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Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18-49 ára.
Könnun Capacent í febrúar 2009 – apríl 2009.

Fréttablaðið er með 117% 
meiri lestur en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft...sem þú þarft..

MIÐVIKUDAGUR
20. maí 2009 — 119. tölublað — 9. árgangur

Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

UPPSTIGNINGARGANGA  verður farin á fimmtudag-
inn í fólkvanginum Einkunnum rétt við Borgarnes. Þá verður 
gengið milli Álatjarnar og Háfsvatns. Lagt verður af stað 
klukkan 10 frá nýju bílastæðunum við Álatjörn og tekur 
gangan um tvo tíma. Fólkvangurinn í Einkunnum er ein af 
perlum Borgarbyggðar. Hann var stofnaður vorið 2006.

„Þetta er búið að vera draumur minn lengi og ég lét hann rætast,“ segir Dagmar Heiðdal, sem fékk sér vespu fyrir nokkrum dögum. Hún kveðst alltaf hafa verið heilluð af slíkum farartækjum og þótt þspenna di É

og hann endist lon og don.“ Hún kveðst bara fimm mínútur á ves-punni í vinnuna og svo skýst hún á henni að kaupa í matinn. „Ég ermeð körfu fram

aksturstíma hjá kennara áður en hún fór í prófið. „Mér fannst þaðágætt því þótt ég sé vöbíl

Tankurinn á þúsundkall og endist lon og donÞað er stíll yfir Dagmar Heiðdal þar sem hún líður um göturnar á glænýrri, eldrauðri vespu og lætur 

sumarblæinn leika um vanga. Á henni getur hún sótt vinnu og svo skotist í búðina eftir nauðsynjum.

„Þetta er lífsstíll sem hentar mér,“ segir Dagmar Heiðdal og hallar sér inn í beygjuna. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

VEÐRIÐ Í DAG

Unnið með líkama og sál
Vigdís Steinþórsdótt-
ir stendur fyrir degi 
heildrænna með-
ferða sem hefst á 

morgun.
TÍMAMÓT 18

FÓLK „Ég hlakka rosalega til. Það 
er algjör draumur að komast í 
þetta nám,“ 
segir kvik-
myndagerðar-
maðurinn Hlyn-
ur Pálmason. 
Hann hefur 
fengið inn-
göngu í Danska 
kvikmyndaskól-
ann, þann sama 
og Dagur Kári 
Pétursson og 
Rúnar Rúnars-
son hafa sótt við góðan orðstír.

Skólinn er talinn einn sá besti í 
heiminum og aðeins sex upprenn-
andi leikstjórar komast inn í hann 
á tveggja ára fresti. Því er um 
mikinn heiður að ræða fyrir Hlyn. 
„Þetta er langt ferli. Það þarf að 
fara í mörg viðtöl og vinna mörg 
verkefni. Við vorum tvö hundruð 
fyrst en svo enduðum við sex.“ 
 - fb / sjá síðu 30 

Hlynur Pálmason leikstjóri:

Í fótspor Dags 
Kára og Rúnars

HLYNUR 
PÁLMASON

DAGMAR HEIÐDAL

Lét gamlan draum 
um vespu rætast
• sumar

            Í MIÐJU BLAÐSINS

Sígild rokkveisla 
í Laugardalshöll
Helstu rokkarar 
landsins sameina 
krafta sína á 
stórtónleikum.

FÓLK 22

Sex ára dvöl á Spáni lokið
Kristín Þorsteinsdóttir heldur 
upp á þjóðhátíðardaginn með 
flutningum.

FÓLK 30

Rótari Stones með workshopá Íslandi

Þakklát fyrir að eiga seinni hálfleikinn eftir 
Stærsti sigurinn að viðurkenna ósigur
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BLAÐ SAMTAKA ÁHUGAFÓLKS UM ÁFENGIS OG VÍMUEFNAVANDANN
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SÁÁ BLAÐIÐ

Stærsti sigurinn að 
viðurkenna ósigur
Blað Samtaka áhugafólks um áfengis- 
og vímuefnavandann
FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

ENN BLÍÐA   Í dag verður hægviðri 
eða hafgola. Bjartviðri en yfirleitt 
skýjað á Austurlandi. Hiti 8-16 stig, 
hlýjast til landsins.
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VIÐSKIPTI „Ég hafði ekki áhuga á að selja félagið 
útlendingum. Það gegnir mikilvægu hlutverki í 
samgöngum við útlönd og má segja að það sé hluti 
af sjálfstæði landsins,“ segir Einar Sveinsson, einn 
eigenda fjárfestingarfélaganna Máttar og Nausta 
og stjórnarmaður Icelandair Group. 

Íslandsbanki tók yfir 39 prósenta hlut félaganna 
í Icelandair Group í fyrradag og ræður bankinn nú 
tæpum helmingi í félaginu. 

Þegar halla tók undan fæti í íslensku efnahagslífi 
í fyrra sýndu nokkrir erlendir fjárfestar frá Banda-
ríkjunum og Evrópu áhuga á að kaupa hlutinn. 

Fjárfestarnir, sem kenndir eru við Engeyjarættina, 
vildu hins vegar ekki selja flugrekstrarfélagið úr 
landi og ákváðu því frekar að sitja hremmingar á 
fjármálamörkuðum af sér. 

Áhugi erlendu fjárfestanna fór aldrei svo langt að 
tilboð liti dagsins ljós. 

Verðmæti eignarhlutar beggja félaga í Icelandair 
Group fór úr 10,5 milljörðum króna í upphafi síð-
asta árs niður í fimm milljarða í árslok. Verðmiðinn 
stóð í 1,7 milljörðum króna þegar Íslandsbanki tók 
hlutinn yfir á mánudag.

  - jab / sjá Markaðinn

Erlendir fjárfestar höfðu áhuga á stórum eignarhlut í Icelandair Group:

Vildu ekki selja Icelandair úr landi

EFNAHAGSMÁL Breitt samráð sam-
taka launafólks, atvinnurek-
enda, ríkis og sveitarfélaga hófst 
formlega í gær með fundi þar 
sem starf næstu daga var skipu-
lagt. Verkefnið er að ná breiðri 
samstöðu um markvissa áætlun 
í efnahags-, kjara- og félagsmál-
um. Stefnt er á að niðurstaða liggi 
fyrir 9. júní. Á fundinum voru hátt 
í sextíu fulltrúar af gjörvöllum 
vinnumarkaðnum.

„Það eru mikil tíðindi fólgin 
í því að verið sé að setja í gang 
samflot allra þessara hagsmuna-
aðila, og að það sé vilji ríkistjórn-
ar að koma að því borði með þeim 
hætti sem forsætisráðherra ítrek-
aði við okkur, og endurspeglast í 
stjórnarsáttmálanum,“ segir Gylfi 
Arnbjörnsson, forseti ASÍ.

„Það eru mjög skiptar skoðanir 

uppi og ólíkir hagsmunir, en við 
verðum að vinna sameiginlega að 
því að finna lausnir á fjölmörgum 
vandamálum. Ef það tekst í breiðri 
sátt þá getur vel verið að niður-
staðan öðlist með tímanum heitið 
þjóðarsátt.“ Að baki þeirra félaga 
sem koma að borðinu með hinu 
opinbera standa um 150 þúsund 
Íslendingar, að sögn Gylfa.

Gylfi segir að nú fyrst sé hægt 
að hefja viðræður um kjarasamn-
inga á almennum vinnumarkaði. 
Endurskoðun samninga var skot-
ið á frest í byrjun árs vegna efna-
hagsástandsins og umsömdum 
launahækkunum frestað tíma-
bundið. Gylfi segist bjartsýnn á að 
hægt sé að finna viðunandi leiðir. 

Árni Páll Árnason félagsmála-
ráðherra sat fundinn og segir mjög 
mikilvægt og ánægjulegt að aðilar 

vinnumarkaðarins nálgist við-
fangsefnið af þessari ábyrgð.

„Og auðvitað kallar það þá 
á að stjórnvöld reyni að greiða 
fyrir þessu samráði,“ segir hann. 
Engin skilyrði hafi verið sett fyrir 
viðræðum.

Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins, segir að mikið sé undir. 
Fyrst sé framlenging kjarasamn-
inga. „Síðan erum við að reyna að 
fá opinbera geirann í þetta, svo 
það sé ákveðin samstaða um kjara-
þróun milli almenna og opinbera 
vinnumarkaðarins,“ segir hann.

„Svo vilja menn ræða hvaða 
möguleika atvinnulífið almennt 
séð hefur til að geta staðið við 
samningana og borgað út þess-
ar hækkanir. Einnig um mögu-
leika þess til að hafa fólk í vinnu. 

Þetta er allt saman að fara í gang 
núna.“

Vilhjálmur talar um stöðug-
leikasáttmála sem snúi að mark-
miðum í efnahagsmálum. „Þau 
snúa að verðbólgu, vöxtum, gengi 
og atvinnustigi. Við höfum líka 
lagt mikla áherslu á afnám gjald-
eyrishafta og að það verði fall-
ið frá fyrningarleiðinni og menn 
setjist yfir endurskoðun á lögum 
um stjórn fiskveiða án þess að 
hafa fyrirframgefin markmið eða 
tímasetningar.“ 

Einnig vilji SA fara yfir fyrir-
komulag bankanna, uppstokkun 
atvinnulífsins og eignarumsýslu 
ríkisins.

Líklegt þykir að hópur ráð-
herra verði myndaður til að sinna 
þessum viðræðum. Ekki náðist í 
forsætisráðherra.  - kóþ, shá

Stigið í átt til þjóðarsáttar
Félög í forsvari fyrir um 150 þúsund Íslendinga settust niður í gær og hófu viðræður. Stefnt er að breiðri 
samstöðu um áætlun í efnahags-, kjara, og félagsmálum. „Mikil tíðindi,“ segir forseti Alþýðusambandsins. 

Meistaraefni í 
Garðabæ?
Sagan segir að 

yfirgnæfandi 
líkur séu á því 
að Stjarnan 
verði Íslands-
meistari.

ÍÞRÓTTIR 26

HEIMSÓKNAR PÁFANS MINNST Í DAG Kórar Kristskirkju og Sankti Jósefskirkju undirbjuggu í gær tónleika til að minnast tuttugu ára 
afmælis heimsóknar Jóhannesar Páls páfa II. Í kvöld verða svo tónleikarnir í Kristskirkju og er ókeypis inn. Hilmar Örn Agnarsson 
stýrir.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Marjatta, funduð þið nokkrar 
sögur til næsta bæjar?

„Já, og alla leið yfir hafið.“ 

Digranesskóli heldur uppskeruhátíð 
í tilefni af lokum sagnaverkefnisins 
Sögur úr Evrópu. Nemendur völdu eina 
þjóðsögu og sendu myndskreytta til 
annarra landa. Marjatta Ísberg er kennari 
í Digranesskóla.

16 síðna blað SÁÁ
Sextán síðna blað Samtaka áhuga-
manna um áfengis- og vímuefna-
vandann, SÁÁ, fylgir Fréttablaðinu í 
dag. Í blaðinu er meðal annars sagt 
frá kókaín- og amfetamínfaraldri og 
aukinni ásókn eldra fólks á Vog.

ÚTGÁFA

UTANRÍKISMÁL Utanríkismálanefnd 
Alþingis ræðir í dag hvort hægt 
verði að koma á fundi nefndar-
innar, eða fulltrúa í henni, og 
Dalai Lama, þegar hann kemur 
hingað til lands. Fyrirspurn þar 
um kom frá þeim sem standa 
að komu Dalai Lama hingað til 
lands.

Árni Þór Sigurðsson, formaður 
nefndarinnar, segir um óform-
lega beiðni að ræða og nefndin 
muni ræða hana. Sjálfum finn-
ist honum sjálfsagt að hitta fólk 
og skiptast á skoðunum og óum-
deilanlega sé Dalai Lama mjög 
merkilegur maður.

Kínversk stjórnvöld hafa mót-
mælt því að fulltrúar ríkja hitti 
Dalai Lama, nú síðast við Obama 
Bandaríkjaforseta. - kóp

Utanríkismálanefnd Alþingis:

Fundar í dag 
um Dalai Lama

NÁTTÚRA Fjöldi fólks hefur eftir að 
hlýindin byrjuðu haft samband við 
meindýravarnir Reykjavíkurborg-
ar vegna geitunga sem nú þegar 
eru komnir á kreik. „Það hefur 
orðið sprenging frá því á fimmtu-
dag,“ segir Guðmundur Björnsson, 
rekstrarstjóri meindýravarna. „Við 
sinnum hins vegar ekki útköllum 
vegna geitunga svo við höfum bent 
fólki á að hringja í meindýraeyða á 
hinum almenna markaði.“

Ólafur Sigurðsson, oft kallað-
ur Kóngulóarmaðurinn, er einn 
slíkur. Fór hann í fyrstu útköllin 
í gær og kom þremur geitungabú-
um fyrir kattarnef; tveimur í Mos-
fellsbæ og einu í Hafnarfirði. „Þeir 
eru fljótir eftir kuldakastið og nú 
blossar þetta upp,“ segir Ólafur. 
En þótt geitungavertíðin sé rétt að 
hefjast hefur verið nóg að gera há 
honum frá því á fimmtudag. „Það 

hefur verið mikið að gera í kóngu-
lóareitrunum, þannig að sumarið 
er komið.“

Hann segir að ekki hafi verið 
mikið um geitunga síðasta sumar. 
„Þeir voru alls ekki nógu margir, 
ég er nú sennilega einn af örfá-
um til að súta það,“ segir hann 
kankvís.

En þótt Guðmundur og hans 
menn fari ekki í geitungaútköll 
hafa þeir ekki setið auðum hönd-
um. Í apríllok var byrjað að leita 
að mink á höfuðborgarsvæðinu og 
hafa þeir gómað 52 nú þegar, flesta 
á eyjunum hér í kring en þó nokkra 
í Elliðaárdal. - jse

Fimmtíu og tveir minkar veiddir á höfuðborgarsvæðinu frá því í apríllok: 

Geitungarnir eru komnir

KÓNGULÓARMAÐURINN AÐ STÖRFUM 
Ólafur tekur fyrsta geitungabú ársins en 
það var í Mosfellsbæ í gærkvöldi. Hann 

er einn fárra sem súta geitungaskort.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

NÁTTÚRUVERND Friðlandið í Þjórsár-
verum verður stækkað og friðun 
þess lokið hið fyrsta, samkvæmt 
stjórnarsáttmála nýrrar ríkis-
stjórnar. Nokkur styr hefur staðið 
um svæðið, en samkvæmt skipu-
lagi sem enn er við lýði er gert ráð 
fyrir lóni sem nær inn fyrir núver-
andi friðland.

Mismunandi hugmyndir liggja 
fyrir um stækkun friðlandsins, 
til að mynda að stækka það aðal-
lega til vesturs og norðurs. Önnur 
gerir ráð fyrir stækkun í suður. 
Norðlingaöldur eru fyrir sunnan 
núverandi friðland.

Gefið hefur verið út virkjana-
leyfi fyrir Norðlingaölduveitu, 
en úrskurður setts umhverfisráð-
herra, Jóns Kristjánssonar árið 
2003 hefur orðið til þess að fram-
kvæmdin hefur ekki komist inn á 
skipulag. Þorsteinn Hilmarsson, 
upplýsingafulltrúi Landsvirkjun-
ar, segir að fyrir vikið gildi þarna 
eldra skipulag sem geri ráð fyrir 
mun stærra og umfangsmeira 
mannvirki en menn hafi hugsað 
fyrir Norðlingaölduveitu.

Þorsteinn segir Landsvirkjun 
hafa lagt verkefnið til hliðar með 
stjórnarsamþykkt fyrir nokkrum 
árum. Formlegt leyfi sé þó enn til 
staðar. Hann segir miklu fé hafa 
verið eytt í rannsóknir og undir-
búning í gegnum árin.

Björgólfur Thorsteinsson, for-
maður Landverndar, fagnar mjög 
fyrirhugaðri stækkun friðlands-
ins. Hann segir þetta gamalt bar-
áttumál sem verið hafi í deiglunni 
síðan um 1970. Björgólfur segir 
mikilvægt að breyta friðlandinu. 
Markalínur núverandi friðlands 

séu ákveðnir punktar teiknaðir á 
blað óháð þeim landslagsheildum 
sem eru á svæðinu.

„Við fengum á sínum tíma 
erlenda sérfræðinga sem meðal 

annars hafa metið landsvæði fyrir 
UNESCO (Menningarmálastofn-
un Sameinuðu þjóðanna). Þeim 
fannst svæðið gríðarlega merki-
legt og hvöttu okkur til að sækja 
um að það færi inn á heimsminja-
skrá. Þar voru þeir að ræða stærra 
svæði, Suðurhluta Hofsjökuls og 
allt að Kerlingarfjöllum.“

Björgólfur segir málið þó ekki 
vera í höfn þar sem Landsvirkjun 
hafi enn virkjanaleyfi. Það hafi þó 
mikla vigt að þetta sé í stjórnar-
sáttmálanum og hann vonast til 
að stjórnarflokkarnir nýti þing-
meirihlutann til að klára málið 
sem fyrst. kolbeinn@frettabladid.is

Friðland í Þjórsár-
verum mun stækka
Friðlandið í Þjórsárverum verður stækkað og rammaáætlun um náttúrusvæði 
lokið sem fyrst samkvæmt stjórnarsáttmálanum. Landsvirkjun enn með virkj-
anaréttindi á svæðinu. Landvernd fagnar fyrirhugaðri stækkun friðlandsins.

BJÖRGÓLFUR 
THORSTEINSSON

ÞORSTEINN 
HILMARSSON

ÞJÓRSÁRVER Í stjórnarsáttmálanum er kveðið á um stækkun friðlandsins í Þjórsár-
verum. Landsvirkjun hefur virkjanaleyfi fyrir Norðlingaölduveitu rétt sunnan við 
núverandi friðland.

FERÐALÖG „Við áttum alveg eins 
von á einhverjum samdrætti í 
útskriftarferðunum. Við finnum 
hins vegar litlar breytingar á 
milli ára,“ segir Tómas Gestsson, 
framkvæmdastjóri Heimsferða.
Menntskælingar virðast því ekki 
ætla að láta kreppuna skemma 
fyrir sér gleðina heldur flykkjast 
til sólarlanda í sumar.  

Forsvarsmenn Ferðaskrifstofu 
Íslands, sem rekur Úrval-Útsýn, 
Plúsferðir og Sumarferðir, hafa 
svipaða sögu að segja. 

Vinsælustu áfangastaðir mennt-
skælinga í ár eru Mæjorka, Costa 
del Sol, Tenerife og Marmaris. 
 - hhs / sjá Allt

Tími útskriftarferðanna:

Hætta ekki við 
sólarferðirnar

MARMARIS Menntskælingar láta ekki 
kreppuna hafa áhrif á sig heldur flykkj-
ast í útskriftarferðir í sumar.  

FÓLK Búslóðaflutningum frá 
Íslandi hefur fjölgað um helm-
ing á milli ára og jafngildir því 
að daglega flytji að minnsta kosti 
ein fjölskylda til annars lands, að 
því er fram kom í fréttum Stöðv-
ar tvö í gærkvöldi.

Hjá Eimskip fór þegar að bera 
á fjölgun búslóðaflutninga í byrj-
un ársins og í apríl hafði orðið 
helmingsaukning miðað við 
sama mánuð í fyrra. Frá áramót-
um hefur félagið flutt alls 151 
búslóð, sem eru 38 að meðaltali 
á mánuði. Það þýðir að rúmlega 
ein fjölskylda flytur hvern dag 
af landi brott. 

Flestir sem flytja búslóð sína 
eru Íslendingar en einnig útlend-
ingar sem hafa búið á Íslandi um 
árabil. Vinnumálastofnun gerði 
ráð fyrir landflótta þegar kæmi 
fram á vorið og eru vísbending-
ar um að þær spár séu að ganga 
eftir.

Búslóðaflutningar aukast:

Íslendingar 
flýja land

Erill hjá slökkviliðinu
Töluverður erill var hjá slökkvi- og 
sjúkraliðinu á höfuðborgarsvæðinu 
í gær. Slökkvibílar voru kallaðir út 
fjórum sinnum. Í öllum tilfellum var 
þó um minni háttar atvik að ræða. Þá 
hafa sjúkraflutningamenn farið í 42 
flutninga.

LÖGREGLUMÁL

STJÓRNMÁL Ríkisendurskoðun á að 
gera úttekt á fjárreiðum stjórn-
málaflokka frá árinu 1999 til árs-
ins 2006, þegar ný lög um fjármál 
stjórnmálaflokka tóku gildi.

Jóhanna Sigurðardóttir forsæt-
isráðherra skipaði í gær nefnd 
sem endurskoða á lög um fjármál 
stjórnmálaflokkanna. Nefndinni 
verður jafnframt falið að hafa 
milligöngu um úttekt Ríkisendur-
skoðunar.

Fram kemur í tilkynningu frá 
forsætisráðuneytinu að Ríkis-
endurskoðun eigi að skila sem 
fyrst samræmdum niðurstöðum 
um heildarfjárreiður flokkanna á 
árabilinu.  - bj

Skoða fjármál allt frá 1999:

Fjármál flokka 
í endurskoðun

KÓPAVOGUR Bæjarmálaráð Fram-
sóknarflokksins í Kópavogi ræddi 
hugsanleg samstarfsslit meiri-
hlutans á fundi í gær. Tilefnið er 
fréttir af greiðslum til fyrirtækis 
dóttur Gunnars Birgissonar bæj-
arstjóra. Þær nema fimmtíu millj-
ónum króna á tíu árum.

Á fundinum var fullyrt að 
greiðslurnar væru ólöglegar, og 
að slíkt eigi ekki að tíðkast lengur. 
Framsókn hafi farið í mikla endur-
skoðun á þessum forsendum og nú 
ætti forysta Sjálfstæðisflokksins 
ef til vill að taka á málunum.

„Þetta voru töluvert meiri við-
skipti en ég gerði mér grein fyrir. 
Þarna eru reikningar sem ég kann 

ekki að skýra,“ segir Ómar Stef-
ánsson, formaður bæjarráðs. Sem 
stendur sé ekki í pípunum að slíta 

samstarfinu, fyrst verði endur-
skoðendur að ljúka yfirferð sinni.

Gunnar Birgisson bæjarstjóri 
segir að sér detti ekki í hug að 
segja af sér til að liðka fyrir mál-
unum. „Ég fagna hinsvegar þess-
ari úttekt endurskoðandans. Með 
henni mun allt koma í ljós og ég 
kvíði því ekki. Þvert á móti fagna 
ég því.“

Gunnar segir málið sett fram í 
pólitískum tilgangi. Svona útspil 
komi á þriggja til fjögurra ára 
fresti. Spurður af hverju Ómar 
Stefánsson staðnæmist við útspilið 
núna, segir Gunnar: „Er eitthvert 
hik á honum? Ég hef ekki heyrt 
það.“  - kóþ, jse

Bæjarmálaráð Framsóknar fjallaði um fimmtíu milljónir til dóttur bæjarstjórans:

Ræddi samstarfsslit í Kópavogi

SKÁLAÐ Á GÓÐRI STUND Þeir Gunnar og 
Ómar hafa starfað saman í áraraðir, en 
nú ræða framsóknarmenn stjórnarslit.

SPURNING DAGSINS



Heima er bezt! Þessi gómsætu kjúklingaspjót eru kennd við hina syngjandi kátu gangnamenn 
Skagafjarðar en þó má neyta þeirra í hvaða lofthæð sem er. Kjúklingapylsurnar eru einstaklega 
fitulitlar þannig að þetta er sko grillmatur sem má háma í sig með góðri samvisku! 

Íslensk kúrekasp jót 

8 Holta kjúklingapylsur
8 Holta BBQ vængir 
(fást tilbúnir)
8 sneiðar Holta kjúklinga-
skinka, fersk eða reykt 
Hraustlegt brauð til að 
stinga prjónunum í

4 stórir tómatar
8 sveskjur
4 beikonsneiðar (má sleppa)
8 heilir sveppir 
1 maísstöngull
Barbeque sósa & Mango 
jalapeño sósa (frá Hot Spot), 
eða önnur uppáhaldssósa

FARIÐ SVONA AÐ:  Skerið pylsurnar í þrennt, tómatana 
í helminga og maísinn í sneiðar. Rúllið upp skinkunni, vefjið 
beikoni um sveskjurnar, þræðið allt á prjóna, penslið með 
barbequesósu og grillið á báðum hliðum. Soðnar kartöflur 
eru líka fyrirtak á pinnana. Stingið grillpinnanum í brauðið 
góða og berið þannig fram. Gott að rífa svo brauðið niður 
og dýfa því í sósurnar. Uppskriftin er úr Holtabæklingnum 
„Umhverfis heiminn í 14 réttum með Áslaugu Snorradóttur“.

Fyrir 4 (mjög svanga)

* Fleiri frábærar kjúklingauppskriftir á www.holta.is *

HOLTA byggir á áratugalangri reynslu, leggur mikinn metnað 
í gæðastjórnun og er stöðugt að auka fjölbreytni í vöruúrvali. 
Íslenskir neytendur hafa í viðhorfskönnunum valið Holta kjúkling 
sem vinsælasta ferska kjúklinginn. 
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Minna kólesteról

www.ms.is

Benecol er náttúrulegur 
mjólkurdrykkur sem 

lækkar kólesteról í blóði.

Mikilvægt er að halda 
kólesterólgildum innan 
eðlilegra marka því of

hátt kólesteról í blóði er 
einn helsti áhættuþáttur 

kransæðasjúkdóma.

Ein flaska á dag dugar 
til að ná hámarksvirkni.

SKATTAMÁL „Staða skattayfirvalda 
er sterkari eftir þennan samn-
ing og það eru auknar líkur á að 
við getum aflað nauðsynlegra 
upplýsinga sem nýtast við rann-
sókn mála sem tengjast eyjun-
um,“ segir Skúli Eggert Þórðar-
son ríkisskattstjóri.  

Íslensk stjórnvöld undirrituðu 
í gær samning við Bresku Jóm-
frúreyjarnar um upplýsingaskipti 
á sviði skattamála. Eyjarnar, og 
þeirra á meðal eyjan Tortola, eru 
á lista yfir þekkt skattaskjól. Skúli 
segir að hægt sé að ganga út frá 
því sem vísu að skattundanskot í 
gegnum félög skrásett erlendis 
séu stór hluti af skattsvikum hér 
á landi og hafi farið mjög vaxandi 
undanfarin ár.

Skúli segir að embættið sé að 
kanna eignarhald og uppruna 
nokkur hundruð félaga sem teng-
ist eyjunum. „Við erum að athuga 
hvað og hverjir standa að baki 
þessum félögum. Okkar vinna er 
hins vegar ekki komin á það stig 
að um eiginlega rannsókn sé að 
ræða. Ef ástæða þykir til verður 
málum svo vísað áfram til frekari 
rannsóknar.“

Félögin sem um ræðir segir 
Skúli tvenns konar. „Annars 
vegar eru þetta á þriðja hundrað 
félög sem við höfum fundið erlend-
is með ýmsum ráðum. Síðan eru 
þetta aðilar sem hafa verið hér á 
landi í bankaviðskiptum og hafa 
fengið tímabundna kennitölu. 
Þessi félög eru einnig tvö til þrjú 
hundruð talsins.“ Eins og komið 
hefur fram í fréttum hafa eignar-
tengsl margra félaga verið rakin 
til íslenskra banka og athafna-

manna. Skatta-
yfirvöldum 
hefur annars 
gengið illa að 
fá upplýsingar 
um eignarhald 
þessara félaga 
og flókið er að 
grafast fyrir 
um hver starf-
semi þeirra yfir-
leitt er. Því hafa 

vaknað grunsemdir um að félög-
in hafi gagngert verið stofnuð til 
undandráttar.

Sjálfstæð rannsókn á skattsvik-
um hefur ekki farið fram á Íslandi 
síðan árið 2004. Þá töldust skatt-
svik vera fimmtíu til sextíu millj-
arðar króna á verðlagi dagsins í 

dag. „Mér finnst ekkert ósennilegt, 
í kjölfar alls þess sem taka verður 
á núna, að menn geri nýja athugun 
á skattsvikum. Ég treysti mér ekki 
til að meta hversu há upphæðin er 
en ég fullyrði að þessi undanskot 
hafa aukist meir en það sem má 
kalla venjulega dulda atvinnu-
starfsemi.“   

Indriði H. Þorláksson, sem 
hefur fjallað ítarlega um skatt-
svik og eignarhald félaga sem 
tengjast þekktum skattaskjólum, 
segir alveg ljóst að skattsvik hafi 
aukist að mun eftir að möguleikar 
opnuðust á stofnun félaga í skatta-
skjólum, eða eftir að „aflandsból-
an hófst“. „Þetta var eins og opinn 
krani,“ segir Indriði. 

 svavar@frettabladid.is

Skattaskjól tengjast 
meirihluta svikanna
Ríkisskattstjóri hefur tæplega 500 félög til athugunar vegna tengsla við þekkt 
skattaskjól. Skattsvik eru talin tengjast aflandsfélögum að stórum hluta. Stjórn-
völd hafa gert samning um upplýsingaskipti á sviði skattamála.

SKÚLI EGGERT 
ÞÓRÐARSON

FRÁ LÚXEMBORG Lúxemborg hefur verið nefnt í tengslum við umræðu um skatta-
skjól og peningaflutninga úr landi.   FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Magnús L. Sveinsson, forseti borgar-
stjórnar Reykjavíkurborgar árin 1985 
til 1994, var sá sem opnaði Húsdýra-
garðinn hinn 19. maí árið 1990 en 
ekki Davíð Oddsson eins og sagt var í 
blaðinu í gær.

LEIÐRÉTTING

SRÍ LANKA, AP Forseti Srí Lanka, 
Mahinda Rajapaksa, lýsti því 
formlega yfir í gær að landið hefði 
nú verið „frelsað undan hermdar-
verkum aðskilnaðarsinna,“ eftir 
að myndir af líki stofnanda og 
leiðtoga Tamílatígranna, Velu-
pillai Prabhakaran, voru sýndar 
í ríkissjónvarpinu. 

Í sigurræðu sinni á þjóðþinginu 
í Colombo reyndi Rajapaksa að 
tala líka til tamíla er hann greip 
til þess að ávarpa þá á þeirra eigin 
tungu. „Markmið okkar var að 
frelsa tamílsku þjóðina úr klóm 
[uppreisnarmanna]. Nú verðum 
við öll að lifa sem jafningjar í 
þessu frjálsa landi,“ sagði hann. 

Í ríkissjónvarpinu voru sýndar 
óskýrar myndir af líki sem líktist 

Prabhakaran, íklæddu dökkgræn-
um felulita-herbúningi, liggjandi 

á börum á jörðinni. Blár klútur 
hafði verið lagður á höfuð hans, 
að því er virðist til að breiða yfir 
gat eftir byssukúlu. Opin augu 
hans störðu stjörf beint fram. 

„Fyrir nokkrum klukkustund-
um fannst lík hryðjuverkaleiðtog-
ans Prabhakarans, sem rústaði 
þessu landi, á vígvellinum,“ sagði 
Sarath Fonseka, yfirhershöfðingi 
stjórnarhersins. 

Samkvæmt yfirlýsingu frá 
ríkisstjórninni bar Vinayaga-
moorthi Muralitharan, fyrrver-
andi foringi í liði Tamílatígra 
sem sagði skilið við hreyfinguna 
og er nú ráðherra í ríkisstjórn-
inni, kennsl á líkið.   - aa

LÍKIÐ SÝNT Srí Lanka-búi fylgist með sjónvarpsútsendingu þar sem lík leiðtoga Tam-
ílatígra, Velupillai Prabhakaran, er sýnt því til sönnunar að hann sé allur. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Forseti Srí Lanka segir eyjuna nú vera „frelsaða undan hermdarverkum aðskilnaðarsinna“ og biðlar til tamíla:

Kennsl sögð borin á lík tígraleiðtogans
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Á MORGUN 
Hægviðri.

13
FÖSTUDAGUR

5-10 SV-til, annars 3-8 m/s. 
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BREYTINGAR Á 
VEÐRI Í KORTUNUM  
Nú eru að koma inn 
í kortin töluverðar 
breytingar á veðri. Á 
morgun má búast við 
smáskúrum suðvest-
anlands en síðan 
kemur lægð upp að 
landinu á föstudags-
kvöld og frá henni fer 
að rigna aðfaranótt 
laugardagsins. Á laug-
ardag og sunnudag 
eru horfur á rigningu 
eða skúrum sunnan 
og vestan til, annars 
þurrt að mestu.

1

8 11

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

SLYS Átján ára piltur slasaðist 
alvarlega í vinnuslysi í Garði í 
gærmorgun. Pilturinn er starfs-
maður verktaka sem var að vinna 
að viðbyggingu við grunnskóla 
bæjarins. Samkvæmt upplýsing-
um frá lögreglu var verið að hífa 
steypumót í krana þegar vír slitn-
aði og mótið lenti ofan á piltinum.

Pilturinn var fluttur í snarhasti 
á Landspítalann í Fossvogi. Hann 
er höfuðkúpubrotinn, fótbrotinn 
og með áverka í andliti og á hönd-
um. Hann er þó ekki talinn í lífs-
hættu. Honum var haldið sofandi 
í öndunarvél í gær og fór í aðgerð 
síðdegis. - sh

Varð undir steypumóti í Garði:

Mikið meiddur 
eftir vinnuslys

KÍNA, AP Talsmaður kínverska 
utanríkisráðuneytisins varði í gær 
harkalegar aðgerðir kínverskra 
yfirvalda er þau kváðu niður með 
ofbeldi mótmæli lýðræðissinna 
á Torgi hins himneska friðar í 
Peking fyrir tuttugu árum. 

Talsmaðurinn, Ma Zhaoxu, 
leiddi hjá sér spurningu erlends 
blaðamanns um nýútkomnar 
endurminningar Zhao Ziyang, 
sem á þessum tíma var einn af 
leiðtogum kínverska Kommún-
istaflokksins en var rekinn úr 
honum fyrir að vilja ekki styðja 
þá ákvörðun að beita hörku til að 
binda enda á mótmælin, sem var 
síðan gert 3.-4. júní 1989. Hundr-
uð, jafnvel þúsundir manna létu 
lífið í aðgerðunum. - aa

Torg hins himneska friðar: 

Kínastjórn ver 
aðgerðirnar

ELDFIMAR ENDURMINNINGAR Maður 
les bók sem skrifuð er upp úr dagbókum 
Zhao Ziyang heitins, sem var einn af 
leiðtogum Kommúnistaflokks Kína en var 
fangelsaður árið 1989. NORDICPHOTOS/AFP

Breyting á þingnefndum
Tilkynnt var á Alþingi um manna-
breytingar Samfylkingar í tveimur 
nefndum. Skúli Helgason fór úr 
fjárlaganefnd og í heilbrigðisnefnd. 
Oddný G. Harðardóttir fór á móti úr 
heilbrigðisnefnd og í fjárlaganefnd. 

ALÞINGI

Styrkur til náms í Japan 
Styrkur í boði japanska ríkisins verður 
veittur tveimur íslenskum ríkisborgur-
um. Styrkurinn er til rannsóknarnáms 
á framhaldsstigi í Japan. Styrkirnir 
verða í boði frá og með apríl 2010.

MENNTAMÁL

ALÞINGI Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson spurði Steingrím J. Sig-
fússon fjármálaráðherra hvort 
ætti að upplýsa þjóðina hver raun-
veruleg staða efnahagsmála væri 
með því að segja frá því hvað 
kæmi fram í skýrslu Wyman um 
stöðu bankanna. Í henni kæmi 
fram  staða þeirra fyrirtækja sem 
lánað hefði verið til. 

