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Allt sem þú þarft... ...alla daga

Fréttablaðið er með 46% meiri 
lestur en 24 stundir og 116% 

meiri lestur en Morgunblaðið.

étt bltt bl ð er me 46% me
og 116

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið
18–49 ára. Könnun Capacent í maí–júlí  2008.

Sími: 512 5000

LAUGARDAGUR
27. september 2008 — 263. tölublað — 8. árgangur

En það er nú kannski ekki 

öll nótt úti enn, það getur 

vel verið enn þá að samningar 

náist.

ÁSGEIR JÓNSSON 
GREININGARDEILD KAUPÞINGS

FJÖLMIÐLAR Dagbók Þráins 
Bertelssonar fagnar þriggja ára 
afmæli í dag. 

Þráinn hóf að 
deila daglegum 
dagbókarfærsl-
um einu sinni í 
viku með 
lesendum 
Fréttablaðsins á 
haustdögum 
2005. Þar greinir 
hann bæði frá 
persónulegum 
atburðum í lífi sínu og rýnir í 
samfélagið eins og honum einum 
er lagið. Hann hefur ekki misst úr 
viku síðan og er dagbókarfærslan í 
dag því sú 156. í röðinni. 

Þráinn kveðst heldur glaður með  
áfangann, hann hafi aldrei áður 
haldið dagbók yfir svo langan 
hluta af lífi sínu. Í dag trúir Þráinn 
dagbókinni fyrir handriti að 
grínmynd um kreppuna, en einnig 
er fjallað um samkvæmislíf, 
hugsjónamenn og prinsessufemín-
isma. - sjá síðu 18 

Samtímaspegill á tímamótum:

Dagbók Þráins 
þriggja ára 

ÞRÁINN 
BERTELSSON.

BJART EYSTRA   Í dag verða víðast 
suðvestan 8-13 m/s. Bjart austan 
og suðaustan til annars skúrir og 
hætt við slydduéljum á hálendinu. 
Hiti 5-10 sig en um eða yfir frost-
marki á fjöllum.
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LÖGGÆSLUMÁL Jóhann R. Bene-
diktsson, lögreglustjóri á Suður-
nesjum, segir að eftir að Stefán 
Eiríksson hætti í dómsmálaráðu-
neytinu skorti fagþekkingu þar.

„Það skortir tiltakanlega sér-
þekkingu á löggæslumálum innan 
ráðuneytisins. Af því að ráðuneyt-
ið er of veikt til að sjá um verk-
efnið hefur það í auknum mæli 
hallað sér að embætti Ríkislög-
reglustjóra. Þar reka menn pólitík 

sem mér hugnast ekki,“ segir 
Jóhann.

Jóhann lætur af störfum 1. okt-
óber, en hann segist hafa boðist til 
þess að hætta í mars. „Ég var 
ósammála hugmyndum Björns 
Bjarnasonar um uppskiptingu 
embættisins og vildi frekar hætta 
en að innleiða þær. Björn vildi 
hins vegar hafa mig áfram, sagði 
engan mann betri en mig til verks-
ins.“

Jóhann segir stjórnunarhætti 
Björns Bjarnasonar vera gamal-
dags og vonandi á leið út úr stjórn-
kerfinu. „Sá hroki og virðingar-
leysi sem einkennir stjórnun hans 
tilheyrir öðrum tíma,“ segir hann. 
Hann nefnir sem dæmi að ósk 
embættis hans um fund um fjár-
mál hafi ekki einu sinni verið svar-
að. Þá hafi honum fyrirvaralaust 
verið kippt út úr stjórn Landa-
mærastofnunar Evrópu. - kóp

Jóhann R. Benediktsson segir þekkingu vanta í dómsmálaráðuneytið:

Dómsmálaráðuneytið of veikt

FÓLK Gísli Örn Garðarsson mun 
fara með hlutverk Don Juan í hinu 
virta leikhúsi Royal Shakespeare 

Company. Ný 
leikgerð er 
byggð á 
óperunni Don 
Giovanni en 
gerist í Bret-
landi á pönkt-
ímabilinu. 

Leikhúsið er 
af mörgum talið 
það stærsta í 
Bretlandi, ef 

ekki heiminum öllum. Þar hafa 
stórleikarar á borð við Laurence 
Olivier, Peter O‘Toole, Ben 
Kingsley og Kenneth Branagh 
áður leikið. „Þetta er stór rulla 
sem maður verður að prófa,“ 
segir Gísli.  - hdm/ sjá síðu 42

Gísli Örn Garðarsson:

Íslenskur Don 
Juan í Bretlandi

GÍSLI ÖRN 
GARÐARSSON

ALLIR BÍLAR Á EINUM 
STAÐ - Á KLETTHÁLSI

Komdu árisastóraopnunarhátíðokkar íGrafarvogiÞANN 4. októberkl. 8

Korputorg, 112 REYKJAVÍK

Vorstraumar í rigningunni

FERSKIR STRAUMAR Á 
TÍSKUVIKUNNI Í MÍLANÓ

34

VEÐRIÐ Í DAG

BEITT EINS OG HNÍFUR
Shirin Neshat er ekki 
vinsæl meðal klerka-
stjórnarinnar í Íran 
en vopnið hennar er 
listin.  
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● HÖNNUNEndurunnin hönnun
● HEIMILIÐForláta borðstofuborð

● INNLIT
Gamalt og nýtt í bland

Gengið frá greiðslumatiSótt

Á ils.is getur þú:

EFNAHAGSMÁL Tilkynning Seðla-
banka Íslands um að gjaldmiðla-
skiptasamningar hafi ekki tekist 
við seðlabanka Bandaríkjanna 
er ófullnægjandi að mati við-
mælenda Fréttablaðsins.

Í ljósi þess að seðlabanki 
Bandaríkjanna hefur nú gert tví-
hliða gjaldmiðlaskiptasamninga 
við fjóra norræna seðlabanka 
„til að leysa úr bráðaþörf fyrir 
Bandaríkjadali sem upp kom í 
viðkomandi löndum“, greindi 
Seðlabanki Íslands frá því í gær 
að hann hefði einnig átt í viðræð-
um við bandaríska bankann.

„Ekki voru taldar ástæður eða 
efni til þess að gera á þessu stigi 

samning við Seðlabanka Íslands,“ 

segir þar. Þá er tekið fram að „alls 
ekki“ sé útilokað að slíkur samn-
ingur verði gerður síðar.

Gylfi Arnbjörnsson, fram-
kvæmdastjóri ASÍ, segir orðalag-
ið benda til að „við höfum viljað og 
þeir hafnað“. Mat bankans á lausa-
fjárstöðunni sé „svo víðs fjarri 
mati allra annarra að það eitt og 
sér er verulegt áhyggjuefni“.

Edda Rós Karlsdóttir hjá grein-
ingardeild Glitnis segir að yfirlýs-
ingin virðist fyrst og fremst til 
þess fallin að slá á þann orðróm að 
Seðlabankinn aðhafist ekki neitt. 
Bankinn vilji róa markaði með því 
að taka fram að hann hafi ekki 
fengið endanlegt afsvar.

„Það er ljóst að seðlabanki 
Bandaríkjanna byrjaði á því að 
veita stærstu seðlabönkunum lán-
alínur. Í annarri umferð er komið 
að Norðurlöndunum. Það er von-
andi að við séum þá í næstu deild 
þar fyrir neðan, ásamt löndum 
sem eru með hávaxtamyntir, eins 
og Nýja-Sjáland,“ segir hún.

Ásgeir Jónsson í greiningar-
deild Kaupþings segir „mjög sér-

kennilegt“ að bankinn hafi ekki 
skýrt frá þessu fyrr. „Þetta mun 
hafa neikvæð áhrif á gengið. En 
það er nú kannski ekki öll nótt úti 
enn, það getur vel verið enn þá að 
samningar náist,“ segir Ásgeir.

Ingimundur Friðriksson seðla-
bankastjóri bætir því við tilkynn-
inguna að hagsmunir seðlabanka 
Bandaríkjanna hafi ráðið því að 
hann samdi við hina bankana. 
Bandaríski bankinn hafi talið sig 
hafa beinan hag af því að liðka til á 
millibankamörkuðum á hinum 
Norðurlöndunum.

Um stefnu banka síns, meðal 
annars um gjaldeyrisforðann, 
segir Ingimundur að hún sé 
óbreytt.  - kóþ, msh, jse, ikh / sjá síðu 4

Seðlabankinn skýri málið
Útskýringar Seðlabankans um að samningar við seðlabanka Bandaríkjanna hafi ekki tekist vekja spurn-

ingar að mati sérfræðinga. Seðlabankinn segist enn ekki hafa fengið endanlegt afsvar.

SKRIFAÐ Í SANDINN Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu spilar sinn mikilvægasta leik frá upphafi kl. 14.00 í dag gegn Frökk-
um. Jafntefli dugar til þess að tryggja liðinu þátttökurétt í lokakeppni EM. Það yrði í fyrsta skipti sem A-landslið í knattspyrnu 
kæmist í úrslit á stórmóti. Stelpurnar fóru á ströndina í gær þar sem þær skrifuðu „Áfram Ísland“ í sandinn.    FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Örn, er rukkað á kílóið í þess-
um bransa?

„Nei. Er ekki örn rándýr?“

Örn Árnason leikari er dýrasti veislustjóri 
landsins samkvæmt Jóhanni G. Jóhanns-
syni, sem rekur umboðsskrifstofu sem 
sérhæfir sig í veislustjórn.

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is
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69.90069.900Tækifærisverð: 69.900 kr. stgr.
(Verð áður: 89.800 kr.)

Tæki færi
í september

Nauðsynlegt forðabúr fyrir veturinn.
225 lítra. Orkuflokkur A+.
Sparneytin og hæfilega stór kista
fyrir venjulegt heimili.
H x b x d = 88,5 x 112 x 66 sm.

Frystikista
GT 26MA00

ENGLAND, AP Svissneskur ofurhugi 
flaug í gær yfir Ermarsund með 
heimasmíðaðan eldflaugaknúinn 
væng á bakinu. Eftir um tíu mín-
útna flug frá frönsku hafnarborg-
inni Calais lenti Yves Rossy heilu 
og höldnu í fallhlíf skammt frá 
Hvítuklettum við Dover á Eng-
landi. 

Rossy hóf hið 35 kílómetra flug 
með því að láta varpa sér út úr 
flugvél í um 2.500 metra hæð yfir 
Calais og setja þá eldflaugarnar á 
baki sér í gang. Eftir gangsetn-
ingu eldflaugamótoranna er lítið 
hægt að stýra nema með því að 
beita líkamanum. Koltrefjavæng-
urinn vegur um 55 kíló með full-
um eldsneytistönkum og eldflau-
gamótorunum fjórum. 

„Þetta var fullkomið,“ sagði 
Rossy eftir lendinguna, stoltur af 
hinu óvenjulega afreki sínu. 

Ofurhugaflug Rossy var ætlað 

að heiðra minningu franska flug-
frumkvöðulsins Louis Bleriot, sem 
fyrstum tókst að fljúga flugvél 

yfir Ermarsund, sömu leið og 
Rossy fór. Það var árið 1909. 
 - aa

Svissneskur ofurhugi lét draum sinn rætast í gær: 

Á eldflaugavæng yfir Ermarsund

AFREKI FAGNAÐ Aðstoðarmenn Rossy sprauta kampavíni yfir hann eftir lendinguna í 
Dover. Eldflaugavængurinn sést fyrir aftan hann.   FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
ákært ungan mann fyrir að skarta 
lögreglubúningi á almannafæri í 
óleyfi.

Manninum, sem er frá Fáskrúðs-
firði og er rúmlega tvítugur að 
aldri, er gefið að sök að hafa notað 
einkennisbúning lögreglu opinber-
lega í Reykjavík í mars á þessu ári. 
Búningurinn samanstóð af buxum, 
jakka, bindi og skyrtu. Maðurinn 
er vegna þessa háttalags ákærður 
fyrir brot gegn valdstjórninni. - jss

Ungur maður ákærður:

Skartaði löggu-
búningi í óleyfi

BANDARÍKIN, AP George W. Bush 
Bandaríkjaforseti tjáði Banda-
ríkjaþingi í gær að það yrði að axla 
ábyrgð og samþykkja löggjöf um 
björgunaráætlun stjórnvalda fyrir 
fjármálakerfi landsins. 

Það voru Bush mikil vonbrigði 
að þingið skyldi ekki afgreiða lögin 
á fimmtudag en það voru þing-
menn úr hans eigin flokki sem 
neituðu að samþykkja lögin 
óbreytt. Samningaviðræður stóðu 
yfir í gær en óljóst var um lyktir. 

Samkvæmt áætluninni á að 
heimila ríkissjóði Bandaríkjanna 
að kaupa upp ónýtar kröfur og 
„eitraða“ skuldabréfavafninga 
fjármálastofnana fyrir allt að 700 
milljarða dala, andvirði um 64.000 
milljarða króna. - aa

Ekkert samkomulag vestra: 

Bush biðlar til 
þingheims

GEORGE W. BUSH Forsetinn fékk flokks-
bræður upp á móti sér.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FINNLAND Búið er að bera kennsl á 
öll fórnarlömb Matti Juhani Saari, 
unga mannsins sem skaut tíu 
skólafélaga sína og kennara í 
Finnlandi í vikunni. Einn hinna 
látnu var einn besti vinur Saaris í 
skólanum, að sögn finnska blaðsins 
Hufvudstadsbladet. 

Talað er um fjöldamorðið sem 
slátrun. Nemendurnir köstuðu sér 
í gólfið þegar fyrstu skotin 
heyrðust. Saari gekk á milli og 
skaut þá. Kastaði síðan bensíns-
prengju og kveikti í.

Skólar í Finnlandi hafa fengið 
margar hótanir í þessari viku. 
Allar hótanir eru teknar mjög 
alvarlega. - ghs

Fjöldamorðið í Finnlandi:

Myrti einn 
besta vin sinn

MENNING Útilistaverkið Sveipur, 
sem sveitarfélagið Árborg samdi 
um kaup á við listakonuna Sigrúnu 
Ólafsdóttur í ársbyrjun 2006, hefur 
enn ekki verið gert. Kostnaður við 
smíði verksins verður margfalt 
hærri en þær þrjár til fimm millj-
ónir króna sem upphaflega var 
áætlað.

Í samkomulagi við Sigrúnu sem 
bæjarráð Árborg-
ar staðfesti í jan-
úar 2006 kemur 
fram að henni 
skyldu greiddar 
tvær milljónir 
króna fyrir hönn-
un útilistaverks 
úr stáli. Verkinu, 
sem nefnt er 
Sveipurinn, er 

ætlaður staður austan við Ölfusár-
brúna.

Sigrún hefur þegar skilað teikn-
ingum og módeli að verkinu og 
fengið stærstan hluta sinnar þókn-
unar greiddan. Að auki hefur verið 
unnin talsverð vinna við burðar-
þolshönnun. Kostnaður vegna henn-
ar er óuppgerður en er meiri en ráð 
var fyrir gert að sögn Jóns Hjartar-
sonar, formanns bæjarráðs.

„Megin skýringin er sú að heims-
markaðsverð á góðu stáli hefur 
margfaldast frá því samið var um 
verkið,“ segir Jón um ástæðu taf-
anna.

Nýlega mun Árborg hafa spurst 
fyrir um það hjá stálsmiðju hvað 
smíði listaverksins myndi kosta. 
Svarið mun hafa verið fimmtán 
milljónir króna. Þá er eftir kostnað-
ur við undirstöður, sem þurfa að 

vera miklar þar sem verkið verður 
þungt og umfangsmikið. Það blasir 
því við að heildarkostnaður við 
listaverkið Sveip verður naumast 
undir tuttugu milljónum króna – 
allt að fjórfalt hærri en lagt var 
upp með.

Á fundi menningar- og lista-
nefndar Árborgar í síðustu viku 
var lögð rík áhersla á að samning-
urinn við Sigrúnu yrði efndur. Rætt 
var um að fá einkaaðila til að 
hlaupa undir bagga með fjármögn-

un og Jón segir það einmitt koma 
til greina. Ekki sé annað í mynd-
inni en að bærinn standi við samn-
inginn.

„Við viljum – og eigum sam-
kvæmt samningi – að koma þessu 
gríðarlega flotta og mikla lista-
verki upp. Það verður skoðað í 
tengslum við fjárhagsáætlun 2009 
og þriggja ára áætlun frá 2010 til 
2012. Allir möguleikar verða skoð-
aðir,“ segir formaður bæjarráðs. 
 gar@frettabladid.is

Útilistaverk í Árborg 
fjórfaldaðist í verði
Hækkandi heimsmarkaðsverð á stáli er sagt orsök þess að útilistaverkið Sveipur 

hefur ekki verið smíðað og sett upp á Selfossi eins og samið var um við listamann-

inn. Kostnaður verður líklega um tuttugu milljónir króna en ekki fimm milljónir.

JÓN HJARTARSON

SIGRÚN ÓLAFSDÓTTIR Listakonan Sigrún Ólafsdóttir hefur unnið útilistaverk við 
ýmsar byggingar í Þýskalandi þar sem hún er búsett. Verkið sem sett verður upp á 
Selfossi ber nafnið Sveipur.

VIÐSKIPTI Samkeppniseftirlitið 
samþykkti í gær samruna 
Kaupþings og SPRON. Í ákvörð-
uninni segir að ef ekki kæmi til 
samrunans myndi SPRON hverfa 
af markaðnum sem sjálfstæður 
keppinautur og af því myndu 
skapast samkeppnishömlur. Því 
væri óhjákvæmilegt annað en að 
leyfa samrunann. Guðmundur 
Hauksson, forstjóri SPRON, 
neitaði því í fréttum Stöðvar 2 að 
fjárhagserfiðleikar væru ástæða 
samrunans. Í ákvörðuninni segir 
hins vegar að „í máli þessu hefur 
því verið haldið fram að staða 
SPRON sé erfið og að sökum þess 
bæri að heimila samrunann“.  - jse

Samkeppniseftirlitið:

Sameining til 
bjargar SPRON 

STJÓRNMÁL Þingmönnum verður 
gert að sundurliða allar tekjur 
sínar, fyrir utan störf á vegum 
þingsins, verði drög að reglum 
um skráningu á fjárhagslegum 
hagsmunum þingmanna sam-
þykkt óbreytt. Þetta kemur fram 
í drögunum, sem Fréttablaðið 
hefur í vörslu sinni.

Upplýsingar þessar verða 
aðgengilegar almenningi á heima-
síðu þingsins, líkt og er í Dan-
mörku.

Forsætisnefnd sendi þingflokk-
um drögin í mars 2007 og hafa 
tveir flokkar svarað erindinu; VG 
og Framsókn. Drögin eru trúnað-
armál og hafa upplýsingar um 

þau úr þingheimi verið nokkuð 
misvísandi. Til skamms tíma var 
því haldið fram að ekki stæði til 

að þingmenn gæfu upp fyrr-
greind launuð störf.

En einnig hafði komið fram að 
þingmönnum yrði frjálst að fara 
ekki eftir reglunum og er það rétt. 
Flokkarnir tveir sem brugðist 
hafa við erindi forsætisnefndar 
gera báðir athugasemd við þetta.

„Til hvers að setja reglur um að 
þú megir gera hvað sem þú vilt?“ 
spurði þingflokksformaður VG. 
Og Framsókn telur nauðsynlegt 
að skylda alla til að skrá hags-
muni sína svo reglurnar nái til-
gangi sínum. Formaður Samfylk-
ingar hefur einnig sagt 
„heppilegra“ að reglurnar gildi 
um alla.  - kóþ

Upplýsingar um fjárhagslega hagsmuni þingmanna verði á heimasíðu Alþingis:

Greint frá launuðum störfum

ALÞINGI Þingmenn geta afturkallað 
samþykki sitt fyrir skráningu á fjárhags-
legum hagsmunum hvenær sem er 
samkvæmt drögunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÖGREGLUMÁL Enn liggur engin 
játning fyrir í rannsókninni á 
morðinu á Hrafnhildi Lilju 
Georgsdóttur að sögn Cristians 

Ferreira, 
yfirmanns 
rannsóknarlög-
reglunnar í 
Puerto Plata í 
Dóminíska 
lýðveldinu. Þrír 
eru í haldi, tveir 
karlmenn og ein 
kona. 

Í fréttum 
Stöðvar 2 í gær 
var sagt frá því 

að rannsóknablaðamaður í 
Dóminíska lýðveldinu héldi því 
fram að lögreglan hefði reynt að 
þagga málið niður og afgreiða 
eins og um sjálfsvíg væri að 
ræða. „Það er ekki rétt,“ segir 
Cristian. „Lögreglan hefði engan 
hag af því að þagga málið niður 
og gæti það ekki heldur því mun 
fleiri en lögreglan komu að 
málinu strax frá upphafi.“  - jse 

Lögreglan í Puerto Plata:

Þögguðu málið 
ekki niður 

HRAFNHILDUR 
LILJA 
GEORGSDÓTTIR

SPURNING DAGSINS



Litríkt haust
Erika
999kr
3stk.

Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir

Selfoss - Reykjanesbær - Kringlan - Smáralind

Allar
luktir

30afsláttur

Haustkrýsi, stór
11322055 999

lítill
11322054 599

í Blómavali

Haustið er kertaljós á kvöldin, heitt  súkkulaði í bolla og ljúfar stundir...

Sefkaktus
10323638

499

Orkideur

1299

Rökkur og rómantík

Frábært úrval af luktum.

Tilvalið á pallinn í haust.

Fíkus Benjamína

120-160 sm
10323579

1990

Kryddjurtir í potti

299

Haustkrýsi, stór

11322055 1199
Haustkrýsi, lítill

11322054 599

Úrval af útipottum. 

Tilvalið fyrir erikur og haustlauka

Mikið úrval af 

fallegum kertum

og servíettum 

í haustlitum

Soya búðingur, 3 teg.

súkkulaði

vanillu
karamellu

Ecover, umhver�svæn 

hreinsilína. Hentar vel í 

sumarbústaðinn og heima.

Aloe vera sa�,

m.a. góður fyrir meltinguna

Goji sa�, unnin úr goji berjum, 

fullur af andoxunarefnum

Bragðgott fjölvítamín fyrir alla

Bio-brus, engiferöl

Hrískökur með 

súkkulaði og jógúrt 20%

20%

20%
20%

Liljur, 5 stk

1499

Á haustin skipuleggjum við garðinn okkar  fyrir komandi vor og setjum m.a. niður lauka...

HÝASINTUR FONDANT Jólahýjasintur, 

gróðurs. í potta, geymdar við 9-12C í 6-8 

vikur í dimmum stað, teknar í yl, blóm-

gast eftir c.a 20 daga. 3 stk í pakka 10200572

HÝASINTA CARNEGIE Garðahýjasinta,

hentar einnig vel í ker, blómgast 

maí-júní. 25 sm. 5 stk í pakka.10200604

HÝASINTUR JAN BOS

Garðahýjasinta, hentar einnig vel í

ker, blómgast maí-júni.

5 stk í pakka. 10201188

HÝASINTUR BLUE JACKET

Garðahýjasinta, hentar einnig vel 

í ker, blómgast maí-júni.

5 stk í pakka. 10200950

HYASINTA PINK PEARL 14

Garðahýjasinta, hentar einnig vel í ker, blómgast maí-júni.

5 stk í pakka. 10201086

TÚLÍPANI GREIGII MIXED Dílartúlipan

greigii, einnig góður í ker, blómgast 

maí-júní, 15-25 sm hár. 10 stk 10200904

TÚLÍPANI YOKOAMA 

Tromptúlipani, blómgast maí-júní, 

35 sm hár.
10 stk í pakka. 11200101

TÚLÍPANI COULEUR CARDINAL  

Tromptúlipani, blómgast maí-júní,

35 sm hár. 
10 stk í pakka. 10200640

TÚLÍPANI GREUZE síðblóma túlipani, 

blómgast júlí-ágúst, 55 sm hár.

10 stk í pakka 10200712

TÚLÍPANI KINGSBLOOD

síðblóma túlipani, blómgast júlí, 60 sm 

hár. 10 stk í pakka. 10200716

TÚLÍPANI APELDOORN Darvin túlipani, 

mjög blómfallegur, stendur vel, 

blómgast maí-júní, 50 sm hár.

10 stk í pakka. 10200750

TÚLÍPANI APELDOORN’S ELITE

Darvin túlipani, stendur vel, blómgast

maí-júní, 50 sm hár. 10 stk í pakka. 10200752

TÚLÍPANI QUEEN OF NIGHT

síðblóma túlipani, blómgast júlí-ágúst, 

60 sm hár. 10 stk í pakka. 10200720

Grænu fróðleiksmolarnir hennar Völu

TÚLÍPANI BALLADE 

Liljutúlipani, glæsilegt blómlag, blómgast júní-júlí, 55 sm hár.

10 stk í pakka. 10200804

TÚLÍPANI ELEGANT LADY

Liljutúlipani, glæsilegt blómlag, 

blómgast júní-júlí, 50 sm hár.

10 stk í pakka. 10200808

TÚLÍPANI DYANITO

Liljutúlipani, glæsilegt blómlag,

blómgast júní-júlí, 55sm hár. 

10 stk í pakka. 10200820

TÚLÍPANI GREIGII PINOCCHIO

Dílartúlipani greigii, einnig góður í ker, 

blómgast maí-júní, 25 sm hár.

10 stk í pakka. 10200892

TÚLÍPANI GR.RED RIDING HOOD

Dílartúlipani greigii, einnig góður í ker, 

blómgast maí-júní, 25 sm hár. 

10 stk í pakka. 10200896

TÚLÍPANI DON QUICHOTTE

Fallega bleikur tromptúlipani, blóm-

gast júni-júli, 50sm hár. 

10 stk í pakka. 10200639

TÚLÍPANI APRICOT BEAUTY

snemmblóma túlípani, maí, 45 sm hár.

10 stk í pakka. 10200648

499
3stk

499
5stk

499
5stk

499
5stk

449
5stk

H
A

U
S

T
L

A
U

K
A

R

579
10 stk

549
10 stk

579
10 stk

549
10 stk

599
10 stk

TÚLÍPANI TORONTO 

Dílartúlipani greigii, margblóma, 

blómgast maí-júní, 25 sm hár.

10 stk í pakka. 10200900

549
10 stk

499
10 stk

579
10 stk

579
10 stk

549
10 stk

699
10 stk

659
10 stk

569
10 stk

549
10 stk

499
10 stk

559
10 stkTÚLÍPANI GREIGII BLANDAÐ

Dílartúlipan greigii, einnig góður í ker, 

blómgast maí-júní, 15-25 sm hár. 10 stk 

10200904

Magntilboð
á haustlaukum

1499

Túlípanar 50 stk
Krókusar  50 stk
Páskaliljur  2 kg

kr
pr/pk

Liljur, 5 stk

1499

Sjáið allt um haustlaukana 

í Blómavalsblaðinu
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„Ef þetta orðalag er skoðað lítur 
út fyrir að við höfum viljað og þeir 
hafnað,“ segir Gylfi Arnbjörnsson, 
framkvæmdastjóri ASÍ, um tilkynn-
ingu Seðlabanka Íslands um viðræður 

bankans við 
Seðlabanka 
Bandaríkjanna 
um tvíhliða 
gjaldmiðlaskipta-
samning.

„Og ef það er 
þannig að Seðla-
banki Bandaríkj-
anna hafi ekki 
séð ástæðu til 
að gera við okkur 

samning og Seðlabanki Íslands ekki 
talið ástæðu til að fylgja því eftir segir 
það mér að mat hans á lausafjárstöð-
unni er víðs fjarri mati allra annarra 
að það er verulegt áhyggjuefni.“ - jse

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.

18°

19°

13°

15°

17°

20°

21°

19°

17°

19°

23°

26°

17°

20°

27°

23°

31°

22°

Á MORGUN 
3-10 m/s

MÁNUDAGUR
3-10 m/s

9

8

9

6

6

8

8

9

9

9
2

10

9

6

10

8

6

6

8

6

10

10

8 8

8

119

6 4

4

118

KÓLNANDI   
Í dag og á morgun 
verða suðvestlægar 
áttir með skúraveðri 
vestan til annars 
úrkomlitlu veðri. Eftir 
helgina snýst hann 
til norðanáttar og þá 
kólnar, einkum norð-
an til á landinu og 
má búast við frosti 
til landsins nyrðra 
og á hálendinu, 
einkum að nætur-
lagi með tilheyrandi 
slyddu eða jafnvel 
snjókomu.

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

Tryggvi Þór Herbertsson, efnahags-
ráðgjafi forsætisráðherra, tekur 
fram að orð sín hafi ekki verðið rétt 
túlkuð í inngangi fréttar sem birtist í 
Fréttablaðinu í gær. Þar segir að hann 
telji „lánalínur á borð við þær sem 
seðlabankar Norðurlandanna sömdu 
um við Seðlabanka Bandaríkjanna 
óþarfar hér“. Tryggvi tekur fram að 
hann hafi einungis viljað útskýra hvað 
fælist í þessum skiptasamningum 
Norðurlandanna, og ítrekar að allt 
sem eftir honum sé haft í meginmáli 
greinarinnar sé rétt, enda hafi verið 
farið yfir þau ummæli með honum 
áður en blaðið fór í prentun.

ATHUGASEMD

EFNAHAGSMÁL „Okkur hefur hreint 
út sagt mistekist að ná árangri,“ 
segir Illugi Gunnarsson, þingmað-
ur Sjálfstæðisflokks, um ástand 
efnahagsmála. 

Á aðalfundi Samtaka fisk-
vinnslustöðva í gær sagði Illugi 
margvísleg mistök hafa verið gerð 
í hagstjórninni síðustu ár og mikil-
vægt væri að stýra saman pen-
ingamálastefnu Seðlabankans og 
fjármálum ríkis og sveitarfélaga. 
Ekki gengi að ríkisvaldið yki 
útgjöld um leið og Seðlabankinn 
teldi sig þurfa að halda vöxtum 
háum vegna mikillar verðbólgu. 
Kvaðst hann skilja Seðlabankann 
þegar hann kallaði eftir meiri aga 

en vera þó þeirrar skoðunar að 
bankinn hefði ekki verið á réttri 
braut í vaxtaákvörðunum sínum 
síðustu ár. Nú hefði hann rekist á 
vegg. 

Illugi sagði umræður um nauð-

synlegar aðgerðir í efnahagsmál-
um hafa fallið í skuggann af 
umræðum um evruna. Lýsti hann 
líka áhyggjum af fjárlagafrum-
varpi næsta árs, sem kynnt verður 
á miðvikudag. Mikilvægt væri að 
það gerði ekki ráð fyrir vexti 
umfram langtímamarkmið í 
rekstri. 

Þá vék hann að nýjum kjara-
samningi ríkisins við ljósmæður 
og kallaði hann glannaskap. Ríkið  
gæti ekki hækkað laun langt 
umfram það sem almenni markað-
urinn réði við. Enn væri ósamið 
við ýmsa sem eflaust mundu miða 
kröfur sínar við kjarabætur ljós-
mæðra. - bþs 

Illugi Gunnarsson segir ríkisfjármálin agalaus og Seðlabankann hafa rekist á vegg:

Okkur hefur mistekist að ná árangri 

ILLUGI GUNNARSSON Þingmaðurinn 
hefur áhyggjur af fjárlögum. 

„Það væri ágætt að fá skýringar á 
þessum viðræðum, um hvað þær hafi 
snúist og hver sjónarmið manna hafi 
verið,“ segir Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. 

Tilkynning Seðla-
bankans gefi sem 
slík ekki forsendur 
til sérstakrar 
gagnrýni.
„Ég verð að 
treysta því að þeir 
séu að vinna að 
okkar hagsmun-
um og hef ekki 
ástæðu til annars 
en að ætla að þeir 

geri það af heilindum,“ segir hann. 
„Ég hvet til þess að tekið verði 

upp allt það samstarf við seðlabanka 
Bandaríkjanna sem mögulegt er að 
ná.“    - kóþ

Vantar útskýringar

VILHJÁLMUR 
EGILSSON

„Það er mjög sérkennilegt að Seðla-
bankinn hafi ekki komið fyrr fram 
með þessar upplýsingar, og skýrt 
frá því hvað væri að gerast,“ segir 

Ásgeir Jónsson, 
forstöðumaður 
greiningardeildar 
Kaupþings. „Með 
því að bíða með 
þessum hætti 
bætti Seðlabank-
inn ekki ástandið 
á mörkuðum, því 
öll óvissa væri 
mjög slæm, sér-

staklega miðað við þann óstöðugleika 
sem ríkir á erlendum mörkuðum.“

„Það er alveg ljóst að þetta mun 
hafa neikvæð áhrif á gengið. En það 
er nú kannski ekki öll nótt úti enn, 
það getur vel verið ennþá að samn-
ingar náist,“ segir Ásgeir.  -msh

Ekki öll nótt úti

ÁSGEIR JÓNSSON

Það er erfitt að átta sig á hvað liggur 
að baki þessum ummælum Seðla-
bankans,“ segir Ragnar Árnason, próf-
essor í hagfræði við Háskóla Íslands, 

og bætir við að 
það sé því „engin 
leið að leggja mat 
á þá kosti aðra 
sem Seðlabank-
inn hefur, eða 
telur sig hafa”.  

Ragnar bendir 
einnig á að það 
hljóti að vera 
áhyggjuefni þegar 

Jón Steinsson, lektor við Columbia-
háskóla, sem hefur starfað fyrir 
Seðlabankann og hingað til varið hann 
opinberlega, „skuli nú segja að Seðla-
bankinn sé ekki að sinna starfi sínu“, 
og vísar Ragnar þar til greinar Jóns í 
Morgunblaðinu á fimmtudag.  -msh

Afar sérkennilegt

RAGNAR ÁRNASON

„Þetta bætir nú ekki miklu við það 
sem við vissum,“ segir Gylfi Magnús-
son, dósent í hagfræði við Háskóla 
Íslands. „Það hefur verið öllum ljóst 
að Seðlabankinn hefur ekki verið 

að ná árangri í 
viðleitni sinni 
að byggja upp 
gjaldeyrisvara-
sjóðinn, og að 
hann hafi verið 
að ná takmörk-
uðum árangri 
í að tryggja sér 
lánalínur fyrir 
skammtímafjár-

mögnun. Það er ekki hægt annað en 
að vona að þessi viðleitni hans beri 
meiri árangur.“ Gylfi bendir á að ekk-
ert vitað um hvernig Bandaríkjamenn 
hafi rökstutt þá ákvörðun sína að 
hafna beiðni Seðlabankans,  - jse

Ekki góðar fréttir

GYLFI MAGNÚSSON

„Ég átta mig ekki alveg á því hvað 
felst í yfirlýsingu Seðlabankans, 
upplýsingarnar eru bæði óljósar og 
misvísandi,“ segir Gunnar Haraldsson, 

forstöðumaður 
Hagfræðistofnun-
ar. „Það þarf að 
fá skýrari svör frá 
Seðlabankanum. 
Er Seðlabanki 
Bandaríkjanna 
þeirrar skoðunar 
að markaðurinn 
hér þarfnist ekki 
samnings sem 
þessa?“ Þá segir 

Gunnar að það komi alls ekki nógu 
skýrt fram hvers konar samningum 
Seðlabanki Íslands hafi sóst eftir, 
hvort það hafi verið sams konar 
samninar og seðlabankar Norður-
landanna gerðu eða öðruvísi.  -msh

Ekki nógu skýrt

GUNNAR ÓLAFUR 
HARALDSSON

Einn á báti

GYLFI 
ARNBJÖRNSSON

Skilaboðin afar óljós
Tilkynningu Seðlabankans ætlað að róa markaði og slá á vangaveltur um að 

bankinn hafi ekkert aðhafst. Tilkynning bankans þykir þó mjög óljós. 

ÚKRAÍNA, AP Rússar sendu herskip 
að strönd Sómalíu í gær, að því er 
talsmenn stjórnvalda í Moskvu 
greindu frá, eftir að sjóræningjar 
rændu úkraínsku flutningaskipi 
hlöðnu rússneskum hergögnum 
sem ætluð voru stjórnarher 
Kenía. 

Um borð í flutningaskipinu 
voru 33 T-72-skriðdrekar og 
umtalsvert magn varahluta og 
skotfæra, að því er Júrí Jakhan-
úrov, varnarmálaráðherra 
Úkraínu, staðfesti. Hann tók fram 
að hergögnin voru seld í sam-
ræmi við alþjóðalög.  - aa

Hergagnaflutningaskipi rænt: 

Rússneskt her-
skip til Sómalíu

RÚSSNESKT HERSKIP Freigáta úr Eystra-
saltsflota Rússa er á leið á sjóræningja-
slóðir við Sómalíu. MYND/LANDHELGISGÆSLAN

SAMFÉLAGSMÁL Egill Helgason 
segir á heimasíðu sinni að Sádi-
Arabar hefðu veitt styrki til 
uppbygginga bænahúsa víð aum 
heimog þá ekki síst til þess að 
breiða út wahabbisma, sem Egill 
segir eina ströngustu og ógeð-
felldustu trú sem þekkist.

„Við höfum engan fjárstuðning 
fengið frá Sádi-Arabíu, því 
miður,“ segir Salmann Tamimi, 
formaður Félags múslima, 

„Það ríkir einræði í Sádi-Arabíu 
og því eru mannréttindi þar 
fótum troðin eins og annars 
staðar þar sem slíkt stjórnarfar 
ríkir,“ segir Salmann. „En mér 
finnst umfjöllun Egils bera það 
með sér að hann þekki ekki vel til 
málefna íslam svo ég vil endilega 
bjóða honum í kennslu hjá mér.“ 
 - jse

Formaður Félags múslima:

Býður Agli í 
kennslustund

Borgarráð hefur staðfest aö ný 
slökkvistöð verði í Elliðárdal við 
Stekkjarbakka í Reykjavík. Fram 
undan er að auglýsa breytt aðal- og 
deiliskipulag með tilliti til þessa. Íbúar 
í nágrenninu hafa lýst andstöðu við 
byggingu slökkvistöðvar á þessum 
stað.

SKIPULAGSMÁL

Slökkvistöð í Elliðaárdal

PEKING, AP Mjög er leitað að 
melamíni í matvælum í Asíu 
þessa dagana, í ljósi þess að 
hættulegt magn af efninu fannst í 
kínverskum mjólkurvörum.

Melamín greindist í gær í 
japönskum smákökum frá 
fyrirtækinu Lotte, en talsmaður 
fyrirtækisins segir að kínverskar 
mjólkurvörur hafi ekki verið 
notaðar í framleiðslunni. Magnið 
sem fannst var 24 sinnum yfir 
hættumörkum.

Notkun efnisins er nú talin hafa 
leitt til andláts fjögurra barna og 
til veikinda 54.000 barna til 
viðbótar. Algeng afleiðing neyslu 
þess er myndun nýrnasteina. - kóþ

Matvælaprufur gerðar í Asíu:

Melamín finnst 
í japönsku kexi

SJÁVARÚTVEGSMÁL Skoskir sjómenn 
neyðast til þess að henda árlega 
fiski fyrir allt að sjö milljarða 
króna árlega. Þetta kom fram á 
ráðstefnu í Edinborg.  

Allt að einni milljón tonna af 
fiski er hent í Norðursjónum 
árlega vegna ESB-reglna að sögn 
sjávarútvegsráðherra Skotlands. 
Tilefni ráðstefnunnar er að hefja 
baráttu fyrir því að breyta 
þessum reglum, sem neyða 
sjómenn til þess að henda fiski í 
stað þess að landa aflanum og 
selja hann. Á ráðstefnunni eru 
einnig norskir ráðamenn sem 
munu taka þetta upp í væntanleg-
um viðræðum við ESB.  - shá

Brottkast vegna ESB-reglna:

Henda milljón 
tonnum af fiski

GENGIÐ 26.09.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 184,1072
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 96,57 97,03

 177,48 178,34

 140,72 141,5

 18,858 18,968

 16,986 17,086

 14,518 14,604

 0,916   0,9214

 151,55 152,45

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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ÞÝSKALAND, AP Sérsveit þýsku lögreglunnar réðst í 
gær inn í farþegaþotu sem beið flugtaks á flugvell-
inum við Köln-Bonn og handtók tvo menn í nafni 
hryðjuverkavarna. Lögreglan upplýsti að ákveðið 
hefði verið að láta til skarar skríða eftir að bréf 
fannst þar sem mennirnir kváðust vilja deyja 
píslarvættisdauða í hermdar verki. 

Hinir grunuðu eru báðir frá Sómalíu, 23 og 24 ára 
gamlir, en annar þeirra hefur þýskan ríkisborgara-
rétt, að því er talsmaður lögreglunnar í þýska 
sambandslandinu Nordrhein-Westfalen, Katharina 
Breuer, greindi frá. 

Auk hinna handteknu voru 46 farþegar í Fokker-
50-vél hollenska KLM-flugfélagsins, en för hennar 
var heitið til Amsterdam. 

Breuer sagði að yfirvöldum hefði borist bréf sem 
hinir handteknu hefðu skrifað, þar sem þeir lýsa 
vilja til að taka virkan þátt í „djíhad“, heilögu stríði 

herskárra múslima, og láta lífið í hryðjuverkaárás. 
Hún sagði að talið væri að mennirnir hefðu ekki 
ætlað sér að ræna þessari vél. Þýskir fjölmiðlar 
sögðu mennina hafa ætlað til Pakistans. Dagblaðið 
Bild sagði þá hafa mánuðum saman verið undir 
eftirliti í nafni hryðjuverkavarna. - aa

UPPNÁM Merki KLM-flugfélagsins sést hér á Köln-Bonn-flug-
velli eftir uppnámið sem skapaðist er sérsveit lögreglu ruddist 
inn í vél félagsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Tveir ungir menn frá Sómalíu handteknir í farþegaflugvél á Köln-Bonn-flugvelli: 

Vildu deyja í heilögu stríði

DÓMSMÁL Karlmaður hefur verið 
úrskurðaður í sex mánaða nálgun-
arbann gagnvart fyrrverandi sam-
býliskonu, eftir að hann hafði 
ónáðað hana ítrekað og hótað 
henni lífláti. Konan er barnsmóðir 
mannsins, samkvæmt upplýsing-
um Fréttablaðsins. Það var Hér-
aðsdómur Reykjaness sem kvað 
upp úrskurðinn. 

Tilefni nálgunarbannsins, sem 
úrskurðað var nýverið, var 
langvarandi ónæði hans sem 
konan hafði tilkynnt til lögreglu. Í 
því fólust meðal annars látlausar 
símhringingar sem lögregla varð 
vitni að, þar sem hún hafði verið 
kölluð á heimili konunnar vegna 
atgangs mannsins. Á síðari stigum 
málsins var hann farinn að hóta 
konunni, en hún tók þær hótanir 
upp. Á upptökunum mátti heyra 

manninn hóta konunni því að hann 
myndi „láta kála henni“ ef hún 
hætti ekki við framlagða beiðni 
um nálgunarbann. Maðurinn var 
úrskurðaður í þriggja mánaða 
nálgunarbann gagnvart sömu 
konu í fyrra.

Umræddur maður sætir rann-
sókn lögreglu vegna líkamsárásar 
í garð konunnar og dóttur sinnar. 
Hann er grunaður um að hafa 
gengið í skrokk á konunni oftar en 
einu sinni. Rannsókn þess máls er 
á lokastigi. 

Karlmaður úrskurðaður í sex mánaða nálgunarbann:

Hótaði að „láta kála“ konu

HÉRAÐSDÓMUR REYKJANESS Kvað upp nálgunarbannsúrskurðinn.

SJÁVARÚTVEGUR Erlendir kaupend-
ur íslenskra sjávarafurða þrýsta 
nú á íslensk fisksölufyrirtæki að 
lækka hjá sér verð. Segja þeir það 
nauðsynlegt í ljósi lausafjárvand-
ans sem skapast hefur í alþjóðlegu 
fjármálakreppunni. Bera þeir 
einnig fyrir sig gengi krónunnar, 
sem þeir segja að sé hagstætt 
fyrir íslenska útflytjendur. Sökum 
þess hljóti fyrirtækin að hafa borð 
fyrir báru. 

Svo er þó ekki að sögn Her-
manns Stefánssonar, framleiðslu-
stjóra Skinneyjar-Þinganess. 
Efnahagsástandið skapi margvís-
leg vandamál. 

„Þetta þýðir lægra verð, lengri 
greiðslufresti, minnkandi greiðslu-
tryggingar, aukið birgðahald, auk-
inn geymslukostnað og aukinn 

fjármagnskostnað. Sem sagt hell-
ings áhrif,“ sagði Hermann í sam-
tali við Fréttablaðið. 

Íslensku fyrirtækin eru ekki í 
góðri stöðu til að neita kröfum um 
verðlækkun. „Auðvitað viljum við 
segja nei en erum ekki í stöðu til 
þess,“ segir Hermann. Yfir vofi að 
kaupendur leiti annað eftir fiski.

Hermann fjallaði um áhrif fjár-
málakreppunnar á markaðssetn-
ingu sjávarafurða á aðalfundi 
Samtaka fiskvinnslustöðva í gær.

Í máli Arnars Sigurmundssonar 
formanns kom fram að verðmæti 
útfluttra sjávarafurða á síðasta 
ári næmi tæpum 128 milljörðum 
króna og hefði aukist um rúma 
þrjá milljarða frá árinu áður. 
Fyrstu sjö mánuði þessa árs er 
útflutningurinn áætlaður tæpir 

níutíu milljarðar, sem er þrettán 
milljörðum meira en á sama tíma í 
fyrra. 

