósthússtræti 3-5. 

➜ Myndlist

Hafsteinn Reykja-
lín sýnir 
olíu mál verk í Eden í 
Hvera gerði. 
Sýningin stendur til 
14. sept. Opið alla 
daga frá 9.00-19.00.
Bjarni Bernharður 
sýnir 20 akrýlmynd-
ir í 12 Tónum, Skólavörðustíg 15. 
Sýningin stendur til loka september. 
Opnunartími Mán-föst. 10-18, lau. 
10-16 og sun. 13-17.
Sigga Björg Sigurðardóttir sýnir í 
101 Gallery, Hverfisgötu 18a. Sýningin 
stendur til 5. október.
Gráir veggir samsýning sjö götu-
listamanna sem er bland af götulist 
og myndlist. Sýningin stendur til 24. 
sept. Opið þri-sun. frá 14.00-17.00. 
Reykjavík Art Gallery, Skúlagötu 30.
Gyða Ölvisdóttir er með myndlistar-
sýningu á veitingahúsinu Af lífi og sál, 
Laugavegi 55b. Sýningin stendur til 
30. sept. og er opin alla daga frá kl. 
11.00-23.00.
Dulmögn djúpsins Anna Gunnars-
dóttir sýnir verk í Ketilhúsinu, Kaup-
vangsstræti 23, Akureyri. Sýningin 
stendur til 22. sept. Opið alla daga 
frá 13.00-17.00 nema mánudaga.
Sjóndeildarhringir Málverk eftir 
Bjarna Sigurbjörnsson og höggmynd-
ir eftir Svövu Björnsdóttur og Kristin 
E. Hrafnsson. Sýningin stendur til 21. 
september. Opið alla daga 11.00-
17.00, nema mánudaga. Listasafn 
Kópavogs, Gerðarsafn.
Listasafn ASÍ sýnir verk eftir lista-
konuna Sólveigu Aðalsteinsdóttur. 
Sýningin mun standa til 21. sept. 
Safnið er opið alla daga nema mánu-
daga frá kl. 13.00-15.00. Listasafn ASÍ, 
Freyjugötu 41.
Kraftur og mýkt 
Sigrún Ólafsdóttir 
er með yfirlitssýn-
ingu á teikningum 
og skúlptúrum í 
Hafnarborg, Strand-
götu 34, Hafnarfirði. 
Sýningin stendur til 
29. sept. Opið alla 
daga nema þriðju-
daga frá 11-17.00. Opið fimmtudaga 
til kl. 21.00.
Á ferð með fuglum Listasafn 
Árnesinga sýnir verk Höskuldar 
Björnssonar. Sýningin stendur til 28. 
september. Opið alla daga frá 12.00-
18.00. Listasafn Árnesinga, Austur-
mörk 21, Hveragerði.
START ART listamannahús Sex lista-
menn sýna verk, Anna Eyjólfsdóttir, 
Magnús Pálsson, Magnea Ásmunds-
dóttir, Ásdís Spanó, Harpa Dögg 
Kjartansdóttir og Didda Hjartardóttir 
Leaman. Sýningum lýkur 24. sept. 
Opið þri. til lau. 13-17. START ART, 
Laugavegi 12b.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Sýningu lýkur á föstudaginn. Opið 
alla virka daga frá 12.00-17.00.

Sýningin Heima – heiman 
verður opnuð í Ljósmynda-
safni Reykjavíkur á laug-
ardag. Á sýningunni má 
sjá ljósmyndir Katrínar 
Elvarsdóttur af flóttamönn-
um og hælisleitendum á 
Íslandi, ásamt textabrotum 
og hljóðverki sem unnið er 
upp úr viðtölum Sigrúnar 
Sigurðardóttur menningar-
fræðings við fólkið. 

Á sýningunni er veitt innsýn í líf 
flóttamanna og hælisleitenda sem 
komið hafa til Íslands á síðustu 
árum og áratugum. Fólkið á sýn-
ingunni er um flest ólíkt, en á það 
þó sameiginlegt að hafa þurft að 
flýja heimkynni sín og að hafa 
komið til Íslands og búið sér hér 
nýtt heimili. 

Katrín segir hugmyndina að sýn-
ingunni hafa kviknað fyrir nokkr-
um árum þegar þær Sigrún voru 
báðar nýfluttar heim að utan og 
langaði til að vinna að verkefni 
saman. „Það reyndist nokkuð erfitt 
að hrinda þessarri hugmynd okkar 
í framkvæmd,“ útskýrir Katrín. 
„Fyrir það fyrsta var erfitt að hafa 
uppi á fólki sem var flóttafólk eða 
hælisleitendur og var reiðubúið að 
leyfa okkur að mynda sig og segja 
okkur frá reynslu sinni. Einnig var 
erfitt að útvega fjármögnun fyrir 
verkefnið og sýningarstað og því 
höfum við verið að vinna í þessu 
hægt og rólega um nokkuð skeið. 
Það komst reyndar skriður á verk-
efnið eftir að við fengum inni hjá 
Ljósmyndasafninu.“

Katrín tók tvær myndir af hverri 
manneskju; portrettmynd og mynd 
af fólkinu með hlut sem hefur fylgt 
þeim í gegn um flutningsferlið og 
hefur mikið tilfinningagildi. „Það 
var athyglisvert að sjá hvað fólk 
valdi ólíka hluti; sumir völdu hluti 
sem höfðu fylgt þeim frá heima-
landinu og aðrir völdu hluti sem 
táknuðu hið nýja líf þeirra á 
Íslandi,“ segir Katrín. Viðföng sýn-
ingarinnar eru ellefu talsins og 
spanna breitt aldursbil. Þannig er 
elsta fyrirsætan flóttamaður sem 
kom til landsins frá Ungverjalandi 
árið 1956, en einnig má sjá á sýn-
ingunni myndir af ungu fólki sem 
kom til landsins í sumar og leitaði 
hér hælis, en enn er óljóst hvort 
það fær að dvelja hér. Athygli 
vekur að sýningin er opnuð í sömu 

viku og hópur af flóttafólki frá Pal-
estínu kom til landsins og málefni 
flóttafólks og hælisleitenda því 
óhjákvæmilega mikið í umræð-
unni. Katrín segir tímasetninguna 
þó algera tilviljun. „Við vorum 
búnar að ákveða þennan sýningar-
tíma löngu áður en koma flótta-
fólksins var gerð opinber. En þetta 
er skemmtileg tilviljun sem verður 
vonandi til þess að vekja fólk enn 
fremur til umhugsunar um málefni 
flóttafólks og hælisleitenda.“

Sýningin Heima – heiman stend-
ur til 23. nóvember. Rétt er að 
vekja athygli á því að um þessar 
mundir og fram til 27. september 
er einnig hægt að sjá ljósmyndir 
eftir Katrínu á sýningunni Marg-
saga í Gallerí Ágúst, Baldursgötu 
12.  vigdis@frettabladid.is

Saga flóttamanna 
og hælisleitenda

SYLVIA KITHOLE MOUDI Fædd í Keníu 1975, kom til Íslands árið 2006.
MYND/KATRÍN ELVARSDÓTTIR

Annað kvöld frumsýnir Leikfélag 
Reykjavíkur á Nýja sviði Borgar-
leikhússins nýtt íslenskt verk, 
Fýsn eftir Þórdísi Elvu Þorvalds-
dóttur Bachmann. Leikritið vann 
leikritasamkeppnina „Sakamál á 
svið“ sem LR stóð fyrir árið 2006. 
Var valið úr hópi rúmlega þrjátíu 
aðsendra leikrita í keppninni. Er 
þetta fyrsta verk Þórdísar sem 
Leikfélagið sýnir og þriðja verkið  
í þríleik eftir Þórdísi sem óhætt er 
að kalla eitt af athyglisverðustu 
leikskáldum af yngri kynslóðinni. 
Fyrsta verk þríleiksins, Brotið, 
var sýnt í Hafnarfjarðarleikhús-
inu 2005, og í kjölfarið kom Hung-
ur, sem var sýnt á litla sviði Borg-
arleikhússins 2006. Og nú lýkur 
þríleiknum með Fýsn.

Marta Nordal, leikkona hjá 
Leikfélaginu, þreytir hér frum-
raun sína sem leikstjóri en þær 
Þórdís hafa unnið að uppsetning-
unni um nokkurt skeið. Að auki 
hefur Þórdís unnið að þróun verks-
ins í samstarfi við leikhús í Ástral-
íu og Bretlandi. Til stóð að sýna 
verkið á síðasta leikári en því var 
frestað vegna þrengsla á Nýja 
sviðinu.

Lífið virðist dans á rósum hjá 

ungum nýgiftum hjónum en fyrr 
en varir þurfa þau að horfast í 
augu við ógnvekjandi leyndarmál, 
segir í tilkynningu frá Leikfélag-
inu um efni verksins. Hversu vel 
þekkir maður maka sinn í raun?

Leikmynd og búninga vinnur 
Rebekka A. Ingimundardóttir, tón-
mynd er eftir Elísabetu Indru 
Ragnarsdóttur, en lýsing er í hönd-
um Þórðar Orra Péturssonar. Fjór-
ir leikarar koma fram í verkinu:  
Sara Dögg Ásgeirsdóttir, Björn 
Ingi Hilmarsson, Víðir Guðmunds-
son, og Theodór Júlíusson. 

pbb@frettabladid.is

Fýsn frumsýnd í kvöld

LEIKLIST Þórdís Elva Þorvaldsdóttir 
Bachmann leikskáld.

HENSON
LAGERSALA
AÐEINS Í ÖRFÁA DAGA
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Journey to the Center of the 
Earth er loksins sýnd í kvik-
myndahúsum um helgina. 
Myndin hefst á Íslandi, þar 
sem Hannah, sem Anita 
Briem leikur, ferðast um 

hálendið með Trevor, 
(Brendan Fraser), og 
Sean, (Josh Hut-
cherson). Óvænt 
falla þau niður 
helli og finna miðju 
jarðar þar sem 
ýmsar furðuverur 
búa.

Á síðunni Them-
ovieguy.com 
kemur fram að 
Anita hafi verið 
vel undirbúin fyrir 

hlutverk sitt í myndinni. 
„Frá unga aldri hef ég haft 
mikinn áhuga á bardögum,“ 
sagði Anita. „Ég stundaði 
skylmingar og æfði með alls-
konar vopnum, frá langs-
verðum til hnífa. Það kom 
sér vel við gerð myndarinn-
ar og ég staðsetti Hönnuh að 
miklu leyti á þeim stað í mér. 
Með mér í þessari för eru 
annars vegar nördalegur vís-
indamaður og hins vegar 
mér yngri strákur. Þannig að 
það kemur í minn hlut að 
bjarga okkur undan hættun-
um sem leynast á leiðinni.“ 

Brendan Fraser segist 
uppnuminn af möguleikum 
3-D kvikmyndagerðar, en 

Journey to the Center of the 
Earth er fyrsta 3-D myndin í 
fullri lengd. „Allt erfiðið 
meðan á tökum stóð skilar 
sér þegar áhorfendur horfa 
á þessa mynd. Það er 
gaman að sjá krakka og 
fullorðna teygja sig til að 
snerta fugla eða þegar 
þeim bregður hrikalega 
þegar risaeðla mætir á 
svæðið. Áhorfandinn er 
stjarna kvikmyndarinn-
ar. Hún er hans upplif-
un.“  - kbs    

Upplifunin áhorfandans í 3-D

Færri myndir eru í boði í 
íslenskum kvikmyndahús-
um en áður var þrátt fyrir 
að bíósölum hafi fjölgað. 
Samþjöppun á markaði, 
svokallaðri „Blockbuster“-
væðingu, er kennt um.

Ef þú vildir fara í bíó í gærkvöldi 
á höfuðborgarsvæðinu hefðu þér 
staðið til boða þrettán myndir á 
sýningu kl. 20 eða 21, ellefu Holly-
wood-myndir og tvær íslenskar. 
Aldrei hafa verið jafn margir 
bíósalir í borginni, 28 samtals, en 
samt er úrvalið ekki meira en 
þetta. Þrjár myndanna þrettán – 
Step Brothers, Tropic Thunder og 
Death Race – eru sýndar í fjórum 
sölum hver mynd. 

„Þetta er orðinn samanþjappaðri 
markaður og líftími mynda í bíóum 
er styttri,“ segir Ísleifur B. Þór-
hallsson hjá Græna ljósinu. Hann 
hefur fylgst vel með bíóbransanum 
síðustu árin. „Það varð til „block-
busters“-stemming fyrir nokkrum 
árum, oft er talað um að Jaws hafi 
verið fyrsta „blockbusters“-mynd-
in. Þessi stemming hefur breiðst út 
um allt og út um allan heim er verið 
að sýna sömu myndirnar.“

Á íslenska bíómarkaðnum 
keppa þrjú fyrirtæki, Sambíóin, 
Sena og Laugarásbíó. Fyrir leik-
mann er skrítið að sjá að bíóin 
bjóða stundum allar upp á sömu 
myndirnar. „Það skýrist af því að 
hér eru fyrirtækin bæði dreifing-
araðilar og með kvikmyndahús, 
en úti er þetta aðskilið,“ segir 
Ísleifur. „Oft er það krafa að utan 
að myndir opni í eins mörgum 
sölum og hægt er. Eftirspurnin er 
oft það mikil fyrstu sýningarhelg-
ina að þetta þarf bara einfaldlega 
að vera svona.“ 

Þegar teknar eru stikkprufur á 
tíu ára fresti kemur í ljós að úrval 
bíómynda hefur dregist saman 
þótt það sé reyndar meira en áður 
en fjölsala-bíóhús hófu göngu 
sína árið 1980 með opnun Regn-
bogans. Í gær voru 13 myndir í 
boði, fyrir 10 árum voru þær 
átján og fyrir 20 árum nítján. 
Ísleifur er þó síður en svo svart-
sýnn fyrir hönd þeirra sem vilja 
sjá „eitthvað annað“ en Holly-
wood-stórmyndirnar. „Umræðan 
er mjög á villigötum þegar menn 
fara að tala um „vondu bíókarl-
ana“ sem halda góðu myndunum 
frá fólki,“ segir hann. „Það er 
fyrst og fremst fólkið í landinu 
sem ræður úrvalinu. Það getur 

enginn boðið upp á myndir sem 
enginn vill sjá og það má ekki 
gleyma að Ísland er pínkulítill 
markaður.“  

Ísleifur sér líka fram á bjartari 
tíð. „Þetta er náttúrlega búið að 
vera algjör „blockbusters“-geð-
veiki í sumar, en nú fer þetta að 
breytast. Græna ljósið er að koma 
úr sumarfríi og svo byrjar Alþjóð-
lega kvikmyndahátíðin í Reykja-
vík 25. september. Úrvalið verður 
vaxandi því nú fara myndir sem 
eru líklegar til að keppa um Ósk-
arsverðlaunin næst að birtast í 
bíó – „Óskars-seasonið“ er að 
byrja. Á endanum held ég að allir 
hafi tækifæri til að sjá það sem 
þá langar til.“  drgunni@frettabladid.is

Samþjöppun og styttri 
líftími mynda í bíóhúsum

FÆRRI MYNDIR Í BÍÓ
Stórmyndir á borð við Tropic Thunder 
einoka íslensk kvikmyndahús. Hún er 
nú sýnd í fjórum sölum en hefði bara 
verið sýnd í einum fyrir tuttugu árum.
Ísleifur B. Þórhallsson hjá Græna 
ljósinu er bjartsýnn fyrir 
hönd bíósins á ís-
lenska örmark-
aðnum. Hann 
segir lögmál 
markaðarins 
ráða úrvali kvik-
myndahúsanna.

Hin 21 árs gamla Ellen Page hefur 
tekið að sér ímynd hinnar gáfuðu 
og sjálfstæðu unglingsstúlku, nú 
síðast í Smart People sem frum-
sýnd er hér á landi um helgina. 