Steingrímur sagði sjálfsagt að 
taka það til skoðunar að heimila 
þinginu að fá aðgang að þessum 
upplýsingum. Þarna væru þó um 
mikla fjárhagslega hagsmuni að 
tefla með því að ná hagstæðum 
uppgjörsamningum milli gömlu 
og nýju bankanna. Því væri unnið 
samkvæmt ákveðnu ferli, sam-
kvæmt erlendri ráðgjöf. - ss

Staða banka og fyrirtækja:

Framsókn vill 
upplýsingar

GENGIÐ 19.05.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 212,7261
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 126,97  127,57

 196,73  197,69

 173,11  174,07

 23,244  23,38

 19,806  19,922

 16,555  16,653

 1,3181  1,3259

 193,16  194,32

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



HLJÓMTÆKI OG HÁTALARAR MEÐ ALLT AÐ 25% AFSLÆTTI

1971 - 2009 www.sm.is ALLAR GERÐIR

KORT

VOR ÚTSALA
ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR
42" SJÓNVÖRP MEÐ ALLT AÐ 

100 ÞÚSUND KRÓNA AFSLÆTTI 

FULLT VERÐ 3.490

MARGAR GERÐIR

TILBOÐ 1.990

ALLT AÐ 60% 
AFSLÁTTUR

ÚTVARPSTÆKI

HEYRNARTÓL

AFSL. 43%

VERÐ FRÁ 4.990

VERÐ FRÁ 12.990

STAFRÆNIR 
MYNDARAMMAR

STAFRÆNAR 
MYNDAVÉLAR
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ALÞINGI Frumvarp um stofnun 
eignaumsýslufélags var afgreitt til 
efnahags- og skattanefndar í gær 
eftir fyrstu umræðu. Steingrím-
ur J. Sigfússon fjármálaráðherra, 
sem mælti fyrir frumvarpinu, 
sagði mikilvægt að klára málið nú 
á sumarþingi. Tilgangurinn væri 
að endurskipuleggja þjóðhagslega 
mikilvæg fyrirtæki, en samkvæmt 
frumvarpinu eru það fyrirtæki sem 
„sinnir svo mikilvægum almanna- 
eða öryggishagsmunum að stöðv-
un þess um lengri eða skemmri 
tíma muni valda verulegri röskun 
í þjóðfélaginu öllu“. 

Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son, formaður Framsóknarflokks-
ins, spurði fjármálaráðherra hvers 
vegna nauðsyn væri að stofna slíkt 
hlutafélag, þar sem bankarnir 
hefðu þegar slík umsýslufélög.  

Steingrímur svaraði því til að 
nauðsynlegt væri að stofna slíkt 
félag, ef í einhverjum tilvikum væri 
talið hagkvæmara að leysa vanda-
mál fyrirtækja innan þess, frekar 
en innan bankanna, til dæmis ef 
fyrirtæki væri með lán hjá mörg-
um bönkum og flókið að sjá hver 
þeirra ættu að taka forystu. 

Það ætti þó að vera í undantekn-
ingartilvikum sem mál fyrirtækja 
yrðu leyst innan þessa félags. 
„Fyrstu hugmyndir voru að þetta 
gengi lengra,“ sagði Steingrímur og 
minnti á hugmyndir um að fimmt-
án stærstu fyrirtæki hvers banka 
rynnu inn í slíkt eignaumsýslufélag. 
„En ég sagði nei.“

Framsóknarmenn gagnrýndu 
einnig að lítið samráð hefði verið 
haft við aðila atvinnulífsins, sem 
gagnrýndu svipað frumvarp sem 

var til umræðu á Alþingi á vor-
þingi. Þá gagnrýndu þeir einnig að 
það væri fjármálaráðherra sem til-
nefndi stjórnarmenn félagsins, en 
það gæti leitt til frekari tenginga 
stjórnmála og viðskiptalífs, sem 
og að ekki væru takmörk fyrir því 
hvernig félagið gæti skuldbund-
ið ríkissjóð í endurskipulagningu 
fyrirtækja. 

„Eitt af því sem ríkisstjórnin 

leggur áherslu á er að þarna sé 
fagleg forysta og þessu verði hald-
ið armslengd frá pólitíkinni,“ segir 
Helgi Hjörvar, formaður efnahags- 
og skattanefndar. 

Hann segir að frumvarpið hafi 
tekið breytingum frá fyrra þingi, 
en á von á aðilum atvinnulífisins til 
fundar við nefndina á föstudag til 
að ræða frumvarpið.

 svanborg@frettabladid.is

Á að leysa vandamál 
of flókin fyrir banka
Eignaumsýslufélag ríkisins á að leysa vandamál þjóðhagslega mikilvægra fyrir-
tækja þegar vandamálin eru of flókin fyrir einn banka. Undantekning frekar 
en regla. Stjórnarandstaðan gagnrýnir skort á samráði og tilgang félagsins. 

STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON Ekki tókst að koma frumvarpi um eignaumsýslufélag 
í gegnum vorþing. Reyna á aftur nú á sumarþingi þegar ríkisstjórnin er komin með 
meirihluta á þingi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
víkur hefur framlengt gæsluvarð-
hald yfir tveimur mönnum sem 
réðust inn á heimili eldri hjóna á 
Arnarnesi í lok apríl, héldu þeim í 
gíslingu og rændu þau. Mennirn-
ir munu samkvæmt úrskurðinum 
sitja inni til 16. júní hið minnsta.

Rannsókn málsins er lokið, að 
sögn Friðriks Smára Björgvins-
sonar yfirlögregluþjóns, og hefur 
það verið sent Ríkissaksóknara 
til ákærumeðferðar. Ríkissóknari 
ákveður hvort þrjár stúlkur 
sem biðu úti í bíl á meðan ránið 
var framið verða ákærðar fyrir 
hlutdeild í brotinu.  - sh

Arnarnesræningjarnir tveir:

Bíða ákæru 
í fangaklefa

RÆNINGJARNIR Mennirnir voru hand-
teknir tveimur dögum eftir ránið og 
úrskurðaðir í varðhald. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LÖGREGLUMÁL Hjólreiðaeigendur 
sem hafa sleikt sólina undan-
farna dag í sólinni á Ylströnd-
inni hafa margir hverjir snúið 
til baka reiðhjóli fátækari. „Svo 
virðist sem einhverjir óheiðar-
legir menn leiti lags meðan fólk-
ið er að sóla sig og steli reið-
hjólunum,“ segir Sigurbjörn 
Jónsson, varðstjóri lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu. 

„Það hafa fjölmargir haft sam-
band við okkur út af þessu, ég 
veit um ein fimm hjól sem voru 
tekin í gær en þau gætu þess 
vegna verið helmingi fleiri,“ 
segir hann. Hann segist gruna 
að menn taki hjólin til að selja 
þau. Í einhverjum tilfellum hafa 
þjófarnir ekki náð hjólinu en 
tekið aukabúnað sem fylgir því.

 - jse

Þjófar við Ylströndina:

Hjólin hverfa 
við ströndina

Horfðir þú á stefnuræðu forsæt-
isráðherra?
Já 24% 
Nei 76%

SPURNING DAGSINS Í DAG

 Ertu búinn að fara á 
ylströndina í ár?

Segðu skoðun þína á vísir.is

ATVINNA Miðstöð fyrir ungt fólk í 
atvinnuleit verður komið á lagg-
irnar í Reykjavík en tillaga þess 
efnis var samþykkt á fundi borg-
arstjórnar í gær. Leitað verður 
eftir samstarfi við Lýðheilsustöð, 
Rauða krossinn og menntamála-
ráðuneytið með það að mark-
miði að fá Austurbæjarbíó að láni 
og starfrækja þar miðstöð fyrir 
ungt fólk í atvinnuleit. Húsið 
verður opið í sumar en mögulega 
lengur ef vel gengur. 

Markmiðið með þessu er að 
virkja frumkvæði og sköpunar-
kraft ungmenna í Reykjavík með 
því að skapa þeim vettvang til að 
koma hugmyndum sínum í fram-
kvæmd. Svandís Svavarsdóttir, 
umhverfisráðherra og fráfarandi 
borgarfulltrúi VG, bar tillöguna 
upp.  - sbt

Ungmenni í Austurbæjarbíói:

Miðstöð fyrir 
ungmenni í 
atvinnuleit

Barnalist í Gerðubergi
Sýning á verkum hátt í þrjú þúsund 
barna verður opnuð í menningar-
miðstöðinni Gerðubergi um helgina. 
Börnin hafa í vetur tekið þátt í verk-
efni umboðsmanns barna þar sem 
þau tjá sig í myndrænu og rituðu máli 
hvernig það er að vera barn á Íslandi.

MENNING

DÝRAHALD Bryndís Stefánsdóttir, 
íbúi í Grafarholti, er afar ósátt 
við það að kattargildra skuli hafa 
verið sett við bæinn að Laxalóni, 
um tvö hundruð metrum frá heim-
ili hennar, en þar eru hænur úti á 
túni. „Mér finnst það vera siðlaust 
að vera með kattargildur rétt fyrir 
framan hænur sem ganga lausar,“ 
segir hún en hennar köttur lenti í 
þessari gildru í vikunni. „Ég skil 
það vel að það verði að veiða ketti 
í gildrur ef þeir eru til vandræða 
en kötturinn minn væri ekki að 
fara þarna nema vegna þess að 
þar eru hænur.“ Hún segir að kött-
ur sinn hafi verið týndur í nokkr-
ar klukkustundir. Síðan hafi henni 

borist símtal frá Kattholti þangað 
sem hann var sendur. „Svo þarf 
ég að borga sekt sem er allavega 
yfir tíu þúsund út af þessu,“ segir 

hún. Hún segir hins vegar að hann 
hafi ekki verið með örmerki líkt 
og reglur gera ráð fyrir.

„Það sem heyrir undir mig eru 

ekki hænurnar heldur það að þjón-
usta borgarbúa,“ segir Guðmund-
ur Björnsson, rekstrarstjóri mein-
dýravarna Reykjavíkurborgar. 
„Ef einhver þeirra verður fyrir 
óþægindum af völdum katta og 
hringir í mig þá á ég að sinna því. 
Búrið var lagt og köttur handsam-
aður sem ekki var merktur sam-
kvæmt reglum um kattarhald í 
Reykjavík og því var hann sendur 
á Kattholt.“

Bjarni Ásgeirsson, íbúi á Laxa-
lóni, segist vera með „tvær, þrjár“ 
hænur við bæinn. Hann hafi ekki 
kvartað undan ketti Bryndísar 
en reyndar séu villikettir tíðir í 
grendinni. - jse  

Íbúi í Grafarholti ósátt við að kattargildra skuli lögð hjá hænsnum við bæinn að Laxalóni:

Segir köttinn hafa verið ginntan í gildru

BRYNDÍS MEÐ LAXALÓN Í BAKSÝN Þarna á hæðinni er köttur Bryndísar vanur að 
vafra um en svo hefur hann freistast til að kíkja á hænurnar á Laxalóni en sú ferð 
endaði á Kattholti. FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

KÓPAVOGUR

Fá lánaða tvinnbíla
Bæjarráð Kópavogs samþykkti á 
síðasta fundi sínum, að ráðleggingu 
umhverfisráðs, að þekkjast boð 
Toyota á Íslandi um að fá lánaðar til 
reynslu þrjá tvinnbíla af Toyota Prius 
gerð. Bærinn fær bílana til umráða 
í hálfan mánuð. Málinu var vísað til 
afgreiðslu bæjarstjóra. 

KJÖRKASSINN

Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is
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Nú eru allar
Siemens þvottavélar
á tilboðsverði.

Láttu sjá þig og
gerðu góð kaup.

Sama hvernig viðrar,
– þú getur alltaf reitt þig á Siemens.
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1 Hve mikið af þýfi á leið til 
Litháens og Póllands tók tollur-
inn í fyrra?

2 Hvaða lið er í efsta sæti úr-
valsdeildar í knattspyrnu karla 
hér á landi?

3 Hvaða eðalpönksveit sendi á 
dögunum frá sér skífuna Tapír?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

AUSTURSÍÐA 2 – LAGER/VERSLUNARHÚSNÆÐI
Um er að ræða 5400 fm húsnæði að Austursíðu 2 á Akureyri. Húsnæðið er gott lager- og 
iðnaðarhúsnæði, en hefur mikla möguleika sem verslunarhúsnæði. Á húsinu eru innkeyrsluhurðir 
og næg bílastæði eru við húsið. Mögulegt að leigja hluta af húsnæðinu eða allt frá um 1000 fm. 

Húsnæðið er laust til afhendingar í sumar.

TIL LEIGU Á AKUREYRI
Nánari upplýsingar fást hjá Erni Kjartanssyni, ovk@landicproperty.is, 
í síma 825-9000 eða hjá Ingu Rut Jónsdóttur, irj@landicproperty.is, 
í síma 660-6828.

Kringlunni 4–12        103 Reykjavík          www.landic.is

BRETLAND, AP Michael Martin, for-
seti neðri deildar breska þings-
ins, sagði af sér í gær í kjölfar 
harðrar gagnrýni á þátt hans í 
svonefndu fríðindahneyksli þing-
manna. Hann sá sig knúinn til þess 
að víkja til þess að „viðhalda ein-
ingu í þinginu,“ að eigin sögn. Þetta 
er í fyrsta sinn í yfir 300 ár sem 
breskur þingforseti er neyddur til 
að víkja úr þessu mikla virðingar-
embætti sem á rætur sínar að rekja 
til ársins 1376. 

Þó að Martin væri sjálfur ekki 
sakaður um misnotkun á fé skatt-
greiðenda í eigin þágu var honum 
legið á hálsi fyrir að hafa skapað 
andrúmsloft þar sem þingmenn 
gátu komist upp með slíka mis-
notkun. Uppljóstranir um að þing-
menn hafi fengið þingið til að end-
urgreiða þeim útgjöld á borð við 
afborganir af húsnæðislánum sem 
voru löngu greidd upp, fyrir kaup 
á dýrum innanstokksmunum og 
hreinsun á síki í kringum sveitaset-
ur hafa valdið mikilli reiði meðal 
almennings í Bretlandi og endur-

nýjað með tvíefldum krafti kröfur 
um grundvallarendurskoðun þess 
fríðindakerfis þingmanna sem slík-
ar endurgreiðslur voru hluti af. 

Martin sagði í gær að hann myndi 
víkja úr embætti hinn 21. júní 
næstkomandi, svo að þinginu gæf-
ist ráðrúm til að kjósa eftirmann 
hans. Fimmtán þingmenn skor-
uðu á Martin á mánudag að segja 
af sér. Hann vísaði því í fyrstu á 
bug en tilkynnti síðan í gær fram-
angreinda ákvörðun sína. 

Martin er þingmaður Verka-
mannaflokksins frá Glasgow og 
hefur gegnt stöðu þingforseta frá 
því árið 2000. Strax og fyrstu upp-
lýsingarnar komu upp á yfirborðið 
sem síðan urðu að endurgreiðslu-
hneykslinu var Martin gagnrýnd-
ur fyrir að reyna að hindra að upp-
lýsingar yrðu birtar um fjármál 
þingmanna og fyrir að leiða hjá 
sér áköll um að því fríðindakerfi 
yrði breytt. 

Þingmenn sem bera blak af Mart-
in segja að hann sé að taka á sig 
skellinn fyrir fégræðgi annarra; 
margir þingmenn hafi verið mjög 
tregir til að láta birta upplýsing-
ar um fjármál þeirra og hann hafi 
talið það vera hagsmuni þingsins 
sem stofnunar að tekið yrði tillit 
til þess. 

Aðrir segja að með þessu hafi 
Martin brugðist; hann hefði frekar 
átt að ganga fram fyrir skjöldu í að 
koma á þeim umbótum sem til þess 
væru fallnar að skapa það gegnsæi 
og traust sem ríkja yrði milli þings 
og kjósenda.  audunn@frettabladid.is

SEGIR AF SÉR Michael Martin les upp 
þá ákvörðun sína að víkja úr embætti í 
þinginu í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Þingforsetinn sér sig 
knúinn til afsagnar
Michael Martin, áhrifamikill forseti neðri deildar breska þingsins, tilkynnti í 
gær að hann myndi víkja úr embætti 21. júní „til að varðveita einingu þingsins“. 
Þrýst hafði verið á hann að segja af sér vegna fríðindahneykslisins svonefnda.

DANMÖRK, AP Dönsk sjónvarps-
fréttakona var í vikunni dæmd 
fyrir að hafa gerst sek um 
dýraníðslu með því að drepa tólf 
gullfiska í fiskabúri með sjampói. 

Fiskadrápin áttu sér stað í neyt-
endamálaþætti í danska ríkissjón-
varpinu DR sem sendur var út 
árið 2004. 

Í þættinum setti fréttamaður-
inn, Lisbeth Kølster, tíu millilítra 
af flösusjampói út í fiskabúr sem 
í voru þrettán gullfiskar. Þrem-
ur dögum síðar voru tólf fiskar 
dauðir. Í kjölfar útsendingarinn-
ar kærði dýralæknir Kølster en 
málið hlaut svo hæga afgreiðslu 
að það kom ekki fyrir rétt fyrr 
en nú. Samkvæmt dómnum slapp 
hún við að greiða sekt vegna þess 
hve langan tíma tók að afgreiða 
málið í gegnum réttarkerfið. - aa

Dönsk sjónvarpskona: 

Sakfelld fyrir 
gullfiskadráp

DRÁPUST ÚR „SJAMPÓEITRUN“ Tilgangur-
inn var að sýna hve eitruð efni væru í 
sumum hreinlætisvörum. STJÓRNMÁL Jón Ormur Halldórs-

son stjórnmálafræðingur segir 
að kapítalisminn muni lifa 

kreppuna af, 
en hann muni 
hins vegar 
víða breytast 
í veigamiklum 
atriðum. Þetta 
kemur fram í 
grein sem hann 
skrifar í tíma-
rit Háskólans í 
Reykjavík.

Jón telur að 
miklar breyt-

ingar eigi sér nú stað sem fari 
ekki hátt. Þar vísar hann til 
flutnings auðs, valda og áhrifa 
frá vestri til austurs og norðri til 
suðurs. Þungamiðja heimsins sé 
að færast til og nú búi nær sextíu 
prósent alls mannkyns í Asíu. 
Þar líti menn fremur til evrópska 
módelsins en þess bandaríska. 
Útlit sé fyrir að draga muni úr 
frelsi í alþjóðaviðskiptum. - kóp

Jón Ormur Halldórsson:

Kapítalisminn 
lifir kreppuna

JÓN ORMUR HALL-
DÓRSSON

BRESKA ÞINGHÚSIÐ  Þingmenn breska þingsins bera sumir hverjir blak af Michael Martin og segja hann vera að taka á sig 
skellinn fyrir fégræðgi annarra.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

REYKJAVÍK Almenningur getur 
farið að hefjast handa við rækt-
un í matjurtargörðunum sem 
Reykjavíkurborg býður upp á. 
Búið er að plægja garðlönd og 
ekkert því til fyrirstöðu að sá 
fyrir matjurtum.

Borgin býður í sumar upp á 200 
matjurtargarða í Skammadal og 
að auki 120 í lausum görðum í 
Skólagörðum Reykjavíkur. Þeir 
garðar eru víðs vegar um bæinn 
og leigðir út eftir að börnin hafa 
skráð sig. Þá hefur verið gerður 
samningur við Garðyrkjufélag 
Íslands um garða við Stekkjar-
bakka. Búist er við að þar geti 
verið um 80 garðar. - kóp

Sáning getur hafist:

Matjurtargarð-
arnir tilbúnir

VIÐSKIPTI Makaskiptasamningar 
á fasteignamarkaði eru fimm 
sinnum fleiri nú en fyrir ári 
síðan. Íbúðarverð hefur lækkað 
að meðaltali um 12,2 prósent 
á síðustu tólf mánuðum. Með 
makaskiptasamningum er átt við 
kaupsamninga um fasteign þar 
sem hluti kaupverðs er greiddur 
með annarri fasteign. Fram 
kemur á vef Fasteignaskrár 
Íslands að í apríl í fyrra voru 
gerðir ellefu makaskiptasamn-
ingar með fasteignir á höfuð-
borgarsvæðinu. 

Í síðasta mánuði voru samn-
ingarnir hins vegar 56 talsins 
og hafa þeir því fimmfaldast á 
milli ára.

Fjölgun makaskiptasamninga 
þykir til marks um þá erfiðu 
stöðu sem nú ríkir á fasteigna-
markaði.

Fasteignaviðskipti breytast:

Makaskipti 
fimmfaldast

LANDBÚNAÐUR Verð á kjarnfóðri 
hefur hækkað um fimm til sex 
prósent hjá landbúnaðarfyrir-
tækinu Líflandi. Í tilkynningu 
fyrirtækisins er bent á að krón-
an hafi veikst talsvert frá síðustu 
verðbreytingu fóðurs fyrir þrem-
ur mánuðum. Á sama tíma eru 
sagðar hafa orðið nokkrar hækk-
anir á hráefnum til fóðurgerðar á 
erlendum mörkuðum.

„Við höfðum bundið miklar 
vonir við að þróun gengis yrði 
hagstæðari en raun ber vitni, en 
því miður hafa þær vonir brugð-
ist,“ er haft eftir Bergþóru Þor-
kelsdóttur, framkvæmdastjóra 
Líflands.  - óká

Veiking krónu helsta orsökin:

Kjarnfóður 
hækkar í verði

FANGELSISMÁL Kreppan hefur 
ekki haft mikil áhrif á möguleika 
fanga hjá fangahjálpinni Vernd 
til atvinnuþátttöku. Þráinn Bj. 
Farestveit, framkvæmdastjóri 
Verndar, segir að enn sem komið 
er virðist kreppan ekki draga úr 
þeim fjölda fanga sem koma inn 
á Vernd, þvert á móti því að mjög 
margir séu hjá Vernd. 

Vinnustundum þeirra hefur 
þó fækkað. Þá vinni fangarnir 
við annað en áður. „Þeir eru 
hugsanlega tilbúnir til að taka 
vinnu sem aðrir vilja ekki.“  - ghs

Fangar á Vernd:

Vinna styttri 
vinnudag

REYKHÓLAHREPPUR Eigendur gisti-
húsa í Reykhólahreppi segja 
hreppsnefnd vera í samkeppnis-
rekstri við þá. Sveitarfélagið leigir 
út herbergi í skólahúsinu í tengslum 
við útleigu á íþróttahúsi fyrir ætt-
armót. Þetta fyrirkomulag hefur 
lengi tíðkast, en í vor var ákveðið 
að leita tilboða í reksturinn. Báðir 
eigendurnir sendu inn tilboð en 
þeim var hafnað.

„Ég skil ekki tilgang sveitar-
félagsins í að vinna á móti þeim 
sem standa í rekstri hérna. Sveit-
arfélagið er í beinni samkeppni við 
okkur og ég veit ekki betur en þetta 
sé eina sveitarfélagið á Íslandi sem 
hegðar sér þannig,“ segir Árni 

Arnar Sigurpálsson, hótelstjóri á 
Hótel Bjarkalundi. „Þetta sýnir hug 
þeirra til þessara staða sem stað-
ið hafa í rekstri hérna. Það er ekki 
mikill velvilji í garð þeirra.“

Óskar Steingrímsson sveitar-
stjóri mótmælir því að um sam-
keppni við einkaaðila sé að ræða. 
Gestir sem ekki komist fyrir í 
skólahúsinu hafi leitað til gisti-
húsanna á svæðinu. „Hér er ekk-
ert húsnæði annað sem getur tekið 
ættarmót og þess vegna er aðsókn 
í íþróttahúsið og skólann. Ef þetta 
væri ekki til staðar væru ættarmót-
in haldin í öðrum landshluta.“ 

Steinar Pálmason, eigandi gisti-
heimilisins Álfasteins, segir það 
ekki ná nokkru tali að sveitarfélag-
ið sé í þessum rekstri. Hann efast 
um að tilskilin leyfi séu til staðar. 
Óskar segir verið að vinna í þeim 
málum. - kóp

Eigendur gistiheimila í Reykhólahreppi segja sveitarfélagið í samkeppni við þá:

Gagnrýna útleigu herbergja

REYKHÓLAR Gistihúsaeigendur telja 
ósanngjarnt að hreppurinn sé í sam-
keppni við þá um útleigu herbergja.
 FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

VEISTU SVARIÐ?



Allir út í garð
sumarið er komið

25%
AFSLÁTTUR

af öllum 
HiPoint 
klippum

1.499
Grasklippur
HiPoint
5084675

32.499

Bensínsláttuvélar
verð frá:

Rafmagnsláttuvél B&D
1200W, 34 sm sláttubreidd, 
35 ltr. grassafnari, 
5 hæðarstillingar.
5085134 23.995

1.699
Hekkklippur
HiPoint
5084672

SÓLPALLURINN
ódýrari en þig grunar!

Sólpallur 15m2

Sólpallur 20m2

Sólpallur 30m2

57.675 kr

76.900 kr

115.350 kr

Efni í sólpall

Innifalið í verðum er: 

gagnvarin fura 48x148 mm
gagnvarin fura 48x98 mm
gagnvarin fura 28x95mm
galvaniseraður saumur í klæðningu

Athugið að fermetraverð getur verið breytilegt. 
Hér að ofan er verðhugmynd m.v. sólpall á frostfrítt undirlag þ.e. án 
efnis í undirstöður.

3.845
kr/m2

Verð frá

Sýpris

999

100 sm

kr

20%
afsláttur

af frostþolnum
útipottum

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl og eru háðar lagerstöðu.

Rafmagnssláttuvélar
verð frá: 15.995

Greinaklippur
HiPoint
5084663

1.199
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HEIMUR
LEIKJA

2.999
SPARIÐ 3.000

OPNUNART
ÍMAR

GRAFARVOG
UR

KÓPAVOGUR

MÁNUDAGA-FÖSTUDAGA 

11 - 19

LAUGARDAGA 10 - 18

SUNNUDAGA 

12 - 18

OPNUNARTÍMARAKUREYRIMÁNUDAGA-FÖSTUDAGA 10 - 18.30LAUGARDAGA 10 - 17SUNNUDAGA 13 - 17

6.499
SPARIÐ 6.500

124518

BARBIE
Svefnherbergis- eða eldhúss-
gjafasett. Inniheldur margar 
aðgerðir og dúkku. Verð 5.999
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Kópavogur Smáratorg 3 sími 550 0800 Grafarvogur Blikastaðarvegur 2-8 sími 585 0600 Akureyri Glerártorg sími 461 4500

153852

HÖFN (7994)
Látum akkerið falla því farskipið er komið 
í höfn. Notaðu stóra hafnarkranann og 
vörubílinn til þess að tæma skipið svo það 
sé tilbúið í næstu ferð. Frá 6 ára. 
 Verð 12.999

FYLGSTU MEÐ ÞEGAR NÝI VÖRULISTINN 
KEMUR Í PÓSTKASSANN

LEIKFANGAHÚSIÐ 

MEÐ SKEMMTILEGUSTU 
VERÐIN

6.999
FRJÁLST VAL

SPARIÐ 3.000

7.999
FRJÁLST VAL

SPARIÐ 2.000

6.999
SPARIÐ 2.000MIKIÐ ÚRVAL HJÓLALEIK-

FANGA Á LÁGU VERÐI

MÆTT Á LÍFSBALL Hýr gestur mætir í 
viðeigandi klæðum á svonefnt „Lífs-
ball“ framan við ráðhúsið í Vínarborg. 
Ballið er árleg fjáröflunarsamkoma til 
stuðnings HIV-smituðum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DANMÖRK Anders Fogh Rasmus-
sen, fyrrverandi forsætisráð-
herra Dan-
merkur sem 
tekur við sem 
framkvæmda-
stjóri NATO í 
sumar, kvaddi 
flokksmenn 
sína í Venstre 
á flokksþingi í 
Óðinsvéum um 
helgina. Þótti 
það tilfinninga-
þrungin stund. 

Fogh gerði í ræðunni upp sjö 
og hálfs árs valdatíð og ellefu ára 
flokksformennsku. Fogh lýsti end-
urskoðun danska skattkerfisins 
sem veigamestu arfleifð stjórnar-
tíðar sinnar. Breytt hlutverk Dan-
merkur í alþjóðastjórnmálum átti 
líka stóran sess í ræðunni.  - aa

Anders Fogh kveður Venstre: 

Las pólitíska 
erfðaskrá sína

ANDERS FOGH 
RASMUSSEN

ALÞINGI „Útgefendur af þessum bréf-
um eru þekktir. Hverjir eru hand-
hafar þeirra í dag er ekki eins ljóst,“ 
sagði Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra í fyrirspurnartíma á 
Alþingi í gær. 

Þór Saari, þingmaður Borgara-
hreyfingarinnar, spurði Steingrím 
hvort hann vissi hverjir væru eig-
endur jöklabréfanna sem héldu 
íslensku fjármálalífi í gíslingu. Þá 
sagði Þór að orðrómur væri uppi um 
að stór hluti jöklabréfa væri í eigu 
íslenskra aðila. 

Steingrímur sagði margt sett 
saman undir einn hatt, aðeins hluti 
af því sem vísað væri til sem jökla-
bréf væru slík. Sagðist hann hafa 

þær upplýsingar frá Seðlabankan-
um að jöklabréfin væru ekki nema 
í óverulegu mæli í eigu innlendra 
aðila og því væri orðrómurinn sem 
Þór vísaði til rangur. Fram kom í 
máli Steingríms að unnið væri að 
því að ná íslenskum skuldabréfum 
í eigu erlendra aðila aftur heim, „en 
það er tafsöm vinna og þarf að fara 
með í samráði við þarlend stjórn-
völd“. Það sama mætti segja um 
lán sjávarútvegsfyrirtækja, sem 
enn væru í eigu erlendra aðila eftir 
að íslensku bankarnir féllu. - ss

Spurt hvort eigendur jöklabréfa séu íslenskir í fyrirspurnartíma á Alþingi:

Seðlabanki segir orðróm rangan

ÞÓR SAARI Þingmaður Borgarahreyf-
ingarinnar vildi fá að vita hver ætti 

jöklabréfin, og fékk að vita að þau væru 
í óverulegum mæli í eigu íslenskra aðila.

BRUSSEL, AP Varnarmálastofnun 
Evrópusambandsins, EDA, segist 
hafa fengið samþykki fyrir áform-
um um að hefja undirbúning að 
því að láta smíða þungaflutninga-
þyrlu fyrir heri aðildarríkjanna. 
Þyrlan verður hugsanlega þróuð í 
samstarfi við Bandaríkjamenn. 

Forstjóri stofnunarinnar, Alex-
ander Weis, segir að verið sé að 
ganga frá skilgreiningum á því 
sem þyrlan á að geta gert. Yfir-
völd í Þýskalandi og Frakklandi 
hafa sagt vera þörf á um 100 
svona þyrlum. Að sögn Weis eru 
góðar horfur á að samningar tak-
ist við bandarísk hermálayfirvöld 
um samstarf um verkefnið.  - aa

Varnarmálastofnun Evrópu: 

Áform um her-
flutningaþyrlu

SJÁVARÚTVEGUR Umhverfi Reykjavíkurhafnar við 
Grandagarð mun taka stakkaskiptum á næst-
unni þegar tíu mjöltankar, sem voru hluti fisk-
mjölsverksmiðju HB Granda, verða teknir niður 
og fluttir austur á Vopnafjörð. Verið er að hækka 
tankana um fjóra metra og munu þeir, 22 metra 
háir, setja sterkan svip á byggðina í Vopnafirði í 
framtíðinni.

Fiskmjöls- og lýsisvinnslu var hætt í fiskmjöls-
verksmiðju HB Granda í Reykjavík í ársbyrjun 
2005 en þá var brædd loðna í verksmiðjunni. Fyr-
irtækið starfrækir nú tvær fiskmjölsverksmiðj-
ur, á Akranesi og í Vopnafirði, og í tengslum við 
flutninginn á mjöltönkunum verður ráðist í frekari 
framkvæmdir við verksmiðjuna á Vopnafirði.

Mjöltankarnir verða fluttir í júlí og hefur norsk-
ur flutningaprammi verið fenginn til verksins. 
Auk tankanna verður helsti tækjabúnaður 
fiskmjöls verksmiðjunnar í Reykjavík fluttur aust-
ur og mun nýtast þar í framtíðinni. Jafnframt 
verður sett upp nýtt útskipunarkerfi fyrir mjöl, 
sem gerir Grandamönnum kleift að dæla mjölinu 
beint úr tönkunum í lestar flutningaskipa. Skapast 

mikið hagræði við það en mjölinu hefur hingað til 
verið keyrt að skipshlið í sekkjum sem vega eitt og 
hálft tonn.   - shá

Miklar breytingar á umhverfi Reykjavíkurhafnar og á Vopnafirði fyrirsjáanlegar:

Tíu mjöltankar fluttir austur

MJÖLTANKAR HB GRANDA Tankarnir hafa sett mikinn svip á 
höfnina við Grandagarð.  MYND/HBGRANDI

KÍNA, AP Kínversk stjórnvöld 
lögðu í gær áherslu á vilja sinn 
til að efla tengsl við Evrópu-
sambandið og hyggjast sýna 
það í verki með því að forsætis-
ráðherra landsins, Wen Jiabao, 
mæti á árlegan samráðsfund 
Kína og ESB sem hefst í Prag í 
dag. 

„Við búumst við og trúum að 
þessi fundur muni efla enn frek-
ar gagnkvæmt traust, dýpka 
gagnkvæmt samstarf og bæta 
enn tengsl Kína og ESB,“ sagði 
Ma Zhaoxu, talsmaður kín-
verska utanríkisráðuneytisins. 

Kínastjórn afboðaði uppruna-
legan boðaðan samráðsfund í 
desember vegna gremju sinn-
ar yfir því að franski forset-
inn Nicolas Sarkozy, sem þá var 
í forsæti ESB, skyldi hafa hitt 
Dalai Lama. - aa

Samráðsfundur Kína og ESB: 

Kínastjórn vill 
bæta tengslin
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Í áratugi hafa íslenskir garðplöntuframleiðendur unnið að því að byggja upp og rækta úrval 

af garðplöntum fyrir íslenska veðráttu. Og nú hafa þeir opnað vefinn gardplontur.is

Þar finnur þú margvíslegan fróðleik og getur sent inn spurningar um garða og gróður. 

„Íslensk blóm
eru harðgerð, 
kröftug og fersk.“

„Íslensk blóm
eru harðgerð, 
kröftug og fersk.“
Björn Sigurbjörnsson, garðyrkjumaðurBjörn Sigurbjörnsson, garðyrkjumaður
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Skoðaðu gardplontur.is og nýttu þér dýrmæta 
þekkingu og reynslu íslenskra garðplöntuframleiðenda.

LÖGREGLUMÁL Lögreglan mun 
bjóða upp um 150 reiðhjól næst-
komandi laugardag klukkan eitt. 
Uppboðin eru reglulegur viðburð-
ur, en að þessu sinni verða ein-
göngu boðin upp reiðhjól, „enda 
safnast þau upp hjá lögreglunni 
sem aldrei fyrr,“ segir í tilkynn-
ingu.

Um er að ræða reiðhjól sem 
hafa fundist hér og þar í umdæmi 
höfuðborgarlögreglunnar og 
enginn hefur hirt um að sækja til 
óskilamunadeildarinnar. 

Uppboðið verður haldið utan-
dyra við Askalind 2a í Kópavogi. 

 - sh

Uppboð í Kópavogi:

Lögregla býður 
upp 150 reiðhjól

NÓG AF HJÓLUM Ógrynni reiðhjóla 
safnast saman hjá óskilamunadeild 
lögreglunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HAFNARFJÖRÐUR Nýsir Fasteignir 
eru í vanskilum með greiðslur af 
búnaði á borð við skólahúsgögn 
og tölvur sem eru í Lækjarskóla, 
Iðnskóla Hafnarfjarðar, leikskól-
anum Álfasteini og íþróttahúsinu 
Björk. SP Fjármögnun getur 
tekið búnaðinn til sín ef greiðslur 
berast ekki.

Unnið er að því að tryggja að 
búnaðurinn verði áfram í skólun-
um og eiga bæjaryfirvöld í við-
ræðum við SP Fjármögnun og 
Nýsi. 