Arnar fjallaði líka um efnahags-
umhverfi greinarinnar. Sagði hann 
nauðsynlegt að ríkisstjórnin léti 
hefja boðaða úttekt á árangri í 
efnahagsstjórnun, stöðu krónunn-
ar og samskiptum við Seðlabank-
ann. „Þá hlýtur nú að vera komið 
að lækkunarferli á stýrivöxtum 
bankans svo um munar en slíkt 
gæti orðið til þess að skapa meiri 
ró og lækka fjármagnskostnað 
fólks og fyrirtækja. Verði ekkert 
gert á næstunni og sama gengis-
þróun heldur áfram er ekki víst að 
krónan komist heil út úr þeim hild-
arleik,“ sagði Arnar Sigurmunds-
son.

bjorn@frettabladid.is

Þrýst á um lægra 
verð á sjávarfangi
Vegna alþjóðlegrar fjármálakreppu og gengislækkunar krónunnar er þrýst á 

um verðlækkun á íslenskum fiski. Formaður Samtaka fiskvinnslustöðva spáir 

að illa fari fyrir krónunni ef ekki verði gripið til viðeigandi efnahagsaðgerða.

AÐALFUNDUR SAMTAKA FISKVINNSLUSTÖÐVA Í máli formannsins kom fram að nú hlyti að vera komið að lækkunarferli á stýri-
vöxtum Seðlabankans. Það gæti skapað meiri ró og lækkað fjármagnskostnað fólks og fyrirtækja.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

BANDARÍKIN, AP John McCain, for-
setaframbjóðandi repúblikana 
vestra, snerist hugur og ákvað í 
gær að mæta í fyrstu sjónvarps-
kappræðurnar við mótframbjóð-
andann úr flokki demókrata, Bar-
ack Obama. Útsendingin fór fram 
frá Mississippi-háskóla í nótt. 

Fyrr í vikunni hafði McCain 
sagt að hann vildi fresta kapp-
ræðunum á þeim forsendum að 
ábyrgð sín sem öldungadeildar-
þingmanns krefðist þess að hann 
einbeitti sér að því að finna leiðir 
út úr fjármálakreppnunni sem 
ógnaði efnahagslífi Bandaríkj-
anna. Obama, sem einnig á sæti í 
öldungadeild Bandaríkjaþings, 
taldi þó enga ástæðu til að fresta 
kappræðunum. 

Þegar innan við tíu tímar voru 
til stefnu tilkynntu talsmenn 
kosningabaráttu McCains að hann 
myndi mæta. - aa

Fyrstu kappræðurnar: 

McCain hætti 
við að hætta við

Var rétt að auglýsa stöðu 
lögreglustjórans á Suðurnesjum 
lausa til umsóknar?

Já  16,8 
Nei  83,2

SPURNING DAGSINS Í DAG

Á að setja framkvæmdirnar á 
Kársnesi í umhverfismat?

Segðu skoðun þína á visir.is

NÁTTÚRA Sama fyrirkomulag 
verður haft á rjúpnaveiðum í 
haust og viðhaft var í fyrra. Leyft 
verður að veiða rjúpur í samtals 
átján daga í nóvember, og verður 
sölubann áfram í gildi, sam-
kvæmt ákvörðun umhverfisráð-
herra, sem tilkynnt var í gær.

Heimilt verður að veiða rjúpur 
frá 1. til 30. nóvember, en 
eingöngu frá fimmtudegi fram á 
sunnudag. Er mælst til þess að 
hver veiðimaður skjóti ekki fleiri 
en tíu rjúpur. Fækkunarskeið 
virðist afstaðið hjá rjúpnastofnin-
um, og er farið að fjölga í 
stofninum á Austurlandi. - bj 

Óbreytt fyrirkomulag veiða:

Rjúpur veiddar 
í 18 daga í haust

VEIÐAR Fjölgað hefur í rjúpnastofninum 
á Austurlandi, en stofninn virðist standa 
í stað annars staðar á landinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/KRISTJÁN

Vinnuslys á Hellisheiði
Starfsmaður við Hellisheiðarvirkjun 
slasaðist þegar járnbútur, sem verið 
var að hífa upp, slóst í hann. Maður-
inn var fluttur á sjúkrahús með minni 
háttar meiðsl.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Tvítugur karlmaður í Reykjavík hefur 
verið ákærður fyrir peningafals. Hann 
greiddi sendli með tveimur fimm 
þúsund króna seðlum, sem hann 
vissi að voru falsaðir, fyrir mat og gos, 
sem hann hafði pantað.

DÓMSTÓLAR

Ákærður fyrir peningafals

KJÖRKASSINN



OPINN FUNDUR UM FJÁRMÁL HEIMILANNA
MIÐVIKUDAGINN 1. OKTÓBER Á HILTON REYKJAVÍK NORDICA HOTEL, KL. 20.00

DAGSKRÁ

19.30 Húsið opnað
 Ráðgjafar Glitnis veita persónulega ráðgjöf í anddyri.

20.00 Fundur settur
Birna Einarsdóttir, framkvæmdastjóri viðskiptabanka Glitnis á Íslandi.

20.10 Hvert stefnir í fjármálum heimilanna?
Ingólfur Hreiðar Bender, forstöðumaður Greiningar Glitnis, fjallar um fjárhagslega stöðu heimilanna.  

 Hvernig munu helstu áhrifaþættir fjárhagsstöðu þeirra þróast á næstunni? Hvert stefnir gengi  
 krónunnar, vextirnir, verðbólgan, atvinnuleysið, kaupmátturinn og húsnæðisverðið? Hver verða  
 áhrifin á heimilin?

20.30 Er botninum náð?
Sigurður B. Stefánsson, sjóðsstjóri hjá Glitni Sjóðum, fjallar um hvernig huga eigi að sparnaði í

 dag, hvar tækifærin liggja og hvað ber að forðast.

20.50 Hvernig tekst ég á við fjármálin?
Lilja Pálsdóttir, útibússtjóri Glitnis Þarabakka, fjallar um gildi þess að horfast í augu við fjármálin

 og taka þau föstum tökum.

21.10 Hvernig næ ég árangri í fjármálum? 
Unnur Magnúsdóttir, Dale Carnegie þjálfari og ráðgjafi, kynnir nýtt námskeið varðandi 

 markmiðasetningu í fjármálum.

21.20 Spurningar og svör

21.40 Fundi slitið
 Ráðgjafar Glitnis veita persónulega ráðgjöf í anddyri. Boðið upp á kaffiveitingar.

 Fundarstjóri er Heimir Karlsson fjölmiðlamaður.

Lokað verður fyrir skráningu þriðjudaginn 30. september kl. 16.00.
Við vonum að þú sjáir þér fært að mæta og hlökkum til að sjá þig.

Starfsfólk Glitnis.

Vinsamlega skráðu þátttöku þína á glitnir.is eða í þjónustuveri Glitnis í síma 440 4000.
Allir velkomnir, en sætafjöldi er takmarkaður.

OPINN FUNDUR UM FJÁRMÁL H
MIÐVIKUDAGINN 1. OKTÓBER Á HILTON REYKJAVÍK NORD

DAGSKRÁ

19.30 Húsið opnað
Ráðgjafar Glitnis veita persónulega ráðgjöf í anddyri.

20.00 Fundur settur
Birna Einarsdóttir, framkvæmdastjóri viðskiptabanka Glitnis á Íslandi.

20.10 Hvert stefnir í fjármálum heimilanna?
Ingólfur Hreiðar Bender, forstöðumaður Greiningar Glitnis, fjallar um fjárh
Hvernig munu helstu áhrifaþættir fjárhagsstöðu þeirra þróast á næstun
krónunnar, vextirnir, verðbólgan, atvinnuleysið, kaupmátturinn og hús
áhrifin á heimilin?

20.30 Er botninum náð?
Sigurður B. Stefánsson, sjóðsstjóri hjá Glitni Sjóðum, fjallar um hvernig
dag, hvar tækifærin liggja og hvað ber að forðast.

20.50 Hvernig tekst ég á við fjármálin?
Lilja Pálsdóttir, útibússtjóri Glitnis Þarabakka, fjallar um gildi þess að h
og taka þau föstum tökum.

21.10 Hvernig næ ég árangri í fjármálum?
Unnur Magnúsdóttir, Dale Carnegie þjálfari og ráðgjafi, kynnir nýtt nám
markmiðasetningu í fjármálum.

21.20 Spurningar og svör

21.40 Fundi slitið
 RRáðgjafar Glitnnis veita persósónunulelelegagaga ráðgjöf í anddyri. Boðið upp á kaffi

Fundarstjóri er Heimirr Karlssssononon fffjöjöjölmlmlmiðiðlamaaðuðuðuðurrrr...

Lokaaðð veverðrður fyrir skráningu þriðjudaginn 30. september kl. 16.00.
Við vonum að þú sjáir þér fært að mæta og hlökkum til að sjá þig.

Starfsfólk Glitnis.

Vinsamlega skráðáððuuu þáþáþáþátttttttötökukuku þþ þ þínínínínaaa áá glitnir.is eða í þjónustuver
AlA lir velkomninirrr, en sætafjöldi er takmarkaður.
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STJÓRNMÁL „Annaðhvort reynirðu 
að breyta stöðunni, eða ferð,“ 
segir Jón Magnússon, þingmaður 
Frjálslynda flokksins, um þær 
deilur sem nú eru uppi meðal 
flokksmanna. Jón segir deilurnar 
snúast um trúnaðarbrest og mál-
efnaágreining við Kristin H. 
Gunnarsson þingflokksformann 
meðal annars í málefnum innflytj-
enda og verðtryggingar lána. 

„Ég gerði formanninum fylli-
lega grein fyrir því að það væri 
ljóst að ég teldi fullreynt að Krist-
inn yrði að fara sem þingflokks-
formaður. Formaðurinn gengur 
ekki að því gruflandi hver afstaða 
mín er,“ segir Jón. 

Hann vill ekki gefa upp hve 
langan tíma Guðjón Arnar Kristj-
ánsson, formaður flokksins, hefur 
til að leysa úr ágreiningnum innan 
flokksins áður en Jón yfirgefur 
Frjálslynda flokkinn. „Það tók 
Sesar innan við tíu sekúndur að 
fara yfir Rúbikon-ána,“ svarar 
Jón. Hann hafi unnið að því að 
byggja upp flokksstarfið og sé 
kært til flokksins. Því muni hann 
reyna til hins ýtrasta að láta sam-
starfið ganga.

„Ef menn eru á þeim buxunum 
að ganga úr flokknum mun ég 
reyna að bera klæði á vopnin og 
athuga með starfaskiptingu og 
slíkt,“ segir Guðjón Arnar. Hann 
geti þó ekki sagt til um hvort skipt 

verði um þingflokksformann, þar 
sem þingflokkurinn taki þá 
ákvörðun. Spurður hvort hann sé 
vongóður á að sátt náist, miðað við 
þá heift sem birst hafi í ummæl-
um flokksmanna upp á síðkastið, 
segist Guðjón vona að það takist: 
„Ef menn ætla að reka pólitík á 
heift gengur það aldrei.“

Guðjón segir að Jón hafi lýst því 
yfir að hann sé ósáttur við það 
ástand sem nú ríki: „Hann getur 
litið svo á að ég ráði ekki hvernig 
hann hagar sínum gerðum.“ 

Guðjón segir að flest deilumál 

innan flokksins hafi verið milli 
einstaklinga, „oftast um einhverja 
stöði innan flokksins eða sam-
skipti. Í smærri flokkum er erfið-
ara að skipta verkum.“ Hann bend-
ir þó á að innan flokksins hafi veri 
ágætist málefnavinna í gangi. 

Magnús Þór Hafsteinsson, vara-
formaður flokksins, og Sigurjón 
Þórðarson, sem hefur lýst áhuga á 
formannsembættinu, segja báðir 
að þeir muni ekki fylgja Jóni, 
ákveði hann að fara. Réttara sé þó 
fyrir Jón að bíða fram að lands-
þingi í apríl. svanborg@frettabladid.is

Jón hótar að yfirgefa 
Frjálslynda flokkinn
Jón Magnússon segist munu yfirgefa Frjálslynda flokkinn verði ekki skipt um 

þingflokksformann. Formaðurinn segir að skipting starfa verði athuguð. Magn-

ús Þór og Sigurjón hvetja Jón til að bíða fram að landsþingi í vor.

JÓN MAGNÚSSON Segir formann Frjálslynda flokksins ekki ganga að því gruflandi 
hver sín afstaða er. Kristinn H. Gunnarsson þurfi að víkja, eða Jón hættir í flokknum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ DANÍEL

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarstjórn 
Kópavogs hefur staðfest ákvörð-
un bæjarráðs um að veita súlu-
staðnum Goldfinger undanþágu 
fyrir nektardansi.

Fulltrúar Samfylkingar í bæj-
arstjórninni lögðu til að ekki yrði 
leyft að stunda nektardans á 
Goldfinger. „Slík starfsemi geng-
ur þvert á vilja og stefnu bæjar-
yfirvalda, sem telja hana hvorki 
æskilega né nauðsynlega í bæjar-
félaginu,“ sagði í tillögu þeirra 
Guðríðar Arnardóttur, Hafsteins 
Karlssonar, Jóns Júlíussonar og 
Flosa Eiríkssonar.

Ólafur Þór Gunnarsson, bæjar-
fulltrúi Vinstri grænna, greiddi 

tillögu Samfylkingarmanna 
atkvæði en sat síðan hjá þegar 
afgreiðsla bæjarráðs á málinu 

var staðfest með sex atkvæðum 
sjálfstæðismannanna Gunnsteins 
Sigurðssonar, Margrétar Björns-
dóttur, Ásthildar Helgadóttur, 
Ármanns Kr. Ólafssonar og Sig-
ríðar Þorgrímsdóttur og fram-
sóknarmannsins Ómars Stefáns-
sonar.

Eins og borgaryfirvöld í 
Reykjavík segir bæjarstjórn 
Kópavogs sig skorta lagagrund-
völl til að synja skemmtistöðum 
um leyfi til nektardans.

„Ég vil að þolendur starfsemi 
nektarstaða njóti vafans,“ sagði 
Flosi Eiríksson, sem var sá eini 
sem lét bóka sérstaka athuga-
semd við atkvæði sitt. - gar

Bæjarstjórn Kópavogs staðfesti undanþágu fyrir súlustaðinn Goldfinger:

Nektardans fékk sex atkvæði

Á GOLDFINGER Ásgeir Davíðsson, eig-
andi Goldfinger, með starfsliði sínu.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Styrkir til 
vinnustaðakennslu 
og námsefnisgerðar 

www.si.is

Framtíð iðnaðar veltur á menntun og 
mannauði. Aukin þekking gefur iðnaðinum 
takmarkalaus tækifæri til vaxtar, nýsköpunar 
og útrásar. Mikilvægt er að nemendum í iðn- 
og starfsnámi standi til boða námsefni og 
kennsla við hæfi.

SI auglýsa eftirfarandi styrki lausa til 
umsóknar:

• Styrkir til námsefnisgerðar  
í greinum sem varða iðnað

• Styrkir til vinnustaðakennslu  
í fyrirtækjum SI

Umsóknarfrestur er til 1. október.

Nánari upplýsingar er að finna á
www.si.is.

HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND     SÍMI 545 1500

Klæðir börn vel!
Helen stelpuúlpa

 St. 80-130

6.990

Hugo strákaúlpa
 St. 80-130

6.990

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 385

4.312 +2,19% Velta: 3.610 milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 6,65 -2,21% ... Atorka 5,68 
++3,27% ... Bakkavör 24,30 +0,62% ... Eimskipafélagið 4,20 -1,41% 
... Exista 7,59 +4,98%  ...  Glitnir 15,85 +2,92% ... Icelandair Group 
20,00 -0,50% ... Kaupþing 755,00 +2,17% ... Landsbankinn 23,40 
+1,74% ... Marel Food Systems 91,80 -0,22% ... SPRON 3,50 +6,06% 
... Straumur-Burðarás 9,33 +2,75% ... Össur 95,60 -0,52%

MESTA HÆKKUN
EIK BANKI 7,43%

MESTA LÆKKUN
SPRON 8,57%
ATLANTIC PETROL. 2,81%
EXISTA 2,11%

Sparisjóðsbankinn Washington Mutual 
(WaMu) var lýstur gjaldþrota á fimmtudags-
kvöld. Þetta er langstærsta bankagjaldþrot í 
sögu Bandaríkjanna, því heildareignir 
bankans, sem var sá áttundi stærsti í 
Bandaríkjunm námu 307 milljörðum dollara. 
Næststærsta gjaldþrotið varð 1984,  40 
milljarðar, sem jafngilda um 80 milljörðum á 
verðlagi dagsins í dag. 

WaMu var leiðandi  í útgáfu undirmáls-
lána, sérstaklega undirmálslánum á breyti-
legum vöxtum, en bent hefur verið á að 
margir lántakendur hafi ekki skilið vaxta-
kjörin við undirskrift, og síðan ekki ráðið við 
afborganirnar. Undanfarnar vikur hefur 
verið þrálátur orðrómur um stöðubankans, 
og viðskitpavinir því flykkst til að taka út 
innistæður sínar. Á síðustu tíu dögum voru 9 
prósent innistæðna teknar út.

JPMorgan Chase keypti útibúanet og 

stóran hluta eigna WaMu. Með kaupunum 
hefur JPMorgan enn frekar styrkt stöðu sína, 
en atburðir undanfarinna vikna hafa orðið til 
þess að þrír risavaxnir bankar drottna yfir 
bandarískum bankamarkaði: JPMorgan 
Chase, Bank of America og Citigroup.  - msh

Langstærsta bankagjaldþrotið
Ekki hefur verið ákveðið hvort 
láni Björgólfsfeðga vegna ábyrgð-
ar Eimskipafélagsins á láni til 
stjórnenda XL Leisure Group 
verði breytt í hlutafé. 

Ábyrgðin, sem hljóðar upp á 
280 milljónir Bandaríkjadala, 
jafnvirði 25,5 milljarða króna, féll 
á Eimskipafélagið þegar ferða-
skrifstofan var lýst gjaldþrota um 
miðjan mánuðinn. Björgólfsfeðg-
ar tóku hana yfir. 

Viðræður við lánardrottna 
standa yfir og er stefnt á að þeim 
ljúki fljótlega. Munu lán félagsins 
við aðra en Björgólfsfeðga hafa 
forgang áður en ákvörðun verði 
tekin um hvort því verði breytt í 
hlutafé. - jab

Enn er unnið 
að útfærslunni

ÚTIBÚ WASHINGTON MUTUAL JPMorgan Chase 
hefur keypt útibúanet Washington Mutual, áttunda 
stærsta banka Bandaríkjanna.  MARKAÐURINN/AFP

Lánalínur á borð við þær 
sem seðlabankar Norð-
urlandanna gerðu við 
Bandaríkjamenn myndu 
tvímælalaust auka tiltrú 
umheimsins á íslenskt 
fjármálalíf og jafnvel auð-
velda Seðlabankanum að ná 
samningum um langtíma-
lán.

„Aðgangur að skammtímalánalín-
um á borð við þær sem seðlabankar 
Norðurlandanna fengu hjá Seðla-
banka Bandaríkjanna myndi tví-
mælalaust auka slagkraft og trú-
verðugleika Seðlabankans,“ segir 
Gylfi Magnússon, dósent í hag-
fræði við Háskóla Íslands, og bætir 
við að ljóst sé „að það verði túlkað 
sem slæmar fréttir fyrir krónuna 
ef Seðlabankinn nýtur ekki þess 
trausts að erlendir seðlabankar 
vilji gera við hann samninga sem 
þennan,“ eins og raunin virðist hafa 
orðið.

Gylfi tekur fram að vitaskuld séu 
gjaldeyrisskiptasamningar skamm-
tímalausn og komi ekki í stað öfl-
ugs gjaldeyrisvaraforða, sem verði 
aðeins efldur með langtímalánum. 
Hann bendir hins vegar á að gjald-
eyrisskiptasamningur við Seðla-
banka Bandaríkjanna hefði hæg-
lega getað auðveldað 
Seðlabankanum að ná hagkvæmum 
samningum um langtímalán. 

„Það er ekki hægt að skilja á milli 
gjaldeyrisskiptasamninga til 
skamms tíma og uppbyggingar 
gjaldeyrisforða Seðlabankans til 
langs tíma,“ segir Gylfi, því með 
því að sýna fram á að hann hafi 
traust annarra seðlabanka auki 
Seðlabanki Íslands líkurnar á að 
hann geti samið um langtímalán.

Í þessu samhengi nefnir Gylfi 
gjaldeyrisskiptasamninga þá sem 
Seðlabanki Íslands gerði við seðla-
banka Norðurlandanna í vor, en 
markaðir tóku þeim samningum 
fagnandi. Við það tilefni sagði Geir 
H. Haarde forsætisráðherra að 
samningarnir efldu traust á 

íslenska fjármálakerfið og efna-
hagslíf landsins.

Jón Sigurðsson, varaformaður 
bankastjórnar Seðlabankans, rifjar 
einnig upp gildi þessara samninga, 
sem hann segir sambærilega við 
saminga seðlabanka Norðurland-
anna og Bandaríkjanna. Hann segir 
að þeir hafi tvímælalaust aukið trú-
verðugleika Seðlabanka Íslands og 
fjármálakerfisins: „Auðvitað væri 
æskilegt að hafa slíka samninga við 
seðlabanka allra okkar viðskipta-
landa.“ 

Jón segir að jafnhliða því sem 
gjaldeyrisvarasjóðurinn sé byggð-
ur upp þurfi að „gera samninga til 
vara, við sambærilegar stonanir í 
öðrum löndum.“ Hann segist vita 
að Seðlabankinn vinni að því, og 
fyrir fram sé ástæðulaust að ætla 
annað en að hægt sé að ná slíkum 
samningum við seðlabanka við-
skiptalanda okkar.

Ingólfur Bender, forstöðumaður 
greiningar Glitnis, segir að gengis-
fall krónunnar á föstudag virðist 
meðal annars endurspegla ákveðin 
vonbrigði á markaðnum með að 
Seðlabankinn hafi ekki verið með í 
skiptasamningnum seðlabanka 
Norðurlandanna og Bandaríkjanna. 
Hann óttast að síðustu fréttir bæti 
ekki þar úr. „Seðlabankinn þarf að 
beita öllum brögðum til að styrkja 
krónuna, og það myndi tvímælala-
lust bæta andrúmsloftið ef skipta-
samningar næðust. Við verðum 
bara og bíða og sjá. Ég treysti 
Seðlabankanum til að vinna að þess-
um málum á fullu,“ segir Ingólfur.  
 msh@markadurinn.is

Samningar mikil-
vægir fyrir Ísland

Samtök iðnaðarins - www.si.is

7. október 2008 kl. 8.30-10.30
Gullteigur, Grand Hótel.

Morgunverður í boði SI kl. 8.00.

SI efnir til morgunverðarfundar
um nýtingu orkuauðlinda.

Dagskrá:

Össur Skarphéðinsson, iðnaðarráðherra
Friðrik Sophusson, forstjóri Landsvirkjunar
Ragnar Guðmundsson, forstjóri Norðuráls
Þorsteinn Ingi Sigfússon, forstjóri 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands
Pallborðsumræðum stýrir Sigríður 
Guðlaugsdóttir, verkefnastjóri miðlunar hjá SI

Fundarstjóri: Helgi Magnússon, formaður SI

Fundurinn er öllum opinn og ókeypis en tekið 
er við skráningum á netfangið mottaka@si.is. 

Orkunýting til hagsældar

STÓRKOSTLEG LAGERÚTSALA Á JÓLAVÖRUM, GJAFAVÖRUM, KERTUM, 
SERVÍETETUM OG FLEIRU.

ER Í FAXAFENI 11 (GAMLA LEIKBÆJARHUSINU) 
OPIÐ FRA 11-18 ALLA DAGA OG HELGINA LIKA ALLT AÐ 80% AFSLÁTTUR.

SEÐLABANKI ÍSLANDS. Ljóst er að gjald-
eyrisskiptasamningar til skamms tíma 
myndu styrkja krónuna og auka trúverð-
ugleika Seðlabankans.  FRÉTTABLAÐIÐ/HH
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS
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Fjármálakreppan hefur leyst 
Íraksstríðið af hólmi sem efsta 

mál á dagskrá bandarísku 
forsetakosninganna,  meðal 
annars vegna þess að Bandaríkja-
menn telja að það hafi orðið 
kaflaskipti í Írak; fjölgun í herliði 
Bandaríkjahers hafi brotið 
andspyrnuna á bak aftur og 
ofbeldi minnkað. Hin undirliggj-
andi skilaboð eru skýr: Að sýna 
mátt sinn og megin tryggir sigur. 

En það var einmitt rembingur af 
þessu tagi sem leiddi til innrásar-
innar í Írak á sínum tíma. Stríðið 
átti að sýna fram á vald í krafti 
hernaðarlegra yfirburða. Þess í 
stað leiddi stríðið takmarkanir 
sínar í ljós. Að auki gróf innrásin 
undan raunverulegum máttar-
stólpa Bandaríkjanna – hinni 
siðferðilegu ábyrgð. 

Vissulega er minnkandi ofbeldi 
fagnaðarefni og það má vel vera 
að fjölgun hermanna eigi sinn þátt 
í því. En hvergi annars staðar í 
heiminum þætti það góður dagur 
þegar aðeins 25 óbreyttir borgarar 
falla í valinn. Það liggur heldur 
ekki fyrir hvernig fjölgun 
hermanna hefur lægt ófriðarbálið. 
Aðrir þættir skipta líklega mun 
meira máli, til dæmis að Banda-
ríkjaher greiddi andspyrnumönn-
um úr röðum súnnía fyrir að slást 
í lið með sér gegn Al-Kaída. Það er 
áhættusöm stefna. Bandaríkin 
ættu að leggja sitt af mörkum til 
að hægt sé að mynda sterka 
ríkisstjórn samhentrar breiðfylk-
ingaren ekki styrkja einstök 
herlið. Írösk stjórnvöld gera sér 
grein fyrir hættunni og er byrjuð 
að handtaka herforingja sem 
Bandaríkjamenn studdu. Horfur á 
stöðugleika eru ekki góðar. Og það 
er einmitt mergur málsins: 
fjölgun hermanna átti að skapa 

svigrúm fyrir pólitíska endurnýj-
un, sem þarf til að tryggja 
stöðugleika til lengri tíma. Sú 
endurnýjun hefur ekki átt sér 
stað. 

Á sama tíma kemur hernaðar-
legur og efnahagslegur kostnaður 
ófaranna sífellt betur í ljós. 
Jafnvel þótt Bandaríkjunum hefði 
tekist að koma á stöðugleika í 
Írak, hefði það ekki tryggt sigur í 
„stríðinu gegn hryðjuverkum“. 
Það hefur heldur ekki gengið vel í 
Afganistan, svo ekki sé fastar að 
orði kveðið, og ástandið í Pakistan 
verður sífellt óstöðugra. Þá eru 
flestir sérfræðingar á einu máli 
um að Rússar hafi ráðist inn í 
Georgíu meðal annars vegna þess, 
að þeir þóttust vita að Bandaríkin 
væru bundin í báða skó á tveimur 
vígstöðvum og gæti þar af 
leiðandi lítið gert. Rússar reynd-
ust hafa rétt fyrir sér. 

Íraksstríðið hefur alfarið verið 
fjármagnað með aukinni skuld-
setningu. Það á sinn þátt í því að 
skuldir bandaríska þjóðarbúsins 
hafa aukist um tvo þriðju hluta á 
aðeins átta árum. Og enn syrtir í 
álinn: búist er við að fjárlagahall-
inn árið 2009 verði yfir 500 
milljarða dollara. Þá er ótalinn 
kostnaðurinn við björgunarað-
gerðir á fjármálamarkaði. Stríðið 
og rekstur þess hefur snarminnk-

að svigrúm Bandaríkjanna og 
næsta víst að það mun dýpka og 
lengja efnahagslægðina. 

Sú skoðun að fjölgun hermanna 
í Íraks hafi verið árangursrík er 
sérstaklega hættuleg í ljósi þess 
að stríðsreksturinn í Afganistan 
gengur illa. Evrópskir bandamenn 
Bandaríkjanna eru langþreyttir á 
stöðugum bardögum og mannfalli 
í fjöllunum. Fæstir leiðtogar í 
Evrópu eru jafn vel að sér í 
blekkingarbrögðum og Bush-
stjórnin og eiga erfiðara með að 
leyna mannfallinu fyrir almenn-
ingi. 
Bandaríkin munu auðvitað halda 
áfram að þrýsta á bandamenn 
sína, en lýðræðið setur slíkum 
þrýstingi skorður. Mexíkó og Chile 
létu til dæmis ekki undan þrýst-
ingi Bandaríkjamanna um að 
styðja innrásina í Írak á þingi 
Sameinuðu þjóðanna vegna 
almennrar andstöðu heima fyrir.  
Tíminn hefur leitt í ljós að 
almenningur í þessum löndum 
hafði á réttu að standa.  

En í Bandaríkjunum gerir trúin á 
að fjölgun í herliðinu hafi „virkað“ 
í Írak það að verkum að æ fleiri 
vilja fjölga í herliðinu í Afganistan. 
Mistökin sem gerð voru í Írak 
höfðu hins vegar ekkert með styrk 
heraflans að gera heldur sjálfa bar-
áttuaðferðina. 

Það er kominn tími til að 
Bandaríkin og Evrópa dragi af 
lærdóm af Íraksstríðinu – eða öllu 
heldur, læri upp á nýtt af mistök-
um nærri allra þeirra ríkja sem 
hertaka önnur lönd og reyna að 
taka framtíð þeirra í sínar hendur.

Höfundur er Nóbelsverðlaunahafi 
í hagfræði og prófessor við 

Columbia-háskóla í Bandaríkjun-
um. ©Project Syndicate.

Lærum af Íraksstríðinu

JOSEPH STIGLITZ 

Í DAG |

UMRÆÐAN 
Einar K. Guðfinnsson skrifar um 
Evrópumál

Þegar talsmaður Evrópusambandsins 
kveður svo afdráttarlaust upp úr um 

sjávarútvegsstefnu sambandsins sem 
gerðist nú á dögunum, þá eru það stórfrétt-
ir. Reinhard Priebe, aðstoðarframkvæmda-
stjóri sjávarútvegmála ESB, sagði í 
útvarpinu á þriðjudaginn var: „Ég tel ekki 
að innganga Íslendinga í ESB þýddi að allt 
sem lýtur að fiskveiðistefnunni breyttist. 
Ég býst frekar við að það kæmi fólki á óvart hve 
fátt þyrfti að breytast.“ 

Aðeins tvennt getur skýrt orð talsmanns ESB. Í 
fyrsta lagi að hann eigi við að ESB sé tilbúið að 
víkja til hliðar veigamiklum grundvallaratriðum í 
sjávarútvegsstefnu sinni í samningum við Íslend-
inga, æskjum við inngöngu. Hér er til dæmis átt við 
atriði er lúta að ákvörðun um heildarafla. Þær 
ákvarðanir eru nú teknar af ráðherraráðinu, en ekki 
af einstökum þjóðríkjum. Það sjá allir – og um það  
hefur a.m.k. ekki verið ágreiningur hingað til −  að 
við Íslendingar myndum ekki geta unað því að 
slíkar ákvarðanir um nýtingu okkar auðlindar yrðu 
teknar af öðrum þjóðum. Og við vitum að þó að 
reglan um hlutfallslegan stöðugleika gefi okkur 
skjól fyrsta kastið þá er hún býsna völt. 

Með öðrum orðum. Eins og sjávarútvegs-
stefna ESB er í laginu, þá tryggir hún 
einstökum aðildarþjóðum ekki það forræði 
yfir fiskveiðiauðlindum sínum, sem við 
gerum kröfur um. Þess vegna, meðal 
annars, hafa nær allir talið að hún sé 
óaðgengileg fyrir okkur Íslendinga. 

Fyrir nú utan hitt að í sjávarútvegsstefn-
unni eru ýmsir aðrir þættir sem við eigum 
örugglega erfitt með að kyngja. Ég nefni 
reglurnar um brottkast, eftirlitskerfið og 
fjárfestingar, sem er alveg andstætt okkar 
fyrirkomulagi.

Hitt sem kann að skýra ummælin, sem 
vitnað er til, er að framundan séu mjög veigamiklar 
breytingar á sjávarútvegsstefnunni. og að í þeim 
felist, að horfið verði frá yfirþjóðlegu valdi, af því 
tagi sem nefnt var hér fyrr í greininni. Það væru 
sannarlega tíðindi.

Á vettvangi ESB hefur verið unnið að margs 
konar endurbótum á sjávarútvegsstefnunni. Til þess 
stendur meðal annars ríkur vilji innan fram-
kvæmdastjórnarinnar, eins og fram hefur komið.

En hver hefur sinn drösul að draga. Og það vitum 
við að  jákvæður vilji er eitt, en hitt er erfiðara, að 
fá þann sundurleita hóp sem að sambandinu 
stendur, til að samþykkja slíkar breytingar.

 Höfundur er sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra.

Stórtíðindi í vændum?

EINAR K. 
GUÐFINNSSON

Íraksstríðið

Vertu velkomin(n)
á opið hús í Flensborgarskólanum laugardaginn 

27. september kl. 13:00 - 16:00. 

Við viljum bjóða þér að:
- njóta tónlistar og myndlistar í skólanum
- kynna þér það nám sem er í boði 
- skoða húsnæði skólans, endurnýjað, glænýtt og hátæknivætt.   
- fá leiðsögn um skólahúsið og skoða muni úr fjölbreyttu safni 
  skólans tengt náttúrufræði og jarðfræði
- skoða aðstöðu starfsbrautar, glæsilegt stúdíó, bókasafn og síðast 
  en ekki síst gamlar myndir af útskriftarárgöngum.
- hlusta á kór skólans syngja í Hamarssal kl. 14:00 og 15:00.
- þiggja þjóðlegar veitingar í tilefni dagsins

Þú gætir verið Flensborgari úr elsta húsinu, miðhúsinu eða því nýja. 
Hér er tækifærið til að koma í heimsókn og upplifa stórkostlegar 
breytingar á aðstöðu skólans. Þá bjóðum við foreldra núverandi ne-
menda að koma, grunnskólakennara og ekki síst nemendur unglinga-
deilda grunnskólanna ásamt foreldrum sínum velkomna. Þú færð ekki 
betra tilboð um helgina.

Starfsfólk  og nemendur Flensborgarskólans

Kunna það
Vinstri græn eiga ekki í vandræðum 
með að orða ályktanir sínar. Sú 
nýjasta er um gjaldskrárhækkun 
Orkuveitunnar. Segir þar að hækk-
unin sé til komin vegna glórulausrar 
lántöku erlendis sem efnt sé til svo 
fyrirtækið geti fjármagnað „innrás 
á óspjölluð hverasvæði og virkjað 
fyrir erlendar stóriðjur“. Segir 
svo að stórfelldar hækkanir á 
gjaldskrá Orkuveitunnar séu 
ekkert minna en hnefahögg í 
andlit almennings. Orkuveitan 
reiknar út að hækkunin nemi 
um 300 krónum á mánuði á 
meðalhúsnæði. Ef það heitir 
hnefahögg, hvað heitir það 
þá þegar verð hækkar 
um hærri fjárhæðir?

Hættið þessu
Hvað sem ályktun VG og 300 
krónunum líður er með ólíkindum 
að Orkuveita Reykjavíkur – fyrirtæki 
í almannaeigu – skuli voga sér að 
ráðast í hækkun verðskrár vegna 
fjárfestinga í nýrri hitaveitu. Hvers 
vegna var af stað farið? Megum 

við, sauðsvartur almúginn, 
vinsamlegast biðja 
um að fyrirtækið 
hendi öllum frekari 
virkjanaáformum út 
um gluggann á sjöttu 
hæðinni við Bæjar-
hálsinn svo ekki 
þurfi að hækka 
heita vatnið 

meira í verði.  

Tvö nei, eitt já
Illugi Gunnarsson sagði stuttlega frá 
Brusselför sinni á aðalfundi Samtaka 
fiskvinnslustöðva í gær. Sagðist hann 
eiginlega bara hafa fengið nei-svör 
í ferðinni; sagt hafi verið nei við 
spurningum um evrupptöku á fjölda 
tungumála og svo hafi hann fengið 

nei þegar hann ætlaði að sækja 
farangurinn sinn í Leifsstöð. 
Taskan hafði orðið eftir í 
Kaupmannahöfn. Eitt já hefði 
hann þó fengið í Brussel, 
„...við kvefi,“ sagði Illugi og 

ræskti sig.
bjorn@frettabladid.is

F
réttir af börnum sem hefur verið misþyrmt vekja 
jafnan ugg. Það er því ekki að undra að málefni barna 
sem beitt hafa verið ofbeldi veki umtal í samfélag-
inu.

Ofbeldismál sem snerta börn eru afar erfið og 
viðkvæm. Það er stórt skref að tilkynna um slík mál en um 
leið borgaraleg skylda hvers og eins. Mikilvægt er að leysa 
sem fyrst upp aðstæður barna sem búa við ofbeldi. Á sama 
tíma verður að stíga varlega til jarðar vegna þeirra alvarlegu 
afleiðinga sem það kann að hafa sé foreldri ranglega sakað um 
að beita barn sitt ofbeldi. 

Barnaverndarnefndum eða þeim nefndum sveitarfélaga 
sem hafa skyldur hennar með höndum eru ætluð mikil ábyrgð. 
Þær skulu lögum samkvæmt hafa „eftirlit með aðbúnaði, hátt-
erni og uppeldisskilyrðum barna“. Þær eiga að „greina sem 
fyrst vanda þeirra sem búa við ófullnægjandi aðstæður, sæta 
illri meðferð eða eiga í félagslegum erfiðleikum“. 

Í stærri sveitarfélögum hafa þessar nefndir embættismenn 
á bak við sig, jafnvel heila stofnun eins og í Reykjavík. Staða 
barnaverndarnefnda í minni sveitarfélögum er erfiðari vegna 
þess að aðgangur að fagfólki hlýtur að vera minni. Ofan á það 
bætist að í fámennari samfélögum verða mál einnig persónu-
legri. Líkur eru því á að þeir sem rannsaka mál og þeir sem 
sæta rannsókn séu jafnvel persónulega kunnugir, jafnvel þótt 
minni sveitarfélög nýti sér heimild til að fara sameiginlega 
með barnaverndarmál.

Ekki er það dregið í efa að fulltrúar barnaverndarnefnda 
geri allt sem í þeirra valdi stendur til að rannsaka fljótt og vel 
og af fagmennsku þær ábendingar sem til þeirra berast, ekki 
heldur að hagsmunir barnsins séu ævinlega í fyrirrúmi. Hins 
vegar hljóta þessar nefndir að þurfa mikinn faglegan stuðning 
þegar þær hafa til meðferðar þung ofbeldismál á heimilum.

Hafa verður í huga að foreldri sem beitir barn sitt ofbeldi 
er foreldri sem á í miklum vanda. Það er foreldri sem berst 
við vanlíðan, hugsanlega vegna ofbeldis sem það hefur sjálft 
orðið fyrir í æsku. Og það er foreldri sem horfist í augu við 
vanhæfni sína til að gegna því hlutverki sem mörgum þykir 
hið mesta sem hver einstaklingur glímir við, að ala upp barn, 
koma því til manns. Foreldri sem beitir barn sitt ofbeldi er því 
foreldri sem þarf á mikilli aðstoð að halda.

Ljóst er að eftirlitshlutverk Barnaverndarstofu verður að 
styrkja og ekki síður leiðbeiningarhlutverk hennar. Boðleið-
ir milli barnaverndarnefnda og Barnaverndarstofu verða að 
vera skilvirkar og hraðar.

Það gengur ekki að börn þurfi að dvelja á heimili vikum og 
jafnvel mánuðum saman eftir að fullljóst er orðið öllum þeim 
sem til þekkja að aðstæður eru óviðunandi. Leita verður allra 
leiða til að koma í veg fyrir að slíkar sögur endurtaki sig.

Ábyrgð barnaverndarnefnda er mikil.

Hagsmunir barns 
gangi alltaf fyrir

STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR





Allar upplýsingar birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana 

STÓRLÆKKAÐ

VERÐ
Á ÖLLUM

SKJÓLVEGGJUM

Gildir til 30. september eða á meðan birgðir endast

Góð tilboð í timbursölum
 Húsasmiðjunnar um land allt

999
Hjólahjálmar
Fullorðins og barna
5872037-67

Tjakkur/hjóla 79050
2 tonna
5023991

1.599

Verkfærataska
Hammer 19”
5024623

1.799
2.899

Smáhlutabox
Keter/Black&Decker,

skrúfur og boltar fylgja ekki með
5024634Sporjárnsett

Toolux 4 stk 

6-12-18-24mm,
5008536

1.299
2.295

2.499
4.295

1.499
2.699

Trappa
3 þrepa,
5079078

2.399
3.995

Allir gúmmískór

Blómakassi
604005

Regn/vindsett
Barna og fullorðins

1.299

Flíspeysur
Herra
5860337-41

999

2.999

Pallaolía
3 ltr
7049123-33-37

1.500



Mesta úrvalið í:
Skútuvogi, Grafarholti, Selfossi,
Reykjanesbæ, Egilsstöðum og Akureyri

Inni- og útimálning
719963-7/7207040-6

-Til notkunar í hvaða veðri sem er

-Sprungulokun (2mm hámark)

-Mjög sveigjanlegt

-Þekur: 1,5 l/m2

-Styrkt með þráðum

-Hægt að bera á blautt yfirborð

Lekur hjá þér?
Vatnsþétt skyndiviðgerðarefni

Loðir við:
Þakefni, filt, skífur, bárujárn, tjöru, malbik, hart 
PVC, pólýester, sink, ál, gler, flísar ofl.

Til nota á:
Þök, rennur, rennustein, rör, strompa, þakglugga ofl.

viðgerðarsett
7171126

2.999
3.995

10 ltr

3.999
8.995

Rýmum 
        fy

rir nýjum

    vörum
Rýmum 
        fy

rir nýjum

    vörum

ÍSLENSK
KJÖTSÚPA

MEÐ BRAUÐI

190 kr.
frá kl. 11

alla helgina Aðeins í Skútuvogi

ÍS
10 kr.

í Blómavali
Skútuvogi

Lýkur um helgina

Lýkur um helgina
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S
almann 
Tamimi, 
formanni 
Félags 
múslima 

á Íslandi, gremst 
seinagangur 
borgaryfirvalda í 
að úthluta 
samtökunum lóð 
undir mosku. Átta 
ár eru liðin síðan 
fyrst var lögð 
fram beiðni um 
slíkt.

Salmann 
fæddist í Jerúsal-
em. Um tíu ára 
aldur var hann 
farinn að létta 
undir með 
fjölskyldunni með 
skógarhöggi og 
öðru tilfallandi, 
eins og tíðkaðist 
hjá fólki í þeirri 
þjóðfélagsstétt 
sem Tamimi-
fjölskyldan kemur 
úr. Frá fyrstu tíð 
þótti Salmann afar 
góður námsmaður, 
og mun hann alla 
sína tíð í Palestínu 
hafa stefnt að því 
að ná árangri í 
akademískum 
fræðum.

Í kjölfar sex 
daga stríðsins í 
júní 1967 versnaði 
efnahagur og 
lífskjör Palestínu-
manna hratt, og 
urðu háskólar illa 
úti. Salmann ákvað að flytjast til Bandaríkjanna, 
þar sem hann hugðist hefja læknanám, og hélt í 
þá átt árið 1971, sextán ára gamall. Eldri bróðir 
hans, Younes, stundaði sjómennsku hér á landi á 
þeim tíma, og ákvað Salmann að heimsækja hann 
á leiðinni til Bandaríkjanna. Svo fór að hann 
ákvað að setjast hér að, og hefur búið hér alla tíð 
síðan. 

Salmann lauk námi í tölvunarfræði við Háskóla 
Íslands árið 1995. Í kjölfarið hóf hann störf hjá 
Landspítalanum sem umsjónarmaður tölvukerfa, 
og gegndi þeirri stöðu í ellefu ár, eða til ársins 
2006. Síðan þá hefur hann starfað hjá Sjónfélagi 
Íslands við tækniþjónustu.

Salmann var einn helsti hvatamaðurinn að 
stofnun Félags múslima á Íslandi árið 1997, og 
hefur frá upphafi gegnt starfi forstöðumanns 

samtakanna. 
Hefur Salmann 
verið töluvert 
áberandi í 
fjölmiðlum 
vegna óbilandi 
áhuga hans á 
málefnum mús-
lima um allan 
heim, og ekki 
síst á Íslandi. 

Vinum og 
vandamönnum 
Salmanns 
verður tíðrætt 
um mikinn 
heiðarleika og 
réttsýni sem 
einkenni 
persónuleika 
hans. Hann 
þykir fremur 
rólegur í 
tíðinni og 
yfirvegaður, en 
þó sé ávallt 
stutt í grínið. 
Jafnvel hafi 
brugðið fyrir 
prakkaraskap í 
fari Salmanns, 
þó sérstaklega 
fyrr á árum. 
Hann hefur 
mikið yndi af 
rökræðum um 
sín hjartans 
mál, en þó að 
því gefnu að 
samræðurnar 
séu á vitræn-
um nótum. Ef 
skítkast af 
einhverju tagi 
ber á góma 

mun Salmann eiga það til að æsa sig, en er þó 
ætíð snöggur til að róa sig niður aftur. Hann 
þykir trygglyndur mjög og vinur vina sinna, sem 
og óþrjótandi stoð og stytta múslima sem eiga 
erindi til Íslands. Hann ber hag barna sinna fimm 
mjög fyrir brjósti, og hvetur þau óspart til að 
leita til sín með hugðarefni sín. Kvöldverðarboð 
Salmanns og fjölskyldu eru rómuð, enda Salmann 
sannkallaður meistarakokkur og matgæðingur.