Page, sem er ættuð frá Halifax í 
Kanada, hefur að mestu leikið í 
myndum sjálfstæða kvikmynda-
geirans, en ekki látið glepjast af 
Hollywood. Hún segist finna til 
með slúðurstjörnum á hennar 
aldri eins og Lindsay Lohan. „Mér 
finnst margar þeirra hafa verið 
ofboðslega kyngerðar og það mjög 
ungar. Það hlýtur að vera erfitt að 
fóta sig þegar öllu lífi þínu er 
snúið upp í hór í fjölmiðlum.“

Page hefur tekist á við hlutverk 

klárra stúlkna á borð við Vanessu í 
Smart People sem og öfgakennd-
ari rullur. Í Hard Candy frá 2005 
leikur hún vægðarlausa stelpu 
sem pintar barnaníðinga. Í An 
American Crime leikur hún stelpu 
sem er gróflega misþyrmt og 
svelt, en myndin er byggð á sönn-
um atburðum. Kaldhæðni 
örlaganna er hins vegar sú að 
flestir þekkja hana sem stelpuna 
úr þriðju X-Men myndinni. Eða 
gerðu það áður en hún lék óléttu 
unglingsstúlkuna Juno.

Blaðamenn virðast aldrei þreyt-
ast á því að spyrja Page hvort hún 
líkist Juno. „Ég segi óviðeigandi 
hluti, eins og Sarah Silverman á 
spítti. En ég er kannski aðeins 
minna rasísk. Ég meina, auðvitað 
er ég ekki fokking rasisti. Mér er 
almennt sama hvað fólki finnst 
um mig.“ 

Page virðist fyrirlíta hina hefð-
bundnu ímynd unglingsstúlkna í 
kvikmyndum og er þreytt á mynd-
um þar sem stelpan þarf að breyta 
sér til að öðlast vinsældir. Hún 
minnist þess hvernig strákastelp-
an, leikin af Ally Sheedy, í Break-
fast Club fær nýtt Barbie-bleikt 
útlit til að ganga í augun á sæta 
stráknum. „Í alvöru? Þið hljótið að 
vera að grínast! Hugsið um alla 
aumingjans krakkana sem horfðu 
á þetta. Svona kvikmyndir láta 
strákastelpur eins og mig efast 
um réttmæti þess að vera maður 
sjálfur. Bara af því að mann lang-
ar frekar að klifra í trjám en að 
totta stráka.“ - kbs

Kjaftfor strákastelpa

STRÁKASTELPA Page vorkennir kyngerð-
um leikkonum en segist sjálf „tomboy“ 
eða strákastelpa.      NORDICPHOTOS/GETTY

REDDAR MÁLUNUM Hannah, 
leikin af Anitu Briem, drífur 
söguna áfram í Journey to the 
Center of the Earth.

> ENGIN MÖRGÆSIN 

Philip Seymour Hoffman segir sér 
ekki hafa verið boðið hlutverk Mör-
gæsarinnar í nýju Batman-mynd-
inni. „Ég man þegar ég las mynda-
sögurnar sem barn, þannig að það 
er gaman að fylgjast með þeim 
vakna aftur til lífsins sem 
þessi ofboðslega myrka 
saga. Auðvitað myndi 
ég ekki segja nei, en ég 
veit ekkert hver staðan 
er og get ekki sagt já 
við blöðin.“

Speglar eru miðpunktur nýrrar 
spennumyndar með Keifer Suth-
erland sem frumsýnd er hérlendis 
um helgina. Í Mirrors segir frá 
Ben Carson, löggu, sem nýbúið er 
að reka, og tekur að sér nætur-
vörslu í rústum gamallar verslun-
ar. Í speglum hússins fer Ben að 
sjá óhugnað fortíðarinnar, sjálfs-
mynd sína pyntaða og sína innri 
djöfla. Áður en langt um líður þarf 
hann að vernda fjölskyldu sína frá 
hinu illa sem laumast inn í húsa-
kynni þeirra og sýnir þau í sinni 
hræðilegustu mynd.

„Speglar ögra okkur til að líta í 

eigin barm. Það er erfitt að horfa á 
sjálfan sig, hversu fallegur sem 
maður er. Speglar geta verið mjög 
skelfilegir,“ er haft eftir Keifer 
Sutherland. 

Myndin er endurgerð af suður-
kóreskri mynd, Geoul sokeuro 
(Into the Mirror). Alexandre Aja 
leikstjóri segir alla eiga sér sam-
band við spegilmynd sína. „Spegl-
ar geta sýnt okkur það sem undir-
meðvitund okkar felur og býður 
þess að fljóta upp á yfirborðið. 
Með myndinni vildum við láta 
áhorfendur takast á við sig sjálfa 
og eigin hræðslu.“  - kbs

Speglar sálarinnar

DÓMAR UM 
MIRR ORS
IMDB 6,1/10
Rotten Tomatoes 16% - rotin

09.09.2008: 13 myndir í 28 sölum 
í 6 bíóum.
09.09.1998: 18 myndir í 26 sölum 
í 7 bíóum.
09.09.1988: 19 myndir í 19 sölum 
í 6 bíóum.
09.09.1978: 9 myndir í 9 sölum í 
9 bíóum.
09.09.1968: 11 myndir í 11 sölum 
í 11 bíóum.

ÚRVAL Í BÍÓ Á HÖFUÐBORG-
ARSVÆÐINU KL. 20-21

Frumsýnd
   5. sept!

Geggjaðir aukavinningar

BÓNUSVINNING
U

R

Sá sem svarar hraðast tveimur

spurningum vinnur Guitar Hero kit
ásamt öllumleikjunum!

NUSVIN

U
R

Sá

10. hver

vinnur!inn

*Aðalvinningar dregnir út úr öllum
 innsendum

 skeytum
 þann 3. okt 2008.

Vinningar verða afhentir í BT Sm
áralind, Kópavogi. M

eð því að taka þátt ertu kom
inn í SM

S klúbb. 99 kr/skeytið. Þú fæ
rð 5.m

ín til að svara spurningu. Leik líkur 3. okt 2008



LANDSLIÐ SÖNGVARA  10 MANNA HLJÓMSVEIT  KÓRAR  STRENGJASVEIT
BJÖRGVIN HALLDÓRSSON  BUBBI  DIDDÚ  EGILL ÓLAFSSON  LADDI

ELLEN KRISTJÁNSDÓTTIR  GUÐRÚN GUNNARSDÓTTIR  HELGI BJÖRNS  JÓNSI  KK

LAY LOW  PÁLL RÓSINKRANZ  RAGNHEIÐUR GRÖNDAL  STEFÁN HILMARSSON

TÓNLEIKAR
VILHJÁLMUR VILHJÁLMSSON

MIÐASALA HEFST Á MORGUN KL. 10:00
SÍÐAST SELDIST UPP Á 20 MÍNÚTUM

AUKATÓNLEIKAR 11. OKTÓBER

Góðar stundir

Sérstakir gestir:Helena Eyjólfsdóttir og
Þorvaldur Halldórsson

Miðasala á                    og á sölustöðum miða.is

Póstlistaforsala í dag
Þeir sem eru skráðir á póstlista Bravó 

klukkan 14:00 í dag fá tölvupóst sem gefur 

þeim tækifæri á að tryggja sér miða áður
en almenn sala hefst. 

Skráðu þig núna á www.bravo.is.

Athugið, takmarkað magn miða í boði.

10. OG 11. OKTÓBER • LAUGARDALSHÖLL

Léttöl
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> Litagleði

Uppvaskið verður mun skemmti-
legra með litaglöðum viska-
stykkjum og uppþvottabursta. 
Svo er líka löngu vitað að tusk-
ur með fallegu mynstri 
gera frágang eftir mat 
að allt annarri og 
skemmtilegri 
lífsreynslu …

Hvaða matar gætirðu síst verið án?
Fisks og ávaxta.

Besta máltíð sem þú hefur fengið:
Jólarjúpurnar hennar mömmu eru bestar í 
heimi. Það er líka æðislegt að borða á Julian í 
París þar sem umhverfið með myndum Alfons 
Mucha er svo fallegt að maturinn fer í himnesk-
ar hæðir.  

Er einhver matur sem þér finnst vondur?
Soðið kjötfars með kálbögglum finnst mér 
algjör viðbjóður.

Leyndarmál úr eldhússkápnum:
Ég nota japanskt wasabi í allt þessa dagana. 
Svo elska ég líka hunangs-Dijon sinnep.

Hvað borðar þú til að láta þér líða betur? 
Það er sushi, súkkulaði og ávextir.

Hvað áttu alltaf til í ísskápnum? 
Ég á alltaf til ávaxtasafa og ost.

Ef þú yrðir föst á eyðieyju, hvað tækirðu 
með þér? 
Ég myndi taka með mér harðfisk og svo suðu-
súkkulaði.

Hvað er það skrítnasta sem þú hefur 
borðað? 
Rabarbarakaramellur frá ofurhönnuðun-
um Finnu og Brynhildi, þær eru æði!

MATGÆÐINGURINN HILDUR BJÖRK YEOMAN FATAHÖNNUÐUR

Rabarbarakaramellur skrýtnastar

Nýbakaðar hafrakökur eru góðar í 
haustrigningunum. Út í þessa 
grunnuppskrift má bæta nánast 
hverju sem er sem gæti farið vel 
með kökunum; valhnetur, rúsínur, 
súkkulaðibitar eða kókosflögur, 
allt þetta gæti bragðast vel. 

1 bolli mjúkt smjör
1 bolli sykur
1 bolli púðursykur
2 egg
1 tsk. vanilludropar
2 bollar hveiti
1 matarsódi
1 tsk. salt
1½ tsk. kanill
3 bollar haframjöl

Þeytið saman smjör, sykur og 
púðursykur. Þeytið eitt egg í einu 
saman við og hrærið vanilludropum 
saman við. Blandið saman hveiti, 
matarsóda, salti og kanil og hrærið 
saman við eggjablönduna. Blandið 

haframjöli saman við, þekið og 
kælið í minnst 1 klst. 

Hitið ofninn í 190° C. Rúllið deig-
inu í litlar kúlur og komið fyrir á 
bökunarpappír á bökunarplötu. 
Fletjið hverja kúlu varlega út með 
gaffli. Bakið í 8-10 mínútur. Leyfið 
kökum að kólna á bökunarplötunni í 
um 5 mínútur áður en þær eru færð-
ar yfir á grind til að kólna alveg. 

Haustlegar kökur

Pönnusteiktir sveppir eru góðir 
með nánast hvaða mat sem er – 
góðri steik, kjúklingi eða svína-
kjöti. Tegundum má svo blanda 
saman eftir smekk. 

2 tsk. smjör
2 hvítlauksgeirar
4 bollar þunnt skornir shiitake-
sveppir
½ tsk. ferskt timjan, fínt skorið
¼ tsk. salt
1/8 tsk. pipar
2 msk. balsamikedik
1 msk. vatn
1 tsk. sojasósa
1 msk. ferskt timjan

Bræðið smjör á pönnu yfir með-
alhita. Bætið söxuðum hvítlauk út 
á þegar hættir að freyða og steikið 
í 30 sek. Bætið sveppum, söxuðu 
timjan, salti og pipar út á og steik-
ið þar til sveppir eru mjúkir. 
Hrærið reglulega. Blandið ediki, 

vatni og sojasósu saman við, eldið 
í um 1 mín eða þar til vökvi hefur 
því sem næst gufað upp. Berið 
fram með fersku timjani.

Ljúffengir sveppir

GOTT MEÐ KJÖTINU Smjörsteiktir sveppir 
bragðast dásamlega, sama hvort það er 
með steik, kjúklingi eða svínakjöti.

NORDICPHOTOS/GETTY

Þóra Sigurðardóttir þýddi 
bókina Japanskar konur 
– hraustar og grannar. 
Hún heillaðist af japanskri 
matseld og segir ótrúlegt 
hversu einfaldir réttirnir 
geta verið.

Í bókinni er að finna fjöldann allan 
af uppskriftum að heilsusamleg-
um japönskum heimilismat. 
„Bókin er skrifuð af konu sem 
flutti til Bandaríkjanna og, eins og 
svo margir sem skipta dramatískt 
um mataræði, fór að fitna,“ útskýr-
ir þýðandinn, Þóra Sigurðardóttir. 
Móðir höfundarins hóf að senda 
henni uppskriftir, og með því að 
snúa sér aftur að hefðbundnu jap-
önsku fæði öðlaðist bæði höfund-
urinn, Naomi Moriyama, og eigin-
maður hennar, betri heilsu og 
hríðgrenntust. 

„Það sem ég er hrifnust af við 
bókina og þessar uppskriftir er 
hvað þetta er einfalt,“ segir Þóra, 
sem segir það hafa komið sér á 
óvart hversu mikið af hráefninu 
fæst hér á landi. „Ég lærði líka á 
ný hráefni, eins og tófú sem mér 
fannst áður bara vera hvítt gums 
en finnst núna æðislegt,“ segir 
hún hlæjandi. Auk þess að leggja 
áherslu á einfaldleika, gott hrá-
efni og að hafa það hráefni eins 
ferskt og lítið eldað og hægt er, 
leggja Japanar líka mikið upp úr 
fagurfræðinni hvað við kemur 
mat. „Fyrir þá er það mjög sjón-
ræn upplifun að borða og nánast 
eins og trúarleg athöfn. Fólk borð-
ar hægar og borðar sig bara 80 
prósent satt,“ útskýrir Þóra. „Það 
neitar sér ekki um nokkurn skap-
aðan hlut, samt. Það borðar bara 
af minni diskum og nýtur hvers 
einasta munnbita. Maður á að 
leggja upp úr því að hafa gaman af 
því að borða, það er bara nýr lífs-
stíll,“ bætir hún við.

Uppskriftina sem hún gefur les-
endum Fréttablaðsins er að finna í 
bókinni, en hún inniheldur meðal 
annars heimagerða teriyakisósu.

  sunna@frettabladid.is

Fagurfræði og einfaldleiki

HRIFIN AF JAPANSKRI MATSELD Þóra Sigurðardóttir heillaðist af ferskleikanum og 
einfaldleikanum í japanskri matseld. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Krabbakjöt er afar bragðgott 
og mikið notað víða um heim. 
Fylgifiskar bjóða viðskiptavin-
um reglulega upp á krabbakök-
ur með austurlenskum áhrifum, 
sem Sveinn Kjartansson, mat-
reiðslumaður og einn eigenda 
Fylgifiska, segir leggjast afar 
vel í fólk. 

„Við höfum aðlagað svona 
asískar eða austurlenskar 
krabbakökur svolítið að okkur,“ 
útskýrir Sveinn, sem tekur 
undir að fólk geti verið dálítið 
feimið við krabbakjöt. „Ég 
hugsa að það sé nú bara af því 
að hefðin fyrir því að borða 
krabbakjöt hefur ekki verið 
nógu sterk hjá Íslendingum, en 
alls staðar í kringum okkur er 
krabbi mikið notaður,“ segir 
Sveinn, sem lætur hér í té upp-
skrift að kökunum.

Krabbakökur vinsælar

Teriyaki-fiskur fyrir fjóra

4 100 g fiskflök
1 msk. canola-olía eða hrísgrjóna-
klíðsolía
Kryddlögur
2 msk. sakí
4 tsk. saltskert sojasósa
Teriyaki-sósa
¼ bolli mirin
2 msk. saltskert sojasósa
1 tsk. hrásykur

Blandaðu saman sakí og sojasósu 
á grunnum diski. Leggðu fiskbitana 
á diskinn (roðið upp ef fiskurinn er 
með roði) og láttu liggja í um 10 mín. 

Lagaðu teriyaki-sósuna með því 
að blanda saman mirin, sojasósu og 
sykri í lítilli skál. Blandaðu vel þar til 
sykurinn er uppleystur.