Gerður Guðjónsdóttir, fjármála-
stjóri Hafnarfjarðarbæjar, telur 
að niðurstaðan liggi fyrir í þessari 
viku eða þeirri næstu. - ghs

Skólar í Hafnarfirði:

Húsbúnaður
í vanskilum

Á móti fyrningarleiðinni
Sveitarstjórn Grýtubakkahrepps leggst 
alfarið gegn fyrirhugaðri fyrningarleið 
stjórnarflokkanna á aflaheimildum. 
Segir í ályktun stjórnarinnar að útgerð-
armenn sem nú starfi í greininni hafi 
flestir farið eftir þeim leikreglum sem 
stjórnvöld hafi sett og mikið áhyggju-
efni sé ef hrófla eigi við kvótakerfinu 
án samvinnu við útgerðina.

GRÝTUBAKKAHREPPUR

Gromov fær Abel-verðlaunin
Mikhail Gromov, franskur stærðfræð-
ingur af rússneskum uppruna, fær 
Abel-verðlaunin í stærðfræði í ár, en 
í röðum stærðfræðinga þykja þau 
sambærileg við Nóbelsverðlaunin. 
Valnefndin sagði Gromov heiðraðan 
fyrir „gríðarlega frumlegar almennar 
hugmyndir sem hafa leitt til nýrra 
uppgötvana í rúmfræði sem og á fleiri 
sviðum stærðfræði“.  

NOREGUR
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greinar@frettabladid.is

frá degi til dags

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is fréttastjórar: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is  
menning: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is Viðskiptaritstjóri: Óli Kr. Ármannsson olikr@markadurinn.is Helgarefni: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is allt og sérblöð: Emilía Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is 

og Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is íþróttir: Henry Birgir Gunnarsson henry@frettabladid.is ljósmyndir: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is framleiðslustjóri: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf.
ritstjórar: Jón Kaldal jk@frettabladid.is og Þorsteinn Pálsson thorsteinn@frettabladid.is aðstoðarritstjóri: 
Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á 
höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur 
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.  Issn 1670-3871 

Omeprazol Actavis
- öflugt lyf við brjóstsviða og súru bakflæði

Notkunarsvið: Omeprazol Actavis inniheldur ómeprazól sem hemur seytingu á magasýru. Omeprazol Actavis er notað við 
tilfallandi brjóstsviða og súru bak�æði. Frábendingar: Ofnæmi fyrir innihaldsefnum, samtímis notkun ly�a sem innihalda 
claritrómýcín hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi, samtímis notkun ly�a sem innihalda atazanavír. Varúð: Gæta skal 
sérstakrar varúðar: Ef verulegt og óvænt þyngdartap verður, við endurtekin uppköst, ef er�ðleikar eru við að kyngja, við 
blóðuppköst eða blóð í hægðum, ef lifrar- eða nýrnastarfsemi er skert. Börn og unglingar undir 18 ára aldri eiga ekki að nota 
ly�ð nema að ráði læknis. Omeprazol Actavis inniheldur súkrósa. Meðganga/brjóstagjöf: Leitið ráða hjá lækni áður en ly�ð 
er notað. Akstur og notkun véla: Aukaverkanir, svo sem þreyta, svimi og sjón- og heyrnartru�anir, geta komið fram og geta 
haft áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla. Aukaverkanir: Algengar aukaverkanir eru niðurgangur, hægðatregða, 
vindgangur, ógleði, uppköst, svefntru�anir, sundl, höfuðverkur eða þreyta. Þessar aukaverkanir verða y�rleitt vægari við 
áframhaldandi meðferð. Skammtastærðir: Fullorðnir: 1 sýruþolið hylki eftir þörfum. Ekki má nota meira en 20 mg á 
sólarhring. Ef einkennin hverfa ekki eftir að Omeprazol Actavis hefur verið notað í 14 daga skal hafa samband við lækninn 
vegna þess að einkennin gætu verið af öðrum orsökum. Gleypa á sýruþolnu hylkin með glasi 
af vökva. Sýruþolnu hylkin ætti að taka fyrir máltíð (t.d. morgunmat eða kvöldmat) eða á 
fastandi maga. Hvorki má tyggja né mylja sýruþolnu hylkin. Lesið vandlega leiðbeiningar sem 
fylgja ly�nu. Geymið ly�ð þar sem börn hvorki ná til né sjá. Janúar 2009.
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Af litlum neista…

20 mg, 28 stk. – fáanlegt án lyfseðils í næsta apóteki

Nýtt magalyf
án lyfseðils

Þ
jóðin hefur forgangsraðað og það val á að endurspeglast 
í störfum ríkisstjórnar og Alþingis, var boðskapur for-
sætisráðherra í stefnuræðunni. Kjósendur völdu sannar-
lega hreina vinstri stjórn á dögunum og veittu henni opið 
umboð. Ekki er unnt að áfellast forsætisráðherra fyrir 

að árétta valdið til að fylgja flokkslínum.
Fyrir kosningar greindi ríkisstjórnin ekki frá stefnu sinni í efna-

hagsmálum nema um sviptingu veiðiheimilda útgerða og smábáta-
sjómanna. Eftir kosningar hefur hún heldur ekki kynnt áform sín í 
einstökum atriðum ef frá er skilin ákvörðun um aðildarumsókn að 
Evrópusambandinu. Stefnuræðan breytti engu að þessu leyti.

Á erfiðum tímum hefði mátt ætla að forsætisráðherra legði nokk-
uð djúpa hugsun í jafn mikilvæga ræðu. Það var hins vegar ekki að 
heyra. Á sama tíma og forsætisráðherra sagði að stjórnin myndi 
fylgja hreinum línum vinstri flokkanna kallaði hann á samráð og 
samstöðu allrar þjóðarinnar. 

Ríkisstjórnin hefur að sjálfsögðu skýrt umboð til að framkvæma 
stefnu sína óblandaða. Það ber hins vegar vott um óskýra hugsun 
þegar kallað er á samstöðu og einingu með þeim skilmálum að 
minnihluti þjóðarinnar og hagsmunasamtök í pólitískri ónáð lagi 
sig sjálfkrafa að flokkslínum stjórnarinnar. 

Þannig lagði forsætisráðherra málið fyrir í stefnuræðunni og 
skilgreindi öll andmæli við stjórnarboðskapinn sem gamaldags 
skotgrafahernað. Kjarni málsins er sá að ríkisstjórnarflokkarn-
ir höfnuðu fyrir þremur mánuðum hugmyndum um þjóðstjórn á 
þessum örlagatímum. Þeir völdu flokkslínustjórnmál og fengu 
óumdeildan stuðning meirihluta kjósenda til að fylgja þeim eftir.

Sjávarútvegsmálin eru gott dæmi um þessa óskýru hugsun. Fisk-
veiðistjórnunarkerfið er skotið í kaf með einni ákvörðun. Rekstur 
smábáta og annarra sjávarútvegsfyrirtækja er settur í uppnám 
með veiðileyfasviptingum. Frá þessu má ekki víkja. Það er flokks-
lína. Ríkisstjórnin hefur hins vegar enga hugmynd um hvað við 
eigi að taka. Það ráðleysi er fært í þann búning að kalla eigi eftir 
þjóðarsamstöðu um lausnir. Það er heldur holur hljómur í ákalli 
eftir þjóðarsamstöðu á þessum forsendum.

Skýri boðskapurinn í stefnuræðunni laut að þeirri ákvörðun 
ríkisstjórnarflokkanna að sækja um aðild að Evrópusambandinu. 
Ástæða er til að fagna þeim áformum. Samningsstaða Íslands 
ræðst nokkuð af þeim styrk sem að baki ákvörðuninni býr.

Augljóst veikleikamerki er að hefja þessa vegferð með því að 
sýna Evrópusambandinu í raun að ríkisstjórnin geri lítið með gildi 
rekstrarafkomu í sjávarútvegi fyrir þjóðarbúskapinn. Annað veik-
leikamerki er ráðvilla um hvernig stjórna eigi fiskveiðum. Hvernig 
á að sannfæra Evrópusambandið ef ríkisstjórninni stendur á sama 
um hag sjávarútvegsfyrirtækjanna og smábátanna? 

Óumdeilt er að á sjávarútvegssviðinu verður erfiðast að verja 
hagsmuni landsins í aðildarsamningum. Samt er opnunarleikurinn 
sá að tefla þar fram veikleika flokkslínustjórnmálanna. 

Æskilegt væri að ríkisstjórnin héldi þannig á málum að óþörf 
tortryggni þeirra, sem mestra hagsmuna hafa að gæta, dragi ekki 
fyrirfram úr þeim möguleika að ná endanlegri samningsniður-
stöðu sem meirihluti þjóðarinnar gæti fallist á að yrði Íslandi til 
hagsbóta. Forsætisráðherra notaði því miður ekki stefnuræðuna 
til að gefa merki þar um. 

Flokkslínustjórnmál eða þjóðarsamstaða:

Holur hljómur
þorsteinn pálsson skrifar

umræðan
Hildur Lilliendahl skrifar um gjaldtöku 
í bílastæði HÍ

Á prófatíma er tölvupóstur langbesta leið-
in til að ná til stúdenta Háskóla Íslands. 

Á yfirstandandi prófatörn hefur stúdenta-
ráð nýtt sér þann kost tvisvar til að dreifa 
rangfærslum og áróðri til nemenda. Ráðið 
hefur neitað að leiðrétta rangfærslurnar og 
það er því af illri nauðsyn sem ég nýti mér 
fjölmiðil til þess.

Póstunum frá stúdentaráði var ætlað að vekja 
athygli á undirskriftasöfnun ráðsins gegn gjald-
skyldu 5% af bílastæðum skólans. Rangfærslurnar 
í póstunum eru þær helstar að allur ágóði gjald-
skyldunnar renni til Bílastæðasjóðs og að „fyrr en 
varir verði öll bílastæði við Háskólann gjaldskyld“. 
Ég óskaði eftir heimildum fyrir þeirri fullyrðingu 
og fékk uppgefið nafn dr. Ingjalds Hannibalssonar, 
deildarforseta viðskiptafræðideildar.

Ég fór á fund Ingjalds til að kanna málið, og 
viti menn: Engin ákvörðun hefur verið tekin um 
að rukka fyrir notkun fleiri en 100 bílastæða af 
2.000, þótt slíkt sé vissulega hluti af framtíðarsýn 
skólans. Tekjurnar verða notaðar til að borga fyrir 

uppsetningu mæla og annað er lýtur að 
framkvæmdinni og ef kemur til arðs verður 
honum skipt milli aðilanna. Skólinn hyggst 
nota sinn hluta til að bæta aðstöðu hinna 
gangandi, hjólandi eða strætófarþega.

Ég hef komið af stað undirskriftasöfnun 
til stuðnings þeirri ákvörðun að gera bíla-
stæði einkabíla við skólann gjaldskyld, 
enda eðlileg og umhverfisvæn stefna fyrir 
nútímalega stofnun (sjá: www.petitionon-
line.com/borgum). Ég óskaði eftir því við 
ráðið að ég fengi að auglýsa söfnunina á 
póstlista nemenda en var synjað á þeim for-

sendum að ráðið væri ósammála mér.
Í reglum um póstlistann hi-nem segir: „Eingöngu 

bein skilaboð frá SHÍ skal senda út á hi-nem póst-
listann og áskilur ráðið sér þann rétt að hafna öllum 
þeim skeytum sem það telur ekki eiga erindi til 
allra stúdenta við HÍ.“ Ég óska eftir því við háskóla-
ráð að tekin verði afstaða til eftirfarandi spurninga: 
Hverjir eru skjólstæðingar stúdentaráðs? Eru það 
stúdentar eða eru það stúdentar sem eru sammála 
þeim? Á stúdentaráð að vera einrátt um það hvaða 
pólitík eigi erindi við nemendur? Má ráðið nota 
póstlista nemenda til þess að dreifa lygi?

Höfundur er háskólanemi.

Opið bréf til háskólaráðs HÍ

Hildur  
lilliendaHl  
Viggósdóttir

Ég var lítil stelpa, 7 ára gömul, 
þegar konur tóku að birtast í 

áður ókunnum mæli á sjónvarps-
skjánum og tala um pólitík. Þær 
töluðu skynsamlega um hluti 
sem snertu alla. Þær brostu, þær 
voru í litríkum fötum og höfðu 
frjálslegt yfirbragð. Þær töluðu 
fyrir nýjum hugmyndum og gild-
um sem sjaldnast var imprað á 
í sjónvarpssal. Og þær töluðu 
um að konur ættu að vera glaðar 
og njóta sín. Ég tók eftir því að 
mamma mín og allar vinkonur 
hennar urðu einkennilega upp-
tendraðar þegar konurnar birtust 
á skjánum. Þær gengu hnarreist-
ar um, bakið var beinna og brosið 
fullt af von. Mér líkaði strax vel 
við konurnar í sjónvarpinu. Mín 
kynslóð átti eftir að vaxa úr grasi 
njótandi áhrifa þeirra, sem voru 
ansi hreint mögnuð, þegar litið er 
um öxl. Þetta voru leysingar og 
bara byrjunin.

Árið var 1983 og kosningar nálg-
uðust. Ferðir út í búð með mömmu 
voru plága, við kexhilluna var 
stoppað og talað um Kvennalist-
ann, við kjötborðið var stoppað og 
talað um Kvennalistann, við mjólk-
urkælinn, í sjoppunni, á heimleið-
inni – það voru allir að tala um 
Kvennalistann. Ég var sjö ára 
og hélt með Fylki og Wham. Og 
auðvitað Kvennalistanum. 

smálækir
Fyrirmyndir eru ungu fólki gríðar-
lega mikilvægar. Hver sú kona sem 
kemst að kjötkötlunum þar sem 
þeir eru heitastir er þyngdar sinn-
ar virði í gulli. Margfeldisáhrifin á 
ungar stelpur og konur eru ósegj-
anlega mikil, og ekki skal gert 
lítið úr því hvað sterkar kven-
fyrirmyndir hafa að gera fyrir 
karlpening á öllum aldri. Fyrir-
myndir kvenna af minni kynslóð 
voru Vigdís, Kvennalistakonur, 

Ingibjörg Sólrún. En þær var líka 
að finna í dómskerfinu, mennta-
kerfinu, listalífinu, stjórnsýslunni, 
viðskiptalífinu. Fáar til að byrja 
með, smálækir hér og þar, en fleiri 
eftir því sem liðið hefur á. Í fyrstu 
voru stíflurnar háar og illviðráð-
anlegar. Fyrsti kvenprestur lands-
ins, séra Auður Eir, hefur rifjað 
það upp að menn treystu illa konu 
til að jarðsyngja, þær væru svo 
óttalega viðkvæmar; „myndi hún 
ekki bara skæla yfir kistunni?“ 
Það er nú langt um liðið síðan þetta 
var en það eru bara örfáir dagar 
síðan fréttakona spurði Katrínu 
Júlíusdóttur, nýbakaðan iðnaðar-
ráðherra, hvort henni „yxi þetta 
ekki í augum?“ Viðhorf til kvenna 
á valdastólum geta verið býsna 
erfið, besta leiðin til að umbera 
þau er að gefa þeim langt nef og 
hlæja þau út af borðinu. Til þess 
þarf kjark, samstöðu og systralag. 
Og meðvitund allra um að slík við-
horf eru best geymd grafin í kistu, 
djúpt undir fótum okkar. 

stórfljót
Það er hægt að fella karlavígin en 
fáum konum hefur tekist það. Sem 
betur fer falla þau þó eitt af öðru, 
víða er hægt að tala um leysing-
ar, jafnvel beljandi stórfljót. Verk-
efni kvennabaráttunnar eru ærin 
og breytileg. Sífellt þarf að berja 
í pottana og pönnurnar og minna 

á að þjóðin kemst hvorki lönd né 
strönd ef raddir beggja kynja heyr-
ast ekki af sama styrk. Reynslu-
heimur kvenna og karla er ólíkur 
og það er öllum fyrir bestu að hann 
nýtist sem víðast, hvort sem er við 
stjórnvöl fyrirtækja, í skólastofum 
eða sölum Alþingis. 

Konur af minni kynslóð tókust 
á við fyrstu fullorðinsárin í borg 
sem stjórnað var af konum. Ásýnd 
borgarinnar mýktist og málefni 
fjölskyldna komust rækilega á 
dagskrá. Leikskólarnir spruttu 
upp, grunnskólinn var einsettur og 
kynbundni launamunurinn skorað-
ur á hólm. Við fengum pata af því 
að æðstu stjórnendur borgarinnar 
væru komnir á háa hæla og skila-
boðin voru skýr: Áfram stelpur. 
Við mátuðum þessar konur eins og 
kápur og kjóla. Við þurftum engan 
spegil, við áttum svo góðar fyrir-
myndir. Og fleiri en eina, fleiri en 
tvær. 

Strákar höfðu alltaf getað mátað 
sig við her stjórnmálamanna, for-
stjóra og framkvæmdastjóra. 
Konur hafa í gegnum tíðina prís-
að sig sælar ef fyrirmyndir komu 
í tvíriti. 

Alþingi Íslendinga var sett í 
síðustu viku og aldrei hafa konur 
verið þar fleiri. Nú leiðir kona 
í fyrsta sinn ríkisstjórn og við 
minni tækifæri hefur verið tilefni 
til að gleðjast. Það er mikilvægt 
að fagna góðum áföngum, um leið 
og hvatt er til dáða. Það er nauð-
synlegt fyrir konur á öllum aldri, 
ungar sem gamlar, að hugleiða alla 
smálækina sem holuðu jarðveginn, 
runnu saman og mynduðu loks far-
vegi fyrir stórfljót. Slík fljót ryðja 
burtu öllum hindrunum. Við ætlum 
að fagna áföngum kvennabarátt-
unnar í Iðnó klukkan 5 í dag á Upp-
sprettuhátíð. Fögnum saman. 

Höfundur er borgarfulltrúi.

Allt fram streymir 

oddný sturludóttir 

í dag | Jafnréttismál

allir út í sólina
Íslendingar fagna veðurblíðunni sem 
leikið hefur við þá undanfarna daga, 
og alþingismönnum finnst eflaust eins 
og öðrum gott að láta sólina sleikja 
sig. Ósagt skal þó látið hvort það hafi 
verið ástæðan fyrir því að fáliðað var 
orðið í þingsal seinni partinn í gær 
þegar Þór Saari, þingmaður Borgara-
hreyfingarinnar, steig í pontu. „Hér eru 

ekki eftir nema örfáir nýliðar, 
sem annaðhvort vita ekki 
að þeir mega fara heim, 
eða eru svo áhugasamir í 
nýju vinnunni,“ sagði Þór. 
Sem kunnugt er hefur 
hann óskað þess að 

gluggi á þinghúsinu 
fái að standa opinn. 
Á blíðviðrisdögum 
sem þessum á 

hann sér sjálfsagt fleiri stuðningsmenn 
en ella. En spurning er hvort þingverð-
ir læsi þá ekki dyrunum í staðinn?

þá vitum við það
Fyrir nokkrum dögum var á þessum 
stað vikið að rannsóknarefni Hannesar 
Hólmsteins Gissurarsonar prófessors, 
sem ber titilinn „Íslenskir kommúnistar 
1918-1998“, og spurt hvaða tímamót 
hefðu orðið 1998. „Því er auðsvarað,“ 
skrifar Hannes Hólm-
steinn. „Alþýðubanda-
lagið var lagt niður 
1998, þegar hluti þess 
rann inn í Samfylking-
una og hluti stofnaði 
Vinstri græna.“ Reyndar 
hélt VG upp á tíu ára 
afmæli í ár, en hvað 
um það. 

Hispurslaus sjálfsgagnrýni?
Greinin „Ríkisstjórn jafnaðar?“ eftir 
Sverri Jakobsson, sem birtist í Frétta-
blaðinu í gær, vakti nokkra athygli, 
til dæmis vísuðu margir á Fésbók-
inni í hana. Í þeim hópi var Svandís 
Svavarsdóttir, nýbakaður umhverfis-
ráðherra, sem lýsir yfir ánægju með 
Sverri og grein hans á síðu sinni. Það 
er óneitanlega forvitnilegt í ljósi þess 
að Sverrir gagnrýnir ríkisstjórnina, sem 
Svandís á sæti í, fyrir að senda hálfvolg 
skilaboð í jafnréttismálum. Þýðir þetta 
að Svandís taki undir með Sverri og 
vonbrigðum hans varðandi kynja-

skiptingu ríkisstjórnarinnar, sem 
hann skrifar á „stólaleikinn eftir 
kosningar“? Það verður þá að 

segja Svandísi til hróss að hún 
tekur gagnrýni vel. 

bergsteinn@frettabladid.is
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Lærðu að spara
með bros á vör
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Það þarf ekki að vera erfitt eða leiðinlegt að spara í heimilishaldinu 

heldur getur það verið gleðilegt og gefandi! Allt sem þarf er að 

temja sér breytt hugarfar. Lára Ómarsdóttir tókst á við atvinnu- 

missi og efnahagslegt hrun heimilisins og reis upp á ný, sterkari en 

nokkru sinni. Hér miðlar hún af dýrmætri reynslu í aðgengilegri og áhugaverðri bók 

sem á erindi inn á hvert heimili.

„Láru hefur tekist að skrifa persónulega og áhugaverða bók um sparnað. Hún hefur 

reynt á eigin skinni að það eru ekki aðstæður sem stjórna líðan okkar heldur 

hugarfarið.“ – Ásdís Olsen

nu

en

og áhugaverðri bók
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UMRÆÐAN
Óli Gneisti Sóleyjarson 
skrifar um trúfrelsi

Á nýlegri þingsetningu 
var hugrekki fjögurra 

þingmanna það sem vakti 
mesta athygli. Þeir neituðu 
opinberlega að taka þátt 
í hefð sem tengir saman 
Alþingi og ríkiskirkjuna. Í 
raun hafa alltaf verið til þingmenn 
sem ekki hafa tekið þátt í messu-
haldinu en þeir létu bara engan vita 
af því. Nú var það skref stigið að 
almenningur fékk að vita af þessu. 

Viðbrögðin við þessu voru margs 
konar. Sumir voru ánægðir með 
þingmennina en aðrir ósáttir. Einn 
fyrrverandi ráðherra súmmer-
aði ágætlega upp skoðanir margra 
þegar hann sagði að það hefði verið 
allt í lagi þegar þingmenn tóku ekki 
þátt í messunni en það væri óhæfa 
að láta alla vita af því. Útvarps-
maður á Bylgjunni tók annan pól í 
hæðina og sagði að þingmennirn-
ir hefðu átt að „drullast í kirkju og 
vera prúðir“. 

Hvorugur þessara manna virð-
ist hafa djúpan skilning á trúfrelsi. 
Annar vill bókstaflega skylda þing-
menn til að mæta í kirkju en hinn 
vill að menn feli skoðanir sínar. 

Þannig eiga þingmenn sem 
ekki fara í kirkju að taka 
sér hlutverk hommans í 
skápnum eða heiðingjans 
sem fær að blóta á laun. 
Ef við byggjum við trúf-
relsi væri yfirhöfuð engin 
messa við þingsetningu 
enda væri þá búið að skilja 
á milli ríkis og kirkju. 

Þriðja viðhorfið sem ég 
rakst á frá trúmanni var 

þvert á hin. Hans skoðun var sú að 
hér væri verið að vanvirða kirkjuna 
með því að ætlast til að þingmenn 
tækju þar þátt í trúarathöfn þótt þeir 
væru jafnvel ótrúaðir með öllu. 

Í þessu samhengi er ágætt að rifja 
upp viðbrögð ýmissa trúmanna frá 
árinu 2007 þegar prestur í Fríkirkj-
unni leyfði húmanistabrúðkaup þar. 
Margir þeirra voru stórhneykslað-
ir á því atferli. Ég hlýt að spyrja: 
Hvers vegna eru þessir sömu prest-
ar ekki jafn hneykslaðir á því að trú-
laust fólk sé næstum skyldað til að 
taka þátt í trúarathöfn í kirkju? Er 
það ekki jafn mikil eða meiri van-
virðing við kirkjuna? Eða er bara 
allt í lagi að kirkjan sé bústaður 
innantómra ritúala sem fólk tekur 
eingöngu þátt í formsins vegna? 

Höfundur er meistaranemi 
í þjóðfræði.

UMRÆÐAN
Svana Helen Björns-
dóttir skrifar um ný-
sköpun

Í stuðningsumhverfi 
nýsköpunar á Íslandi 

kennir margra grasa. Víst 
er að ekki vantar viljann 
að styðja við nýsköpun og 
sprotafyrirtæki en margir vilja fá 
eitthvað fyrir sinn snúð og stuðn-
ingur er oftar en ekki skilyrtur 
á þann veg að þeir sem þyrftu fá 
ekki notið.

Tækniþróunarsjóður Rannís 
er einn fárra samkeppnissjóða 
á Íslandi þar sem fyrirtæki geta 
sótt um verkefnastyrki, allt að 10 
milljónum króna á ári að hámarki 
í 3 ár. En það eru ekki aðeins fyr-
irtæki sem sækja um styrki í 
Tækniþróunarsjóð, því þangað 
sækja margar opinberar stofnan-
ir og keppa við sprotafyrirtækin. 
Að jafnaði hefur verið hægt að 
styrkja um 30% verkefna sem sótt 
hafa um styrk til sjóðsins og þess 
er krafist að styrkþegar leggi að 
lágmarki sömu fjárhæð til verk-
efnisins á móti. Fjármagn rík-
isins til sjóðsins hefur að mestu 
verið óbreytt í krónutölu undan-

farin ár, þrátt fyrir verð-
bólgu. Styrkir hafa held-
ur ekki vaxið sem nemur 
verðbólgu. Í haust tókst 
þáverandi iðnaðarráð-
herra, Össuri Skarp-
héðinssyni, að standa 
vörð um fjárveitingar til 
Tækniþróunarsjóðs og 
var sjóðurinn meira að 
segja aukinn svolítið og 
er nú 570 milljónir á ári. 

Þessi fjárhæð segir þó ekki alla 
söguna því fjármunir sjóðsins eru 
bundnir með framvirkum samn-
ingum um verkefni til 2ja eða 3ja 
ára. Í kjölfar efnahagshrunsins 
hefur umsóknum fjölgað gríðar-
lega. Í febrúar 2009 var umsókna-
met slegið er yfir 160 umsóknir 
bárust, sem er meira en þreföldun 
frá fyrri árum. Aðeins er til fé til 
að styrkja 10-12% umsókna.

Þau álitlegu verkefni sem ekki 
hljóta styrk eru ónýtt tækifæri 
til verðmætasköpunar. Þetta eru 
slæm skilaboð til frumkvöðla sem 
ekki hafa að öðru að hverfa.

Í þessari erfiðu stöðu höfum 
við tvo kosti; að auka fjárframlög 
til Tækniþróunarsjóðs eða setja 
aukna fjármuni í Atvinnuleysis-
tryggingasjóð. Munurinn á þessu 
tvennu er eftirfarandi:

300 milljónir í Tækniþróunarsjóð
■ Kalla á 300 aðrar milljónir í 

mótframlag.
■ 70-80% fara í laun.
■ Um 90 störf skapast.
■ Verðmæti verða til.
■ Tæpar 120 milljónir koma til 

baka sem tekjuskattur.
■ Skattar og gjöld af annarri veltu 

eru um 10% og nema um 15 
milljónum

■ Nettóútgjöld fyrir ríki eru 165 
milljónir fyrir 90 störf frum-
kvöðla í nýsköpun.

165 milljónir í 
Atvinnuleysistryggingasjóð
■ Jafngilda meðalbótum fyrir 80 

manns í eitt ár.
■ Engin störf skapast.
■ Engin verðmæti skapast.
■ Engar tekjur skapast.
■ Starfsfærni tapast.
■ Verðmæt viðskiptatækifæri 

daga uppi.

Við Íslendingar vitum hve nauð-
synlegt það er að bjarga verðmæt-
um. Eftir að aflinn er ísaður þarf að 
hafa hraðar hendur til að hann spill-
ist ekki. Nú vantar um 300 milljón-
ir upp á að hægt sé að styðja um 
30% umsókna í Tækniþróunarsjóð 
á árinu 2009.

Höfundur er forstjóri Stika.

UMRÆÐAN
Þorfinnur Guðnason skrifar 
um viðbrögð við kvikmynd-
inni Draumalandinu

Jón Kristjánsson og Skúli Thor-
oddsen skrifa sína greinina 

hvor í Fréttablaðinu og eru hálf 
miður sín yfir heimildarmynd-
inni Draumalandið sem við Andri 
Snær Magnason leikstýrðum. 
Báðir setja fingur á loft og greina 
lesendum frá því að hér sé ekki 
um heimildarmynd að ræða held-
ur hreina og klára áróðursmynd. 
Þessar fullyrðingar eru eins og 
ómur úr fjarska. 

Þetta er ekki ljóð! 
Á tuttugustu öld rifust menn um 
það hvað væri list og ekki list. 
Jónas frá Hriflu hélt sýningu á 
klessumálverkum til að sýna fólki 
hvað væri alls ekki list. Í dag eru 
þessi málverk dýrmætur menn-
ingararfur. Í þá daga tókust menn 
líka á um hvort hægt væri að tala 
um órímuð ljóð sem ljóð, sumir 
kölluðu þau atómljóð til aðgrein-
ingar frá sönnum ljóðum. Öll þessi 
hugsun um hvað sé list og ekki list 
er bæði upphafin og sumir segja 
löngu úrelt fyrirbæri. Belgíski 
súrrealistinn Magritte afgreiddi 
þennan ágreining fyrir fullt og 
allt þegar hann gerði málverk af 
pípu og skrifaði undir myndina 
eftirfarandi fullyrðingu: Þetta er 
ekki pípa! 

Þetta er ekki heimildarmynd!
Í huga Skúla og Jóns virðist orðið 
heimildarmynd þýða eitthvað 
annað og meira. Eitthvað sem er 
rétt og upphafið. Þeir finna sig 
knúna til að skrifa grein til að 
segja vitibornu fólki frá því að 

þetta sé alls ekki heim-
ildarmynd – að fólk megi 
ekki láta glepjast – og þeir 
hanga á þessu orði eins 
og hundar á roði. Orðið 
heimildarmynd og skiln-
ingur þeirra á því virðist 
flækjast fyrir þeim. Þeir 
álíta að heimildarmynd sé 
heilagur og ósnertanleg-
ur sannleikur, kynlaus 
og án náttúru. Það sem 
má kalla heimildarmynd er mynd 
þar sem öll sjónarmið koma fram 
í hlutfallslega réttum skömmt-
um – og sem slík á hún hvorki að 
hafa skoðun né rödd. Heimildar-
mynd skal vera í góðu jafnvægi og 
hlutverk hennar er að upplýsa og 
fræða áhorfendur. Þannig mynd 
er einungis hægt að kalla heim-
ildarmynd. Rangt! Slík mynd er 
ekki til. Bara það að ákveða hvað 
fer á gólf klipparans og og hvað 
fer í myndina er dæmi um skoðun 
höfunda.

Þetta eru ekki blaðagreinar!
Með sömu rökum má alveg eins 
segja að blaðagreinar þeirra séu 
ekki blaðagreinar, heldur áróð-
urspistlar; enda vanda þeir okkur 
ekki kveðjurnar og benda á ýmis-
legt sem þeim finnst að betur 
mætti koma fram. Um leið sýna 
þeir okkur inn í þeirra eigin hug-
arheim, þeirra skoðun – sem hlýt-
ur að teljast réttlát og hlutlaus. 

Skúli bóndi
Skúli stillir okkur upp við vegg 
og spyr: Er ég óvinur náttúrunn-
ar? Ég sem vil nýta náttúruna og 
auðlindir hennar skynsamlega? 
En hvað er skynsamlegt? Hann 
segir það ekki, en hann segist líta 
á landið okkar eins og bóndi líti 
á jörð sína. Honum þykir vænt 
um landið og ber hag þess fyrir 
brjósti – okkur öllum til heilla. 

Rétt fyrir utan túnfót-
inn heyrir hann gutlið í 
Gunnuhver og í fjarska 
sér hann til Brennisteins-
fjalla, þar sér bóndinn 
tækifæri fyrir nýrækt á 
jörð sinni. Skúli talar eins 
og það sé hans einkamál 
að skrapa saman heilli 
Kárahnjúkavirkjun af 
suðvesturhorninu til að 
þjóna Century í Helguvík 

af því að hann er heimamaður. 

Skúlaskeið
Því næst stígur Skúli upp á kassa 
og messar yfir okkur í litríkum 
andstæðum og háði: Það er ekk-
ert að marka þessa mynd af því að 
framleiðandi myndarinnar er auð-
ugur maður sem virðist haldinn 
tilvistarvanda. Andri Snær hafi 
vissulega haft það gott norður á 
Sléttu hjá afa sínum og ömmu í 
æsku en á slíkri afturábakhugsun 
og fortíðarfíkn geti fólkið í land-
inu alls ekki lifað. Svo skammar 
hann þá báða fyrir að gera grín að 
fátæku fólki fyrir austan – að slíkt 
hljóti að koma úr hörðustu átt. 

Skúli útskýrir ekki fyrir okkur 
hvenær við gerum gys að fátæku 
fólki. Kannski þegar við vörpum 
ljósi á æðið sem greip fólk fyrir 
austan þegar framkvæmdirnar 
hófust? Æði sem er löngu þekkt úr 
fréttum; hamingjusamt fólk birt-
ist á sjónvarpsskjánum og segir 
okkur að þetta sé ein af merkari 
stundum í Íslandsögunni og menn 
draga Alcoa-fána að húni. Ég get 
fullyrt að í myndinni birtast engir 
fátækir Íslendingar – þvert á móti 
er þetta ein ríkasta þjóð veraldar, 
íbúar í lýðræðisríki, sem ganga 
af göflunum þegar erlendur for-
stjóri lendir á einkaþotu sinni. 
Það er óþægilegt að horfa á – en 
það þýðir ekki að dæma höfunda 
myndarinnar.

Á hægu tölti
Skúli leggur á skeið í grein sinni 
en Jón Kristjánsson fer hægagang-
inn. Hann talar föðurlega til okkar, 
klappar okkur meira að segja á 
kollinn. Jújú, ansi hreint góð mynd 
en fólk má ekki láta slá ryki í augun 
á sér. Þetta er áróðursmynd – ekki 
heimildarmynd – og þess vegna 
ekkert að marka hana. Gott fólk! 
Munið það þegar þið gangið út úr 
bíóhúsinu. Muna: Áróður! 

Hann segir okkur að vissulega 
sé eftirsjá eftir því mikla landi 
sem nú sé á botni Hálslóns en það 
var enginn valkostur, það var ann-
aðhvort að hrökkva eða stökkva. 
Og því studdi hann heilshugar 
framkvæmdirnar, fólki sínu til 
hagsældar. Báðir stilla þeir dæm-
inu upp eins og það séu aðeins 
tveir möguleikar í stöðunni: ann-
aðhvort förum við í framkvæmd-
ir og byggjum álver eða við okkur 
blasir fátækt. En hvar var þjóðin 
stödd fyrir þessar allar stóriðju-
framkvæmdir? Var hún fátæk? 
Var hér mikið atvinnuleysi? Hvaða 
aðra möguleika hafði hún? Hvar 
erum við stödd núna? 

Jón talar um jákvæð staðbund-
in áhrif af þessum risafram-
kvæmdum þegar staðreyndin er 
sú að hún er hluti af atburðarás 
sem leiddi til hrun hins íslenska 
hagkerfis. Meira að segja IMF og 
Jónas Haralz tala um það: Ruðn-
ingsáhrif, styrking krónunn-
ar, hækkaðir stýrivextir og loks 
jöklabréf. 

Fjárgötur
Hvorki Skúli né Jón vilja horfa á 
stóru myndina og spyrja alvöru 
spurninga: Hverju hefur þetta 
skilað okkur? Hvers vegna þurf-
um við að eyða allri orkunni okkar 
í álver og stóriðju, strax? Hvernig 
standa orkufyrirtækin? Af hverju 
orkuleynd? Eitt gígavatt í ylrækt, 

svo dæmi sé tekið, skilar okkur 14 
störfum en 0,14 störfum í álver-
um – hvað segir það okkur? Hvaða 
orðræða og klisjur eru notaðar 
þegar framkvæmdir eru uppi á 
borðinu? Hagvöxtur! Atvinna! 
Börnin heim! Fagurt mannlíf! 
Hækkað fasteignaverð! 