Vinir og vandamenn Salmanns eru sammála um 
það að helsta galla hans megi að ákveðnu leyti 
rekja til uppruna hans í Palestínu. Hann sé afar 
varfærinn með peninga og passi vel upp á sitt. 
Þessi eiginleiki sé hins vegar órjúfanlegur hluti 
af persónu Salmanns og geri hann að ákveðnu 
leyti að því sem hann er; traustum og samvisku-
sömum prinsippmanni.

MAÐUR VIKUNNAR

Réttsýnn og heiðarlegur 
prinsippmaður

Rekinn úr skóla tólf ára
Jóhannes Kr. Kristjánsson ritstjóri Kompáss 
ræðir um uppvaxtarárin, blaðamennskuna 
og hótanirnar. 

Tákn fyrir þau minnstu
Smábörn geta lært að tjá sig með táknum 
áður en þau læra að tala.

Ferðalög 
fylgja Fréttablaði nu á sunnudag 

Heitar helgarferðir - hvar á að gista, borða 
og skemmta sér?
Eyjasögur - íslensk fjölskylda á faraldsfæti 
um Karíbahafi ð
Phuket - perlan í austri
+ London, París, Kaupmannahöfn, Glasgow 
og skíðaferðir fyrir veturinn

Verð:

Herbergi:

Stærð:

Verð:

Herbergi:

Stærð:

Verð:

Herbergi:

Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:

Herbergi:

Stærð:

Verð:

Herbergi:

Stærð:

Verð:

Herbergi:

Stærð:

Opið h
ús í da

g frá 1
4:00 -

14:30

Glæsileg 3ja herbergja íbúð í fallegu fjölbýli.

Hvít eldhúsinnrétting, parket á gólfi,

baðherbergi með sturtu og baðkari, tvö góð

svefnherbergi. Útsýni af svölum. Bílageymsla.

31.900
.000

3
109 fm

Opið h
ús í da

g frá 1
5:00 -

15:30

15.900
.000

2
77 fm

Klappa
rhlíð 7

- 270 M
osfells

bær

Opið h
ús í da

g frá 1
4:00 -

14:30

18.900
.000

2
64 fm

Martei
nslaug

14 - 11
3 Reyk

javík

Opið h
ús í da

g frá 1
5:00 -

15:30

25.900
.000

3
106 fm

Opið h
ús í da

g frá 1
6:00 -

16:30

29.500
.000

4
109 fm

Opið h
ús í da

g frá 1
7:00 -

17:30

18.900
.000

3
80 fm

Rúmgóð og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð.

Íbúðin er laus nú þegar. Góð áhvílandi lán frá

Íbúðalánasjóði. Hússjóður stendur afar vel.

Íbúðin er á jarðhæð, sérafnotaréttur, pallur.

13.000.000 áhvílandi frá íbúðalánasjóði!

Falleg og vel skipulögð íbúð. Íbúðin er á jarð-

hæð með afgirtum garði. Sér inngangur. Gott

herbergi, Ljós eldhúsinnrétting. Flísar á gólfi.

Íbúðin er á 4.hæð, lyfta í húsinu. Íbúðinni

fylgir stæði í opinni bílageymslu. Fallegar

dökkar innréttingar. Parket er á stofu og

herbergjum. Flísalagt bað. Góð staðsetning.

Íbúðin er á 4.hæð. Lyftuhús. Stæði í bíla-

geymslu. Íbúðin er laus. Möguleg skipti á

ódýrari eign. Þrjú góð herbergi. Flísalagt

baðherbergi. Dökk innrétting í eldhúsi.

Laus við kaupsamning! Góð lán fylgja!

Björt og falleg íbúð í 3ja íbúða húsi. Íbúðin er

neðst, lítið niðurgrafin. Tvö góð herbergi.

Eldhús með góðu skápaplássi. Nýlegt bað.
Kristján

Ólafsson

Löggiltur fasteigna-, 

fyrirtækja- og skipasali
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OPIÐ
HÚS

Verð:

Herbergi:

Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:

Herbergi:

Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:

Herbergi:

Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:

Herbergi:

Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:

Herbergi:

Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:

Herbergi:

Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:

Herbergi:

Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:

Herbergi:

Stærð:

OPIÐ
HÚS

Hannes og teymi kynna

Hlíðar
vegur

51 - 20
0 KÓP

Opið h
ús í da

g frá 1
6:00 -

16:30

Fallegt hús í suðurhlíðum Kópavogs

Húsið er nýstandsett að mestu. Allt nýmálað

að innan og öll lýsing hefur verið tekin í gegn.

Sölumaður er Þórdís s: 770 8100

32.900
.000

4
91,8 fm

Hlíðar
vegur

37 - 20
0 KÓP

Opið h
ús í da

g frá 1
5:00 -

15:30

31.700
.000

4
179,3 f

m

Þrasta
rás 2 -

221 HF
J

Opið h
ús í da

g frá 1
4:00 -

14:30

0
3
129,5

fm

Aratún
- 210 G

BR

Bókið
skoðu

n í sím
a 699

5008

52.900
.000

5
137,6

fm

Drápu
hlíð - 1

05 RVK

Bókið
skoðu

n í sím
a 699 5

008

34.900
.000

4
110,2 f

m

Blásal
ir 9 - 2

01 KÓ
P

Opið h
ús í da

g frá 1
6:00 -

16:30

29.500
.000

4
100,2 f

m

Fróða
þing 6

- 203 K
ÓP

Bókið
skoðu

n í sím
a 699 5

008

69.900
.000

6
229 6

fm

Ásbúð
82 - 21

0 GBR

Bókið
skoðu

n í sím
a 699 5

008

69.900
.000

229 6
fm

Góð hæð með bílskúr að Hlíðarvegi í

Kópavogi. Glæsilegt útsýni. Íbúð nýlega tekin

í gegn. Stór geymsla í sameign.

Sölumaður er Friðfinnur s: 823 8964

Rúmgóð og falleg íbúð með sérinngangi og

stæði í bílageymslu. Húsið stendur á

hornlóð.Vel skipulögð og vönduð eign.

Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Mjög fallegt, mikið endurnýjað einbýli á

frábærum stað í Garðabæ. Teiknað af

Kjartani Sveinssyni.

Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Eignin er laus frá og með 1.október.

Allt parket á íbúð er olíuborin eik. Íbúð er öll

mjög rúmgóð. Eldhús er einstaklega stórt.

Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Falleg og björt hæð í fjórbýli með sérinngangi.

Stór garður með góðum sólpalli. Frábær

staðsetning.

Sölumaður er Kristín s: 824 4031

Glæsilegt 229 fm. einbýli á einni hæð þar af

36 fm. bílskúr. Eikarparket og náttúrusteinn er

á gólfum og eikarviður er í innréttingum og

hurðum. Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Fallegt tvíbýli í Garðabæ.

Rúmgóðar og bjartar stofur. Fallegur hlaðinn

arinn. Stór garður með verönd.

Sölumaður er Hannes s: 699 5008

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

Kristín

Skjaldardóttir 

Sölufulltrúi

824 4031

kristins@remax.is

Ingunn

Björnsdóttir 

Sölufulltrúi

698 8080

ingunnb@remax.is

Friðfinnur

Magnússon

Sölufulltrúi

823 8964

fridfinnur@remax.is

Þórarinn
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LAUGARDAGUR, 20. SEPTEMBER.

Prinsessufemínismi
Hér hefur dansinn dunað í allan 
dag. Hér var verið að gera sér 
dagamun í tilefni þess að Sólveig 
Kristín, litla Sól, varð 5 ára 18. þ.
m. Leikskólasystur fjölmenntu, 
svo og ættingjar, vinir og velunn-
arar almælisbarnsins eins og vera 
ber. Mikið bar á gjöfum sem tengj-
ast prinsessum og daglegum þörf-
um þeirra með einum eða öðrum 
hætti. 

Ég var ofurlítið uggandi um að 
prinsessur flokkuðust undir pólit-
íska villutrú, og leitaði með þessar 
efasemdir mínar til ömmunnar 
sem sér ekki sólina fyrir sonar-
dóttur sinni og nöfnu: „Prinsessu-
dót?“ sagði amman. „Ég held að 
blessuðu barninu sé það ekki of 
gott − og svo eru allar prinsessur 
nútildags gallharðir femínistar.“

SUNNUDAGUR, 21. SEPTEMBER.

Samkvæmislífið
Ég hef statt og stöðugt vegna vinnu 
minnar neitað sjálfum mér og þar 
af leiðandi að hluta til konu minni 
um alla þátttöku í samkvæmislíf-
inu sem er að falla í haustfarveg-
inn. Í síðustu viku kom tilboð sem 
við gátum ekki hafnað: Að koma og 
hlýða á Gunnar Kvaran leika þrjár 
einleikssvítur eftir Bach á stofu-
tónleikum hjá Önnu og Þorvaldi í 
Skugga.

Þetta var ógleymanlegt. 
Gunnar hafði ekki látið sig muna 

um að læra verkin utan að og 
nálægðin þarna og einbeitingin var 
algjör. Góð byrjun á vetrinum!

MÁNUDAGUR, 22. SEPTEMBER.

Meðal hugsjónamanna í 
veröld sem var
Merkileg reynsla. Eyddi deginum 
í að leika lítið hlutverk í bíómynd 
sem ungur maður, Hjálmar Ein-
arsson, er að gera. Þetta var rosa-
legt endurlit til æskuáranna þegar 
ég var að byrja að gera kvikmynd-
ir. Það vinna aðeins örfáir við upp-
töku myndarinnar kauplaust af 
þeim einskæra áhuga á að ljúka 
verkefninu, sem stundum er kall-
aður „hugsjón“.

Hjálmar sagði mér að hann 
hefði átt 15 þúsund kall þegar ráð-
ist var í að framleiða myndina. 

MIÐVIKUDAGUR, 24. SEPTEMBER. 

Gamanmynd um gjald-
þrota kaupfélag
Það sem kreppan sem ekki má 
nefna hefur lagað í mínu persónu-
lega lífi er að einkaþotuflug sem 

var mjög stundað rétt yfir hús-
mæninn hjá mér meðan allir voru 
ríkir og þutu eftir vinnu á einka-
þotum til að borða kvöldmatinn 
sinn í útlöndum hefur snarminnk-
að. Í stað þess að liggja andvaka 
milli tvo og þrjú á nóttunni þegar 
íslenskir auðmenn sneru heim á 
einkaþotuflota sínum úr kvöldmat 
og siðmenntuðum súludansi frá 
meginlandi Evrópu get ég nú sofið 
á mitt græna eyra.

Ef ég ætti að gera gamanmynd 
um fallítt kaupfélag á afskekktri 
eyju og ríkisstjórn Íslands ætti að 
leika stjórn fyrirtækisins myndi 
ég vilja gera nokkrar breytingar á 
leikaravalinu. 

Það mundi aldrei nokkur maður 
fást til að trúa því að bjöllusauðir 
eins og sjávarútvegsráðherrann og 
vegagerðarráðherrann hefðu brot-
ist til mannvirðinga í smáþorpi þar 
sem allir þekkja alla. 

Ég mundi fá Engeyjarprinsinn, 
hinn N1-olíusmurða erfðaprins 
Bjarna Ben með sinn Hollywood-
prófíl í stað sjávar- og landbúnað-

arráðherrans sem lítur út fyrir að 
vera klón úr rollu og þorski; og í 
stað samgöngumannsins sem veit 
ekki hvort hann er að koma eða 
fara mundi ég setja ljóshærða 
hetjutýpu, Árna Pál, bróður píslar-
vottarins Þórólfs hins krossfesta 
borgarstjóra sem Olíusamráðs-
sanheddrín undir forystu farís-
eanna lét lífláta einan manna fyrir 
ólöglegt verðsamráð.  

Toggu Kínatvífara mundi ég 
skipta út vegna erfiðleika við að 
læra textann sinn og fá hina þokka-
fullt agressívu Hönnu Birnu í henn-
ar hlutverk. 

Utanríkisráðherrann kæmi ekki 
við sögu, lægi með góðkynjað ein-
kenni af riðuveiki fram á skrifborð 
sitt í Öryggisráðinu, en Geir Haar-
de væri svo sannarlega þungamiðja 
verksins, miðaldra Hamlet, nýorð-
inn kaupfélagsstjóri, að vera eða 
vera ekki, ekki, helst ekki, alls ekki, 
ó ekki. 

Atburðarásin væri þessi. 
Kaupfélagsstjórinn læsir sig inn 

á skrifstofu sinni og bryður þung-
lyndislyf sem gera það að verkum 
að honum finnst þunglyndi sitt 
öðrum að kenna og vill því helst 
forðast annað fólk. 

Hanna Birna varastjórnarfor-
maður hans sér að við svo búið má 
ekki standa og hringir suður yfir 
heiðar og biður Bjarna Ben að koma 
hið bráðasta og taka með sér bæði 
súper- og spæderman búninginn. 

Bjarni spæderman kemur á vett-
vang og það fyrsta sem hann sér er 
að stjórnarformaðurinn situr fast-
ur í gömlum kóngulóarvef og hefur 
ekki svigrúm til annars en seilast í 
aðra næringu en  þunglyndislyfin. 
Bjarni rífur sundur vefinn og frels-
ar stjórnarformanninn úr herkví-
inni.

Það rennur ljós upp fyrir Haarde 
þegar hann losnar. Gamla paddan 
lifir enn, segir hann, hún ein hefur 
getað spunnið þennan vef. Við 
verðum að leggjast í hreinsanir. 

Bjarni Ben og Árni hinn ljós-
hærði horfast í augu.

Láttu okkur um það, stjórnarfor-
maður góður, og svo fljúga þeir út 
úr myndinni á súpermannasokka-
buxum suður yfir heiðar. 
Vúmmmmm!

Næsta sena væri á stjórnarfundi 
kaupfélagsins þar sem Geir leikur 
á als oddi og segir að síðan gamla 
paddan hafi verið gerð óskaðleg sé 
framtíðin björt: Við munum sam-
einast Mjólkurbúi Flóamanna sem 
er nú æðsta stofnun Evrópusam-
bandsins og taka upp þeirrra gjald-
miðil innan þriggja daga.

Þangað til verður þjóðhátíð og 
allir sem hafa greitt vísitölubætur 
fá þær endurgreiddar í konjaki 
sem fannst í maga þúfukroppin-
baks sem gekk á land og spúði úr 
sér Jónasi spámanni ósködduðum, 

konjaksgámi og tímaritinu Séð og 
heyrt frá upphafi innbundnu í 
geitarskinn.

Kreppunni hefur verið aflýst, og 
eftir af stjórn Kaupfélagsins 
standa aðeins Geir, Hanna Birna, 
og hin vinnusama og heilaga 
Jóhanna. Einnig gamli spekingur-
inn og víkingurinn Össur Oddleifs-
son sem brýtur tárfellandi saman 
ljósmynd af Ingibjörgu Sólrúnu í 
léttu en mjög góðkynjuðu riðu-
veikikasti ofan í stressveski sitt.

Á bak við ríkisstjórnina sést á 
haf út. Þar hafa hnúfubakar verið 
að leik á grunnsævi og brotið gat á 
jarðskorpuna þannig að olíugos-
brunnar hafa opnast og risavaxinn 
olíugosbrunnur hefur myndast 
fyrir aftan kaupfélagsstjórnina.

Kaupfélagsstjórnin stígur villt-
an dans í fjöruborðinu, olíunni 
rignir yfir hið hamingjusama 
sveitaþorp.

FIMMTUDAGUR, 25. SEPTEMBER.

Annar þáttur:
Ingibjörg Sólrún í öryggisráðinu 
enn mjög rænulítil en góðkynja. 
Gamla paddan er svæld úr svörtu 
greni sínu og ræður Ragnar Aðal-
steinsson til að skrifa endurminn-
ingar sínar.

Haraldur Johannessen og Björn 
Bjarnason frelsast báðir og hljóta 
höfuðsmannstign í Hjálpræðisher-
num; þeir selja nú Herópið á götum 
úti. 

Togga Kínatvífari leggur á fáka 
sína og ætlar ríðandi til Kína í hið 
þriðja sinn til að leggja stund á Pól-
itískan afturbata og Kínverskunám 
undir handleiðslu J. Bjartmarz.

Foreldrar klónaða fiskimálaráð-
herrans hvísla því að honum tár-
fellandi að hann hafi verið tilraun 
til að skapa marbendil sem hafi 
farið úr böndunum.

Olíuský birtist á himni.
Olíu tekur að rigna niður yfir 

réttláta sem rangláta.
Kór erlendra skúringakvenna 

kemur dansandi með skúringaföt-
ur að taka við regninu. Frjálshyggj-
an ríkir ein ofar hverri kröfu.

KÆRA DAGBÓK
Þráinn Bertelsson skrifar

Gamanmynd úr kreppu
Í dagbók Þráins 
Bertelssonar er 
prentað áður óbirt 
handrit að grín-
mynd um kreppuna. 
Einnig er fjallað um 
samkvæmislíf, hug-
sjónamenn og prins-
essufemínisma.

hafskipsmálið
upp úr kafinu

www.forlagid.is
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„Höfundur kann greinilega 
til verka.“

jón þ. þór, dv

„Það er sýnilega vandað til ritsins að öllu leyti …
Bók Stefáns Gunnars er merkilegt rit um heldur 

ógeðfellt tímabil í íslenskri samtímasögu.“ 
páll baldvin baldvinsson, frét tablaðið



Verðþróun og gengisbreytingar eru þættir sem ráða miklu 
um afrakstur af viðskiptum. Flugfrakt er hagkvæmur og 
hraðvirkur flutningsmáti sem opnar þér leið til að minnka 
viðskiptaáhættu vegna gengisbreytinga.

LÍTIL GENGISÁHÆTTA

MIKIL GENGISÁHÆTTA

BEINT FRAKTFLUG - 24 ÁFANGASTAÐIR
Í EVRÓPU, BANDARÍKJUNUM OG KANADA.
WWW.ICELANDAIRCARGO.IS
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J
óhann R. Benediktsson, lög-
reglustjóri á Suðurnesjum, 
sagði upp störfum frá og með 1. 
október næstkomandi. Jóhann 
leit svo á að Björn Bjarnason 
dómsmálaráðherra hefði látið 
sig fara með ákvörðun um að 
auglýsa stöðu hans lausa til 
umsóknar, en þeir hafa deilt um 

fyrirkomulag löggæslumála. 
Af hverju stafar sá órói sem verið hefur 
um embættið í nokkra hríð?

„Ég held að skýringin á honum sé þrí-
þætt. Í fyrsta lagi hafa orðið miklar 
breytingar á löggæslu í landinu og það 
ferli hefur verið erfitt. Hvað okkur 
varðar náðist góð sátt um þær breyting-
ar sem urðu 1. janúar 2007 með samein-
ingu embætta. Við erum í því breyt-
ingaferli miðju og að reyna að ná 
markmiðum þeirra. Þá kemur tilkynn-
ing um nýjar breytingar.

Í öðru lagi hefur verið viðvarandi 
fjárskortur í lögreglunni sem menn 
hafa ekki brugðist við. Nærgæslan, 
þjónustan sem snýr að íbúunum, hefur 
minnkað. Hinum hefðbundnu lögreglu-
mönnum á götunni hefur fækkað en 
aðrar einingar verið styrktar. Um þess-
ar áherslur hafa verið deilur.

Í þriðja lagi met ég það svo að eftir 
brotthvarf Stefáns Eiríkssonar úr dóms-
málaráðuneytinu skorti tiltakanlega 
sérþekkingu á löggæslumálum innan 
ráðuneytisins. Oft er sagt að maður 
komi í manns stað, en Stefán var þunga-
vigtarmaður og geysilega hæfur. Hans 
skarð hefur ekki verið fyllt. Af því að 
ráðuneytið er of veikt til að sjá um verk-
efnið hefur það í auknum mæli hallað 
sér að embætti Ríkislögreglustjóra. Þar 
hafa menn rekið pólitík sem er þvert á 
það sem yfirstjórn lögreglu á Suður-
nesjum og höfuðborgarsvæðinu, svo 
dæmi séu tekin, telja að eigi að stefna 
að. Þessir þrír þættir hafa skapað það 
ástand sem við búum við.

Víða kraumar óánægja innan lög-
gæslunnar og menn glíma við fjár-
skort.“

Uppskiptin leysa ekki fjárskort
Þú nefnir fjárskort. Hefðir þú sem yfir-
maður ekki einfaldlega þurft að skera 
niður og segja upp fólki?

„Jú, það er nú nákvæmlega málið. Í 
ágúst 2006, við brotthvarf varnarliðs-
ins, lögðum við það fyrir okkar ráðu-
neyti, sem þá var utanríkisráðuneytið, 
að verulega þyrfti að fækka starfsfólki 
miðað við þær fjárveitingar sem við 
hefðum. Við fengum mjög skýr fyrir-
mæli um að fækka ekki fólki við þessar 
aðstæður og þau hefur Ríkisendurskoð-
un sannreynt. Það þýddi áframhaldandi 
hallarekstur.

Við sameiningu embættanna 1. jan-
úar 2007 fengum við uppsafnaðan halla 
greiddan og fórum svo í að greina vand-
ann. Í fyrra skárum við verulega niður; 
tímabundin fækkun varð í lögreglulið-
inu vegna þess að tíu fóru í Lögreglu-
skólann, við frestuðum kaupum á tal-
stöðvum og búningum og menn fengu 
ekki fullt orlof og svo framvegis. Engu 
síður var áttatíu milljóna króna halli á 
rekstrinum.

Samdráttur í fyrra þýddi að vandinn 
kæmi fram af fullum þunga á þessu ári. 
Búnaðinn þarf að kaupa og menn fá 
fullt orlof. Þrátt fyrir kjarahækkanir 
lækkaði fjárveiting til okkar í krónum 
talið.

Í mars boðar ráðherra síðan upp-
stokkun á embættinu. Þá erum við með 
ósamþykkta rekstraráætlun. Uppskipt-
ingin átti á einhvern óútskýrðan hátt að 
leysa vandann. Hvernig hef ég aldrei 
fengið útskýrt. Á sama tíma lýsti ráð-
herra því ítrekað yfir opinberlega að 
ekki ætti að segja upp fólki. Hvað áttum 
við þá að gera?“
Þið hafið sem sagt tekið til í rekstrin-
um?

„Já, vissulega. Við sátum ekki eins og 
grenjandi krakkar úti í horni og heimt-
uðum nammi. Við hagræddum; sögðum 
upp níu manns í flugverndardeild og 
lögðum niður ýmsar stöður. Við hömuð-
umst við að hagræða í rekstrinum.

Við höfum hins vegar fengið mjög 
misvísandi skilaboð. Við fengum munn-
lega heimild frá ráðuneytinu til að ráða 
tíu útskriftarnema. Tíu dögum síðar, 
frammi fyrir fjárlaganefnd, uppgötvað-
ist reyndar að nefndin hafði ekkert 

Þar eru 

menn í 

einhverjum 

búrókratísk-

um leik þar 

sem allir eru 

þéraðir og 

bukta sig og 

beygja og 

virðist ekki 

vera í neinu 

samhengi 

við lífið og 

tilveruna.

Skýringar ráðherra eru fyrirsláttur
Jóhann R. Benediktsson lætur af störfum sem lögreglustjóri á Suðurnesjum á þriðjudag. Hann segir Kolbeini Óttarssyni Proppé 
frá samskiptaerfiðleikum við dómsmálaráðuneytið, rannsókn Ríkislögreglustjóra á gróusögum og ástæðum þess að hann ákvað 
að hætta.

JÓHANN R. BENEDIKTSSON Segir löggæsluna líða fyrir fjárskort og víða kraumi óánægja. Aldrei hafi komið fram hvernig uppstokkun á lögregluembættinu á Suðurnesj-
um eigi að leysa fjárhagsvanda embættisins.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

heyrt um málið. En hún tók vel í erind-
ið.

Tveimur mánuðum síðar fengum við 
bréf frá ráðuneytinu þar sem tilkynnt 
var að það mundi sækja um fjörutíu 
milljóna króna aukafjárveitingu, vegna 
taps er varð til við brotthvarf varnar-
liðsins. Að öðru leyti ættum við að halda 
okkur innan fjárheimilda. Hvernig 
áttum við að gera það? 85 prósent af 
rekstrinum eru laun. Það lá því beint við 
að segja upp fólki og þá auðvitað fyrst 
þeim tíu sem við höfðum ráðið tveimur 
mánuðum fyrr með leyfi ráðuneytisins! 
Þar að auki tekur það tíma að rétta við 
svona rekstur, jafnvel þótt fólki sé sagt 
upp.

Ekki virtur svars
„Við óskuðum eftir fundi til að ræða 
þessa alvarlegu stöðu, en útlit var fyrir 
um 250 milljóna króna halla þrátt fyrir 
aukaframlagið. Það myndi þýða upp-
sagnir þrjátíu til fjörutíu starfsmanna. 
Við vildum eðlilega ræða þetta við ráðu-
neytið og ég sendi erindi þar um í ágúst. 
Ég hef ekki enn verið virtur svars. 

Ég hef axlað mína ábyrgð í þessu 
máli, en spyr hvort aðrir hafi gert það. 
Það er augljóst að framkoma ráðuneyt-
isins lýsir algjörum trúnaðarbresti. Þar 
eru menn í einhverjum búrókratískum 
leik þar sem allir eru þéraðir og bukta 
sig og beygja og virðast ekki vera í 
neinu samhengi við lífið og tilveruna. 
Hrokinn og virðingarleysið sem þetta 
sýnir, ekki síst gagnvart 220 áhyggju-
fullum fjölskyldum starfsmanna minna, 
er dæmi um gamaldags stjórnarhætti 
sem ég vona að séu á útleið.“
Nú hefur Björn sagt að ekki hafi verið 
stirðleiki í ykkar samskiptum?

„Já, vissulega er rétt að lengst af voru 
okkar samskipti góð. Við höfðum greið-
an aðgang að honum og áttum ánægju-
lega fundi. Hins vegar breyttist allt 
eftir þessa uppákomu í mars. Ég held að 
rót vandans sé að sumu leyti sú að mér 
var legið á hálsi fyrir að hafa búið til 
erfiða stöðu í kjölfar boðaðrar uppskipt-
ingar. Það gleymist hins vegar að í und-
irbúningi uppstokkunar var ekkert sam-
band haft við Landssamband 
lögreglumanna, Lögreglufélag Suður-
nesja eða Tollvarðafélag Íslands. Sam-
einingin 2007 átti sér mjög góðan 
aðdraganda og undirbúning, ólíkt upp-
stokkun, og mönnum var því misboðið 
og risu upp eins og einn maður.

Ég get nefnt eitt dæmi um samskipti 
okkar. Árið 2005 var ég skipaður í stjórn 
Landamærastofnunar Evrópu. Við 

þekkjum vel til Schengen og starfið 
gekk vel. Í ágúst var ég síðan að búa 
mig undir að fara á reglulegan fund í 
Póllandi. Þá barst bréf frá ráðuneytinu 
þar sem ég var sviptur umboði til stjórn-
arsetunnar, uppsögnin tæki gildi við 
móttöku bréfsins, og þökkuð góð störf 
af hálfu ráðuneytisins.

Ég hafði samband og spurði hvort ég 
mætti ekki fara út og kveðja vini mína í 
stjórninni, suma hef ég þekkt í fjórtán 
ár í þessum geira, en fékk þvert nei. Í 
kjölfar ákvörðunar um auglýsingu stöðu 
minnar gekk ég eftir því við ráðuneytis-
fólk af hverju almennar kurteisisvenjur 
hefðu ekki verið viðhafðar og mér leyft 
að fara út og kveðja. Loksins fékk ég 
svar: „Eigum við ekki að orða það svo, 
Jóhann, að ráðherra ákvað að gera það 
með skýrum og afgerandi hætti.“

Menn geta valið þessari framkomu 
ýmis orð. Ég ætla ekki að nefna það sem 
mér dettur í hug, ég held að lesendur 
séu fullfærir um að draga eigin ályktan-
ir.“
Þú talar um slæma ráðgjöf ráðherra, í 
hverja vísar þú þá?

„Mér er illa við að nefna fólk og bæði 
núverandi og settur ráðuneytisstjóri 
eru sómafólk sem ég ber mikla virðingu 
fyrir. Spjót mín beinast fyrst og fremst 
að þeim sem stýrir löggæsluskrifstofu 
ráðuneytisins [Þórunni J. Hafstein]. Þá 
hefur þáttur Ríkislögreglustjóra orðið 
æ meiri.

Gróusögur rannsakaðar
Hvernig hafa samskipti þín verið við 
Harald Johannessen?

Samskipti mín og Haraldar hafa oft á 
köflum verið í lagi. En það hefur þó 
vissulega oft hvesst í okkar samskipt-
um.

Ég neita því ekki að mér finnst oft 
einkennilegt hve margar sögur um mig 
grassera í því ágæta embætti. Einhvern 
veginn virðist vera frjór jarðvegur hjá 
Ríkislögreglustjóra fyrir svona sögum. 
Svo frjór að ég hef þurft að svara fyrir 
þetta í sérstökum samtölum. Ég vor-
kenndi þeim ágæta embættismanni sem 
þurfti að spyrja mig fyrir Ríkislögreglu-
stjóra hvort einhver hefði borið töskuna 
mína í flugstöðinni. Ég hef aldrei látið 
neinn gera neitt slíkt.

Við rannsakendur verðum að byggja 
rannsóknir okkar á áreiðanlegum heim-
ildum en ekki kjaftasögum líkt og í 
þessu tilviki. Hjá Ríkislögreglustjóra 
virðast menn hafa viljað finna á mér 
höggstað og því sett svona rannsóknir í 
gang.“

Aðrir stjórnendur hafa farið fram úr fjár-
lögum og eðli embætta breyst án þess 
að þau séu auglýst. Finnst þér þú fá 
sérmeðferð?

„Það blasir við öllum sem það vilja sjá 
og þarf varla að eyða tíma í að ræða það. 
Skýringar ráðherra eru einfaldlega fyr-
irsláttur. En við skulum sjá hvort það 
verður viðtekin venja að auglýsa stöður, 
til dæmis við frekari sameiningu lög-
regluembætta. Ég er frekar hlynntur 
því og er alls ekki viðkvæmur fyrir því 
að við hreyfum meira til í þessum stöð-
um.

En það sjá allir að aðdragandi þessa 
máls gerir skýringarnar ótrúverðugar. 
Það hefur líka komið í ljós að ráðherra 
er margsaga. Þegar ég fékk bréf um 
auglýsingu var sagt að þetta væri mild-
asta leiðin, en í því liggur hótun um eitt-
hvað verra. Tíu dögum síðar segir ráð-
herra þetta vera vegna 
skipulagsbreytinga, þá eru mín launa-
kjör dregin inn í málið, sem er nú bros-
legt í meira lagi, þá segir hann að um 
stjórnlausan fjáraustur hafi verið að 
ræða í embættið sem hafi staðið lög-
gæslu í landinu fyrir þrifum – nokkuð 
sem Ríkisendurskoðun minnist ekki 
einu orði á – og í Kastljósi á fimmtudag 
dregur hann skipulagsbreytingarnar 
fram á ný. Það sér hver maður að þetta 
er bara fyrirsláttur.“
Það gustar um þig og þú ferð með látum, 
er það þinn stíll?

„Við höfum nú mikið velt vöngum yfir 
því í okkar embætti hvernig stæði á því 
að við, þetta dagfarsprúða fólk, stæðum 
í þessum deilum. Ég sel hins vegar ekki 
sannfæringu mína. Þegar Björn til-
kynnti breytingar sínar í mars tilkynnti 
ég honum að ég vildi hætta frekar en að 
innleiða þær. Hann bað mig að gera það 
ekki og sagði engan mann mér betri til 
að innleiða þær. Nú er þessi staða komin 
upp.

Ég sé það núna að þegar menn voru 
farnir að kristalla deilurnar í mér hefði 
verið betra að ég stigi til hliðar.“
Sérðu eftir einhverju?

„Þegar farið er yfir svona atburðarás 
finnur maður alltaf eitthvað sem betur 
hefði mátt fara. En á þessum tímapunkti 
upplifi ég ekki að ég hafi gert nein mis-
tök. Auðvitað hefði maður einhvers 
staðar mátt haga orðum sínum með 
öðrum hætti, en ég hef enga eftirsjá yfir 
atburðarásinni.

Mest er mér annt um embættið og það 
góða fólk sem þar vinnur. Ég vona þess 
vegna að friður náist sem fyrst um 
starfsemina, öllum til heilla.“
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„Forsaga málsins er sú að þegar 
ég var sautján ára átti ég „skjald-
böku-Saab“ af árgerð ´71, svolítið 
lengdan og með amerískri vél,“ 
segir Villi Warén. Hann ekur núna 
á Saab 96, árgerð 1962, með tut-
tugu og átta hestafla tvígengisvél. 
Alveg súperútgáfu að sögn eig-
andans sem flutti gripinn inn frá 
Svíþjóð. „Ég keypti mér hann í 
þrítugsafmælisgjöf frá öllum sem 
ég þekkti og borgaði hann einn,“ 
segir hann glaðlega. „Sá sem átti 
hann á undan mér var eitthvað 
fatlaður og náði ekki að nota hann 
mikið nema bóna hann og halda 

honum við,“ segir Villi inntur eftir 
sögunni. „Samkvæmt gögnum var 
bíllinn bara ekinn 75.000 kíló-
metra en það getur verið fals. 
Reyndar fylgdi með upprunaleg 
smurbók og málmplötur með nafni 
konunnar sem keypti hann fyrst. 
Saabinn er eiginlega safngripur 
en ég nota hann eins og hvern 
annan. Samt er þetta svolítið eins 
og með skellinöðruna í gamla 
daga. Það bilar eitthvað á eins til 
tveggja mánaða fresti en þá er 
bara að bretta upp ermarnar og 
gera við,“ segir Villi léttur í máli. 
En er ekki vandamál að fá vara-

hlutina? „Jú, jú. Ég er alltaf svo 
bjartsýnn að fara á partasölurnar 
hér heima áður en ég panta að 
utan en yfirleitt hefur ekkert upp 
á sig að ónáða þær. Það eru stórir 
klúbbar í Bandaríkjunum sem ég 
leita helst til. Þeir eru alltaf dálítið 
pottþéttir.“ Villi kveðst gera við 
mestallt sjálfur en láta þó aðra um 
bremsurnar, öryggisins vegna, 
verkfæraskorts og aðstöðuleysis. 
„En ég er búinn að skipta um kúpl-
ingsdisk og hreinsa bensíndælurn-
ar. Það er bara gaman. Ég fann 
ágæta leiðbeiningabók á netinu.“

gun@frettabladid.is

Súperútgáfa af Saab 96
Þó að Saab 96 hafi verið algeng sjón á árum áður þá vekur bíllinn hans Villa Warén, hönnuðar og tónlist-
armanns, athygli á götunum í dag. Villi flutti hann sjálfur inn frá upprunalandinu Svíþjóð.

„Þetta er eiginlega safngripur en ég nota hann samt óspart,“ segir Villi um Saabinn sem er af árgerð 1962 og með tvígengisvél. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VEITINGASTAÐURINN HALASTJARNAN  á Hálsi 

undir Hraundranga er tilvalinn viðkomustaður fyrir þá sem eiga 

erindi norður. Matseðillinn breytist frá degi til dags og miðast 

innihald við ferskasta hráefni hverju sinni. Bóka þarf borð með 

sólarhringsfyrirvara. Sjá www.halastjarna.is.

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 /  www.patti.is
Patti lagersala

Opnunartími : Mánudaga - Föstudaga frá 9 til 18  og  Laugardaga  frá 11 til 16

           í 4 mismunandi áklæðum
Bjóðum 1 5  tungusófa

     verð áður 139.000
    kr.69.000,-

     á aðeins

yfir 200 gerðir af sófum

VERÐHRUN

PANTIÐ STRAX TAKMARKAÐ SÆTAFRAMBOÐ

Sími 49 12345 Netfang ferd@ferd.is Sjá  nánar á WWW.FERD.IS

K

ími 49 12345 Netfang ferd@ferd

8 DAGAR / 7 NÆTUR 

SÓL, STRÖND, VERSLUN

SÓL, STRÖND & VERSLUN Í DUBAI
Búðarráp í heimsklassa

Upplifið nýja og gamla Dubai 

Eyðimerkursafarí, reiðtúr á úlfalda

Grill í eyðimörkinni og fleira

Verð frá 239.450,- á mann

 Brottfarir alla fimmtudaga 
   frá 1. janúar til 12. mars 2009

KLEPPSVEGUR 152 •  S: 554 7755

ÚTSALAN 

   ER HAFIN
Bjóðum VISA Lán til 36 mán

www.heitirpottar.is
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MYTHS AND SAGAS OF THE NORTH EÐA 
RAGNARÖK - GOÐSAGNIR OG ÍSLENDINGA-
SÖGUR VERÐUR SÝND Í FÉLAGSHEIMILINU 
HVOLNUM 27. SEPTEMBER.

Sýning heimildamyndarinnar er 
haldin í tilefni af kjötsúpudeginum á 
Hvolsvelli, en kvikmyndatökulið frá 
framleiðandanum Wokafilm ferðað-
ist víða um land sumarið 2006 til að 
taka upp myndskeið með víkingum í 
náttúrulegu umhverfi þeirra. Það staldraði við í Rangárþingi í nokkurn tíma 
þannig að Rangæingum bregður fyrir á hvíta tjaldinu. Framleiðendurnir Gabriela 
og Franz Kafka eru hér á landi til að fylgja eftir frumsýningu myndarinnar. Þau 
segja meðal annars þetta: „Saga Íslands er rifjuð upp með hjálp Snorra Eddu. 
Við kynnumst meðal annars hinum sögufræga Ásgarði, Niflheimi að ógleymdum 
Svartálfaheimi, bústaði trölla og náttdverga og hvetjum fólk til að hverfa með 
okkur inn í tíma sem er löngu liðinn en þó alls staðar nálægur.“ - gun

Víkingar á hvíta tjaldið

Þeir taka sig ugglaust vel út á hvíta 
tjaldinu þessir íslensku víkingar. 

Laugardagur

GÖNGUFERÐ, skokk eða hjóla-
ferð um Elliðaárdalinn. Þar skarta 
haustlitirnir sínu fegursta og til-
valið að slá þar upp lautarferð.

ÚR ELLIÐAÁRDALNUM er 
haldið í Árbæjarlaug, til 
að taka sund sprett eða 
slappa af. Úr lauginni er 
fallegt útsýni yfir gróður-
ríkan hluta Reykjavíkur 
sem hægt er að njóta.

EFTIR ÚTIVISTINA og hreyf-
inguna er tilvalið að kíkja í 
búðir á Laugaveginum og 
njóta kaffisopa á einhverj-
um kaffihúsa bæjarins.

VERSLUNARFERÐINNI 
lýkur við Aðalstræti og 
er þá ekki úr vegi að líta 

við í versluninni Kraum 
sem selur íslenska hönnun 
og snæða svo kvöldverð á 
Fiskmarkaðinum, Aðalstræti 
12.

Sunnudagur
BRÖNS á Kaffivagnin-
um með útsýni yfir höfn-

ina eða hádegisverður hjá 
Sægreifanum, Geirsgötu 8.

RÖLT niður með höfninni, og 
ef vel viðrar er hægt að fara í 
hvalaskoðun. Kolaportið er í 
næsta nágrenni, þar sem hægt 
er að gera góð kaup eða kaupa 
harðfisk.

SAFNARÖLT er næst á dag-
skrá. Fyrst er litið við í 
Gestastofunni þar sem 
hægt er að sjá allt 
um byggingu tón-
listar- og ráð-
stefnuhúss í 
Reykjavík. Þjóð-
minjasafnið er 
næsta stopp. Þar er 
hægt að setjast niður 
og fá sér kaffisopa áður 
en rölt er um sýningu safnsins og 
saga íslensku þjóðarinnar skoðuð.

KVÖLDVERÐUR er snædd-
ur í hamborgarabúllu 
Tómasar, Geirsgötu 1, 

þar sem eina bestu 
hamborgara í 

bænum er að 
fá.

KVÖLDINU 
LÝKUR á göngu í kring-

um Tjörnina á meðan myr-
krið leggst yfir. - keþ

Fiskmarkaðurinn býður upp á ljúffenga sjávarrétti og fleira gómsætt. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Haust í borginni
Ekki þarf að sækja vatnið yfir lækinn til að njóta haustsins í fallegri höfuðborg, 

því Reykjavík hefur upp á margt að bjóða. Söfn, veitingastaði og óspillta nátt-

úru við bæjardyrnar. Hér eru hugmyndir að fullkominni helgi í Reykjavík.

AYURVEDA-NÁTTÚRULÆKNINGIN  er uppistaða ferða sem Lífssetr-

ið Hollusta og heilsa og Ayurveda-miðstöðin í Goa bjóða upp á. Ráðgjöf í 

mataræði, nudd og jóga er meðal þess sem er í boði í sveitakyrrðinni í 

Goa, skammt frá strandlífinu. Sjá www.lifssetrid.com.

A L L I R  G E T A  B Ó K A Ð  S I G  Í  B Æ N D A F E R Ð I R

www.baendaferdir.is
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Ævintýraleg maraþonferð til 
Suður-Afríku

The Big Five Marathon í Suður-Afríku er öðruvísi og ótrúlega spennandi 

maraþonferð, þar sem ævintýragjarnir maraþonhlauparar fá tækifæri til að hlaupa 

í þjóðgarði innan um hin villtu dýr Afríku. Nafn ferðarinnar vísar til hinna 5 stóru 

dýra Afríku: fílsins, nashyrningsins, vísundarins, ljónsins og hlébarðans. Þetta 

verður í fimmta skipti sem maraþonið er haldið og er hægt að taka þátt í hálfu 

eða heilu maraþoni. Í ferðinni er farið í safaríferðir um þjóðgarðinn, þar sem hægt 

er að skoða hin villtu dýr í miklu návígi og fyrir utan þau fimm fræknu má nefna 

flóðhesta, gíraffa, margar antilóputegundir, villisvín, bavíana og fleiri. Einnig er 

hægt að fara í siglingu, ferð á fjórhjólum, hestaferð og þyrluflug svo eitthvað sé 

nefnt. Það er því einnig nóg um að vera fyrir þá sem ekki ætla sér að hlaupa.

Kynningarfundur fyrir ferðina verður haldinn 
29. september kl. 20.00 í Síðumúla 2

15. - 24. júní 2009

Marathon
The Big Five 

Sikiley
KAUPMANNAHÖFN – LA VILLA
Heimagisting á besta stað í bænum. 

Býður alla Íslendinga velkomna.
Geymið auglýsinguna.

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

Forðastu óþarfa streitu 
þegar heim úr fríi er 
komið. Í stað þess 
að taka allt upp úr 

töskunni í einum 
hvelli er betra að 
hvíla sig fyrsta 
daginn og láta 
ástvinina vita að 

allt sé í góðu 
lagi. Taka 
svo upp úr 
töskunni í 
góðu næði 
næsta dag.
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Verkfræðistofan Hnit mun kynna 
nýja viðbót gagna í GPS-kort yfir 
Ísland í október. Akreinar munu 
bætast við gögnin í ár.

Hnit hefur safnað upplýsingum í 
GPS-kort yfir Ísland undanfarin 
fimm ár. Íris Anna Karlsdóttir, 
markaðs- og þjónustustjóri hjá 
Hniti, segir upplýsingarnar í GPS-
kortunum í stöðugri þróun. Alltaf 
sé verið að bæta við örnefnum og 
áhugaverðum stöðum.

„Við erum með 
allt landið inni og 
notum gögn frá 
Landmælingum. 
Svo tökum við 
loftmyndir og 
bætum við okkar 

eigin gögnum. Þarna inni eru til 
dæmis allar götur og hús í þétt-
býli og svo erum við líka að bæta 
við mikið af örnefnum. Nýjungin í 
ár verður einnig gögn um upplýs-
ingatengda þjónustu en þá færðu 
upplýsingar um hótel og veitinga-
staði þar sem þú ert á ferðinni um 
landið. Svo verður einnig hægt að 
sjá hvaða akrein maður er á í þétt-
býli.“

Hnit hefur átt í góðu samstarfi 
við 4x4 klúbbinn, sem hefur mælt 
og safnað upplýsingum um slóða 
og leiðir uppi á hálendinu. „Allir 
slóðar, gangnakofar og sæluhús 
eiga að vera komin inn í grunninn. 
Svo erum við farin að safna göngu-
leiðum fyrir næsta sumar sem 
verður þá jafnvel sérútgáfa af 
GPS-kortum með gönguleiðum. 
Það væri þá fyrir útivistarfólk og 
þá sem vilja minni upplýsingar 
um þjónustu, til dæmis í Reykja-
vík, en vilja gott kort af hálend-
inu.“

heida@frettabladid.is

Ný gögn í gps-kort

 Allt landið er óðum 
að kortleggjast inn 
á gps-kort hjá verk-
fræðistofunni Hnit.
 MYND/HNIT

Hnit hefur átt í góðu samstarfi við 4x4 klúbbinn, sem hefur mælt og safnað upplýs-
ingum um slóða og leiðir uppi á hálendinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KVENHJÓLAKLÚBBURINN SKUTLURNAR er heiti á bifhjólaklúbbi 

kvenna sem var stofnaður sumarið 2005. Þær halda úti heimasíðunni www.

skutlur.is þar sem finna má upplýsingar um fundartíma, skipulagða viðburði, blogg, 

spjallsvæði og fréttir og myndir úr ferðum sem meðlimir klúbbsins hafa farið í. 