Hitaðu olíuna á stórri pönnu á 

miðlungshita. Þerraðu fiskbitana með 
eldhúspappír til að þurrka burt allan 
umfram kryddlög. Settu fiskinn á 
pönnuna með roðið niður og steiktu í 
5 mín. Snúðu bitunum við og steiktu 
í eina mín. til viðbótar. Settu fiskinn á 
stóran disk og fjarlægðu roðið.

Þurrkaðu alla olíu af pönnunni 
með eldhúspappír og stilltu aftur á 
miðlungshita. Settu teriyaki-sósuna 
á pönnuna og láttu suðuna koma 
upp. Lækkaðu hitann og láttu malla 
í mínútu. Bættu fiskinum saman við. 
Hallaðu pönnunni lítillega til að ná 
umfram sósunni í teskeið og helltu 
yfir fiskinn. Eldað í eina mín. eða þar 
til fiskurinn er gegnsteiktur. Settu 
fiskbitana á diska og helltu heitri 
teriyaki-sósunni yfir.

Mirin fæst meðal annars í Maður 
lifandi og Asian á Suðurlandsbraut.

400 g ýsa
400 g krabbakjöt
200 g surimi
1 stk. rauðlaukur
3 stk. hvítlauksrif
2 stk. rauð chilialdin
2 msk. sæt chilisósa
2 msk. sesamolía
4 límónulauf
ca 30 g kóriander
ca 30 g sæt basilika
1 msk. grænmetiskraftur
4 msk. sesamfræ
nýmalaður pipar og salt eftir 
smekk
2 msk. hveiti
3 msk. pankó-rasp
Olía til steikingar

Maukið ýsu, krabbakjöt, surimi, 
lauk og hvítlauk í matvinnsluvél. 
Smátt söxuðu chili, kóríander, 
basil og límónulaufum bætt út í 

hakkið, ásamt sætri chilisósu og 
sesamolíu. Hrærið vel saman, 
bætið grænmetiskrafti og ses-
amfræjum út í. Saltið og piprið 
eftir smekk. Bætið síðast í hakk-
ið hveiti og pankó-raspi. Steikið í 
heitri olíu.

LJÚFFENGAR KRABBAKÖKUR Sveinn 
Kjartansson á Fylgifiskum býður upp á 
uppskrift að krabbakökum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

HAFRAKÖKUR Út í þessa grunnuppskrift 
má bæta hnetum, rúsínum eða súkku-
laði eftir smekk. NORDICPHOTOS/GETTY
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SKYNSEMIN VELUR BÓNUS!
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BAYONNESKINKA
FRÁ KJARNAFÆÐI
998 kr./kg.

MERKT VERÐ 1.664 KR./KG.

KOFAREYKTUR HANGI-
FRAMPARTUR M/BEINI

FRÁ KJARNAFÆÐI

15% afsláttur
MERKT VERÐ 799 KR./KG.

KOFAREYKT FOLALDAKJÖT
M/BEINI FRÁ KJARNAFÆÐI

382 kr./kg.
MERKT VERÐ 637 KR./KG.

SALTKJÖT - 1. FLOKKUR
FRÁ KJARNAFÆÐI
698 kr./kg.

MERKT VERÐ 998 KR./KG.

KR./KG.

BÓNUS BÓNDABJÚGU
10% afsláttur

MERKT VERÐ 107 KR./PK.

KR./PK.
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Ellen DeGeneres hefur skrif-
að undir samning um að verða 
ný talskona snyrtivörumerkisins 
CoverGirl. Fyrirtækið notar bæði 
fyrirsætur og fræg andlit í aug-
lýsingaherferðum sínum, og í 
þeirra hópi eru meðal annars 
Queen Latifah og Rihanna. 

folk@frettabladid.is

Leikkonan Michelle 
Williams hyggst taka 
sér ársfrí frá störfum. 
Árið hefur reynst 
henni erfitt, enda lést 
fyrrverandi unn-
usti hennar, Heath 
Ledger, í janúar. „Ég 
held ég hafi hætt 
að vera skapandi 
fyrir nokkru síðan 
en ég var bara að 
átta mig á því,“ segir 
Michelle, sem hyggst 
verja tímanum með 
dóttur sinni og Heath, 
Matildu, og rækta ný 
áhugamál á borð við 
útsaum, að eigin sögn.

Þriðja sólóplata Beyoncé 
Knowles kemur út í 
nóvember. Platan, sem 

mun vera persónuleg-
asta plata söng-
konunnar hingað 
til, hefur enn ekki 
hlotið nafn, en hún 

mun koma út 18. 
nóvember í Banda-
ríkjunum. Lögin If I 
Were A Boy og Single 
Ladies fara hins vegar 
í spilun 7. október 
næstkomandi. Meðal 
þeirra sem unnu að 
plötunni er Justin 
Timberlake, en hann 
og söngkonan komu 
nýlega fram saman á 

Fashion Rocks-tónleikum í 
New York. 

Fregnir herma að 
Lindsay Lohan og 
Samantha Ronson 
séu trúlofaðar. Ron-
son mun hafa misst 
þetta út úr sér á 
Chateau Marm-
ont, þar sem hún 
þeytti nýlega 
skífum. „Í lok árs-
ins verður ástin 
mín orðin Mrs. 
Ronson,“ sagði 
plötusnúðurinn. 
Þær feta þannig 
í fótspor Ellen-
ar DeGeneres 
og Portiu Rossi 
sem gengu nýlega 
í það heilaga eftir margra ára sam-
band. Lohan og Ronson hafa hins 
vegar verið saman frá því í mars. 

Aðgerðin sem Naomi Campbell 
gekkst undir í Brasilíu fyrr á árinu 

var gerð til þess að 
fjarlægja æxli af eggja-
stokk hennar, og gerði 
það að verkum að 

fyrirsætan getur nú 
loks eignast börn. 

Campbell segir 
lækna í Banda-
ríkjunum ekki 

hafa sjúkdóms-
greint sig rétt 
og því hafi hún 
haldið til Bras-
ilíu. Fyrirsætan 
kveðst gjarnan 
vilja eignast 

börn og telur að 
hún verði „ströng“ 
móðir. Hún hefur 
löngum verið þekkt 
fyrir skapofsa. 

FRÉTTIR AF FÓLKI

ELBOW Rokksveitin Elbow með Mer-
cury-verðlaunin sem hún fékk fyrir bestu 
plötu ársins á Bretlandi, The Seldom 
Seen Kid. NORDICPHOTOS/GETTY

Margan kvikmyndaáhugamanninn hefur 
lengt eftir því að komast með puttana í 
kvikmyndasafn Páls Óskars. Almúganum 
gefst loksins tækifæri á að líta á nokkra 
gullmola úr því safni á haustdögum en 
söngvarinn vinsæli stendur fyrir 
kvikmyndasýningu í Bæjarbíói, Hafnar-
firði. 

Hinn 2. október næstkomandi verður 
svokölluð Super 8mm sýning á vegum 
Alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í 
Reykjavík, eða RIFF. 

Samkvæmt myspace síðu Páls Óskars 
verður áhersla lögð á gamlar karate-
myndir og er Bruce Lee-myndin Enter the 
Dragon þeirra á meðal. 

Þá verða „pylsur og popp og kók og 
stemmari með,“ samkvæmt sömu síðu. 
Miðaverð er 2.000 krónur og má búast við 
að sala hefjist á midi.is fljótlega. - kbs   

Palli á RIFF
Mugison heldur til Bandaríkjanna 
hinn 20. september næstkomandi, 
en þeir félagar halda áfram að 
kynna plötuna Moogieboogie 
fyrir heiminum. Platan er komin 
út í Bandaríkjunum.

Haldnir verða tólf tónleikar í 
ellefu borgum í tveimur hollum, 
20.-27. september og 1.-4. 
október. Ferðast verður frá New 
York til Texas, Arizona til Los 
Angeles.  

Svo vel gekk sveitinni í 
Þýskalandi að hún sprengdi 100 
manna tónleikastaðinn í Hamb-
urg utan af sér og segir Felix 
Grimm umsjónaraðili að 
auðveldlega hefði verið hægt að 
selja 400 miða á tónleikana.  - kbs 

Mugi túrar 
Bandaríkin

KARATE Í BOÐI PALLA Páll Óskar sýnir myndir úr 
safni sínu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fjölmargir tónlistarmenn 
hafa undanfarið sagt skilið 
við Reykjavík. Fréttablaðið 
tók púlsinn á nokkrum sem 
flúð hafa borg óttans.

„Þegar búið er að loka barnum 
manns og til stendur að rífa allt 
nánasta nágrenni þá fer maður 
ekkert á næsta bar. Maður flytur 
burt úr bæjarfélaginu,“ segir 
Svavar Pétur Eysteinsson í hljóm-
sveitinni Skakkamanage. 

Svavar Pétur var einn aðal-
skipuleggjandi Látíðarinnar, sem 
haldin var til að reyna að forða 
niðurrifi Sirkus. Hann er nú flutt-
ur til Seyðisfjarðar ásamt konu 
sinni Berglindi Häsler, sem einnig 
er í hljómsveitinni. „Seyðisfjörður 
er algert unaðspleis,“ segir Svav-
ar. „Hér er ægifagurt og menning-
arlífið í miklum blóma enda hefur 
bóhemismi lengi loðað við bæinn. 
Við komum hérna í vor og ætluð-
um bara að vera fram á haust. 
Vorum á leið aftur til Reykjavíkur 
þegar það rann upp fyrir okkur að 
við hefðum ekkert sérstakt þang-
að að sækja enda í einkar góðum 
fíling hérna fyrir austan. Við verð-
um allavega hérna í vetur, kannski 
lengur, en tökum annars bara einn 
dag í einu. Þetta er allavega eina 
vitið enn sem komið er.“ 

Svavar lætur vel af landsbyggð-
arlífinu, segir það henta listafólki 
vel. „Maður getur breitt vel úr sér 
hérna og sinnt sínum störfum í 
góðum friði fyrir amstri hvers-

dagsins. Það fer ekki allur dagur-
inn lengur í að snúast í kringum 
skottið á sjálfum sér eða öðrum í 
stanslausum hlaupum og útrétt-
ingum. En hver veit, kannski 
komum við grenjandi í bæinn 
þegar myrkrið færist yfir.“

Matti Papi flutti til Dalvík-
ur í fyrra sem kunnugt er. 
„Þetta var nú bara til-
raunaverkefni til að 
byrja með og svo hefur 
þetta alveg gengið upp, 
enda stutt á Akureyrar-
flugvöll,“ segir hann. „Ég 
ólst sjálfur upp á Dalvík 
og fyrst og fremst 
flutti ég hingað 
til að veita börn-
unum mínum 
það frelsi sem 
felst í því að 
alast upp úti á 
landi. Svo er 
ég mikið í 
veiði-
mennsku og 
sæki hana 
fyrir utan 
húsið hjá mér, 
liggur við.“

Benni Hemm Hemm er fluttur 
til Edinborgar með konunni sinni 
sem þar er komin í nám. „Þetta er 
nú næstum því eins og að vera úti 
á landi því það er svo stutt hing-
að,“ segir Benni. „Mér líst ótrú-
lega vel á borgina, hún er mjög 
spennandi. Við verðum hérna í 3-5 

ár, en ég spila þó auðvitað eitt-
hvað heima.“

Ólöf Arnalds er flutt 
til Helsinki með mann-
inum sínum og Gunnar 
Tynes í múm er fluttur í sum-

arbústað við Laugarvatn. 
Birkir Fjalar í I Adapt er 
kominn í nám til Nova 

Scotia, Mugison er 
á Súðavík, Grím-
ur Atlason í Döl-
unum, Hjörtur 
Howser á 
Blönduósi og 
Magnús Þór og 
Magni í Hvera-
gerði. Með 
sama áfram-

haldi skiptir 
kannski engu 

þótt öllum tón-
leikastöðum í höf-

uðborginni verði 
lokað, eins og allt 
stefnir í.

drgunni@frettabladid.is

Popparar flýja Reykjavík

Þær fjórar myndir sem keppa við 
Brúðgumann um kvikmyndaverð-
laun Norðurlandaráðs verða sýnd-
ar í Háskólabíói um helgina, auk 
Brúðgumans sjálfs. 

Fyrir hönd Noregs keppir Mað-
urinn sem unni Yngvari. Þar segir 
frá Jarle Kepp. Fall Berlínar-
múrsins hefur engin áhrif á hann 
og vini hans en þegar Yngvar 
kemur í bekkinn verða breytingar 
ekki umflúnar. Myndin er byggð á 
metsölubók Tore Renberg og er 
stútfull af tónlist tímabilsins. 

Framlag Dana ber nafnið Fyrstu 
árin – Erik Nietzsche – 1. hluti og 
fjallar um ungan kvikmynda-
gerðarmann sem slysast inn í 
kvikmyndaskóla og missir smám 
saman sakleysi sitt. Handritið 
skrifaði Lars Von Trier og er það 
sjálfsævisögulegt að hluta.

Fyrir Finna keppir Heimili 
dökku fiðrildanna, eftir sam-
nefndri bók Lenu Landers. Þar 
segir frá Juhani, sem rekst á milli 
fósturheimila og endar á „Eyj-
unni“, heimili sjö drengja sem 
virðist þeim frekar fangelsi en 
heimili. 

Svíar bjóða upp á Þið sem lifið. 
Myndinni hefur verið lýst sem 
sorglegum gamanleik um mann-
skepnuna og hefur fengið lof 
gagnrýnenda, auk fjölda verð-
launa. Myndin var framlag Svía 
til Óskarsverðlaunanna 2008. 

Kvikmyndasýningarnar eru 
þær fyrstu í röð sýninga í höfuð-
borgum Norðurlandanna. Verð-
launin verða veitt að sýningunum 
loknum, 15. október. Áfram 
Ísland!  
      - kbs

Keppinautar Brúðgumans 

Rokksveitin Elbow hlaut Mer-
cury-verðlaunin í ár fyrir bestu 
plötu ársins á Bretlandi, The 
Seldom Seen Kid. Platan er sú 
fjórða frá sveitinni, sem var 
stofnuð fyrir sautján árum.

 Sjö ár eru liðin síðan Elbow 
fékk síðast tilnefningu til 
Mercury-verðlaunanna, eða fyrir 
sína fyrstu plötu Asleep in the 
Back. „Ég veit að ég á að segja 
eitthvað svalt og sniðugt en 
þetta er einfaldlega það besta 
sem hefur komið fyrir okkur,“ 
sagði söngvarinn Guy Garvey er 
hann tók á móti verðlaununum 
úr höndum sjónvarpsmannsins 
Jools Holland.

Ellefu aðrir flytjendur voru 
tilefndir, þar á meðal Radiohead, 
Burial, Adele og Robert Plant og 
Alison Krauss. Mercury-
verðlaunin eru afhent breskum 
eða írskum listamönnum sem 
gefa út plötur sínar frá júlí 2007 
til júlí 2008. Á meðal fyrri 
sigurvegara eru Klaxons, Arctic 
Monkeys, Antony and the 
Johnsons og Dizzee Rascal.

Elbow fékk 
Mercury-
verðlaun

Hljómsveitirnar Seabear og FM 
Belfast eru meðal þeirra sem 
koma fram á hátíðinni End of the 
Road í Larmer Tree Gardens í 
Dorset-skíri í Bretlandi um 
helgina. Hátíðin er smá, hvað 
varðar áhorfendur, aðeins er 
pláss fyrir 5.000 manns en yfir 
sextíu hljómsveitir koma fram á 
þremur dögum. Löngu er uppselt 
á hátíðina, sem telst með þeim 
innilegustu í heimi.

Meðal annarra hljómsveita sem 
fram koma má nefna Mercury 
Rev, Low, British Sea Power, 
Tindersticks og Calexico. 