Skúli og Jón kjósa að hanga í 
smáatriðum og kasta fram frös-
um og klisjum þegar kemur að 
stóru myndinni. Þeir feta fjár-
götur og forðast þjóðveginn: Val-
gerður vinnur af heilindum. – Því 
erum við sammála. Við álítum 
hana velmeinandi. Jón talar um 
laxeldi í Jöklu sem jákvæð áhrif, 
sem er álíka mikil náttúra og að 
búa til rennandi Reynisvatn. Bæj-
arstjórinn Guðmundur Bjarnason 
er mætur maður og það er illa 
vegið að honum. Við teljum bæjar-
stjórann fyrrverandi velmeinandi 
og ágætan mann – en John Perk-
ins var samt forspár um hvernig 
fyrirtæki eins og Alcoa olnboga 
sig inn í lítil samfélög. Hvar vinn-
ur Guðmund Bjarnason og við 
hvað? Tölum ekki um það? 

En vandinn við síðustu ár var 
að hver og einn átti að hugsa um 
sjálfan sig, skara eld að eigin 
köku. Hugmyndafræðin sagði að 
ef allir hugsuðu um það að græða 
myndu allir græða. Það reyndist 
ekki rétt. Allir töpuðu. Allir. 

Höfundur er kvikmyndaleikstjóri.

ÞORFINNUR 
GUÐNASON

Þetta er ekki pípa – þetta er skapandi heimildarmynd
Hvorki Skúli né Jón vilja horfa 
á stóru myndina og spyrja 
alvöru spurninga: Hverju 
hefur þetta skilað okkur? Hvers 
vegna þurfum við að eyða 
allri orkunni okkar í álver og 
stóriðju, strax?

SVANA HELEN 
BJÖRNSDÓTTIR 

Nýsköpun eða atvinnuleysisbætur?

ÓLI GNEISTI 
SÓLEYJARSON

Að vanvirða kirkjur
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Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

„Nokkrir aðilar sýndu áhuga á að kaupa áhrifahlut 
í flugfélaginu,“ segir Einar Sveinsson, einn eigenda 
fjárfestingarfélaganna Máttar og Nausta og stjórn-
armaður í Icelandair Group. Félögin áttu 39 pró-
senta hlut í Icelandair Group í tvö ár þar til í fyrra-
dag þegar Íslandsbanki nýtti utanþáguheimild Fjár-
málaeftirlitsins og tók hann með 
veðkalli.

Erlendir fjárfestar og fyrir-
tæki, einn frá Bandaríkjunum en 
hinir evrópskir, höfðu áhuga á að 
kaupa hlut félaganna í Icelandair 
Group. Því til viðbótar hafði nor-
ræna flugfélagið SAS viðrað áhuga 
á því ári fyrr. Áhuga hinna varð 
vart þegar halla tók undan fæti í 
íslensku efnahagslífi í fyrra. 

Markaðurinn hefur heimildir fyrir því að Einar 
og fjölskylda hans hafi verið mótfallin öllum hug-
myndum um sölu á Icelandair-hlutnum út fyrir land-
steina í hendur erlendra aðila. Var því afráðið að 
sitja af sér hremmingar í efnahagslífinu í stað þess 
að draga úr áhættunni og selja hlutinn. Viðræður 
voru þegar hafnar við Glitni (nú Íslandsbanka) um 
endurskipulagningu Máttar í kjölfar þeirra vand-
ræða sem Milestone, félag bræðranna Karl og Stein-
gríms Wernerssona, hafði ratað í.

„Ég hafði ekki áhuga á að selja félagið útlendingum. 

Það gegnir mikilvægu hlutverki í samgöngum við út-
lönd og má segja að það sé hluti af sjálfstæði lands-
ins,“ segir Einar og bætir við að viðræður hafi aldrei 
farið af stað. 

Gengi bréfa Icelandair Group stóð í 27,75 krónum 
á hlut í byrjun síðasta árs en var komið niður í 13,10 
í lok þess. Verðmæti eignarhlutar félaga bræðranna 
fór úr 10,5 milljörðum króna niður í fimm milljarða í 
árslok. Samkvæmt yfirtökuverði Íslandsbanka, sem 
miðaðist við lokagengi bréfa í félaginu á föstudag, 
nemur heildarverðmætið 1,7 milljörðum króna. 

Einar segir stjórnendur félagsins ósátta við yfir-
tökuna. Hins vegar verði hvorki farið í mál við Ís-
landsbanka vegna málsins né mats krafist á yfir-
tökuverðinu þar sem ákvörðun bankans um yfirtöku 
byggðist á lánasamningi. 

Íslandsbanki varð umsvifamesti hluthafi Ice-
landair Group í kjölfar yfirtökunnar á mánudags-
morgun og situr nú á 47 prósenta hlut í flugrekstr-
arfélaginu. Sömu örlög eru sögð bíða Langflugs ehf, 
næststærsta hluthafa Icelandair Group sem á tæp-
lega 24 prósenta hlut. Þar um borð eru Finnur Ingólfs-
son, fyrrverandi ráðherra og seðlabankastjóri, sem 
á tvo þriðju hluta á móti fjárfestingarfélaginu Gift. 
Eftir því sem næst verður komist þraut félagið örendi 
vegna skulda og hafði verið stýrt með óformlegum 
hætti úr höfuðstöðvum Landsbankans um nokkurra 
mánaða skeið. Ekki náðist í fyrirtækjasvið Lands-
bankans til að leita eftir svörum á því hvenær hlut-
urinn yrði formlega tekinn yfir af bankanum. Þegar 
það verður munu bankarnir stýra sjötíu prósentum 
af hlutafé Icelandair Group.   sjá einnig síðu 2

Erlendir fjárfestar 
vildu fá Icelandair
Engeyingarnir tóku ekki í mál að selja Icelandair úr landi og 
biðu í vari en misstu hlut sinn til Íslandsbanka. Sömu örlög 
eru sögð bíða annarra hluthafa af hálfu Landsbankans.

Saks í mínus | Bandaríska munúð-
arvöruverslunin Saks tapaði 5,11 
milljónum dala á fyrsta fjórð-
ungi ársins. Til samanburðar nam 
hagnaðurinn 17,3 milljónum dala 
á sama tíma í fyrra. Þetta er tals-
vert betri afkoma en spáð var. 

Englandsbanki græðir | Englands-
banki hagnaðist um tæpan millj-
arð punda, jafnvirði 190 milljarða 
króna, í fyrra. Þetta er besta ár í 
315 ára sögu bankans og skrifast 
nær alfarið á vexti og gjöld breska 
banka sem nýttu sér björgunarað-
gerðir seðlabankans. 

Allt grænt | Hlutabréfavísitölur 
hafa verið á uppleið í Bandaríkj-
unum í vikunni. Fjármálaskýr-
endur telja líklegu skýringuna þá 
að fjárfestar telji botninum náð í 
bili og séu að nýta sér tækifærið 
til að kaupa ódýr hlutabréf.  

Olíuverð hækkar | Heimsmarkaðs-
verð á hráolíu fór yfir sextíu doll-
ara múrinn í gær en slíkur verð-
miði hefur ekki sést vestan hafs 
í hálft ár. Óeirðir við olíuvinnslu-
svæði í Nígeríu skýra hækkunina 
í gær að nær öllu leyti. 

VIÐSKIPTI

Evru posi – aukin þjónusta 
við erlenda ferðamenn    

Við bjóðum viðskiptavinum okkar sérstaka 

posa fyrir erlend MasterCard og VISA kort.

Þannig geta þeir selt vöru eða þjónustu til 

erlendra ferðamanna í evrum og valið um að 

fá uppgjörið í evrum eða íslenskum krónum.

Græna
prentsmiðjan

EINAR SVEINSSON

Sjálfkjörið er í stjórn Bakkavar-
ar Group, sem tekur við á næsta 
aðalfundi félagsins á miðvikudag. 
Í framboði eru Bakkavararbræð-
urnir Ágúst og Lýður Guðmunds-
synir, Ásgeir 
Thoroddsen, 
Hildur Árna-
dóttir og Katrín 
Pétursdóttir. 

Samþykktir 
Bakkavarar 
kveða á um að 
stjórnarmenn 
geti verið átta 
hið mesta.

Dionysos A. Liveras, fram-
kvæmdastjóri breska matvæla-
fyrirtækisins Laurens Patisser-
ie, gefur ekki kost á sér til áfram-
haldandi stjórnarsetu. Hann kom 
inn í stjórnin árið 2007. Þar með 
situr enginn útlendingur eftir í 
stjórn Bakkavarar Group. - jab

Íslendingar 
stýra Bakkavör

ÁGÚST 
GUÐMUNDSSON

6

Icelandic Glacial

Íslenska vatnið 
rennur víða

Horfur í flugiðnaði

Umhverfismál 
verða í forgrunni
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Nýi Landsbankinn hefur stofnað 
tvö eignaumsýslufélag, annað er 
fyrir fasteignir og nefnist Regin 
en hitt er fyrir hlutafjáreignir og 
nefnist Vestia. Helgi S. Gunnars-
son, fyrrverandi framkvæmda-
stjóri eignarhaldsfélagsins Port-
usar, og Steinþór Baldursson, sem 
um nokkurt skeið hefur starfað á 
fyrirtækjasviði bankans, stýra 
félögunum. 

Allir nýju bankarnir hafa nú 
stofnað félög sem þessi.  - jab

NBI stofnar 
umsýslufélag
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 Vika Frá ára mót um

Alfesca 17,2% -19,0%

Bakkavör -40,4%  -46,2%

Eimskipafélagið 0,0%  -20,0%

Föroya Bank  -0,4%  -1,7%

Icelandair  0,00%  -66,2%

Marel 1,7% -22,9%

Össur  0,5%  2,8%

*Miðað við lokagengi í Kauphöll í gær.
Úrvalsvísitalan OMXI15 254
Úrvalsvísitalan OMXI6 700

*Miðað við gengi í Kaup höll í gær.

G E N G I S Þ R Ó U N

Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

„Ímynd skiptir öllu máli á vatnsmarkaðnum,“ segir 
John K. Sheppard, nýráðinn forstjóri Icelandic Water 
Holdings. 

Eins og kunnugt er framleiðir fyrirtækið vatn í 
drykkjarflöskum á jörðinni Hlíðarenda í Ölfusi við 
Þorlákshöfn undir merkjum Icelandic Glacial og 
selur um heim allan. 

Sheppard segir mikla samkeppni ríkja á vatns-
markaðnum, ekki síst í Bandaríkjunum. Fyrirtæk-
in einbeiti sér að því að flagga ímyndinni og lögun 
flasknanna, ekki síst í efri gæðaflokkum þar sem 
Icelandic Glacial hefur komið sér fyrir. Sem dæmi 
eru umbúðir íslenska vatnsins þykkar og traustar en 
ódýrara vatns mun þynnri. Endurunnið, síað vatn er 
svo í þynnstu flöskunum. „Þegar bandarískir neyt-
endur drekka vatnið okkar upplifa þeir spennu. Ís-
land er – í það minnsta í hugum Bandaríkjamanna 
– þekkt fyrir kulda og hreinleika. Svo er það langt 
í burtu. Vatnið frá Fiji (innskot: helsti keppinautur 
Icelandic Glacial) minnir á Kyrrahafseyjar. Það er 
ekkert sérlega frískandi tilhugsun í hita,“ bendir 
Sheppard á. 

Sheppard býr yfir um kvartaldarreynslu í drykkj-
arvörugeiranum. Hann var forstjóri Evrópudeildar 
Coca-Cola beggja vegna járntjaldsins í nítján ár, þar 
á meðal var Ísland innan markaðssvæðis hans um 
tíma. Eftir það stýrði hann um fjögurra ára skeið 
drykkjarvörurisanum Cott Corporation, sem fram-
leiðir gosdrykki fyrir stórmarkaði. Hann er þekkt-
ur fyrir góðan árangur og skilar af sér margfaldri 
söluaukningu. 

En samkeppnin er hörð. Fyrir eru heimsþekkt nöfn 
í matvæla- og drykkjarvörugeiranum, sem flagga 
fjölmörgum drykkjum. Stærst eru Nestlé, Pepsi og 
Coca-Cola, sem gnæfa yfir aðra á vatnsmarkaðnum. 

Icelandic Glacial nýtur samneytis við bandaríska 
drykkjarvörurisann Anheuser-Busch, sem keypti 
fimmtungshlut í því fyrir tveimur árum og sér um 
dreifingu vatnsins í öllum ríkjum Bandaríkjanna. 

Sheppard segir síðastliðin tvö ár hafa verið mjög 
góð fyrir Icelandic Water Holdings. Íslenska vatn-
ið hafi rutt sér braut inn á nýja markaði af krafti 
og fram undan sé mikið landnám. Fyrirtækið 
kynnti fyrir skömmu samning um sölu á átöppuðu 
vatni í vélum Icelandic Group auk þess sem samn-
ingar standa yfir við fleiri flugfélög og um sölu 
á vatninu í skemmtiferðaskipum. Þá er landnám 
víðar á teikniborðinu, svo sem í Mexíkó, Kína, á 
Karíbahafseyjunum, í Suður-Ameríku og víðar.

SENDIHERRA ÍSLENSKA VATNSINS John K. Sheppard, sem 
tekið hefur við forstjórastóli Icelandic Water Holdings af Jóni 
Ólafssyni, segir nauðsynlegt að frumkvöðlar viti hvenær færa þurfi 
fyrirtæki yfir á annað stig. MARKAÐURINN/ANTON

Semja um flutninga 
vatns til fleiri landa
Ímynd skiptir öllu máli fyrir átappað vatn á flöskum. 
Nýráðinn forstjóri Icelandic Water Holdings segir stefnt að 
sölu íslenska vatnsins um heim allan.

Greinendur spá því almennt að 
vísitala neysluverðs hækki um 0,3 
til 0,5 prósent og muni verðbólga 
því mælast á bilinu 10,7 til 10,9 
prósent í mánuðinum. Til saman-
burðar stóð verðbólgan í 11,9 pró-
sentum í síðasta mánuði. 

Hagfræðideild Landsbankans 
og greining Íslandsbanka segja 
báðar að breyting á matvöruverði 
og kostnaðarliðum tengdum öku-
tækjum og eldsneyti muni hífa 
vísitölu neysluverðs upp á sama 
tíma og húsnæðisliðir muni vega 
á móti. IFS Greiningu reiknast til 
að væntar verðbreytingar á inn-
fluttum vörum séu ekki að fullu 
komnar fram þrátt fyrir fall 
krónu síðustu vikur. Sem dæmi 
er tekið fram að verð á kaffi, te 
og kakói hafi hækkað um tuttugu 
prósent síðastliðna þrjá mánuði og 
mjólkurvörum um níu prósent. 

Meðalbreyting matarkörfu IFS 
á tímabilinu sýnir þó að verðið 
hafi lækkað um eitt prósent.

Greining Íslandsbanka og Hag-
fræðideild Landsbankans gera 
ráð fyrir að draga muni hratt úr 
verðbólgu á næstu mánuði. Lands-
bankinn tekur fram að hún verði 
komin undir tíu prósent í sumar 
og bætir Íslandsbanki því við að 
hún geti verið komin í námunda 
við 2,5 prósenta verðbólgumark-
mið Seðlabankans í lok árs. - jab

Spá verðbólgu undir 
ellefu prósentum

Greining Spá*
Landsbankinn 10,9%
Íslandsbanki 10,8%
IFS Greining 10,7%

*Tólf mánaða verðbólga 

V E R Ð B Ó L G U S P Á R

Norrænu fjárfestingarsjóðirnir 
Altor og Bure Equity fengu 
í gær afhent öll hlutabréf í 
sænska fjárfestingarbankanum 
Carnegie.

Lánastofnun sænska ríkisins 
samdi um sölu á bankanum til 
sjóðanna snemma í febrúar síð-
astliðnum. Kaupverð nam tveim-
ur milljörðum sænskra króna, 
jafnvirði rúmra þrjátíu millj-
arða íslenskra króna á núvirði.

Fjármálayfirvöld í þeim 
löndum þar sem Carnegie er 

með útibú áttu þó eftir að gefa 
græna ljósið á viðskiptin. 

Íslenska fjárfestingarfélag-
ið Milestone átti í kringum tíu 
prósenta hlut í Carnegie í gegn-
um sænska fjármálafyrirtækið 
Moderna og var Anders Fällman, 
forstjóri fyrirtækisins, jafn-
framt stjórnarformaður Carn-
egie. Sænska ríkið tók Carnegie-
hlutinn yfir í nóvember í kjölfar 
þess að gömlu íslensku bankarn-
ir fóru á hliðina í október í fyrra.
 - jab 

Carnegie með 
nýja eigendur

Þegar hlutabréfamarkaður er 
dauður er verðmyndun á mark-
aði ekki virk og skráð verðmæti 
hlutabréfa einskis virði sem við-
mið,“ segir Hermann Guðmunds-
son, framkvæmdastjóri BNT, 
móðurfélags N1. Fjárfestingar-
félagið Naust er að stórum hluta 
í eigu BNT, en Íslandsbanki hefur 
leyst til sín eign Nausts og fleiri 
félaga í Icelandair Group.

Hermann gagnrýnir yfirtöku-
verðið og segir það of lágt. „Frek-
ar þarf að horfa á verðmæti félag-
anna sem eru í rekstri og eigið fé 
þeirra.“ 

Hann segist þó ekki telja bank-
ann fara fram í mótsögn við gerða 
samninga í upptöku á bréfum Ice-
landair, enda miði veðkallið við 
skráð verð hlutabréfa og hækkun 
erlendra lána. „Um það eru klá-

súlur í lánasamningum. 
Hins vegar, þegar gengið 
er til loka í svona máli og 
bankinn leysir eignina til 
sín, er að mínu mati óeðli-
legt að bankinn geri það 
langt undir mati á sann-
anlegu virði. Hjá einhverj-
um getur þetta skipt sköp-
um um hvort innistæða sé 
fyrir veðkalli eða ekki.“

Hermann segir jafn-
framt umhugsunarefni hvort 
bankarnir eigi að ganga hart fram 
um þessar mundir í að leysa til 
sín eignir. „Það hlýtur að þurfa 
að horfa til þess að krónan er í 
sinni lægstu stöðu og hlutabréfa-
markaður líka. Og þá nota bank-
arnir tækifærið og ganga á veð. 
Halda má því fram að það sé 
eðlilegt og sanngjarnt, en minn 

punktur hefur verið sá að 
bankarnir hrundu yfir at-
vinnulífið, en ekki öfugt. 
Menn ættu að ganga 
hægt um gleðinnar dyr 
í að hreinsa út fjárfesta 
og hluthafa í íslensku at-
vinnulífi. Ekkert liggur á. 
Rekstur félaganna batnar 
hvorki né breytist“

Hermann kveðst þó 
vita að einhvers stað-

ar þurfi bankarnir að byrja á 
þeim uppgjörsmálum sem bíði, 
öðru vísi minnki ekki verkefna-
bunkinn. „En út frá hagsmunum 
atvinnulífsins lá ekkert á, þótt 
vera kunni að bankinn hafi ann-
arra hagsmuna að gæta.“

Kristján Jóhannsson, lektor 
í fjármálafræðum við Háskóla 
Íslands, segir að séu menn ekki 

ánægðir með yfirtökuverð fyr-
irtækja og telji það ekki endur-
spegla rétt verð sé lagalegur rétt-
ur þeirra að fara í mál og krefj-
ast mats. „Og það er alvanalegt. 
Til dæmis þegar félög hafa verið 
tekin af markaði. Og fræðin 
leggja fram ákveðnar aðferð-
ir við matið ef menn eru ósátt-
ir,“ segir hann. Almennt segir 
Kristján hins vegar litið svo á að 
verð sem fáist á markaði sé „rétt-
asta“ verð. „Það er það verð sem 
einhver er til í að kaupa og selja 
á. Hins vegar hefur markaður-
inn hér verið þannig að viðskipti 
hafa verið lítil með skráð félög og 
verðmyndun því ekki verið mjög 
virk. Hugsanlega eru þá lítil við-
skipti á bak við það verð sem haft 
er til viðmiðunar og þá er rétt að 
skoða það betur.“ - óká 

Horfa á til verðmætis en ekki markaðsverðs
Atvinnulífinu betur borgið ef beðið hefði verið með veðköll, segir framkvæmdastjóri BNT.

HERMANN 
GUÐMUNDSSON

TrackWell og Landflutningar – 
Samskip hafa undirritað samn-
ing um innleiðingu á TrackWell 
Flota fyrir bílaflota Landflutn-
inga og undirverktaka. 

Ingi Þór Hermannsson, for-
stöðumaður Landflutninga – Sam-
skipa, segir markmiðið að auka 
öryggi ásamt því að auka þjón-
ustu með minni tilkostnaði.

Að sama skapi er í tilkynningu 
TrackWell haft eftir Þórði Inga-
syni sölustjóra að bæði sé um að 
ræða stóran bílaflota og „bland-
aða og áhugaverða“ notkun. 

Meðal þess sem kerfið gerir 
er að miðla veðurupplýsingum 
þannig að flotastjóri geti fylgst 
með þróun veðurs á öllum akst-
ursleiðum og varað við, verði 
veður válynd. - óká

Fá hugbúnað 
í flotastjórn

Staða breska fjárfestingarfélags-
ins Candover er afar þröng og 
hafa óformleg yfirtökutilboð verið 
gerð í það. Þetta segir í maíhefti 
fagblaðsins Unquote“ sem sér-
hæfir sig í umfjöllun um áhættu-
fjárfestingarsjóði í Evrópu. 

Snemma í mars greindu stjórn-
endur Candover frá því að fé-
lagið hefði fært niður verðmæti 
eigna sinna um helming og af-
skrifað þriðjung eignasafnsins 
í samræmi við breskar reglur. 

Þá var frekari uppstokkun í spil-
unum auk yfirvofandi uppsagna. 
Félagið gat þess sömuleiðis þá 
að einn sjóða þess væri uppur-
inn. Candover hefur nú takmark-
að fjárfestingar úr öðrum sjóði 
og leitar kaupanda að eignarhlut 
félagsins í ráðgjafarfyrirtæki.   

Candover lauk við kaup á hol-
lensku iðnsamsteypunni Stork 
í félagi við Eyri Invest, Marel 
Food Systems og Landsbankann 
í fyrra. - jab

Staða Candover 
sögð þröngKauphöllin áminnti bæði Bakka-

vör og Straum opinberlega í gær 
og beitti félögin févíti upp á sam-
tals þrjár milljónir króna, 1,5 
milljónir hvort, vegna brota á 
kauphallarreglum. 

Í tilfelli Bakkavarar er meðal 
annars ávítt þar sem ekki hafi 
verið gerð opinberlega grein fyrir 
þeim skorðum sem settar eru á 
greiðslur frá rekstrarfélögum til 
móðurfélagsins umfram greiðsl-
ur til að standa straum af rekstr-
arkostnaði, samkvæmt lánasamn-
ingum til þeirra næstu þrjú árin. 

Straumur er á móti ávíttur þar 
sem stjórnendur fjárfestingar-
bankans birtu ekki upplýsing-
ar um fimmtíu milljóna evra lán 
Seðlabankans til hans í desember 
og nánari upplýsingar um fjár-
mögnun upp á 133 milljónir evra, 
sem nýta átti til að endurgreiða 
sambankalán upp á 200 milljón-
ir evra á gjalddaga í sama mán-
uði. Þá er bankinn meðal annars 
ávíttur fyrir að halda því fram 
að fjármögnunin væri „jákvætt 
skref fyrir íslenskan fjármála-
markað“. - jab

Kauphöllin skammar 
Bakkavör og Straum



Þú sparar með 
Launaþjónustu Skýrr

skyrr@skyrr.iseinum stað
569 5100Allt á

Leitar þú leiða til að lækka rekstrar-
kostnað fyrirtækis þíns? Má bjóða þér 
launafulltrúa eða jafnvel heila launadeild 
sem vinnur allan sólarhringinn?

Með Launaþjónustu Skýrr útvista viðskiptavinir 
allri launatengdri starfsemi til Skýrr

Skýrr rekur allan hug- og vélbúnað og sér um 
skráningu og viðhald launatengdra upplýsinga 
um starfsmenn, ásamt keyrslum og eftirvinnslu

Starfsfólk og stjórnendur hjá viðskiptavinum fær 
aðgang að sjálfsafgreiðslukerfi á vefnum

Hafðu samband við Skýrr í skyrr@skyrr.is eða 
569 5100 og leitaðu tilboðs.

Launaþjónusta Skýrr hentar fyrirtækjum og 
stofnunum af öllum stærðum og gerðum

Þjónustan sparar mannskap og fjármagn, eykur 
sveigjanleika í starfsemi og bætir stöðugleika 
og öryggi í rekstri

Kröfuharður viðskiptavinur
Danfoss á Íslandi er lítil rekstrareining með 14 
starfsmenn. En við erum hluti af stóru alþjóðlegu 
fyrirtæki, Danfoss-samsteypunni, sem telur alls
32 þúsund starfsmenn um allan heim. Þar hafa 
menn fyrir löngu lært að einbeita sér að því sem 
þeir eru bestir í og útvistað aðra starfsemi til 
þeirra sem það kunna best. Þar má nefna bókhald 
og launavinnslu.

Danfoss gerir miklar kröfur þegar velja á sam-
starfsaðila. Danfoss á Íslandi hefur notið launa-
þjónustu Skýrr síðan í júní 2007. Skýrr hefur 
staðist allar væntingar okkar og starfsfólkið 
þar hefur ótvírætt sýnt að það kann sitt fag.

Sigurður Geirsson
framkvæmdastjóri
Danfoss á Íslandi
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„Krafan um umhverfisvæna fram-
leiðslu verður sífellt ríkari,“ segir 
Tom Enders, forstjóri evrópska 
flugvélaframleiðandans Airbus. 
„Við höfum verið í fararbroddi í að 
bregðast við þeirri þróun og ætlum 
okkur að leiða hana áfram.“

Forstjórinn lét þessi orð falla á 
hátíðarkvöldverði með blaðamönn-
um hvaðanæva að úr heiminum í 
framleiðslustöð Airbus í Ham-
borg í Þýskalandi í síðustu viku. 
Þá fór fram árviss kynning félags-
ins á stöðu og horfum, en til við-
burðarins var boðið blaðamönn-
um  og sérfræðingum úr flugiðn-
aði hvaðanæva að úr heiminum.

Airbus í Evrópu og Boeing í 
Bandaríkjunum eru ráðandi í 
flugvélaframleiðslu í heiminum, 
með um það bil helmingsmarkaðs-
hlutdeild hvort félag. Bæði standa 
fyrir margvíslegum nýjungum og 
hafa í smíðum langfleygar far-
þegaþotur úr samþættu koltrefja-
efni. 

Vangaveltur eru hins vegar um 
hvort Airbus kunni að hafa veðj-
að á rangan hest í smíði A380 risa-
þotunnar, en hún er með farþega-
rými á tveimur hæðum, tekur í 
einni ferð yfir 500 manns, í hefð-
bundinni uppsetningu. Ekki þyrfti 
að fara nema tæpar sex hundruð 
ferðir til að tæma Ísland.

Vélin er raunar afar vel heppnuð 
og tækniundur út af fyrir sig. Far-
þegar sem ferðast hafa með henni 
bera henni afar vel söguna, en frá 
því að hún kom á markað árið 2007 

hefur hún flutt um 1,5 milljónir 
farþega víðsvegar um heim.

Erfitt er að gera sér í hugarlund 
gríðarlega stærð A380 farþega-
þotu Airbus, jafnvel þótt maður 
hafi séð slíkar vélar úr fjarlægð 
á Keflavíkurflugvelli, en þang-
að komu þær gjarnan á þróun-
ar- og æfingastigi til að æfa lend-
ingar og flugtak í hliðarvindi. Í 
raun er það ekki fyrr en maður 
gengur upp að svona vél og horf-
ir undir stélið og fram eftir búkn-
um að maður áttar sig á stærðinni. 
Nærtækasta samlíkingin er íbúða-
blokk með vængi.

Efnahagssamdrátturinn í heim-
inum og fjármálakreppa hefur 
hins vegar orðið til þess að flug-
félög hafa lent í vandræðum með 
að fjármagna kaup á vélum í pönt-
un. Þá eru sérfræðingar sumir 
efins um að í raun sé markaður 
fyrir fjölda slíkra risavéla. Singa-

pore Airlines hefur pantað nokkr-
ar slíkar og eru þær í notkun á 
stærri flugleiðum heimsins, svo 
sem milli Singapúr og Parísar, 
Dubaí og nokkurra af stórborg-
um heims og milli Parísar og New 
York. 

Shukor Yusof, sérfræðingur 
Standard & Poor‘s í flugiðnaði, 
staðsettur í Singapúr, er meðal 
þeirra sem lýst hafa efasemd-
um. „Minni vélar og tíðari ferð-
ir kunna að vera hagkvæmari,“ 
segir hann og hefur meðal ann-
ars beint því til Singapore Airli-
nes að hvort endurskoða ætti hvort 
í raun sé þörf á þeim A380 vélum 
sem félagið á í pöntun. Þá bendir 
hann á að kostnaður við þróun og 
framleiðslu slíkra véla sé gífur-
legur. Nokkuð margar vélar þurfi 
að framleiða áður en náist upp í 
þann kostnað.

Hjá Airbus segja menn hins 
vegar að horfa verði lengra en til 
yfirstandandi hremminga efna-
hagslífsins í heiminum. Alla tíð 
hafi verið miklar skammtíma-
sveiflur í flugiðnaði, yfir lengri 
tímabil megi hins vegar sjá stöð-
ugan og mikinn vöxt. „Flugum-
ferð hefur tvöfaldast á hverju 15 
ára tímabili og þannig verður það 
áfram,“ segir Tom Williams, fram-
kvæmdastjóri yfir framleiðslulín-
um Airbus.

Í máli hans kom fram að núna 
hefðu verið framleiddar 33 A380 
farþegaþotur, 14 hafi þegar 
verið afhentar flugfélögum. Sex 

Í HAMBORG John Leahy, yfirmaður við-
skiptasviðs Airbus, fer yfir sölutölur. Í fyrra 
var metsala, 483 vélar.  MARKAÐURINN/ÓKÁ

Umhverfismálin verða 
 í fyrirrúmi hjá Airbus

RISAÞOÐA Í FLUGTAKI Tveggja ára töf varð á framleiðslu A380 risaþotu Airbus. Tom Enders, forstjóri félagsins, segir menn hafa lært 
af vandkvæðum sem upp komu í ferlinu og segir viðlika tafir ekki munu hrjá A350 þotuna sem er hin framúrstefnulegasta og keppir við 
Boeing 787 Dreamliner þotuna.  MYND/AIRBUS

„Veislan er búin,“ segir í nýrri fréttaskýringu 
Flightglobal um niðurskurð í flugi á Norður-Atl-
antshafssvæðinu. Þar kemur fram að átta prósenta 
samdráttur hafi orðið í flugi milli Bandaríkjanna 
og Evrópu í sumar frá því sem gerðist í fyrra. Þá 
hafi eftirspurn dregist enn meira saman sem kunni 
að kalla á enn frekari niðurskurð flugferða síðar á 
árinu sem áhrif kunni að hafa yfir á næsta ár.

Um leið er bent á að sum flugfélög hafi stokkið 
á tækifæri sem myndast hafi í þessu árferði. Þar 
er Icelandair nefnt sérstaklega og beint flug sem 
hefja á í sumar til Seattle í Bandaríkjunum. Haft 
er eftir Birki Hólm Guðnasyni, framkvæmdastjóra 
Icelandair, að þar hafi verið stokkið á opnun þegar 
norræna flugfélagið SAS tilkynnti í september að 
hætta ætti flugi þangað. Lengi hafi verið rýnt í 

tölur um flug á vesturströndina en ákveðið að of 
mikið framboð væri til að hefja samkeppni. Ice-
landair hafi hins vegar haft burði til að bregðast 
hratt við með því að fá tímabundið lánaða Boeing 
757 vél frá systurfélagi. Þá hafi félagið auga með 
nokkrum öðrum mögulegum markaðssvæðum og 
sé í startholunum opnist glufur. Þá bendir Birk-
ir á að á meðan önnur flugfélög í Atlantshafsflugi 
eigi í erfiðleikum hafi Icelandair skilað besta árs-
fjórðungi frá upphafi og bókanir fyrir sumarið 
lofi góðu. Íslendingar hafi dregið úr ferðalögum, 
en auknar komur útlendinga til landsins eftir fall 
krónunnar vegi upp á móti þeim samdrætti og gott 
betur. „Fyrstu níu mánuðir ársins líta vel út. Í þess-
um iðnaði getur hins vegar enginn spáð fyrir um 
lokafjórðunginn,“ er eftir honum haft.

Sjá tækifæri í niðurskurði

VILTU VIND Í SEGLIN?

 Fjárfestingartækifæri og endurfjármögnun
í Rússlandi, Austur-Evrópu og Mið-Asíu
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Hlutverk Endurreisnar- og þróunarbanka Evrópu. 
Morgunverðarfundur á Grand Hótel 28. maí kl. 8.00–9.45. 
Stjórnendur og sérfræðingar frá Endurreisnar- og þróunarbanka 
Evrópu, EBRD, fjalla um fjárfestingartækifæri í Rússlandi, 
Austur-Evrópu og Mið-Asíu.

Helstu atriði morgunverðarfundar:

 Viðskiptaráðuneyti

Ný fjárfestingartækifæri og þróun í Rússlandi, Austur-Evrópu 
og Mið-Asíu. 
Áhersla á fjárfestingartækifæri á sviði matvælavinnslu, 
orkumála og einkavæðingar. 
Sérfræðiráðgjöf og fjármögnun (lán eða hlutafé) frá EBRD. 
Sérstök þekking og tengsl EBRD í Rússlandi, Austur-Evrópu 
og Mið-Asíu. Tækifæri til viðræðna við fulltrúa EBRD. 

Dagskrá morgunverðarfundar kl. 8.00–9.45 

Fundarstjóri: Jón Ásbergsson, framkvæmdastjóri Útflutningsráðs.

Viðtalstímar kl. 10.00–12.00
Fyrirtæki og einstaklingar geta átt fundi með fulltrúum bankans. 
Æskilegt er að bóka fundina fyrirfram. Fundirnir henta fyrirtækjum 
og bönkum sem stunda viðskipti í Rússlandi, Austur-Evrópu og 
Mið-Asíu, fyrirtækjum sem leita fjárfestingartækifæra á svæðinu, 
vilja minnka áhættu í viðskiptum eða leita fjármagns til 
endurfjármögnunar, stækkunar eða uppbyggingar.

Skráning fer fram hjá Útflutningsráði í síma 511 4000 og með 
tölvupósti á utflutningsrad@utflutningsrad.is

7.50-8.00    Skráning. 
8.10            Ávarp: Gylfi Magnússon viðskiptaráðherra.
8.20            Hlutverk og starf EBRD: Baldur Pétursson,    
                     aðstoðarframkvæmdastjóri EBRD.          
8.40            Fjárfestingar á sviði matvæla og tækja: Tarek El
                     Sherbini, sérfræðingur á sviði matvæla- og tækja.     
9.10              Fjárfestingar á sviði orkumála: Mr Andy Aranitasi, 
                     sérfræðingur á sviði orkumála.

Flugiðnaðurinn eltir efnahagssveifluna, 
segja sérfræðingar Airbus. Þeir segja flug-
umferð hafa tvöfaldast á hverju 15 ára 
tímabili og telja þá þróun halda áfram. 
Efnahagssamdráttur eins og nú hafi ekki 
nema tímabundin áhrif á þá þróun. Tom 
Enders, forstjóri Airbus, segir að áhersla 
verði aukin á vistvæna framleiðslu í 
takt við kröfur samfélagsins. Óli Kristján 
Ármannsson þekktist boð Airbus um að 
sækja Innovation Days, kynningarráðstefnu 
félagsins fyrir blaðamenn í framleiðslustöð 
fyrirtækisins í Hamborg í Þýskalandi.



Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

UPPSTIGNINGARGANGA  verður farin á fimmtudag-

inn í fólkvanginum Einkunnum rétt við Borgarnes. Þá verður 

gengið milli Álatjarnar og Háfsvatns. Lagt verður af stað 

klukkan 10 frá nýju bílastæðunum við Álatjörn og tekur 

gangan um tvo tíma. Fólkvangurinn í Einkunnum er ein af 

perlum Borgarbyggðar. Hann var stofnaður vorið 2006.

„Þetta er búið að vera draumur 
minn lengi og ég lét hann rætast,“ 
segir Dagmar Heiðdal, sem fékk 
sér vespu fyrir nokkrum dögum. 
Hún kveðst alltaf hafa verið heilluð 
af slíkum farartækjum og þótt þau 
spennandi. „Ég byrjaði á að æfa 
mig í hverfinu á fáförnum götum 
og þetta er alveg æðislegt,“ segir 
hún. 

Dagmar kveðst aldrei hafa verið 
á mótorhjóli og engan áhuga hafa 
á þeim. „Það er allt annað dæmi. 
Þetta er lífsstíll sem hentar mér,“ 
segir hún og bætir við: „Það kost-
ar bara þúsundkall að fylla tankinn 

og hann endist lon og don.“ Hún 
kveðst bara fimm mínútur á ves-
punni í vinnuna og svo skýst hún 
á henni að kaupa í matinn. „Ég er 
með körfu framan á og hanka við 
sætið til að hengja poka á,“ segir 
hún ánægð. 

Vespan er af gerðinni Piaggio. 
„Ítölsk framleiðsla af bestu gerð,“ 
segir Dagmar ánægð og kveðst 
hafa keypt hana splunkunýja hjá 
Gunnari Hanssyni leikara. Hún 
upplýsir að með hjálmi og kass-
anum aftan á hafi hún kostað um 
650.000 krónur. 

Dagmar kveðst hafa tekið nokkra 

aksturstíma hjá kennara áður en 
hún fór í prófið. „Mér fannst það 
ágætt því þótt ég sé vön að keyra 
bíl er þetta talsvert öðruvísi. Maður 
verður að halda jafnvæginu og 
passa sig í umferðinni,“ segir hún. 
„Ekki það að ég sé að sækjast eftir 
að spana um Miklubrautina.“  

Slagrými vélar vespunnar er 125 
kúbik og Dagmar þurfti að gang-
ast undir próf til að keyra hana. 
Nú hefur hún leyfi til að taka far-
þega. „Á litlu vespurnar þarf ekk-
ert próf,“ útskýrir hún og bætir 
við: „En þá getur maður eins verið 
á reiðhjóli.“ gun@frettabladid.is

Tankurinn á þúsundkall 
og endist lon og don
Það er stíll yfir Dagmar Heiðdal þar sem hún líður um göturnar á glænýrri, eldrauðri vespu og lætur 
sumarblæinn leika um vanga. Á henni getur hún sótt vinnu og svo skotist í búðina eftir nauðsynjum.

„Þetta er lífsstíll sem hentar mér,“ segir Dagmar Heiðdal og hallar sér inn í beygjuna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 
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HESTAKONUR  í hestamannafélaginu Fáki í Reykjavík fjölmenna í kvenna-

reiðtúr föstudaginn 22. maí. Riðið verður upp til heiða og grillað og fjörið verð-

ur allsráðandi. Kvennareiðtúrinn á sér langa hefð enda haldinn árlega og fylgir 

ávallt mikil gleði hópi hressra hestakvenna. www.fakur.is

Menntskælingar ætla ekki að láta 
kreppuna skemma fyrir sér gleð-
ina og flykkjast í útskriftarferð-
ir til sólarlanda í sumar, eins og 
þeirra er von og vísa. 

„Við áttum alveg eins von á ein-
hverjum samdrætti í útskriftar-
ferðunum. Við finnum hins vegar 
litlar breytingar á milli ára, skóla-
hópafjöldinn er sá sami og fjöldi 
nemenda á svipuðum nótum og 
í fyrra,“ segir Tómas Gestsson, 
framkvæmdastjóri Heimsferða. 

Meðal menntaskólanna sem 
kaupa ferðir af Heimsferðum eru 
Menntaskólinn við Sund, Verslun-
arskóli Íslands, Kvennaskólinn og 
Menntaskólinn að Laugarvatni. 
Nemendur þeirra skóla fara ýmist 
til spænsku eyjarinnar Mæjorka 
eða á Costa del Sol-strandlengj-
una. „Þetta eru sígildir staðir 
sem hafa verið vinsælir hjá okkur 
í mörg ár. Í fyrra fór reyndar líka 
hópur til grísku eyjarinnar Ródos 
en í ár bjóðum við ekki ferðir 
þangað,“ segir Tómas. 

Hjá Ferðaskrifstofu Íslands 
er svipaða sögu að segja. „Þeir 
hópar sem við erum með hafa 
að mestu leyti haldið fjöldan-
um sem þeir ætluðu upphaflega 
út með,“ segir Lára Birgisdótt-
ir, starfsmaður Ferðaskrifstofu 
Íslands. Innan hennar eru Úrval-
Útsýn, Plúsferðir og Sumarferð-
ir. Meðal þeirra skóla sem kaupa 
ferðir þeirra eru Menntaskólinn 

í Reykjavík og Menntaskólinn 
Hraðbraut. „Menntaskólanem-
arnir eru að fara í klassískar sól-
arlandaferðir en þær hafa alltaf 
verið vinsælastar meðal þeirra. 
Þeir dreifast nokkuð jafnt á tvo 
staði, Tenerife á Kanaríeyjum og 
Marmaris í Tyrklandi.“ Hún segir 
svo virðast sem krakkarnir láti 
efnahagsástandið ekki eyðileggja 
fyrir sér sumarplönin. „Ætli þau 
séu ekki búin að hlakka til í lang-
an tíma og reyni eins og þau geti 

að halda þessu til streitu,“ segir 
hún. 

Ferðir menntaskólanemanna 
eru annars með svipuðu sniði hjá 
báðum ferðaskrifstofum. Algeng-
ast er að krakkarnir búi marg-
ir saman í einni íbúð. Ferðirnar 
eru oftast tveggja vikna lang-
ar en boðið upp á möguleikann á 
viku. Að jafnaði kosta ferðirnar í 
kringum hundrað þúsund krónur 
á mann. 

 holmfridur@frettabladid.is

Mæjorka og Marmaris
Nú nálgast uppskerutími menntskælinga. Þeim fylgja útskriftarferðirnar sem margir hafa beðið eftir öll 
menntaskólaárin. Forsvarsmenn ferðaskrifstofa segja lítinn samdrátt í sölu slíkra ferða milli ára. 

Marmaris í Tyrklandi hefur lengi verið vinsæll áfangastaður íslenskra útskriftarnema. 

Úrval-Útsýn býður upp á vikuferð til ítölsku Alpanna dagana 16. til 23. júní 
og eru nokkur sæti laus. Haldið 
verður í fjallaþorpið Selva þar 
sem fagra tinda Dólómítanna ber 
við himin. Þar er nóg af fersku 
fjallalofti, fagurgrænum fjalls-
hlíðum, hrikalegum hamrabelt-
um, blómabreiðum og víðfeðm-
um skógum.

Selva er þekktur skíðabær á 
veturna en er einnig heillandi 
áfangastaður á sumrin. Þar ganga 
kláfar upp á hæstu tinda og því 
auðvelt að að komast á toppinn 
til að njóta fagurs útsýnis. Bærinn er líflegur með fjölda kaffihúsa og versl-
ana, bæði tískuverslana og sérverslana sem bjóða upp á fallega hluti skorna 
í tré. 

Í þessari vikudvöl verður ýmislegt í boði, meðal annars útsýnisferð um 
Dólómítana, heilsdagsferð að Gardavatni og dagsferð til Bolzano og Merano.

Ævintýri í ítölsku Ölpunum
ÆGIFAGRIR TINDAR, FERSKT FJALLALOFT OG FAGURGRÆNAR HLÍÐAR EINKENNA 
FJALLAÞORPIÐ SELVA Á ÍTALIU.

Alparnir skarta sínu fegursta.

Eyddir og gaml-

ir dempunarlausir 

skór eru helsta orsök 

meiðsla hjá hlaupur-

um. Hlauparar ættu 

því að eiga tvenn skó-

pör. Nýrra skóparið á 

að nota í löng hlaup 

og í keppni en eldra 

parið í styttri hlaup, í 

verri veðrum. 

www.hlaup.is

Íslensk ungmenni munu 
sóla sig á ströndinni í 

sumar og fagna þannig 
útskrift úr framhaldsskóla.

Smurþjónusta
fyrir allar gerðir bíla

Eigum olíusíur í flestar gerðir bíla
Komdu með bílinn til okkar!

Frábær verð og góð þjónusta!
Alltaf heitt á könnunni!

ATH. SMURSTÖÐIN 

STÓRAHJALLA ER 

FLUTT AÐ DALVEGI

DALVEGUR 16A 
S. 554 3430

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Í sumar verður boðið upp á 
göngur um slóðir Gísla sögu 
Súrssonar í fylgd leiðsögumanns.

Vesturferðir bjóða í samstarfi við 
Eaglefjord á Bíldudal upp á ferð-
ir í sumar um Arnarfjörð á slóð-
ir Gísla Súrssonar. Um báts- og 
gönguferðir er að ræða frá Bíldu-
dal í Geirþjófsfjörð og göngu með 
leiðsögn um fjarðarbotninn. Á leið-
inni inn Geirþjófsfjörð er siglt um 
búsetusvæði skrímsla í Arnarfirði 
og saga mannlífs og náttúru rifjuð 
upp. 

Komið er í land í Langabotni og 
genginn söguhringur Gísla sögu 
Súrssonar. Sögumaður staldrar við 
bæ Auðar Vésteinsdóttur, fylgsn-
ið þar sem Gísli dvaldi langtímum 
saman, Kleifina þar sem orrustan 
hófst og Einhamar þar sem Gísli 
lauk ævi sinni með heljarstökki 
fram af hamrinum.

Ferðin, sem verður farin klukk-
an tíu miðvikudaga, föstudaga og 
sunnudaga, tekur fjóra til fimm 
klukkutíma með bátsferð fram 
og til baka. Nánari upplýsingar á 
www.vesturferdir.is

 - ve

Á söguslóðum 
Gísla Súrssonar

Á leiðinni inn Geirþjófsfjörð er siglt um búsetusvæði skrímsla í Arnarfirði. 

Konur í Kerlingarfjöllum heit-
ir námskeið sem verður hald-
ið í Kerlingarfjöllum sumar-
sólstöðuhelgina 19. til 21 júní. 
Leiðbeinandi verður Anna Dóra 
Hermannsdóttir, sem rekur 
heilsuferðaþjónustu á Klængs-
hóli í Skíðadal og jógasetur á 
Húsabakka í Svarfaðardal. Hún 
hefur haldið fjölda námskeiða 
fyrir konur þar sem hún fléttar 
saman jóga, hugleiðslu og notkun 
jurta til heilsubóta. 

Rauði þráðurinn í námskeið-
inu verður krafturinn sem býr 
í konum og náttúrunni og leiðir 
til að styrkja tengslin þar á milli. 
„Konurnar gista í stóra skálanum 
og þurfa eingöngu að hafa með 
sér svefnpoka og göngubúnað,“ 
segir Hildur Harðardóttir, einn 
af eigendum ferðaþjónustunnar 
í Kerlingarfjöllum. „Þær mæta 
klukkan 18 á föstudeginum, fá 
kvöldverð og gera síðan jóga úti 
í náttúrunni ásamt hugleiðslu 
fyrir svefninn. Á laugardegin-
um er svo byrjað á morgunjóga 
en síðan haldið á vit ævintýr-
anna í fjöllunum. Anna Dóra leið-
ir gangandi hugleiðslu og fræðir 
konurnar um jurtir sem á vegi 
þeirra verða.“ 

Hildur segir ætlunina að 

reyna að nýta sumarsólstöðurn-
ar til hins ýtrasta. „Við þekkj-
um það flest sem búum á Íslandi 
að við höfum meiri orku á löng-
um dögum en stuttum og ef 
veður leyfir munum við reyna 
við Snækoll, sem er hæsti tind-
urinn á svæðinu. Hann er í um 
1.400 metra hæð og á góðum 
degi er hægt að sjá til strandar í 
norður og suður. Ef veðrið gefur 
ekki tilefni til þess er úr fjölda 
fallegra gönguleiða að velja,“ 
segir Hildur.

Á sunnudeginum verður farið 
í aðra göngu með hugleiðslu-

æfingum og jóga áður en haldið 
er til byggða. Hildur segir ekki 
nauðsynlegt að konurnar kunni 
eitthvað fyrir sér í jóga en að 
þær þurfi að geta gengið nokkra 
klukkutíma á jafnsléttu. „Þetta 
er tilvalið námskeið fyrir vin-
konur eða saumaklúbba en þó 
allt eins fyrir konur sem vilja 
koma einar. Meginmarkmiðið er 
að konurnar komi til baka endur-
nærðar á líkama og sál og held 
ég að það sé lítil hætta á öðru.“ 
Nánari upplýsingar um nám-
skeiðið er að finna á www.kerl-
ingarfjoll.is.

Konur sækja kraft til fjalla

Hildur Harðardóttir segir námskeiðið tilvalið fyrir konur sem vilja næra líkama og 
sál. MYND/ÚR EINKASAFNI

Kynning

Íslenski fjallahjólaklúbburinn 
býður upp á léttar og fjölskyldu-
vænar hjólaferðir um höfuð-
borgina í sumar.

Öll þriðjudagskvöld frá maí og út 
ágúst verður lagt af stað klukkan 
19 frá Fjölskyldu- og húsdýragarð-
inum í Laugardal og hjólað sem 
leið liggur um bæinn. Ferðirnar 
eru sérstaklega ætlaðar þeim sem 
eru að byrja eða að hefja hjólreiðar 
eftir langt hlé. 

Eins býður klúbburinn upp á 
fjölskylduferðir á sunnudögum. 
Hist er í Laugardalnum klukkan 11 
og hjólað um bæinn og fram eftir 
degi. Í þær ferðir er gott að taka 
með sér nesti og nýja skó. Bæði 
þriðjudagshjólatúrarnir og fjöl-
skylduferðirnar eru rólegar og 
fjölskylduvænar og er miðað við 
meðalhraða í kringum 10-15 kíló-
metra á klukkustund. 

Nánari upplýsingar um ferðirn-
ar er að finna á heimasíðu klúbbs-
ins www.fjallahjolaklubburinn.is 
en þar er einnig hægt að skrá sig 
á póstlista. Ókeypis er í ferðirnar 
og eru þær opnar öllum.

- ve

Hjólað um 
borgina

Farnar verða léttar hjólaferðir alla 
þriðjudaga.

Sundlaugar Reykjavíkur  eru vinsælar hjá fjöl-

skyldum landsins. Stakt gjald fyrir fullorðna 

er 360 krónur, stakt gjald fyrir börn 110 

krónur en ekkert gjald er tekið af öryrkjum 

og fólki sem náð hefur 67 ára aldri. 

www.rvk.is/sundlaugar

Laugaveg 54,
sími: 552 5201

GALLAKVARTBUXUR 
háar í mittið 

áður
 6990      

nú 4990
SÍÐAR GALLA-
BUXUR háar í 
mittið 

áður
 6990

nú 5490

nánari upplýsingar
www.myndlistaskolinn.is
og sími 5511990

sumarnámskeið
í júní og ágúst
fyrir   
börn og ungt fólk

    4 - 18 ára

Tómstundahúsið heldur hina árlegu Savage torfærukeppni á nýja svæði 
Hlaðbær Colas við Breiðhellu í Hafnafi rði fi mmtudaginn 21.maí, 
Uppstigningardag. Skráning verður á staðnum, mætting kl 10:00. 

Fyrstu verðlaun er HPI Savage Flux HP. Tómstundahúsið, Nethyl 2, sími 587 0600



Nissan Navara 2.5 SE diesel 2/2008 ek. 
15þús. sjálfskiptur 33“ breyting Leður 
og m.fl. Verð 4.490.000.- Tilboðsverð 
3.990.000.- ath. allt að 100% lán

MMC Pajero GLS DID 3.2 diesel 2/2006 
ek. 49þús. sjálfskiptur einn m/öllu 
VERÐ 4.790.000.-

Hyundai Starex diesel 10/2004 ek. 
114þús. sjálfskiptur 9 manna Verð 
1.890.000.- TILBOÐSVERÐ 1.550.000.-

Mazda 3 T Plus 6/2006 ek 23þús. 
sjálfsk. Verð 2.290.000.- TILBOÐSVERÐ 
2.050.000.- áhvílandi 1.618.000.-

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

HÚSBÍLL JOINT FIAT Z 480. Árgerð 2007, 
ekinn 8 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð 
5.990.000. Rnr.180643 Erum farnir að 
taka við ferðavögnum og húsbílum á 
staðinn, mikil sala.

HJÓLHÝSI EIFELAND HOLLIDAY. Árgerð 
2008, ekinn -1 þ.km, RAFMAGN, 
Sjálfskiptur. Verð 2.790.000. Rnr.201462 
Erum farnir að taka við ferðavögnum 
og húsbílum á staðinn, mikil sala.

Bílasalan Planið
Breiðhöfða, Reykjavík

Sími: 517 0000
www.planid.is

Óskum eftir eftirfarandi 
bílum til kaups:

Toyota Hilux, Toyota Hiace, Mmc L-
200 árgerðir frá 1986-1997 meiga 
vera bilaðir ryðgaðir beyglaðir og ljótir 
upplýsingar sendar á tölvupóst arni@
bilabankinn.is eða í síma 588 0700 
Bílabankinn.

Óskum eftir :
Fellihýsum, hjólhýsum, tjaldvögnum og 
húsbílum á skrá og á staðinn ATH. 
INNISALUR sjá söluskrá okkar www.
bilabankinn.is S.588 0700.

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

JCB 2,5 tonna 8025 2007 ek. aðeins 
350 tíma Fleygur og staurabor fylgir. 
yfirtaka láns!

Volvo FL-6 2000 árg ekinn 200þ verð 
1790þús lán 1400 þús. Skoða öll skipti. 
S. 897-6040

Sport-X
Draupnisgötu 7, 600 Akureyri

Sími: 5642323 / 8976040
Verslun og viðgerðaþjónusta 

á staðnum
www.sportx.is

Erum með úrval mótorhjóla til leigu: 
Suzuki Vstrom 650, kawasaki KRL 650, 
Kawasaki Versys 650, Yamaha XT 660, 
Honda Transalp 700

Mótorhjólaleigan
Sími: 695 1855

www.ridingiceland.is

Peugout 206, árg 1999, ek.50þ.km.bsk. 
3dyra, 4 Dvd skjáir, 14 Hátalarar, 
c.a. 6500 Wött, sound system frá 
KENWOOD, heildar magnarar 6200 
Wött. Neon ljós undirvagni, Nítró kútur, 
Körfustólar, Útvíkkanir ofl. Verð.1.890þ. 
eða yfirtaka! Erlent lán.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

FORD DETHLEFFS A6975 FORTERO Árg 
2008 ek 7 þ.km, markísa, svefnpláss 
fyrir 6, hjólagrind, cruise control, stór 
ísskápur, loftnet SJÓN ER SÖGU RÍKARI 
Er á staðnum til sýnis og sölu.

FIAT SHARKY L37 Árg 2007ek 4 þ.km, 
Markísa, sólarsella, loftnet flatskjár 
Þennan er vert að skoða nánar Vantar 
allar gerðir á skrá og á staðinn Mikil 
eftirspurn

Ford Econeline Dísel Árg 1994, ekinn 
144 þús milur Sjón er sögu ríkari. Er á 
staðnum til sýnis og sölu. Vill skipta á 
yngri húsbíl.

Fiat Joint Z480 Árg 2007 ek 6 þ.km, 
Markísa, sólarsella, tv og loftnet Nánast 
nýr bill Er á staðnum til sýnis og sölu

Fiat McLouis 264 árg 2006 Ek 21 þ.km, 
markísa, sólarsella Vel með farinn bill. 
Er á staðnum til sýnis og sölu. Vantar 
húsbíla á skrá og á staðinn.

Vantar allar gerðir húsbíla Á skrá og á 
staðinn Nú er tíminn - míkil eftirspurn 
Ekki hika - hringdu núna Við vinnum 
fyrir þig

Lykilbílar ehf
Smiðjuvöllum 7, 300 Akranes

Sími: 445 7700
www.bilasolur.is/lykilbilar

 

Möguleiki á 100% Láni
FORD FOCUS AMBIENTE, árg 3/2003, 
ek 40.þ km, 1.4L Beinskiptur, Álfelgur, 
Rafmagn í rúðum, hiti í sætum, Verð 
990 þ. Arnarbílar, Malarhöfða 2. S: 
567 2700.

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Óskum eftir Toyota Hilux bílum. Árgerðir 
1988 til 2001. Bensín eða Dísel skipt-
ir ekki máli. Erum með kaupendur. 
Upplýsingar og myndir af bílum má 
senda á toyotaselfossi@toyotaselfossi.is

Óskum eftir Toyota Hiace bílum. 
Árgerðir 1990 til 2000. Bensín eða 
Dísel skoðum bæði. Erum með kaup-
endur. Upplýsingar og myndir af bílum 
má senda á toyotaselfossi@toyotasel-
fossi.is

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

 Bílar til sölu

CHEVROLET CORVETTE C5 ‘04 Ek. 20 
þús. mílur. Verð 4.950 stgr. S. 822 
2236.

Tilboð óskast
Til sölu MMC Eclipse árg 1996.ek 
90.þ.míl í toppstandi mikið endur-
nýjaður skoðaður 2010 verðhumynd 
550.000.- stgr. eða tilboð uppl í 896 
5290.

VW passat station, 4x4 disel, árgerð 
2007. Keyrður 37 þús km. 2 gangar 
af dekkjum á álfelgum. Fæst á góðu 
staðgreiðsluverði. Bílasala Reykjavíkur 
s:587 8888.

Ford Explorer XLT 02. ek. 115þm. 
Toppbíll. V. 1490þús, 1290 stgr. Sk. 
skipti ód. Uppl. í síma 840 5088.

Subaru Legacy 2.5 árg 2000, Leðurákl, 
topplúga, bsk, ekinn 106þús. Vill skipta 
uppí dýrari jeppa/jeppling verð allt 
að 3millj. Uppl. kpg@internet.is eða 
8977571

Toyota Corolla árg. ‘01 ek. 146þ. í topp-
lagi. Uppl. í s 898 1649.

Tilboð 1040 100% lán
TOYOTA YARIS TERRA. Árgerð 2006, 
ekinn 14 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 
1.040.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá 
myndir www.bilabankinn.is 100% lán

Tilboð 1690
FORD F150 SUPER CREW. Árgerð 2004, 
ekinn 111 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Verð 1.990.000. Bílabankinn S 588-
0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is 
Tilboð !! ásett 2.490.000.-

Tilboð 1690
NISSAN PATROL GR SE+ 38“ . Árgerð 
2000, ekinn 210 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. 
Verð 1.690.000. Bílabankinn S. 588 
0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is 
ásett verð 2590.

BURSTNER VENTANA 
510TS

Árgerð 2005, ekinn -1 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 2.189.000. Bílabankinn 
s. 588 0700 Sjá myndir www.bilabank-
inn.is

Dodge Ram Van ‘99, ssk., sk. ‘10, ek. 
83 þ.mílur. Skr. 7 manna. Nmt og 
DVD. Stgr. 1300 þ. Húsbílatrygging. S. 
868 0490.

Til sölu Renault Master ‘00, VW 
Caravella ‘99 mjög góðir í húsbíla. 
Einnig Mustang ‘95. S. 894 3765.

Opel Astra ‘00 ek. 94þ. dökkblár. Sk. 
‘10. Álfel., s+v.dekk, CD/USB 1000w 
Amflifire sterio. V. 650 tilboð. S. 861 
9625.

 0-250 þús.

Til sölu Musso 98 árg 5 gíra ek 191 þ 
það eru gangtruflanir í bílnum mikið 
endurnýjaður, er nýsk 2010 verð tilboð 
Uppl í síma 8673035 Ágúst

Tilboð.
Galloper ‘98, 7 manna, 2,5 dísel, ek. 
200 þ. Góður bíll. Verð 290 þ. Uppl. í 
s. 659 3459.

Vantar vel með farinn sparneytinn bíl 
á verðbilinu 50 - 150 þús stgr. Addi s: 
821 6706.

Nissan Sunny’95 aðeins ekinn 122þús, 
óskoðaður, verð 40þús.Uppl.Ingi 
Þór,8978512

WV polo á 150.000 staðgreitt!!! 
Nýskoðaður, Beinskiptur, 3dyra, „99 
módel, ekinn 144.000km. S: 869 
1454.

Óska eftir að kaupa bíl á 20-100þús 
m/skoðun. 8221894

 Bílar óskast

Nú er tími notaðra bíla
Óskum eftir öllum tegundum bifreiða á 
skrá. Sölukostnaður frá aðeins 29.900.- 
fyrir þitt ökutæki.Kynntu þér málið 
á Netbilar.is Gerðu verðsamanburð. 
Bílasalan Netbilar.is - Hlíðasmára 2 
- Sími 588-5300

!!BÍLL ÓSKAST Á 
50-150 þús!!

má þarfnast lagfæringar uppls 845-
2071

Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar fyrir 
ca 20-100 þús. stgr. sími 896 6744.

Óska eftir Opel Astra árg.’98-00. Fyrir 
allt að 170 þ. Uppl. í s. 862 8148.

Óska eftir ódýrum bíl, 30-90 þús. Má 
þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 868 
8565.

Óska e.að kaupa til niðurrifs gamla-
Toyota sendibíla og allar teg. Peugeot. 
Nánari uppl. í s.661 2222.

Óska eftir kælibíl
Óska eftir sendiferðabíl með 

kælibúnaði, má vera hvaða gerð 
sem er. Má kosta allt að 3 millj.

Nánari uppl. í s. 690 3408.

Óska eftir bíl
Óska eftir bíl fyrir allt að 150.000- stgr. 
UNDIR LISTAVERÐI má þarfnast lagfær-
inga ekki eldri en ‘97 árg. uppl. í síma 
861 7600.

Óska eftir Toyota Yaris eða Corolla. Verð 
hugmynd 400 þús. Uppl í s 694 5046.

Óska eftir að kaupa vel með farin bíl. 
Á 100-200 þús. Þarf að vera með krók. 
Uppl í s 862 5108.

 Jeppar

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

 Sendibílar

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



Rótari Stones 
með workshop
á Íslandi

Þakklát fyrir að eiga 
seinni hálfleikinn eftir 

Stærsti sigurinn að 
viðurkenna ósigur
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BLAÐ SAMTAKA ÁHUGAFÓLKS UM ÁFENGIS OG VÍMUEFNAVANDANN

MYND: GUNNAR GUNNARSSON



Í vímuefnaneyslunni verður ein-
staklingurinn einmanna. Víman
tilheyrir honum einum. Hann einn
finnur vímuna. Fólk í kringum
hann finnur ekki vímuna sem
hann upplifir. Og þó margir komi
saman til að drekka eða neyta
annarra vímuefna breytir það engu
um þessa tilfinningu. Þegar víman
tekur yfir meðvitundina lokast ein-
staklingurinn af með sjálfum sér.
Hæfileiki hans til að skilja umhverfi
sitt og finna til með öðrum dofnar
og getur jafnvel horfið með öllu. 
Fólk snýr að lokum baki við hinum
vímaða einstaklingi. Hann verður
því ekki aðeins einmanna heldur
líka einn síns liðs. 

Í vímu fer fólk auðveldlega
að vorkenna sjálfum sér. Þessi

píslarvættistilfinning vakir með 
okkur öllum en verður oft stjórnlaus
í vímu. Og jafnvel í hápunktum
þeirrar uppgerðargleði sem við
þekkjum frá vímuðu samfélagi
okkar er píslarvættistilfinningin
undirliggjandi grunnur sem við
komumst ekki í burtu frá. Þessi
tilfinning verður á endanum eins
og sjúkdómur sem berst á milli
fólks í rifrildum um hver eigi
mesta meðaumkun skilið.

Eftir stutta eða langa
neyslu verður heilinn í 
vímuefnaneytanda eins og 
vitlaust formateraður
tölvudiskur. 
Til að vinda ofan af 
ruglinu er best að
einstaklingurinn
hætti neyslu 
vímuefna.

En það getur orðið erfitt þegar
heilinn hefur verið forritaður til
leysa úr sínum eigin vanda með
því að kalla eftir vímuefnum og 
meiri vímu. Þess vegna þarf hinn
bilaði heili leiðbeiningu og aðstoð
svo hann verði smátt og smátt rétt
formateraður. Sú hjálp kemur frá

fólkinu sem eru náungar 
okkar. Saman leysum við

vandann. Og við erum
mörg.

Líf margra í húfi
Áfengissýki- og vímuefnafíkn er 

g

alvarlegur sjúkdómur. Og vandinn 
er stór og líf margra ungra karla 
og kvenna í húfi. Það liggur mikið 
við að vímuefnasjúklingar og að-
standendur þeirra notfæri sér 
kunnáttu og þekkingu sem fagfólk 
hefur. Það er einnig mjög mikilvægt 
fyrir alla að vita að til er meðferð við 
vímuefnafíkn sem dugar vel.
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ÞÓRARINN TYRFINGSSON SKRIFAR

LEIÐARI

Við erum mörg 
MEÐFERÐARSTARF

ARNÞÓR JÓNSSON, varaformaður SÁÁ, veit sem er að saman
leysum við vanda einstaklings sem misst hefur stjórn á lífi sínu. 

EFTIR STUTTA EÐA LANGA
NEYSLU VERÐUR HEILINN
Í VÍMUEFNANEYTANDA
EINS OG VITLAUST

FORMATERAÐUR 
TÖLVUDISKUR.“ ARNÞÓR JÓNSSON

SKRIFAR

ÚÚTGEFANDI:TGEFANDI:

 SÁÁ - Samtök áhugafólks um 
áfengis- og vímuefnavandann

Efstaleiti 7, 103 Reykjavík. 
Sími: 530 7600

ÁBYRGÐARMAÐUR: 
Þórarinn Tyrfingsson.

RITSTJÓRI:
Mikael Torfason.

UMBROT OG HÖNNUN:
Janus Sigurjónsson,

janus@goggur.is.

LJÓSMYNDARI:
Gunnar Gunnarsson.

PRENTUN OG DREIFING:
Ísafoldarprentsmiðja.

SÉRSTAKAR ÞAKKIR:
Fréttablaðið.

SVIPMYNDIR ÚR FÉLAGSSTARFI SÁÁ: 

Afmælisfundur SAA ÁÁ

SKYTTURNAR ÞRJÁR Forsætisráðherrann fyrrverandi, Geir Haarde, 

hélt ræðu í Háskólabíói. Hún vakti lukku. Hér gengur hann með Þórarinn 

Tyrfingsson, formann SÁÁ, á sína hægri hönd og Ara Matthíasson, 

fyrrverandi framkvæmdastjóra, á sína vinstri. 

MYNDIR: SAA.IS
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AF HVERJU 
KAUPIR ÞÚ 

ÁLFINN?  
Ég kaupi 
álfinn á 
hverju ári 
og stundum 
reyndar fleiri 
en einn. 
Ástæðan er 
sú að ég vil 
styrkja þetta 
góða starf hjá 
SÁÁ sem snýr 
að ungu fólki. Ég þekki það 
sjálfur að vera í vandræðum 
vegna þessa sjúkdóms og ég 
veit að því fyrr sem fólk leitar 
sér aðstoðar, því betra. Í dag 
breiða kannabisskógar úr sér 
í kerfisbundinni ræktun og 
skútur sigla drekklhlaðnar dópi 
til landsins. Afleiðingarnar eru 
alvarlegar, ekki síst fyrir ungt fólk, 
og ég legg mitt af mörkum til 
að minnka skaðann með því að 
kaupa álfinn.

SIGMAR GUÐMUNDSSON 
FRÉTTAMAÐUR 

Mér finnst sjálfsagt að kaupa 
álfinn. Ég hef persónulega 
orðið vitni að því hvað ötult 
og óeigingjarnt starf SÁA hefur 
hjálpað gífurlega mörgum sem 
eru að fást við þennan sjúkdóm 
sem heitir alkóhólismi. Og þar 
að auki finnst mér svo þörf 
umræðan sem sprettur upp í 
kringum söluna á álfinum. Ég trúi 
að það sé að koma upp kynslóð 
Íslendinga sem veit og skilur að 
alkóhólismi er sjúkdómur en 
ekki aumingjaskapur. Það er stór 
munur á því að vera sjúklingur og 
að vera aumingi og alkóhólistar 
eru ekki aumingjar.

PÁLL ÓSKAR HJÁLMTÝSSON 
TÓNLISTARMAÐUR

Ég kaupi 
álfinn vegna 
þess að ég 
veit hversu 
mikið og 
mikilvægt 
starf SÁÁ á 
fyrir höndum. 
Og auðvitað 
líka vegna 
alls þess 
sem þessi 
kraftaverkasamtök hafa áorkað. Í 
ljósi þess að fíknir eru mesta böl 
mannsins eru SÁÁ helstu þjóð-
þrifasamtök samtímans.
Þar fyrir utan höfum við álfurinn 
alltaf náð sérlega góð augnsam-
bandi, þar sem hann hvílir ofan á 
tölvunni minni og gónir glottandi 
á mig daginn út og inn. Frábær 
félagsskapur þar. 

GUÐRÚN KRISTJÁNSDÓTTIR, 
KYNNINGARSTJÓRI 

LISTAHÁTÍÐAR Í REYKJAVÍK

SVERRIR JÓNSSON læknir bendir meðal annars á opna tíma fyrir foreldra alla þriðjudaga kl. 18.15 á Vogi.

Þjónusta SÁÁ við foreldra 

Frá því að SÁÁ hóf meðferð fyrir 
áfengis- og aðra vímuefnasjúklinga, 
hafa unglingar verið í meðferð hjá 
SÁÁ. Fjöldi ungs fólks í meðferð 
hefur aukist og á árunum fyrir síðustu 
aldamót varð töluverð aukning ungs 
fólks í meðferð, sjá graf.

Fíknsjúkdómar eru þess eðlis 
að áhrif þeirra á nánustu ættingja 
eru mikil. Foreldrar eru þannig oft í 
mikilli vanlíðan meðan börn þeirra 
eru í neyslu fíkniefna og einkenni 
eins og sjálfsásökun, reiði, meðvirkni 
og fl. eru algeng.

Unglingadeild var sett á laggirnar 
á Sjúkrahúsinu Vogi í ársbyrjun ársins  
2000.

Haft samband við 
foreldra samdægurs
Unglingur telst sá í meðferð 
á Vogi, sem er 19 ára eða 
yngri og eiga þeir kost á því 
að taka sína meðferð á Vogi á 
unglingadeildinni. 

Fljótlega eftir að unglingameð-
ferðin var gerð að einu sérmeð-
ferðarúrræða SÁÁ var farið að huga 
að auknum samskiptum við foreldra 
ungs fólks í meðferð. 

Þegar ólögráða unglingar leggjast 
inn á Vog er haft samband við foreldara 
samdægurs. Einnig er haft samband 
við alla foreldra þeirra unglinga sem 
koma á unglingadeildina.

Foreldrar eiga góðan 
aðgang að ráðgjöfum 

unglingadeildarinnar í gegn 
um síma.

Foreldrar unglinga á Vogi eru 
boðaðir í viðtal við áfengis- og 
vímuefnaráðgjafa og lækni á meðan á 
dvölinni stendur. Í þessum viðtölum 
er farið yfir vanda unglinganna. 
Mjög mikilvægt er að fá upplýsingar 
frá foreldrum og ekki síður er 
nauðsynlegt að upplýsa foreldra 
um fíknsjúkdóminn og gang mála í 
meðferð.

Fræðsla og stuðningur 
fyrir foreldra
Foreldrafræðsla hefur einnig verið á 
Vogi frá árinu 2000. Alla þriðjudaga 
kl 18:15 er foreldrafræðsla á Vogi og 
sjá áfengis- og vímuefnaráðgajfar og 
læknar um fræðsluna.