SP dekk - Skipholti 35 - 105 R
Sími 553 1055
www.gummivinnustofan.is
Opið kl. 8-18 virka daga, kl. 9-15 lau.

Öryggi bílsins byggist
á góðum hjólbörðum

Heilsársdekk

Gúmmívinnustofan

Heilsársdekk

Gúmmívinnustofan

SJÁLFVIRK
6v / 12v / 24v   0,8A - 25A

HLEÐSLUTÆKI

Snilldartæki sem mega vera í sambandi allt árið
og geta hlaðið allar gerðir rafgeyma.

KERRUÖXLAR
Í ÚRVALI
KERRUÖXLAR
Í ÚRVALI
og hlutir
til kerru-
smíða

og hlutir
til kerru-
smíða

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Alla �mmtudaga

Citroën Nemo var valinn 
sendibíll ársins 2009 við 
opnun árlegrar bíla- og 
trukkasýningar í Hannover í 
Þýskalandi. 

Titillinn eftirsótti Alþjóðlegur 
sendibíll ársins 2009 féll Citro-
ën Nemo í skaut á IAA bílasýn-
ingunni í Hannover í Þýska-
landi. Fast á hæla honum kom 
Citroen Berlingó Van og þetta 
mun í fyrsta sinn í sögu sýning-
arinnar sem sami framleiðandi 
nær bæði 1. og 2. sæti. 

Í dómnefnd sátu fremstu 
bílablaðamenn Evrópu. Þeir 
heilluðust af sparneytni Nemó-
bílsins og hagkvæmni í rekstri 
hans og töldu of mikla áherslu 
hafa verið lagða á mikið hleðslu-
rými undanfarin ár. „Lengi 
hefur verið beðið eftir þessari 
tegund bifreiðar,“ segir í 
umsögn dómnefndar. - gun 

Sendibílar 
ársins 2009

Citroën Nemo er snotur bíll sem 
kom á markað í byrjun þessa árs.
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Flest njótum við þess að slaka á í 
heitu baði. Danski hönnuðurinn 
Louise Campbell notfærði sér þá 
staðreynd og hannaði sófa sem 
hún kallar Tub. Lag sófans svipar 
til baðkars og er hann hvítur að lit, 
bólstraður með leðri. Á heimasíðu 
sinni segir Louise sjálf um sófann 
að hann sé þurr útgáfa af bað-
kari, ekki megi liggja lengi í heitu 
vatni áður en maður breytist í rús-
ínu en sófinn veiti sömu þægindi 
án vatns. Í honum megi því nota 
lengri tíma í að gera ekki neitt. 
Sófann hannaði hún árið 2005 og 
var hann framleiddur af Hansen 
& Sörensen. Nánar má kynna sér 
hönnun Louise á vefsíðunni www.
louisecampbell.com.

Slakað á í þurru 
baði í stofunni

Sófinn Tub eftir Louise Campbell er í 
laginu eins og baðkar.
 MYND/LOUISE CAMPBELL

Garðurinn – Endurvinnsla 
Rafhlöður:
Tekið er við rafhlöðum hjá Efna-
móttökunni og á mörgum bensín-
stöðvum hefur Efnamóttakan sett 
upp sérstakar tunnur fyrir raf-
hlöður. Kassa undir rafhlöðuúr-
gang má nálgast hjá endurvinnslu-
stöðvum. Þeir hjálpa til við að 
halda utan um notaðar raf-
hlöður heima fyrir sem 
síðan er hægt að koma til 
endurvinnslu. 
Mikilvægt er að henda 
ekki rafhlöðum í venju-

legt rusl því þær geta mengað 
mikið og lengi frá sér. Endurhlað-
anlegar rafhlöður (hleðslurafhlöð-
ur) eru miklu umhverfisvænni en 
einnota rafhlöður. Þær má nota 
allt að 1000 sinnum.

GÓÐ RÁÐ
fyrir þig og umhverfið

Náttúran.is - vefur með umhverfisvitund

Meira um allt í 
garðinum á: 
http://www.
natturan.is/

husid/1374/

TILVALIÐ  er að nýta hæðina í fataskápnum til hins ýtrasta. Stöngin í 

fataskápnum er oft svo ofarlega að nægilegt rými er á botninum fyrir til 

dæmis hillur, vírkörfur og þess háttar sem síðan má nota til geymslu. Í 

sumum tilvikum er hægt að setja upp hillu fyrir ofan hengið. 

Nýir húnar og hand-

föng á eldhússkápa 

eru einföld og ódýr leið 

til að hressa upp á gam-

alt eldhús. Að vaska upp 

getur líka gert heil mik-

ið fyrir eldhúsið. Hjá 

sumum jafnast það á 

við nýja innréttingu.

Heimild: Queer Eye for the Straight Guy
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Kannt þú
skyndihjálp?

Kópavogsdeild Rauða krossins heldur námskeið í
almennri skyndihjálp þriðjudaginn 7. október kl. 18-22 
í Hamraborg 11, 2 hæð. 
Á námskeiðinu læra þátttakendur grundvallaratriði í
skyndihjálp og endurlífgun. Markmiðið er að þátttakendur
verði hæfir til að veita fyrstu hjálp á slysstað.

Námskeiðsgjald: 4.500 kr. á mann.

Leiðbeinandi er Laufey Gissurardóttir.
Innifalin eru námskeiðsgögn og þátttökuskírteini.

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

Frekari upplýsingar má fá með því að hringja í síma 554 6626
eða senda tölvupóst á kopavogur@redcross.is.

Skráning er til 3. okt.

Frekari upplýsingar má fá með því að hringja í síma 554 6626
eða senda tölvupóst á kopavogur@redcross.is.

Kópavogsdeild Rauða krossins heldur námskeið í
almennri skyndihjálp þriðjudaginn 7. október kl. 18-22
í Hamraborg 11, 2 hæð.

Á námskeiðinu læra þátttakendur grundvallaratriði í
skyndihjálp og endurlífgun. Markmiðið er að þátttakendur
verði hæfir til að veita fyrstu hjálp á slysstað.

Kópavogsdeild Rauða krossins heldur námskeið í
almennri skyndihjálp þriðjudaginn 7. október kl. 18-22
í Hamraborg 11, 2 hæð.

Á námskeiðinu læra þátttakendur grundvallaratriði í
skyndihjálp og endurlífgun. Markmiðið er að þátttakendur
verði hæfir til að veita fyrstu hjálp á slysstað.

Frekari upplýsingar fást í síma 554 6626 eða 
með tölvupósti á kopavogur@redcross.is.

Skráning er til 3. október

Kópavogsdeild Rauða krossins heldur námskeið í
almennri skyndihjálp þriðjudaginn 7. október kl. 18-22
í Hamraborg 11, 2 hæð.

Á námskeiðinu læra þátttakendur grundvallaratriði í
skyndihjálp og endurlífgun. Markmiðið er að þátttakendur
verði hæfir til að veita fyrstu hjálp á slysstað.
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Risaklattar að hætti Jóa Fel
Kókósklattar

Mánudaga og �mmtudaga

Alla �mmtudaga



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

Jeep Grand Cherokee Limited 3,0 CRDI 
árg. 2007. Wkinn 3.000.- einn með öllu 
og eyðir ca. 10 L frábær kraftur og mjög 
hljóðlát vél. Verð 5.680.000.- skoðum 
skipti sjá myndir www.bilasalaislands.
is raðnumer 178044.

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693

www.bilasalaislands.is

Allt að 100% lán í boði SUZUKI 
SIDEKICK SPORT. Árgerð 1996, ekinn 
150 þ.mílur, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
290.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá 
myndir www.bilabankinn.is

Allt að 100% lán í boði DAIHATSU 
TERIOS SX. Árgerð 1998, ekinn 128 
þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 199.000. 
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is

Allt að 100% lán í boði VW 
TRANSPORTER TDI Árgerð 1999, ekinn 
179 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð 590.000. 
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is ny skoðaður 09

Ávílandi bílalán 950 þ
Allt að 100% lán í boði TOYOTA 
COROLLA 1,4 VVTI. Árgerð 2005, 
ekinn 78 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 
1.330.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá 
myndir www.bilabankinn.is

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
www.bilabankinn.is

SUZUKI GRAND VITARA 2,0. Árgerð 
2002, ekinn 92 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 1.250.000. Rnr. 
201167.

Bílasalan Planið
Breiðhöfða, Reykjavík

Sími: 517 0000
www.planid.is

Range Rover SuperCharged 10/2005 Ek 
30Þús Umboðsbíll. Með Gjörsamlega 
Öllu Ekkert Áhvílandi. Skoða skipti. 
Uppl. í s. 661 8000.

Toyota LC 80 4.2TDI 47“ 24VALVE 1996 
Ekinn aðeins 85 Þús Læstur Framan Og 
Aftan Milligír 12 Kastarar Spil Vhf Gps 
Geymslukassar Ný 47“Dekk Nelgd Og 
Microskorin Nýskoðaur 2009 Skoða Öll 
Skipti. Uppl í s 661-8000.

MMC PAJERO 2.5 TÚRBÓ Dísel 
23.10.1997 (1998) 7 Manna 
Dráttarkrókur Skoðaður 2009 Ekkert 
Áhvílandi.Skoða Öll Skipti Á Dýrari Eða 
Ódýrari uppl í s 661-8000.

Bílalind
Vagnhöfði 9, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
www.bilalind.is

!!!Yfirtaka á 4990þ.!!!
Nú getur þú átt langflottasta 911 carrera 
bílinn á landinu fyrir aðeins 80þ. á 
mánuði!!! bíllinn er árg. 2000 og ekinn 
aðeins 60þ.km ,umboðsbíll með auka-
hluti fyrir margar milljónir!!! Uppl. í s. 
420 6600 & 857 7245.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

 

Til sölu Ný Volvo BL71 + traktorsgrafa. 
Einstaklega vel úbúin tilbúin í vinnu 
fyrir þig. Upplýsingar í síma 515 7000 
eða 893 4435 Ólafur.

Til sölu Nýr Volvo FM 440 6x4 +2R vöru-
bifreið, með Hiab 288 E-7 krana, 5,6 
m.pallur og ábygging frá Zetterbergs. 
Upplýsingar í síma 515 7000 eða 893 
4435 Ólafur.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

HONDA CR-V STW 4WD RVI. Árg. 1998, 
ek. 153þús.km, BENSÍN, bsk. Verð 
420þús. Rnr.101838. www.x4.is

FORD F-250 KING RANCH DISEL. Árg. 
2008, ek. 24þús.km, DÍSEL, Ssk. Verð 
5.990þús. Rnr.100009. www.x4.is

MAZDA CX7 LUXURY AWD. Árgerð 2007, 
ekinn -1 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Verð 5.590þús. Rnr.100033. www.x4.is

MAZDA TRIBUTE LUXERY 4WD. 
Árgerð 2008, ekinn -1 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 4.690þús. Rnr.102129. 
www.x4.is

X4 ehf
Nethylur 1, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500
Opið virka daga 10-18 Vantar 
bíla á söluskrá og á staðinn.

www.x4.is

Fjórhjólaleiga: Can-Am Outlander 400 
XT, 2ja manna. Kawasaki KVF 750. 
Mótorhjólaleiga: Suzuki VSTROM 650. 
Kawasaki KLR 650. Kawasaki VERSYS 
650. Yamaha XT 660.

Fjórhjóla og mótorhjólaleigan
Sími: 6951855

www.ridingiceland.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.

750.000.- í afslátt af 
Toyota!

Toyota Rav 4 GX 4x4. Nýja lagið . 
Sjálfskipt. Álf. Nýskr 11.2006 . Ekinn 
44þkm . Grár. 1 eigandi. Dr.kúla. 
Sílsarör. Filmur, ofl. Ath ódýrari Toyotu.
Fæst á aðeins 2.900þ stgr ! Listaverð 
3.650þ ! S : 663-2430

VW Caddy diesel árg. ‘06. Ek. 38 þ. Vel 
með farinn. V. 1590 þ. S. 895 9012.

Ford Explorer Limited 6 manna. árg. 
‘05 ek. 60.000. Verð 3.150.000 áhv. 
2.720.000. Uppl. í s. 891 6401.

Yamaha R6 2006
Yamaha R6 árgerð 2006 til sölu, svart 
og króm, fer á yfirtöku og 100.000 á 
milli. S. 772 4997.

Ford Mondeo, árg. 98. Sk. ‘09. V. 160 þ. 
Í góðu standi. S. 899 5492.

BMW 520 árg. ‘05 ek. 26þ.km. Yfirtaka 
á lán 3,7 + 300 þ. út. S. 899 4398.

Toyota Avensis árg. ‘01. 1,8 vél. Ek. 
40 þ. Lítur mjög vel út. V. 870 þ. S. 
662 6135.

Vel með farinn Renault Laguna árg. ‘01 
ek. aðeins 79þ.km. V.400þ. Uppl. í s. 
865 9697.

Toyota Yaris árg. ‘05 til sölu með yfir-
töku á láni. 5 dyra, ek. 59 þ. Áhv. 1256 
þ. Uppl. í s. 770 0448.

Milljón af. Dodge Magnum ‘07, ásett 
4.890, fæst á 3.890, 22“, Xenon, kitt 
o.m.fl. S. 699 0735.

Eigum mikið úrval af bílum til sölu 
allt frá 100.000 og upp úr. Endilega 
kíkið á www.bilapartar.is eða í síma 
893 6404.

VW Golf 1400 ek. 138 þ. árg. ‘98. 5 gíra. 
Bsk. Nýsk. Heilsársdekk. Verð 380 þ. 
Uppl. í s. 659 3459.

Toyota Corolla árg. ‘98, í góðu standi, 
selst ódýrt vegna flutninga. Uppl. í s. 
849 4364.

Honda Civic ‘07 ek. 3900 km. Verð 2,4. 
Uppl. í s. 551 1097 & 898 8638.

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

Corolla ‘99. Gott eintak. 1800 vél. Ný 
tímareim, kúpling og bremsur. Ásett 
verð 395 þ. Uppl. í s. 567 1101 & 868 
8317 Maggi.

Lancer ‘05 ssk. ek. 61þ. V.1365þ. og 
loforð um 80% nýtt hagstætt erl. lán., 
m/ 30% afsl. af lántönukostn. S. 845 
7084.

Mercedes Benz E200 
Kompressor

Árg. ‘04 ekinn. 72þús.km. Steingrár, 
glertopplúga. Fallegur bíll. Áhv. 1500 
þús. Verð 2.950 þús. Uppl. í s. 822 
6400.

Ekinn aðeins 48.400km
Einstakur Dodge Durango HEMI Limited 
‘04, ek. 48þ.km. Frábær bíll. Ný dekk. 
Sk.ódýrari. S. 860 1022.

Útsala, Til sölu Passat 1998, sjálfskipt-
ur, þarfnast smávægilegrar aðhlyningar 
fyrir skoðun. Verð 150.000 stgr. Uppl í 
síma 660 -2458.
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Til sölu INFINITI FX 45 árg. 2003 ek. 
62000 4x4 V8 315 hö. Þetta er bíll með 
ÖLLUM hugsanlegum búnaði. Nývirði á 
svona bíl yfir 10 millj. Verð 4.890.000 
ath öll skipti - helst 7 manna. Uppl. í 
s. 896 4329.

Mercedes Benz 230 GE, bensínvél, 
árgerð 1988 skoðaður ‘09, nær ónotuð 
35“ Goodrich dekk, Drifkerfi í góðu 
ástandi,nýyfirfarið púst og bremsukerfi, 
bodý þarfnast viðhalds. Verð 250 þús. 
Upplýsingar í s. 691 5843 & 821 2221.

BMW 323ci 4/’00 Ek. 157þ. leður, 18“ 
M6 felgur, filmur, 12“ keila ofl. Flottur 
bíll. Yfir. á láni og niðurgr. fylgir. S. 
866 6766.

Glæsilegur Mercedes Benz C230 K 
Sport til sölu, árg. ‘05, ekinn 45þ. 
km. Nýjar 18“ Benz felgur. Uppl. í s. 
897 3236.

Toyota HiLux Double Cap 3.0 Diesel 
árg. 2007 ekinn 33þ. 33“ Dekk, Hús Ofl 
ofl. Verð 4,390. S. 898 2811.

Volkswagen Polo 1,2 árg.’03 ek. aðeins 
32 þ. km. Hvítur, 3 dyra, bsk. Álfelgur. 
Sumar- og vetrardekk á felgum. Verð 
800 þús. S. 895 8956.

Corolla ‘99. Gott eintak. 1800 vél. Ný 
tímareim, kúpling og bremsur. Ásett v. 
395þ. S. 567 1101 & 868 8317 Maggi.

Eðalbenz til sölu. Benz 300 SD, 1979 í 
mjög góðu standi, nýkominn frá USA, 
óryðgaður. GETUR GENGIÐ FYRIR 
NOTAÐRI MATAROLÍU, ÓKEYPIS. fæst 
á 950 þ. Uppl. í s. 899 0410.

TOYOTA LANDCR 120 VX 33“ breytt-
ur Nýsk. 3/2003 bensín. Ek. 98 þús. 
sjálfsk., leður ofl. VERÐ 3.590.000. 
UPPL. Í S. 898 7377.

Suzuki Grand Vitara LIMTED NÝSKR 
9/2004 EK. 37 þús. Ssk., leður, UPPH. 
SPOILER OFL. (EINS OG NÝR) VERÐ 
1.890.000. Uppl. í s. 898 7377.

Galloper árg. ‘00. 2,5 t.d. ek.180þ.km. 
33“ dekk. Nýskoðaður. V.310þ. S. 690 
0360.

Ford Focus árg. ‘05 ek. 64 þús. beinsk. 
V. 1890 þús fæst á yfirt. á 1190 þús. ca. 
25-26 á mán. S. 697 3080.

Til sölu/ sprzedam Opel Astra Kombi 
‘99 1,6 vél 16V. Bensín, ek. 112þ., 5d., 
sjsk., verð 170þ. S. 866 2413.

Hyundai Gets ‘06 sport ek. 36 km. 
Filmur, toppl., sumar. vetrad.á álfel. 
Ásett v. 1.560 þ. S. 695 1758.

Yaris árg. ‘05. Ek. 70 þ. V. 1,050 millj. + 
yfirtaka á láni, engin útborgun. Uppl. í 
s. 893 7370 og 820 7370.

Til sölu Pontiac Trans Am WS6 ‘96 
6g., toppl., leður ofl. Gullfallegur bíll. 
Ek. 60þ.míl. Ásett verð 1790þ. Selst á 
990þ. stgr. S. 868 0938.

Renault Laguna árg. ‘97 ek. 152þ ssk 
dráttk, nýtt púst,smurður. Góður bíll 
V.180þ stgr. S. 697 6556.

BMW 318 E36. Sk. ‘09. V. 340. Uppl. í 
s. 693 0130

Vinnubílar til sölu
2.Cit.Berlingo árg.2007 bensín, 1.Cit.
Berlingo árg.2007 dísel, 1.Opel combo 
árg.2007 dísel, 1.Nissan Primaster 
árg.2007 dísel. Yfirtaka á góðum erlend-
um lánum. Uppl. Stefán 824 1450.

0 kr. út. - Mán. greiðslur 19.000 KIA 
PICANTO ‘06. EKINN 22 ÞÚS. FÆST 
GEGN YFIRTÖKU Á LÁNI. SKOÐAÐUR 
2010. Upplýsingar í síma 698 9803.

Daewoo Matiz ‘99. Ek 105 þús. 
Silfurgrár. Vel útlitandi og ný yfirfarin. V. 
190 þús. Uppl í s 820 7611.

Mc Benz 180 Kompressor. árg. ‘05 Sjsk. 
Ek. 17 þús. Sk. ‘10 Yfirt. á láni + 700 
þús. út. S. 690 1021.

Golf 1600 árg. ‘89 ek. 110 þús. 5 gíra. 
S. 663 3239.

Mmc L 300 ‘92 sendib. sk. ‘09 Ónýtur 
vatnsk. S. 869 2159 eða bj.orn@int-
ernet.is

Til sölu Go-kart 125cc vantskældur 
þarfnast lagf. kr. 75þ. Til sölu 3 hjóla 
kerra kr. 45þ. Og til sölu Honda CRF 
250cc ‘07 lítur út sem nýtt, þarfnast 
lagf. tilb. óskast. S. 659 2961, Stjáni.

Opel Tigra 2D. Sport, 1600 vél. árg.’99. 
Ek. 100 þús. Verð 200 þ. út, áhv. 80 
þús. kr. lán. Ný dekk, nýsk. Ný kúpling. 
S. 587 5977 & 866 9747.

Toyota Land Cruiser HIJ 60. Árg. ‘87. 
Mjög góð dekk. Tilboð. S. 869 4893.

Subaru Legacy árg. ‘97 ek. ca. 170þ. 
ásett verð 450þ. fæst 280. S. 898 
6490.

Disel
M.Benz. E320 árg.’04. Ek. 160þ. Station. 
Einn með öllu! Fæst á yfirtöku. Uppl. í 
s. 844 5222.

Toyota Corolla 1.8 station 98, 4x4. 
Nýjar bremsur, tímareim. Skoðaður. S. 
823-6800.

VW Polo árg ‘99. 1400vél, ssk. Ek 115þ. 
Skoðaður ‘09, silfurgrár, 5 dyra. Góður 
bíll. V. 190þ. Uppl. S. 864 7498.

 0-250 þús.

VW Golf Variant ssk. árg. ‘98 ekinn 126 
þús. Ný skoðaður ‘09 góður bíll v/ 250 
þús. Uppl. í s. 691 1777.

Toyota Corolla Xli, ‘94, 1,6, ek. aðeins 
128þ. ssk., verð 220þ. Uppl. í s. 698 
6229.

Nissan Terrano árg.’92 4x4 Sk.’09 ssk 
CD. Ek. 225þ. V. 150þ. Uppl. í s. 893 
3883.

Hyundai Accent ‘98. Ek. 103 þ. Sk. ‘09. 
Nýl. brmsr. o.fl. V. 178 þ. S. 895 0729.

Skoda Felicia árg. 2000. Ek. 107 þ. Uppl. 
í s. 844 6047.

VW Golf árg. 92. Skoðaður. Ný heil-
sársdekk, nýr rafgeymir, nýir gormar 
að framan. Verð 120 þús. Uppl. í síma 
824 8026.

Skodi st. ‘03. Ek 70 þ. Ásett verð 990 
þús. Fæst á yfirtöku + 150 þús. stgr. Í 
topp st.!Uppl. í s. 663 3505.

Nissan Terrano 98 Ds, 3ja d. Ekinn 
200 þ. Skoðaður ‘09. Uppl. í síma 
821 8393.

Sjálfsk. og ek. 74 þ. á 
230 þ !

Daihatsu Grand Move árg. ‘98, ek. 74 
þús. Sk. ‘09. Góður bíll. Ásett verð 320 
þús. Tilboð 230 þús. S. 841 8955.

 250-499 þús.

MMC Lancer árg. ‘00 ek. 169 þús. km. 
Góður bíll sk. ‘09. Uppl. í s. 824 1314. 
V. 370 þ.

Til sölu Toyota LC dísel túrbó, árg. ‘87, 
4,0 l vél, 36-38“ breyting, barkalæsing-
ar, gormar að framan, nýjir geymar, ath 
skipti. Uppl. í s. 892 4559.

 500-999 þús.

Volvo V70 2,5 20v - 1997 - ekinn 165 þ. 
- Fæst á 650 þús. kr - S. 824 7601.

Ford Explorer XLT 4WD árg. 2002, ekinn 
196.000 km, 7 manna, ABS bremsur, 
álfelgur, fjarstýrðar samlæsingar, loft-
kæling, 2 miðstöðvar, dráttarkúla, stig-
bretti, spólvörn, litað gler, þakbogar, 
6cyl 4 lítra vél, nýir bremsudiskar og 
klossar, nýir gormar aftan, nýskoðaður 
09, lítur mjög vel út og mjög vel með 
farinn. Verð 990.000 ekkert áhvílandi. 
Uppl. í síma 898 6750.

Peugeot SW Break 1600, árg. 2004 ek. 
94 þús. ný tímar., nýtt púst, topp smur-
bók, ásett verð hjá umboði 1190 þús. 
tilboð 790 þús. Uppl. í s. 820 7111.

Skoda Fabia ‘02, ekinn 83 þ.km, v.dekk 
fylgja, 720.000kr. Uppl. í s. 691 9593.

Audi A6 2,8 Quattro bsk. ‘97 ekinn 
190þ.km. Mjög vel búinn bíll. Ásett 
990þ. TILBOÐ 550þ. kr. S. 866 9924.

 1-2 milljónir

VW Passat 1,8 turbo árg. 2003. Ek. 54þ. 
Lán áhvílandi. Listaverð 1600þ tilboð 
óskast. Jóhann s. 8647711

Toyota Yaris 1300 VVTI sjálfskiptur. 
árg. ‘03 ekinn aðeins 48 þúsund. Í 
Toppstandi. Verð 1150 þúsund. Uppl. 
í s. 825 2124.

YFIRTAKA Á LÁNI VW Passat ‘04 ek.78 
þ.hægt að skuldbreyta láni. Uppl. í s. 
897 7642.

Bens E320 árg.’99 ek. 195 þ. Verð 
1.75o þ. V.dekk á felgum fylgja. S. 
893 1863.

Til sölu Subaru Legacy árg. 2005. Ný 
sumardekk, vetrardekk á felgum. Uppl. 
í síma 863 1622.

Toyota RAV4 ssk. árg. ‘03 ek. 83þ. 
Tilboð 1450þ. Áhv. 1milljón ísl. lán. S. 
899 2155.

 2 milljónir +

Hybrid í dag! Minni eyðsla, minni 
mengun, meiri kraftur. Tveir bílar til-
búnir í reynsluakstur. 2008 Toyota 
Highlander Hybrid og 2008 Toyota 
Camry Hybrid LTD. Pantaðu reynslu-
akstur í síma 552 2000. Hybrid-bílar 
eru nú fáanlegir frá fjölmörgum fram-
leiðendum: Chevrolet, Ford, GMC, 
Honda, Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, 
Toyota o.fl. www.islandus.com.

Mustang árg. ‘05. 500 hö. ek. 25þ.km. 
Verð 6.490 þ. áhv. 5.1 millj. flott eintak. 
Uppl. 893 1863.

TILBOÐ 3.800.000 kr. 2007 Nissan X-
Trail SE diesel, ssk. Aukabúnaður fyrir 
400 þús. Allar uppl. á www.simnet.
is/anykey eða 892 0734.

Landrover Freelander Skradur 
01.08.2008. Ekinn 23, diesel 200hö. 
Bíll ársins 2007. Verð 5mill. hjá umboði 
er til sölu a 4mill. Skoða sipti. Uppl. í 
s. 896 2005.

TILBOÐ DAGSINS. AUDI A6 3,0 Quattro 
‘03 ek. 25 með öllu. V. 3790. Tilboð 
2390 stgr. S. 847 2544.
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● HÖNNUN

Endurunnin hönnun
● HEIMILIÐ

Forláta borðstofuborð
● INNLIT

Gamalt og nýtt í bland

Gengið frá greiðslumati

Sótt um íbúðalán

Sótt um lengingu og
styttingu á lánstíma

Á ils.is getur þú:

Bráðabirgðamat

Ýmsar reiknivélar

Netsamtal við ráðgjafa

Umsókn um rafrænar
afborganir lána

Önnur þjónusta á ils.is:



U
ppeldi og umhverfi hafa umtalsverð áhrif á framtíð barna. 
Hvort tveggja mótar sýn þeirra á lífið og hefur áhrif á áhuga-
svið, afstöðu til trúmála, vina- og makaval, námsleiðir og 
starfsvettvang og það heimili sem hver og einn kýs að skapa 

sér og sínum á fullorðinsárum. Í mínu tilviki hafði móðir mín mikil áhrif 
á þetta allt.

Mamma er ein þeirra sem hafa frá því að ég man eftir mér verið í sí-
felldri sjálfsleit. Og þar sem ég var örverpið í fjölskyldunni varð ég 
þess heiðurs aðnjótandi að fá að fljóta með í leit hennar að æðri upp-
ljómun. Þannig hafði ég meðal annars fengið árulestur, hugleitt, kyrj-
að með búddistum, farið í lithimnulestur hjá indíána, komist að því með 
hjálp heilara hvaða mat mér bæri að forðast, innbyrt blómadropa og 
aðra elexíra við ofnæmi og horfið aftur til fyrri tilverustiga áður en ég 
náði þrettán ára aldri. 

Bernskuheimilið var líka vitnisburður um þessar þreifingar mömmu. 
Meðan aðrar fjölskyldur skiptu út sófanum eða endurnýjuðu eldhús-

græjurnar með nokkurra ára millibili var 
okkar heimili hálfgert tilraunasvæði. Einn 
dag minnti það á útibú frá Fríðu frænku, þann 
næsta var eins og Osborne-fjölskyldan hefði 
sest að. Auðvitað var ekki leiðinlegt að sofna 
í dimmbláu herbergi og vakna upp í heið-
gulu himnaríki, sjá hvítan vegg hverfa á bak-
við fjólubláa múrsteina eða sitja til borðs í 
Art Deco eldhúsi þar sem sveitarómantík ríkti 
áður. Stundum var þó örlítið lýjandi að þurfa 
að kynnast eigin heimili sífellt upp á nýtt, 

finna aldrei neitt og detta á rassinn við að setjast á horfinn stól.
Hvers konar einstaklingi skyldi síðan svona uppeldi og umhverfi 

hafa skilað út í samfélagið? Svarið er tiltölulega trúlausum manni sem 
vill hafa sem flest í föstum skorðum heima hjá sér og hræðist fátt eins 
mikið og fjólubláa múrsteina. Hvítir veggir og látlausar innréttingar, 
ferköntuð furuborð, leðursófi og eikarparket eru málið á mínu heimili 
og blómaskreyttir lampaskermar með því flippaðra sem þar er að finna.

Stundum hvarflar að mér að kannski sé ég helst til íhaldssamur. 
Hvort ekki væri nú nær að sleppa aðeins af sér beislinu og skvetta til 
dæmis úr rauðri málningarfötu á veggina upp á grín. Tilhugsunin um 
jólaboðin heima hjá mömmu og pabba, þar sem við fjölskyldan borðum 
jólasteikina saman með flennistórt málverk af púkum í óviðeigandi stell-
ingum á einum veggnum, slær þó yfirleitt á slíkt stundarbrjálæði. Nei, 
þá er bara miklu betra að leyfa öllum hinum að vera flippaðir í friði.

„Stundum var þó 
örlítið lýjandi að 
þurfa að kynnast 
eigin heimili sífellt 
upp á nýtt, finna 
aldrei neitt og detta á 
rassinn við að setjast 
á horfinn stól.“

● Forsíðumynd: Valgarður Gíslason tók mynd á heimili 

Hörpu Heimisdóttur Útgáfufélag: 365 miðlar ehf., 

Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 Ritstjórar: 
Hrefna Sigurjónsdóttir hrefna@frettabladid.is, Roald 

Eyvindsson roald@frettabladid.is, Emilía Örlygsdóttir 

emilia@frettabladid.is Auglýsingar: Hlynur Þór Stein-

grímsson s. 517 5439 Útlitshönnuður: Kristín Agnars-

dóttir kristina@frettabladid.is. 

 HEIMILISHALD 
 ROALD EYVINDSSON

Art Deco og árulestur

Hallgrímur Ólafsson býr í gömlu 
þríbýli í lítilli götu í Vesturbæn-
um og kann því vel. 

Þar blanda hann og konan 
saman gömlu og nýju en elsta 
húsgagnið er 100 ára gamalt 
borðstofuborð. „Það fengum við 
að gjöf frá tengdamömmu en hún 
keypti það á antíksölu í Kaup-
mannahöfn. Stólana keypti hún 
síðan á annarri antíksölu. Þarna 
eigum við fjölskyldan notalega 
stund á morgnana og plönum dag-
inn,“ segir Hallgrímur og fær sér 
sopa af rjúkandi kaffi. 

Hann segist vilja hafa fínt í 
kringum sig eins og flestir. „Ég 
ligg þó ekkert yfir neinum lífs-
stíls- og húsgagnablöðum og kaupi 
bara það sem efni gefa tilefni til 
en konan er meira í því að fletta 
blöðum,“ segir hann og brosir út 
í annað. Hún festi nýlega kaup á 
litríkri mynd í New York sem fær 
að njóta sín fyrir ofan borðið. 

Hallgrímur segir framkvæmd-
ir í vændum á heimilinu og að til 
standi að opna upp í ris svo eitt-
hvað sé nefnt. Hann segir þó af 
og frá að hann muni koma nálægt 
þeirri vinnu. „Ég er sá allra versti 
þegar kemur að framkvæmdum á 
heimilinu og get varla tekið bens-
ín á bílinn. Einu sinni réðist ég í 
að flísaleggja og þegar því var 
lokið hugsaði ég með mér að það 
væri greinilega ástæða fyrir því 
að menn lærðu til verka.“ 

Hallgrímur er í raun nýflutt-
ur heim eftir allnokkra útlegð en 
hann lék í Fló á skinni á Akureyri 
síðastliðinn vetur. Hann æfir nú 

fyrir söngleikinn Fólkið í blokk-
inni sem verður frumsýndur í 
Borgarleikhúsinu í byrjun næsta 
mánaðar. 

„Þar segir frá lífi fólks í blokk í 
Breiðholti sem á sér draum um að 
slá í gegn eða finna tilgang í líf-
inu. Þetta er falleg saga og per-

sónur í verkinu sem margir kann-
ast við,“ segir Hallgrímur sem 
sjálfur ólst upp í blokk. „Ég er þó 
persónulega búinn með blokkina. 
Það er alltaf eitthvert vesen sem 
kemur upp á milli íbúa og mér 
finnst viðráðanlegra að búa í þrí-
býli.“  - ve

Búinn með blokkina
● Leikarinn Hallgrímur Ólafsson lumar á 100 ára gömlu borðstofuborði. Hann bjó lengi í 
blokk en er í dag ánægður með ögn fámennari húsakynni í vesturbæ Reykjavíkur.

Tengdamóðir Hallgríms keypti borðstofuborðið á antíksölu í Kaupmannahöfn.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

● ÁRVISST DJÁSN GEORGS JENSEN  Blómakarfa húðuð með 24 

karata gulli er jólaóróinn frá Georg Jensen í ár. Hönnuður hans er Rigitze Ov-

ergaard. Nýr órói hefur komið á markaðinn ár hvert frá 1984 og þeir eru marg-

ir sem safna þeim. Sumir hafa þá uppi við allt árið en aðrir taka þá bara fram 

fyrir jólin. Borðarnir sem þeir hanga í eru merktir útgáfuárinu og eru rauðir að 

lit en óróinn er gylltur og stundum skreyttur með steinum, líkt og gert er þetta 

árið. Gyllt blómin skarta steindum blómhnappi sem glitrar fallega og eru mótívin 

fallega útskorin.  Jólaóróarnir fást í Kúnígúnd, Epal og Saga Boutique. 

www.eirberg.is • 569 3100 • Stórhöfða 25

Muvman fyrir breytilega hæð

• Bakið beint
 • Dýpri öndun
 • Aukin virkni
 • Sveigjanleiki

Muvman fyrir eldhúsið

Einstakur stóll
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H E I L S U R Ú M

Þrýstijöfnunar-
svampsrúm

(King size 193x203)

á aðeins
98.900 kr. 

Heilsukoddar
við þitt hæfi

20%
AFSLÁTTUR

REKKJAN 15 ÁRA!
Rekkjan heilsurúm var stofnað 9. september 1993 

og fagnar því 15 ára afmæli um þessar mundir.

Rekkjan hefur frá upphafi selt bandarísku
heilsurúmin frá King Koil sem þykja með þeim 

allra bestu í heiminum í dag. Sem dæmi má
nefna að dýnurnar frá King Koil eru þær einu

á markaðnum í dag sem eru með vottun frá FCER 
(Alþjóða rannsóknarsamtök kíropraktora)
og Good housekeeping sem eru stærstu

neytendasamtök í Bandaríkjunum.

KING KOIL
heilsurúm
(Queen size 153x203)

á aðeins
99.900 kr. 

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  
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● ÖLDUSTÓLL MEÐ ÖLLU  Brasilíski hönnuðurinn Roberta 

Rammê hannar þessa öldustóla með nútímaunglinginn í huga. 

Hún sér þá fyrir sér sem húsgögn sem hægt er að klæða sig í. Þeir 

hafa svipaðan tilgang og tískufatnaður þar sem markmiðið er að 

sameina fegurð, þægindi, notagildi og  stöðutákn. 

Inni í stólnum eru öll nútímaþægindi og afþreying innan seilingar. 

Þar er hægt að horfa á sjónvarp, hlusta á tónlist, lesa, tala í símann, 

læra, leggja sig eða vafra um internetið. Stóllinn er búinn flatskjá, 

hirslum fyrir geisladiska, bækur og DVD-myndir og skrifborði og ætti 

unglingurinn því að geta dvalið þar daglangt.

húsgögn

„Við fluttum inn í íbúðina í febrú-
ar á þessu ári og erum síðan þá 
búin að vera að koma okkur fyrir 
hérna,“ segir Harpa og bætir við 
að fjölskyldan hafi verið að flytja 
frá London og ekki átt mikið af 
innanstokksmunum á Íslandi en 
hafi reynt að koma sér vel fyrir 
með takmörkuðum fjárráðum.

„Við höfum í raun ekki breytt 
íbúðinni neitt utan að mála og 
finna ódýr húsgögn, aðallega í 
Ikea og Góða hirðinum,“ upplýs-
ir Harpa. „Í bland við þau höfum 
við svo sett ýmsa smáhluti sem 
við áttum og höfum í gegnum tíð-
ina fundið í hönnunar- og antík-
búðum.“

Harpa útskrifaðist sem arki-
tekt fyrir tæpum sex árum og 

lýsir hönnun sinni sem nýrri í 
bland við gamalt. Aðspurð segir 
hún það koma vel fram í innan-
stokksmunum og hönnun íbúð-
arinnar. „Maðurinn minn hafði 
áhyggjur af því þegar við vorum 
að byrja að hanna íbúðina að hún 
yrði öll hvít með stáli, en fólk 
býst oft við því af arkitektum. Nú 
er ég búin að sannfæra hann um 
að það sé ekkert endilega minn 
stíll. 

Þegar við skoðuðum íbúð-
ina fundum við strax að það var 
góður andi í henni og gestir hafa 
líka minnst á það. Þó að þetta sé 
kjallaraíbúð er hún björt með 
stórum stofum og okkur líður af-
skaplega vel hérna,“ segir Harpa 
brosandi. - mmf

Gamalt og nýtt í bland 
á heimili arkitektsins
● Arkitektinn Harpa Heimisdóttir og eiginmaður hennar, Terry Devos, fluttu til Íslands 
fyrir tæpu ári og hafa nú komið sér þægilega fyrir í kjallaraíbúð í Hlíðunum.

Arkitektinn Harpa Heimisdóttir hefur 

komið sér vel fyrir í kjallaraíbúð í Hlíð-

unum með fjölskyldu sinni en þau fluttu 

til Íslands fyrir tæpu ári. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Í stofunni er brúnt sófasett sem Harpa dröslaði einn daginn heim úr Gamla hirðinum 

en skenkinn fann hún notaðan á Barnalandi.

Harpa segir að 

í hönnun sinni 

blandi hún saman 

nýju og gömlu og 

ber heimili henn-

ar þess merki. 

Gamla vigtin er einnig 

kjörin ávaxtaskál.

Í borðstofunni stendur borðstofuborð 

sem Harpa segist hafa fengið frá for-

eldrum sínum og að við það hafi hún 

átt margar góðar stundir í barnæsku. 

Við borðið standa ódýrustu stólarnir 

sem hún fann í Ikea.

Í svefnherberg-

inu er pappa-

ljós úr Ikea. 

Rúmteppið er úr 

sýningarglugga 

búðar sem Terry 

vann í. Á gólfinu 

er gömul, dönsk 

rjómaflaska úr  

Góða hirðinum. 

GE kæliskáparnir eru öflugir, 
endingargóðir og glæsilega innréttaðir

Amerískir GE 
kæliskápar

GE svartur kæliskápur verð frá kr.:

229.600
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Í framhaldi færð þú tilboð 
frá söluráðgjafa Mest.

Nauðsynleg gögn fyrir 
landslagsráðgjöf:

Grunnmynd á kvarðanum 1:100 frá 

byggingafulltrúa

Útlitsteikning af húsinu í 

kvarðanum 1:100

Afstöðumynd í kvarðanum 1:500

Ljósmynd af húsi og lóð

•

•

•

•

Frí landslagsráðgjöf
út október 2008

Landslagshönnuðurinn Stanislas Bohic 
aðstoðar viðskiptavini Steypustöðvarinnar 
Mest við hönnun garðsins.

Nú er rétti tíminn til framkvæmda

Vinsamlegast skráðu þig í landslagsráðgjöf í síma 4 400 400 eða sendu 
tölvupóst á mest@mest.is

STEYPUSTÖÐIN MEST
Malarhöfða 10
110 Reykjavík
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● heimili&hönnun

1. Motta sem má sulla á.   
„Accidental carpet“ kemur 
úr smiðju hollensku hönn-
uðanna Tejo Remy og Rene 
Veenhuizen og er endurunn-
in úr gömlum teppum. 

2. Upplýst stígvél.  Hin 
franska Carotte Bricole 
notar hér gömul barnastíg-
vél til að útbúa lampa. Stíg-
vélalampa og aðra muni í 
þeim stíl selur hún á vefsíðu 
sinni carottebricole-deco-
recup-bois.blogspot.com.

3. Gömlu gleraugun 
hennar ömmu.  Stu-
art Haygarth býr til ljósa-
krónur úr alls kyns drasli, 
en þessi er gerð úr göml-
um gleraugum. Hann hefur 
einnig gert ljósakrónu úr 
litlu plastflöskunum sem 
eru notaðar sem innibomb-
ur á gamlárskvöld. Sjá stu-
arthaygarth.com

4. Tuskustóll.  Enn einn 
hluturinn frá hollensku 
hönnuðunum Tejo Remy 
og Rene Veenhuizen. Stóll-
inn er gerður úr gömlum 
gólfmottum, og öðrum text-
íl. Fullkomin endurnýting á 
gömlum húsmunum.

5. Spilahnöttur.  Nick 
Sayer er grafískur hönn-
uður sem býr til hnatt-
laga skúlptúra úr hlut-
um sem hann finnur hér og 
þar, meðal annarra 
þenn-

an hérna. Hann hefur einn-
ig búið til lítinn hnött úr raf-
magnsköplum og hjólbörð-
um. Myndir af þeim má sjá 
á flickr.com. 

6. Í metratali.  Sófann 
Expox sofa er hægt að 
kaupa í metratali, en 
hann er búinn til úr 
pappakössum. Sófann 

er hægt að sérpanta frá 
breska hönnuðinum Giles 
Miller á vefsíðunni farmde-
signs.co.uk.

Alls ekkert drasl
● Mörgum finnst góð tilfinning fylgja því að eignast nýja hluti. En skyldi 
tilfinningin ekki vera alveg jafngóð ef búið er að endurvinna nýju hlutina? 
Á tímum neysluaðhalds og umhverfisvitundar keppast hönnuðir nú við að 
nota gamla hluti til að gera nýja.
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heimili&hönnun ●

Hönnunarsýningin 8+8 sem stend-
ur nú yfir í Sýningarsalnum Dverg 
Lækjargötu 2 í Hafnarfirði, fékk 
umfjöllun nýlega á vefsíðunni www.
designboom.com. Designboom er 
vönduð síða sem fjallar um allt 
það helsta sem á döfinni er í hönn-
un og arkitektúr um allan heim. Þar 
er meðal annars hægt að finna við-
töl við hönnuði sem og umfjallan-
ir um allar helstu hönnunarmess-
ur og samkeppnir sem haldnar eru. 
Um íslensku sýninguna segir á síð-
unni að átta hönnuðir og átta fram-
leiðslufyrirtæki í Hafnarfirði hafi 
sameinað krafta sína til að endur-
uppgötva möguleika í framleiðslu 
fyrirtækjanna gegnum hönnun. 

Miklir möguleikar 

liggi í íslenskri fram-
leiðslu og tækni og hönn-

uðir hafi sérþekkingu í að 
koma með nýjar hugmyndir.

Verkefnið 8+8 er einstakt 
framtak þar sem alheimsvæð-
ing hefur orðið til þess að sér-

staða hluta, svo sem eins og hvar 

þeir eru framleiddir og af hverjum, 
skipta miklu máli. Áhugafólk um 
hönnun og íslenskt hugvit ætti ekki 
að láta sýninguna fram hjá sér fara 
en hún stendur til 5. október. Nánar 
má lesa um sýninguna á vef hönn-
unarmiðstöðvar og svo á www.de-
signboom.com. - rat
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Hagnýt hönnun í Firði
● Nú fer hver að verða síðastur að kíkja á Hönnunarsýninguna 8 + 8 í Hafnarfirði þar sem 
fyrirtæki og alþjóðlegir hönnuðir taka höndum saman. Sýningin hefur vakið athygli víða. 

Steyptur bekkur sem Katrín 

Ólína Pétursdóttir hönnuður 

vann í samstarfi við steypu-

verksmiðjuna Mest.

Kollar úr tré og áli urðu niðurstaða hol-

lensku hönnuðanna Rianne Makkink og 

Jurgen Bey og málmsteypunnar Hellu.

Hitaborð eftir hönnunarfyrirtækið 

Borðið-Rafhitun og litríkir kollar í kring. 