Hátíðin var valin besta nýja 
hátíðin árið 2006 á hátíðaverð-
launum Breta. - kbs 

Íslensk á End 
of the Road

Á LEIÐARENDA Seabear kemur fram á 
sérstakri hátíð í Bretlandi um helgina.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FANGELSI FREKAR EN HEIMILI Heimili 
dökku fiðrildanna segir dapurlega en 
fallega sögu ung drengs.  MYND/SOLARFILMS

FLUTT Í BÓHEMISMANN Á SEYÐISFIRÐI
Fyrst ekki tókst að bjarga Sirkus fluttu Svavar og Berglind bara í burtu.

SÆKIR Í FRELSIÐ Á DALVÍK
Matti Papi er orðinn hálfgerð „andlit 
Dalvíkur“.

VERÐUR Í EDINBORG 
NÆSTU 3-5 ÁRIN
Benni Hemm 
Hemm er farinn.
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„Ég held að þetta verði þrefalt eða 
fjórfalt á við vinsældir fyrri 
Sing Star-diska miðað við gífurleg-
ar vinsældir Mamma mia! og tón-
listarinnar úr myndinni,“ Segir 
Ólafur Þór Jóelsson, vörustjóri 
tölvuleikja hjá Senu, um nýjasta 
Singstar-tölvuleikinn sem er vænt-
anlegur á markað um miðjan 
nóvember. Diskurinn inniheldur 
30 vinsælustu lög Abba fyrir 
Playstation 2 og 3, og geta eig-
endur þessara leikjatölva því 
bráðlega sungið með lögum á 
borð við Mamma Mia, Gimme 
Gimme Gimme og Dancing 
Queen. 

„Íslendingar eiga met í sölu á 
SingStar miðað við höfðatölu, eins 
og í svo mörgu öðru, svo ég held að 
það verði allt vitlaust þegar Abba 

bætist í safnið og ekki spillir fyrir 
að upprunaleg myndbönd hljóm-
sveitarinnar verða á disknum,“ 
bætir hann við, en tónlistin úr 
Mamma mia! hefur selst í 
tæplega 10.000 eintökum 
hér á landi. Tæplega 100.000 
miðar hafa verið seld-

ar á kvikmyndina og uppselt hefur 
verið á fjórar svokallaðar „sing 
along“-sýningar, þar sem áhorf-
endur taka undir lögin í myndinni. 

„Það hafa verið gríðarlega 
góðar viðtökur. Það er nýtt 
Abba-æði og menn eru að 
missa sig í Abba-lögum, svo 
það gefur fögur fyrirheit um 

SingStar-diskinn,“ segir Ólafur 
að lokum. - ag

Abba SingStar væntanlegur

ABBAJÓL FRAM UNDAN? 
Ólafur Þór efast ekki um 
að Abba SingStar muni 
leynast í einhverjum 
jólapakkanum um 
næstu jól, en diskurinn 
er væntanlegur í 
verslanir um miðjan 

nóvember.

Eurovisionkeppnin verður haldin í 
54. skipti í Moskvu á næsta ári. 
Fyrirkomulagið verður svipað og í 
Belgrad, tvö undanúrslitakvöld og 
svo aðalkeppnin 16. maí. Ríkisút-
varpið hefur nú auglýst eftir 
lögum til að taka þátt fyrir Íslands 
hönd og verða 22. íslenska lagið í 
keppninni. Lögunum skal skila til 
Ríkisútvarpsins fyrir 13. október. 
Sjónvarpið ætlar að draga saman 
seglin eftir maraþonkeppnina sem 
hófst í október í fyrra og lauk ekki 
fyrr en í lok febrúar á þessu ári. 
Nú verða tuttugu lög valin til þess 
að taka þátt á fjórum undanúr-
slitakvöldum, það fyrsta fer fram 

10. janúar. Tvö lög verða kosin 
með símakosningu á hverju kvöldi 
svo átta lög taka þátt í veglegum 
úrslitaþætti sem fram fer 14. 
febrúar.

Enn reyna Íslend-
ingar við Eurovision

EUROBANDIÐ LENTI Í FJÓRTÁNDA SÆTI
Gaman verður að sjá hvernig Íslending-
um gengur í Moskvu.

Hárstofan Gel og Gel Gallerí 
hætta starfsemi í dag eftir sjö ára 
farsælan rekstur. Af því tilefni 
verður blásið til allsherjar 
kveðjupartís á efri hæð Tunglsins 
á laugardagskvöld, þar sem 
velunnarar geta kvatt stofuna 
með stæl. 

Í teitinu munu koma fram 
nokkrir þeirra plötusnúða sem 
þeytt hafa skífum á Freaky 
Friday-þemadögum stofunnar, en 
í þeirra hópi eru meðal annars DJ 
Kári, Maggi Legó, DJ Yamaho, DJ 
Magic, Kiki-Ow og Frank Murder, 
svo örfáir séu nefndir.

Gel-partíið hefst klukkan 21 
næstkomandi laugardagskvöld.

Gel kvatt á 
Tunglinu

GEL LOKAR Hárstofan Gel og Gel gallerí 
hætta starfsemi í dag. Anna Sigga og 
félagar kveðja með stóru partíi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HOT CHIP Hljómsveitin Hot Chip byrjar 
upptökur á sinni fjórðu plötu í nóvem-
ber.

Hljómsveitin Hot Chip, sem 
spilaði á Iceland Airwaves hér 
um árið, hefur upptökur á sinni 
fjórðu plötu í nóvember. Síðasta 
plata sveitarinnar, Made in the 
Dark, kom út í febrúar síðastliðn-
um og því skammt stórra högga á 
milli þar á bæ.

„Við erum tilbúnir með demó 
fyrir sex eða sjö lög en erum 
eiginlega ekki byrjaðir að vinna 
þau almennilega. Eitt lagið heitir 
Alley Cats og fjallar um það að 
tapa einhverjum á dansgólfinu og 
reyna að finna þá aftur,“ sagði 
forsprakkinn Alexis Taylor og 
bætir því við að á plötunni verði 
diskóið í hávegum haft.

Taka upp  
nýja plötu
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ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK
KRINGLUNNI

DEATH RACE kl. 10:10 7

MAMMA MÍA kl. 8 L

SVEITABRÚÐKAUP kl. 8 L

THE ROCKER kl. 10:10 7

DEATH RACE kl. 8 16

SVEITABRÚÐKAUP kl. 8 L

DEATH RACE kl. 10:10 16

SVEITABRÚÐKAUP kl. 8 L

TROPIC THUNDER kl. 10:10 16

MAMMA MÍA kl. 8 L

JOURNEY 3D kl. 8 L

DEATH RACE kl. 5:50D - 8 - 10:20D 16

DEATH RACE kl. 5:50 - 10:20 VIP
TROPIC THUNDER kl. 5:40 - 8 - 10:20 16

SVEITA BRÚÐKAUP kl. 5:50 - 8 - 10:20 L

STAR WARS kl. 5:50 L

THE MUMMY 3 kl. 8 (aðeins í VIP í Dag) VIP
DARK KNIGHT kl. 5:40 - 8:30  - 10:20 12

DIGITAL-3D

JOURNEY 3D kl. 8 L

DEATH RACE kl. 8:10D - 10:30D 16

GET SMART kl. 5:50D - 8 - 10:10 L

DARK KNIGHT kl. 10:10 12 

WALL-E m/íslensku tali kl. 6D L

WALL-E m/ensku tali kl. 5:50 L

2 FYRIR 1
MASTERCARD FORSÝNING

SÝND Í 

- bara lúxus
Sími: 553 2075

JOURNEY 3D - Forsýning kl. 8 L

STEP BROTHERS kl. 6, 8 og 10.15 7

TROPIC THUNDER kl. 8 og 10.15 16

MAMMA  MIA kl. 6 og 10.15 L

����
L.I.B Topp5.is/FBL

����
S.V – MBL.

����
DV

MASTERCARD FORSÝNING
2 FYRIR 1 EF GREITT ER MEÐ MASTERCARD

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

7
7
16
L
L
L

STEP BROTHERS kl. 8 - 10
TROPIC THUNDER kl. 8 - 10.10
MAMMA MIA     kl. 6
GRÍSIRNIR 3 kl. 6

7
16
L
L

STEP BROTHERS kl. 5.45 - 8 - 10.15
STEP BROTHERS LÚXUS kl. 5.45 - 8 - 10.15
TROPIC THUNDER kl. 5.30 - 8 - 10.30
MAKE IT HAPPEN kl. 4 - 6 - 8 - 10.10
MAMMA MIA kl. 5.30 - 8 - 10.30
GRÍSIRNIR 3 kl. 4

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

7
L
12
L

STEP BROTHERS kl. 5.45 - 8 - 10.15
SVEITABRÚÐKAUP kl. 5.45 – 8 – 10.15 
SKRAPP ÚT  kl. 8 - 10
MAMMA MIA kl. 5.30  - 8 - 10.30
GRÍSIRNIR 3 kl. 6

5%

5%

SÍMI 551 9000

L
7
16
12
16
L

MAKE IT HAPPEN kl. 5.40 - 8 - 10.20
THE ROCKER kl. 8 - 10.20
X - FILES kl. 5.40 - 8
SKRAPP ÚT kl. 6 - 8 - 10 
THE STRANGERS kl. 10.20
GRÍSIRNIR 3 kl. 6

SÍMI 530 1919

FRÁ BEN STILLER KEMUR EIN KLIKKAÐASTA 
GRÍNMYND ÁRSINS!

-L.I.B.TOPP5.IS/FBL -DV-S.V., MBL

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG! 
3 VIKUR Á TOPPNUM Í USA!

Frábæra teiknimynd fyrir alla 
fjölskylduna með íslensku tali.

Hið klassíka ævintýri um 
grísina þrjá og úlfinn í nýrri 
og skemmtilegri útfærslu.

550kr.

fyrir börn

650kr.

fyrir fullorðna

Ultra Mega Techno Bandið Stefán 
vakti fyrst athygli þegar það 
hafnaði í öðru sæti á Músiktil-
raunum fyrir tveimur árum. 
Sama ár gerði bandið allt vitlaust 
á Iceland Airwaves og það gerðu 
þeir fjórmenningar aftur í fyrra. 
Lagið Story of a Star fékk líka 
töluverða spilun. Frábært lag og 
þau eru fleiri góð á Circus.

Þeir sem hafa séð Ultra Mega 
Techno Bandið Stefán á tónleik-
um vita að sú upplifun fer tölu-
vert út fyrir þessa venjulegu tón-
leikaupplifun, aðallega vegna 
ólíkindaláta Sigurðar söngvara 
sem jaðra oft við fífldirfsku. Nafn 
plötunnar Circus er kannski ekki 
svo fjarri lagi, tónleikarnir minna 
stundum á sirkusatriði þar sem 
Sigurður er bæði ofurhuginn, 
loftfimleikamaðurinn og trúður-
inn.

Circus er ekki fullkomin. Lögin 
eru t.d. sum of lík, byrja á rólegu 
forspili og svo er keyrt á fullt. 

Platan hefði verið enn sterkari ef 
þeir hefðu varíerað meira með 
lagaformið, en þetta er samt frá-
bær plata. Strákarnir í Ultra 
Mega Techno Bandinu Stefáni 
hafa dottið niður á tónlist sem er 
ólík öllu öðru sem er í gangi. Þetta 
er samsuða úr argasta júrótrassi 
og keyrslurokki með fíngerðum 
hljómborðsmelódíum og pönkuð-
um söng. Og þetta afbrigði þeirra 
svínvirkar. Það er einna helst að 
sveitin minni mann stundum á 
þann magnaða kvintett Apparat 

Orgel Quartet, en á meðan Appar-
atið er fágað gáfumannaband sem 
slettir aðeins úr klaufunum þegar 
hitnar í kolunum þá er Ultra Mega 
Techno Bandið hinn klikkaði 
frændi Apparats, villingur sem 
lætur allt vaða.

Á heildina litið flott plata. Svo-
lítið einsleit, en líka einstök, 
kraftmikil og skemmtileg.

 Trausti Júlíusson

Klikkuðu frændur Apparatsins
TÓNLIST
Circus
Ultra Mega Techno Bandið Stefán

★★★★
Einstök samsuða úr júrótrassi og 
keyrslurokki með fíngerðum hljóm-
borðsmelódíum og pönkuðum söng.

„Þetta er gamall draumur sem 
hefur blundað í mér lengi,“ segir 
Pétur Már Ólafsson, útgefandi hjá 
bókaforlaginu Veröld, sem mun 
endurútgefa þríleik Ólafs Jóhanns 
Sigurðssonar um Pál Jónsson 
blaðamann á komandi mánuðum. 
Þríleikurinn hefur verið ófáanleg-
ur um árabil, en bækurnar, Gang-
virkið, Seiður og hélog og Drekar 
og smáfuglar, komu út á árunum 
1955-1983. 

„Við gefum þetta stórvirki nú út 
í tveimur hlutum í stað þriggja. 
Upphaflega ætluðum við að reyna 
að koma þessu í eitt bindi, en það 
reyndist bara ógjörningur,“ segir 
Pétur, enda skáldverkið viðamik-
ið. Fyrri hlutinn, fyrri bækurnar 
tvær, kemur út í lok mánaðar, á 

sama tíma og Ólafur Jóhann hefði 
fagnað níræðisafmæli, en sá seinni 
eftir áramót. 

Verkið gerist um og eftir stríðs-

árin og er að sögn Péturs eitt viða-
mesta skáldverkið um lífið á land-
inu á þessu mikla umbrotaskeiði. 
„Því miður hefur kannski verið 
hljóðara um Ólaf Jóhann undan-
farin ár en hann á skilið, hann var 
einn okkar mesti rithöfundur á 20. 
öld,“ segir Pétur, sem vonast til að 
endurvekja áhuga fólks á höfund-
inum. „Þetta verk hefur verið ófá-
anlegt í mörg ár, og sem dæmi um 
það reyndum við að finna gömul 
eintök til að hafa til hliðsjónar 
núna í nýrri útgáfu, en það reynd-
ist bara ómögulegt að finna þau á 
fornbókasölum. Við erum mjög 
stolt af því að fá að gera þetta og 
vonum að þjóðin kunni að meta 
þennan mikla snilling að verðleik-
um,“ segir Pétur.  - sun

Endurútgefur Ólaf Jóhann

GAMALL DRAUMUR Pétur Már Ólafsson 
segir það hafa blundað í honum lengi 
að endurútgefa þríleik Ólafs Jóhanns 
Sigurðssonar um blaðamanninn Pál 
Jónsson.

Emilíana Torrini hefur 
fengið hreint út sagt frá-
bæra dóma í Bretlandi fyrir 
nýjustu plötu sína Me And 
Armini. Svo virðist sem hún 
hafi endanlega slegið í gegn 
þar í landi með fallegri 
rödd sinni og ekki síðri  
lagasmíðum.

Platan fær fjórar stjörnur í tíma-
ritunum Q og Uncut, auk þess sem 
dagblaðið The Sun gefur henni 
fjóra og hálfa stjörnu og segir 
tíma Emilíönu runninn upp.

Rödd sem bræðir ísjaka
Blöðin Sunday Telegraph og The 
Independent spara heldur ekki 
stóru orðin og gefa henni fjórar 
stjörnur hvort blað. Segir gagn-
rýnandi The Independent að rödd 
Emilíönu bræði ísjaka og sé hreint 
út sagt yndisleg. 

Tímaritið Clash segir plötuna 
hennar besta verk til þessa og 
NME segir Emilíönu sannkallaðan 
gimstein. Daily Telegraph slæst 
einnig í hópinn og segir Emilíönu 
skína skærast á tónlistarsviðinu í 
dag og að hún sé gífurlega hæfi-
leikaríkur lagahöfundur.

Hér heima hefur platan fengið 
góðar viðtökur og þykir hún jafn-
vel taka síðustu plötu Emilíönu, 
Fisherman´s Woman, fram sem 
kom út fyrir þremur árum.