Fræðsluerindin 
eru eftirfarandi:
1. Vímuefnin sem unglingar nota og 
áhrif þeirra.
2. Bataþróun hjá unglingum og 
íhlutun.

3. Vímuefnameðferð unglinga.
4. Vandi foreldra og þjónusta SÁÁ. 
Göngudeild.
5. Endurhæfing SÁÁ, eftirmeðfrðar-
heimilin.

Eftir fræðsluerindin eru síðan 
stuðningshópar fyrir foreldra og aðra 
aðstandendur. Í þessum hópum getur 
fólk fengið upplýsingar, uppörvun 
og stuðning og spjallað saman. 
Áfengis- og vímuefnaráðgjafi situr 
fundina og stýrir þeim eftir þörfum. 
Foreldrafræðslan og stuðnings-
hóparnir eru opnir fundir fyrir alla þá 
foreldra sem vilja koma og fræðast og 
vinna í þessum vandamálum. 

Foreldrar ungs fólks (undir 25 ára 
aldri), sem eru á meðferðarstofnunum 
SÁÁ, eru hvattir til að koma á fundina. 
Þessir fundir eru einnig opnir öðrum 
foreldrum, sem eiga unglinga í vanda, 
þó unglingurinn hafi ekki komið í 
meðferð, eða sé búinn með meðferð.

unglinga með fíknsjúkdóma
UNGLINGAR

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

600

500

400

300

200

100

0

FJÖLDI UNGS FÓLKS Á SJÚKRAHÚSINU VOGI 1983-2008

24 ára og yngri
19 ára og yngri
17 ára og yngri

FJÖLDI UNGS FÓLKS Í MEÐFERÐ
HEFUR AUKIST“

SVERRIR JÓNSSON
SKRIFAR

ÞJÓNUSTA SÁÁ ÖLLUM OPIN
Foreldrar unglinga á Vogi eru boðaðir í 

viðtal við áfengis- og vímuefnaráðgjafa 
og lækni á meðan á dvölinni stendur. 

Mikið er lagt upp úr því að fræða 
foreldra og veita þeim stuðning.

Fólk í bata hvatt til að hætta að reykja
Hér á árum áður var fólk í meðferð hvatt til að hætta 
ekki að reykja. Það myndi valda því of miklu álagi. Í dag 
hefur mikil breyting orðið þar á og jafnvel talað um að 
reykingarnar sjálfar séu nátengdar alkóhólisma og fíkn. 
Fólk í meðferð er því hvatt til að hætta að reykja.

„Við hvetjum fólk í meðferð til að hætta að reykja,“ 
segir Valgerður Rúnarsdóttir, læknir á Vogi, og sumir 
hætta strax því SÁÁ hefur aukið mjög á fræðslu um 
reykingar og nikótínfíkn í meðferðinni. 

Aðeins átta af hverjum hundrað sem sækja meðferð 
á Vog hafa aldrei reykt. Yfir átta af hverjum tíu í meðferð 
er reykingafólk. En samkvæmt Valgerði er mjög áhrifaríkt að nota 
bataprógrammið til að hætta að reykja.

„Og ég vil sérstaklega hvetja fólk sem er heima og í bata að hætta að 
reykja,“ segir Valgerður og er mikið niðri fyrir. „Of stór hluti okkar fólks 
reykir. Það er að deyja úr reykingum og það sem meira er, síðustu 20 ár 
af ævi reykingamanns eru erfiðari en annarra. Reykingamanneskjan er 
veikari.“

Það má færa sterk rök fyrir því að það séu meiri líkur en minni að 
Íslendingur sem reykir sé einnig alkóhólisti. Sjö af hverjum hundrað 
Íslendingum hafa þegar farið á Vog. Sautján af hverjum hundrað 

Íslendingum reykja. 
Gera má ráð fyrir að 
jafnstór hópur og 
hefur farið á Vog 
hafi ekki farið og 
sé enn að glíma 
við Bakkus. 
Sem merkir ein-
faldlega að ef þú 
ert háð eða háður 
nikótíni eru meiri 

líkur á því að þú sért einnig að berjast 
við aðra fíkn.

„Nikótínfíkn er alvöru fíkn,“ segir Valgerður 
og hefur áhyggjur af því að þeir sem reyki ennþá eftir 
meðferð þurfi einfaldlega meiri meðferð. „Það hangir mjög vel saman að 
vera virkur fíkill eða alkóhólisti og vera reykingamanneskja.“

-MT

Rúm 80% þeirra sem koma á Vog er REYKINGAFÓLK:

REYKINGAR DREPA
Það hangir mjög vel saman að vera virkur fíkill eða 
alkóhólisti og vera reykingamanneskja.

VALGERÐUR
RÚNARSDÓTTIR
LÆKNIR 82%

Reykja

REYKINGAR Á VOGI 2008

Aldrei reykt
Reyktu en hættu

8%
10%



„Þetta er galopið úrræði og opið
öllum,“ segir Hörður Oddfríðarson, 
dagskrárstjóri göngudeildar, um
U-hópinn sem hittist í Von, Efstaleiti
7, á mánudögum og miðvikudögum. 

„Unga fólkið getur bara labbað 
inn af götunni. Eina skilyrðið fyrir 
að fá að vera með er að viðkomandi
ungmenni vilji vera edrú. Þetta er 
ekki flóknara en það.“

Krakkarnir í hópnum eru flestir 
sammála um að erfitt væri að meika
það án félagsskaparins. Og það er 
mikið gert fyrir krakkana annað en
að fræða þau um alkóhólisma og 
fíkn. Í vetur fóru þrír ráðgjafar með 
45 krakka í snjóbrettaferð. Þetta átti 
að vera tveggja daga ferð á Siglufjörð
en hópurinn varð veðurtepptur
og var í þrjá daga í húrrandi stuði,
bláedrú.

Fundir á hverjum degi
U-hópurinn hittist sem fyrr segir

tvisvar í viku. Þar fá krakkarnir
fræðslu og leiðbeiningar. Margir
þeirra sækja aðra tólf spora fundi,
jafnvel á hverjum degi og segja það
hjálpa líka.

„Maður eignast marga góða vini í 
gegnum U-hópinn,“ sagði ein sautján
ára sem blaðamaður ræddi við. Það
er alkóhólismi í fjölskyldunni hennar
og stundum er þetta mjög erfitt. En
hún er búin að vera edrú síðan um
áramót og stendur sig vel.

Annar, 21 árs, sagði blaðamanni
að mjög mikilvægt væri að kynnast
öðrum krökkum sem væru edrú.
„Algengustu ástæðurnar fyrir falli
eru gamli vinahópurinn. Þess
vegna er svo mikilvægt að koma í 
U-hópinn og fá tækifæri til að tala
við aðra krakka á svipuðu reki. Það
er líka nauðsynlegt að hjálpa öðrum.
Þannig nær maður bata. Með því að
gefa af sér og taka þátt í starfinu.“

Krakkarnir eru sammála um að

það sé ógeðslega gaman í U-hópnum 
og minnast snjóbrettaferðarinnar
með blik í augum.

Geta tekið með sér vin
U-hópurinn er opinn og algengt 
að krakkarnir taki með sér vin sem
kynnist þannig starfinu. Það er
ekki nauðsynlegt að hafa verið á 
Vogi til að fara í U-hópinn. Sumir
krakkanna hafa auðvitað farið á Vog 
og getur U-hópurinn verið hluti af 
eftirmeðferð.

„Það er mikið af mjög skapandi
einstaklingum í þessum hópi,“
útskýrir Hörður og bætir við að oft
sé mjög framkvæmdaglatt fólk hjá 
þeim. „Þarna eru krakkar sem hafa
lokast inni vegna neyslu en eru oft 
með frábærar hugmyndir og eru 
mjög framkvæmdaglaðir. Um leið
og þeir verða edrú og ná að koma
hugmyndum sínum í jákvæðan
farveg gerast góðir hlutir.“

Um síðustu jól héldu krakkarnir
til dæmis jólahlaðborð í Von þar
sem þeir elduðu matinn sjálfir og 
buðu sínum fjölskyldum að njóta
góðrar kvöldstundar. Það þótti mjög 
vel heppnað hjá krökkunum og 
maturinn og andinn frábær.

Síminn opinn allan 
sólarhringinn
Veturinn sem leið var mjög góður
hvað unglingastarfið varðaði.
Mæting var með þvílíkum ágætum og 
hópurinn sterkur í allan vetur. Starfið
sem krakkarnir sinna er fjölbreytt og 
skemmtilegt. Auk félagsstarfsins fara
þau líka og halda fundi á Staðarfelli
og Vík og taka þátt í ýmsu starfi SÁÁ.

Að lokum má geta þessa að
unglingasími SÁÁ, 824-7666, er opinn
allan sólarhringinn. Þar er hægt að
fá upplýsingar og leiðbeiningar um
þjónustu SÁÁ við börn og unglinga 
og foreldra þeirra. -MT
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ðFá bata við aðFá bata við að
hjálpa hvert öðru

Fá bata við að  bFá bata við aðFá bata við aðFá bata við aðFá bata við að
U-HÓPURINN hjá SÁÁ hefur verið starfræktur í núverandi mynd síðan 1996. Þar geta allir unglingar sem
vilja vera edrú fengið fræðslu, hjálp og frábæran félagsskap. Krakkarnir í U-hópnum eru ánægð með starfið

og áhugasamir unglingar geta hringt í síma 824-7666 á degi sem nóttu. 

MAÐUR EIGNAST
MARGA GÓÐA
VINI Í GEGNUM

U-HÓPINN.“

U-HÓPURINN
Algengustu 
ástæðurnar fyrir 
falli er gamli 
vinahópurinn. 
Þess vegna er svo 
mikilvægt að koma 
í U-hópinn og fá 
tækifæri til að tala 
við aðra krakka á 
svipuðu reiki. 

AF HVERJU 
KAUPIR ÞÚ 

ÁLFINN?  
að ég vil
styðja við
unga fólkið
og leggja 
góðu málefni
lið. Ég þekki
g

til starfsemi
SÁÁ og
veit að þar
starfar fólk 
af miklum heilindum. Svona
fjármögnun, eins og sala á
álfinum, skiptir samtökin miklu
máli. Á tímum sem þessum er

p

líka nauðsynlegt að við þjöppum
okkur saman um það sem skiptir
mestu máli. Og það skiptir svo
sannarlega máli að við hlúum að
unga fólkinu okkar. Þess vegna
kaupi ég álfinn.

HANNES STEINDÓRSSON
FASTEIGNASALI

Ég hef alltaf keypt álfinn. Einfald-
lega vegna þess að mér finnst
það starf sem SÁÁ vinnur vera

g g þ

frábært. Og að kaupa álfinn er 
mjög góð leið til að styrkja star-
fið. Kannski eina leiðin fyrir flest
venjulegt fólk. Vegna þess að
starf SÁÁ er þarft og þar gerast

j g g þg

kraftaverkin. Mér finnst þetta 
bara eitthvað svo augljóst og hef 
þannig séð ekkert hugsað mikið
um af hverju ég kaupi álfinn. Það
er sjálfsagt í mínum huga. Þessi
sjúkdómur getur haft áhrif á heilu
fjölskyldurnar og gott að vita af 
SÁÁ og starfi þeirra.
j y g g

EVA DÖGG SIGURGEIRSDÓTTIR 
MARKAÐSSTJÓRI

Alkóhólismi
er ömurlegur
sjúkdómur
sem leggur líf 
fólks og heilu
fjölskyldurnar
í rúst. SÁÁ 
j y

hefur unnið
frábært starf 
í yfir 30 ár
við að hjálpa
fólki að
byggja sig upp og ná fótfestu í 
lífinu eftir að hafa barist við alkó-
hólisma. Þetta þekki ég af eigin 
raun. Því fyrr sem gripið er inn í 
vandann því betra og þess vegna
er starfsemi unglingadeildar SÁÁ 

þ g þ g

afar mikilvæg og dýrmæt. Þess
vegna kaupi ég álfinn.

BIRNA ÍRIS JÓNSDÓTTIR 
FORRITARI

Ég kaupi
alltaf nokkra
álfa og
ástæðan er
einföld; ég
vil styrkja
SÁÁ í orði

y j

og á borði.
SÁÁ eru ein
gg

mikilvæ-
gustu samtök 
landsins.
Þetta segi ég af því að ég hef 
sjálfur gengið í gegnum bat-
teríið sem SÁÁ rekur af miklum
j g g g g

myndarskap. Ég hef líka séð hvað
áfengi og fíkniefni geta gert fólki.
Vímuefni skaða bæði andlega og
líkamlega og geta hreinlega tekið
líf fólks. Hvet því alla til að kaupa
nokkra álfa og styðja starf SÁÁ.

þ p

SIGFÚS SIGURÐSSON
HANDBOLTAMAÐUR

MYND: GUNNAR GUNNARSSON

Dagskrá fundarins er:
Skýrsla stjórnar um framkvæmdir og starfsemi
samtakanna á liðnu starfsári.
Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga
til umræðu og samþykktar.
Lagabreytingar ef fyrir liggja tillögur um þær.
Kosning stjórnar, varastjórnar, endurskoðenda
og varaendurskoðenda.
Tekin ákvörðun um félagsgjöld.
Önnur mál.

Aðalfundur SÁÁ
verður haldinn miðvikudaginn
30. maí kl. 17 í Efstaleiti 7.

SVIPMYNDIR ÚR FÉLAGSSTARFI SÁÁ: 
Vorfagnaður SÁÁ var haldinn í Von í byrjun maí 



„Þegar ég fór inn á Vog upplifði ég 
algjöra uppgjöf,“ segir Hrafnhildur
Hafsteinsdóttir, verkefnastjóri MBA 
námsins í Háskólanum í Reykjavík,
og bætir því við að henni hafi fundist
hún sigruð. „En að viðurkenna ósigur
minn er stærsti sigur lífs míns.“

Hrafnhildur er í fæðingarorlofi en
fyrir tæpum þremur mánuðum kom
Dögun París í heiminn sem er fyrsta
barn þeirra Bubba Morthens en
fyrir á Hrafnhildur Isabellu, fjögurra
ára,  og Bubbi á þrjú börn frá fyrra
hjónabandi. Hörð, 19 ára, Grétu, 16
ára og Brynjar sem er 11 ára. Það
er því oft mikið fjör í sveitinni við
Meðalfellsvatn þar sem þau búa. 

„Það er yndislegt að vera með
börnin í Kjósinni og tengjast
náttúrunni,“ útskýrir Hrafnhildur.
„Það gerist eitthvað innra með þeim
og manni sjálfum. Og nú er að koma
sumar og þá er gaman því gestir reka
inn nefið en veturinn er langur á
köflum.“  

Nýtur þess að vera til í núinu
Hrafnhildur og Bubbi fluttu í Kjósina
í maí í fyrra. Húsið þeirra er í raun á
æskuslóðum Bubba þar sem hann
eyddi sumrunum þegar hann var
strákur. Foreldrar hans byggðu þarna
bústað í kringum 1950 og því eru
ræktin og trén í kringum nýja húsið
gróin og falleg. Þótt Hrafnhildur uni
sér vel í kyrrðinni í Kjósinni verður
hún alltaf borgarstelpa.

„Ég er alin upp í Laugarnes-
hverfinu og flutti seinna á
Seltjarnarnesið,“ segir hún. „Það er
yndislegt að búa í sveitinni en ég elska
líka borgina. Ég vinn í Háskólanum í 
Reykjavík og fjölskyldan og margir
vinir búa í bænum. Ég keyri því 
daglega á milli en lít á það þannig 
að ég fái það besta af hvoru tveggja
og reyni að nýta tímann í bílnum
vel þessar 40 mínútur sem tekur að
keyra. Það sem mér finnst mikilvægt
er að vera jákvæð og einblína á
kostina, ekki gallana.“

Eftir að Hrafnhildur varð edrú lifir
hún meira í núinu en áður:

„Ég var alltaf  að bíða eftir
einhverju, hlakka til einhvers og 
gleymdi oft að vera þakklát fyrir
andartakið sem er í raun svo dýrmætt
því það er það eina sem við höfum.
Í dag er ég óendanlega þakklát
fyrir alla litlu hlutina sem gera lífið
svo stórkostlegt. Að fá stelpurnar
mínar upp í rúm á morgnana,
drekka nýmalað kaffi, finna lyktina
af nýslegnu grasi... allt þetta er svo
yndislegt. Litlu andartökin með
börnunum og fjölskyldunni eru það
sem skiptir öllu máli.“

12 sporin eru fyrir alla
„Á Vogi opnuðust augu mín fyrir

y

að þetta er sjúkdómur,“ útskýrir
Hrafnhildur en fram að því hafði
hún ekki skilið af hverju hún gat ekki
hætt sjálf. „Það er auðvitað til fólk 
sem hefur ekki skilning á því 
að alkóhólismi er sjúkdómur 
en ég hef séð mikla
breytingu á viðhorfi fólks á 
undanförnum árum. Það er
ekki síst fræðslustarfi SÁÁ 
að þakka að fordómar í garð 
alkóhólista hafa minnkað.“

Hrafnhildur þurfti að einhverju
leyti að takast á við eigin fordóma. Og 
þó mest að átta sig á því að hún stóð 
ekki ein. Tugþúsundir Íslendinga
glíma við þennan sjúkdóm og það

hjálpaði Hrafnhildi að sætta sig 
við sjúkdóminn að sjá að fullt af fólki 
lifði góðu lífi með honum.

„Maður lifir með sjúkdóminum
en læknast aldrei. 12 spora kerfið
hefur hjálpað mér að takast á við

sjúkdóminn og lifa með honum,“
útskýrir Hrafnhildur.

„Og það sem mér þykir einna 
merkilegast er að 12 spora kerfið
getur nýst mörgu fólki í neyð.
Vinkona mín var að ganga í gegnum

skilnað sem tók verulega á og 
hún fór í gegnum sporin. Þetta er
útbreitt kerfi sem virkar mjög vel
fyrir fólk sem þarf á hjálp að halda,
ekki eingöngu fólk með fíkn, heldur
líka einstaklinga sem misst hafa
tökin. Við eigum öll okkar vandamál
og verðum að muna að við stöndum
ekki ein, það er til fólk í sömu stöðu
og maður sjálfur þótt maður upplifi

það oft ekki á augnablikinu sem allt 
virðist svart.“

Alkóhólismi er
fjölskyldusjúkdómur
Hrafnhildur lítur á alkóhólisma sem 
fjölskyldusjúkdóm. Hann hefur áhrif 
á allt þitt líf og fólkið í kringum þig.

„Ég hef heyrt alkóhólisma líkt 
við hvirfilbyl og finnst það ágætis
samlíking. Alkóhólistinn stendur
í miðju hvirfilbylsins þar sem er 
blankalogn en í kringum hann eru 
rjúkandi rústir. Að fara í meðferð er 
aðeins byrjunin. Eftir meðferð tekur 
við mikil vinna í sjálfum sér. Þetta 
hefur ekki bara verið vegur upp á
við heldur hlykkjóttur, kræklóttur
stígur en með því að vinna 12 sporin
og vinna í sjálfum sér fær maður
ríkulega uppskeru,“ segir Hrafnhildur
og brosir framan í litlu Dögun París.

Er alkóhólismi í fjölskyldunni 
þinni?

„Já, eins og í mörgum fjölskyldum
á Íslandi,“ segir Hrafnhildur en hún
trúir því að sjúkdómur hennar sé 
meðal annars arfgengur.

„Foreldrar mínir eru bæði mikið 
reglufólk og ég fékk frábært uppeldi
en ég trúi því að ég hafi fæðst með 
sjúdóminn. Auðvitað þróaði ég hann 
með mér en ég hef alltaf haft ákveðna
bresti sem margir með þennan 
sjúkdóm glíma við.“

Spyr hvorki um stétt né stöðu
Hrafnhildur er stundum spurð að
því af hverju hún – svona myndarleg 
og vel gefin kona – sé  alkóhólisti.
Hún menntaði sig í Malasíu og á 
Nýja-Sjálandi. Og þegar hún fór í 
meðferð á sínum tíma átti hún bíl og 
íbúð og var í góðri vinnu.

„Þetta kom mínum nánustu 
auðvitað ekkert á óvart og fólki sem
þekkti til en mörgum út á við fannst
ég ekki alveg passa inn í þá mynd
sem þeir höfðu af alkóhólista. En
sjúkdómurinn spyr hvorki um stétt 
né stöðu.“

Hrafnhildur segist hafa öðlast 
kjark með tímanum til að ræða 
opinskátt um alkóhólisma og segir 
mikilvægt halda umræðunni á lofti, 
fræða og vekja fólk til umhugsunar 
og vonandi hjálpar umræðan þeim
sem þurfa að leita sér hjálpar. 
Alkóhólismi er ekki sjúkdómur 
sem fólk þarf að skammast sín fyrir 
og fleiri og fleiri öðlast skilning á 
honum, að mati Hrafnhildar.

Það hefur margt breyst í lífi 
Hrafnhildar. Hún hefur öðlast nýtt líf 
eftir að hún leitaði sér hjálpar:

„Ég er óendanlega þakklát 
fyrir hvern dag. Auðvitað mæti ég 
erfiðleikum en í dag er ég fær um
að takast á við þau mörgu krefjandi 
verkefni sem bíða mín. Ég einblíni á 
það jákvæða sem er svo óendanlega 
margt og minni mig daglega á hvaðan
ég er að koma og hvert ég vil stefna. 
Með því að gefast upp og leita mér 
hjálpar fékk ég lífið til baka.“
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Að viðurkenna
HRAFNHILDUR HAFSTEINSDÓTTIR er konan hans Bubba. Bara svo það sé afgreitt. Hún varð fegurðardrottning Íslands.  Hún er

klár ung kona. Verkefnastjóri MBA námsins í Háskólanum í Reykjavík. Hún er í fæðingarorlofi út árið. Ári eftir að hún fæddist var SÁÁ 
stofnað. Hrafnhildur fór á Vog fyrir nokkrum árum. Á dögunum settist hún niður með Mikael Torfasyni og ræddi batann. 

Í DAG ER ÉG
ÓENDANLEGA
ÞAKKLÁT 

FYRIR ALLA
LITLU HLUTINA

SEM GERA LÍFIÐ SVO
STÓRKOSTLEGT.“

Á VOGI OPNUÐUST AUGU MÍN
              FYRIR      AÐ ÞETTATT  ER SJÚKDÓMUR.“

HRAFNHILDUR 
HAFSTEINSDÓTTIR
Ég hef öðlast kjark til að ræða um 
alkóhólisma.  Það er nauðsynlegt 
því halda þarf umræðunni á lofti 
og vekja fólk til umhugsunar. 
Alkóhólismi er ekki sjúkdómur 
sem fólk þarf að skammast sín 
fyrir, að mati Hrafnhildar. 

MYND: ATLI MÁR HAFSTEINSSON
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ÁFENGISNEYSLA EYKSTNG SN S S

Áfengisneysla Íslendinga hefur aukist jafnt og þétt í gegnum árin. Meðal 
annars með auknu aðgengi að áfengi og bættari fjárhag fjölskyldnanna í landinu.

Áfengisneysla á mannÁ
Áfengisneysla á 15 ára og eldrig y g

AUKIN DAGNEYSLA Á ÁFENGI

Eins og sést á þessari mynd hefur hlutfall dagdrykkjufólks á Vogi aukist jafnt
og þétt. Nú er svo komið að 35% sjúklinga er dagdrykkjufólk. Þetta hlutfall var
nærri 15% fyrir fimmtán árum.
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Eldra fólki 
fjölgar á Vogi

Drykkja er langt frá því að vera bara unglingavandamál. Hún snertir alla 
aldurshópa. Á síðustu misserum hefur nýr hópur aukið komur sínar á Vog. Það
er MIÐALDRA OG ELDRA FÓLK. Nú er svo komið að það horfir til vandræða.
Drykkja eldra fólks hefur almennt slæm áhrif á heilsuna og æ algengara er að 

hún valdi alvarlegum heilasjúkdómi sem kallast Wernickes.

Meðan augu almennings hafa beinst 
að ungum vímuefnaneytendum og
vandamálum þeirra hafa eldri
borgarar á Íslandi laumast til að auka 
drykkju sína svo að til vandræða 
horfir.

Á sjúkrahúsið Vog kemur nú 
stöðugt fleira fullorðið fólk með
alvarleg einkenni vegna daglegrar
notkunar áfengis. Drykkjan gerir alla
langvinna sjúkdóma sem þetta fólk er 
með verri. Eins og til dæmis hjarta-
og lungnasjúkdóma. Verst eru þó
áhrif drykkjunnar á heilastarfsemina. 
Æ algengara er að miðaldra og eldra
fólk, sem leitar sér hjálpar á Vogi, 
hafi alvarleg einkenni frá heilanum. 
Jafnvel byrjandi einkenni um 
Wernickes-heilasjúkdóm. 

Áfengi skaðar heilann
Dagleg áfengisneysla getur valdið 
verulegum skemmdum á tauga-
kerfinu, einkum heilanum.

Hættan er mest hjá fólki sem
komið er á miðjan aldur eða eldra. 
Þessi áhrif geta komið fram sem 
breytingar á tilfinningaviðbrögðum
einstaklingsins og persónuleika hans
og einnig sem breytingar á viðhorfum 
hans, hæfileikum til að læra nýja hluti
og minni. 

Þórarinn Tyrfingsson, yfirlæknir
á Vogi, hefur miklar áhyggjur 
af þessari þróun. Hann 
veit sem er að áfengi hefur 
margvísleg og flókin áhrif 
á heilafrumurnar. Þannig 
breytir áfengið til dæmis boð-
efnabúskap heilans. 

„Vannæring og alvarlegir
lifrarsjúkdómar sem fylgja 
drykkjunni geta einnig framkallað
einkenni frá heilanum,“ útskýrir
Þórarinn en bendir á að reynslan 
hafi sýnt að fólk getur jafnað sig oft 
merkilega vel ef það fer í bindindi og 
þeir einstaklingar sem voru komnir
með alvarleg viðvörunareinkenni frá
heilanum geta fengið góða starfsgetu
að nýju leiti þeir sér hjálpar.

Truflun á heilastarfsemi
 yngra fólks
Lengi vel eða allt fram til 1980 var sú
venja ríkjandi þegar fjallað var um 
áhrif áfengis á heilann að haldið var
á lofti varanlegum heilaskemmdum 

sem koma venjulega ekki fram hjá
ungum áfengissjúklingum fyrr en eftir
áratuga drykkju samfara vannæringu
og vosbúð. Lítið var fjallað um aðrar
vægari truflanir á heilastarfseminni
hjá ungu drykkjusjúklingunum.

Í dag vita menn að heilaskemmdir
eru mjög algengar og valda
verulegum vandræðum. Þær geta

jafnvel stuðlað að því að fólk sem
hafi ákveðið að hætta að drekka byrji
áfengisneyslu að nýju án þess að 
vilja það.

Hér á árum áður var lítið talað um 
hversu miðaldra fólk og eldra þolir
illa daglega áfengisneyslu. Óhófleg 
áfengisneysla veldur mismiklum
skemmdum á heilanum sem geta
verið allt frá vægum breytingum
sem geta gengið til baka í verulega 
rýrnun og skemmdir á taugavefnum. 
Einkennin geta að sama skapi verið 
allt frá vægum starfrænum truflunum
í elliglöp á lokastigi.

Heilaskemmdir verða oftast í 
réttu hlutfalli við hversu lengi og 
mikið er drukkið. Þær eru þó mjög 
persónubundnar og hjá tveimur 
sjúklingum með álíka drykkjusögu 
og bakgrunn getur annar verið með 
miklar heilaskemmdir meðan hinn 
sýnir engin merki um slíkt.

Wernickes heilasjúkdómur
(Wernick´s encephalopathy)

 Wernickes er alvarlegur heilasjúkdómur sem herjar með vaxandi þunga á 
miðaldra Íslendinga sem drekka áfengi daglega. Þessum sjúkdómi var fyrst lýst 
í lok nítjándu aldar (um 1881). Þegar fólk veikist af þessum sjúkdómi fyrst eru 
veikindin bráð, alvarleg og jafnvel lífshættuleg. Batinn lætur oft á sér standa og
fylgikvilli bráðu veikindanna getur orðið viðvarandi heilabilun sem einkennist fyrst 
og fremst af minnistruflunum.  

 Ástæða fyrir sjúkdómnum er thiamínskortur sem verður vegna daglegrar 
áfengisdrykkju. Maður þarf um 1 mg af thiamíni á dag. Í lifrinni er geymdur
varaforði sem dugar í 3-4 vikur. Það sem setur dagdrykkjufólk í sérstaka hættu
að fá þennan heilasjúkdóm er lélegt næringarástand og slæm nýting á þeim
vítamínum sem í boði eru. Það dugar lítið að taka B-vítamíntöflur þegar drukkið er 
daglega því thiamín kemst illa inn í blóðið á meðan drukkið er og í 6-8 vikur eftir
að drykkju er hætt. Þeir sem eru komnir yfir miðjan aldur eru í sérstaklega mikilli
hættu.
Það sem oftast hrindir síðan af stað bráða Wernickes-heilsjúkdómi hjá
dagdrykkjumönnum sem þjást af thiaminskorti er aukið álag eða aukin efnaskipti
líkamans. Aukið álag eða efnaskipti verða þegar áfengissjúklingar fara í alvarleg
fráhvörf, fá sýkingar eða slasast.

 Sjúklingur með Wernickes-heilasjúkdóm verður ruglaður og man lítið, augun
fara að tina eða riða og sjúklingurinn getur jafnvel orðið rangeygur og óstöðugur
á fótunum. Aðeins í 30% tilvika sjúkdómsins eru öll þessi einkenni til staðar. Vera 
þarf á varðbergi ef til staðar eru eitt eða tvö af þessum einkennum. Ef sjúklingur
fær ekki thiamín í sprautum verður bati lítill og jafnvel  hætta á dauða. Batinn sem
kemur verður á fyrstu 3 mánuðunum. Um 20% sjúklinga fá góðan bata en um
25% fá lítinn sem engan bata.

Wernickes-heilasjúkdómurinn
Wernickes-heilasjúkdómurinn er al-
varlegur heilasjúkdómur sem herjar 
með sífellt vaxandi þunga á miðaldra
Íslendinga sem neita áfengis daglega.
Sjúkdómurinn er lífshættulegur og 
veikindin eru bráð og alvarleg. Bati af 
Wernickes-heilasjúkdóminum lætur
oft á sér standa og fylgikvilli bráðra
veikinda getur verið viðvarandi
heilabilun (sjá nánar kassa hér á
síðunni).

Sífellt fleiri eldri borgarar sækja

meðferð á Vogi. Aukningin er jöfn 
og stöðug. Eins og sjá má á línuritinu 
hér á síðunni eru komur eldra fólks á 
Vog orðnar fleiri en unglinganna.

„Dagdrykkja Íslendinga sem eru
eldri en 40 ára er hratt vaxandi vanda-
mál og á eftir að skapa ómæld útgjöld 
í félags- og heilbrigðisþjónustunni á 
komandi árum ef ekki verður gripið
til viðeigandi forvarnaraðgerða og
meðferðar,“ segir Þórarinn Tyrfings-
son.

-MT

Á SJÚKRAHÚSIÐ
VOG KEMUR 
NÚ VAXANDIVV

FJÖLDI
FULLORÐINS

FÓLK MEÐ ALVLL ARLEGVV
EINKENNI VEGNA
DAGLEGRAR 
NOTKUNAR ÁFENGIS.“

NÝR ÁHÆTTUHÓPUR
Miðaldra fólk og eldra eykur komur 

sínar á Vog. Og æ algengara er að 
að þessir sjúklingar hafi alvarleg 

einkenni frá heilanum. 

FRUMGREININGAR 2008
HJÁ 60 ÁRA OG ELDRI

79%
13%

FFLEIRI EN UNGLINGARNIRLEIRI EN UNGLINGARNIR

Á síðustu árum hefur komum eldra fólks fjölgað svo á Vog að í nokkur ár hefur
elsti hópurinn verið stærri en sá yngsti. 
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Á síðustu 10 árum hafa orðið til og leitað sér meðferðar hjá SÁÁ 2.559 nýir 
kannabisfíklar. 2.041 þeirra voru 25 ára eða yngri og 1.267 voru 19 ára eða 
yngri. Á hverju ári koma því yfir hundrað nýir kannabisfíklar á Vog sem eru 
19 ára eða yngri.

Í umræðunni um kannabisefnin gleymist allt of oft að þeir sem nota 
kannabisefni á Íslandi eru unglingar og ungt fólk. Reynsla SÁÁ af umræðunni 
um til að mynda lögleiðingu er að slík umræða eykur kannabisneysluna. Hún 
beinlínis ógnar velferð unglinga á Íslandi.

Kannabisfíkn er grafalvarlegt mál sem ræða þarf umbúðalaust. Það þýðir 
ekkert fyrir ábyrga aðila að beita fyrir sig afneitun, átakafælni eða háttvísi 
þegar rætt er um hugsanlega lögleiðingu á kannabis. Staðreyndirnar tala 
sínu máli. Embættismenn og háskólamenn þurfa að vega og meta þær 
staðreyndir sem liggja fyrir um vandan sem stafar af kannabisfíkn á Íslandi.

Árið 1998 komu, svo dæmi sé tekið, um 100 nýir kannabisfíklar sem voru 
19 ára eða yngri á sjúkrahúsið Vog. Við komuna voru 42 krakkar líka háðir 
örvandi vímuefnum. 22 ungmenni hafa ekki komið til SÁÁ síðan.

Hinir, næstum 80 krakkar, hafa komið aftur og margir þeirra sem ekki 
voru háðir örvandi vímuefnum við fyrstu komu hafa ánetjast þeim og er nú 
vitað að minnsta kosti 70 krakkar af þessum upprunalegu hundrað urðu 
örvandi vímuefnafíklar á síðustu 10 árum. Kannabisfíkn er alvarlegur og 
þrálátur heilasjúkdómur og af þessum rúmlega hundrað unglingum sem 

komu á Vog í fyrsta sinni fyrir rúmum 10 árum og voru yngri en 20 ára hafa 
39 sprautað vímuefnum í æð og 29  hafa gert það reglulega í einhvern tíma. 
14 þessara krakka hafa fengið lifrarbólgu C.

KANNABISFÍKN er mesti hamingjubani og heilsuspillir hina ungu:

Yfir hundrað nýjir ungir kannabisfíklar á ári

Kókaín- og amfetamínfaraldur
AMFETAMÍN kom hingað til lands fyrir rúmum 25 árum. Í kjölfarið bjuggust fagaðilar við að kókaínið 

myndi hefja innreið sína. Enda kókaínfaraldur staðreynd vestan hafs. KÓKAÍNIÐ kom á endanum, 
næstum tuttugu árum síðar og náði hámarki í fyrra.

Kókaínið kom til Reykjavíkur á 
árunum 1998-2000 og aldrei hefur 
verið meira af því en árið 2008.

Þótt kannabisfíkn hafi aukist 
og valdið verulegum breytingum 
á sjúklingahópnum á Vogi er þó 
tilkoma og aukning amfetamínfíknar 
mun alvarlegri. Faraldur ólöglegrar 
amfetamínneyslu sem svipaði til 
amfetamínfíknar í Svíþjóð hófst á 
Íslandi 1983. Síðan þá hefur örvandi 
vímuefnaneysla vaxið stöðugt þegar 
á heildina er litið og tók stórt stökk 
um leið og E-pillan kom til Íslands 
árið 1996.

Örvandi vímuefnafíkn hefur hlut-
fallslega aukist úr 10 % í 30% á 
síðustu 20 árum og síðustu árin 
verið aðalvandi fólks á aldrinum 20-
30 ára. Um 70 % þeirra greinist með 
örvandi vímuefnafíkn af einhverju 
tagi. Það sem einkennir neysluvenjur 
fíklanna er að efnin er notuð í stórum 
skömmtum, í túrum og þau eru sogin 
í nef eða þeim sprautað í æð. Um 30% 
örvandi vímuefnafíkla fá lifrarbólgu 
C og rúmlega helmingur sprautar 
efnunum í æð.