 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hin árlega menningarhátíð Arts & Lights in Tallinn fer fram nú 
um helgina í Tallinn í Eistlandi, en á hverju ári velja hátíðahald-
arar eitt land utan eistneskra landsteina til sérstakrar kynning-
ar og samræðu. Að þessu sinni nýtur íslensk hönnun þeirrar virð-
ingar að vera í brenni-
depli á hátíðinni, en 
því fylgir mikill ávinn-
ingur og viðurkenn-
ing, ásamt markaðs-
möguleikum fyrir ís-
lenska hönnun.

Hluti af hátíðinni er 
vegleg hönnunarhátíð 
sem ber heitið Tallin 
Design Night, þar sem 
hönnunarverðlaunin 
BRUNO eru afhent. 

Design Night er 
einnig hluti af hönnun-
arhátíðinni Helsinki Design Week sem opnaði í gær og stendur til 
6. október næstkomandi í Finnlandi, en þangað verður íslenska 
hönnunarsýningin send að lokinni hátíðinni í Tallinn.

Alls völdu sýningarstjórar eistnesku hátíðarinnar fjórtán ís-
lenska hönnuði með alls 23 hönnunargripi til þátttöku á sýning-
unum í Tallinn og Helsinki, en einnig mun Hrafnkell Birgisson 
vöruhönnuður standa fyrir verkefninu de-ikea með fimm eist-
neskum hönnuðum á hátíðinni. 

Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir vöruhönnuður var fengin til að 
sitja í dómnefnd eistnesku hönnunarverðlaunanna BRUNO.

Íslensk hönnun sýnd í 
Tallinn og Helsinki

Hönnuðurinn Tinna Gunnarsdóttir er meðal 

fjórtán íslenskra hönnuða sem valdir voru til að 

sýna verk sín í Tallinn og Helsinki.

ELDAVÉLAR - INNBYGGINGAROFNAR - HELLUBORÐ - VIFTUR - HÁFAR - UPPÞVOTTAVÉLAR - KÆLISKÁPAR - FRYSTISKÁPAR

B
ETRI STO

FA
N

Við hönnum og teiknum fyrir þig!  Komdu með málin 

af eldhúsinu, baðinu, anddyrinu, svefnherbergjunum 

eða þvottahúsinu - og við hönnum, teiknum og 

gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska 

innréttingu í hæsta gæðaflokki.

www.friform.is
Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500

Mán. - föst.kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-16

OPIÐ

NÝ VEFSÍÐA - VELKOMIN 24/7

Þitt er valið!   Þú velur um að kaupa innréttinguna í ósamsettum 

einingum, eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 

önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir þá 

sem þess óska - fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

Allt á sama stað!

þegar þú verslar við Fríform færðu alla þjónustu á sama stað, fullkomið úrval 

innréttinga og raftækja. Sölumenn okkar búa yfir þekkingu og reynslu. 

Við rekum eigið trésmíðaverkstæði, sömuleiðis eigið raftækjaviðgerðarverkstæði 

og höfum á að skipa hópi úrvals iðnaðarmanna; trésmiða, rafvirkja og pípara ef 

með þarf. Markmið okkar er að veita úrvalsþjónustu. 

GLÆSILEGAR DANSKAR 

INNRÉTTINGAR Í HÆSTA 

GÆÐAFLOKKI !

GLÆSILEGAR DANSKAR INNRÉTTINGAR Í ÖLL HERBERGI HEIMILISINS
Fullkomið úrval vandaðra raftækja frá ELBA, Snaigé, Scan Domestic og Westinghouse

Úrvalið er svo mikið og verðið svo hagstætt að leitun er að öðru eins

Westinghouse
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GESTASPRETTURINN   Þegar skyndilega er von á gestum og allt er í drasli þarf að vera fljótur að 
hugsa. Nauðsynlegt er að halda ró sinni, anda djúpt og vinda sér í verkið. Gott ráð er að raða öllu drasli 
sem liggur eins og hráviði út um allt í bunka og stafla. Tímarit, bækur og blöð skal stafla upp hvort sem 
er á borðinu eða á gólfinu. Það er skárra en að láta það liggja. Ef eldhúsvaskurinn er fullur af óhreinu 
leirtaui og ekki mun vinnast tími til að vaska upp má annaðhvort henda öllu saman inn í bakaraofninn, 
eða raða í stafla. Snyrtilegur stafli í vaskinum gefur til kynna að þú hafir rétt verið að byrja á uppvaskinu 
en eitthvað hafi truflað. Skóm sem fylla forstofugólfið skal einnig raða í stafla eða röð, það er snyrtilegra. 

● ÖNDVEGISSÚLUR 
INGÓLFS  Á tímum lækk-

andi krónu teljast þau heimili 

auðug sem eiga klassískan ís-

lenskan silfurborð-

búnað. Gaman er 

að handleika hnífa-

pörin og leggja á 

borð á viðhafnar-

stundum. Gull og 

silfursmiðjan Erna 

framleiðir borð-

búnað með mynstrum 

eftir íslenska hagleiks-

menn og eiga flest 

þeirra rætur í tréskurð-

arlist sem landnáms-

menn fluttu með sér 

til Íslands. Reykja-

víkurmynstur Guð-

laugs A. Magnússon-

ar er meðal vinsæl-

ustu mynstranna. Það 

táknar útskurðinn í 

öndvegissúlum Ing-

ólfs Arnarsonar. 

hönnun

S krifstofa og verslun svissneska 

fyrirtækisins Freitag í Zürich er í 

húsnæði sem búið er til úr gömlum 

skipagámum sem staflað er hverjum 

ofan á annan. Það er í anda fyrirtæk-

isins sem hannar og selur töskur úr 

endurunnu efni.

Svissnesk hönnun felur meira í sér 

en bara súkkulaði, úr og svissneska 

vasahnífa. Vörurnar frá Freitag eru 

seldar víða um heim auk þess sem 

margir herma eftir þeim. 

Stofnendur fyrirtækisins, Mark-

us og Daniel Freitag, þróuðu hug-

mynd sem þeir fengu við nám þegar 

þeir voru að vinna að verkefni í skól-

anum. Þeim tókst því að gera heima-

vinnuna að heimsþekktu vörumerki.  

Töskurnar frá Freitag eru meðal ann-

ars endurunnar úr gömlum sætis-

beltum, trukkadúkum, líknarbelgjum 

og hjólaslöngum.

Hugmynd í 
gömlum gám

Ímyndunaraflið fær lausan tauminn 

bæði innan veggja gámanna og í hönn-

un þess húsnæðis sem þeir mynda.

Lúxusnámskeið NordicaSpa er hannað til 

að koma þér af stað á mjög árangursríkan 

og einfaldan hátt. Tilgangur námskeiðisins 

er að koma þér á æðra stig hvað varðar 

líkamlega og andlega heilsu. 

 Fimm tímar í viku – Brennsla og styrkur

 3 öflugir brennslutímar

 2 styrktartímar í sal undir handleiðslu þjálfara

 Vikulegar mælingar

 Ítarleg næringarráðgjöf

 Fyrirlestur – Borðaðu til að léttast og auka orkuna

 Slökun og herðanudd eftir hverja æfingu

 Hollustudrykkur eftir hverja æfingu

 Takmarkaður fjöldi 

 Tímar eru: 6:30, 7:30, 10:00, 12:00, 16:30 og 18:30 fimm sinnum í viku

 Þjálfari er Gunnar Már Sigfússon

1. vika – Orkuhleðsla 
Í fyrstu vikunni byggir þú upp orku og kemur líkamanum í jafnvægi. 

2. vika – Öflug melting – Aukin brennsla
Í viku tvö er verið að efla og bæta meltinguna til að þú fáir sem mest út úr 

holla matnum sem þú ert að borða. 

3. vika – Hormóna jafnvægi – Hreinsun
Þriðja vikan mun koma jafnvægi á hormónaflæði líkamanns sem mun 

hafa áhrif á skap þitt, lífsorku og kraft. 

4. vika – Ónæmiskerfi eflt – Jafnvægi
Í viku fjögur byggjum við upp ónæmiskerfið og hjálpum því að verja 

líkamann á náttúrulegan hátt. 

Ný námskeið hefjast 6. október
Skráning er hafin í síma 444 5090 eða 

nordicaspa@nordicaspa.is www.nordicaspa.is

Hilton Reykjavík Nordica Hotel 
Suðurlandsbraut 2 

Sími 444 5090
nordicaspa@nordicaspa.is

www.nordicaspa.is

Styrmir Þór Bragason 37 ára
forstjóri MP Fjárfestingarbanka

Skemmtilegt og fjölbreytt námskeið og besta aðhald 
sem ég hef fengið og það er það sem skiptir öllu 
máli þegar maður er að koma sér í form með 
breyttu mataræði og meiri hreyfingu. Ég var farinn 
að hlakka til að komast á æfingar og ég fann að 
orkan jókst mikið á skömmum tíma sem skipir miklu 
máli í minni vinnu. 

Kristbjörg Sveinbjörnsdóttir 27 ára
Hjúkrunarfræðingur 

Guðbjörg Sveinbjörnsdóttir 32 ára
Viðskiptafræðingur

Við systurnar ætluðum einungis á eitt námskeið en 
þau urðu þrjú og árangurinn lét svo sannarlega ekki á 
sér standa. Misstum 23 kíló til samans á þremur 
mánuðum. Það eigum við Gunnari Má þjálfara og 
starfsfólkinu á Nordica Spa að þakka. Frábært aðhald, 
skemmtun, útrás og vellíðan. Við gátum þetta og því 
getur þú þetta líka.

Rannveig I. Marelsdóttir 48 ára
bókari hjá Mannviti

Björk Baldvinsdóttir 29 ára
sérfræðingur hjá Kaupþingi

Markviss leiðsögn, frábær aðstaða og mesta aðhald 
sem hægt er að fá. Hér eru engar öfgar á ferð. Farið 
er vel ofan í mataræðið á skynsaman hátt og bætt 
við skemmtilegri hreyfingu – útkoman er aukinn orka, 
úthald og vellíðan í daglegu lífi. Getum mælt með 
þessu námskeiði við hvern sem er – 100% árangur.

Fjögurra vikna 
lúxusnámskeið

fyrir konur og karla

8



LAUGARDAGUR  27. september 2008 7

Til sölu Chrysler 300C SRT8 árg.’06. 
Geggjaður bíll! Ath skipti eða gott verð 
og góðir lánamöguleikar. Uppl. í s. 
898 2111.

 Bílar óskast

VW Golf ‘00. 1,6 eða VW Passat ‘00. 1,8. 
Verð til 300 þ. S. 892 6958.

 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.

Nissan Navara LE Nýsk. 05.06. Diesel 
2.5 L. Ekinn 37 þús. Þessi bíll hefur 
allt sem Nissan býður upp á. Verð: 
3.450.000. Uppl. 892 5556 - kulusuk@
greennet.gl

Tilboð 650.000 kr.
Toyota 4Runner, ameríkutýpa, vél 
3400. 24 ventla. árg. 2000. Sjálfsk. 
Rafmagn í öllu, topplúga, krókur, Cruise 
Control. Í toppstandi. Sk. ‘09. Listaverð 
1.090 þús. Tilboð 650 þús. Uppl. í s. 
821 4111.

Toyota Land Cruiser GX 90, árg. ‘99, 
ek. 240 þ. V. 1.090 þ. Ath skipti. S. 
861 6131.

Suzuki Jimmy árg. ‘99. Sk. ‘09. 31“, 
kastarar, CB ofl. V. 450 þ. ATH skipti á 
stærri jeppa. Breyttum eða óbreittum. 
S. 894 4560.

Kía Carnival árg 1999 skoðaður 09 í 
góðu standi ekinn 186000 7 manna 
yfir taka á lánum 375000 mánaðar gr, 
22000-23000 á mánuði. sími 4267922 
eða 6920375

Toyota Landcruiser 90 árg. ‘00. ek. 
154þ. V6, yfirtaka á láni + 400þ. fylgir 
með. Uppl. í s. 869 3870.

LR LR Er að kynna og selja hinar 
frábæru LR vörur á frábæru verði. 
Fæðubótaefni, snyrtivörur og margt 
fleira. Sandra 772-1797

 Fornbílar

Capris Classic ‘82 mikið uppgerður, 
tilbúinn undir málningu. Getur einnig 
fengist málaður. Uppl. í s. 692 2609.

Buick Century árg. ‘77, ek. 60þ.míl., 
það er ekki til ryð í honum, í toppst., 
m.fulla sk. án athugas. Izuzu Trooper 
árg. ‘99 og Fiat Cuda húsbíll árg. ‘90 
S. 895 7118

 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.

Nissan Navara 8/’03. Ek.129 þ. km. 
Filmur, pallhús og xenon. Verð 1650þ. 
Uppl. í s. 895 4088.

 Sendibílar

Til sölu vinnubíll. Hyundai H1. Lítið 
keyrður. V.hugmynd. 120 þús. Uppl. í 
s. 694 7480.

Toyota Hiace árg. ‘90, 2,4 dísel í ágætu 
standi. S. 588 0115 & 892 5257.

 Hópferðabílar

Ford Transit 15manna, árg. ‘97, keyrður 
350þ., hefur fengið gott viðhald og er í 
góðu standi, verð aðeins 450þ. Uppl. í 
s. 858 5868.

 Vörubílar

Scania árg. ‘98, keyrð 210 þús. Ný dekk 
að aftan, nýjar bremsur. Sliskjur geta 
fylgt með. Skoða ýmis skipti. Áhv. lán. 
Uppl. í s. 697 8324 eða á bthraun.is

Til sölu kranabíll. Uppl. í síma 897 
2289.

M.Benz árg. 2001, ek. 204 þús.km. 
Nýskoðaður. Verð 4 millj + vsk. Toppbíll. 
Uppl. í s. 822 3650.

 Húsbílar

Econoline 150 XL árg. ‘91 35“ 
Innréttaður, 6 cyl, Dana framhásing, 
dráttarkrókur, loftdæla, samlæsingar. 
Tilboð, skoða öll skipti. S. 899 3359.

Econoline 4x4 til sölu. Húsbíll með 
öllu. Verð 1200 þús. Uppl. síma 892 
3245 á sun.

 Mótorhjól

Victory Hammer’s 2007 ek 600km 
ásett verð 2,7m tilboð óskast ath skipti 
gsm 7711700,6920003

Harley VRSCDX Night Rod special árg. 
2008, ekið 5000 km. Uppl. í s. 862 
5363.

Honda Spirit 750 08 árgerð ekið 160 
kílómetra Nýtt hjól. Okkur vantar bíl 
verður að vera ssk og stadion Hjólið 
kostar 1.040.000 hjá Hondu. S. 864 
6585 847 1366 Davíð.

 Fjórhjól

100% Lán 100% Lán Polaris Sportsman 
800 ‘07 2007 ekinn 2200. Hvítt númer. 
Spil Rúða. S. 895 2811.

Til sölu fjórhjóladekk 25x10x12 & 
25x8x12 Verð 10 þ. kr. stk. Uppl. í s. 
698 0907.

 Hjólhýsi

Til sölu Hobby 540 UFE árg. ‘07 
Sólarsella, geymir, fortjald, sjónvarp og 
útvarp. Ekkert áhv. Verðh. 2,7 S. 424 
6421 & 894 4651.

 Fellihýsi

Til sölu Chalet Arrowhead A-hús árgerð 
2006. Lítið notað og vel með farið. 
Uppl. í síma 892 9011 eftir kl. 16.00.

Til sölu Starcraft 10RT jeppafellihýsi 
árgerð 2007. Upphækkuð „off road“ 
grind og 15“ álfelgur. Með fylgir sólar-
sella og mjög gott fortjald, samtals að 
verðmæti ca. 250.000. Verð 1.300.000. 
Upplýsingar í síma 896 2240 Gunnar 
og 856 6197 Margrét.

 Tjaldvagnar

Ódýr tjaldvagna og felli-
hýsageymsla

Tjaldvagnar kr. 13.000, lítil fellihýsi 
20.000 kr. miðlungs 25.000 stór 30.000 
S. 893 3347.

 Vinnuvélar

Til sölu Schaffer 3033S liðléttingur árg. 
2006, skófla og gaflar fylgja, verð 2.8 
milj. m/vsk Bobcat 320 beltagrafa 1.8 
t árg 1997 3 skóflur fylgja, verð 680 þ 
mvsk. Uppl. í síma 892 5029

 Hjólbarðar

Heilsársdekk með kvartskornum. 
Mun betra grip en hefðbundin dekk. 
Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið 
öryggi í hálku og bleytu. Styttri heml-
unarvegalengd. Meira öryggi í beygjum. 
Amerísk gæðadekk. Söluaðilar; Efnir 
ehf, Vesturhraun 3, Garðabær S. 555 
1122 - Nýbarði Lyngási 8 - Garðabæ 
S. 565 8600.

Til sölu Cooper Discoverer skorin 
nagladekk á felgum passar undir Land 
Cruiser 120, stærð 265\70 R 17. Fást á 
80 þús. Uppl. í s. 898 2844 Gaui.

Til sölu 4 Michelin 225/40R 18“ vetrar-
dekk. Verð 70 þús. Uppl. í s. 844 4192.

285/70 R17 BFGoodrich Allterain A/T 
í topp ástandi. Einar s. 824 1849 & 
553 1849.

 Varahlutir

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 

Japanskar Vélar/Bílstart, 
Bílapartasala

Erum að rífa Swift ‘07, L200 ‘07, D-Max 
‘07, Mazda Tribute ‘05, Captiva ‘05, 
Tucson ‘05, HRV ‘04, C3 ‘04, Focus 
C-max ‘04 og flestar tegundir japanskra 
og kóreskra bíla. Einnig VW og Opel. 
Opið 08-18. S. 565 3400, partasolur.is

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.

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Vy-þrif ehf.
Þrif á sameignum. Almenn þrif. 
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 
vythrif@internet.is

Tek að mér þrif í heimahúsum. Er vand-
virk og vön. Uppl. í s. 823 5646.

 Garðyrkja

HELLUBORG DÓRA 

Haustklippingar.
Nú er rétti tíminn fyrir garð-
snyrtingu ! Alhliða garðum-

hirða, garðvinna, hellulagnir ofl.
Upplýsingar í síma 616 9714 
eða helluborg@helluborg.is 

Halldór Sveinn Ólafsson 

www.helluborg.is

Trjáklippingar - garð-
yrkja.

Klippi tré og runna og felli tré. 
Fljót og góð þjónusta. Látið fag-

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s. 

846 8643.

Garðaþjónusta Íslands
Haustklippingar, haustþrif, trjáfellingar 
og öll önnur almenn garðvinna. S. 
866 9767.

 Bókhald

Bókhald, vsk-skil, framtal, heimasíð-
ur, lén, stofnun ehf. Dignus.is S. 699 
5023.

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

Tek að mér bókhaldsvinnu, VSK-skil, 
launavinnslu og skilagreinar fyrir verk-
taka og/eða lítil fyrirtæki. S. 845 9519.

Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikn-
ingar ofl. S. 696 3969 og á www.
ulfurinn.is

 Fjármál

Áætlanagerð, ársreikningar, skattskil 
og bókhald. Lipur þjónusta - áratuga 
reynsla. Árfar ehf. Sími 897 5520.

 Málarar

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og máln-
ingarvinnu, stór og smá verk. 
Örugg þjónusta, vanir menn 

vönduð vinna. Gerum verðtil-
boð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir s. 

661 7000.

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

Ódýr sandspörslun og málun. TS Málun 
ehf. Sími 663 3393.

 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

Þjónusta
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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.

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

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

Vanir parketlagningarmenn geta bætt 
við sig verkefnum. Vandaður og góður 
frágangur. Uppl. í s. 869 3959 og í s. 
896 9515.

parketogsmidar.is
Parketlögn/slípun, gluggaskipti, þakvið-
gerðir, uppsetning á veggjum og öll 
almenn smíðavinna. Uppl. í s. 896 
9819.

H o f s v í k  e h f 
Flísalagnir,múrviðgerðir,hellulagnir 
skjólgirðingar ofl. S: 6998509

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

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir - 
sólpallar. Smíðalausnir. S. 899 3011.

Flísalagnir
Flísalagnir parketlagnir málning S. 896 
7786, Julian. flispol@simnet.is

Þarf að skipta um rennur eða glerja? 
Tilboð/tímavinna. S. 553 2171.

Er þakrennan stífluð ?
Losa stíflur úr þakrennum og niðurföll-
um. Uppl. í s. 691 2189.

- GLUGGAR -
Tölum að okkur glugga og hurðasmíð 
- Uppl. í s. 863 9562.

 Spádómar

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

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Símaspá 894 5100
Er byrjuð að vinna aftur eftir fæðingar-
orlof. Bein miðlun og fyrirbænir. Opið 
frá kl. 21.00 - 24.00. visa/euro Laufey 
spámiðill.

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

Öll almenn ál og stálsmíði. Alhliða ál 
og stálviðgerðir á t.d. flutningabílum, 
flatvögnum, kerrum o.s.frv. Álheimar 
ehf S. 565 0770 Vesturhrauni 3, 210 
Garðabæ.

Verktaki getur bætt við sig verkefnum í 
flísalögn. Uppl. í s. 770 5451.

 Til sölu

Gólfkerra til sölu. Lítið notuð rafmagns-
gólfkerra. Fullt verð. 39.900. selst á 
10þ. Hægt skoða á golfbudin.is. Uppl. 
í s. 895 7718.

FLETI TIL SÖLU! Höfum til sölu 2 stk. 
af 40 feta gáma fleti. Uppl. í síma 
865 3414.

Verð í kolaportinu um helgina að selja 
notaðan fatnað. Þú getur fyllt poka 
af góðum fatnaði fyrir 500 kr. Gengið 
inn um vinstri hurð á móti sjónum. 
Sjáumst hress.

Ísskápur, þvottavél, þurrkari, hornsófi, 
LCD, hjónarúm, eldhúsborð ofl. til sölu. 
Allt vandað og vel með farið. S. 822 
5240.

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.SNJOKEDJUR.IS

RISAÚTSALA
Laugardaginn 27.09.08 frá 12-16 höld-
um við gámaútsölu að Eldshöfða 17. 
Frábær verð í boði. Allt á að seljast. Ekki 
klikka á þessu. Sími 841 0265.

 Óskast keypt

Óska eftir að kaupa hillusamstæðu, 
sófaborð og lítil antik borð. Helst ódýrt. 
S. 557 8799 & 697 7702.

Óska eftir ódýru eða gefins gömlu reið-
hjóli fyrir listaverk. S. 892 5355.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Klassískur gítarpakki frá 12.900 
kr. 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

Pearl trommusett til sölu. Vel með farið. 
Góður hljómur, er árs gamallt. V. 120 
þús. S. 866 1158.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Til sölu 2 vatnsdælur 2“ önnur dieseld-
rifinn, hin bensín. Einnig brunadæla 2“. 
S. 844 5522.

 Til bygginga

Óska eftir að kaupa Layher ál vinnupall, 
3 til 6 hæðir. Stærð 1,44x2,85. S. 663 
4457.

Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu. 
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

 Verslun

 Ýmislegt

ÚTSALA ÚTSALA 
- KOLAPORTIÐ - 

GLEÐISTÍGUR
Föt og fleira frá 200-300 kr !!!!!! 

Komið og gerið góð kaup á 
Gleðistíg. Allt á að seljast. Opið 

laugardag og sunnudag.
Gengið inn vestan megin 
við listhúsið. Gleðistígur 

Kolaportinu.

 Líkamsrækt

 Heilsuvörur

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

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

 Nudd

Whole body massage Telepone 841 
8529.

 Námskeið

INTENSIVE ICELANDIC I-IV
Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start 
13/10, 3/11, 1/12 Level II: 7 weeks; 
Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 13/10, 
1/12. Level IV: 10 weeks; sat/sun 10-
11:30 start: 27/9. Ármúli 5, s.5881169. 
www.icetrans.is/ice

Vil samleigja kennsluaðst. F. heilsu og 
jóga námsk. S. 869 2159 & bj.orn@
internet.is

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtöku-
próf og akstursmat. Kenni á BMW 
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

Þjónusta

Auglýsingasími

– Mest lesið
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 Húsgögn

Laugardaginn 27.09.08 verður hald-
ið „húsgagnaoutlet“ frá 12-16 að 
Eldshöfða 17.Í boði stólar, legubekkir 
og margt fleira. Verð sem hafa aldrei 
sést áður. Sími 841 0265

Til sölu eikareldhúsinnrétting og sex 
hvítar fulningarhurðir. Uppl. s. 893-
8501

 Antík

Sófasett ca. 1940, 3 stólar sófi og 
sófaborð. Útskornir póleraðir armar og 
borð, allt ný yfirfarið kr. 380þ., einnig 
3 flottir ruggustólar frá um aldarmótin 
1900. S 842 5447.

 Heimilistæki

Whirlpool ísskápur til sölu. Hvítur, 9 
mán. Hæð 187,5 cm. 3 frystihólf. V. 
nýr 84.995 kr. En selst á 59 þ. S. 848 
8857.

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Tilboð
Dísarpáfagaukar frá 5.000 kr. 
Dýragarðurinn, Síðumúla 10. Sími 517 
6525.

Hreinræktaðir ættbókafærðir Rottwailer 
hvolpar til sölu. Tilbúnir til afhendingar 
22 okt. Uppl. í s. 567 8220 & 771 4311.

Hef til sölu yndislega hreinræktaða 
Labradorhvolpa. Eru með ættbók frá 
HRFÍ. Þórey 893 3381 og 472 9998.

2 mán. Labrador hundur til sölu á góðu 
verði. Uppl. gefur Ewa í 844 1478 & 465 
1168 e.kl. 18.

Fjölskylda óskar eftir kettling. Helst 
loðnum, ódýrum eða gefins. S. 696 
8451.

 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

 Fyrir veiðimenn

Stórgóðir laxa- og silungamaðkar. Uppl. 
í s. 695 9774 eftir kl. 14

 Hestamennska

Vélvirki óskast á Hellu
Starfsmaður óskast til að stýra 
vélaverkstæði á Hellu. Reynsla 
nauðsynleg, menntun er kostur 
en ekki skilyrði. Góð laun í boði 

fyrir réttan aðila.
Upplýsingar gefa Pierre í s. 
866 0256 og Kristín í s. 866 
2738, einnig á grafvelar@
simnet.is. Grafvélar ehf. 

Dynskálum 36, 850 Hella, s. 
487 1515.

EIK-EIK-EIK EIK í hestagrindur og 
veggjaklæðningar hefluð nótuð og vel 
þurrkuð pantið tímanlega. Uppl. í s. 
691 8842.

 Húsnæði í boði

Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

www.heimkynni.is
Til leigu 3ja og 4ja herbergja 

íbúðir, lausar strax.
Allar frekari upplýsingar á 

heimasíðu okkar www.heim-
kynni.is

Hús í sveit
Til leigu vandað stórt einbýl-
ishús með öllum húsbúnaði í 

fallegu umhverfi, 25 mín akstur 
frá Akureyri. Leigist í vetur eða 

til skemmri tíma.
Uppl. í s. 846 1784 & 861 3881.

Sparibaukur
Toyota Yaris ‘05, ekinn 80 þús. Fæst 
gegn yfirtöku. S. 770 6090.

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.

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.

60fm hús til leigu í Keflavík. Húsgögn 
innifalin garður og bílastæði. 95,000/
mán Síma: 659-5386 60sqm house 
for rent in Keflavík. Fully furnished, 
garden and parking. 95,000/month. 
Call: 659-5386

Búseturéttaríbúðir og leiguíbúðir. Eigum 
laust á Berjavöllum 4 í Hafnarfirði. 
Nánari uppl. á buseti.is og atthagar.is. 
Búseti hsf. s. 520 5788.

Par vantar meðleigjanda. Herbergi með 
sameiginlegu eldhúsi og stofu. 101 Rvk. 
Kr 60 þús. S. 663 1862 & 564 5821.

Lítið herb. m/húsg TV ofl., WC +þvotta-
hús. 45 þús./mán. + 1 mán. trygging. 
S. 820 3515.

Til leigu 3herb íbúð í Seljahverfi, mikið 
endurnýjuð björt og rúmgóð ásamt 
stæði í bílskýli. Verð 140þús.pr.mán. 
Uppl.í s. 8935164.

Falleg 2.herb. 60.fm íbúð á rólegum 
stað í 101. Rvík. Leiguv. 120þ. per. mán. 
1.mán. fyrir fram. Uppl. í s. 864 1175.

50 fm 2 herb. íbúð í 200 Kóp. Mjög 
rólegur staður. Glæný. Með eða án hús-
gagna. V. 130 þ. á mán. Langtímaleiga. 
Laus strax. S. 662 6135.

Til leigu 3 íbúðir. 2 herb., 72fm í 
Hraunbæ. Stúdíóíbúð m/sér inng. + 
4. herb. íbúð með bílsk., á 3 hæð í 
Grafarv. Uppl. sendist á: kort@internet.
is og í s. 892 2506.

Sharing a flat...in 112 For a peaceful 
women only. Seperate room, sharing 
of a bathroom, kitchen, livingroom 
and laundry. Tv, heat, and electricity 
included for only 48.000 kr /month. 
Guðrún 821 9209.

3. herb. ný uppgerð kjallaraíbúð í hlíð-
unum, góður garður, stutt í skóla og 
leikskóla. Sér inngangur. Leigist á 140 
þús. á mánuði. S. 896 3546.

Góð 4ra herb. íbúð til á svæði 
104. V. 149 þ. á mán. m/húsasjóð. 
Langtímaleiga. S. 845 0983.

2-3 herb.65 fm sérhæð í tvíbýli til leigu, 
Reykjanesbæ. Sér inng. Laus strax. 
Uppl. í s. 848 7159.

Einbýlishús ca. 140fm m/ blómaskála 
til leigi í Árbæjarhv. Mánaðarl. kr. 160þ. 
S. 587 5741.

3 herbergja 70 m2 íbúð í Rimahverfi 
Grafarvogi til leigu. Björt og skemtileg 
íbúð í rólegu og góðu hverfi. Örstutt 
í alla þjónustu. Upplýsingar í s. 693 
3830.

Nemi óskar eftir meðleigjanda. Herb. 
m. sameiginlegu eldh. og stofu. 200 
Kóp. 55þ. S. 821 1612.

12.fm herb. í kóp til leigu. Ísskápur og 
eldunaraðst. og aðgangur að snyrtingu. 
Uppl í s. 847 1054.

1 herb. til leigu með aðgang eldhús, 
baði, WC og interneti frá 1 okt. S. 845 
6154.

3 herb. íbúð í Hlíðunum til leigu. Uppl. 
í s. 770 6090.

Til leigu 2 rúmgóð herbergi á svæði 
104. Aðgangur að öllum þægindum. 
Uppl. í s. 690 5838.

 Lítið herb. til leigu með sjónvarpi, cd., 
dvd og rúmi. 30 þús. á mán. 60 þús. 
trygging. S. 869 9766.

Nýmáluð, laus til leigu 5ja íbúð með 
sérinngang í einbýlishúsi í 270 Mosó. 
155fm stór, allt innifallið 145þ/mán. 
Uppl. í s. 840 5408.

Herbergi til leigu i 107. Með baðh. 
eldhúsi og ískáp. Síma og sjónvarpst. 
40 þ. S 825 7319.

Frábær íbúð í Keflavík til leigu. Hiti og 
rafmagn. 2ja herb. 68m2. S. 849 5810.

Til leigu mjög hugguleg fjögurra her-
bergja íbúð á besta stað í bænum, 
Dunhaga á svæði 107, rétt við Háskóla 
íslands. Tvö svefnherbergi og tvær 
stofur, geymsla í kjallara, samtals 99 
fermetrar. Íbúðin er á þriðju hæð. Öll 
tæki fylgja með innbyggð í eldhúsinn-
réttingu. Tengi fyrir þvottavél á baði. 
Óskað er eftir traustum og reglusömum 
leigjendum. Uppl. í símum 699 3759 
og 770 2622.

2-3ja herb. íbúð (67fm) í hverfi 104. 
Laus núna. Verð 100þ. Uppl. í síma 
690 1618.

80fm. 3ja herb. íbúð til leigu í Breiðholti. 
Laus strax. Langtímaleiga. Verð 120 þús. 
á mán. + trygging. S. 848 3367.

Rooms for a long term rent in a 
Guesthouse in 108 Reykjavik. Pokoje 
do wynajecia na terenie Reykjavik 108, 
tanio i dostepne od zaraz. Tel. 894 
1949.

5 herb. einbýli m. bílskúr til leigu í 
Vogum á Vatnsleysuströnd. S. 424 6421 
& 894 4651.

4ra herb. íbúð til leigu í Innri Njarðvík. 
S. 424 6421 & 894 4651.

Íbúðir til leigu
Til leigu er 30 fm studio íbúð í Æsufelli. 
Uppl. Í síma 585 4800 eða afgreidsla@
eignaumsjon.is

20 fm bjart herb. í 101 Rvk. 60 þús. 
Aðgang að eldh, baði og þvottav. Innif. 
hiti, rafmagn og ADSL. S. 698 2725.

Til leigu 3herb. 58fm íbúð í hfj. eitt 
herb. og þvottahús i kjallara. Með hus-
gögnum, verð 110þ. m rafm. Uppl. í s. 
866 0734.

Lítil 2ja herb. íbúð til leigu í Hamrahlíð. 
110þ. p/ mán. hiti og rafm. innif. Laus 
strax Hafið samband: helgabolafs@
hotmail.com

Til leigu nýleg 3ja herb. íbúð með 
húsgögnum til 1. des. í hverfi 105. 
Leiga 110 þ. á mán. Einnig 2ja herb. 
risíbúð til langleigu í hverfi 107. Kr. 80 
þús. Vinsamlegast sendið tölvupóst á 
icelandinfo@internet.is

4 herb. til leigu í Hábergi 111 R. 3 herb. í 
Meðalholti 105 R. S. 898 4188.

Þriggja herb, íbúð til leigu í Hfj. leigist 
með húsg. Innif. hússj. Verð á mán. kr. 
150.000.- trygg. tveir mán í pen. Íb. er 
laus 1. okt. Uppl. í s. 824 8864

Til leigu 70fm 2ja herb. íbúð í 105 Rvk. 
leiga 98þ. Laus. S. 690 6552.

Góð 70fm studióíbúð í Bláskógum 
nálægt mjódd til leigu. Reglusemi og 
skilvísi. S. 567 7521.

Til leigu 107 fm. 4ra herb. íbúð í hóla-
hverfi. 145 þús. á mán. með hússjóði. 
Laus 10. okt. S. 893 5662.

Til leigu 2 herb.íbúð í Hlíðarhjalla í Kóp. 
Laus strax. Uppl. í s. 897 8450.

 Húsnæði óskast

Ábyrgðarf. og reykl. par með 2 börn í 
Köben óskar e. íbúðaskiptum við fólk 
í RVK um jól/áramót. Nánari uppl.: 
birgirola@gmail.com

Bifvélavirkja vantar húsnæði á höf-
uðborgar svæðinu eða Njarðvík. Er 
með 2 börn, væri gott nálægt skóla. 
Upplýsingar í síma 618 0002.

Óskum eftir 4. herb. íbúð í Seljahverfi 
eða Bökkunum (pnr 109) AÐEINS 
LANGTíMALEIGA, lágmark 2 ár. Erum 
skilvís og reglusöm, meðmæli ef óskað 
er. Möguleiki á einhverri fyrirfram-
greiðslu. Uppl. í síma 866 8594 milli 
12-18, Sunneva.

Vil leigja 35-90 fm. íbúð á stór 
Reykjavíkursvæðinu. Uppl. í s. 869 
2159 eða bj.orn@internet.is

Hjón með 2 lítil börn og hund óska 
eftir rúmgóðu og björtu húsnæði til 
langtímaleigu með bílskýli eða bíl-
skúr. Greiðslugeta 150 þús. Skilvísum 
greiðslum og reglusemi heitið. Uppl. í 
s. 866 0771.

 Húsnæði til sölu

Til sölu býli á suður Skáni Svíþjóð 120 
km frá K - höfn. Húsið er staðsett á 
besta golfsvæði þar sem 4 vellir eru og 
eru 10 km að strönd Östralen. Húsið er 
138 m2 að grunfleti ásamt 70 m2 risi 
sem er með verönd. Garðskáli sem er 
sambygður við húsið 55m2 sundlaug, 
er í garðskála, útihús 110 m2,hluti 
af eigninni þarfnast lagfæringar Húsið 
er á eignarlandi 1,3 hektarar. Verð 
1,400,000 sek. Uppl. sendist á email: 
asor@hive.is Sími: 869 9540

 Sumarbústaðir

Grímsnesi, Hraunborgir
96m2 sumarhús til sölu 130m2 sólpall-
ur, rafmagn, rotþró, rétt við sundlaug 
og stutt í 4 golfvelli. Útveggir einangr-
aðir. Gólfhiti. Ýmis skipti. Upplýsingar 
síma 693 6717.

Getum bætt við framleiðslu okkar 
húsum sem afhendast vorið 2009 
einnig verkefnum í viðhaldsvinnu 
bustadasmidjan@bustadasmidjan.is 
sími 8620512

Til sölu er sumarbústaðalóð á fallegum 
stað í landi Ásgarðs í Grímsnesi, lóðin 
er 7500 fm og er eignarlóð. Frekari 
uppl. í símum 896 6240 og 561 6045.

 Atvinnuhúsnæði

Atvinnuhúsnæði fyrir 
veisluþjónustu/veitinga-

stað til leigu.
 Gott kæli og frystipláss til 

staðar. Einnig góð aðstaða fyrir 
uppvask. Rafmagn og gaslagnir 
til staðar. Einnig góð loftræst-

ing. Hagstæð leiga.
Uppl. í s. 697 9262, Einar.

Stálgrindarhús. Flytjum inn stálgrindar-
hús frá Kína. Upplýsingar í s. 897 9161 
-blikkgylfa@internet.is - Blikksmiðja 
Gylfa ehf.

Til leigu 60 fm iðnaðarhúsnæði við 
Dalshraun Hafnarf. S. 868 1451.

Þjónusta

Þjónusta



Suðurlandsbraut 46 � www.skeifan.is
Sími 568 5556 � Fax 568 5515

Komið og sjáið þessi glæsilegu raðhús og sérhæðir við Fossahvarf sem 

eru tilbúin undir tréverk og málningu, til afhendingar strax.

Húsin skilast fullbúin að utan með frágenginni lóð.
Glæsilegar innréttingar frá Innx í sýningarhæð.
Lokuð gata – Stutt í skóla og leikskóla.
Stutt í fallega íslenska náttúru og góð útivistarsvæði.
Fullbúin sýningarhæð í Fossahvarfi 3.
Byggingaraðili er Fossahvarf ehf.

Verið velkomin!

Fr
u

m

Sölumenn Skeifunnar
verða á staðnum kl. 13 – 16

  Ábyrg þjónusta       í 23 ár

Sölusýning
Laugardag og sunnudag kl. 13-16

Fossahvarf 2-16 við Elliðavatn
Glæsileg raðhús og sérhæðir!

Sérlega glæsileg og vönduð 

raðhús við Fossahvarf 2-16

Stórglæsilegar vandaðar sér-

hæðir við Fossahvarf 3-11

FOSSAHVARF 2 - 8 og 10 -16. Sérlega falleg og vel skipulögð raðhús 
á tveimur hæðum 194,2 fm. ásamt innbyggðum 29.1 fm bílskúr. Alls því 
223,3 fm. Endahúsin eru 223,3 fm. og millihúsin 217,2 fm. Neðri hæð:
Innb. bílskúr. Tvö rúmgóð svefnherb. Gestasnyring. Geymsla. Þvottahús og 
sjónvarpshol. Gengið út í lóð úr sjónvarpsholi. Efri hæð:  Tvö rúmgóð her-
bergi, baðherb. Eldhús. Stofa og borðstofa. Góðar suður svalir útaf stofu. 
Fallegt útsýni. Verð frá 48.5 millj. tilbúin til innréttinga og fullbúin 
að utan. Möguleiki að fá húsin lengra komin.

FOSSAHVARF 3 - 11. Glæsilegar efri og neðri sérhæðir. Efri sérhæð-
in er 147,8 fm ásamt 29,1 fm. bílskúr, alls því 176,9 fm. Auk ca 50 fm. 
svala ofan á bílskúr. Neðri sérhæðin er 129 fm. 3 svefnherbergi í hverri 
hæð. Sérhæðirnar eru í tveggja hæða húsum sem tengjast saman á 
bílskúrunum. Í hverju húsi eru tvær sérhæðir, með efri hæðinni fylgir 
bílskúr. Sér suðurlóð fylgir íbúðum á 1. hæð. Efri hæð verð frá 38.9 
millj. Neðri hæð verð frá 30.9 millj. tilbúin til innréttinga og 
fullbúin að utan. Möguleiki að fá hæðirnar lengra komnar.
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Gott 100 fm skrifstofu húsnæði á 3. 
hæð við síðumúla til leigu. Hagstæð 
leiga. Uppl. í s. 896 8068.

Til leigu 100 fm atvinnu/geymsluhús-
næði í Dugguvogi. Innkeyrsluhurð. 
Uppl. í s. 698 0907.

Bílskúr til leigu í hrauninu við straums-
vík. 40 þús. á mán. 3 mán. fyrirfram. 
S. 694 1385.

40-70 fm. bílskúr eða lagerhúsnæði 
óskast til leigu í 3-4 mánuði. Uppl. í 
s. 896 1319.

250fm iðnaðarbil nálægt borgartúni 
til leigu, ódýrt leiguverð. Uppl. í s. 
858 5810.

Til leigu í Hfj. 67fm iðnaðarbil, bjart og 
gott húsnæði með góðum innkeyrslu-
dyrum. Uppl. í s. 894 1124.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) 
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. 
S. 555 3464

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mót-
orhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176 & 895 
3176.

Vetrargeymsla
Geymdu gullin þín í Gónhól Eyrarbakka. 
Uppl. og skráning Gónhóll.is - Símar 
771 1936 & 899 1128 http://www.
gonholl.is

Geymsluhús.is
Mjög gott 4000m2 upphitað geymslu-
hús í Innri Njarðvík, hjólhýsi, fellihýsi, 
tjaldvagnar, bílar ofl. ATH! gott verð!! 
Uppl. í síma 770 2175 & 770 5144.

VETRARGEYMSLA! Getum bætt við 
okkur tjaldvögnum, fellihýsum, hjól-
hýsum, húsbílum og bátum í vetr-
argeymslu. Geymsluhúsnæði S3 ehf 
Kvíarhól Ölfusi, S. 856 1848

 Atvinna í boði

Ritfanga- og leikfanga-
verslun

Óskar eftir starfsfólki í fullt starf. 
Umsóknir sendist á ritfong@gmail.com

Vantar þig vinnu með 
skóla?

Subway auglýsir eftir duglegu 
og jákvæðu fólki með mikla 

þjónustulund. Um er að ræða 
hlutastarf um kvöld og helgar. 

Íslenskukunnátta er kostur 
en annars góð enskukunnátta 

skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir Anna 
Gyða í síma: 530 7004. Hægt 
er að sækja um á subway.is 

Lágmarksaldur er 16 ár.

Ert þú næturmanneskja?
Subway Hringbraut/N1 auglýsir 

eftir duglegum starfsmanni 
með mikla þjónustulund á 

næturvaktir. Um 100% starf er 
að ræða. Unnið er 7 nætur í röð 
og 7 nætur frí. Íslenskukunnátta 
er æskileg en annars mjög góð 

enskukunnátta skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir 
Magga í síma 696 7064. 
Lágmarksaldur er 18 ár. 

Umsóknareyðublöð á staðnum 
eða gegnum subway.is

Ítalía - veitingahús
Veitingahúsið Ítalía leitar eftir 

starfsfólki í fullt starf í sal. 
Unnið er á vöktum. Um er að 

ræða framtíðarstarf, ekki yngri 
en 18 ára. Íslenskukunnátta 

skilyrði. Nánari upplýsingar eru 
einungis veittar á staðnum milli 

kl. 12 og 17 næstu daga.
Veitingahúsið Ítalía 

Laugavegi 11

Dagræsting
Óskum eftir fólki til starfa 
við dagræstingu sem fyrst. 
3 störf í boði frá 50-100%. 

Íslenskukunnátta æskileg eða 
góð enskukunnátta.

Bónbræður ehf. Uppl. í s. 699 
8403, eða á info@bonbraedur.is

Kaffihús
Óskum eftir að ráða ábyrgan, 
heiðarlegan og hressan aðila 
til að sjá um kaffihúsið í nýju 

Ilva búðinni við Korputorg. 
Viðkomandi þarf að geta unnið 
sjálfstætt og hafa umsjón með 
daglegri umgjörð og vöktum 

starfsmanna. Einnig leitum við 
að hressum, ábyrgum og heið-
arlegum einstaklingum í fullt 

starf eða hlutastarf.
Allar nánari upplýsingar veitir 

Hafliði í síma 6602151.

Afgreiðsla-nótuútskrift
Blómaheildsalan Grænn Markaður 
óskar eftir að ráða starfsmann í nót-
útskrift og afgreiðslu.Leitum að rösk-
um og ábyggilegum aðila. Þekking á 
Navision tölvuhugbúnaði er kostur. 
Fyrirspurnir sendist á netfangið info@
flora.is

Sölustörf, frjáls vinnutími. 
Árangurstengdar tekjur. Hentar fólki 
um allt land sem auka eða aðalstarf. S. 
565 1045, 865 4052 & 898 7725.

Starfsmaður óskast í á dagdeild blóð- 
og krabbameinslækninga LSH -Hb 
Starfið felst í umsjón með kaffistofu 
og eldhúsi, sendiferðir og frágangi 
m.a Aðstoðamaður vinnur undir stjórn 
deildarstjóra og í samvinnu við sjúkra-
liða og hjúkrunarfræðinga Uppl. gefur 
Gunnhildur Magnúsdóttir deildarstjóri 
s. 825 3523.