Skemmst er að minnast þess að 
tónlistargagnrýnandi Fréttablaðs-
ins gaf Me And Armini fjórar 
stjörnur af fimm mögulegum og 
sagði hana skemmtilega, fjöl-
breytta og frískandi og bætti því 
við að hún héldi Emilíönu auðveld-
lega í úrvalsdeild íslenskra tón-
listarmann.

Skandinavískur rjómi
Á tónlistarsíðunni Gigwise.com 
fær platan fjóra og hálfa stjörnu. 
Þar líkir gagnrýnandinn samstarfi 

Emilíönu og upptökustjórans Dan 
Carey við gjöfula samvinnu Bri-
ans Wilson úr Beach Boys og Van 
Dyke Parks hér á árum áður. 
„Skandinavísk ferskju- og rjóma-
kennd rödd hennar minnir á Yael 
Naim, Stinu Nordenstam og Vict-
oriu Bergsman og sem betur fer 
veldur hún því að syngja á ensku,“ 
segir í umsögninni. „Torrini ætlar 
greinilega að láta til sín taka. Hún 
er ekki þekktasta nafnið hér á bæ 
en það á eftir að breytast.“

Tónleikaferð um Evrópu
Emilíana ætlar að fylgja plötunni 
eftir með tónleikaferðalagi um 
Evrópu sem hefst í Bristol 8. okt-
óber. Eftir það taka við tónleikar í 
London, París, Berlín og víðar. 

Miðað við þá hrúgu af stjörnum 
sem platan hennar hefur fengið að 
undanförnu má Emilíana eiga von 
á fádæma góðum viðbrögðum á 
tónleikaferðalaginu og hverju 
uppklappinu á fætur öðru. 

Emilíana fær frábæra dóma

EMILÍANA TORRINI Nýjasta plata Emilíönu Torrini, Me And Armini, hefur hlotið hreint 
út sagt frábæra dóma. 

FRÁBÆRIR DÓMAR
The Sun ★★★★½
Gigwise.com ★★★★½
Q Magazine ★★★★
Uncut ★★★★
Sunday Telegraph ★★★★
The Independent ★★★★
Fréttablaðið ★★★★
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sport@frettabladid.is

Undankeppni HM 2010
1. riðill:
Svíþjóð-Ungverjaland 2-1
1-0 Kallström (55.), 2-0 Holmen (65.), 2-1 Rudolf
(90.).
Portúgal-Danmörk 2-3
1-0 Nani (42.), 1-1 Bendtner (82.), 2-1 Deco (85.)
2-2 Poulsen (89.), 2-3 Jensen (90.).
Albanía-Malta 3-0
2. riðill:
Moldavía-Ísrael 1-2
Lettland-Grikkland 0-2
Sviss-Lúxemborg 1-2
3. riðill
San Marínó-Pólland 0-2
N-Írland-Tékkland 0-0
Slóvenía-Slóvakía 2-1
4. riðill:
Rússland-Wales 2-1
1-0 Pavlyuchensko (22), 1-1 Ledley (67.), 2-1
Pogrebnyak (81.).
Aserbaídsjan-Liechtenstein 0-0
Finnland-Þýskaland 3-3
5. riðill:
Tyrkland-Belgía 1-1
Bosnía-Eistland 7-0
Spánn-Armenía 4-0
6. riðill:
Kazakhstan-Úkraína 1-3
Andorra-Hvíta Rússland 1-3
Króatía-England 1-4
0-1 Walcott (26), 0-2 Walcott (59.).
7. riðill:
Færeyjar-Rúmenía 0-1
Lettland-Austurríki 2-0
Frakkland-Serbía 2-1
1-0 Henry (54.), 2-0 Anelka (64.), 2-1 Ivanovic 
(76.).
8. riðill:
Svartfjallaland-Írland 0-0
Ítalía-Georgía 2-0
1-0 De Rossi (17.), 2-0 De Rossi (89.).
9. riðill:
Ísland-Skotland 1-2
Makedónía-Holland 1-2
0-1 Heitinga (47.), 0-2 Van der Vaart (59.), 1-2
Pandev (77.).

ÚRSLIT
Golfveisla

WEST HAM
BOLTON

W W W. I C E L A N DA I R . I S

4.–6.
OKTÓBER

Verð á mann í tvíbýli frá

57.900KR.

Icelandair er samstarfsaðili West Ham og býður ferðir 
á alla heimaleiki liðsins í vetur. Fjölmargir leikir framundan, 
s.s. á móti Arsenal, Everton og Portsmouth.

+ Nánari upplýsingar:
www.icelandair.is/ithrottaferdir

> Tap hjá kvennalandsliðinu

Kvennalandslið Íslands í körfubolta lék í gær fimmta 
leik sinn í B-deild Evrópukeppninnar þegar þær 
töpuðu 92-72 gegn sterku liði Svartfjalla-
lands en staðan í hálfleik var 53-29 heima-
stúlkum í vil. Íslensku stelpurnar byrjuðu 
riðilinn á sigri gegn Sviss en hafa síðan 
tapað fjórum leikjum í röð og máttu sín 
lítils gegn Svartfellingum í gær, sem eru 
búnir að vinna alla fimm leiki sína til 
þessa og eru á toppi riðilsins. Helena 
Sverrisdóttir fór mikinn fyrir Ísland og 
skoraði 34 stig, tók 7 fráköst og átti 4 
stoðsendingar. Pálína Gunnlaugsdóttir 
kom næst með 8 stig. 

FÓTBOLTI Þrenna hins nítján ára 
gamla Theo Walcott lagði grunn-
inn að 1-4 stórsigri Englendinga 
gegn Króötum á útivelli í undan-
keppni HM 2010 í gærkvöld. Sig-
urinn var líka góð hefnd fyrir Eng-
lendinga sem töpuðu báðum 
leikjum sínum gegn Króötum í 
undankeppni EM 2008 sem leiddi 
til þess að þeir sátu heima í stofu 
að horfa á keppnina í sjónvarpi í 
stað þess að vera þátttakendur í 
henni.

Englendingar voru einfaldlega 
betri aðilinn alls staðar á vellinum 
í gærkvöld og greinilegt að leik-
menn liðsins mættu í hefndarhug 
til leiks.

 Theo Walcott opnaði marka-
reikninginn á 26. mínútu með góðu 
skoti eftir varnarmistök hjá varn-
armönnum Króata og staðan var 
0-1 í hálfleik.

Hagur Englendinga vænkaðist í 
upphafi síðari hálfleiks þegar 
varnarmaðurinn Robert Kovac 
gaf Joe Cole olnbogaskot og fékk 
að líta rauða spjaldið og Englend-
ingar því einum leikmanni fleiri á 
vellinum.

Walcott skoraði sitt annað mark 
á 59. mínútu eftir góðan undirbún-
ing frá Wayne Rooney.

Rooney kom sér svo sjálfur á 
blað markaskorara stuttu síðar 
þegar hann skoraði eftir sendingu 
varamannsins Jermaine Jenas.

Frank Lampard hélt að hann 
hefði skorað fjórða mark Englend-
inga á 75. mínútu en markið var 

dæmt af vegna þess að Emile 
Heskey gerði sig sekan um brot 
fyrr í sókninni.

Mario Mandzukic skoraði svo 
eina mark Króata á 78. mínútu 
áður en Walcott fullkomnaði 
þrennu sína og niðurlægingu 
Króata á 82. mínútu og þar við sat. 
 - óþ

Englendingar gjörsigruðu Króatíu 1-4 í gærkvöld:

Hefndin sæt hjá 
Englendingum

ÞRENNUKÓNGUR Táningurinn Theo Walcott reyndist Króötum ofviða í undankeppni 
HM 2010 og skoraði þrennu í 1-4 sigri Englendinga. NORDIC PHOTOS/GETTY

KÖRFUBOLTI Ísland hóf keppni í B-
deild Evrópukeppni karla í gær 
með sigri gegn Danmörku.

Ísland hafði frumkvæðið nær 
allan fyrri hálfleik og leiddu 25-17 
eftir fyrsta leikhluta og 40-37 í 
hálfleik.

Ísland hélt forystunni í seinni 
hálfleik og vann að lokum 77-71.

Jón Arnór Stefánsson var 
atkvæðamestur hjá Íslandi með 14 
stig, Páll Axel Vilbergsson, Logi 
Gunnarsson og Helgi Magnússon 
skorðu 12 stig hver.  - óþ    

Ísland vann Danmörk í B-deild Evrópukeppninnar:

Frábær byrjun

ÖFLUGUR Jón Arnór Stefánsson átti 
góðan leik fyrir Ísland í gærkvöld og 
skoraði 14 stig. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hermann Hreiðarsson, fyrirliði íslenska landsliðsins, hafði ekki 
mikið að gera í vörninni og var á því að Íslendingar hefðu átt að 
fá meira úr leiknum: „Það er engin spurning að við hefðum átt að 
ná betri úrslitum úr þessum leik. Við þurftum varla að verjast og 
það er ótrúlegt að við fengjum á okkur tvö mörk í þessum leik. 
Ég man varla eftir skoti sem þeir áttu sem Kjartan þurfti 
að verja. Við héldum boltanum vel og það er ekki vaninn 
að við séum svona mikið með boltann en við vorum að 
ráða ágætlega við það. Þótt þeir væru að pressa á okkur 
í vörninni þá náðum við að spila okkur út úr því. Það er 
bara hundfúlt að fá ekkert fyrir þetta,“ sagði Hermann 

og bætti við: „Við vorum heilmikið með boltann 
og fengum færi, bæði Eiður og Heiðar, og svo 
munaði litlu að ég fengi dauðafæri en hann 
datt illa fyrir mig. 
Við fáum fullt af færum og það er ekkert að 

gera hjá okkur í vörninni. En það er stutt á milli 
og ef þú ert búinn að spila illa og ert rasskelltur 
þá áttu einfaldlega ekkert skilið. En það var ekki 

þannig í þessum leik, mér fannst við eiga meira skilið út úr þess-
um leik.“  Heiðar Helguson var líkt og Hermann ekki kátur. „Mér 
finnst að við hefðum átt að vinna þetta í dag en svona er þetta. 
Tvö léleg mörk. Ég missi Broadfoot  í horninu sem þeir skora úr 
og svo fá þeir víti sem þeir áttu ekki að fá. Ég hika og þá kemst 

hann fram fyrir mig og skallar  hann inn. Þetta var samt 
mjög gaman því við vorum að spila hörkugóðan fótbolta. 
Það er gaman að koma heim og spila landsleik aftur eftir 
að hafa verið lengi frá. Við áttum ekki skilið að tapa,“ 

sagði Heiðar Helguson sem lék sinn fyrsta landsleik á 
Íslandi frá árinu 2006.

Darren Fletcher, leikmaður Skota, var ánægður 
með stigin þrjú. ,,Það getur verið erfitt að vera 
talinn sterkari aðilinn fyrirfram og það er eitthvað 

sem við þurfum að læra að takast á við,” sagði Flet-
chersem var hrifinn af íslenska liðinu. ,,Þeir  héldu boltanum 
vel og komu okkur nokkuð á óvart með góðum leik. Eiður 
skapaði nokkrum sinnum hættu en við náðum að halda 
honum ágætlega niðri,” sagði þessi eitilharði miðjumaður.

HERMANN OG HEIÐAR:  BÁÐIR AFAR SVEKKTIR EN DARREN FLETCHER VAR TALSVERT HRESSARI EFTIR LEIK

Hundfúlt að fá ekkert úr þessum leik
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Laugardalsv., áhorf.: 9.400

Ísland Skotland

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  13-5 (3-4)
Varin skot Kjartan 2 – Gordon 2
Horn 6-5
Aukaspyrnur fengnar 18-17
Rangstöður 1-3

0-1 Kirk Broadfoot (18.),
0-2 Barry Robson (60.),
1-2 Eiður Smári Guðjohnsen (77.).
Rautt spjald: Stephen McManus (76).

1-2
Serge Gummienny (4)

BYRJUNARLIÐIÐ
Kjartan Sturluson markvörður 6
Gat ekkert gert í fyrra markinu og varði víti. Á stundum óöruggur og fullfastur á línunni.
Grétar Rafn Steinsson, hægri bakvörður 5
Stóð vaktina ágætlega í vörninni en hefði að ósekju mátt láta meira til sín taka í sókninni.
Kristján Örn Sigurðsson miðvörður 6
Sterkur í vörninni en braut afar klaufalega af sér í vítinu og það kostaði dýrmætt mark.
Hermann Hreiðarsson miðvörður 7
Traustur sem fyrr í hjarta varnarinnar. Brá sér í sóknina undir lokin en án árangurs.
Bjarni Ólafur Eiríksson, vinstri bakvörður 3
Arfaslakur. Óöruggur í nánast öllum sínum aðgerðum og réttilega tekinn af velli í hálfleik.
Birkir Már Sævarsson, hægri kantur 4
Komst aldrei í takt við leikinn, ógnaði lítið og hefði mátt fara fyrr af velli.
Stefán Gíslason, tengiliður 6
Mjög öflugur framan af en leikur hans dalaði eftir því sem leið á. Átti of margar slakar sendingar.
Aron Einar Gunnarsson, tengiliður 7
Byrjaði vel, barðist allan tímann sem hann var inn á. Vann bolta og lét finna fyrir sér. Fín frammistaða.
Eiður Smári Guðjohnsen sóknartengiliður 5
Komst ekki í takt við leikinn en var duglegur. Hefði þó mátt vera duglegri að koma sér í boltann og fór 
illa með gott færi.
Emil Hallfreðsson, vinstri kantur 7
Duglegur og áræðinn. Náði að brjótast nokkrum sinnum í gegn. Er á uppleið eftir dapra leiki á síðasta ári.
Heiðar Helguson, sóknarmaður 5
Duglegur og ósérhlífinn. Var allt of mikið að fá boltann í fæturnar þegar hann átti að vera í teignum. Fór 
illa með gott færi.
INN AF BEKKNUM
46. mín., Indriði Sigurðsso fyrir Bjarna Ólaf 6
Kom sterkur inn og lokaði fyrir lekann sem var í fyrri hálfleik.
64. mín., Pálmi Rafn Pálmason fyrir Aron Einar 6
Mjög grimmur en framlag hans dugði ekki til að breyta leiknum.
78. mín., Veigar Páll Gunnarsson fyrir Birki Má -

EINKUNNIR ÍSLENSKU LEIKMANNANNA

FÓTBOLTI Íslenska landsliðið sótti 
ekki gull í greipar Skota í gær. 
Þrátt fyrir að vera betra liðið 
lengstum gekk Íslandi illa að 
skapa sér færi. Skynsamir Skotar 
nýttu aftur á móti sín færi vel, 
refsuðu fyrir einbeitingarleysi og 
flugu heim með öll stigin.

Byrjun leiksins lofaði góðu. 
Íslenska liðið geislaði af sjálfs-
trausti. Strákarnir yfirvegaðir og 
rólegir á boltanum. Spiluðu honum 
með jörðinni og reyndu að nýta 
kantana og þá aðallega vinstra 
megin þar sem Emil Hallfreðsson 
var líflegur og gerði linnulaust 
árás á nýliðann Kirk Broadfoot.

Aron Einar Gunnarsson byrjaði 
geysilega vel á miðjunni og keyrði 
liðið áfram á milli þess sem hann 
keyrði Skotana niður. Strákarnir 
náðu að byggja upp nokkrar álit-
legar sóknir og áhorfendur öðluð-
ust trú á því að íslenskt mark lægi 
í loftinu.