Á árinu 1998 kom kókaín fyrst 
að einhverju gagni til Íslands og 
blandaðist og bættist við þann 
örvandi vímuefnavanda sem fyrir 
var. Kókaínneyslan hefur aldrei verið 
meiri en á árinu 2008.

ÖRVANDI VÍMUEFNAFÍKLUM FJÖLGAR

Örvandi vímuefnafíklum hefur fjölgað á Vogi. Nú er svo komið 
að allt upp undir fjörtíu prósent þeirra sem koma á Vog eru 
háðir amfetamíni, kókaíni eða öðrum örvandi vímuefnum. 
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C OG RÚMLEGA 
HELMINGUR SPRAUTAR 
EFNUNUM Í ÆÐ.“

KÓKAÍN Í GÓÐÆRINU
Í fyrra náði kókaín hæstu 

hæðum. Ungir íslenskir 
karlmenn sitja í fangelsum á 

Íslandi og víða um heim vegna 
tilrauna til smygls. Sífellt fleiri 

koma á Vog, háðir kókaíni, en 
sjúkrahúsið hefur ártugareynslu 
af amfetamínfaraldri sem hófst 

fyrir næstum 30 árum. 

GÍFURLEG FJÖLGUN KÓKAÍNFÍKLA

Eins og sést á grafinu margfaldaðist fjöldi kókaínfíkla um og í kringum 
aldamótin. Fjöldinn hefur náð hæstu hæðum og fíknin er alvarleg. 
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AF HVERJU
KAUPIR ÞÚ

ÁLFINN?  
Frá því að ég 
man eftir mér 
hef ég keypt 
álfinn til 
styrktar SÁÁ, 
meira að 
segja löngu 
áður en ég 
sjálf ákvað 
að hætta 
að drekka. 
Ástæðan er afar einföld; það 
er gríðarlega nauðsynlegt að 
efla starfsemi á við SÁÁ, því sú 
starfsemi bjargar lífum. Þetta er 
stofnun sem ég þekki vel til og 
góða reynslu af og hún er of-
boðslega mikilvæg í samfélaginu. 
Við Íslendingar getum verið stoltir 
af því að vera svona framar-
lega á merinni þegar kemur að 
meðferðarúrlausnum, en víða 
erlendis komast ekki nema þeir 
ríkustu í meðferð. Svo eru álfarnir 
líka svo mikil krútt og smellpassa 
bæði ofan á tölvuskjáinn og á 
mælaborðið í bílnum.

RAGNHEIÐUR M. KRISTJÓNSDÓTTIR,
BLAÐAMAÐUR

Ég tel að alkóhólismi sé bæði 
einn skæðasti og hættulegasti 
sjúkdómur sem herjar á okkur 
mannfólkið. Við á Íslandi erum 
svo heppin að hafa gott aðgengi 
að meðferð, það gott að við 
tökum það eiginlega sem sjálf-
sagðan hlut. Ef einhverntíman 
hefur verið þörf fyrir stuðning 
almennings við það frábæra starf 
sem SÁÁ innir af höndum þá er 
það núna. Á tímum sem þessum 
stækka akkílesarhælar fólks og 
verða auðveldara skotmark fyrir 
Bakkus. Og þar sem þessi sjúk-
dómur snertir beint eða óbeint 
flest öll heimili í landinu vil ég 
leggja mitt af mörkum til að gera 
það kleift að hér verði áfram 
öflugt meðferðar og eftirmeðfer-
ðar starf. Þess vegna kaupi ég 
álfinn.

SÓLVEIG EIRÍKSDÓTTIR
MATARHÖNNUÐUR

Fátt, ef 
nokkuð, er 
þurrkuðum
fyllibyttum 
sem komnar 
eru fyrir vind 
í endalausri 
baráttunni
við Bakkus 
mikilvægara
en að rétta 
þeim sem 
enn eru týndir fárviðri fíknarinnar 
hjálparhönd. Þess vegna kaupi 
ég álf. Hverjum einasta alka á 
að renna blóðið til skyldunnar 
og gera slíkt hið sama. Við sem 
höfum þegið gistingu og hjálp 
á Vogi vitum hversu mikilvægt 
starf er unnið þar og í raun er 
kraftaverk hversu vel tekst til 
miðað við hversu naumt ríkið 
skammtar stofnunninni fé. Tóta 
Tyrfings munar því um hverja 
krónu og þess vegna verða ál-
farnir að seljast eins og heitar 
lummur. Kaupiði því tvo álfa. Eða 
þrjá.

ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON 
BLAÐAMAÐUR

Þeim fjölgar ört kannabisfíklunum á Vogi og nú er svo komið að næstum 
40% þeirra sem koma á Vog eru háð kannabis. Hlutfallið er nærri því að 
vera helmingi hærra þegar einungis er horft til krakka undir tvítugu.

KANNABISFÍKLUM FJÖLGAR
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„Þetta er fyrst og fremst skemmtilegt
starf,“ segir Erla Svava Sigurðardóttir
hjúkrunarfræðingur á Vogi. Hún
hefur unnið á sjúkrahúsinu í átta ár
en þegar hún var ráðin, eftir stutt
viðtal í gegnum síma, vissi hún ekki
einu sinni hvar Vogur var. Hélt það
væri einhvers staðar upp í sveit en
ekki uppi á Höfða.

„Það er ofboðslega skemmtilegt
að vinna hérna,“ staðfestir Klara
Stefánsdóttir hjúkrunarfræðingur.
Hún er búin að vinna þarna í eitt
ár. Vann áður á bráðamóttöku en er
ógurlega ánægð á Vogi.

„Alkóhólistar eru mj
skemmtilegt fólk,“ bætir
Fríður Garðarsdóttir við.
Hún hefur unnið á Vogi í 
12 ár og er oftast vongóð
og bjartsýn fyrir hönd
sjúklinganna.

Gunnar L. Friðriksson
sjúkraliði er sammála Fríði. Hann
drekkur ekki, og hefur ekki gert í 
mörg ár, en byrjaði að vinna á Vogi
fyrir sjö árum. Hann man eftir einum
sjúklingi sem skildi ekki af hverju það
stóð „Engin von“ aftan á sloppnum
sem hann var í.

„Hann var lesblindur. Það stóð
„Eign Vogs“ en ekki „Engin von.“

Og fyrst við erum að tala um
sloppa; af hverju eru sjúklingarnir í 
sloppum?

„Þetta er sjúkrahús,“ svarar Erla
og Gunnar bætir því við að allir séu
jafnir á Vogi: „Hér er fólk á náttfötum
eins og sjúklingar eru jafnan þegar
þeir dvelja á sjúkrahúsi.“

Aldrei vonlaust
„Þetta er mjög gefandi starf,“
útskýrir hjúkrunarforstjórinn, Þóra
Björnsdóttir, sem starfað hefur á
Vogi síðan árið 1995. „Á þessum tíu
dögum sem sjúklingar dvelja hérna á
Vogi sjáum við mikla breytingu.“

„Það er mjög gaman að sjá þá sem
eru kannski hvað neikvæðastir labba
héðan út eins og blóm,“ útskýrir
Fríður.

Klara bætir við: „Það er ótrúlegt
að sjá sjúklinga, kannski vonlausa
og gjörsamlega niðurbrotna, lifna
við hérna inni. Á örfáum dögum
birtist tilhlökkun og von í andlitinu
á þeim.“

„Og jafnvel þau allra neikvæðustu
fara að heilsa og taka vel á móti
nýjum sjúklingum,“ segir Erla og 
Gunnar botnar:

„Það er mikill kærleikur í húsinu.“
En fyllist þið aldrei vonleysi þegar 

kannski sami sjúklingurinn kemur 
aftur og aftur?

„Jú, jú,“ játar Fríður og Erla segir
að þau sjái auðvitað aldrei aftur það
fólk nær þessu í fyrstu atrennu. Það
fólk kemur ekkert aftur á Vog.

„Einn ráðgjafinn hérna var á
sínum tíma vonlaust tilfelli en
vinnur hérna í dag,“ segir Gunnar og 
stelpurnar eru sammála honum um
hvað það sé frábært að sjá ráðgjafann
í dag, edrú og flottan.

„Ég hef séð langt leidda heróín-
fíkla ná þessu,“ segir Erla vongóð.

„En síðan eru þeir auðvitað til sem
fara aldrei í meðferð. Leita sér aldrei
hjálpar,“ segir Klara. „Því miður.“

Byrjaði að sprauta sig 13 ára
Og eins ótrúlegt og það hljómar
lendir starfsfólkið á Vogi aldrei í 
ofbeldi eða slíku. Oft er sterk taug 
á milli ofbeldis og skemmdarverka
og notkunar á áfengi og fíkniefnum.

En á Vogi er viðmótið þannig og 
kærleikurinn að í raun er meira
um ofbeldi á öldrunardeildum
spítalanna en á Vogi.

En takið þið eftir einhverjum
breytingum, nýlega, á neysluvenjum 
eða hvaða hópar það eru sem koma
í meðferð?

„Upp á síðkastið hefur mér fundist
svolítið um að alkar sem hafi verið
edrú mjög lengi séu að falla,“ segir
Erla en þau eru sammála um að það
séu ýmis trend í þessu sem komi í 
bylgjum. Stundum er mikið af þessu
eitt misserið og meira af hinu næsta
misseri. Í dag færist til dæmis mjög 
í aukana að rígfullorðið fólk komi á
Vog mjög seint á lífsleiðinni.

„Brennivínið var alltaf 
aðalvandamálið. En það hefur breyst 
mikið,“ segir Fríður.

Í dag er yngra fólkið í blandaðri
neyslu. Það er ekki bara brennivínið.
Á djamminu í miðbæ Reykjavíkur
er brennivínið notað með harðari 
efnum, bæði kókaíni, amfetamíni
og svo kannabisefnum; hassi og 
marijúana.

„Það er ein inni núna sem byrjaði
að sprauta sig 13 ára,“ segir Erla og 

þau hin eru sammála um að dópið
flæði um allt.

Gunnar: „Í dag heyrir maður
aldrei um að það sé vandamál að
verða sér úti um fíkniefni. Bara eitt 
símtal eða sms. Jafnvel krakkar sem 
koma frá smábæjum úti á landi hafa
aldrei lent í neinum vandræðum
með að útvega sér efni.“

Erla: „Þegar það var verið að stöðva
rekstur þessara kannabisverksmiðja 
á dögunum heyrði maður varla í 
neinum sem teldi erfiðara að útvega 
sér efni.“ 

Hér á árum áður gat myndast 
þurrð á dópmarkaðinum. En í dag 
er eins og framboðið sé endalaust. 
Sama hversu stórir fíkniefnafundir 
eru í fjölmiðlunum, alltaf er nóg af 
dópi á götunum.

Grillað á sér
heilann með grasi
En er einhver munur á fíkn, brennivíni 
eða dópi?

„Þessi efni virka öll á sömu
stöðina í heilanum,“ segir Klara 
en þau benda á að fráhvörfin séu 
vissulega mismunandi.

„Það gleymist oft að 
áfengisfráhvörfinu eru hvað 
lífshættulegust,“ segir Fríður og 
Erla staðfestir það og bendir á að
fráhvörfum geti að auki fylgt miklar 
ofskynjanir.

„Og oft veit fólk ekki hvað er að 
gerast,“ segir Erla. „Ef fólk tekur inn 
ofskynjunarlyf veit það að það er 
með ofskynjanir en með delerium

tremens vegna drykkju hefur
viðkomandi ekki hugmynd um hvað
er að gerast. Það getur haft skelfilegar
afleiðingar.“

„Ef áfengi væri að koma á
markaðinn núna yrði það bannað,“
segir Klara og bætir því við að
henni þyki líka hræðilegt hvað
kannabisefni séu vinsæl hjá ungu
fólki. „Það er kannabisfaraldur. Og 
það er eins og krakkarnir haldi að
notkun á grasi, marijúana, sé ekki
fíkniefnaneysla.“

Fríður: „Því er haldið að börnum,
úr ýmsum áttum, að kannabisneysla
sé í lagi.“

„Og þessir krakkar grilla á sér
heilann á ótrúlega skömmum tíma.
Finna varla herbergið sitt. Muna ekki
neitt,“ segir Erla og Klara bendir á að
krakkar verði fljótt háðir kannabis.
Sérstaklega ef þeir eru mjög ungir.

Betra að koma fyrr en seinna
Það sem gerir Vog að mjög sérstöku
sjúkrahúsi er öll fræðslan og 
upplýsingarnar sem sjúklingarnir fá
til að læra að lifa með sjúkdómnum. 

„Margir halda að þetta sé einhver 
halelúja-söfnuður en svo er ekki,“ 
segir Klara en á Vogi eru engar trúar-
legar predikanir þótt æðri máttur sé 
undirstaðan í hinum ýmsu tólf spora 
samtökum. Vogum er fyrst og femst
og síðast sjúkrahús.

„Fólk verður oftast mjög hissa og 
þakklátt þegar það kemur hingað inn
og áttar sig á hvað við veitum góða 
þjónustu,“ segir Erla en Íslendingar 
búa við ótrúlegan lúxus að hafa
meðferðarstöð eins og Vog sem allir
hafa aðgang að.

„Það er betra að fólk komi á Vog 
fyrr en seinna,“ segir hjúkrunar-
forstjórinn, Þóra, og bætir við að það

Alkóhólistar eru skemm
Það er hvergi betra að vera en á VOGI. Allavega ef þú
átt erindi þangað. Sem Mikael Torfason átti. Hann fór 
og hitti hjúkrunarfræðingana og sjúkraliðana. Fólkið
á gólfinu. Yndislegu manneskjurnar sem taka á móti
þér fagnandi, hjúkra þér og hjálpa þér að ná bata. Það 

er allir velkomnir á Vog. Ef þeir eiga erindi. Og því
fyrr sem þú bankar upp á því betra.

Hann

ÚSJÚKRA ÚHÚSIÐ VOGUR
„Fólk verður oftast mjög hissa og þakklátt þegar það ke

inn og áttar sig á hvað við veitum góða þjónustu,“ segir Erla Svava
Sigurðardóttir hjúkrunarfræðingur.

emur hingað
i E l S

ELDRA FÓLK
Í dag er töluverð g
eldra fólks á Vog. Það er þá að g Það er þá að
koma í fyrsta sinn og verður ekki 
fyrir barðinu á sjúkdóminum fyrr 
en seint á lífsleiðinni.

VOÁ V GI
trúlegt að sjá sjúklinga „Það er ó

kannski vonlausa og gjörsamlega k ki
niðurbrotna lifna við hérna inni. Á
örfáum dögum birtist tilhlökkun 
og von í andlitinu á þeim.“

ÞAÐ ER
EIN INNI 

NÚNA SEM
BYRJAÐI AÐ

SPRAUTATT SIG 13 ÁRA.“
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mtilegt fólk

ÁÁ MORGUNFUND,
„Á þessum tíu dögum sem sjúklingar dvelja hérna á Vogi sjáum við mikla 
bbreytingu,“ segir hjúkrunarforstjórinn á Vogi, Þóra Björnsdóttir.

BLÓÐÞRÝSTINGURINN MÆLDUR
Ein lífshættulegustu fráhvörfinu eru fráhvörf vegna ofdrykkju. 

AALLIR Í SLOPP ÁÁ VOGI
ÁÁ Vogi eru sjúklingar og á sjúkrahúsum eru þeir á slopp og í náttfötum. 
Það myndar að auki þá stemmningu, á meðal sjúklinga, að þeir séu allir 
jjafnir. 

ÁÁ VAKTINNI
ÁÁ Vogi er öllum sýnd mikil virðing og svara sjúklingarni

AAÐ SINNA ÚSJÚKLINGUNUM
„Það er ofboðslega skemmtilgt að vinna hérna,“ segir K
hjúkrunarfræðingur. Hún er búin að vinna í eitt ár á Vogi. ogi

sé eins með þennan sjúkdóm og 
aðra „því fyrr sem fólk kemur og 
leitar sér hjálpar því betra. Og það er
í fínu lagi að koma aftur. Alkóhólismi
er krónískur sjúkdómur og við
reynum alltaf að skilja vel við fólk 
svo það komi aftur.“

Allri fjölskyldunni bjargað
Alkóhólismi snertir nær alla 
Íslendinga. Starfsfólkið á Vogi er 
engin undantekning. Fyrir þeim er 
þetta ekki bara vinna. Þau eru ekki 
öll alkóhólistar en þau vita um hvað 
sjúkdómurinn snýst. Vita að hann er 
fjölskyldusjúkdómur.

„Það eru nær allir sem vinna 
hérna aðstandendur með einum eða 
öðrum hætti,“ segir Erla.

„Við erum mjög meðvirkur hópur,“
bætir Klara við og þau hlæja.

„Í raun er það mjög algengt að 

hjúkrunarfræðingar yfir höfuð, hvar 
sem þeir vinna, séu uppkomin börn
alkóhólista,“ útskýrir Erla en á þessu
hafa verið gerðar rannsóknir.
„Meðvirkt fólk endar oft í umönnunar-
störfum.“ Þau benda samt á að fólk 
brenni mjög fljótt upp í þessu starfi 
ef það vinnur ekki í meðvirkninni. 
Og Gunnar segir að það sé auðvitað 
til fullt af fólki sem geti ekki hugsað 
sér að vinna svona vinnu en þau sem 
vinna á Vogi elska starfið.

EF ÁFENGI
VÆRI VV AÐ

KOMA Á
MARKAÐINN

NÚNA YRÐI ÞAÐ
BANNAÐ.“

En launin, eru þau talin í krónum
eða þakklæti?

Þau brosa góðlátlega. Erla verður
fyrir svörum:

„Maður áttar sig á því þegar maður 

rekst á fólk, sem hefur verið á Vogi,
með börnunum sínum niðri í bæ eða
í Kringlunni, að maður er ekkert að
hjálpa bara einum alka heldur heilli
fjölskyldu.“  Látum það vera lokaorð.

HJÚKKURNAR Á VOGI
Frá Vinstri: Margrét Huld Einarsdóttir hjúkrunarfræðinemi, 
Þórhildur Þorgeirsdóttir hjúkrunarfræðinemi, Þóra Björnsdóttir
hjúkrunarforstjóri, Sigríður Óladóttir sjúkraliði, Sesselja Arthúrsdóttir 
sjúkraliði, Guðrún Guðmundsdóttir hjúkrunarfræðingur, Erla Svava
Sigurðardóttir hjúkrunarfræðingur, María Loftsdóttir sjúkraliði, 
Klara Stefánsdóttir hjúkrunarfræðingur.

AF HVERJU
KAUPIR ÞÚ

ÁLFINN?  
Ég kaupi
álfinn til að
styrkja ein
mikilvægustu
grasrótar-
samtök
landsins,
SÁÁ.
Samtökin
hafa síðan
1977 hjálpað
mörgum að losna úr viðjum
áfengis og vímuefna og leikið
mikilvægt hlutverk í að eyða
fordómum í samfélaginu gagn-
vart þeim sem leita sér aðstoðar.  
Öll þekkjum við einhvern sem
notið hefur aðstoðar SÁÁ við

þ j

að yfirvinna fíknina. SÁÁ þarf 
fjármagn til að viðhalda og bæta
þjónustuna. Stuðningur okkar við
samtökin getur gert útslagið um
það hvort veikur einstaklingur
fái þá meðferð og stuðning sem
hann/hún þarf til að geta orðið
aftur fullgildur þátttakandi í sam-
félaginu. Kaupum því öll álfinn!

LILJA MÓSESDÓTTIR
ALÞINGISKONA

Ég kaupi álfinn vegna þess að
ég veit að því fé sem ég læt
af hendi til SÁÁ og annarra
g þ g

meðferðarstofnanna er vel varið.
Þær fáu krónur sem ég læt frá
mér fæ ég margfalt til baka. Því 
fleiri sem fá hjálp og hætta alveg
eða tímabundið neyslu áfengis
og annara vímugjafa, því betra.
Glæpum fækkar, skemmdaverk-
um og slysum. Kaupum álfinn.

VALDIMAR BIRGISSON 
MARKAÐSSTJÓRI

SÁÁ hefur
sinnt ótrúlega
mikilvægu
starfi. Starfi
sem skilar
sér í  sa-
meinuðum
fjölskyldum,
foreldrum
sem geta
sofið að nýju
í þeirri vissu
að börnin þeirra séu hólpin, ungu
fólki sem eignast framtíð að nýju,
hjá mæðrum sem geta sinnt
börnum sínum og feðrum sem
færir eru um að eiga fjölskyldu.
Og oftar en ekki bjargar starf 
SÁÁ mannslífum. SÁÁ stuðla að

g j gg j g

því að vonin vakni aftur í brjósti
þeirra sem áður sáu enga leið en
til þess að gera það þurfa þau
á stuðningi okkar að halda. Ég 

þ g þ þ þ

kaupi álfinn því að ég vil styðja
við þetta ómetanlega starf.

ÞORLEIFUR ARNARSSON 
LEIKSTJÓRI

Ég kaupi
SÁÁ-álfinn
g pg

þótt ég trúi
ekki á álfa –
ég trúi á SÁÁ 
og það starf 
sem þar er
unnið.
Fjölskyldu-
meðferðin
er mér
sérstaklega
hugleikin, enda ekki langt síðan
ég kynntist henni á eigin skinni. 

ELÍN G. RAGNARSDÓTTIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRI

m
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Alkóhólismi er krónískur heila-
sjúkdómur. Það er eðli krónískra
sjúkdóma, að hann getur tekið sig 
upp aftur og fólki slær niður.

Margir halda að alkóhólistar
þurfi oftar og meiri meðferð en
aðrir sjúklingar með króníska
sjúkdóma. Það er misskilningur.
Alkóhólistar þurfa minni meðferð
og miklu ódýrari meðferð en þeir
sem eru haldnir öðrum viðvarandi
sjúkdómum. 

Ekki alltaf sama fólkið á Vogi
Meira en helmingur þeirra rúmlega
19.000 Íslendinga sem komið hafa í 
meðferð á Vog hafa aðeins þurft að
koma einu sinni og 80 % þessara
einstaklinga hafa komið þrisvar eða
sjaldnar. Þetta fólk hefur flest náð
varanlegum árangri og lifir vonandi
góðu lífi. Þessar tölur segja mest um
árangur meðferðar, því viðbúið er
að sjúklingur sem fengið hefur rétta
sjúkdómsgreiningu og fellur aftur,
hann kemur aftur og þarf að fara
aftur í meðferð fyrr eða síðar.

Við erum oft spurð; hvort þetta
sé ekki alltaf sama fólkið sem er að
koma inn á Vog. Það er af og frá.
Þegar innlagnartölur eru skoðaðar
nánar kemur í ljós að það eru ekki
nema tæplega 4 % af þessum 19.000
einstaklingum sem hafa komið í 
meðferð á Vog oftar en 10 sinnum.
Vissulega er þessi hópur áberandi og 

stundum fyrirferðamikill en ekki er 
hann stór miðað við allan fjöldann 
sem nær árangri.  

Einn algengasti króníski 
sjúkdómurinn
Það kemur fyrir að sjúklingar koma 
inn á Vog og hafa ekki tekið ákvörðun
um að hætta neyslu. Mörgum snýst 

hugur í meðferðinni, taka vel við
sér og gengur vel. Svo er líka fólk 
sem er lagt inn vegna þess að það er 
orðið fárveikt af drykkjuskap og þarf 
læknisaðstoð og hjúkrun. Sumir
koma inn nær dauða en lífi. Þá  er 
ekki spurt við innlögn hvort það
ætli að hætta að drekka, stundum
snýst málið um að líkna sjúkum og 

særðum. Þegar jafnvægi er náð, er
svo reynt að koma meðferðinni að.
Við sjáum stundum að þessi hópur 
nær varanlegum árangri eftir margar 
meðferðir og þetta er ekki alltaf sama 
fólkið. Þessi hlutfallslega litli hópur
endurkomufólks er stöðugt að 
breytast, sumir ná góðum árangri og 
aðrir bætast í hópinn. Stærð hópsins
er aftur á móti nokkuð stöðugur.

Alkóhólismi er einn af algengustu
krónísku sjúkdómum í veröldinni
og ekki eru Íslendingar eftirbátar.
Við skulum hafa það í huga að 9,4%
karla og 4,0% kvenna eldri en 16
ára hafa komið á sjúkrahúsið Vog 
í meðferð og langflestir þeirra náð
frábærum árangri.

Fyrirsögnin hljómar kunnuglega, ekki
satt? Margir sem til okkar koma á Vog,
lýsa einmitt þessu viðhorfi sínu sem
þeir höfðu einhvern tíma.

Hvernig stendur á því að einmitt 
þeir sem helst þyrftu að leita sér
aðstoðar, hafa stundum slíka
fordóma?

„Það eina sem þarf, er að vera
nógu ákveðinn... hafa bein í nefinu...
láta þetta ekki eftir sér...“

Fíkn sterkari en 
skynsemi og rök
Jú, víst er það, að það hjálpar að vera
ákveðinn og harður við sig,  en ... ef 
það væri nóg, þá hefðum við lítinn
vanda af fíknsjúkdómnum. Það
eru nefnilega einmitt þeir sem eru
áfengis eða vímuefnasjúkir, sem hafa
endurtekið verið harðir við sig, tekið
ótal ákvarðanir um að breyta, minnka
drykkju/neyslu, hafa hana sjaldnar
eða jafnvel að hætta. Þeir hafa jafnan 
góð tök á ýmsu öðru  í lífinu, skóla,
vinnu, fjölskyldu... en drykkjan/
neyslan er ekki eins og þeir vildu hafa
hana.

Það er merki um fíknsjúkdóm.
Annars hefðu þeir nú þegar breytt
neyslunni eins og þeir vildu helst hafa
hana eða jafnvel hætt. Ef það væri 
einfalt og sneri eingöngu að skynsemi
og viljastyrk. En það er bara ekki svo.
Þeir sem ekki geta haft neysluna eins
og skynsemi þeirra og vilji segir til um,
eru líklegir til að hafa fíknsjúkdóm.
Enda vitum við að sá sjúkdómur
stafar af breytingum sem hafa orðið 
í heila einstaklingsins, á byggingu
og starfsemi ákveðinna svæða þar,
og hefur m.a. áhrif á hegðun og 
dómgreind. Fíkn þróast og verður
sterkari en skynsemi og rök, hjá þeim
sem veikir eru ef fíknsjúkdómi.  

Hafa samband við 
ráðgjafa eða lækni
Meðferð við fíknsjúkdómi er til, hún
virkar vel og er langtíma verkefni.

Þess vegna er það merkilegt að
vilja gera allt annað en að leita sér
aðstoðar við einmitt honum. Margir 
sem eyða árum í að reyna að stjórna 

drykkjunni/neyslunni, sýna fram
á að hún sé „undir stjórn...“, velta
þessu fyrir sér og hafa mikið fyrir að
sýna fram á að vandinn sé ekki til
staðar, eða drykkjan sé afleiðing af 
öðru, meðan eðlilegast hefði verið að
viðkomandi væri löngu hættur miðað
við vandræðin eða vanlína sem
drykkjan/neyslan hefur valdið.
Það skaðar ekki að skoða málið ef 
slíkar vangaveltur um vanda... eða
ekki vanda.. eru til staðar.

Skimunarpróf á heimasíðu SÁÁ 
gefa vísbendingu, viðtal við ráðgjafa
í göngudeild getur verið hjálplegt,
heimilislæknir eða sem aðrir læknar
geta greint vandann.

Gangi þér vel

ÞAÐ 
HJÁLPAR 
AÐ VERA

ÁKVEÐINN 
OG HARÐUR 

VIÐ SIG,  EN ... EF
ÞAÐ VÆRI NÓG,

,
VV

ÞÁ HEFÐUM VIÐ
LÍTINN VANDA AVV F
FÍKNSJÚKDÓMNUM.“

VALGERÐUR 
RÚNARSDÓTTIR SKRIFAR

GUÐBJÖRN 
BJÖRNSSON SKRIFAR

Endurkomur og endurkomumenn 
VOGUR

ÁFENGISSÝKI

„Nei, á Vog fer ég aldrei!
Fyrr hætti ég að drekka...!“

g gg g

GUÐBJÖRN BJÖRNSSON læknir bendir á að
alkóhólistar þurfa minni og ódýrari meðferð en aðrir 

sem haldnir eru viðvarandi sjúkdómum.

VALGERÐUR RÚNARSDÓTTIR læknir hvetur fólk til að leita til ráðgjáfa SÁÁ 
eða læknis eða taka skimunarpróf á heimasíðu SÁÁ.

MISSA STJÓRN
Á DRYKKJUNNI
Meðferð við fíknsjúkdómi 
er til, hún virkar vel og 
er langtíma verkefni. 
Mikilvægt er að fólk leiti sér 
hjálpar. Því fyrr því betra.  

SJÚKLINGUR Á VOGI Þegar innlagnartölur eru skoðaðar nánar 
kemur í ljós að það eru ekki nema tæplega 4 % af þessum 19.000 
einstaklingum sem hafa komið í meðferð á Vog oftar en 10 sinnum.  

GAGNAGRUNNUR Á
SJÚKRAHÚSINU VOGI

 Fjöldi innritana 1977-2008  
    58.305

 Fjöldi einstaklinga 19.986, 
    5.719 konur og 19.267 karlar.

Útihátíð SÁÁ 
á sama tíma í ár: 

Verslunar-
mannahelgi
að Hlöðum
Hér eru myndir frá Hlöðum 2008
en þar var haldin útihátíð SÁÁ 
um Verslunarmannahelgina. Í 
ár verður sama fyrirkomulag á
hátíðinni og hún verður haldin á
sama stað, Hlöðum í Hvalfirði.
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BATI stendur fyrir svokölluðum 12 spora „speaker“-ráðstefnum í Von: 

Gamli rótari Stones væntanlegur
Í fyrrahaust stóð líknarfélagið Bati 
fyrir árlegri 12 spora „speaker“-
ráðstefnu í félagsheimili SÁÁ Von 
í Efstaleiti. Viðtökurnar voru svo 
góðar í fyrra að þegar mest 
lét voru hátt í 400 manns í 
húsinu. Það var setið á öllum 
göngum, uppi á svölum og 
stemningin rosaleg.

„Þetta var alveg frábært í 
fyrra og verður vonandi aftur í 
ár,“ segir Elías Guðmundsson, 

formaður líknarfélagsins Bata. „Við 
reynum að hafa þetta ókeypis og 
vonum að það gangi aftur upp í ár.“

Ræðumennirnir, eða „speaker“-
arnir eins og þeir kallast, gista 

bara á heimilum Elíasar 
og félaga. Þannig að það 
er ekkert verið að bruðla 
heldur er félagið rekið af 
mikilli hugsjón. 

„Við áætlum að halda 
ráðstefnuna í ár síðustu 

helgina í september,“ segir 
Elías og er ánægður með 

aðstæður í Von. „Það er 
frábær aðstaða 

þarna og allt 
til alls.“

Nú 
þegar er 

búið að bóka mjög vinsæla nunnu 
sem kemur í haust og verið að ganga 
frá fleiri ræðumönnum. Í fyrra sló 
einmitt önnur nunna í gegn auk 
Hollywood-leikarans Hectors sem 
þótti alveg geggjaður.

„Flestir sem koma eru frá Los 
Angeles. Það er svona mekka þessara 
“speaker“-funda og við höfum verið 
mjög heppin með fólk,“ segir Elías 
en margir þessara ræðumanna hafa 
leyft XA-radíó, FM 88,5, að útvarpa 
ræðunum og er óhætt að mæla með 
því fyrir áhugasama að hlusta nánar 
á útvarpsstöðina.

Næsta ráðstefna er sem fyrr segir 
síðustu helgina í september. En í 
lok júní, byrjun júlí, er væntanlegur 
til landsins Mickey nokkur Bush. 
Hann sló í gegn á fyrstu „speaker“-

ráðstefnunni sem haldin var á 
Íslandi og ræðum hans hefur verið 
útvarpað á XA-radíó. Mickey ætlar 
að halda „workshop“ hér á landi 
sem verður nánar auglýst síðar. „Ég 
heyrði að Mickey ætlaði að vera í 

Englandi í sumar og hafði samband 
við hann um að koma við hjá okkur. 
Honum leist svona líka vel á það,“ 
segir Elías en Mickey þessi Bush er 
gamall rótari hjá Rolling Stones og 
ótrúlega skemmtilegur fýr. 

HÓPURINN Á BAK VIÐ RÁÐSTEFNUNA Það er meira en að 
segja það að koma saman ókeypis ráðstefnu. En með mikill samheldni og 
góðu sjálfboðaliðastarfi er það hægt. Hér er hópurinn sem stóð á bak við 
ráðstefnuna í fyrra.

ELÍAS GUÐMUNDSSON
Formaðurinn vonast 
eftir jafngóðri 
mætingu aftur í 
haust.

Rannsóknir sýna auknar líkur á 
að barn sem á foreldri sem leitað 
hefur hjálpar á Vogi endi á Vogi 
sömuleiðis. 

SÁÁ hefur hafið forvarnarstarf 
fyrir börn alkóhólista á aldrinum 8-18 
ára og býður nú upp á sálfræðiviðtöl 
fyrir þau.

„Í rúmt ár höfum við rekið 
sálfræðiþjónustu SÁÁ,“ segir Lárus 
Blöndal, sálfræðingur hjá SÁÁ, um 
þjónustuna. „Við göngum út frá 
því að börnin séu sjálf ekki byrjuð 
í neyslu. En þessi þjónusta er góð 
nýjung. Við byrjuðum smátt og 
veittum viðtöl fyrir hádegi einn 
dag í viku. Smám saman höfum við 

aukið við þjónustuna og nú erum við 
alla virka daga,“ heldur Lárus áfram 
en alls hafa 150 börn komið í viðtöl.

Viðurkenningin mikilvæg
Þjónustan er auðsótt. Foreldrar, 

forráðamenn eða stofnanir hafa 
samband við móttökuritara í Von í 
síma 530 7600 og fá tíma fyrir barnið. 
Áætlað er að hvert barn fái sex til 
átta einstaklingsviðtöl og er gjaldi 
fyrir þetta stillt mjög í hóf, eða 1.000 
krónur skiptið. 

„Aðsóknin hefur farið langt 
framúr björtustu vonum,“ segir Lárus 
og segir að vegna þessa sé því miður 
nokkurra vikna bið eftir viðtali nema 
um bráðamál sé að ræða.

Hver eru helstu markmið 
þjónustunnar?

„Þegar barn kemur í viðtal fær 

það staðfestingu og 
viðurkenningu á því 
að það að vera barn 
alkóhólista hefur 
haft afleiðingar 
fyrir barnið. 
Að auki er 
með viðtalinu 
rofin ákveðin 
einangrun þeirra 
sem hafa búið við 
þessar aðstæður,“ segir 
Lárus en að hans mati 
er viðurkenningin 
mjög mikilvæg. „Þetta 

skiptir máli bæði í nútíð 
og framtíð. Við leggjum 
áherslu á að hjálpa 
barninu að skilja betur 
stöðu sína og helstu 
afleiðingar hennar.“

Þá er einnig 
mikilvægt, að sögn Lárusar, 
að barnið fái hjálp til að 
skilja betur stöðu foreldra 
sinna og þann vanda sem 
þeir eiga við að stríða. 

Það fylgir því mikið álag að vera BARN ALKÓHÓLISTA. Svo benda allar tölur til 
þess að barn alkóhólista sé mun líklegra til að greinast með sjúkdóminn en aðrir. 

Þess vegna hefur SÁÁ hrint af stað miklu forvarnarstarfi sem miðar að því að ná 
til barna alka. Bæði til að veita þeim stuðning og aðstoð og viðurkenningu. 
En líka sem forvörn. Því fróðari sem börnin eru því betur í stakk búin eru 

þau til að taka afstöðu til eigin neyslu síðar meir.

Börn alkóhólista í aukinni áhættu

ÞEGAR BARN KEMUR Í VIÐTAL 
FÆR ÞAÐ STAÐFESTINGU OG
VIÐURKENNINGU Á ÞVÍ AÐ ÞAÐ AÐ 

VERA BARN ALKÓHÓLISTA HEFUR
HAFT AFLEIÐINGAR FYRIR BARNIÐ.“

ÞJÓNUSTA FYRIR BÖRNIN
Samkvæmt tölum frá Vogi eru 
miklar líkur á að barn sem á 
foreldri sem leitað hefur hjálpar 
á Vogi endi á Vogi sömuleiðis.