Læknamóttökuritarar óskast í 55% 
stöður. Starfsferill óskast nú þegar á 
umsokn2008@gmail.com.

Starfsmaður óskast.
Vélaverkstæðið Bætir ehf, Smiðshöfða 
óskar eftir mönnum í vinnu við véla-
viðgerðir. Bætir ehf. sérhæfir sig í 
viðgerðum á Caterpillar og Cummins 
vélum. Áhugasamir leggið inn umsókn 
á helga@baetir.com eða baetir@baetir.
com

Leikskólinn Engjaborg í Grafarvogi 
auglýsir eftir leikskólakennara eða 
leiðbeinanda í 100% starf. Við erum 
fjöguradeildaleikskóli sem vinnur eftir 
einkunnarorðunum Gleði,Jákvæðni og 
Agi. Nánari upplýsingar veitir Valborg 
Guðlaugsdóttir Leikskólastjóri í síma 
5879130 eða 6939821

Veitingahúsið Tilveran í Hfj. óskar eftir 
þjóni öll virk hádegi, 2 virk kvöld og 
aðra hvora helgi. Tekið verður á móti 
umsóknum laugardag og sunnudag 
milli kl. 16-17. Íslenskukunnátta skilyrði. 
Uppl. í s. 822 5229.

SKRIFSTOFUSTARF! Óskum eftir starfs-
krafti 1/2 dag á skrifstofu við almenn 
skrifstofustörf. Þarf að geta unnið í 
word og exel. Uppl. veitir Lilja í s. 862 
7950.

Óska eftir samviskusömum bílstjóra á 
sendibíl, þarf að vera með meiraprófið 
eða gamla prófið. Uppl. í s. 892 1002.

AMOKKA óskar eftir starfskrafti. Hluta- 
eða fullt starf. Upplýs. í s. 697 7160 eða 
amokka@amokka.is

Íslenska Gámafélagið óskar eftir starfs-
manni með vinnuvélaréttindi í flokk-
unarskemmu fyrirtækisins. Um er að 
ræða vinnu á ýmsum tækjum s.s. hjóla-
gröfu og traktorsgröfu. Umsóknir óskast 
á netfangið helga@igf.is.

Rafvirkjar - 
Rafiðnaðarmenn

Óska eftir rafvirkjum - rafiðnaðarmönn-
um til starfa sem allra fyrst. Upplýsingar 
í síma 660 0300.

Aupair óskast til starfa hjá ísl. fjölskyldu 
í Gautaborg. Netf. sigurgeirkristjans-
son@gmail.com

Get bætt við mig smiðum eða mönn-
um vönum smíðum. Uppl. í s. 863 
9562.

Tveir vanir smiðir óskast. Vanir öllu. 
Íslensku eða enskukunátta skilyrði. 
Uppl. í s. 861 5516, Helgi.

 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.

Tek að mér þýðingar úr ensku yfir 
á íslensku og öfugt, einnig prófarka-
lestur og ræstingar. Er nákvæmur og 
skipulagður í vinnubrögðum. Uppl. í 
s. 690-8825

Meiraprófsbílstjóra vantar vinnu. Uppl. 
í s. 821 3929.

Laghenntur maður óskar eftir vinnu. 
Margt kemur til greina. Uppl. í s. 822 
6808.

 Viðskiptatækifæri

HÁRSNYRTISTOFA ÓSKAST TIL KAUPS 
á höfuðborgarsvæðinu uppl. um stærð 
staðs. og verð sendist á harstofa@
gmail.com

Gefðu þér gjöf. Fjárfestu 10 tímum 
í viku og hafðu +5 m á ari eftir 2 ár. 
www.lr-einar.com

 Tilkynningar

Þarf þinn hópur að fjármagna útskrift-
arferð ? Allt um styrktarsölu á www.
papco.is

 Einkamál

908 6666
Tvær nýjar byrjaðar og eru í 
góðum gír. Hver verður kær-
astan þín í kvöld ? Opið allan 

sólarhringinn, engin bið.

Stefnumót.is
Ertu í makaleit? Viltu eignast nýja vini? 
Vantar þig dansfélaga, ferðafélaga, 
göngufélaga, spjallfélaga? Stefnumót.is 
er nýr samskiptavefur fyrir fólk sem gerir 
kröfur. Vertu æfinlega velkomin/n.

Yndislegar dömur
Nú dregur nær vetri og þá vilja döm-
urnar á Rauða Torginu gjarnan ylja sér 
í heitu spjalli við skemmtilega menn. 
Hver þessara yndislegu kvenna verður 
vinkona þín í kvöld? Símar 908-6000 
(símatorg) og 535-9999 (visa, mas-
tercard).

Spennandi upptökur
Hjá Sögum Rauða Torgsins getur þú 
nálgast ríflega 460 upptökur íslenskra 
kvenna, langflestar mjög „innilegar“, 
t.d.nr. 8125 (hljóðritun), nr. 8919 (fant-
asía), og nr. 8344 (frásögn). Njóttu 
þeirra í einrúmi í s. 905-2002 (síma-
torg) og 535-9930 (visa, mastercard).

Atvinna

Til sölu

Fasteignir

Tilkynningar



www.orkan.is
SPÁÐU Í HVAÐ ÞÚ SPARAR!

Orkan er ódýrari.
Aftur og aftur og aftur og 
aftur og enn aftur og aftur 
og aftur og aftur og aftur og 
aftur og aftur og aftur og 
aftur og aftur og enn aftur 
og aftur og aftur og enn 
aftur og aftur og aftur og 
aftur og aftur …
Verðkannanir DV á tímabilinu 17. júní - 
18. september sýna svo ekki verður 
um villst hvar eldsneytið er ódýrara. 
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Á RÖKSTÓLUM

➜ VISSIR ÞÚ …

að Ingibjörg gaf ásamt dóttur sinni, Lovísu Rós Þórðardóttur, út bókina 
Strákarnir með strípurnar?
að sjálfstætt framhald hennar, Rótleysi, rokk og rómantík, er væntanlegt?
að hún hittir vinkonur sínar til að horfa á gamla Dallasþætti?
að hún er menntaður fótaaðgerðafræðingur og nuddari auk þess að vera 
leikari?
að hún ætlar að gifta sig í október?
að Ásgeir gaf út bókina Ljóðmæli Jóns Arasonar fyrir tveimur árum?
að Jón Bjarnason, þingmaður Vinstri grænna, er faðir hans?
að hann horfir mjög oft á Jay Leno?
að hann var í doktorsnámi í hagfræði í Bandaríkjunum og lauk því 2001?

I
ngibjörg og Ásgeir mættu 
stundvíslega til fundar við 
blaðamann. Á meðan ljós-
myndari tók af þeim myndir 
kynntu þau sig og afhjúpuðu 

um leið að hvorugt vissi hvert hitt 
var. Eftir örstutt spjall fór þó að 
rofa til. Ingibjörg kannaðist við 
andlitið á Ásgeiri, sem er oft við-
mælandi í fréttum vegna starfa 
síns sem forstöðumaður greining-
ardeildar Kaupþings, og Ásgeir 
upplýsti að hann hefði fylgst með 
fyrsta þætti Svartra engla sem 
sýndur var á sunnudag en þar lék 
Ingibjörg stórt hlutverk.

Byrjum á fréttum, hvernig finnst 
ykkur uppsögn Jóhanns Benedikts-
sonar úr starfi lögreglustjóra Suður-
nesja?
Ingibjörg: „Ég skil hann að vissu 
leyti, það er verið að pota honum 
út, sem mér finnst einræðisherra-
legt af dómsmálaráðherra.“
Ásgeir: „Það er erfitt að gera sér 
grein fyrir þessu úr fjarlægð en 
ljóst að lögreglumál landsins eru 
nú í endurskipulagningu.“
Ingibjörg: „Maður hefur heyrt að 
embættið hafi verið fjársvelt, og 
nú finnst ráðamönnum að það hafi 
verið að troða þeim um tær, þá taka 
þeir málin í sínar hendur og er 
alveg sama hvað fólki finnst. Þeir 
taka þær ákvarðanir sem þeir vilja 
taka og vita að þær gleymast eftir 
mánuð.“

Brjálæðislegir timburmenn
Efnahagsmálin eru í umræðunni 
sem aldrei fyrr.
Ásgeir: „Fólk heldur alltaf að ég 
vilji tala um efnahagsmál öllum 
stundum en ég hef engan sérstak-
an áhuga á því.“
Ingibjörg: „Ég hugsa bara að við 
séum í brjálæðislegum timbur-
mönnum eftir fyllerí, hingað til 
hefur verið hægt að taka „panódíl“ 
við verknum, það er að segja yfir-
drátt, en nú liggur maður við klós-
ettskálina og bíður þangað til yfir 
lýkur. Pillan er löngu hætt að 
virka.“
Ásgeir: „Að einhverju leyti er þetta 
rétt lýsing hjá Ingibjörgu.“

Nú er mikið líf í íslenskri sjónvarps-
þáttagerð hvernig líst ykkur á það?
Ingibjörg: „Þetta er algjör 

draumur, tækifæri fyrir alla í geir-
anum og æðislegt fyrir almenning 
að fá íslenskt sjónvarpsefni.“

Hvernig fannst ykkur Dagvaktin?
Ingibjörg: „Dagvaktin er æðisleg, 
ég sá ekki Næturvaktina og þekkti 
því þessa gaura ekki neitt en lá í 
hláturskasti.“
Ásgeir: „Ég sá Næturvaktina og 
held að þetta séu með bestu þáttum 
sem hafa verið gerðir á Íslandi, 
mér finnst handritið svo vel gert, 
það er svo vel hugsað.“
Ingibjörg: „Karaktersköpunin er 
frábær.“
Ásgeir: „Sammála, svona karakter-
ar eru kunnuglegir, maður hefur 
hitt þá oft.“

Ef þið ættuð að nefna fimm hluti 
sem þið haldið að hitt fíli, hverjir 
væru þeir?
Ingibjörg: „Ég hugsa að Ásgeiri 
þyki gott að hvíla sig um helgar 
svona miðað við hvað hann vinnur 
lengi á virkum dögum.“
Ásgeir: „Ég get ekki neitað því. En 
ég hugsa að þú hafir örugglega 
gaman af því að versla og skoða í 
búðir eins og allar konur.“
Ingibjörg: „Stundum finnst mér 
það gaman og stundum alls ekki,  
Ég hugsa að þér þyki betra að 
fljúga með Saga Class þegar þú 
ferð til útlanda.“ 
Ásgeir: „Það finnst öllum betra að 
fljúga á Saga Class, ekki satt?“ 
[Hér fer Ásgeir að hlæja og skotin 
fljúga. Hann leggur áherslu á að 
Saga Class-ferðum hafi fækkað 
eftir að kreppan skall á, en í mesta 
góðærinu hafi Saga Class náð langt 
aftur í vél.] 
Ingibjörg: „Þú situr meira aftur í 
en þér finnst betra að sitja fram í.“
Ásgeir: „Þú ferð frekar til útlanda 
en út á land í frí giska ég á.“
Ingibjörg: „Það er misjafnt. Ég fór 
Vestfirðina í sumar en ekki til 
útlanda. En ég er reyndar að fara 
til Flórída um jólin með stórfjöl-
skyldunni.“
Ingibjörg: „En nú ætla ég að skjóta 
á að þér finnist ekki gaman að 
kaupa föt.“ 

Ásgeir: „Það er algjör pína. Þegar 
ég fer að versla vil ég fara í málið 
og kaupa mikið og þurfa ekki að 
fara næstu mánuði. En veistu hvað, 
það er til regla í sambandi við 
jakkaföt, skyrtu og bindi. Tvennt 
af þessu á að vera látlaust og eitt 
áberandi. Því vel ég alltaf einlitar 
skyrtur en litrík bindi. 

Þreytandi að vera með bindi
Ingibjörg: „Finnst þér ekkert 
þreytandi að vera alltaf með 
bindi?“
Ásgeir: „Tja, jú. Þegar ég byrjaði 
hjá Kaupþingi árið 2004 kunni ég 
ekki einu sinni að hnýta bindis-
hnút, þá hafði ég verið lektor í 
Háskólanum. Ég varð að læra hnút-
inn og fara að ganga í jakkafötum. 
En komst síðan að því að jakkaföt 
eru þægilegri en venjuleg föt.
Nú segi ég að ég er handviss um að 
þér finnst gaman að sitja á kaffi-
húsum.“

Ingibjörg: „Já, mér finnst það frá-
bært og líka að fá mér rauðvín með 
vinkonunum. Hmm, ég hugsa að þú 
sért ekki brjálaður djammari.“
Ásgeir: „Það fer eftir hvernig þú 
skilgreinir brjálaður djammari.“
Ingibjörg: „Það er týpan sem fer 
heim klukkan fimm.“
Ásgeir: „Á nóttunni? Ég var nú 
lengur að þegar ég var yngri, þegar 
börn eru komin í spilið verður 
maður alltaf að vakna um helgar.“ 
Ingibjörg: „Ég er svo heppin að 
börnin mín hafa erft svefnpurku-
genið mitt.“
Ásgeir: „Þetta er svo svakalega 
erfitt. Það væri miklu auðveldara 
að lesa í þig ef þú værir karlmaður, 
það er miklu auðveldara að lesa í 
þá. En ég ætla að segja að þú hafir 
verið virk í pólitík.“
Ingibjörg: „Nei, ég fylgist bara 
með en er ekki virk, guð minn 
góður. Held að ég sé ekki nógu vel 
gefin.“ 

Minnið að bregðast
Ingibjörg: „Ég gæti trúað því að 
Ásgeir sé svolítið óskipulagður.“
Ásgeir: „Það er rétt að einhverju 
leyti. Ég hef alltaf haft svo gott 
minni, skrifaði aldrei neitt hjá mér 
og fáar glósur í skóla. Það er orðið 
erfiðara núna að halda öllu til 
haga.“
Ingibjörg: „Það er mikið í gangi, 
ekki satt?“
Ásgeir: „Já, það er mikið í gangi og 
ég hef áhyggjur af því að minnið sé 
ekki nógu gott lengur. En skipu-
lagsgáfan hefur batnað með árun-
um.“
Ingibjörg: „Einu sinni var ég minn-
ug á fólk, en nú finn ég að ég þekki 
andlitin en tengi ekki.“
Ásgeir: „Ég finn gríðarlega fyrir 
þessu, hitti svo marga og sem ég 
kem vart fyrir mig. Þegar ég 
kenndi úti í Ameríku þekkti ég 
nemendurna alla með nafni en 
núna þegar ég kenni í bekkjum 
Háskóla Íslands vilja nöfnin böggl-
ast fyrir mér.“ 

[Aldursumræður verða til þess að 
blaðamaður stenst ekki mátið að 
biðja þau um að giska á hvort ann-
ars aldur.]
Ingibjörg: „Ég held að þú sért rúm-
lega fertugur.“
Ásgeir: „Hvaða ár er ég fæddur?“
Ingibjörg: „Á bilinu 63 til 67.“
Ásgeir: „Ég held að þú sért fædd á 
bilinu 72 til 76.“
[Í ljós kemur að bæði eru fædd árið 
1970.]
Ingibjörg: „Mér fannst hann svo 
lífsreyndur þessi maður við hliðina 
á mér að ég gat ekki ímyndað mér 
annað en að hann væri eldri, maður 
sem hafði gert svo mikið meira en 
ég í lífinu, stórkarl, bíddu hvar var 
þar nú, já í Kaupþingi. En ég kom 
náttúrlega ágætlega út úr þessu. 
En ætli ég sé ekki bara í afneitun, 
finnst allir vera eldri en ég. Ég 
spyr stelpuna mína stundum hvort 
henni finnist ég ekki bara vera eins 
og nokkrum árum eldri en hún. Það 
er ekki vinsælt.“ 
Ásgeir: „Ég á líka fimmtán ára 
stelpu. Maður er frekar hallæris-
legur í hennar augum. Hún segir 
stundum við mig, það er ekki bein-
línis venjulegt að vera með rautt 
skegg og hvítt hár.“
[Umræður um unglinga verða til 
þess að næstum gleymist að fá síð-
asta gisk frá Ágústi.]
Ásgeir: „Ég mundi halda að þú 
værir ekki útivistarmanneskja.“
Ingibjörg: „Ég geng ekki mikið á 
fjöll en mér finnst gaman að synda 
og svona, fer í ræktina og hangi 
þar í svitalyktinni.“ 
Ásgeir: „Í hvaða rækt ferðu?“
Ingibjörg: „Ég er í Laugum.“
Ásgeir: „Ég líka.“
Ingibjörg: „Já, ég bý í hverfinu.“
Ásgeir: „Ég líka.“
Ingibjörg: „Ertu ekki að djóka? Er 
dóttir þín í Laugalækjarskóla, þær 
þekkjast þá örugglega. Þá verður 
þetta svona mamma mín og pabbi 
þinn voru í viðtali í Fréttablaðinu.“
Ásgeir: „Já. Þetta gæti orðið 
fremur hallærislegt.“

Pillan er löngu hætt að virka
Ingibjörg Reynisdóttir leikkona og Ásgeir Jónsson hagfræðingur voru á villigötum þegar þau giskuðu á hvort annars aldur. 
Þau áttu hins vegar meira sameiginlegt en þau héldu þegar þau settust á rökstóla. Sigríður Björg Tómasdóttir stefndi þeim saman.

HVERNIG SKILGREINIRÐU BRJÁLAÐUR DJAMMARI? Ásgeir vakti oftar fram eftir áður en hann eignaðist börn en Ingibjörg er svo 
heppin að börnin hennar erfðu svefnpurkugenin hennar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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S
hirin sker sig strax úr fjöldanum 
með sérstakri augnmálningu og 
áberandi skartgripi. Henni 
skaust á stjörnuhimininn með 
ljósmyndaseríunni Women of 
Allah og í kjölfarið fengu vídeó-

listaverk hennar mikla athygli og nú síðast 
stuttmyndin Zarin sem er einnig sýnd á 
hátíðinni. Shirin hefur unnið til fjölda verð-
launa og sýnt aragrúa verka um allan heim, 
en heim til Írans hefur hún ekki farið í 
rúman áratug og er búsett í New York. Shir-
in brúar bilið milli myndlistar og kvik-
myndagerðar og virkar einnig sem brú milli 
Írans og hins vestræna heims. Íran er land 
sem er hulin ráðgáta fyrir hinn vestræna 
almenning og verk Shirin vekja upp áleitn-
ar spurningar um stöðu kvenna, stjórnmál 
og trú í hinum múslimska heimi. Til sýning-
ar í Listasafninu og á Alþjóðlegu kvik-
myndahátíðinni eru eins konar yfirlit yfir 
verk hennar. „Ég vildi gefa Íslendingum 
hugmynd um þróunina frá fyrstu verkum 
mínum til dagsins í dag. Áður gerði ég mikið 
af svart-hvítum, abstrakt verkum en svo 
fór ég meira út í liti og seinna fór ég að 
segja meiri sögur.“

Konur Allah
Shirin ólst upp í Íran á tímum keisarans og 
flutti til Bandaríkjanna fyrir byltingu þar 
sem hún fór í listnám í Californiu. „Ég fór 
nokkrum sinnum til baka til Írans eftir bylt-
inguna en því þekktari sem verkin mín urðu 
því erfiðara er fyrir mig að fara aftur til 
Írans útaf ríkissjórninni. Þótt mér sé ekki 
bannað að ferðast til Írans þá hafa margir 
ráðlagt mér að gera það ekki, sérstaklega 
fjölskylda mín. Það er betra að vera örugg. 
Ég hef hvort eð er unnið verkin mín í öðrum 
löndum í langan tíma, að mestu í Marokkó 
og Egyptalandi og held því áfram.“

Shirin segir pólitísk ástand hafa versnað 
síðan Ahmadinejad varð forseti og það 
hefur bitnað á menningu landsins.  „Þegar 
ég gerði Women of Allah var ég að reyna að 
skilja íslömsku byltinguna í Íran. Ég var 
heilluð af því hvernig hún gat orðið að veru-
leika. Hvernig hugmyndafræði og heim-
speki þeirra virkar sem eru öfgasinnaðir 
múslimar eða öfgatrúar almennt. Hvernig 
þetta fólk getur tileinkað Guði allt sitt líf í 
þeirri merkingu að það er tilbúið að drepa 
eða deyja fyrir trúna. Fyrir mér er það 
áhugaverð mótsögn. Á sama tíma og trú á 
að vera andlegt fyrirbrigði og boða kærleik 
þá elskar þetta fólk Guð á þann hátt að það 
er tilbúið að drepa. Mér fannst líka áhuga-
vert hvernig þessi ofbeldisfulla öfgatrú gat 
ógnað vestrænum ríkjum. Þannig fór ég að 
einbeita mér meira að píslarvottum, fólki 
sem er tilbúið að deyja fyrir trúna. Ég 
komst að því að það er löng hefð fyrir því að 
konur taki þátt í trúarlegu stríði. Það bætir 
við annarri mótsögn að konan sem við höld-
um að sé veikburða fórnarlamb og hlutlaus 
af því að hún þarf að hylja sig, er allt í einu 
bæði vopnuð og sterk. Þannig beindist minn 
fókus að þessum konum í Women of Allah-
seríunni, sem fjallar um konuna sem er 
trúuð, andlega þenkjandi og hliðholl Guði 
en á sama tíma ögrandi, ofbeldisfull, vopn-
uð og hættuleg.“ 

Pólitískari og gagnrýnni
Ljósmyndir Shirin voru settar á sýningu og 
áður en hún vissi af var hún orðin þekkt 
listakona. „Því meira sem ég fór að fylgjast 
með hvað var að gerast í Íran og las meira 
þá færði ég mig yfir í vídeólistaverk. Verk-
in mín urðu beittari og oft eins og beittur 
hnífur á stjórnvöld. Vídeólistaverkin eru 
hárfín gagnrýni og senda sterk skilaboð. Ég 
er miklu gagnrýnni á stjörnvöld núna. Ég er 
ekki beint aktivisti, þetta er meiri persónu-
leg upplifun en eftir því sem mín skoðun 
breyttist þá breyttust verkin mín.“ 

Í vídeólistaverkunum tekst Shirin að opna 
augu áhorfanda fyrir óréttlætinu í sam-
skiptum kynjanna, stöðu kvenna í Íran og 
skertum möguleikum íranskra kvenna til að 
tjá sig listrænt, meðal annars.

Listin er brú
Verk Shirin vekja upp fullt af spurningum 
um Íran en hún hefur ekki öll svörin. 

„Ég er ekki sagnfræðingur eða mann-
fræðingur, ég er listamaður og ég bý ekki í 
landinu. Ég er ekki að búa til heimildar-
myndir, ég bý til sögur. Fólk í vestrænum 
ríkjum hefur til dæmis mjög einfalda hug-
mynd um múslimskar konur og halda oft að 
þær séu allar eins um allan heim. Konur í 
Afganistan eru ólíkar þeim í Egyptalandi, 
ég er alltaf að leggja áherslu á að mín verk 
eru um íranskar konur. Og íranskar konur 
eru mjög ólíkar innbyrðis. Af því að það er 
svo lítill skilningur fyrir menningu Írana og 
pólitísku ástandi þar þá kalla verk mín á svo 
margar spurningar. Íran er mjög flókið 
land. Flestir sem búa þar halda áfram með 
sitt daglega líf og stjórnmál hafa ekki endi-
lega bein áhrif á líf þeirra. En aðrir, svo sem 
listamenn, eru háð stjórnvöldum vegna 
mikillar ritskoðunar og skorti á málfrelsi.“

En Shirin er sannfærð um að listin sé 
mikilvægt framlag í umræðuna.

„Listin er mjög mikilvæg. Það er áhuga-
vert að í landi þar sem lögð er lítil áhersla á 
nútímalistir og mikil áhersla á ritskoðun þá 
eru það samt sem áður listamennirnir sem 
brúa bilið út í heim. Fyrir land sem er svo 
lokað þá eru það verk listamanna sem ná að 
segja svo mikið um menningu landsins og 
listamenn verða einhvers konar talsmenn 
þjóðarinnar. Það er stórkostlegt hversu 
margir íranskir listamenn og kvikmynda-
gerðarmenn sem starfa við erfiðar aðstæð-
ur ná að verða þekktir út í heimi.“ 

Hetjur í Íran
Shirin hefur alltaf fikrað sig áfram og 
ekki staldrað of lengi við á sama stað. „Í 
staðinn fyrir að reyna að segja sögu með 
því að frysta augnablik í ljósmynd þá fór 
ég að gera hreyfimyndir. Vídeólistaverkin 
opnuðu mikla möguleika en verkin mín 
eru alltaf mjög vel úthugsuð og plönuð, 
næstum eins og skúlptúr. Núna er komið 
að því að fyrsta leikna kvikmyndin mín í 
fullri lengd fái að líta dagsins ljós. Ég er 
búin að vinna að myndinni síðustu fimm 
ár, ég geri ekkert með hraði,“ segir hún og 
hlær.

Stuttmyndin Zarin frá 2005 sem sýnd er 
á hátíðinni var tekin upp í millitíðinni og 
er undanfari kvikmyndarinnar. 

„Ég hef aldrei lært kvikmyndagerð 
þannig að þetta var ný ögrun fyrir mig. Ég 
valdi bókina Women Without Men eftir 
Shahrmush Parsipur og gerði handrit eftir 
henni. Þetta er mjög írönsk saga og pólit-
ísk mynd en á sama tíma ber hún stíl 
minna verka.“ 

Shahrmush Parsipur er þekktur rithöf-
undur og hefur verið margfangelsuð í 
Íran. Bókin hennar var bönnuð og hún sat 
lengst inni í fimm ár. Hún býr núna í 
Bandaríkjunum.

„Það eru svo margar konur eins og hún 
sem ég lít upp til. Ég lít upp til þessara 
kvenna fyrir það hvernig þær hafa náð að 
fóta sig í karllægu þjóðfélagi og skapa 

stórkostlega list. Konur sem heilla mig 
eru konur sem búa við mjög erfiðar 
aðstæður en lifa af. Konur í Íran eru mjög 
sterkar, þeim hefur verið stillt upp við 
vegg en þær hafa lært að nota það sem 
þær búa yfir til að komast af og ekki bara 
það heldur finna leið til þess að berjast og 
berjast við yfirvaldið. Það er eitthvað við 
þessar konur sem kenna mér að heimur-
inn lítur öfugt á þær. Það er litið á þær 
sem fórnarlömb en mér finnst þær rosa-
legar hetjur.“

 
Sýningin í Listasafni Íslands og Alþjóð-

lega kvikmyndahátíðin í Reykjavík stendur 
yfir til 5 október. Upplýsingar á riff.is.

Beitt sem hnífur
Shirin Neshat er ekki vinsæl meðal klerkastjórnarinnar í Íran 
en í alþjóðlega listaheiminum er hún stjarna. Verkin hennar eru 
beitt og vopn hennar er listin. Hanna Björk Valsdóttir hitti Shirin 
á Listasafni Íslands.

SHIRIN NESHAT Í LISTASAFNI ÍSLANDS „Fólk í vestrænum ríkjum hefur til dæmis mjög einfalda hugmynd 
um múslimskar konur og halda oft að þær séu allar eins um allan heim.“  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

➜ SHIRIN NESHAT
Shirin Neshat er listamaður sem 
fæddist í Íran árið 1957 og býr í New 
York. Hún er þekktust fyrir kvik-
myndagerð, myndbandsverk og ljós-
myndir og er einn þekktasti íranski 
listamaðurinn á Vesturlöndum. 

Shirin sló í gegn í listaheiminum 
fyrir ljósmyndaseríuna Women of 
Allah árið 1996 sem sýndi portrett-
myndir af konum þöktum persneskri 
skrautskrift í bleki, með blæju og 
byssu. Árið 1999 vakti hún mikla 
athygli fyrir myndabandsverkið sitt 
Rapture og varð að einskonar stjörnu 
í alþjóðlega listaheiminum og er ein 
af þekktustu núlifandi listamönnum 
í dag.

Shirin ólst upp við vestrænt heim-
ilishald í Íran en foreldrar hennar 

aðhylltust keisarann í Íran. Vestrænn 
femínismi var í hávegum hafður og 
faðir hennar hvatti dætur sínar til 
þess að taka áhættu, læra og skoða 
heiminn. 

Shirin fór til Bandaríkjanna til að læra 
myndlist. Eftir byltinguna í Íran hafði 
þjóðfélaginu verið breytt í íslamskt 
lýðveldi og fjölskyldan hennar bjó 
ekki lengur við þau þægindi sem hún 
hafði notið áður.

Shirin heimsótti ekki Íran aftur fyrr 
en á tíunda áratugnum og mætti 
þá öðru þjóðfélagi en hún ólst upp 
í. Til að sætta sig við breytinguna á 
þjóðfélaginu eftir byltinguna byrjaði 
hún að vinna við fyrstu myndaserí-
una Women of Allah og vakti mikla 
alþjóðlega athygli fyrir það. 

Í videóverkum notar hún oft tæknina 
til að sýna tvær myndir á sama tíma 
og skapa þannig andstæður; ljós og 
myrkur, svart og hvítt, konur og karla, 
en hún hefur einnig gert hefðbundn-
ari stuttmyndir eins og Zarin frá 
2005. 

Verk Shirin sýna veröld kvenna í 
íslömskum þjóðfélögum og pólitíska, 
sálræna og félagslega stöðu kvenna 
í heimi íslam. Eftir því sem íslamska 
stjórnin í Íran varð ágengari og fór að 
skipta sér meira af lífi fólksins urðu 
verk Shirin beittari og pólitískari og 
beinast iðulega gegn stjórninni í Íran.

www.gladstonegallery.com/neshat.
asp

SHIRIN NESHAT, UNTITLED 
(ZARIN SERIES), 2005, © 
Shirin Neshat, Með leyfi 
Gladstone Gallery, New York 
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PANTAÐU ÞÉR PIZZU 
AF MATSEÐLI OG 
ÞÚ GÆTIR VERIÐ Á 
LEIÐINNI TIL NEW YORK 
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 Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón:
Þá sendir þú SMS-ið: JA LAUSN JON

Leystukrossgátuna!

Þú  gætir unnið DVD myndina

STREET KINGS

Þú sendir SMS skeytið JA LAUSN 
LAUSNARORÐ á númerið 1900!

Lausn krossgátunnar, ásamt eldri gátum og lausnum, er birt á vefnum, www.this.is/krossgatur

Góð vika fyrir …

... íslensk fórnarlömb Landsmenn fylgdust andstutt-
ir með viðureign fórnarlambanna Benjamíns Þórs 
Þorgrímsson-
ar og Ragn-
ars Ólafs 
Magnússonar 
í fyrsta 
Kompás-
þætti vetrar-
ins. Nokkur 
umræða varð 
í þjóðfélaginu 
í kjölfar þáttarins um það hvor væri hið raunveru-
lega fórnarlamb í þessari viðureign. Skipti þá engu 
máli þótt annað fórnarlambið hefði stappað á höfð-
inu á hinu fórnarlambinu. 

... kokkteilpartígengið Kreppa eða ekki kreppa, það 
skiptir engu máli fyrir íslenska kokkteilpartí- og 

Saga Class-geng-
ið. Alltaf má 
finna aur í sam-
eiginlegum sjóð-
um landsmanna 
til að spreða í 
þetta bráðnauð-
synlega fólk. 
Árum saman 
hefur verið 

reynt að koma Íslandi í öryggisráð Sameinuðu þjóð-
anna með ærnum tilkostnaði. Ef það tekst einhvern 
tímann verða Ingibjörg og Geir vafalaust keyrð 
niður Skólavörðustíg á vörubílspalli svo múgurinn 
geti fagnað. Næst er það heimssýningin í Kína árið 
2010. Það kostar ekki nema 620 millur. Það er nú 
engin ofrausn svo íslenska kokteilpartígengið geti 
ferðast til Kína til að mæna á kynningarmyndbönd 
af Gullfossi og Geysi.

... kvikmyndaáhugafólk Nú er gósentíð 
fyrir þá sem finnst bandarískar ungl-
inga- og ofurhetjumyndir ekki alveg 
málið. Á Alþjóðlegu kvikmyndahá-
tíðinni í Reykjavík er boðið upp á 
ótal gullmola úr alfaraleið. Verst er 

þó að framboðið er aðeins í 
boði í tæplega tvær vikur. 

Þá er ekkert annað í stöð-
unni fyrir þá kröfuhörð-
ustu annað en taka sér frí 

í vinnunni og njóta veig-
anna til fulls.

Slæm vika fyrir …

... Davíð Oddsson.  Reyndar er þetta ein af þeim 
verri í lífi seðlabankastjórans og er þá langt til jafn-
að. Krónan er náttúrlega í 
frjálsu falli og sér ekki 
fyrir endann á því, en verra 
er þó að ekki hafi fengist 
gjaldmiðlaskiptasamning-
ur við Seðlabanka Banda-
ríkjanna. Í fyrstu töldu 
margir að Davíð og hans 
fólk hefðu flotið sofandi að 
feigðarósi og gleymt hrein-
lega að sækjast eftir samn-
ingnum. Það að Seðlabanki 
Bandaríkjanna hafi ekki 
séð ástæðu til að semja við 
Íslendinga, eins og greint var frá í gær, er þó sýnu 
verri niðurstaða en nokkrir bjuggust við.

... saklausan tæknimann Það 
þýddi lítið fyrir Jóhannes K. 
Kristjánsson tæknimann að 
segjast ekki vera Jóhannes Kr. 
Kristjánsson Kompás-ritstjóri. 
Andstutti maðurinn í símanum 
sem hringdi þrisvar til að hóta 
honum daginn áður en fyrsti 
Kompás-þáttur vetrarins fór í 
loftið tók ekkert mark á því. Nú 
hefur Jóhannes K. fengið sér 

leyninúmer eins og nafni hans Kompás-ritstjórinn. 
Ekki er vitað hvort Jóhannes Kristjánsson eftir-
herma hafi fengið andstuttar hótanir símleiðis.

... Jón Magnússon Jóni er nóg 
boðið. Hann segir það ekki 
þjóna eðlilegri þjóðmálastarf-
semi að standa í eilífri orra-
hríð. Ekki gangi að þurfa 
stöðugt að vera á varðbergi 
eða í deilum við flokksmenn 
sína. Hér er hann fyrst og 

fremst að tala um 
hrekkjusvínið Krist-
in H. Gunnarsson, 
margflokkamann, 
sem leggur hann að 
sögn í einelti. Hvar 
er Stefán Karl?

 - jbg, drg

Obama er gjarnan loðinn í svörum 
um þjóðmál en hikar ekki þegar 
hann er spurður um tónlistarsmekk 
sinn.

Hvort fílarðu betur Rolling 
Ston es eða Bítlana? er sígild spurn-
ing og hún var lögð fyrir frambjóð-
andann. Með þessari spurningu er 
nefnilega spurt um meira en tón-
list.

Sagan segir okkur að 
töffararnir velji gjarn-
an Rolling Stones af 
því að þeir voru svo 
villtir og allt það. 
Bítlarnir hafa hins 
vegar verið meira 
fyrir góðu krakk-
ana. 

Hvort skyldi 
Obama vilja láta 
tengja sig við áður 
skítuga dópista og 
núna táknmynd græðgi 
og þrautseigju eða áður hug-
myndaríka englabítla og núna, tja, 
minningu?

„Stones,“ svaraði Obama að 
bragði. Gimme Shelter er uppá-
haldslagið.

Tímaritið Rolling Stone birti í 
sumar lista yfir lögin sem Obama 
hefur halað inn á æpoddinn sinn. 
Þar sást að hann hlustar líka á Jay-
Z, Ludacris, Bruce Springsteen, 
Sheryl Crow og Stevie Wonder. 
Fyrir utan Miles, Coltrane og Charl-
ie Parker. Einnig hefur hann bent á 
Nínu Simone og eitt besta lag allra 
tíma; Sinnerman.

En efst á listanum var Bob Dylan. 
Obama var með heil þrjátíu Bob-
lög inni á spilaranum og segir að í 
kosningabaráttunni höfði Maggie‘s 

Farm helst til sín.
Obama hefur einnig talað um 

kynni sín af tónlist Bobs á háskóla-
árum sínum.

„Ég var eins og munkur,“ hefur 
hann þá sagt. Dagarnir hafi liðið 
við íhugun og við að hlusta á Bob 
Dylan og lesa ljóð. Fyrir Íslending-
um hljómar þetta kannski eins og 
lýsing á hasshaus en Obama heldur 

því fram að á þessum tíma 
hafi hann þroskað gáfur 

sínar einna mest.
Breska blaðið Guar-

dian þarf alltaf að 
vera með ótuktar-
semi og segir að 
æpoddinn hans 
Obama beri það með 
sér að hann vilji 

höfða sérstaklega til 
fólks sem fæddist milli 

1946 og 1964, einnig til 
verkamanna og svartra.

En hvað skyldi McCain hlusta 
á? Það fer færri sögum af því. Hann 
tilkynnti einum blaðamanni að hann 
ætti víst svona æpodd og að á 
honum væru tvö lög með ABBA. 
Hann mun einnig hlusta á engu 
minni menn en Roy Orbison, Merle 
Haggard og Neil Diamond.

Hvað svo sem fólki kann að finn-
ast um Sheryl Crow kemur Obama 
nú betur út úr þessu, það verður að 
segjast. En frambjóðendurnir áttu 
einn tónlistarmann sameiginlegan, 
væntanlega fyrir ítölskættuðu 
atkvæðin; sameiningartáknið var 
Frank Sinatra.

Athygli vekur að Elvis Presley 
var fjarri góðu gamni hjá báðum 
frambjóðendum. Hvernig skýrum 
við það?

Obama vinnur, 
tónlistarlega séð

KLEMENS ÓLAFUR ÞRASTARSON 
HORFIR ÚT Í HEIM
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„Staur er mitt uppáhald, þótt ég hafi 
maulað hann í fjörutíu ár. Það er ekki 
hægt að verða leiður á honum,“ segir 
Ævar Guðmundsson, eigandi Sælgætis-
gerðarinnar Freyju, sem stendur á ní-
ræðu um þessar mundir.

„Freyja er fyrsta og elsta sælgæt-
isgerð landsins og byrjaði með fram-
leiðslu á Valencia-súkkulaði og Freyju-
karamellum á Vesturgötunni, en fyr-
irtækið stofnaði Magnús Þorsteinsson 
árið 1918. Þá varð strax mikil eftir-
spurn eftir sælgæti og fólk gat komið 
með bréf utan af Freyju-karamellum og 
fengið eitthvað annað í staðinn,“ segir 
Ævar og brosir að fegurð fortíðar.

„Freyja varð fljótt stór vinnuveitandi 
með allt að fjörutíu manns í vinnu við 
að handgera og handpakka inn sælgæti. 
Magnús stóð vaktina í fjörutíu ár, var 
framsýnn og fékk þýskan sælgætisgerð-
armann í vöruþróun, en þannig varð til 
Staur, Hrís, Rís og konfekt,“ segir Ævar 
um dísætu Freyju sem skipti um eig-
endur 1959 þegar Viggó Jónsson eign-
aðist meirihluta í fyrirtækinu.

„Pabbi keypti hlut í fyrirtækinu 1974, 
og 1980 kaupum við Jón bróðir ásamt 
pabba fyrirtækið í heild sinni. Þá voru 
erfiðir tímar þegar innflutningur á út-
lendu sælgæti var gefinn frjáls og tók 
því ekki að setja framleiðslu í gang 
næstu þrjá mánuði á eftir meðan lands-
menn átu á sig gat af innfluttu sælgæti. 
Þessu náðum við að snúa við og nú velja 
Íslendingar íslenskt sælgæti fram yfir 
innflutt,“ segir Ægir sem framleiðir enn 
mörg af elstu vörumerkjum Freyju.

„Valencia, Freyju-karamellur, Rís, 
Staur og Hrís standa alltaf tímans tönn, 
en í heildina framleiðum við yfir 200 
vörutegundir. Frá 1981 höfum við keypt 
aðrar sælgætisgerðir og í dag sam-
anstendur Freyja af sex sælgætisfyr-
irtækjum: Víkingi, KÁ, Lakkrísgerð-
inni Skugga og nú síðast Mónu, sem við 
keyptum 2004,“ segir Ævar og seilist 
eftir súkkulaðimola í laglegri skál.

„Hér er alltaf nammi á borðum og við 
borðum heilmikið af gotteríi án þess að 
átta okkur á því, en þótt starfsfólkið 
megi standa á beit í sælgæti allan dag-

inn er hér enginn með hold utan á sér. 
Hér hefur ávallt verið mottó að stíla inn 
á gæði og nota aðeins fyrsta flokks hrá-
efni. Við notum engar transfitusýrur í 
okkar sælgæti né annað skaðlegt heils-
unni. Þetta er bara ánægja og vellíð-
an, en auðvitað er allt best í hófi,“ segir 
Ævar sem finnur ekki fyrir samdrætti í 
sælgætissölu þótt prédikað sé um minni 
sykurneyslu meðal þjóðarinnar.

„Í dag vill fólk stærri pakkningar og 
velja sér sjálft sitt uppáhald af sælgæt-
isbörum, en neysla hefur færst meira 
yfir á helgar og nammidaga. Við brugð-
umst við eftirspurn eftir hollari kosti 
með framleiðslu á fyrstu íslensku orku-
stykkjunum, Hreysti og Krafti, í sam-
vinnu við Arnar Grant og Ívar Guð-
mundsson, sem hafa fengið afskaplega 
góðar viðtökur,“ segir Ævar og upplýsir 
að Draumur, ásamt Djúpum séu vinsæl-
asta góðgætið frá Freyju.

„Draumur er okkar uppfinning og sló 
í gegn þegar hún fór í framleiðslu 1982. 
Draumur kom Freyju aftur á kortið og 
yngdi okkur upp.“      thordis@frettabladid.is

SÆLGÆTISGERÐIN FREYJA:  STOFNUÐ FYRIR 90 ÁRUM

Draumurinn yngdi okkur upp

SÚKKULAÐIGRÍSIR Ævar Guðmundsson, til hægri, með verkstjóranum Einari Steingrímssyni sem á lengstan starfsaldur að baki í Freyju.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ROKKARINN AVRIL LAVIGNE ER 24 
ÁRA.

„Fólk röflar yfir því að ég þekki 
ekki Sex Pistols, en hví ætti ég 

að kunna skil á þeim? Takið 
með í reikninginn hvað ég er 
ung. Hitt er eldgömul hljóm-

sveit, ekki satt? Ég skapa pönk 
fyrir daginn í dag og þá sem 

eru ungir nú. Ég er Sid Vicious 
nýrrar kynslóðar.“

Kanadastúlkan Avril Lavigne 
hefur sýnt að hún er sjálfstæð og 

staðföst. Hún var aðeins átján ára 
þegar plata hennar Complicated 
fór í fyrsta sæti Billboard-listans. 

Söngleikurinn Hárið 
var frumsýndur í 
Lundúnum fyrir 40 
árum.

Hárið er rokksöng-
leikur sem segir frá 
hópi hippa með sterk-
ar stjórnmálaskoðan-
ir og sem lifir óhefð-
bundnu kommúnu-
lífi í New York. Þeir berjast gegn 
herkvaðningu í Víetnam-stríðið og 
streitast við að ná jafnvægi á milli 
ungæðis, ástar og kynlífsbylting-
ar og hafa óbeit á íhaldssemi for-
eldra sinna og þjóðfélagsins. 

Söngleikurinn lýsir vel hippa-
lífi og kynlífs- og eiturlyfjabylt-
ingu sjöunda áratugarins, en 

frjálslegar nektarsen-
ur ollu miklu fjaðra-
foki. Hárið braut blað 
í sögu söngleikja með 
innkomu rokktónlist-
ar, blöndun kynþátta 
í hlutverkaskipan og 
boði til áhorfenda um 
að vera með í loka-
senu verksins.

Eftir frumsýningu á off-Broad-
way 1967 var Hárið sett upp á 
Broadway, en í Lundúnum setti 
það aðsóknarmet og var sýnt 
1.997 sinnum. 

Tónlistin í Hárinu varð að lof-
söng friðarhreyfinga gegn Víet-
nam-stríðinu. Kvikmynd byggð á 
söngleiknum var gerð 1979. 

ÞETTA GERÐIST 27. SEPTEMBER 1968

Hár frumsýnt í London

Okkar ástkæri,

Eðvald Einar Gíslason
Suðurbraut 22,  Hafnarfirði,

lést mánudaginn 22.september á Landspítala háskóla-
sjúkrahúsi. Útför hans verður gerð frá Bústaðakirkju 
þriðjudaginn 30. september kl. 15.00. Blóm og kransar 
vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vildu minnast 
hans er bent á Krabbameinsfélagið.

Ágústa Hinriksdóttir
Ragnhildur Rósa Eðvaldsdóttir
Andrea Gísladóttir Ólafur Þ. Jóhannesson
Andrea Eðvaldsdóttir
Katrín Rósa Eðvaldsdóttir Þorsteinn Helgi Stefánsson
Fannar Eðvaldsson Árdís Ethel Hrafnsdóttir
Eyrún Eðvaldsdóttir Gunnar Örn Jóhannsson
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma  
og  langamma, 

Hjördís Óladóttir
áður til heimilis að Engimýri 12, Akureyri,

andaðist að Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Hlíð,  
Akureyri, laugardaginn 20. september sl. Útförin fer 
fram frá Akureyrarkirkju, mánudaginn 29. september 
nk. kl. 13.30.

Óli G. Jóhannsson Lilja Sigurðardóttir
Edda Jóhannsdóttir Þórhallur Bjarnason
Örn Jóhannsson Þórunn Haraldsdóttir
Emilía Jóhannsdóttir Eiður Guðmundsson
ömmubörn og langömmubörn.