Ekki síst þegar Eiður Smári 
fékk algert dauðafæri á teignum á 
16. mínútu en skot hans sveif yfir 
markið. Ísland átti algjörlega leik-
inn á þessum tíma og það var því 
afar blóðugt þegar áðurnefndur 
Broadfoot skallaði boltann í 
íslenska markið tveim mínútum 
síðar. Góður skalli hjá Broadfoot 
en dekkningin í teignum var ekki 
til útflutnings. Þetta var fyrsta líf 
Skota í leiknum og mark. Afar 
sárt.

Íslenska liðið var eðlilega nokk-
uð slegið við markið og mesta 
púðrið fór úr leik liðsins í kjölfar-
ið. Það var minni hreyfing á mönn-
um og ekki sami broddur í sókn-
inni og fyrr í leiknum. 

Skotarnir að sama skapi voru 
ekki að gera merkilega hluti, sókn-
arleikurinn enginn hjá þeim og 
íslenska liðið hefði að ósekju mátt 
færa sig framar á völlinn gegn 
varnarsinnuðum Skotum.

Íslenska liðið mætti mjög ákveð-
ið til síðari hálfleiks og ætlaði aug-
ljóslega að leggja allt í sölurnar til 
þess að jafna leikinn. Mesti móð-
urinn rann af Íslendingum fljót-
lega og þegar rúmur hálftími lifði 

leiks var dæmt víti á Kristján Örn 
fyrir afar klaufalegt brot. Kjartan 
gerði sér lítið fyrir og varði vítið 
en meðvitundarlausir Íslendingar 
fylgdust síðan með eins og þeir 
væru áhorfendur á meðan þrír 
Skotar kepptust um að skora 
markið. Barry Robson var maður-
inn sem kom boltanum að lokum 
yfir línuna.

Þegar tæpur stundarfjórðungur 
lifði leiks kom loks vonarneisti 
fyrir Ísland. Stephen McManus 
sló boltann með hendinni viljandi. 
Víti dæmt og McManus réttilega 
hent af velli. Eiður Smári skoraði 
örugglega úr vítinu og allt í einu 
eygði Ísland von um stig.

Veigar Páll Gunnarsson kom 
beint inn af bekknum en hann 
hefði mátt leysa Birki mikið fyrr 
af. Hermann fór fram og Ísland 
lagði allt í sölurnar til þess að 
jafna leikinn á lokamínútunum.

Sem fyrr gekk íslenska liðinu 
afar illa að skapa sér færi og það 
var ekki fyrr en á lokamínútu 
venjulegs leiktíma sem Heiðar 
Helguson fékk dauðafæri en skot 
hans var mjög slakt. Þar með fór 
síðasta von Íslands um stig í leikn-

um og Skotar fögnuðu innilega 
stigunum þremur þegar slakur 
belgískur dómari leiksins flautaði 
leikinn af.

Niðurstaðan mikil vonbrigði 
enda leikur Íslands ágætur á köfl-
um. Leikmenn gerðu sig aftur á 
móti seka um klaufamistök og ein-
beitingarleysi og fyrir það var 
refsað grimmilega. Á sama tíma 
nýtti íslenska liðið ekki færin sín 
og þá er ekki að sökum að spyrja.

Þess utan lá íslenska liðið lengst-
um allt of aftarlega og miðjumenn 
liðsins hefðu mátt styðja mikið 
betur við sóknarleikinn. Fyrir-
gjafir oft líka daprar og nær und-
antekningalaust of fáir menn í 
baráttunni í teignum.

Batamerkin á leik liðsins eru 
aftur á móti mikil og ljóst að Ólaf-
ur Jóhannesson stendur sig ágæt-
lega við að blása lífi í brunarúst-
irnar sem hann tók við á sínum 
tíma. Það er miklu meiri vilji, bar-
átta, andi og sjálfstraust í liðinu 
en í síðustu keppni. Ofan á þetta 
verður Ólafur að halda áfram að 
byggja því efniviðurinn er svo 
sannarlega til staðar. 

 henry@frettablaðið

Sárt tap gegn Skotum í Dalnum
Skotar unnu sætan sigur á Íslandi, 1-2, á Laugardalsvelli í gær. Einbeitingarleysi og klaufaskapur kostaði 

íslenska liðið stig í leiknum. Batamerkin eru þó mikil á leik liðsins.

BULLULÆTI Þessi stuðningsmaður Skota réð sér ekki fyrir kæti er Skotar komust í 
2-0. Stökk úr stúkunni og var handtekinn í kjölfarið. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

MEÐVITUNDARLAUSIR Barry Robson skorar hér annað mark Skota. Fylgdi eftir vítaspyrnu sem Kjartan varði. Íslensku leikmennirn-
ir stóðu meðvitundarlausir álengdar og horfðu á Robson skora. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Emil Hallfreðsson spilaði 
allan leikinn á vinstri kantinum og 
var auðvitað ekki ánægður með 
úrslit leiksins.

„Þetta eru vonbrigði fyrir okkur 
og byrjunina okkar. Við vonuð-
umst auðvitað eftir betri úrslitum 
í dag þannig að þetta eru gríðarleg 
vonbrigði. Mér fannst við byrja 
betur og vorum að spila vel og 
boltinn gekk ágætlega. Svo feng-
um við á okkur þetta aulamark úr 
horninu en þeir voru ekkert að 
geta af viti. 

Það kannski datt aðeins niður 
eftir að þeir komust í 1-0 og ég 
veit ekki hvort við höfum verið of 
varfærnir,“ sagði Emil og bætti 
við að þeir hefðu ekkert gefið upp 
von í hálfleik þrátt fyrir að vera 
marki undir.  

„Óli peppaði okkur upp í hálf-
leik og við vorum með stuðninginn 
hérna á heimavelli. Við kannski 
náðum ekki nægilega mikilli 
pressu fyrr en þeir skoruðu annað 

markið. Þá náðum við að halda 
boltanum og þeir duttu aðeins 
niður. Eftir að við náðum að 
minnka muninn þá fáum við færi 

sem hefði verið frábært að nýta 
og þá hefðum við verið sáttir við 
niðurstöðuna,“ sagði Emil í sam-
tali við Fréttablaðið.   - sjj

Emil Hallfreðsson átti fínan leik en var afar svekktur í leikslok:

Þetta eru gríðarleg vonbrigði

SPRÆKUR Emil Hallfreðsson átti fínan leik í gær. Hann brunar hér fram hjá Darren 
Fletcher, miðjumanni Skota. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI „Við þurftum að hafa 
fyrir þessu eftir mark Íslands til 
að tryggja stigin þrjú. Ég er mjög 
ánægður með stigin. Þetta var 
erfitt eins og allir útileikir en 
mínir menn gáfu sig alla í leikinn. 
Þetta var erfitt og það verður að 
hrósa Íslandi fyrir þeirra leik.

„Nú snúum við okkur að næsta 
leik sem er við Norðmenn sem 
verður annar erfiður leikur eins 
og allir landsleikir,“ sagði George 
Burley, landsliðþjálfari Skot-
lands, sem vildi ekkert segja um 
vangaveltur skoskra blaðamanna 
um pressu eftir tap gegn Make-
dóníu í fyrsta leik. - gmi

George Burley:

Ánægður með 
stigin þrjú

FÓTBOLTI Kristján Örn Sigurðsson 
gaf Skotum vítaspyrnu á klaufa-
legan hátt og var alls ekki sáttur 
við dómara leiksins.

„Ég er ekki sammála dómaran-
um að þetta hafi verið víti en ég 
gef honum samt séns á því að 
flauta á hann. Ég á að standa í 
stað þess að fara niður í þessari 
stöðu.

Við megum ekki tapa þeim 
leikjum sem við erum betri í ef 
við ætlum að komast áfram úr 
þessum riðli þannig að þetta var 
hrikalega slæmt hjá okkur. Ég er 
alls ekki sáttur við leikinn, við 
töpum 2-1,“ sagði Kristján. - gmi

Kristján Örn Sigurðsson:

Var ekki víti

KRISTJÁN ÖRN Ósáttur við vítaspyrnu-
dóminn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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FÓTBOLTI Ítalinn knái Gianfranco 
Zola hefur ákveðið að taka við 
knattspyrnustjórastöðunni hjá 
Íslendingafélaginu West Ham, 
sem er í eigu Björgólfs Guð-
mundssonar, en samkvæmt 
heimildum fréttastofunnar Sky 
Sports mun samningur hans við 
Lundúnafélagið vera til þriggja 
ára.

„Gianfranco var alltaf fyrsti 
kostur fyrir okkur. Hann hefur 
reynslu af því að vinna með og 
móta unga knattspyrnumenn og 
það skiptir okkur miklu máli. Það 
skemmir heldur ekki fyrir að 
hann var sjálfur snilldar fótbolta-
maður á sínum tíma,“ segir 
ónafngreindur stjórnarmaður 
West Ham í viðtali í gær.  

Hinn 42 ára gamli Zola tekur 
við knattspyrnustjórastöðunni af 
Alan Curbishleys sem sagði starfi 
sínu lausu á dögunum vegna 
ósættis við stjórn félagsins. Zola 
hefur enga reynslu af þjálfun hjá 
félagsliði en hefur verið aðstoðar-
þjálfari U-21 árs landsliðs Ítala í 
þónokkurn tíma.

Zola lék sem kunnugt er með 
Chelsea í ensku úrvalsdeildinni á 
sínum tíma og var þar dáður fyrir 
snilldartakta sína og þótti 
sérstaklega öflugur í því að taka 
aukaspyrnur.

Kevin Keen, þjálfari varaliðs 
West Ham, stýrir aðalliðinu um 
helgina gegn West Brom en Zola 
tekur við liðinu eftir þann leik. 

Enn liggur ekki fyrir hver 
verður aðstoðarmaður Zola en 
Steve Clarke, einn aðstoðarmanna 
Felipe Scolari, hefur verið 
orðaður við hlutverkið.  - óþ 

Enska úrvalsdeildin:

Zola tekur við 
West Ham

TILBÚINN? Gianfranco Zola hefur enga 
reynslu af þjálfun félagsliða en hefur 
verið aðstoðarþjálfari ítalska U-21 árs 
liðsins undanfarið.  NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI „Ég er fúll yfir að hafa 
tapað leiknum en er að mörgu leyti 
ánægður með spilamennskuna. 
Við byrjum leikinn mjög sterkt og 
fengum fín færi. Við fengum svo  
á okkur mark og það drepur okkur 
í smá tíma en þó héldum við áfram 
og héldum boltanum ágætlega. 
Það er eins og oft með okkur, við 
eigum í smá vandræðum uppi á 
þriðja vallarhelming og þorðum 
ekki að fara nógu hátt,“ sagði Ólaf-
ur Jóhannesson landsliðsþjálfari í 
leikslok.

„Ég er 100% sáttur við framlag 
leikmanna inni á vellinum. Það 
var mjög auðvelt að gefast upp í 
stöðunni 2-0 en menn héldu haus 
og héldu ágætu skipulagi. Við 
tókum smá séns með því að taka 
Aron út af og setja Pálma inn á til 
að hressa upp á sóknarleikinn. 
Framlag leikmanna var til fyrir-
myndar.“

Fyrirgjafir íslenska liðsins í 
föstum leikatriðum voru ekki eins 
og þær bestar geta verið. „Við 
fengum mark úr föstu leikatriði 
sem er víti. Okkar styrkur og á að 
vera okkar styrkur er föst leik-
atriði. Við fáum reyndar mark á 
okkur úr horni sem á ekki að ger-
ast. 

„Sáttur og ekki sáttur. Það er 

endalaust hægt að þjarka um það. 
Við fengum mark úr horni í síð-
asta leik. Auðvitað skiptir máli að 
sá sem sparkar fyrir markið geri 
það vel og það er það sem við erum 
að vinna í. Auðvitað má alltaf gera 
betur.

„Betra liðið tapaði leiknum. Á 

góðum degi og þegar við leggjum 
okkur 110% fram þá erum við ekk-
ert síðri en Norðmenn og Skotar. 
Þegar við leggjum okkur alla fram 
þá gera hinir það ekki og það 
hjálpar okkur. Ég vil meina að 
Holland sé besta liðið í riðlinum 
og Makedónía næstbestir.“ - gmi

Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari var svekktur líkt og lærisveinar hans:

Betra liðið tapaði þessum leik

VILDI FÁ STIG Landsliðsþjálfari Íslands, Ólafur Jóhannesson, var afar svekktur að hafa 
tapað gegn Skotum í ágætum leik. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SVEKKELSI Grétar Rafn Steinsson átti erfitt með að leyna vonbrigðum sínum eftir 
leikinn í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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EKKI MISSA AF
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▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Sylvester og 
Tweety, Kalli kanína og félagar og Ben 10. 

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 La Fea Más Bella (146:300) 

10.15 Flipping Out (6:7) 

11.10 60 minutes

12.00 Hádegisfréttir

12.35 Neighbours

13.00 Forboðin fegurð (33:114) 

13.45 Forboðin fegurð (34:114) 

14.45 Ally McBeal (11:23) 

15.30 Friends (7:23) 

15.55 Sabrina - Unglingsnornin 

16.18 A.T.O.M. 

16.43 Ofurhundurinn Krypto 

17.08 Hlaupin 

17.18 Doddi litli og Eyrnastór 

17.28 Bold and the Beautiful

17.53 Neighbours

18.18 Markaðurinn og veður

18.30 Fréttir

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.17 Veður 

19.30 The Simpsons 9

19.55 Friends 3 (4:25) 

20.20 Celebrity Apprentice (1:14) 

21.05 Las Vegas (10:19) Enn fylgjumst 
við með lífi og störfum öryggisvarða í Mont-
ecito-spilavítinu þar sem freistingarnar eru 
óheyrilega margar fyrir spilafíkla, glæpahyski, 
fjárglæpamenn og aðrar veikgeðja sálir. 

21.50 The Kill Point (6:8) Félagar úr 
hernum ákveða eftir heimkomuna frá Írak að 
nýta herþekkingu sína til að fremja bankarán. 
Þegar planið fer úrskeiðis grípa þeir til örþrifa-
ráða og taka starfsfólk bankans og viðskipta-
vini í gíslingu. 

22.35 ReGenesis (13:13) Fulltrúar NorBAC  
halda áfram að rannsaka vafasamar framfarir 
í líftækni og hafa hemil á óprúttnum vísinda-
mönnum sem eru iðnir við að nýta sér DNA-
vísindin í eigin þágu. 

23.25 Yes 

01.00 The Wire (12:13) 

02.00 A Separate Peace 

03.30 11.14

04.55 Traveler (1:8) 

05.40 Fréttir og Ísland í dag 

08.00 Everyday People

10.00 Land Before Time XI. Invasion 
of the Tinysauruses

12.00 Manchester United. The Movie 

14.00 Everyday People

16.00 Land Before Time XI. Invasion 
of the Tinysauruses

18.00 Manchester United. The Movie 

20.00 Everything Is Illuminated   Verð-
launamynd um Ungan gyðing sem reynir að 
hafa uppi á konu í Úkraínu sem bjargaði lífi 
afa hans í seinni heimsstyrjöldinni.

22.00 Skeletons in the Closet 

00.00 Psycho 

02.00 Children of the Corn 6 

04.00 Skeletons in the Closet 

06.00 Days of Thunder 

16.35 Leiðarljós  (Guiding Light)

17.20 Táknmálsfréttir

17.25 Finnur finnur upp  (1:3) 

17.54 Lísa  (7:13) (e)

18.00 Krakkar á ferð og flugi  (14:20) 

18.25 Kallakaffi  (2:12) Íslensk gam-
anþáttaröð sem gerist á kaffihúsi sem Kalli 
og Magga, nýskilin hjón, reka. Meðal leik-
enda eru Rósa Guðný Þórsdóttir, Valdem-
ar Örn Flygenring, Lovísa Ósk Gunnarsdótt-
ir, Laddi, Davíð Guðbrandsson og Ívar Örn 
Sverrisson. (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Kastljós

20.15 Kínverskar krásir  (Chinese Food 
Made Easy) (1:6) Ching-He Huang, skær-
asta stjarnan í kínverska nútímaeldhúsinu, 
matreiðir holla og góða rétti.