80 ára afmæli
Aðalsteinn 

Elías Jónsson
 Laugardaginn 27. september nk. 

verður Steini Jóns ,,kallinn“ 
áttræður. Hann tekur á móti gestum 

í tilefni dagsins á heimili sínu, 
Helluhóli 4, Hellissandi, 
á milli kl. 15.00 - 18.00.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

Svava Guðjónsdóttir
áður til heimilis að Bakkahlíð 45, 
Akureyri,

andaðist á Dvalarheimilinu Hlíð föstudaginn 
12. september.  Útför hennar fer fram frá Glerárkirkju 
mánudaginn 29. september kl. 13.30.

Ingveldur Steindórsdóttir
Jón Steindórsson Þorgerður Guðmundsdóttir
Birgir Steindórsson Ásta Kröyer
Guðjón Steindórsson Ásta Björgvinsdóttir
Hulda Magnúsdóttir Friðrik Gunnarsson
og öll ömmubörnin.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og vináttu við andlát og 
útför elskulegrar eiginkonu, móður, dóttur, 
tengdamóður og ömmu,

Steinunnar Brynjúlfsdóttur
lífeindafræðings, Hegranesi 31, Garðabæ.

Halldór Guðbjarnason
Lilja Dóra Halldórsdóttir
Elín Dóra Halldórsdóttir
Brynjúlfur Jónatansson
Brynjúlfur Jónatansson
tengdasynir og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Stefán Einar Stefánsson
rafverktaki, Breiðabliki 3, Neskaupstað,

lést á fjórðungssjúkrahúsinu í Neskaupstað 
mánudaginn 22. september. Útför hans fer fram frá 
Norðfjarðarkirkju þriðjudaginn 30. sept. kl. 14.00.

Ása Stefánsdóttir
Bergþóra Stefánsdóttir Elmar Halldórsson
Guðný Stefánsdóttir                           
Þuríður Stefánsdóttir Björn Kristjánsson
Aldís Stefánsdóttir Rúnar Gunnarsson
Þóra Stefanía Stefánsdóttir Karl Gunnar  Eggertsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Hugheilar þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
vináttu og kærleika í ýmsum myndum 
við fráfall og útför móður okkar, 
tengdamóður, ömmu, langömmu 
og langalangömmu, 

Elínborgar Guðjónsdóttur 
frá Vésteinsholti í Haukadal.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Hrafnistu í 
Hafnarfirði fyrir hjúkrun og elskulega umönnun í 
erfiðum veikindum hinnar látnu og nærgætni og 
hlýju við aðstandendur. Fyrir hönd ættingjanna,

Guðmundur Jónsson Magnea E. Auðunsdóttir
Sigurlaug J. Jónsdóttir Ólafur K. Guðmundsson
Kristín Jónsdóttir Haukur Björnsson
Kristbjörg Jónsdóttir Jón Hreiðar Hansson
Vésteinn Jónsson Þorbjörg Jónsdóttir
Jón Friðrik Jónsson Jenný L. Kjartansdóttir

timamot@frettabladid.is
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NOKKUR ORÐ
Ragnheiður 

Tryggvadóttir

■ 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

Það er ekki þvottadrengnum að spyrja 
þegar kemur að því að massa hlutina. 
Okkur hafði verið tíðrætt um að 

skynsamlegt gæti verið að matbúa í 
frystinn til að grípa til í kreppunni sem nú 
geisar. Lítið hafði samt orðið úr fram-
kvæmdum og aftur og aftur hlupum við út í 
Sunnubúð eftir einhverjum skyndilausnum 
í kvöldmatinn. Það fer ekki vel með 
budduna og þvottadrengurinn var farinn að 
sjá ofsjónum yfir þeim upphæðum sem 
fóru í matarinnkaup. Hann tók sig því til 
um daginn og keypti frosið súpukjöt í 
tonnavís í einni lágvöruverðsversluninni. 

Tilkynnti mér hróðugur að nú 
yrði kjötsúpa í matinn. Ég var 

aldeilis ánægð, kjötsúpa er 
góður og kjarnmikill 
matur. Þvottadrengur-

inn tók svo til við að tálga 
fituna utan af bitunum. 

Skera niður kartöflur og rófur, gulrætur og 
lauk og byrjaði verkið strax og heim var 
komið eftir vinnu. Stærsti potturinn var 
fylltur af vatni og kjötið látið krauma. Þá 
fór grænmetið út í og grjón og ilminn lagði 
um allt hús. Þvottadrengurinn baukaði og 
bramlaði langt fram eftir kvöldi og loks var 
súpan borin á borð. Við tókum vel til matar 
okkar en ekki sá högg á vatni. Drengurinn 
hafði eldað úr fimm kílóum af súpukjöti því 
það var svo hagstætt. Samviskusamlega 
setti hann súpu í allar tupperware-
dollurnar sínar og fyllti frystinn. Nú 
skyldum við spara. Í hádeginu daginn eftir 
var upphituð kjötsúpa í matinn og um 
kvöldið líka. Þriðja súpudaginn var kominn 
hálfgerður leiði í okkur og fjórða daginn 
gátum við ekki horft á tupperware-dósina í 
ísskápnum. Með fullan frysti af kjötsúpu 
hlupum við út í Sunnubúð og splæstum í 
rándýra skyndilausn að kvöldmat.

Kjötsúpa í kreppunni dag eftir dag

Æ hvað það er 
gott að hafa 
aðra konu að 
spjalla við í 

þessari siglingu.

Nei, heyrru, fröhken 
fix! Þhú thrúir þvíh 

kannski ekki 
shjálf, en þú... 

Þhú!

Ooohhh!Ert 
óvenjulega 

fhögur 
konah!!

Hvað seg-
irhu? Heim 

til mín í 
bólið?

Já, o‘boy! 
Já, já, 
jááá!

Ertu ekki ótrú-
lega ánægður 
að vera ekki 

hann?

Njaaa... 
Hún var 
nú fárán-
lega sæt!

Merkilegt 
uppgötvun:

Ég hreyfi mig næstum 
því ekkert, borða um 

það bil milljón kaloríur á 
dag og bæti ekki 

grammi á 
mig.

Á meðan þið breikkið 
um 5 cm bara við að 

narta í gulrót!

Plús að 
ég mun 
lifa að 
eilífu.

Stærsta 
stund okkar 
sem foreldra 
verður að sjá 
hann verða 
miðaldra.

Lalli, ég verð 
uppi í þessu tré 
í mótmælaskyni 

á meðan fólk 
gengur enn í 

pelsum!

Hringdu í blöð-
in! Hringdu í 

útvarpið! Hringdu 
í sjónvarpsstöðv-
arnar! Hringdu á 

Tony‘s!

Kannski langar 
mig í pitsu.

Hæ krakkar! Hvað eruð 
þið að gera hérna?

Mamma 
er svolítið 
reið út í 
okkur

Það var leitt. Kannski koma 
þessi henni í betra skap

Mig 
grunaði 
að blóm 
myndu 

ekki 
duga

Mig 
líka

Hvað 
gerðuð þið 
eiginlega í 

dag??

Ástin er diskó, lífið er pönk
e. Hallgrím Helgason
Ekki missa af eldfjörugum söngleik
sun. 28/9 örfá sæti laus

Klókur ertu, Einar Áskell
e. Bernd Ogrodnik
Heillandi og krúttleg brúðusýning fyrir yngstu börnin
sun. 28/ 9 þrjár sýningar, örfá sæti laus 

Nánar á www.leikhusid.is

Skilaboðaskjóðan
e. Þorvald Þorsteinsson og Jóhann G. Jóhannsson
Geysivinsælt ævintýri fyrir alla fjölskylduna!
sun. 28/9 kl. 14  örfá sæti laus

Opið kort
Áskriftarkort
Forskotskort
Þú sparar í allan vetur!

Macbeth
e. William Shakespeare
fors. 30/9 uppselt, 1/30 uppselt,
2/3 uppselt, frums. 5/10 uppselt

Hart í bak
e. Jökul Jakobsson
Frumsýning 17. október

Kortasalan í fullum gangi

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Þjóðleikhúsið
Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is 
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Fyrsta árlega kammertónlistarhá-
tíð Trio Nordica og Listasafns 
Reykjavíkur á Kjarvalsstöðum fer 
fram nú um helgina. Trio Nordica 
er skipað þeim Auði Hafsteins-
dóttur fiðluleikara, Bryndísi Höllu 
Gylfadóttur sellóleikara og Monu 
Kontra píanóleikara. Í tilefni af 
hátíðinni hefur Tríóið fengið til 
liðs við sig kunna listamenn.

Hátíðin hefst í dag kl. 15 með 
flutningi Trio Nordica á Passa-
cagliu fyrir fiðlu og selló eftir 
Händel, þá Píanókvintett í e-moll 
eftir Elfridu Andrée og að lokum 
píanókvintett í Es-dúr eftir Robert 
Schumann. Með tríóinu koma 
einnig fram Pálína Árnadóttir 
fiðluleikari og Þórunn Ósk Marín-
ósdóttir víóluleikari. 

Dagskrá morgundagsins er svo 
ekki af lakari kantinum. Þær 
Hulda Björk Garðarsdóttir sópran 
og Steinunn Birna Ragnarsdóttir 
píanóleikari koma fram á Kjar-
valsstöðum annað kvöld kl. 20 og 
flytja ljóð eftir Robert Schumann 
og Clöru Schumann. Einnig er á 
dagskrá tónleikanna Fantasie í f-
moll eftir Franz Schubert og 

Píanótríó í e-moll eftir Antonín 
Dvorák. 

Sameiginlegt markmið Trio 
Nordica og Listasafns Reykjavík-
ur með tónleikaröð þessari er að 
samtvinna myndlist og tónlist og 

auðvelda almenningi aðgengi að 
báðum listformum. Kaffistofa 
Kjarvalsstaða verður opin báða 
tónleikadagana. Miðasala er við 
innganginn en aðgangur er ókeyp-
is fyrir börn og nemendur. - vþ

Kammertónlistarhátíð í fyrsta sinn

TRÍÓ NORDICA Kemur fram á tónleikahátíð á Kjarvalsstöðum um helgina.

Þau leiðu mistök áttu sér 
stað á menningarsíðu 
Fréttablaðsins í gær að 
rangt var farið með 
dagsetningu tónleika 
þeirra Einars Jóhannesson-
ar og Martin Berkofsky í 
Salnum. 

Því var haldið fram að 
tónleikarnir færu fram á 
morgun þegar hið rétta er 
að þeir eru í dag kl. 17. Eru 
aðstandendur tónleikanna 
hér með beðnir innilegrar 
velvirðingar á þessum 
misskilningi.

Tónlistaráhugafólk ætti 
sannarlega ekki að láta 
þessa tónleika fram hjá sér 
fara, enda eru hér á ferð 
framúrskarandi hljóðfæra-
leikarar, hvor á sínu sviði. 

Að auki rennur ágóði af 
tónleikunum til góðgerða-
mála og eru þeir því góðir 
fyrir samviskuna að auki.

 - vþ

Leiðrétting
Kristallinn, kammertónleikaröð Sinfóníuhljómsveitar Íslands, fer af 
stað með trukki í Þjóðmenningarhúsinu við Hverfisgötu í dag kl. 17 
þegar fimm lúðraþeytarar kveðja sér hljóðs undir nafninu Sönglúðr-

ar lýðveldisins. Þetta eru trompetleikararnir Eiríkur 
Örn Pálsson og Einar St. Jónsson, Emil Friðfinnsson 
hornleikari, Sigurður Þorbergsson básúnuleikari og 

túbuleikarinn Tim Buzbee.
Yfirskrift tónleikanna er Bandarískt brass og 
tengjast verkin öll Bandaríkjunum á einn eða annan 
hátt. Fjölbreytnin er mikil og sýnir vel möguleika 
þessarar skemmtilegu hljóðfærasamsetningar. 

Verkin sem verða flutt eru Mini Overture eftir 
Witold Lutoslawski, Music for a Brass Quintet sem 

Áskell Másson samdi fyrir Sönglúðra lýðveldisins, 
stutt og snarpt Scherzo eftir Jon Cheetham, málm-
blásarakvintett eftir James Grant og Exhibition eftir 
Fisher Tull. Tónleikunum lýkur síðan á hinu sívinsæla 
verki Gershwins, Ameríkumaður í París, í útsetningu 
fyrir lúðra.

Miðasala er á www.sinfonia.is og www.midi.is og 
einnig verður hægt að kaupa miða við innganginn. - vþ 

Lúðrar þeyttir í dag

MÁLMBLÁSTUR Áhugafólk um blásturshljóðfæri má 
ekki láta Kristalstónleikana í dag framhjá sér fara.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 27. september 

➜ Kvikmyndir

18.00 Ragnarök Heimildarmynd 
um Íslendingasögurnar og goða-
fræðina eftir Franz og Gabrielu 
Kafka verður sýnd í Félagsheimilinu 
Hvolnum á Hvolsvelli.

➜ Tónleikar

15.00 Karlakórinn Þrestir heldur 
tónleika til styrktar barnaspítalan-
um Hringnum í Egilsstaðakirkju, 
Egilsstöðum.
16.00 Gleði og dramatík Hallveig 
Rúnarsdóttir sópran og Hrönn 
Þráinsdóttir píanóleikari, flytja 
íslenskt sönglög í Hveragerðiskirkju, 
Hveragerði.
17.00 Alexandra Chernyshova 
sópransöngkona, heldur einsöngs-
tónleika í Húsavíkurkirkju, Húsavík.
17.00 Kammermúsík Söngkonan 
Hulda Björk Garðarsdóttir og 
Gerrit Schuil halda tónleika 
í Kirkjuhvoli, safnaðarheimili 
Vídalínskirkju í Garðabæ.
17.30 Kveðjutónleikar í 
Skálholtskirkju - Hilmar Örn 
Agnarsson. Á tónleikunum koma 
fram undir stjórn Hilmars, félagar í 
þeim kórum sem hann hefur stjórn-
að undanfarin ár auk fjölda þekktra 
tónlistarmanna, einsöngvara og 
hljóðfæraleikara.

➜ Opnanir

14.00 Hreyfing Kristín 
Tryggvadóttir opnar myndlist-
arsýningu í Reykjavík Art Gallery, 
Skúlagötu 30. Sýningin stendur til 
10. okt.
16.00 Plenty of Nothing Jóna 
Hlíf Halldórsdóttir opnar sýningu 
í D-sal Listasafns Reykjavíkur í 
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17. 
Sýningin stendur til 9. nóvember.
16.00 ID-LAB Myndlistarmennirnir 
Hrafnhildur Arnardóttir, Huginn Þór 
Arason, Jón Sæmundur Auðarson 
og Katrín Ólína Pétursdóttir ásamt 
Gjörningaklúbbnum opna sýningu 
í Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17. 
Sýningin stendur til 11. janúar.

➜ Ljósmyndasýningar

Fés og fígúrur Ellert Grétarsson 
tekur á móti gestum og verður með 
leiðsögn um sýninguna milli kl. 
14.00 og 16.00. Sýningin stendur til 
3. okt. Fótógrafí, Skólavörðustíg 4.

➜ Tónlist

Brant Bjork & The Bros og Brain 
Police spila á Græna hattinum, 
Hafnarstræti 96, Akureyri. Húsið 
verður opnað kl. 21.00.

➜ Ráðstefna

14.00 Af hlaðborði aldarinnar 
Málþing um áfanga og áræðni í 
íslenskri matarmenningu verður 
haldið í Iðnó, Vonarstræti 3.

Hvernig platar hann Finn fullkomna 
upp í villtu trylltu tímavélina? 
Og hvernig kemst hann á fótboltaleikinn 
á móti Manchester United? Fjör í máli 
og myndum sem ALLIR hafa gaman af.

varúðrúð
Uppáhaldsprakkarinn 

SKÚLI SKELFIR er mættur 
til leiks í tveimur 

eldfjörugum bókum. 

Loksins á Íslandi

Alvöru 
orkudrykkur
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DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

...geysisvala og 
himinháa hælaskó 
frá Soniu Rykiel. 
Fást í Kronkron.

... fjaðrakraga sem 
breytir hvaða flík 
sem er í einstakt 
listaverk. Fæst í 
Einveru, Ægisíðu.

... trefil fyrir strákana frá ofur-
hönnuðunum Viktor&Rolf. Fæst 

hjá Sævari Karli, Bankastræti.

OKKUR 
LANGAR Í

…

Tískuvikunni í Mílanó lýkur nú um helgina en þar hafa ítalsk-
ir hönnuðir sýnt fatnað fyrir næsta vor og sumar. Prada-
línan vakti mikla athygli sem endranær en í þetta sinn 
bauð Miuccia Prada okkur upp á fatnað úr krumpu-
efnum og brjóstahaldara við hnésíð pils. Missoni 
og Etro sóttu innblástur til Austurlanda fjær en 
tískuhúsið Max Mara virtist heillað af tísku 
níunda áratugarins. Hér gefur að líta brot af 
því sem koma skal þegar hitastigið hækkar á 
ný.  - amb

TÍSKUVIKAN Í MÍLANÓ

VORSTRAUMAR Í 
RIGNINGUNNI

PÖNKPRINSESSA Flott 
ballerínupils í bleiku frá 
Antonio Marras.

SKÆRBLEIKT Smart buxnasam-
festingur í sterkum bleikum lit 
frá Max Mara.

SPORTLEGT 
Vínrautt 

satíndress 
frá Prada.

INDVERSKT
Fallegur og 

þægindaleg-
ur sari-kjóll 

frá Etro.

VORLEGT 
Ljósgrænn 
kimono frá 
Missoni.

Þegar ég sá listakonuna írönsku Shirin 
Neshat, sem er einmitt í viðtali í þessu 
helgarblaði, tók ég andköf yfir því hvað 
konan var töff. Það sem mér fannst 
flottast við þessa hæfileikaríku konu er 
svartur augnblýanturinn sem hún er 
ævinlega með undir augunum – þykk 
lína af „kohl“ sem undirstrikar 
bæði fallegu dökku augun og rætur 
Neshat í vöggu menningarinnar, 
miðaustrinu.  Konur af arabískum 
uppruna hafa notað svartan kohl í 
þúsundir ára til að tæla karlmenn 
enda oftast lítið annað en 
seiðandi augun sem sjást undan 
slörum sem hylja líkamann.  
Eins minna augun hennar Shirin 
á augnmálningu Forn-Egypta og 
Mesópótamíubúa. Kannski að hrifning mín á 

fornmenningu Egypta endurspeglist  í 
hrifningu minni af svörtum augnblý-

anti. Innblásinn af Kleópötru, og 
Edie Sedgwick hefur svarti augnblý-

anturinn orðið fastur liður í morgun-
rútínunni, og orðið að enn þykkari línu 
að kvöldlagi. Hluti af sportinu við 
blýantinn er að teikna þessa línu í 
kringum augun, líkt og krakki sem er 

að teikna augu í ketti. Kettir voru í 
hávegum hafðir hjá Forn-Egyptum og 

kettir eru einmitt það dýr sem maður-
inn á erfiðast með að skilja. Þess 
vegna er kannski konum oft líkt við 
ketti. Og ég held að konur séu svo 

hrifnar af þessu kattareðli að margar 
hverjar læra að undirstrika það einmitt 

með blýantinum. 

Kleópatra og kattaraugu kvenpeningsins

GAM-
ALDAGS 

Falleg og 
kynþokka-

full dragt 
frá Prada.

HLJÓÐFÆRAHÚSIÐ | TÓNABÚÐIN | SÍÐUMÚLA 20 | 108 REYKJAVÍK

> TÍSKUFRÉTTIR VIKUNNAR
París, parís,parís... Næstu níu dagana mun tísku-
heimurinn einblína á vöggu tískunnar, Parísarborg en 
tískuvikan þar er að hefjast. Breski hönnuðurinn Gar-

eth Pugh slæst nú í fyrsta sinn í 
hóp með bretunum Alexander 
McQueen og John Galliano 
og sýnir í París í stað Lundúna. 
„London var ekki auðveld en 
þar þekkti ég til. Þetta er ný og 
spennandi áskorun fyrir mig,“ 
sagði hann við blaðamenn í gær 
en sýningin verður á morgun, 
sunnudag.  



Fríhafnardagar

um helgina
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ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍKKRINGLUNNI

DIGITAL-3D

DIGITAL-3D

MAKE IT HAPPEN kl. 8 - 10:10 L

STEP BROTHERS kl. 8 12

MIRRORS kl. 10:10 16

MAMMA MÍA kl. 5:50 L

SVEITABRÚÐKAUP kl. 5:50 L

GEIMAPARNIR kl. 2 - 4 L

LUKKU LÁKI m/ísl. tali kl. 2 L

GRÍSIRNIR ÞRÍR m/ísl. tali kl. 4 L

(Síð. sýn. helgi)

WILD CHILD kl. 8 - 10:10 L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

STEP BROTHERS kl. 8 12

MAKE IT HAPPEN kl. 10:10 L

MAMMA MÍA kl. 5:50 L

LUKKU LÁKI m/ísl. tali kl. 2 L

GRÍSIRNIR ÞRÍR m/ísl. tali kl. 4 L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

WILD CHILD kl. 4 - 6 - 8 - 10 L

STAR WARS kl. 2 L

CHARLIE BARTLETT kl. 8 - 10 12

WILD CHILD kl. 4 - 5:50 - 8 - 10:10 L

WILD CHILD kl. 8 - 10:10 VIP
GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6:10 L

GEIMAPARNIR kl. 4 VIP
CHARLIE BARTLETT kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 12

JOURNEY 3D kl. 5:50 L

DEATH RACE kl. 8 - 10:10 16

TROPIC THUNDER kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 16

SVEITABRÚÐKAUP kl. 3:40  - 8 - 10:10 L

SVEITABRÚÐKAUP kl. 1:30 - 5:50 VIP
STAR WARS kl. 1:30 - 3:40 L

WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 1:30 L

WILD CHILD kl. 5:50 - 8 - 10:20 L

JOURNEY 3D kl. 1:40 - 3:50 - 6 - 8:10 L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

SMART PEOPLE kl. 8 - 10:10 12

DARK KNIGHT kl. 10:10 12

GET SMART kl. 1:40 - 3:50 L

- bara lúxus
Sími: 553 2075

BABYLON A.D. kl. 6, 8 og 10 16

LUKKU LÁKI - Ísl. Tal kl. 2(500), 4 og 6.10 (650 kr.) L

PINEAPPLE EXPRESS kl. 8 og 10.15 16

JOURNEY 3D - DIGITAL 3D kl. 2(800), 4 og 6 L

MAMMA  MIA kl. 1.50(500), 4 og 9 L

M Y N D O G H L J Ó Ð

���
V.J.V – Topp5.is/FBL

���
S.V – MBL.

���
T.S.K. – 24 stundir

TEKJUHÆSTA MYND ALLRA
TÍIMA Á ÍSLANDI

ATH! 650 kr.

Tilboð í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

LUKKU LÁKI ER MÆTTUR 
AFTUR Í SKEMMTILEGRI AFTUR Í SKEMMTILEGRI

MYND FYRIR ALLA MYND FYRIR ALLA
FJÖLSKYLDUNA!FJÖLSKYLDUNA!

LUKKU LÁKI ER MÆTTUR 
AFTUR Í SKEMMTILEGRI 

MYND FYRIR ALLA 
FJÖLSKYLDUNA!

FRAMTÍÐAR 
SPENNUTRYLLIR Í ANDA SPENNUTRYLLIR Í ANDA

BLADE RUNNERBLADE RUNNER
HÖRKU HASAR!HÖRKU HASAR!

FRA ÐA

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
16
16
16
12
L
L
L

BURN AFTER READING kl. 8 - 10
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl.2 - 4
PINEAPPLE EXPRESS  kl. 8 - 10
JOURNEY TO THE CENTER EKKI Í 3D kl. 4 - 6
GRÍSIRNIR 3 kl.2

16
L
16
L

BURN AFTER READING kl. 5.45 - 8 - 10.15
BURN AFTER READING LÚXUS -D kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
PINAPPLE EXPRESS D kl. 5.30 - 8 - 10.30
MIRRORS kl. 10.30
STEP BROTHERS kl.1 - 3.15 - 5.45 - 8 - 10.15
MAMMA MIA kl.1 - 3.15 - 5.45 - 8
GRÍSIRNIR 3 kl.1 - 3
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl.1 - 3

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

16
16
12
L
L
16
L
L

BURN AFTER READING kl. 5.45 - 8 - 10.15
PINAPPLE EXPRESS   kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
BRIDESHEAD REVISITED  kl. 10.30
SVEITABRÚÐKAUP kl. 5.45
MAMMA MIA / MAMMA MIA SINGALONG kl.3 - 5.30 - 8 / 8
BABYLON A:D kl. 8 - 10
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl.4
GRÍSIRNIR 3 kl.4

5%

5%

SÍMI 530 1919

- T.S.K., 24 STUNDIR

„ÁN EFA BESTA MYND 
APATOW-HÓPSINS TIL ÞESSA.“

- H.J., MBL

 „Í HÓPI BESTU
GAMANMYNDA ÁRSINS.“

-L.I.B., TOPP5.IS/FBL

„... LANGFYNDNASTA MYND SEM ÉG 
HEF SÉÐ Í LENGRI TÍMA...“

- DÓRI DNA, DV

FRAMTÍÐAR 
SPENNUTRYLLIR Í ANDA 

BLADE RUNNER
HÖRKU HASAR!

„Ég hætti í Bermuda fyrir um það bil mánuði,“ segir 
Erna Hrönn Ólafsdóttir, fyrrverandi söngkona 
hljómsveitarinnar Bermuda sem var stofnuð á 
haustmánuðum 2004. Í hennar stað kemur söngkonan 
Íris Hólm Jónsdóttir sem er landsmönnum kunnug 
eftir þátttöku sína í X-faktor þar sem hún var annar 
helmingurinn dúettsins GÍS.

„Það hefur allt sinn tíma og það kemur maður í 
manns stað. Þegar maður er í hljómsveit þarf maður 
að vera tilbúin að stökkva af stað þegar þess þarf. Það 
er meira en að segja það þegar maður er með tvö börn 

á skólaaldri og mér fannst bara vera kominn 
tími til að einbeita mér að móðurhlut-
verkinu, því fjölskyldan er númer eitt,“ 
segir Erna, sem á dótturina Silju Sól 
fimm ára og soninn Mána Stein sjö ára.

Erna er samt langt frá því að vera 
hætt í tónlistinni því hún kemur 
fram í nýju sjónvarpsþáttunum 
Singing Bee á Skjá einum, auk 
þess sem hún æfir fyrir Madonnu-
sýninguna á Broadway þar sem 
Jóhanna Guðrún Jónsdóttir er í 
aðalhlutverki. „Ég er með 

Buffinu í húshljómsveitinni í Singing Bee og verð þar 
á föstudagskvöldum næstu níu vikurnar. Svo er ég á 
fullu í æfingum fyrir Madonnusýninguna þar sem ég 
er í bakröddum ásamt Lísu úr Ísafold og Ágústu Ósk 
gospelsöngkonu. Við stígum líka út úr rammanum og 
dönsum, enda er gaman að prófa eitthvað nýtt,“ segir 
Erna að lokum. - ag

Erna hætt í Bermuda

EINBEITIR SÉR AÐ MÓÐURHLUTVERKINU Erna er hætt í Berm-
uda, en hún er í húshljómsveit sjónvarpsþáttanna Singing Bee 
auk þess sem hún verður ein af bakröddunum í Madonnusýn-
ingunni á Broadway.

NÝ SÖNGKONA BERMUDA Íris Hólm 
Jónsdóttir er ný söngkona hljómsveitar-

innar Bermuda, en hún er landsmönn-
um kunn eftir þátttöku sína í X-faktor 

sem annar helmingur dúettsins GÍS.

Þegar Saparmurat Niyazov, eða 
Túrkmenbasí, einvaldur Túrkmen-
istan, gaf út bók sína Ruhnama 
var hann í aðstöðu sem flesta rit-
höfunda getur aðeins dreymt um. 
Sem einræðisherra hafði hann 
baklandið tryggt og átti greiða leið 
inn á námsskrá skólanna. Einnig 
gat hann látið fangelsa eða myrða 
aðra höfunda og með ýmsum 
ráðum séð til þess að Ruhnama 
var eina bókin í jólabókabókaflóð-
inu í Túrkmenistan ár eftir ár. Var 
hún, ásamt Kóraninum, nánast 
eina bókin sem var fáanleg í land-
inu. Heimildarmyndin fjallar þó 
fyrst og fremst um tilraunir Basa 
til að slá í gegn á alþjóðavísu. 
Skaut hann þar Arnaldi ref fyrir 
rass og var bók hans þýdd á 40 
tungumál, þó ekki sé hún áberandi 
í bókabúðum annarsstaðar en í 
heimalandinu. Basi, sem lést í 
desember í hittifyrra, var ekki 
feiminn við að beita áhrifum 
sínum, og það kemur í ljós að besta 
leiðin fyrir erlend fyrirtæki til að 
fá aðgang að gríðarlegum olíuauð-
lindum landsins var sú að kosta 
þýðingu á verkinu. Fjölmörg fyr-
irtæki nýttu sér þennan kost, svo 

sem American Caterpillar, Daim-
lerChrysler og Siemens. Helsti 
bakhjarlinn var þó ríkasti maður 
Tyrklands, sem hlaut að launum 
ráðherraembætti í Túrkmenistan 
án þess að vera þar með ríkisborg-
ararétt. Gott ef ég sá ekki íslenska 
fánanum bregða fyrir þegar sýnt 
var hvaða lönd höfðu gefið út bók-
ina, þó ekki viti ég hver gaf hana 
út hérlendis.

Sagan sem sögð er hér er því 
vissulega áhugaverð. Vandamálið 
er hinsvegar hvað það er erfitt að 
gera heimildarmynd um land þar 
sem erlendir fjölmiðlar eru bann-
aðir. Meginuppistaða myndarinn-
ar eru því tilraunir kvikmynda-
gerðarmanna til að ná tali af 
talsmönnum þeirra fyrirtækja 
sem hafa kostað þýðingu bókar-
innar. Þessar tilraunir mistakast í 
öllum tilfellum. Stíll myndarinnar 
er mjög í anda Michael Moore, 
með leiknum atriðum inni á milli 
og heimildarmyndargerðarmenn í 
aðalhlutverki. Sá er þó galli á að 
heimildarmyndargerðarmenn hér 
búa hvorki yfir tækni né persónu-
töfrum Moore. Eigi að síður er 
myndin áhugaverð, þó takmörkuð 

sé, innsýn í land sem fólk veit lítið 
um, og enn einn einræðisherrann 
sem vestræn fyrirtæki hafa stutt 
til valda. Leikstjórinn Arto Halon-
en er sérstakur gestur kvikmynda-
hátíðar í ár, og mun halda erindi í 
Norræna húsinu föstudaginn 3. 
október klukkan 18. Valur Gunnarsson

Einræðisherra í útrás

KVIKMYNDIR
Í skugga hinnar helgu bókar
Leikstjóri: Arto Halonen. Finnland 
2008.
Sýnd á RIFF. Næsta sýning í Norræna 
húsinu 1. október klukkan 20.

★★★
Áhugaverð en um leið afar takmörk-
uð.

TILBOÐSVERÐ

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

Frábær teiknimynd fyrir 
alla fjölskylduna með 

íslensku tali.

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.4 HÁSKÓLABÍÓ

KL.2 BORGARBÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.4 HÁSKÓLABÍÓ

KL.2 BORGARBÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

GET SMART
kl. 1.40 í Kringlunni

KUNG FU PANDA
kl. 1.30 í Álfabakka

JOURNEY 3D
kl. 1.40 í Kringlunni 

laugardag og sunnudag
SparBíó

STAR WARS
kl. 1.30 í Álfabakka

WALL-E  ísl. tal.
kl. 1.30 í Álfabakka

550kr

850kr
550kr

550kr
550kr

G
kl. 2 í Álfabakka
kl. 2 í Kringlunni
kl. 2 á Self., Ak., og í Kefl.

550kr
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Bítillinn fyrrverandi Sir Paul 
McCartney spilaði í fyrsta sinn í 
Ísrael á löngum ferli sínum fyrir 
framan um fjörutíu þúsund 
aðdáendur. Hóf hann tónleikana 
með Bítlalaginu Hello Goodbye 
og eftir það flutti hann hvern 
slagarann á fætur öðrum, þar á 
meðal Give Peace a Chance og 
Live and Let Die. Sungu áhorf-
endur með honum viðlagið í 
fyrrnefnda laginu, auk þess sem 
flugeldum var skotið á loft á 
meðan á hinu síðarnefnda stóð.

Árið 1965 var Bítlunum bannað 
að spila á fyrirhuguðum tónleik-
um í Ísrael af ótta við að þeir 
myndu spilla æsku landsins. 
Fyrir þessa tónleika sagði 
McCartney aftur á móti að ekkert 
gæti haldið honum frá sviðinu.

McCartney 
spilaði í Ísrael

PAUL MCCARTNEY Bítillinn fyrverandi 
spilaði í fyrsta sinn í Ísrael á löngum ferli 
sínum.

Orðrómur er uppi um að breski 
grínistinn Ricky Gervais verði 
kynnir á Óskarsverðlaunahátíð-
inni næsta vor. Gervais þótti 
standa sig einkar vel á Emmy-
verðlaununum á dögunum þar 
sem hann kenndi áhorfendum 
hvernig ætti að taka á móti 
verðlaunum. Brá hann á leik með 
gamanleikaranum Steve Carell 
við mikil hlátrasköll áhorfenda.

Talið er að skipuleggjendur 
Óskarsins hafi þegar rætt við 
umboðsmenn Gervais í von um að 
hann þekkist boðið. Myndi hann 
þá feta í fótspor þekktra grínista 
á borð við Billy Crystal, Steve 
Martin og Ellen Degeneres.

Gervais sem 
Óskarskynnir

RICKY GERVAIS Breski grínistinn er talinn 
líklegur til að kynna Óskarsverðlaunin 
næsta vor.

Verðlaunaflokkum Eddu-
verðlaunanna hefur verið 
fjölgað. Sérstakir flokkar 
hafa verið búnir til fyrir 
kvikmyndatöku, klippingu, 
hljóð, tónlist, leikmynd, bún-
inga og gervi. Einnig verða 
veitt tvenn verðlaun fyrir 
leik í aukahlutverki í stað 
einna og verður þeim skipt á 
milli karla og kvenna, að því 
er kemur fram í tilkynningu 
frá Íslensku kvikmynda- og 
sjónvarpsakademíunni. Að 
auki hefur dómnefndum 
verið fækkað úr sjö í þrjár á sama tíma og dómnefndarfólki hefur 
verið fjölgað. Sitja nú tíu í hverri nefnd.

Edduverðlaunin verða afhent í tíunda sinn hinn 16. nóvember 
næstkomandi.

Fjölgun hjá Eddunni

RAGNAR BRAGASON Kvikmynd Ragnars, 
Foreldrar, var sigursæl á síðustu Edduverð-
launahátíð. My Winnipeg

Mín Winnipeg

Vestur-Íslenski leikstjórinn Guy Maddin semur hér 
kvikmyndaóð til heimaborgar sinnar Winnipeg og 
býr til nýjar goðsagnir fyrir Kanada-búa.

≥ Norræna húsið 22.30

≥ Regnboginn

≥ Norræna húsið

≥ midi.is

Laugardagur 27. september

Landsbyggðarkennari  15:30
Fyrir morgundaginn   15:30
Ein lína á dag hlýtur að vera nóg! 15:30
Ég hef lengi elskað þig  15:30
Snjór   17:30
68-kynslóðin / Einungis fæðing 17:30
Án vægðar   17:30
Rafmögnuð Reykjavík  18:30
Hanna K   20:00
Skelfilega hamingjusamur  20:00
Barcelona (kort)   20:00
Teipið gengur!   20:15
O'Horten   21:30
Berlín kallar   22:30
Hún er strákur sem ég þekkti 22:30
Regn   22:30
Ofbeldi í bíó / Löng helgi  23:30

Ungar hetjur-10 ára og yngri 13:30
Ungar hetjur-10 - 12 ára  15:30
Speglar sálarinnar   17:30
Verk Shirin Neshat   20:00
Mín Winnipeg   22:30
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sport@frettabladid.is

Margrét Lára Viðarsdóttir skoraði sigurmarkið í fyrri leiknum á móti 
Frakklandi og hún hefur skorað í öllum sjö leikjum undankeppninnar. 
Margrét Lára hefur unnið marga glæsilega sigra á ferlinum en hún 
játar að þessi dagur gæti orðið sá stærsti.

„Þetta er langstærsta verkefni og stærsti leikur sem ég hef tekið 
þátt í. Það væri draumur að ná að vinna eða gera jafntefli og ná að 
komast áfram á EM. Þetta er stærsti leikurinn sem hefur verið spilað-
ur í íslenskri knattspyrnu,“ segir Margrét Lára. „Við verðum samt að 
passa okkur að vera ekki með of hátt spennustig því það getur verið 
hættulegt,“ segir Margrét. 

Hún segir íslenska liðið kannski hafa haft heppnina með sér í fyrri 
leiknum sem Ísland vann 1-0. „Við vörðumst út í rauðan dauðann í 
fyrri leiknum og áttum þá mjög góðan leik. Þóra var frábær og lokaði 
markinu og vörnin hélt því sem halda þurfti. Það er hægt að segja 
að við höfum verið heppnar en ég trúi því að maður skapi sína eigin 
heppni í íþróttum,“ segir Margrét. 

„Við erum búnar að bæta okkur mikið síðan þá. Þær koma eflaust 
miklu grimmari til leiks núna heldur en þá því kannski vanmátu þær 
okkur eitthvað. Þetta er allt annar leikur,“ segir Margrét. 

Hún ætlar sér að skora í áttunda Evrópu-
leiknum. „Ég geri mér fulla grein fyrir því 
að ég mun fá færi eins og ég fæ í öllum 
leikjum og ég þarf bara að klára það. Ég 
ætla mér að klára það fyrir liðið.“ 

Margrét Lára sem segir stelpurnar vita 
vel að stuðningi þjóðarinnar. „Ég hef aldrei 
upplifað svona mikið umstang fyrir einn 
leik, hvort sem er hjá knattspyrnusamband-
inu, hjá fólkinu í landinu eða frétta-
mönnum. Þetta er frábært fyrir okkur 
og við upplifum okkur þannig að við 
séum svolítið mikils virði á Íslandi 
eins og handboltalandsliðið. Það 
snerist allt um það þegar þeir voru 
að spila sem þeir áttu fyllilega 
skilið og nú er komið að okkur að 
standa okkur eins vel.”

MARGRÉT LÁRA VIÐARSDÓTTIR:  GETUR SKORAÐ Í ÖLLUM LEIKJUM UNDANKEPPNINNAR

Stærsti leikur í sögu íslenskrar knattspyrnu

FÓTBOLTI Sigurður Ragnar Eyjólfs-
son hefur talað mikið um varnar-
leik íslenska kvennalandsliðsins 
og liðið hefur einbeitt sér að því að 
byggja hann upp. 

Þetta hefur borið árangur og 
hafa íslensku stelpurnar nú haldið 
hreinu í fjórum síðustu leikjum og 
aðeins fengið á sig tvö mörk í níu 
landsleikjum sínum á árinu. 

Þetta er besta ár íslensku varn-
arinnar frá upphafi en tveir lykil-
menn í varnarleik liðsins eru þó 
sjaldnast í sviðljósinu. 

Þetta eru þær Guðrún Sóley 
Gunnarsdóttir, sem hefur byrjað 
alla leiki undir stjórn Sigurðar 
Ragnars, og Ólína Guðbjörg Við-
arsdóttir, sem vann sér sæti í byrj-
unarliðinu í vor og hefur ekki 
fengið á sig mark í A-landsliðinu í 
670 mínútur. 

Þessir tveir leikmenn eru tákn-
mynd fyrir stöðugleika liðsins í 
síðustu leikjum og þær tvær sem 
hafa spilað flestar mínútur með 
liðinu á árinu.

Ólína hefur verið í byrjunarlið-
inu frá fyrsta leik ársins og hefur 
varla misst úr mínútu síðan.

„Ég er svo heppin að spila við 
hliðina á Kötu (Katrín Jónsdóttir) 
og Gunnu (Guðrún Sóley Gunnars-
dóttir) en þær eru alveg frábærir 
hafsentar. Það er ótrúlega gott að 
koma inn í liðið og spila með þeim 
því þær hjálpa manni alveg svaka-
lega mikið,“ segir Ólína, sem er 
þekkt fyrir gífurlega vinnslu og 
ósérhlífni í baráttu við fljóta kant-
menn andstæðinganna. 

„Það skiptir öllu máli að vera 
með einhverja í kringum sig sem 
maður treystir hundrað prósent. 
Mér finnst við hafa náð því að 
treysta hver annarri mjög vel. Við 
Gunna höfum verið svolítið vinstra 
megin og við erum vanar því að 
spila saman í KR. Við þekkjum 
hvor aðra út og inn,“ segir Ólína, 
sem er ekkert að pirra sig á því að 
sóknarmennirnir fái alla athygl-

ina.
„Við erum oftar sýndar þegar 

hitt liðið skorar heldur en þegar 
við skorum. Mér finnst miklu 
skemmtilegra að spila traustan 
varnarleik en að gera einhverjar 
gloríur í sókninni,“ segir Ólína.

Guðrún Sóley er einn af reynd-
ari leikmönnum íslenska liðsins 
og hún vill líta raunhæft á varnar-
leik liðsins í ár. 

„Ég er mjög ánægð með vörnina 
í ár en reyndar höfum við ekki 
fengið mikla mótspyrnu í leikjun-
um í sumar. En þetta er leikurinn 
þegar við þurfum að spila okkar 
besta leik. Við pökkuðum eigin-
lega svolítið í vörn í síðasta leik á 

móti þeim. Aðalatriðið hjá okkur 
er að vera vel skipulagðar en við 
ætlum líka að pressa á þær líka. 
Við ætlum ekki að vera hræddar 
við að sækja á þær en númer eitt, 
tvö og þrjú þarf varnarleikurinn 
að vera góður,“ segir Guðrún, sem 
hefur byrjað inn á í síðustu nítján 
A-landsleikjum.  

„Ólína er búin að standa sig frá-
bærlega vel. Hún var að glíma við 
meiðsli í fyrra en síðan kom hún 
rosalega sterk til baka. Það er frá-
bært að spila með henni,“ segir 
Guðrún Sóley.

Íslensku stelpurnar mæta 
Frökkum klukkan tvö í dag að 
íslenskum tíma og verður leikur-

inn sýndur beint í Sjónvarpinu. 
Sigur eða jafntefli tryggir liðinu 
sæti í lokakeppninni en tapist leik-
urinn eiga stelpurnar ennþá mögu-
leika á að komast til Finnlands í 
gegnum tvo umspilsleiki. 

Guðrún Sóley veit hve stutt er í 
markmiðið. „Við vitum að við 
getum komið okkur á þetta mót 
með því að taka þennan eina leik. 
Þetta er stysta leiðin og hana vilj-
um við fara.“

Varnarleikurinn þarf að vera góður
Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir og Guðrún Sóley Gunnarsdóttir eru nýkrýndir bikarmeistarar með KR og lyk-

ilmenn í hinni sterku vörn kvennalandsliðsins, sem mætir Frökkum í dag í úrslitaleik um sæti í lokakeppni 

EM. Íslenska vörnin hefur haldið markinu hreinu í heilar 360 mínútur.

STEMNING Stelpurnar gera ýmislegt til 
að stytta biðina fram að leiknum stóra 
sem fer fram í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÞJÁLFARINN Sigurður Ragnar Eyjólfsson 
getur náð einstökum árangri með lands-
liðið í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VARNARJAXLAR KR-ingarnir Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir og Guðrún Sóley Gunnarsdóttir hafa spilað frábærlega í íslensku vörn-
inni. Það mun mikið mæða á þeim í leiknum í dag. Þær sjást hér á göngu á ströndinni í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FRAKKLAND-ÍSLAND
ÓSKAR ÓFEIGUR JÓNSSON
skrifar frá Frakklandi
ooj@frettabladid.is

FÓTBOLTI Katrín Jónsdóttir, 
fyrirliði íslenska liðsins, hefur 
upplifað ýmislegt með landsliðinu 
enda leikur hún sinn 76. landsleik 
í dag. Katrín segir mikla athygli 
fjölmiðla ekki trufla stelpurnar, 
sem séu kannski ekki vanar slíku. 

„Ég held að þetta hafi ekki svo 
mikil áhrif á okkur. Við erum 
búnar að vera með Þóru og 
Hrafnhildi með sjónvarpsvél á 
okkur í öllum ferðum,“ segir 
Katrín en þær eru að vinna mynd 
um kvennalandslið. „Maður er 
orðinn vanur því og mér finnst 
frábært að flestir fjölmiðlar séu 
að senda fulltrúa hingað. Þetta er 
náttúrlega mikil breyting frá því 
sem áður var,“ segir Katrín. 

„Það hefur náðst góður árangur 
hjá kvennalandsliðinu áður, en 
núna er búið að ganga sérstaklega 
vel og það er frábært að því sé 
sýndur áhugi,“ segir Katrín, sem 
er klár í leikinn. „Það er bara smá 
spenna í okkur en stressið er ekki 
komið ennþá. Það er meira bara 
tilhlökkun að fara að spila 
þennnan leik,“ sagði Katrín að 
lokum. - óój

Katrín Jónsdóttir fyrirliði:

Athyglin trufl-
ar okkur ekki

HVERNIG FER MAÐUR Í ÞETTA? Fyrirliðinn og læknirinn Katrín Jónsdóttir reynir hér að 
komast í vestið og markverðirnir María Björg Ágústsdóttir og Þóra Björg Helgadóttir 
fylgjast með af áhuga fyrir aftan. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Það er stutt í stríðnina 
hjá sumum leikmönnum í íslenska 
liðinu og þær hjálpa oft mikið við 
að létta andann í hópnum þegar 
mikið liggur við. Þeirra er þó enn 
leitað sem skvettu ísköldu vatni 
yfir fararstjórn íslenska hópsins 
þegar hún lá í sólbaði í fyrradag. 