20.45 Hvað um Brian?  (What About 
Brian?) (20:24) 

21.30 Trúður  (Klovn IV) (5:10) Dönsk 
gamanþáttaröð um uppistandarann Frank 
Hvam og líf hans. 

22.00 Tíufréttir

22.25 Sex hlekkir  (Six Degrees) (8:13) 
Bandarísk þáttaröð. Þræðirnir í lífi sex New 
York-búa tvinnast saman þótt fólkið þekk-
ist ekki neitt. 

23.10 Lífsháski  (Lost) (83:86) (e) 

23.55 Kastljós  (e)

00.30 Dagskrárlok

07.15 Rachael Ray  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Vörutorg

09.45 Óstöðvandi tónlist

15.55 Vörutorg

16.55 Life is Wild  (e)

17.45 Dr. Phil  Sjónvarpssálfræðingurinn 
dr. Phil McGraw hjálpar fólki að leysa vanda-
mál og gefur góð ráð.

18.30 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti.

19.15 Less Than Perfect  (e)

19.40 Game tíví - NÝTT  

20.10 Family Guy (8:20)  Teikinmynda-
sería fyrir fullorðna með kolsvörtum húmor 
og drepfyndnum atriðum.

20.35 30 Rock - NÝTT  Bandarísk gam-
ansería þar sem Tina Fey og Alec Baldwin 
fara á kostum í aðalhlutverkunum. Fyrsti 
þátturinn í annarri þáttaröð og Jack fær þá 
snilldarhugmynd að nota tölvutæknina til að 
setja Jerry Seinfeld í alla þætti á NBC. Sein-
feld sjálfur leikur gestahlutverk í þættinum.

21.00 House  (2:16) Bandarísk þáttaröð 
um lækninn skapstirða, dr. Gregory House 
og samstarfsfólk hans. House notar óhefð-
bundna aðferð til að velja sér hóp aðstoð-
armanna. Hann ákveður að rannsaka konu 
sem vill ekki að veikindi hennar verði gerð 
opinber þar sem hún er geimfari og ekki til-
búin að fórna ferlinum vegna veikinda.

21.50 Law & Order. Criminal Intent 
 (21:22) Bandarísk sakamálasería þar sem 
fylgst er með stórmálasveit lögreglunnar í 
New York fást við klóka krimma. 

22.40 Jay Leno  Spjallþáttur á léttum 
nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno fær til 
sín góða gesti og slær á létta strengi.

23.30 Britain’s Next Top Model (e)

00.20 Trailer Park Boys

01.10 Vörutorg

02.10 Óstöðvandi tónlist

07.00 Undankeppni HM Útsending frá 
leik Króatíu og Englendinga. 

17.00 PGA Tour 2008 - Hápunktar Að 
þessu sinni verður BMW Championship mót-
inu gerð góð skil.

17.55 Inside the PGA 

18.20 Undankeppni HM 2010 Útsend-
ing frá leik Brasilíu og Bólivíu. 

20.00 F1. Við rásmarkið Hitað upp 
fyrir Formúlu 1 kappaksturinn. Spjallþáttur þar 
sem fjallað verður um Formúlu 1 á mann-
legu nótunum. Sérfræðingar og áhugamenn 
tjá sig um allt milli himins og jarðar.

20.40 Kraftasport 2008 Sýnt frá Alþjóð-
legu Hálandaleikunum þar sem mættu til 
leiks bæði íslenskir og erlendir kraftajötnar.

21.15 10 Bestu - Eiður Smári Guð-
johnsen Sjöundi þátturinn af tíu í þátta-
röð um tíu bestu knattspyrnumenn Íslands-
sögunnar. 

22.00 Countdown to Ryder Cup Hitað 
upp fyrir Ryder Cup þar sem Evrópa og 
Bandaríkin mætast 19. - 21. september. 

22.30 NFL deildin Þáttur um NFL deildina 
þar sem leikir helgarinnar eru skoðaðir. 

23.00 Undankeppni HM Útsending frá 
leik Króatíu og Englendinga.

18.00 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Portsmouth og Man. Utd í ensku úr-
valsdeildinni.

19.40 English Premier League 

20.35 Premier League World 2008/09 
Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum hliðum.

21.05 PL Classic Matches  Newcastle 
- Manchester United, 02/03. Hápunktarnir 
úr bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvals-
deildarinnar.

21.35 PL Classic Matches  Tottenham 
- Everton, 02/03. Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

22.05 4 4 2 Heimir Karlsson og Guðni 
Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úr-
valsdeildinni ásamt valinkunnum sérfræðing-
um. Allir leikirnir, öll mörkin og umdeildustu 
atvikin á einum stað.

23.25 1001 Goals Bestu mörk úrvals-
deildarinnar frá upphafi.

00.20 Coca Cola mörkin Allir leikirnir, 
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í 
þessu magnaða markaþætti.

18.15 Fréttir og Að norðan  Endurtekið á 
klukkutíma fresti til kl 12.15 daginn eftir

20.30 Gönguleiðir  Þáttur um  áhuga-
verðar gönguleiðir á Íslandi. Endurtekið kl. 
21.30 og 22.30.  

> Tina Fey
 „Ég uppgötvaði snemma að ég gat 
aflað mér vinsælda með því að fá 
fólk til að hlæja.  Ég átti aftur á 
móti aldrei von á því að seinna 
meir myndi starfsferill minn 
byggjast upp á því.“ Fey leikur 
í þáttunum 30 Rock, en í 
kvöld hefst ný sería á  Skjá 
einum.  

Svo virðist sem ég þjáist af einhvers konar mið-viku-leti. 
Ég virðist í það minnsta vart horfa á sjónvarp nema á 
miðvikudagskvöldum. Síðastliðin letikvöld hafa það 
verið hönnuðirnir í Design Star, fallega fólkið í Britain‘s 
Next Top Model og vandamálahjúin í Sexual Healing 
sem hafa ratað inn á sjónvarpsdagskrána mína. Yfir 
Design Star leyfi ég mér dagdrauma um veggfóður og 
silkipappír og að fá útrás fyrir verslunarþörfina í gegnum 
spretti hönnuðanna í 99-króna búðum. Þótt þeir hafi 
margir hverjir verið yfirmáta hallærislegir í hönnun sinni 
er alltaf gaman að fylgjast með sköpunarferlinu. 

Britain‘s Next Top Model þarf ekki að fjölyrða um, 
sá þáttur fylgir nákvæmlega sömu formúlu og hinir frá 
Ameríkunni, Ástralíu eða Indlandi, eða hvaðan þetta 
hefur allt saman komið. Ég virðist samt vera haldin einhvers konar 
á-bak-við-tjöldin-fíkn og finnst gaman að fá pínuponsulitla innsýn í 
hvernig myndatökur ganga fyrir sig.

Sexual Healing vil ég dásama fyrir aðrar sakir, ekki 
vegna þess að hann svali gægjuþörf. Hvort hann gerir 
mikið fyrir möguleg kynlífsvandamál fólks veit ég ekki. 
Ég er hins vegar ánægð með að þættir af þessum toga 
séu sýndir hér, ekki síst vegna þess að fólkið sem leitar 
sér hjálpar hjá dr. Berman er af öllum stærðum og 
gerðum og á ýmsum aldri. Stundum er nefnilega eins 
og kynlíf tilheyri bara unga og fallega fólkinu, á borð 
við það í Britain‘s Next Top Model. Í bókum á borð við 
Súpersex, sem rataði inn á fjöldann allan af sófaborðum 
landsmanna, eða svokallaða Kynlífsbiblíu sem nú var 
að koma út, sést nefnilega varla annað en þvottabrettis-
magar og lærvöðvar á stærð við kálfa (þá sem jórtra). Ég 
er ekki frá því að það gæti sent einhverjum, óreyndum 

eður ei, kolröng skilaboð. Það er bæði ágætt að talað sé um kynlíf 
á opinskáan hátt og svo er hreint ekki verra að vera minntur á að 
grjótharðir magavöðvar tengjast iðkun þess ekki baun. 

VIÐ TÆKIÐ SUNNA DÍS MÁSDÓTTIR ER HALDIN MIÐVIKULETI

Af lærum, kálfum og gægjuþörf

21.50 The Kill Point   STÖÐ 2

21.00 House   SKJÁR EINN

20.30 Talk Show With Spike 
Feresten   STÖÐ 2 EXTRA

20.00 F1 Við rásmarkið  
  STÖÐ 2 SPORT

18.25 Kallakaffi   SJÓNVARPIÐ

Borgarveisla Barcelona

Prag

Búdapest

Kraká

Róm

Montreal
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SVT 1

10.00 Rapport  10.30 Paralympics 2008  12.25 
Fråga doktorn  13.10 Gomorron Sverige  14.00 
Rapport  14.05 Hannah Montana  14.30 
Kärleksagenterna  15.00 I drömmarnas trädgård  
15.30 Lisas sagoshow  15.45 Korthusmakaren 
och den lilla hunden  15.55 Sportnytt  16.00 
Rapport  16.10 Regionala nyheter  16.15 Go‘kväll  
17.00 Kulturnyheterna  17.15 Regionala nyheter  
17.30 Rapport med A-ekonomi  18.00 Mitt i nat-
uren  18.30 Oväntat besök  19.00 Väsenpumpen  
20.00 Debatt  20.45 Sixties  21.15 Kulturnyheterna  
21.30 Uppdrag Granskning  22.30 Det förflutna 
hälsar på  23.00 Sändningar från SVT24  

10.00 NRK nyheter  10.10 Med hjartet på rette 
staden  11.00 NRK nyheter  11.05 Jessica Fletcher  
12.00 NRK nyheter  12.05 Niklas‘ mat  12.35 
‚Allo, ‚Allo!  13.00 NRK nyheter  13.03 Fabrikken  
13.30 Dracula junior  14.00 NRK nyheter  14.10 
Hannah Montana  14.35 Edgar og Ellen  15.00 
NRK nyheter  15.10 Oddasat - nyheter på samisk  
15.25 Verdensarven  15.40 Mánáid-tv - Samisk 
barne-tv  15.55 Nyheter på tegnspråk  16.00 
Peo  16.05 Uhu  16.40 Distriktsnyheter  17.00 
Dagsrevyen  17.30 Schrödingers katt  17.55 Dyrisk  
18.25 Redaksjon EN  18.55 Distriktsnyheter  19.00 
Dagsrevyen 21  19.30 Rebus  20.40 Paralympics 
i Beijing  21.00 Kveldsnytt  21.15 Urix  21.45 
Wallenbergs  22.45 Mad TV  23.25 Kulturnytt  
23.35 Norsk på norsk jukeboks 

20.00 Reynslunni ríkari  Umsjón: Ásdís 
Ólsen. 

20.30 Óli á Hrauni  Umsjón: Ólafur 
Hannesson. Gestir: Viðar Guðjohnsen og 
Einar Skúlason. 

21.00 Neytendavaktin  Umsjón: Ragn-
hildur Guðjónsdóttir Gestur: Sigríður Dögg 
Arnardóttir.   

21.30 Í nærveru sálar  Umsjón: Kolbrún 
Baldursdóttir. Gestir: Baldur Sigurðsson dós-
ent og Hreindís Ylfa.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn. 

10.00 DR Update - nyheder og vejr  10.10 Penge  
10.35 Aftenshowet  11.00 Aftenshowet 2. del  
11.25 Grøn glæde  11.50 Hvad er det værd?  
12.20 Supernabo  12.50 Nyheder på tegnsprog  
13.00 DR Update - nyheder og vejr  13.10 Boogie 
Mix  13.35 Pigebandet Frank  14.00 Boogie Lørdag  
14.30 Pucca  14.35 Den amerikanske drage  
15.00 Gepetto News  15.30 Fandango  16.00 
Aftenshowet  16.30 TV Avisen med Sport  17.00 
Aftenshowet med Vejret  17.30 Rabatten  18.00 
Den store dag  19.00 TV Avisen  19.25 Jersild Live  
19.50 SportNyt  20.00 Landsbyhospitalet  20.45 
The Outsiders  21.55 Min afrikanske forbindelse 
- Tanzania  22.20 Konverteret kærlighed  

16.00 Hollyoaks (13:260) Hágæða bresk 
unglingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa 
Hollyoaks í Chester. 

16.30 Hollyoaks (14:260) 

17.00 Seinfeld (16:24) 

17.30 Talk Show With Spike Ferest-
en (15:22) 

18.00 The Dresden Files (5:13) 

19.00 Hollyoaks (13:260) 

19.30 Hollyoaks (14:260) 

20.00 Seinfeld (16:24) 

20.30 Talk Show With Spike Ferest-
en (15:22) Spike Feresten er einn af höfund-
um Seinfeld og Simpsons. 

21.00 The Dresden Files (5:13) Harry 
Dresden er enginn venjulegur maður, hann 
er galdramaður og notar hæfileika sína við 
að upplýsa sakamál. Harry á sér dökka for-
tíð en hefur nú ákveðið að nýta sér reynsl-
una til góðs.

22.00 Hotel Babylon (5:8) Þættirnir ger-
ast á hóteli fína og fræga fólksins í London. 
Charlie Edwards hótelstjóri þar og sér til þess 
að starfsfólkið hafi hugann við það þrennt 
sem öllu máli skiptir; þjónustu, þagmælsku 
og þjórfé. 

22.55 Ghost Whisperer (43:44) 

23.40 Tónlistarmyndbönd frá Skíf-
an TV  

06.05 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Litla flugan
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt

14.03 Á tónsviðinu
15.03 Útvarpssagan: Dyr standa opnar
15.30 Heimsauga
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Seiður og hélog
19.27 Tónlistarkvöld Útvarpsins
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Útvarpsleikhúsið: Furðuverkið
23.10 Tónleikur
00.07 Næturtónar

Einn vinsælasti raunveru-
leikaþáttur allra tíma hefur 
nú verið færður upp á 
hærra plan. Auðkýfingur-
inn Donald Trump leiðir 
saman misstórar og skærar 
stjörnur í hörkuspennandi 
markaðs- og fjáröflunar-
keppni. Meðal þátttakenda, 
í þessari skemmtilegustu 
Apprentice-seríu til þessa, 
eru fyrrverandi hnefa-
leikameistarinn Lennox 
Lewis, Kiss-rokkarinn Gene Simmons og Piers Morgan, dómari úr America’s 
Got Talent, leikarinn Stephen Baldwin, ólympíumeistarinn Jennie Finch, 
ofurfyrirsætan Carol Alt, Playboy-kanínan Tiffany Fallon, Sopranos-leikarinn 
Vincent Pastore og fimleikastjarnan Nadia Comaneci.

STÖÐ 2 KL. 20.20
Celebrity Apprentice Þeir Sverrir Bergmann og Ólafur Þór 

Jóelsson snúa aftur á skjáinn og 
halda áfram að fjalla um allt það 
nýjasta í tækni, tölvum og tölvuleikj-
um. Í fyrsta þættinum verður meðal 
annars farið yfir nýjustu leikina, sýnt 
frá leikjasýningunni í Leipzig, tölvu-
leikurinn Facebreaker gagnrýndur og 
Esports-leikjamótið skoðað. 

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Game tíví, NÝTT
Skjáreinn kl. 19.40

▼

VERSLAÐU ATVINNUBÍLA AF ÞEIM SEM GETA ÞJÓNUSTAÐ ÞIG!

Renault Kangoo
Mest seldi atvinnubíll íslands
   á frábæru tilboðsverði.

Eigum örfá eintök eftir af einum vinsælasta atvinnubíl fyrr og síðar, Renault Kangoo. Nýr 
Kangoo er á leiðinni til landsins og því höfum við ákveðið að selja nokkur eintök af eldri 
gerðinni á ótrúlegu verði. Ráðgjafar okkar eru tilbúnir við símann. Hringdu í 575 1224
eða sendu fyrirspurn á arnif@bl.is til að tryggja þér eintak. Fyrstir koma, fyrstir fá!