Atvikið náðist á myndband, 
sem bendir til  þess að atburður-
inn hafi verið vel skipulagður, en 
væntanlega verður hægt að sjá 
þetta myndbrot í nýju myndinni 
um kvennalandsliðið sem er nú í 
framleiðslu.

Annars er afar létt yfir öllum 
hópnum og mikið gert til þess að 
halda andanum góðum. - óój

Prakkarar í landsliðinu:

Hver skvetti 
vatninu?

FÓTBOLTI Íslensku stelpurnar 
æfðu á keppnisvellinum í fyrsta 
sinn í gær en leikvöllurinn er 
mjög sérstakur þar sem hallandi 
hjólreiðabraut er allt í kringum 
hann. 

Sigurður Ragnar Eyjólfsson 
landsliðsþjálfari fór meðal ann-
ars yfir taktík morgundagsins á 
æfingunni og þar var ekki hægt 
að sjá annað en að hann ætlaði að 
halda sig við sama byrjunarlið 
og í síðasta leik. 

Það er því engin sérstök varn-
aruppstilling í gangi og Hólm-
fríður Magnúsdóttir var einnig 
með á æfingunni og spilar því 
væntanlega á morgun.  

Hólmfríður tók þó reyndar 
ekki þátt í allri æfingunni heldur 
hljóp einnig ein með sjúkraþjálf-
arnum. - óój

Byrjunarliðið verður að öllum líkindum óbreytt:

Hólmfríður klár í slaginn

TILBÚIN Hólmfríður æfði í gær og 
er tilbúin í slaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

> Tryggvi gengur til liðs við Mafíuna

Tryggvi Guðmundsson, framherji FH, verður í leikbanni 
þegar Hafnfirðingar mæta Fylki á Fylkisvelli í lokaumferð-
inni í dag. Tryggvi lætur þó ekki sitt eftir liggja og ætlar að 
styðja við bakið á liðinu eins mikið og hann mögulega 
getur. „Það þýðir ekkert annað en að styðja við bakið á 
strákunum fyrst maður getur ekki verið með 
sjálfur. Ég ætla að sitja með FH-mafíunni 
í stúkunni og hvetja liðið áfram,“ segir 
Tryggvi. Dennis Siim, miðjumaður FH, verð-
ur líka í leikbanni eins og þrír leikmenn 
Fylkis, þeir Kjartan Ágúst Breiðdal, Ólafur 
Ingi Stígsson og Þórir Hannesson.
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FÓTBOLTI Litlu munaði að lítið yrði úr spennandi 
lokaumferð þar sem Keflvíkingar voru aðeins 
nokkrum mínútum frá því að tryggja sér 
Íslandsmeistaratitilinn í 21. umferð gegn FH á 
Kaplakrikavelli. En sigurmark Atla Viðars 
Björnssonar á ögurstundu fyrir FH kom í veg 
fyrir það. FH vann svo örugglega leik gegn 
Breiðabliki sem liðið átti til góða og því er 
mjótt á munum á milli Keflavíkur og FH fyrir 
lokaumferðina.

Keflavík mætir Fram og verður einfaldlega 
Íslandsmeistari með sigri í þeim leik. FH þarf 
því að vinna sinn leik gegn Fylki og treysta 
jafnframt á að Fram taki stig af Keflavík til 
þess að eygja von um titilinn. Ef Keflavík og 
Fram skilja jöfn þarf FH að vinna Fylki með 
meira en eins marks mun til þess að enda með 
hagstæðari markamun en Keflavík. Að öðrum 
kosti verða Keflvíkingar Íslandsmeistarar, þar 

sem þeir hafa skorað talsvert fleiri mörk en 
FH-ingar í sumar. 

Keflavík varð síðast Íslandsmeistari árið 
1973 og félagið er nú í seilingarfjarlægð frá 
því að enda þessa 35 ára löngu bið. Kristján 
Guðmundsson, þjálfari Keflvíkinga, kvað 
stemninguna fyrir Framleiknum í Keflavík 
vera á suðupunkti.

„Það er alveg gríðarleg stemning fyrir leikn-
um og fólk hér í bæ bíður í ofvæni eftir því að 
leikurinn hefjist. Leikmennirnir og þjálfarar 
eru líka spenntir eftir því að takast á við þetta 
stóra verkefni og vikan er búin að vera löng, en 
við erum búnir að vinna eins vel úr okkar 
málum og hægt er,“ segir Kristján.

Hann á von á gríðarlega erfiðum leik gegn 
Fram, sem er að elta þriðja sætið sem gefur 
þátttökurétt í Evrópukeppni félagsliða á næsta 
ári.

„Þetta er úrslitaleikur fyrir bæði lið og ég á 
von á báðum mjög grimmum í leiknum. Það er 
frábær endir á góðu fótboltasumri að leikirnir 
í lokaumferðinni hafi svona mikið vægi,“ segir 
Kristján að lokum.

Heimir Guðjónsson, þjálfari FH, á einnig 
von á erfiðum leik gegn Fylki þó svo að 
Árbæingar hafi þannig séð ekki að miklu að 
keppa.

„Við þurfum bara 
að standa okkar 
vakt og vinna Fylki 
en ég á von á erfið-
um leik þar sem Fylk-
ismenn hafa verið að 
spila vel upp á síðkast-
ið. Ég sá þá spila á móti 
Breiðabliki þar sem þeir voru 
mun betri aðilinn. En við áttum 
líka góðan leik gegn Blikunum nýverið þar 
sem við sýndum bæði samstöðu og góða liðs-
heild og vonandi verður sama uppi á teningn-
um gegn Fylki. Við mætum alla vega einbeittir 
og fullir sjálfstrausts í leikinn og verðum ekk-

ert með hugann við leikinn í Keflavík,“ segir 
Heimir.

Heimir vonar að það hjálpi Hafnarfjarðar-
liðnu að vera með marga leikmenn sem hafa 
kynnst því að spila mikilvæga leiki í toppbar-
áttunni á síðustu árum.

„Þetta er náttúrlega ekkert í fyrsta skiptið 
sem FH er í þeirri stöðu að berjast um Íslands-
meistaratitilinn; við erum með leikmenn sem 
hafa reynslu af því að spila þessa mikilvægu 
leiki og vonandi nýtist það okkur gegn Fylki. 
Annars er gaman að fólk fái spennu á lokadegi 
mótsins og þannig á það að vera. Vonandi verð-
ur þetta bara góður dagur,“ segir Heimir. - óþ    

Íslandsmeistarakandídatar Keflavíkur og FH verða í eldlínunni í lokaumferð Landsbankadeildar karla í dag:

Frábær endir á góðu fótboltasumri

REYNSLA Heimir Guðjónsson, þjálfari FH, vonast til 
að leikmenn sínir muni njóta þess gegn Fylki að hafa 
spilað marga mikilvæga leiki í titilbaráttu síðustu ára.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

EFTIRVÆNTING Kristján Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, segir mikla 
spennu og eftirvæntingu ríkja í Keflavík fyrir Framleiknum. Keflavík 
varð síðast Íslandsmeistari í efstu deild fyrir 35 árum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Framarar geta kórónað 
frábært sumar hjá sér með 
góðum úrslitum gegn Keflavík í 
dag en Safamýrarfélagið er í 
harðri baráttu um þriðja sætið. 

„Ég er mjög ánægður með 
gengi liðsins og það hefur farið 
fram úr mínum björtustu 
vonum,“ segir varnarmaðurinn 
Auðun Helgason, sem gekk í raðir 
Framara frá FH fyrir þetta 
tímabil.

„Ég er Framari í dag og við 
Framarar munum gera allt sem í 

okkar valdi stendur til 
þess að ná hagstæðum 
úrslitum úr Keflavíkur-

leiknum, fyrir okkur. 
Menn eru í þessu til 
þess að ná árangri 
fyrir sjálfa sig og lið 
sitt og þetta vita 

menn sem hafa verið í 
þessu lengi. Það lið 
sem tapar fæstum 
stigum, hvort sem það 
verður Keflavík eða 

FH, mun eiga skilið að 
verða Íslandsmeistari,“ 

segir Auðun. - óþ

Auðun Helgason, Fram:

Ánægður með 
gengi Fram 

FÓTBOLTI Íslandsmeistarabikarinn 
í Landsbankadeild karla verður 
til vörslu hjá Jóhanni G. Kristins-
syni eða Jóa vallarstjóra á 
Laugardalsvelli á meðan á 
leikjum Keflavíkur og Fram og 
FH og Fylkis stendur. Þetta 
staðfesti Ómar Smárason, leyfis- 
og markaðsstjóri KSÍ, við 
Fréttablaðið í gær.
„Bikarinn verður um miðja vegu 
á milli Sparisjóðsvallarins í 
Keflavík og Fylkisvallar í Árbæ, 
um það bil við Álverið í Straums-
vík. Bikarinn verður í öruggum 
höndum því Jói vallarstjóri mun 
sjá um að skutla honum þaðan,“ 
segir Ómar.  - óþ

Íslandsmeistarar krýndir í dag:

Jói vallarstjóri 
geymir bikarinn

SIGURLAUNIN Það verða annaðhvort 
Keflvíkingar eða FH-ingar sem hampa 
Íslandsmeistarabikarnum. FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

FÓTBOLTI Fylkir getur haft mikil 
áhrif á titilbaráttuna þegar FH 
kemur í heimsókn á Fylkisvöll og 
Haukur Ingi Guðnason, framherji 
Fylkis, ítrekaði að Fylkismenn 
myndu selja sig dýrt í leiknum.

„Það eru kannski margir sem 
hugsa að við munum hafa að litlu 
að keppa gegn FH en við viljum 
alls ekki að neitt annað lið en 
Fylkir taki við Íslandsmeistara-
titlinum á Fylkisvelli,“ segir 
Haukur Ingi.

Hann er fæddur og uppalinn 
Keflvíkingur og lék lengi vel með 
Keflavík og fer ekki leynt með þá 
von sína að Keflvíkingar muni 
standa uppi sem Íslandsmeistarar.

„Ég ber taugar til Keflavíkur-
liðsins þar sem margir félagar 
mínir eru enn að spila og auðvitað 
vonast ég frekar til þess að þeir 
landi titlinum.“ - óþ

Haukur Ingi Guðnason, Fylki:

Vonast eftir 
sigri Keflavíkur

KEFLVÍKINGUR Haukur Ingi er fæddur og 
uppalinn Keflvíkingur og stendur með 
Keflavík í titilbaráttunni. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Úrslitin í Landsbankadeild karla ráðast í dag. Keflavík og FH berjast um Íslandsmeistara-
titilinn og Fram, KR og Valur keppa um öruggt Evrópusæti. Í baráttunni um titilinn tekur 
Keflavík á móti Fram á heimavelli og FH leikur gegn Fylki á útivelli. Möguleg úrslit í 
baráttunni um titilinn eru eftirfarandi:
· Keflavík sigrar = Keflavík Íslandsmeistari
·  Keflavík tapar og FH tapar stigum = Keflavík Íslandsmeistari
· Keflavík gerir jafntefli og FH sigrar með 2 mörkum eða meira = FH Íslandsmeistari
· Keflavík tapar og FH sigrar = FH Íslandsmeistari

Fjölmennum á völlinn! 

Úrslitin ráðast í dag!

Þróttur R.lau. 27. sept.

lau. 27. sept.

lau. 27. sept

lau. 27. sept

lau. 27. sept

lau. 27. sept

Lokaumferð

Grindavík

ÍA Fjölnir16:00

16:00

Fylkir

Breiðablik16:00

FH16:00

Keflavík 16:00

Valur KR16:00

Fram

Landsbankadeild karla

HK

Landsbankinn býður 16 ára og yngri á völlinn. 
Sækja þarf boðsmiðann í næsta útibú Landsbankans.
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar  Kóala-
bræðurnir, Herramenn, Sammi, Músahús 
Mikka, Skordýrin í Sólarlaut, Upp í sveit, Skúli 
skelfir, Hrúturinn Hreinn, Leyniþátturinn og 
Tobbi tvisvar.

10.25 Kastljós  (e)

11.00 Hvað veistu? - Greinda hverfið 

11.30 Kiljan  (e)

12.15 Fiðrildið  (Le Papillion) (e)

13.40 Landsleikur í fótbolta  Bein út-
sending frá landsleik kvennaliða Íslands og 
Frakklands. 

16.00 Ár í ævi JK Rowling  (e)

16.50 Tímaflakk  (12:13) (Doctor Who II) 

17.40 Táknmálsfréttir

17.50 Útsvar  (e)

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.35 Veður

19.45 Spaugstofan   

20.15 Geggjaðir skór  (Kinky Boots) 
Bandarísk bíómynd frá 2005. Maður erfir 
skóverksmiðju og reynir að bjarga fyrir-
tækinu frá gjaldþroti með því að framleiða 
skrautlega kvenskó í karlmannastærðum. 
Aðalhlutverk: Joel Edgerton, Chiwetel Ejiofor, 
Sarah-Jane Potts og Nick Frost.

22.05 Mannabörn  (Children of Men) 
Japönsk/bresk bíómynd frá 2006. Aðalhlut-
verk: Clive Owen og Julianne Moore. 

23.55 Háskakvendið  (Femme Fatale) 
Frönsk/bandarísk spennumynd frá 2002 
um glæpakonu sem reynir að snúa frá villu 
síns vegar en fortíðin eltir hana uppi. Aðal-
hlutverk: Rebecca Romijn og Antonio Band-
eras. (e)

01.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.25 Because of Winn-Dixie 

10.10 Matilda 

12.00 Fun With Dick and Jane 

14.00 Because of Winn-Dixie 

16.00 Matilda 

18.00 Fun With Dick and Jane

20.00 Pirates of the Caribbean. Dead 
Man’s Chest

22.25 Land of the Dead 

00.00 Fallen. The Journey Annar hluti 

02.00 Blow Out 

04.00 Land of the Dead 

08.35 Inside the PGA 

09.00 NFL deildin 

09.30 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu 

10.00 Football Rivalries Liverpool vs. 
Man. Utd og Benfica vs. Porto.

10.55 Formúla 1 2008 Bein útsending 
frá lokaæfingum liðanna. 

12.00 PGA Tour 2008 - Hápunktar 

13.00 F1. Við rásmarkið 

13.45 Formúla 1 2008 Bein útsending 
frá tímatökunni. 

15.20 Spænski boltinn 

15.45 Landsbankadeildin 2008 Bein 
útsending frá leik Keflavíkur og Fram í loka-
umferð Landsbankadeildar karla. Sport 3. Fyl-
kir - FH

18.20 Spænski boltinn Bein útsending 
frá leik Betis og Real Madrid.

20.00 Spænski boltinn Bein útsend-
ing frá leik Espanyol og Barcelona í spænska 
boltanum.

22.00 PGA mótaröðin Tour Champions-
hip mótið. 

00.00 Landsbankadeildin 2008 Kefla-
vík - Fram 

09.30 PL Classic Matches  Blackburn - 
Chelsea, 03/04. 

10.00 PL Classic Matches  Man City - 
Man United, 03/04. 

10.30 Premier League World 2008/09 

11.00 English Premier League 
2008/09 

11.30 Enska úrvalsdeildin Bein útsend-
ing frá leik Everton og Liverpool. 

13.45 Enska úrvalsdeildin Bein útsend-
ing frá leik Man. Utd og Bolton í ensku úr-
valsdeildinni. Sport 3. Stoke - Chelsea Sport 
4. Newcastle - Blackburn Sport 5. Fulham - 
West Ham Sport 6. Aston Villa - Sunderland

15.55 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Stoke og Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.

17.35 PL Classic Matches  Newcastle - 
Man. United, 96/97. 

18.00 PL Classic Matches  Arsenal - 
Liverpool, 03/04. 

18.30 4 4 2 

19.50 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Arsenal og Hull City. 

21.30 4 4 2 

10.15 Vörutorg

11.15 Rachael Ray  (e)

15.00 Kitchen Nightmares  (e)

15.50 Frasier  (e)

16.15 Robin Hood  (e)

17.05 Charmed  (e)

17.55 Family Guy  (e)

18.20 Game tíví  (e)

18.50 Nokia Trends  (4:6) Áhugaverðir 
þættir þar sem fjallað er um allt það nýjasta 
í tónlist, tísku, menningu og listum.

19.15 30 Rock  (e)

19.45 America´s Funniest Home 
Videos  Bráðskemmtilegur fjölskylduþátt-
ur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot sem 
venjulegar fjölskyldur hafa fest á filmu. Vin-
sælust eru alls kyns óhöpp, mistök og bráð-
fyndnar uppákomur með börnum, fullorðn-
um eða jafnvel húsdýrum.

20.10 What I Like About You  Gamans-
ería um tvær ólíkar systur í New York. Þegar 
pabbi þeirra tekur starfstilboði frá Japan flyt-
ur unglingsstúlkan Holly inn til eldri systur 
sinnar, Valerie. Holly er mikill fjörkálfur sem 
á það til að koma sér í vandræði og setur 
því allt á annan endann í lífi hinnar ráðsettu 
eldri systur sinnar. 

20.35 Eureka  (e)

21.25 House  (e)

22.15 Singing Bee  (e)

23.15 C.S.I. New York  (e)

00.05 Law & Order. SVU  (e)

00.55 Criss Angel Mindfreak  (e)

01.25 America´s Funniest Home Vid-
eos  (e)

01.50 MotoGP  Bein útsending frá Motegi 
í Japan þar sem fimmtánda mót tímabilsins 
í MotoGP fer fram. Keppni hefst klukkan tvö 
að nóttu að okkar tíma en kraftmestu hjólin 
verða ræst klukkan fimm. 

06.05 Óstöðvandi tónlist

06.50 Vörutorg

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Barney og 
vinir, Hlaupin, Dynkur smáeðla, Funky Valley 
og Refurinn Pablo.

08.00 Algjör Sveppi Sveppi vaknar klukk-
an átta og sýnir börnunum teiknimyndir með 
íslensku tali. 

09.45 Kalli kanína og félagar 

09.55 Stóra teiknimyndastundin 

10.20 Adventures of Jimmy Neutron 

10.45 Lotta í Skarkalagötu 

12.00 Hádegisfréttir 

12.30 Bold and the Beautiful 

12.50 Bold and the Beautiful 

13.10 Bold and the Beautiful 

13.30 Bold and the Beautiful 

13.55 So you Think you Can Dance 

15.20 So you Think you Can Dance 

16.50 Sjálfstætt fólk (1:40) Jón Ársæll 
Þórðarson heldur áfram mannlífsrannsóknum 
sínum í eftirlætisviðtalsþætti þjóðarinnar. 

17.30 Sjáðu  Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum, hvaða mynd-
ir eru að koma út og hverjar aðalstjörnurnar 
eru. Ómissandi þáttur fyrir alla kvikmyndaá-
hugamenn.

18.00 Ríkið (5:10) Nýstárlegur íslenskur 
sketsaþáttur þar sem vinnustaðagrín er alls-
ráðandi. 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.49 Íþróttir 

18.55 Lottó 

19.01 Veður 

19.10 The Simpsons (7:20) 

19.35 Latibær (7:18) Önnur þáttaröð-
in um Íþróttaálfinn, Sollu stirðu, Nenna níska, 
Glanna glæp og fleiri skemmtilega vini þeirra 
í Latabæ. 

20.05 King Kong 

23.10 The Business Hörkuspennandi 
glæpatryllir um Frankie sem flýr dapurlegt fá-
tækrahverfi sitt í London og ákveður að hefja 
nýtt líf á Costa Del Sol á Spáni. Þar kynn-
ist hann Charlie sem reynist honum vinur í 
sauðagæru því áður en hann veit af er hann 
kominn á kaf inn í heim svika og skipulagðra 
glæpa.

00.50 The Good Son 

02.15 Deuce Bigalow. European Gig-
olo 

03.35 Anonymous Rex 

04.55 Sjálfstætt fólk (1:40) 

05.30 Ríkið (5:10) 

05.55 Fréttir 

> Julianne Moore
 „Ég á erfitt með að trúa 
því að fólk horfi á myndir 
eingöngu til að glápa á 
einhverja leikara. Ég tel að 
fólk vilji reyna að sjá sjálft 
sig eða aðstæður sem 
það getur tengt sínu 
eigin lífi.“ Moore leikur 
í myndinni Mannabörn 
(Children of Men) sem 
sýnd er í Sjónvarpinu 

13.40 Ísland - Frakkland 
BEINT   SJÓNVARPIÐ

15.45 Fylkir - FH  
 STÖÐ 2 SPORT

19.35 Latibær   STÖÐ 2

19.45 America‘s Funniest 
Home Videos    SKJÁR EINN

20.00 Logi í beinni 
  STÖÐ 2 EXTRA

12.15 Endursýnt valið efni frá liðinni 
viku  Endursýnt á klukkustunda fresti.

N4 Sjónvarp Norðurlands

Digital Ísland rás 15

Sjónvarpið býr til stemninguna hjá veðurbarðri 
þjóð sem kemst varla út úr húsi í endalausum 
haustlægðum. Hún sameinar landsmenn yfir 
einhverju, hvort heldur það er landsleikur, ára-
mótaskaup eða æsispennandi fréttaskýringa-
þáttur. Síðasta sunnudag átti sjónvarpið svona 
sameiningarstund þegar fyrstu þættir Svartra 
engla og Dagvaktarinnar fóru í loftið. 

Sem betur fer höfðu dagskrárstjórar náð 
lendingu með heppilegan sýningartíma 
sem hentaði öllum. Ég var auðvitað sestur 
með popp í skál þegar fyrsti Svarti engillinn 
flögraði. Ég er enginn sérstakur aðdáandi 
glæpaþátta en maður er alltaf til í Taggart, Morse og hvað þessir 
kallar heita. Fín afþreying, eins og sagt er. Íslenskar tilraunir í þessa 
átt hafa verið virðingarverðar en misvel heppnaðar. Ég er ekki frá 
því, miðað við þennan fyrsta þátt, að Svartir englar sé besta svona 
stöffið til þessa. Þetta rann eitthvað svo smurt og maður var aldrei 

með aumingjahroll eða að spá í að svona gæti 
aldrei gerst á Íslandi. 

Næst kom Dagvaktin. Til hennar hafði 
maður miklar væntingar og undir þeim stóð 
þátturinn. Hann fór reyndar hægt af stað, en 
mér skilst að í næsta þætti verði allt gefið í 
botn. Georg Bjarnfreðarson að níðast á Ólafi 
Ragnari er auðvitað sláandi líkt því þegar Herra 
Fawlty níðist á Manuel í Fawlty Towers, bestu 
grínþáttum allra tíma. Á milli þeirra Fawly og 
Manuel og Georgs og Ólafs er sama samband 
ráðríks yfirmanns og klaufalegs undirmanns. 
Þetta er akkúrat sú tegund af sambandi sem 

ískrandi fyndið getur verið að spila úr. Kannski færa höfundar Dag-
vaktarinnar sig ómeðvitað upp á skaftið í Fawlty Towers-líkingunni 
nú þegar liðið er komið á hótel. 

Það gerir Dagvaktina auðvitað ekkert verri þótt í þáttunum sé 
vitnað í bestu grínþætti heims. Ég poppa annað kvöld.

VIÐ TÆKIÐ DR. GUNNA FINNST GAMAN ÞEGAR ÞAÐ ER STEMNING Í ÞJÓÐFÉLAGINU

Hr. Georg Fawlty og Manuel Ragnar
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SVT 1

10.35 Sixties  11.05 Andra Avenyn  11.35 Andra 
Avenyn  12.05 Andra Avenyn  12.35 Uppdrag 
Granskning  13.35 Livet i Fagervik  14.20 Folk i 
bild 2008  14.35 Doobidoo  15.35 Byss  15.50 
Helgmålsringning  15.55 Sportnytt  16.00 Rapport  
16.15 Ella på två ställen  16.40 Gissa hur många  
16.45 Pettson & Findus  17.00 Eva & Adam  
17.30 Rapport  17.45 Sportnytt  18.00 Svensson, 
Svensson  18.30 Lena och Orup  20.00 Five days  
21.00 Videokväll hos Luuk  21.30 Outsiders  23.00 
Sändningar från SVT24   

16.00 Hollyoaks (21:260) 

16.25 Hollyoaks (22:260) 

16.50 Hollyoaks (23:260) 

17.15 Hollyoaks (24:260) 

17.40 Hollyoaks (25:260) 

18.05 Talk Show With Spike Feresten 

18.30 Smallville (6:20) 

19.15 The Dresden Files (7:13)Harry 
Dresden er galdramaður sem notar hæfi-
leika sína til að upplýsa sakamál. Harry á sér 
dökka fortíð en hefur nú ákveðið að nýta sér 
reynsluna til góðs.

20.00 Logi í beinni Laufléttur og 
skemmtilegur spjallþáttur í umsjá Loga Berg-
manns Eiðssonar. Hann fær góða viðmæl-
endur í heimsókn og auk þess verður boðið 
upp á tónlistaratriði og ýmsar uppákomur. 

20.30 Ríkið (5:10) Nýr íslenskur sketsa-
þáttur þar sem vinnustaðagrín er allsráðandi. 
Þættirnir gerast á óræðum tíma þar sem 
allt er kjánalegt, húsgögnin, aðbúnaðurinn, 
klæðaburðurinn, hárgreiðslan og þó sérstak-
lega starfsfólkið. 

21.00 Dagvaktin - NÝTT (1:11) Framhald 
Næturvaktarinnar sem sló rækilega í gegn í 
fyrravetur. Í Dagvaktinni liggja leiðir þremenn-
inganna af næturvaktinni saman á ný fyrir 
einskæra tilviljun. Svakalegt uppgjör þeirra á 
milli verður óhjákvæmilegt.

21.30 E.R. (3:25) 

22.15 The Daily Show. Global Edition 

22.40 Smallville (6:20) 

23.25 The Dresden Files (7:13) 

00.10 E.R. (3:25) 

01.00 The Daily Show. Global Edition 

01.35 Talk Show With Spike Ferest-
en (20:22) 

02.00 Myndbönd frá Skífan TV 

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Stef
09.03 Út um græna grundu
10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Krossgötur
14.00 Í söguferð um Brasilíu
14.40 Stjörnukíkir
15.25 Lostafulli listræninginn

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Orð skulu standa
17.05 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Bláar nótur í bland
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Heimur óperunnar
19.50 Sagnaslóð
20.30 Brot af eilífðinni
21.10 Ísland og Evrópusambandið
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Hvað er að heyra?
23.10 Villtir strengir og vangadans
00.07 Næturtónar

09.30 Columbo  11.05 Den store reisen  11.55 
VM sykkel. Landevei, kvinner  15.00 Beat for 
beat  16.00 Lunas lure plan  16.30 Amigo  17.00 
Lørdagsrevyen  17.45 Lotto-trekning  17.55 Kvitt 
eller dobbelt  18.55 Den store reisen  19.45 
Sjukehuset i Aidensfield  20.35 Løvebakken  21.00 
Kveldsnytt  21.15 Hjerter i Atlantis  22.50 Singel 
i L.A.  

10.00 DR Update - nyheder og vejr  10.10 
Troldspejlet  10.30 Boogie Lørdag  11.00 Pigerne 
Mod Drengene  11.35 Family Guy  12.00 Talent 
2008  13.00 Talent 2008  13.20 Det første skoleår  
14.10 Sommer  15.10 Før søndagen  15.20 Held 
og Lotto  15.30 Der var engang...  16.00 Vilde ver-
den  16.30 TV Avisen med vejret  16.55 SportNyt  
17.15 Robin Hood  18.00 Hvem ved det!  18.30 
Agent 007 i ilden  20.35 Elton John i Vegas  21.05 
Miss Marple  22.40 Speedway. Italiens Grand Prix  

10.00 The Weakest Link  11.00 Ballykissangel  
12.00 Ballykissangel   13.00 Strictly Come Dancing  
14.10 Strictly Come Dancing. Results Show  14.30 
Strictly Come Dancing  15.40 Strictly Come Dancing. 
Results Show  16.30 Mastermind  17.00 Ray Mears’ 
Extreme Survival  18.00 Too Close for Comfort  
18.30 Too Close for Comfort  19.00 Judge John 
Deed  20.30 Passer By  22.10 Ray Mears’ Extreme 
Survival  23.00 Too Close for Comfort  23.30 Too 
Close for Comfort

Árið er 2027 og mannkynið er í 
útrýmingarhættu. Skrifstofublók reynir 
að vernda og flytja ófríska konu í 
griðastað þar sem vera má að barns-
fæðing hennar hjálpi vísindamönnum 
að bjarga mannkyninu frá aldauða. 
Höfundur sögunnar er P.D. James en 
honum bregður fyrir í smáhlutverki í 
myndinni. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Mannabörn kl. 22.05
Sjónvarpið 

▼

Stórkostleg endurgerð myndarinn-
ar King Kong frá 1933 í leikstjórn 
Peters Jackson. Myndin fjallar um 
framagjarnan leikstjóra sem ákveður 
að ferðast til dularfullrar og áður 
ókannaðrar eyju með leikarahóp 
sinn og þeirra föruneyti, í þeirri von 
um að ná einstökum myndum. 
Þegar á staðinn er komið verður 
það ekki aðeins framandi landslag 
sem tekur á móti þeim og upphefst 
atburðarás sem engan óraði fyrir. 
Myndin hlaut þrenn Óskarsverðlaun, 
þar á meðal fyrir tæknibrellur. Með 
aðalhlutverk fara Naomi Watts, 
Adrien Brody og Jack Black.

STÖÐ 2 KL. 20.05

King Kong

▼
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PERSÓNAN

LÁRÉTT: 2. bauti, 6. einnig, 8. mjöl, 9. 
æxlunarkorn, 11. gelt, 12. granni, 14. 
ala, 16. tvíhljóði, 17. utan, 18. útsæði, 
20. tveir eins, 21. lokka.

LÓÐRÉTT: 1. ládeyða, 3. kringum, 
4. gróðrahyggja, 5. gapa, 7. tré, 10. 
hljóðfæri, 13. súld, 15. sálar, 16. 
máttur, 19. pípa.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. buff, 6. og, 8. mél, 9. gró, 
11. gá, 12. nábúi, 14. fóðra, 16. au, 17. 
inn, 18. fræ, 20. dd, 21. laða. 

LÓÐRÉTT: 1. logn, 3. um, 4. fégirnd, 
5. flá, 7. gráfura, 10. óbó, 13. úði, 15. 
anda, 16. afl, 19. æð. 

„Við erum að fagna tuttugu ára afmæli félags 
sem hefur getið af sér helstu stjórnmálaleið-
toga dagsins í dag hvort heldur er um að 
ræða Samfylkingu, Vinstri græna eða 
Framsóknarflokk,“ segir Steinunn Valdís 
Óskarsdóttir alþingismaður.

Hún ætlar í ballskóna í kvöld því fyrir 
dyrum stendur mikill fagnaður á Borginni. 
Röskva, samtök félagshyggjufólks við 
Háskóla Íslands, ætlar að efna til veislu í 
tilefni þess að tuttugu ár eru frá stofnun 
samtakanna. Freyr Eyjólfs og hljómsveit 
ætla að leika fyrir dansi og Steinunn er þess 
albúin að stíga polka í kvöld. Þeir stjórnmála-
leiðtogar sem hún er að tala um er fólk á borð 
við Katrínu Jakobsdóttur og Guðmund 
Steingrímsson sem verða veislustjórar. Aðrir 
sem ætla má að mæti eru Björk Vilhelms-
dóttir, Páll Magnússon, Björn Ingi Hrafns-
son, Dagný Jónsdóttir, Sæunn Stefánsdóttir, 

Guðjón Ólafur Jónsson, Dagur B. Eggertsson, 
Þórunn Sveinbjarnardóttir, Skúli Helgason, 
Katrín Júlíusdóttir og mætti lengi áfram 
telja. „Fólk sem steig sín fyrstu spor í 
Röskvu og er frekar áberandi í dag. Fólk sem 
á það sammerkt að vera ekki í Sjálfstæðis-
flokknum. Kannski verða til ný pólitísk 
bandalög í kvöld, hver veit?“ segir Steinunn. 
Og slær hvergi af aðspurð hvort ganga megi 
svo langt að segja að sjálfstæðismenn séu 
hreinlega óvelkomnir í gleðina á Borginni í 
kvöld?

„Já, ég myndi segja það. Hvað ættu þeir 
svo sem að vilja? Það var mikill hiti í 
stúdenta pólitíkinni í þá daga,“ segir Stein-
unn. - jbg

Sjallar óvelkomnir á Borgina í kvöld

RÖSKVUFÓLK GERIR SÉR GLAÐAN DAG Margir þeir sem 
eru áberandi í pólitíkinni í dag stigu sín fyrstu pólitísku 

spor í Röskvu.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ásthildur 
Kjartans-
dóttir

Aldur: 
57 ára.
Starf: 
Kvik-
mynda-
gerðarkona 
og kennari.
Fjölskylduhagir: Í sambúð með 
Jakobi Andersen sálfræðingi, á þrjú 
uppkomin börn, þau Arnar, Önnu 
Svövu og Andra Kjartan.
Foreldrar: Svava Jónsdóttir, versl-
unareigandi, og Kjartan Guðmunds-
son heitinn, tannlæknir.
Búseta: Logaland í Fossvogi. 
Stjörnumerki: Vog.
Ásthildur sýnir mynd sína Þetta 
kalla ég dans, um Ernu Ómarsdótt-
ur, á Alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni 
í Reykjavík.  

„Sprelligosinn verður ekki í önd-
vegi. Heldur verður þetta á ljúf-
um og Hermannlegum nótum,“ 
segir Hermann Gunnarsson sem 
er að byrja með nýjan útvarpsþátt 
á Bylgjunni frá klukkan átta til 
hálf ellefu á sunnudags-
morgnum. Þátturinn heitir 
einfaldlega Sunnudags-
morgunn með Hemma og 
segir það sína sögu um anda 
þáttarins að einkennis-
lag er „Sunnudags-
morgunn“ Jóns 
Ólafssonar.

„Já, ég skilgreini 
sjálfan mig auð-
veldlega sem tvær 
persónur: Það er 
trúðurinn og svo 
Hemmi. Sem er 
kannski „hinn 
djúpþenkjandi 

Dylan,“ svo vitnað sé í meistara 
Bjartmar, og hann fær nú að njóta 
sín. Ég ætla ekki að vera með 
neinn fíflagang – ætla ekki að 
terr orisera fólk í þynnkunni,“ 
segir Hemmi og hlær. 

Einn aðalgestur verður í hverj-
um þætti og er það silfurbangs-
inn frá Peking, Sigfús Sigurðs-
son handboltakappi, sem 

verður sá að þessu sinni. 
„Viðtal á persónuleg-
um nótum. Ég ætla að 
sýna þjóðinni allt 
aðra hlið á þeim 
manni en hún þekk-
ir.“

Ýmislegt annað verður til efnis. 
Þannig ætlar Hemmi að gramsa í 
gullkistunni sem Bylgjan á en 
megnið þess sem hann hefur unnið 
fyrir útvarp hefur varðveist. „Ég 
mun til dæmis leika Harðsnúnu 
Hönnu í blúsgítarstíl en Gunni 
Þórðar kom eitt sinn til mín í við-
tal og lék og söng sjálfur tvö lög. 
„Svo ætla ég að rifja upp einhverja 
frétt frá Íslandssögunni og færa 
hana til nútímans. Nú er ég að 
skrifa inngang að frétt frá árinu 
1977, sem ég fæ fréttamann til að 
lesa, en þá eignuðumst við Íslend-
ingar okkar fyrsta heimsmeistara 
í skák. Jón L. Árnason þá sextán 
ára. Í 3. sæti var Gary nokkur 
Kasparov. Svo leik ég vinsælasta 
lagið frá því í september árið 1977 
og Jón kemur í heimsókn,“ segir 
Hemmi og er spenntur fyrir því að 
hefjast handa.  - jbg

Trúðurinn Hemmi settur á hilluna

HINN DJÚPÞENKJANDI 
HEMMI Sprelligosinn 
verður lagður á hill-
una, Hemmi ætlar 
ekki að terrorisera 
fólk í þynnkunni.

Mikla athygli vakti þegar Frétta-
blaðið greindi frá því 
í vikunni að Bubbi 
Morthens ætlar að 
sjá um vikulegan 
þátt á mánudags-
kvöldum á Rás 
2 í vetur. Bubbi 
er þó ekki eini 
tónlistarmaður-
inn sem hefur 
sett stefnuna á útvarp. Þannig 
heyrist því hvíslað að sjálfur KK sé 
með þátt í undirbúningi. Hug-
myndin mun vera sú að hann verði 
með klukkutíma þátt á Rás 1, milli 
átta og níu á morgnana á virkum 
dögum. Landsmenn gætu örugg-
lega fengið verri mann til að koma 
sér á fætur en ljúfmennið KK.

Veðurfar septembermánaðar hefur 
verið ömurlegt en vilji menn tala 
hrútshornum tveimur yfir tákn-
gervingi veðurs á Íslandi, Sigurði 
Þ. Ragnarssyni eða Sigga stormi, 
munu þeir grípa í tómt. Siggi er nú 
í vellystingum í húsi sínu á Spáni 
og nýtur blíðunnar. Andskotar Sigga 

geta þó huggað sig við 
það að krónan fellur 
og fellur en það fylgir 
þessari sögu að Siggi 
stormur er nú orðinn 
eindreginn talsmaður 

upptöku evru á 
Íslandi.

Árni Þórarinsson er einn þeirra 
höfunda sem senda frá sér krimma 
um þessi jól. Aðalsöguhetja hans, 
Einar blaðamaður, fer að þessu 
sinni vestur á Ísafjörð til að fjalla 
um dularfullt mál. Titill er kominn 
á bókina en Árni hefur gert sér 
að leik að finna sér titla á krimma 
sína í lagaheitum svo sem Dauði 
trúðsins og Tími nornarinnar. 
Titill nýrrar bókar Árna er 
Sjöundi sonurinn og 
verður poppfróðum 
látið eftir að finna 
til hvaða lags það 
vísar.

 - hdm, jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Þetta er stór rulla sem maður 
verður að prófa,“ segir Gísli Örn 
Garðarsson leikari, sem hefur 
þekkst boð hins virta breska leik-
húss Royal Shakespeare Company 
um að taka að sér hlutverk kvenna-
bósans Don Juan í væntanlegri 
leiksýningu. Um er að ræða nýja 
leikgerð sem byggð er á hinni 
þekktu óperu Don Giovanni. Leik-
ritið kallast Don John og gerist 
árið 1978, á pönktímabilinu í Bret-
landi. „Þetta leggst bara vel í mig, 
mér líst ótrúlega vel á það sem 
mér hefur verið sagt af þessu,“ 
segir Gísli, sem mun sýna á sér 
nýja hlið í hlutverki Don Juan 
sjálfs. „Það er einhver söngur í 
þessu. Ég hef aldrei sungið áður á 
sviði og hef raunar aldrei þótt 
neitt rosalega lagvís. Það eru 
margir mér fremri þar.“ Leik-
stjóri Don John er Emma Rice, 
sem leikstýrði Gísla einmitt í 
breska þjóðleikhúsinu, í A Matter 
of Life and Death. Nína Dögg Fil-
ippusdóttir, eiginkona Gísla, hefur 
verið ráðin í eitt af kvenhlutverk-
um sýningarinnar.

Royal Shakespeare Company er 
eitt virtasta leikhús Bretlandseyja 
ef ekki það virtasta. Sumir ganga 
svo langt að segja það hið virtasta 
í heiminum. Saga leikhússins nær 
allt aftur til 1879 þegar leikhús 
var reist til minningar um William 
Shakespeare í fæðingarbæ hans, 
Stratford-upon-Avon. Enn þann 
dag í dag eru höfuðstöðvar leik-
hússins þar en við hafa bæst útibú 
í London og Newcastle. Fjölmarg-
ir virtir leikarar hafa leikið í Royal 
Shakespeare Company, til að 
mynda Kenneth Branagh sem 
skapaði sér fyrst nafn þar. Auk 
hans má nefna Daniel Day-Lewis, 
Ben Kingsley, Ian McKellen, Laur-
ence Olivier, Judi Dench og Peter 
O‘Toole.

Eins og Fréttablaðið hefur 
greint frá fer Gísli Örn nú með 
hlutverk í næstu stórmynd fram-
leiðandans Jerry Bruckheimer 

þar sem Ben Kingsley er einmitt í 
stóru hlutverki. Myndin kallast 
Prince of Persia: The Sands of 
Time og hafa tökur meðal annars 
farið fram í Marokkó. Innan 
skamms halda tökur áfram í 
myndveri í London en í millitíð-
inni frumsýnir Vesturport Ham-
skiptin á Írlandi. Á næstu mánuð-
um verða Hamskiptin svo 
frumsýnd á fleiri stöðum víða um 
veröldina. Æfingar á Don John 

hefjast í byrjun nóvember og 
frumsýnt verður um miðjan 
desember. Fyrirhugað er að sýn-
ingin gangi með hléum fram í maí 
á næsta ári víða um Bretland. Gísli 
Örn viðurkennir að hann hafi verið 
á báðum áttum með að taka þetta 
hlutverk að sér vegna anna. „Það 
er nú það, ég var tvístígandi með 
þetta. Og það gæti enn komið eitt-
hvað upp á. En maður vonar það 
besta.“   hdm@frettabladid.is

GÍSLI ÖRN: FRÁ BRUCKHEIMER Í ROYAL SHAKESPEARE COMPANY

Leikur Don Juan í þekkt-
asta leikhúsi Bretlands

ÍSLENSKUR DON JUAN Gísli Örn Garðarsson leikur um þessar mundir í næstu stór-
mynd Jerry Bruckheimer en hefur auk þess tekið að sér hlutverk Don Juan í hinu 
virta breska leikhúsi Royal Shakespeare Company.  FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR
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BAKÞANKAR
Gerðar Kristnýjar

Sjálfstæðismenn eru ákveðnir 
sem aldrei fyrr að reisa skáld-

inu Tómasi Guðmundssyni aðra 
styttu til viðbótar þeirri sem er í 
Borgarbókasafninu við Tryggva-
götu. Það er náttúrlega gleðiefni 
að til séu peningar fyrir henni nú á 
krepputímum og gaman að íslensk-
ur listamaður eigi von á jafnarð-
bæru verkefni. Maður hefði 
reyndar haldið að myndhöggvarar 
hefðu nóg að gera við að móta alla 
borgarstjórana sem fengið hafa að 
spreyta sig í Reykjavík að undan-
förnu en kannski einhver þeirra 
getið litið upp úr því föndri og 
búið til einn Tómas. 

STYTTAN var rædd í Kiljunni á 
miðvikudaginn. Ég skildi ekki 
betur en að þar væri sagt að þeir 
sem ekki væru fylgjendur styttna 
af mikilmennum væru eins og 
rauðu khmerarnir sem vildu strika 
yfir fortíðina og ákváðu því að 
hefja árið 0. Þetta er svo sem ágæt 
samlíking. Ein af pyntingarað-
ferðunum sem rauðu khmerarnir 
beittu var sú að láta bráðið blý 
leka inn í eyrnagöng fórnarlamba 
sinna. Þegar blýið harðnaði mátti 
fólk lifa við það að hafa málm 
innan í hausnum á sér, einmitt eins 
og sumar styttur. 

ÉG vona að ekki verði reist hefð-
bundin stytta af skáldinu Tómasi, 
heldur frekar eitthvað í ætt við 
verk Finnu Birnu Steinsson sem 
stóð um tíma við göngustíginn í 
Skerjafirðinum. Það lýsti sér í 
eilitlum palli með grindverki sem 
á var bæði hnappur og hátalari. 
Þegar stutt var á hnappinn bárust 
skemmtileg sjómannalög úr hátal-
aranum eins og Sjipp og hoj. Þarna 
fékk maður sér snúning á fögrum 
sumarkvöldum, man ég, alveg 
þangað til apparatið bilaði en þá 
hallaði maður sér bara fram á 
grindverkið, horfði út á haf og 
þóttist vera í siglingu á fínu 
skemmtiferðaskipi. Gott listaverk 
eykur ímyndunaraflið. 

HUGSA mætti sér eitthvað svip-
að með honum Tómasi. Listamað-
ur yrði fenginn til að móta síma-
staur og þegar stutt væri á takka 
færðist grænn blær yfir staurinn, 
hann hæfi upp raust sína og kyrj-
aði ljóð Tómasar. Hefðbundin 
stytta af manni úr grjóti eða 
steyptum í járn vekti nefnilega 
bara upp ótta hjá fólki um að svona 
geti líka farið fyrir því sjálfu verði 
því það á að skara fram úr. Stein-
renningin varð endalok tröllanna í 
þjóðsögunum, jafnvel þótt þau 
fyndu fyrir geislum sólarinnar 
rétt á meðan. 

Gamlir síma-
staurar syngja 

Í dag er laugardagurinn 
27. september, 271. dagur ársins.

7.26 13.19 19.09
7.11 13.03 18.54

Tveggja manna herbergi 
á kr. 5.000 nóttin

Svefnpokapláss   
kr. 1.500 nóttin

Gesthús Dúna

Gesthús Dúna - Suðurhlíð 35 - 105 Reykjavík 
Pantanir:  588-2100  /  duna@islandia.is