LAGERLOSUN
LAGERLOSUN Á VINSÆLASTA ATVINNUBÍL FYRR OG SÍÐAR. FYRSTIR KOMA FYRSTIR FÁ.

SAGA flotastjórnun
Með hverjum Kangoo fylgir frí uppsetning á 
SAGA staðsetningartæki og hugbúnaði frá ND
og 2 mánaða áskrift án endurgjalds.
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LÁRÉTT
2. teikning af ferli, 6. þys, 8. fæða, 9. 
atvikast, 11. fyrir hönd, 12. sjúga, 14. 
steintegund, 16. tónlistarmaður, 17. 
skaut, 18. drulla, 20. sjó, 21. fimur.

LÓÐRÉTT
1. yndi, 3. guð, 4. plöntutegund, 5. 
skip, 7. flík, 10. skammstöfun, 13. 
ósigur, 15. torveld, 16. kóf, 19. slá.

LAUSN

„Ég fæ mér lýsi, AB-mjólk með 
vínberjum og All Bran-flögum, 
appelsínusafa frá Sól, kaffi latte 
með nýmjólk og hafrakex með 
rúsínum. Lýsið og appelsínu-
saf inn eru fastir liðir.“ 

Hjörleifur Valson fiðluleikari.

LÁRÉTT: 2. graf, 6. ys, 8. ala, 9. ske, 
11. pr, 12. totta, 14. kvars, 16. kk, 17. 
pól, 18. aur, 20. sæ, 21. frár. 

LÓÐRÉTT: 1. lyst, 3. ra, 4. alparós, 5. 
far, 7. skokkur, 10. etv, 13. tap, 15. 
slæm, 16. kaf, 19. rá. 

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8

 1  Vegamótastíg í Reykjavík.

 2 Taílands.

 3 Silja Hauksdóttir.

Baggalútur hamast nú við að klára nýju plöt-
una sína, Nýjasta nýtt. Eitt af síðustu verkun-
um er að taka upp gestasöng Eiríks Hauksson-
ar sem Baggalútar flytja sérstaklega inn frá 
Noregi af því tilefni. 

„Það hvarflaði aldrei að okkur að fá einhvern 
annan til að syngja þetta lag,“ segir Baggalút-
urinn Guðmundur Pálsson. „Og sem betur fer 
fannst gat í þéttskipaðri stundarskrá Eiríks til 
að þetta gæti orðið.“

Mikill viðbúnaður er vegna komu Eiríks. Á 
dagskrá sem Baggalútsmenn hafa tekið saman 
fyrir söngvarann er meðal annars heimsókn í 
Bláa lónið, skoðunarferð um Þingvelli, Gull-
foss og Geysi auk þess sem Eiríkur óskaði sér-
staklega eftir að fá að renna fyrir lax. „Hann 
verður auðvitað í svítu í miðbænum og við 
reddum honum einkabílstjóra. Hann bað um 
ýmislegt góss til að hafa til taks í stúdíóinu, 
Lindubuff og Diet-Grape, sem var mikið basl 
að finna, og rakakrem. Rakakrem er honum 
mjög mikilvægt. Við urðum auðvitað við öllum 
þessum kröfum enda ekki á hverjum degi sem 
svona stórstjarna kemur til landsins.“ 

Eiríkur syngur soul-lag um reykingar og 

mun dvelja hérlendis fram yfir 
helgi. Aðrir gestir á plötunni 
verða söngkona Hjaltalín, 
Sigríður Thorlacius, og Bragi 
Valdimar, texta- og lagahöf-
undur Baggalúts. „Bragi 
gerði þá kröfu núna að fá 
að syngja eitt lag. Hann 
hefur aldrei gert það 
áður og því má eigin-
lega segja að hann 
sé gestasöngvari.“

Fram kom í 
Fréttablaðinu í 
sumar að Engil-
bert Jensen hefði 
verið of dýr fyrir 
Baggalút. „Hann 
átti að syngja smá 
kafla í hinum 
umdeilda nauðgunar-
hvatningarsöng, en ég 
gerði það nú bara 
sjálfur,“ segir Guð-
mundur. „Nei, hann 

var ekkert of dýr fyrir okkur. Þetta snerist 
frekar um það hversu mikið menn voru 
tilbúnir að borga fyrir að fá Engilbert Jen-
sen.“ - drg

Baggalútur flytur inn Eika Hauks

Það vakti mikla athygli í þjóðfé-
laginu þegar dýrasta lóð Íslands-
sögunnar var boðin til sölu. Þetta 
var í mars síðastliðnum þegar 
góðærið var enn á fullu gasi. Í 
boði var 3.630 fm eignarlóð á 
Arnarnesinu og var ásett verð 
hálfur milljarður.

„Það kom eitt tilboð,“ segir 
Arnbjörn Arason, fasteignasali 
hjá Remax, sem hafði umsjón 
með sölunni. „Mér fannst það til-
boð mjög gott en eigendurnir 
vildu halda sig við upphaflega 
verðið.“

Í raun var verið að selja tvær 
eignarlóðir í einum botnlanga. Á 
lóðunum standa nú tvö einbýlis-
hús. Hugmyndin var að kaupand-

inn rifi bæði húsin og byggði eitt 
stórt í staðinn. Hann hefði getað 
komið sér upp rammgerðu hliði 
og haft það huggulegt í nýja hús-
inu í botnlanganum. „Satt að 
segja dofnuðu vonir eigendanna 
mjög hratt um að geta selt á upp-
setta verðinu,“ segir Arnbjörn. 
„Þeir búa þarna og líður mjög vel 
og því liggur þeim ekkert á að 
selja. Ætli þeir séu ekki bara að 
bíða eftir næsta góðæri.“ - drg

Dýrasta lóð landsins enn óseld

FRÁ ARNARNESI Eitt tilboð kom í dýru 
lóðina en því var hafnað.

EINKABÍLSTJÓRI, DIET-GRAPE OG RAKAKREM 
Baggalútur varð við öllum óskum Eiríks 

Haukssonar, enda ekki á hverjum degi sem 
svona stórstjarna kemur til landsins.

„Mér líst bara mjög vel á þetta,“ 
segir Sveppi, sem verður aðalleik-
arinn í nýrri sjónvarpsþáttaröð, 
Umbinn, sem er í undirbúningi. 
Þættirnir verða í heimildarmynd-
arstíl, eða „mockumentary“, og 
fjalla um seinheppinn náunga sem 
vill feta í fótspor Einars Bárðar-
sonar sem næsti umboðsmaður 
Íslands. „Þetta er karakter sem við 
erum að móta,“ segir Sveppi, sem 
líst vel á að feta í fótspor Einars. 
„Ég fíla hann ágætlega, það er ekki 
annað hægt.“ 

Kristófer Dignus, sem leikstýrir 
þáttunum ásamt Reyni Lyngdal, 
fékk hugmyndina eftir að hafa lesið 
bók Arnars Eggerts Thoroddsen 
um Einar Bárðarson, Öll trixin í 
bókinni, sem kom út fyrir síðustu 
jól. „Umboðsmenn á Íslandi eru 
allir frekar sérstakir. Þetta eru 
draumóramenn með stórt egó en 
samt flottir náungar,“ segir Krist-
ófer.

Þættirnir verða í anda kvikmynd-
arinnar Spinal Tap og þáttanna The 
Office sem hafa notið mikilla vin-
sælda. „Við ætlum að reyna að brúa 
bilið milli skáldskapar og raun-
veruleika og komum með alvöru-
persónur inn í,“ segir hann og nefn-
ir til sögunnar stjörnur á borð við 
Bubba Morth ens, Björgvin Hall-
dórsson og Birgittu Haukdal.

Kristófer fékk handritsstyrk frá 
Kvikmyndasjóði Íslands vegna 
Umbans og er langt á veg kominn 
með undirbúninginn. Viðræður 

standa yfir við Stöð 2 um að 
sýna þættina á næsta ári en 
Pegasus annast framleiðsl-
una.  

Kristófer hefur fleiri 
járn í eldinum því hann 
undirbýr einnig tólf sjón-
varpsþætti byggða á 
bók Ólafs Hauks 
Símonarsonar, 
Fólkið í blokk-
inni. „Ég setti 
mig í samband 
við Ólaf og 
honum leist vel 
á mig. Þetta er 
barna- og ungl-
ingasaga en er 
eins og svo margt 

sem Ólafur Haukur gerir, eitthvað 
sem fjölskyldan getur horft á 
saman,“ segir Kristófer, sem á í 
viðræðum við Ríkissjónvarpið 
um sýningu þessara þátta. Þess 
má geta að söngleikurinn Fólk-
ið í blokkinni verður sýndur í 

Borgarleikhúsinu í vetur 
sem er einmitt 
byggður á sömu bók. 

 freyr@frettabladid.is

SVERRIR ÞÓR SVERRISSON:  FETAR Í FÓTSPOR EINARS BÁRÐARSONAR

Nýr umboðsmaður Íslands

SVERRIR ÞÓR SVERRISSON Sveppi fer með aðalhlutverkið í þáttunum Umbinn sem 
verða að öllum líkindum sýndir á Stöð 2.  FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

KRISTÓFER DIGNUS Leikstjórinn knái er 
með tvö spennandi verkefni í burðar-
liðnum.

EINAR BÁRÐARSON 
Einar var í aðalhlut-

verki í bókinni Öll trixin 
í bókinni, sem kom út 
fyrir síðustu jól.

Það verður nóg að gera hjá leik-
aranum Atla Þór Alberts-
syni í vetur. Hann leikur 
í tveimur sýningum hjá 
Borgarleikhúsinu, meðal 
annars hinni ótrúlega 
vinsælu Fló á skinni 
sem getur kallað 
á átta sýningar á 
viku. Jafnframt 
mun Atli áfram 
stjórna útvarps-
þættinum Frá A til J ásamt félaga 
sínum Jóhanni G. Jóhannssyni. Í 
ofanálag réði hann sig nýlega sem 
kynningarfulltrúa hjá Ríkisútvarp-
inu.

Nöglin, dægurmálaverð-
laun tímaritsins Monitor, 
verður afhent í fyrsta 
sinn í kvöld. Verðlauna-
afhendingin fer fram á 

Apótekinu og er búist 
við veglegri veislu hjá 
Atla Fannari Bjarka-
syni ritstjóra og hans 
fólki. Meðal þeirra 
sem eru á gestalistan-
um eru fótboltamenn-
irnir Eiður Smári 
Guðjohnsen og Her-
mann Hreiðarsson, 

þó að ólíklegt verði að teljast að 
þeir geti mætt, Hollywood-leikkon-
an Anita Briem, sálfræðineminn 
Ásgeir Kolbeinsson, tónlistarfólk-
ið Högni Egilsson, Svala Björg-
vins og Bergur Ebbi Benedikts-
son auk miðborgarstjórans Jakobs 
Frímanns Magnússonar.

Þorvaldur H. Gröndal – Doddi 
í Trabant – er genginn í Motion 
Boys. Doddi spilaði á trommur í 
Trabant en er nú kominn á bassa 
og kemur í staðinn fyrir Vidda, 
sem var líka í Trabant. Þetta er í 
annað skipti sem Doddi hleypur í 
skarðið fyrir Vidda því um 
árið tók hann við bass-
anum þegar Viddi hætti 
í hljómsveitinni Kanada. 
Motion Boys æfir nú 
á fullu til að geta fylgt 
plötunni Hang on 
eftir á tónleikum. 
Platan kemur út 1. 
október. - hdm, / drg

FRÉTTIR AF FÓLKI

www.takk. is

Auglýsingasími

– Mest lesið
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BAKÞANKAR
Ólafs Sindra 
Ólafssonar

OMXI15 var 3.980,37 klukkan 
13.30 þegar ég settist niður til 

að borða samlokuna mína eftir 
erfiðan morgun. Skynsemin segir 
að sjálfsögðu að tilbúin, bragðlaus 
og rándýr samloka úr kæliborði 
klukkubúðar sé það síðasta sem 
maður ætti að festa kaup á þegar 
úrvalsvísitölur falla allt í kringum 
mann og kreppan gægist yfir flís-
klæddu öxlina á afgreiðslustelp-
unni. En ég ræð bara ekki við 
mig.

OG ég er ekki einn. Þegar fellur 
að í fjármálum virðist fyrsta hug-
boð hvers Íslendings ekki vera að 
skila flottu leigumálverkunum 
aftur til Borgarbókasafnsins eða 
skipta úr nýsjálensku nautakjöti 
yfir í folaldahakk í kvöldmatinn. 
Nei, það væri skammarlegt. 
Fyrsta verkið er vitanlega að 
sækja um Premium American 
Express kort, panta skíðaferð til 
Ítalíu fyrir veturinn, klæða börnin 
upp í 20.000 króna vetrarföt sem 
þau vaxa upp úr í tæka tíð fyrir jól 
og stofna nokkrar uppboðssíður á 
Netinu.

KREPPA er gullið tækifæri fyrir 
venjulegan Íslending til að slá um 
sig. Sanna fyrir nágrannanum að 
svona kreppuskot hafi engin áhrif 
á daglegt líf. Þvert á móti geti það 
jafnvel verið til góðs. Það grisjar 
fátæka lýðinn af uppáhalds-
pöbbn um og hækkandi bensín-
verðið bætir umferðina á Miklu-
brautinni til muna þegar 
aumingjarnir á 5 ára gömlu smá-
bílunum hafa ekki lengur efni á 
öðru en strætó.

ÞETTA er auðvitað ekki eintóm 
hamingja; nú þegar allir keppast 
um að sanna kreppuónæmi sitt er 
orðið ansi þröngt um mann í borð-
salnum á Silfrinu, til að mynda. En 
útsjónarsamir sjá auðvitað björtu 
hliðarnar á því – það eru þá fleiri 
sem heyra þegar ég panta dýrustu 
þrúguna á vínseðlinum. Heppileg-
ast væri auðvitað ef einhver blaða-
maður væri svo viðstaddur líka.

SAMLOKUKAUPIN mín sönn-
uðu reyndar eflaust ekkert fyrir 
afgreiðslustelpunni í grænu flís-
peysunni, annað en það að ég er 
búinn að eyðileggja bragðlaukana 
mína fyrir löngu. Verst að ég var 
ekki með nógu snöggan gikkfing-
ur til að tryggja mér miða á sautj-
ándu minningartónleikana um 
Villa Vill. Það hefði aldeilis sýnt 
fram á að kreppan bítur ekki á 
mér. Kannski ég skelli mér í bíó í 
kvöld í staðinn. Helst á íslenska 
mynd.

Stríð er friður - 
kreppa er góðæri

Í dag er fimmtudagurinn 
11. september, 255. dagur ársins.

6.40 13.24 20.06
6.22 13.09 19.54
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Engin 
útborgun!
Frábær símatilboð hjá Vodafone.  Þú borgar ekkert út, 
afborganir dreifast á 12 mánuði á kreditkort.  Auk þess 
færðu 2.000 kr. inneign í hverjum mánuði í heilt ár.

Lifðu núna
*Gildir um gagnaflutninga innanlands.

Þú færð 2.000 kr. inneign á mánuði

Sony Ericsson W890i
• Afborgun 4.000 kr. á mánuði í 1 ár
• 2.000 kr. inneign á mánuði í 1 ár
• 500 MB niðurhal á mánuði í 1 ár*

0 kr. út

Sony Ericsson W910i
• Afborgun 4.000 kr. á mánuði í 1 ár
• 2.000 kr. inneign á mánuði í 1 ár
• 500 MB niðurhal á mánuði í 1 ár*

0 kr. út
Nokia E51
• Afborgun 3.000 kr. á mánuði í 1 ár
• 500 MB niðurhal á mánuði í 1 ár*

0 kr. út