LÁRUS BLÖNDAL
„Það ætlar sér enginn að verða 

alkóhólisti. Og við þekkjum öll 
hetjulega baráttu foreldra sem 

kljást við þennan öfluga 
fíknisjúkdóm.“
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Snilld að
vera edrú
Snilld að

Í góðærinu voru það Björgólfur Guðmundsson og Jóhannes í Bónus sem héldu
uppi merkjum þess að vera edrú. Þá áttu allir alvöru karlar að hætta að drekka og 

meika það feitt í bisness. Í dag er okkur alveg sama um peninga og leitum inn á við
og náum bata. Auðvitað hlýtur svarið við því hvernig við förum að því að liggja hjá
KONUNUM. Mikael Torfason hafði samband við nokkrar flottar konur sem unnu

ekki í happadrætti heldur unnu í sjálfum sér og vita sem er að það er eiginlega hálf 
kjánalegt að deyfa sig fyrir lífinu.

„Ég hélt mér my
drekka,“ segir Linda Vilhjálmsdóttir rithöfundur, „svo ég 
keypti mér allskonar föndur- og prjónadót. En ég náði bara
að prjóna eina peysu. Það var nóg annað að gera.“

Þetta var fyrir tæpum níu árum. Síðan þá hefur viðhorf 
Lindu til lífsins tekið 360 gráðu snúning. Hún er líka
sannfærð um að hún væri lengur í lifenda tölu ef hún hefði
ekki hætt.

„Og það var fleira sem kom mér á óvart. Til dæmis
uppgötvaði ég að mér finnst ekkert sérstaklega gaman að 
fótbolta þegar bjórinn fylgir ekki með. Ég er svo til hætt

að fara á völlinn og horfi í mesta lagi á úrslitaleikinn
í heimsmeistarakeppninni,“ segir Linda og hlær

og bætir því við að það sé líka allt annað og 
skemmtilegra líf að ferðast án áfengis. „Maður

er ekki lengur bundinn við barinn.“
„Ég hef verið að þvælast til mið-

austurlanda síðustu ár með Jóhönnu
Kristjónsdóttur. Þetta eru frábærar

ferðir og í haust fer ég í síðustu
ferðina með henni því hún er að

hætta.“
Linda býr í miðbænum.

Í sömu íbúðinni. Hún er
ennþá rithöfundur og á

, j ,
fá sér bíl áður og vildi mikið frekar nota peninginn í annað.
Það sem breyttist mest var afstaðan til lífsins. Hún er til
dæmis byrjuð í líkamsrækt og bjóst aldrei við því að fara að
eyða peningum, tíma og orku í svoleiðis puð.

„Ég hef líka minna þol fyrir drykkju annarra. Ég finn
það. Án þess að ég vilji setja mig á háan hest þá finnst mér
ég sjá betur og betur hvað íslenskt samfélag er alkóhólískt,“
segir Linda en hún býr við Laugaveg og fær því drykkjuna
beint í æð.

„Ég verð alltaf jafn hissa þegar ég kem út á Laugaveginn
á kvöldin um helgar og lendi á útihátíðinni sem stendur
þar allt árið um kring. Ég er svo sjálfhverf að ég gleymi því 
alltaf að partíið er ekki búið þó að ég hafi kosið að yfirgefa
svæðið,“ heldur Linda áfram og glottir.

„Annars er voða erfitt að útskýra fyrir fólki hvað það var
mikill léttir að taka þessa ákvörðun. Það erfitt að koma því í 
gegn til allra þeirra sem þora ekki að sleppa takinu á glasinu.
Fólksins sem heldur að fjörið fari úr lífinu ef það hættir að
drekka. Það er ekki þannig. Og þetta er miklu léttara svona.
Það er miklu auðveldara að lifa lífinu án áfengis en með
því,“ segir Linda og bætir því að hún sé þakklát fyrir að eiga
seinni hálfleik lífsins eftir, alsgáð. „Ég á alla möguleika á
góðu lífi og innihaldsríku,“ segir Linda að lokum.

y
nda Vilhjálmsdóttir rithöfundur, „svo ég 

y y
að hætta að drekka. Eða, jú, hún fékk sér bíl. Þorði aldrei að

       Þakklát fyrir að
   eiga seinni hálfleikinn eftir

LINDA VILHJÁLMSDÓTTIR, rithöfundur:

Nú, þegar heilbrigðisráðherrann
er að gæla við skatt á sykur til að
megra landsmenn, er vert að hafa
í huga að fituna má upprunalega
rekja til andstöðu skattsins –
opinberrar niðurgreiðslu. Vandinn
liggur í moldinni í miðvesturríkjum
Bandaríkjanna. Þar liggur Biblíubeltið
og þótt íbúum dreifbýlisins
fækki jafnt og þétt eru þeir enn 
mikilvæg atkvæði. Svo mikilvæg að
beingreiðslur til bónda í Kansas og 
Iowa eru margfaldar á við það sem
meðalbóndi Evrópusambandsins
getur látið sig dreyma um. Munurinn
á landbúnaðarstyrkjum þessara
svæði liggur þó ekki síður í því að
í Evrópu eru bændur styrktir til að
viðhalda hefðbundnum búháttum,
framleiða í hófi og halda með því 
uppi verði og gæðum – á meðan
beingreiðslur í miðvesturríkjum
Bandaríkjanna hvetja til aukinnar
framleiðni og minni gæða og 
leiða til einhæfni í framleiðslu

og lifnaðarháttum. Nú er lítið
annað framleitt í þessum sveitum
en maís og sojabaunir. Þetta
óheyrilegt magn af niðurgreiddum
maís og soja hefur umbreytt
matarkosti Bandaríkjamanna. Þessi
offramleiðslu hefur svo mikið afl að
henni tókst meira að segja að breyta
uppskriftinni á Coca Cola. Það er
ekki lengur sykur í Coke heldur
kornsíróp, af því sírópið er niður-
greitt og ódýrara. Þar sem Coke
sparar tvo þriðju á að nota kornsíróp
í staðinn fyrir sykur – og sírópið er 95
prósent af innihaldinu – niðurgreiða
bandarískir skattgreiðendur í raun
gosdrykki ofan í heimsbyggðina.
Vegna þessa fjárausturs hefur
óhollustan hægt og bítandi unnið
samkeppnina við ávaxtasafa og 
mjólk – jafnvel vatn – einkum meðal
þeirra sem þurfa að horfa í aurinn.
Þess vegna hefur offita orðið merki
fátæktar á Vesturlöndum. Hún er
vandi fólks sem vegna lítilla auraráða
verður að láta sér lynda það fæði sem
ríkið greiðir niður – og ríkið hefur
einbeitt sér að því að greiða niður

óhollustu á borð við Coca Cola og 
Pepsi. 

Ríkisstyrkt farsótt
En ekki bara Coke og Pepsi. Það 
er talið að sojabaunir megi finna
í um 60 prósent af öllum vörum í 
bandarískum súpermarkaði og maís
í um 75 prósent. Samt eru maís og 
sojabaunir óvanalegur kostur á borði
flestra Bandaríkjamanna. Í stað
þess að setja þessar afurðir beint 
á markað eru þær brotnar niður í 
sterkju, síróp og aðrar grunneindir 
og þessi efni síðan notuð í matvæli
og skepnufóður. Vegna meðgjafar
frá skattgreiðendum eru þetta 
lang ódýrustu hitaeiningarnar á 
markaðnum og eru því aðalhráefni
matvælaiðnaðarins sem hefur 
tekist að gerbreyta vestrænum 
matarvenjum á síðustu örfáu 
áratugum. Þessar niðurgreiðslur og 
matvælaiðnaðurinn, sem byggir á 
þeim, hefur ekki aðeins gerbreytt 
matseðli Vesturlandabúa heldur gert 
offitu að nokkurs konar farsótt í okkar
heimshluta.

Og þar sem þessi farsótt er styrkt
af bandarísku ríkisstjórninni er ef 
til vill ekki svo róttækt fyrir íslensk 
stjórnvöld að setja á skatta til að vega 
á móti niðurgreiðslunum, þó ekki 
væri til annars en að draga aðeins úr
fitun þjóðarinnar.

Svæsnasta fyllirí sögunnar
En hvers vegna að ræða þetta í 
blaði Samtaka áhugafólks um 
áfengisvandann?

Í fyrsta lagi vegna þess að þessi 
sama mold í Kansas og Iowa leiddi til
eins svæsnasta fyllerís sögunar og gat
af sér bindindishreyfinguna og síðar
bannárin. Og kannski AA-samtökin
í kjölfar ósigurs templara þegar 
banninu hafði verið aflétt.

Landnám hvíta mannsins í 
miðvesturríkjunum hófst nokkrum
áratugum fyrir lagningu járnbrauta. 
Vandi landnema á þessu fáránlega
frjósama svæði, þar sem svört
moldin var 30, 40 metra djúp, var 
að koma afurðum á markað. Fyrir 
tíma kælingar og járnbrauta hefði
mjólkin súrnað, osturinn myglað, 

kornið þránað og eplin skemmst á
leið á markað. Eini möguleikinn til
að flytja þessa frjósemi til neytenda
var að brugga brennivín. Brennivínið
skemmdist ekki á lagernum og 
þoldi flutninginn. Og þegar aukin
framleiðsla lækkaði verð stækkaði
bara markaðurinn. Fleiri gátu verið
fullir oftar. Og þar sem lítil takmörk 
voru á frjósemi moldarinnar í 
miðvesturríkjunum gátu bændur
þar einfaldlega aukið framleiðsluna
til að bæta sér upp lægra verð á
markaði. Og það leiddi til enn lægra
verðs. Sem jók enn á fylleríið.

Allt þetta brennivín helltist
yfir samfélag í upplausn. Þetta
var samfélag fólks sem hafði
flúið bágindi heima fyrir, siglt yfir
Atlandshafið og byrjað nýtt líf í nýju
og ókunnugu landi sem var langt
utan félagslegt aðhalds ættar og 
heimasamfélags. Aukin aðgangur
að áfengi í formi lægra verðs dró
þetta unga og ómótaða samfélag á
heljarinnar fyllerí. Áfengisneyslan í 
Bandaríkjunum á þessum tíma var svo
taumlaus að það er ekki fyrr en á allra

Aðgengi að sykri og áfengi
SAMFÉLAGSMÁL

GUNNAR SMÁRI EGILSSON rifjar upp 
sögu bindindishreyfingarinnar í kjölfar
nýrra hugmynda um að skattleggja sykur. 

ÉG VERÐ ALLTAF JAFN-
                    HISSA ÞEGAR ÉG KEM ÚT Á 
                   LAUGAVEGINN Á KVÖLDIN 
                UM HELGAR OG LENDI Á ÚTI-
           HÁTÍÐINNI SEM STENDUR ÞAR 
        ALLT ÁRIÐ UM KRING.“



happdrætti,“ segir Þórunn Gréta Sigurðardóttir, tónsmíðanemi 
við Listaháskóla Íslands. Hún kennir líka á píanó og hefur þegar 
lokið burtfararprófi frá Tónlistarskólanum í Reykjavík.

„Ég vaknaði miklu frekar til lífsins. Tók hæg en örugg skref. 
Og í dag sé ég að þegar ég var virk var ég sífellt að berjast við 
sjúkdóminn. En þegar ég gafst upp hætti ég að upplifa þetta 
sem styrjöld. Ég á ekki lengur í þessari baráttu,“ útskýrir Þórunn.

Á einhverjum tímapunkti velti Þórunn því fyrir sér hvort hún 
hefði í raun átt við áfengisvanda að stríða eða hvort hún hafi

bara verið ung og vitlaus. Hún er tuttugu og átta ára í dag 
og hefur verið edrú í tæp fimm ár. Það er undir öllum

kringumstæðum miklu betra, en það kemur henni
alltaf á óvart hvað fólki finnst það skrýtið:

„Ef einhver mætir í veislu og drekkur ekki kaffi
vill fólk ekki fá að vita af hverju viðkomandi 

drekki ekki kaffi. En ef einhver sér óvart
að maður er að drekka sódavatn telur

fólk sig hafa heimtingu á að vita af 
hverju,“ segir Þórunn kímin.

Þórunn er að austan, 

g y g y y þ
árum yngri og litli hálfbróðir hennar er bara tveggja. Svo á hún 
kærasta og kann að lifa lífinu. Það hefur ekkert breyst.

„Ég hef alltaf haft brennandi áhuga á tónlist og fer mikið 
á tónleika, bæði klassík og rokk og popp,“ segir Þórunn og 
viðurkennir að það sé auðvitað þægilegra að vera alltaf í standi til
þess að vera á bíl. Sérstaklega ef það er partí í Hafnarfirði eða hún
verður syfjuð og vill fara heim að sofa.

„Það er eitt af því sem hefur breyst. Í dag svara ég líkamanum 
og bregst við ef ég er þreytt. Það er mikið frelsi fólgið í að finnast 
maður ekki vera að missa ef neinu þótt maður fari heim klukkan
tvö. Ég fer bara heim ef ég er syfjuð.“

Þórunn hefur lært margt eftir að hún varð edrú. Ekki bara á
góðu tímunum heldur líka á þeim erfiðu. Fyrir tveimur árum
missti hún föður sinn, sem varð bráðkvaddur, og þá var hún
fær um að vera til staðar fyrir fjölskylduna og ganga í gegnum 
sorgarferlið ódeyfð. Fyrir það er hún ólýsanlega þakklát.

„Edrúmennskan gengur ekki út á að líða alltaf ofsalega vel. Við 
ákveðnar aðstæður er bara eðlilegt að líða illa. Ég fæ engan afslátt 
af lífinu þótt ég sé óvirkur alkóhólisti,“ segir Þórunn að lokum.
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hjá Mogganum, en hún hætti að drekka fyrir
sjö árum. „Það breyttist eiginlega allt í mínu lífi.
Bæði líkamleg heilsa og andleg og heilbrigði
fjölskyldunnar.“

Fyrstu árin var Kolbrún svo upp með sér að hún
vildi helst að allir sem hún þekkti hættu að drekka.
En svo róaðist hún. Sætti sig við að kannski er alveg 
til fólk sem kann að fara með áfengi. Frábært hjá
þeim. Hún Kolla er bara ekki í þeim hópi.

„Partíið er langt frá því að vera búið þegar
maður hættir að drekka. Nú er ég fyrst fær um að
gera það sem ég vil. Áður náði ég ekki að klára það 
sem ég byrjaði á,” heldur Kolbrún áfram en hún
var að koma af Hvannadalshnjúk 9. maí. Þangað
fór hún með vinum sínum á vegum Veggsports. Og 
í sumar ætla hún og krakkarnir hennar að ganga
Fimmvörðuhálsinn.

„Mesta breytingin er auðvitað að innan. Þótt ég 
hafi ekki verið búin að missa allt leið mér mjög illa.
Ég var búin að missa allt innra með mér. En í dag er
einhvern veginn bjart fram undan. Jafnvel þótt það
séu erfiðir tímar, kreppa og allt það, er ég bjartsýn
vegna þess að mér líður vel.“

Fyrst eftir að Kolbrún hætti að drekka leið
henni skelfilega. Hún hafði hætt sjálf, án hjálpar,
og var að farast úr vanlíðan. Hún hvetur fólk sem
er í þeim sporum að leita sér hjálpar sem fyrst. 
Því fyrr því betra.

Það er alkóhólismi í fjölskyldu 
Kolbrúnar, eins og svo mörgum íslenskum
fjölskyldum. „Mesta breytingin er samt
hversu margir eru edrú í fjölskyldunni
í dag. Það er alveg ótrúlega gaman 
að sjá og upplifa þá breytingu,”
segir Kolbrún að lokum og er
rokin út í sumarið.

g gj ,„
segir Kolbrún Dröfn Ragnarsdóttir, sölukonasegir K

Var að koma
af Hvannadalshnjúk

KOLBRÚN DRÖFN RAGNARSDÓTTIR sölumaður:R

JAFNVEL
ÞÓTT ÞAÐ SÉU
ERFIÐIR TÍMAR, 

KREPPA OG 
ALLTLL ÞAÐ, ER ÉG

BJARTSÝN VEGNA
,

ÞESS AÐ 
MÉR LÍÐUR VEL.“

j g
segir Þórunn Gréta Sigurðardóttir, tónsmíðanemi 

g p
Egilsstöðum. Hún á tvö yngri systkin. Systir hennar er þremur

Að vera edrú er ekki 
eins og að vinna í happdrætti

ÞÓRUNN GRÉTA SIGURÐARDÓTTIR, tónsmíðanemi:

EF EINHVER MÆTIR Í VEISLU
           OG DREKKUR EKKI KAFFI VILL
         FÓLK EKKI FÁ AÐ VITA AF HVERJU  
    VIÐKOMANDI DREKKI EKKI KAFFI. 
EN EF EINHVER SÉR ÓVART AÐ MAÐUR ER 
AÐ DREKKA SÓDAVATN TELUR FÓLK SIG 
HAFA HEIMTINGU Á AÐ VITA AF HVERJU.“

síðustu árum sem
þjóðum Vesturlanda 

hefur tekist að slá út 150 
ára gömul met Bandaríkjamanna í 
drykkju per kjaft.

Bill hittir Bob
Það var úr þessum jarðvegi sem
bindindishreyfingin spratt. Stórum 
hópi fólks ofbauð ólifnaðurinn og sór
þess í vitna viðurvist að smakka ekki 
framar áfengi. Og saman vildi þetta 
fólk bjarga samfélagi sínu með því að 
banna öðru fólki að drekka áfengi.
Og við getum rétt ímyndað okkur
hversu taumlaust þetta fyllerí hefur 
verið; því bindindisfólkinu tókst 
ætlunarverk sitt og bruggun, sala 
og neysla áfengis var bönnuð með
lögum árið 1919. Og bannið hélt í 14 
ár. Þá var mönnum orðið ljóst að það
útrýmdi ekki drykkju og leysti ekki
drykkjuvandamál fólks – og myndi 
líklega aldrei gera það.

Banninu var aflétt 1933. Ári síðar
heimsótti Ebby Thacher gamlan 
drykkjufélaga sinn, Bill Wilson, og 

sagði honum frá Oxford-hreyfing-
unni og hvernig sér hafði tekist að 
halda sér frá flöskunni með aðstoð
hennar. Næsta ár hitti Bill lækninn
Bob Smith og AA-samtökin urðu til.

Ég veit ekki hvort það hefur 
verið sérstaklega rannsakað hvort
ósigur bindindishreyfingarinnar svo
skömmu áður hafi haft áhrif á afstöðu
stofnenda AA til samfélagslegs 
áróðurs. Það er alla vega ljóst að AA 
varð að sumu leyti næstum algjör 
andstaða bindindishreyfingarinnar.
Bindindismenn litu á ofdrykkju sem
samfélagslegt mein en AA menn 
töldu hana vanda einstaklingsins.
Bindindismenn reyndu með
fortölum og upplýsingum að 
hafa áhrif á hegðun og gildismat
samfélagsins en AA-menn nánast
bönnuðu það með öllu.

Ofneyslan einkamál
Það er enginn mælikvarði sem slær út
árangur. Bindindishreyfingin tapaði
sínu stóra baráttumáli og árangur 
milljóna AA-félaga leiddi til þess að 
sjónarmið og afstaða samtakanna 

hafa yfirskyggt áfengismál. Það
er nú almennt ríkjandi afstaða að
ofneysla áfengis og fíkniefna 
sé einkanlegt mál – í mesta
lagi fjölskyldumál. Af þessum
sökum hefur aðgengi að áfengi 
á Íslandi verið jafnt og þétt
auðveldað á undanförnum
30 árum. Þótt afleyðingin sé
augljós – stóraukin drykkja
– þá hafa stjórnvöld litið svo 
á að ekki sé rétt að fást við
afleiðingar drykkjunnar
með félagslegum eða 

samfélagslegum aðferðum. Ágætt
dæmi um þetta er amfetamín drifið

næturlíf í miðbæ Reykjavíkur sem
yfirvöld hafa stutt með ráðum 
og dáð mörg undanfarin ár.

Undantekningin á þessum –
sem í raun er sönnunin – er vilji
til að sporna við drykkju barna
og unglinga. Við erum tilbúin
að beita félagslegum tækjum til 
hjálpar þeim sem við teljum ekki

hafa fullþroska dómgreind.
En viljum ekki nota þessa 

tæki til að hjálpa þeim
sem við teljum að eigi að 
vita betur.

Samfélag á
villigötum
Og þá komum við
að sykur-skattinum
hér í upphafi. Það
er ekki annað að 
heyra en vangaveltur 
heilbrigðisráðherra 
hafi fallið í ágætan
jarðveg. Það þarf ekki 
annað en að ganga um

stórmarkaðina og sjá hverskyns 
vara fær mesta hilluplássið, til að
átta sig á að samfélag okkar er á 
alvarlegum villigötum. Til að sporna 
við fótum er náttúrlega mikilvægast 
að breyta sjálfum sér. En það 
væri fráleitt að leita ekki og beita
samfélagslegra tækja til að verjast 
offitu-faraldrinum.

Og á meðan við erum að því 
ættum við að dusta rykið af sögu 
bindindishreyfingarinnar og finna
þar einhver tæki til að berjast með
samfélagslegum aðferðum við
faraldur ofdrykkju og fíkniefna-
neyslu. Það má vera að það sé 
alveg jafnt heimskulegt að berjast 
á samfélagslegum grunni með 
vopnum hins einkanlega; eins og það 
er arfavitlaust að beita félagslegum
úrtölum á það einkanlega.

GUNNAR SMÁRI
EGILSSON SKRIFAR

BINDINDISMENN LITU Á OFDRYKKJU SEM
SAMFÉLAGSLEGT MEIN EN AA MENN TÖLDU
HANA VANDA EINSTAKLINGSINS.”

FARALDUR
Það er ekki annað að
heyra en vangaveltur

heilbrigðisráðherra 
hafi fallið í ágætan 

jarðveg. Það þarf ekki
annað en að ganga um
stórmarkaðina og sjá 

hverskyns vara fær
mesta hilluplássið, til 

að átta sig á að samfélag 
okkar er á alvarlegum 

villigötum.
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Þeir sem eru fæddir 1982 eru nokkuð
sérstakir í huga þeirra sem stunda 
áfengis- og vímuefnameðferð og  
forvarnir. Þetta er fólkið sem notaði
mest af vímuefnum í 10. bekk 
grunnskóla ef marka má rannsóknir. 
Allir sem á eftir komu urðu nánast
englar. Segja má að fólkið sem fætt 
var 1982 hafi hrint af stað átakinu um 
vímulaust Ísland og lagt grundvöllinn
að góðum árangri í forvörnum á 
margan hátt. 5,4% piltanna komu
í meðferð á Vog áður en þeir urðu 
tvítugir og eiga þeir piltar Íslandsmetið 
enn.

„Ég hef ekki hugmynd um af hverju 
þetta er svona,“ segir Ásmundur Einar

Davíðsson, nýkjörinn 
þingmaður vinstri -

grænna, um árgang 

1982, hans eigin árgang. Ási, eins og 
hann er kallaður, er yngsti þingmaður
Íslendinga. 

Georg í Sprengjuhöllinni
Bassaleikarinn í Sprengjuhöllinni,
Georg Kári Hilmarsson, er fæddur á
því alræmda herrans ári 1982. Hann
segir þetta hafa verið flæktan tíma.
Fyrir hann allavega.

„Það var auðvitað bjórstemning 
í Brit-poppinu sem allir hlustuðu
á. Oasis-bræður í ölæði að slást við
Robbie Williams,“ segir Georg en
hann hætti að drekka fyrir tveimur
árum.

Jafnaldra hans, Elsa María Jakobs-
dóttir, dagskrárgerðarkona í Kastljósi,
ólst upp á Húsavík og fannst sinn
árgangur ekkert vera verri en aðrir

bekkir í skólanum þegar hún var
unglingur.  „En þetta er auðvitað fyrsti 
árgangurinn sem varð ekki sjálfráða 16
ára,“ segir hún. „Það er það eina sem
ég get séð sérstakt við þennan árgang.
Manni leið alltaf eins og maður mætti
ekki neitt. Kannski tengist þetta því.“

Kannabisfíkn algengust
Á þessu ári verður þetta fólk 27 
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ára og samkvæmt upplýsingum úr 
gagnagrunninum á Vogi hafa 8,7%
strákanna og 4,5% stelpnanna verið
á Vogi.

Kannabisfíkn kemur flestum í 
meðferð. 6,2% strákanna af árgangi 
1982 hafa greinst kannabisfíklar við 
komuna á Vog.  „Það sem vekur athygli
og er mikið fagnaðarefni er hversu fáir
af árgangi 1982 hafa látist fyrir aldur
fram af þeim sem hafa verið á Vogi,“ 
segir Þórarinn Tyrfingsson, yfirlæknir 
á Vogi, um árgerð 1982. -MT

ÁRGANGUR 1982 er mjög sérstakur hvað áfengi og
vímuefni varðar. Þetta er árgangurinn sem segja má 
að hafi hrint af stað átakinu um fíkniefnalaust Ísland.
Þetta er líka fyrsti árgangurinn sem varð ekki sjálfráða
16 ára og krakkarnir af þessum árgangi skilja hvorki
upp né niður í af hverju þeir eru verstir. 
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FYRSTA KOMA
ALLAR KOMUR

Á HVAÐA ALDRI KOMU ÞEIR SEM ERU FÆDDIR 1982

ALLS HAFA 8,7% STRÁKANA OG
4,5% STELPNANNA VERIÐ Á VOGI.“

„Við erum búin að vera með þessa 
þjónustu í heilt ár,“ segir Agnes
Amalía Kristjónsdóttir en hún kennir 
konum leikfimi kl. 9 á mánudags- 
og miðvikudagsmorgnum í Von,
Efstaleyti 7, og mun gera í sumar og 
næsta haust.

„Allar konur sem sækja þónustu
SÁÁ, hvort sem er í Von eða á Vogi, 
eru velkomnar. Og þetta er ókeypis,“ 
segir Agnes sem varð sjálf edrú fyrir 
fimmtán árum og segir það hafa 
hjálpað sér mjög að stunda heilbrigt
líferni og líkamsrækt. 

„Hvað mig varðar þá hélst það 
í hendur að rækta mig andlega og 
líkamlega. Ef ég hreyfi mig þá líður
mér betur og ég sef betur og ég hef 
meira sjálfstraust,“ heldur Agnes
áfram en hún reynir að hafa tímana 

blandaða. Bæði dans og leikfimi og 
STOTT PILATES.

Agnes hefur kennt dans og 
leikfimi í yfir tuttugu ár. Í dag starfar

hún sem kennari hjá Dansrækt JSB 
og er að auki söngkona. Hún er meðal 
annars að syngja í nunnukórnum í 
Söngvaseið þessi misserin. Henni

finnst svo mikilvægt að konur hætti
ekki að leika sér.

„Ég reyni fyrst og síðast að hafa
gaman í tímunum hjá okkur. Þeir eru
fyrir allar konur, á öllum aldri. Það
er eftir engu að bíða, bara drífa sig.
Sjálf reyni ég að vera dugleg við að 
prófa nýja hluti. Ég fer út að hlaupa
og hef sótt hugleiðslunámskeið og 
fór meira að segja á Bollywood-
námskeið um daginn. Það var mjög 
gaman,“ segir Agnes.

Leikfimin er mikið sótt af konum
af göngudeild SÁÁ og er eins og 
fyrr segir fyrir konur á öllum aldri.
Það þarf ekkert að boða komu sína,
bara mæta í þægilegum klæðnaði og 
íþróttaskóm. Nánari upplýsingar er
hægt að fá hjá Agnesi á netfanginu
agnes@centrum.is.

Á mánudags- og miðvikudagsmorgnum kennir AGNES AMALÍA leikfimi í Von:

Ókeypis leikfimi fyrir konur

AGNES AMALÍA KRISTJÓNSDÓTTIR Í sumar og haust geta
konur sem sækja þjónustu SÁÁ mætt í leikfimi sér að kostnaðarlausu. 
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SÁÁ álfurinn 
þarfnast þín
Dagana 20. – 24. maí er SÁÁ 
álfurinn til sölu. Um árabil
hefur álfasalan eflt og stutt
við forvarna og unglingastarf 
SÁÁ. Um leið og Íslendingar 
eru hvattir til að kaupa álfinn
þá má benda áhugasömum á
heimasíðu SÁÁ vilji þeir taka
þátt í að selja álfinn. Slóðin er
www.saa.is en nú ríður á fólk 
fylki sér á bakvið samtökin.

GEORG KÁRI HILMARSSON
TÓNLISTARMAÐUR
Hætti sjálfur að drekka fyrir tveimur 
árum og man eftir Oasis bræðrum 
og allri bjórdrykkjunni sem tengdist 
Brit-poppinu. 

ÁSMUNDUR EINAR 
DAVÍÐSSON ÞINGMAÐUR
Hefur ekki minnstu hugmynd um af 
hverju hans árgangur hefur vanið 
komur sínar á Vog fremur öðrum VV
árgöngum. 

ELSA MARÍA JAKOBSDÓTTIR 
DAGSKRÁRGERÐARKONA
Fannst miklu frekar eins og hún til-
heyrði árganginum sem aldrei mátti
 eitt eða neitt. Enda fyrsti árgang-
urinn sem varð ekki sjálfráða 16 ára. 

Það var mikið áfall fyrir heilbrigðis- og menntakerfið 
þegar frægar rannsóknir á vímuefnaneyslu þessa árgangar 
voru birtar 1998 og á árunum í kring. Niðurstöðurnar 
voru sláandi og segja má að árgangurinn hafi hrint af stað 
miklu forvarnarátaki sem í raun stendur enn. 

7%

45%

23%

22%

Kannabis Áfengi
Áfengi með öðru Amfetamín

KANNBISFÍKN ALGENGUST
Af þeim sem komið hafa á Vog, af VV

árgangi 1982, er algengasta fíknin 
kannabisfíkn.
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Margir búast við því að 
allt fari til fjandans í 
kreppunni. Svo er ekki 
endilega. Blankheit eiga 
að þýða skert aðgengi að 
áfengi og fíkniefnum. 
Fólk á minni peninga 
og hefur því síður efni 
á því að djamma og 
djúsa. ÞÓRARINN 
TYRFINGSSON er 
allavega bjartsýnn og 
á frekar von á því að 
heldur dragi úr drykkju í 
samfélaginu. 

Hræðist ekki kreppuna

„Það sem einkenndi góðærið var 
að áfengisneysla þjóðfélagsins var í 
nokkuð réttu hlutfalli við efnahaginn,“ 
útskýrir Þórarinn Tyrfingsson, yfir-
læknir á Vogi, en öll gögn benda til 
þess að því meiri peninga sem fólk 
hefur á milli handanna, þeim mun 
meira drekkur það. 

Áfengisneysla jókst jafnt og þétt á 
síðustu árum. Fólk hafði meiri frítíma 
og drykkja var hluti af því að hafa það 
gott. Íslendingar drukku meiri bjór og 
vín. En nú gæti orðið breyting þar á að 
mati Þórarins:

„Í kreppunni ætti aðgengi fólks að 
vímuefnum að minnka. Fólk hefur 
minni peninga á milli handanna, er 
ekki eins mikið á ferðinni, fer ekki 
í utanlandsferðirnar og er vonandi 
bara meira heima við,“ segir Þórarinn 
og bendir á að rannsóknir sýni að 
það sé samasemmerki á milli minna 
aðgengis og minni neyslu. „Samanber 
að við erum á móti því að áfengi fari 
inn í verslanir og á móti auglýsingum. 
Af því að það myndi auka neysluna,“ 
bætir Þórarinn við.

Kókaíngóðærið
Því hefur stundum verið fleygt að 
góðæri síðustu ára hafi einkennst 
af hraða og stórkallalátum. Að 
síðustu ár hafi verið ár kampavíns 
og kókaíns. Þórarinn vill nú ekkert 
kenna góðærið í sjálfu sér við kókaín 
en bendir á að þau hjá SÁÁ hafi beðið 
komu kókaínsins síðan 1981. Þá sóttu 
þau ráðstefnur til Bandaríkjanna, 
meðal annars til New York, og þar var 
kókaínið faraldur. En kókaínið kom 
svo ekkert til Íslands. Ekki fyrr en árið 
2000.

„Kókaín náði toppnum á síðasta 
ári,“ segir Þórarinn. „Það kom til 
Reykjavíkur um aldamótin og hefur 
verið hér síðan.“

Á örfáum árum fjórtánfölduðust 
komur kókaínfíkla á Vog. Á Íslandi 
er hópurinn mjög blandaður en í 
Bandaríkjunum var þetta í fyrstu 
mest fólk í fastri vinnu. Þórarinn 
segir að það sé að vissu leyti mýta að 
þetta sé fyrst og síðast mjög ríkt fólk 
sem sé í þessu. Það fólk sem komi á 
Vog vegna kókaínfíknar sé oft mjög 
illa statt fjárhagslega og búið að fara 
mjög illa með sig. Í Bandaríkjunum 
varð kókaínið fljótt að faraldri meðal 
fátækra, sbr. krakkreykingar.

„Við höfum fengið einstaka 
menn sem hafa haft eitthvað á milli 
handanna og bara dottið í þetta upp 
úr þrítugu kannski. Og þeir koma 
hingað inn alveg í öngum sínum. 
Alveg stjórnlausir í svona neyslu,“ 
segir Þórarinn en svona menn eru 
ekki endilega mjög áberandi og erfitt 
að átta sig á hversu djúpt sokknir 
þeir eru. En neyslunni fylgja gífurleg 
fjárútlát og leiðin á botninn er hröð. 

En þeir sem mest eru í kókaíni eru 
ungir fíkniefnasalar. Þeir hafa efni á 
neyslunni með því að vinna fyrir sér 
í vímuefnaheiminum. Hvort heldur 
sem þeir eru að selja eða flytja inn 
fíkniefni. 

Unglingar og atvinnulausir
En þótt Þórarinn Tyrfingsson 
sé bjartsýnn á að heildarneysla 
Íslendinga minnki í kreppu eru 
ákveðnir áhættuhópar sem fylgjast 
þarf vel með. Þetta geta verið nýir 
hópar eða eldri. Nýr hópur gæti 
til dæmis verið fólk sem verður 
skyndilega atvinnulaust.

„Þetta er fólk sem hafði áður 
peninga á milli handanna. Gat gert 
sér dagamun, farið utan, út að 
skemmta sér og svo framvegis. 
Hvernig mun það taka þessu? Er það 
í hættu að fara að nota meira áfengi? 
Kannski fer það að drekka eitt heima 
hjá sér og skapa þannig vandamál,“ 
segir Þórarinn en bendir á að þetta 
sé ekki vitað. 

Það er til lítið af gögnum um 
reynslu heils samfélags af því að fara 
svona á hliðina. Þegar heilt þjóðfélag 
verður fyrir svona gríðarlega mikilli 
breytingu hvað efnahagsstöðu varðar, 
í einu hendingskasti. 

En það er samt hópur, sem vitað 
er að sé í ákveðinni hættu í svona 
ástandi. Það eru unglingarnir. 
Þórarinn bendir á að þau á Vogi hafi 
séð það í sinni meðferð að unglingar 
eru mjög viðkvæmir fyrir breytingum. 
Til dæmis búferlaflutningum og 
flutningi á milli grunnskóla. Á vissu 
aldursskeiði geta svona sviptingar 
valdið róti í þjóðfélaginu og auknu 
álagi á unglinga. Einnig geta skilnaðir 
skipt unglinga á viðkvæmum aldri 
mjög miklu máli.

„Við svona aðstæður getur maður 
séð fyrir marga þætti sem gætu reynt 
á unglinga,“ segir Þórarinn og bendir 
á að hann sé ekki beint áhyggjufullur 
akkúrat núna þegar ástandið er verst. 
„En þegar hagur fólks vænkast aftur, 
peningarnir fara að koma, gætum 
við lent í því, þegar til lengri tíma er 
litið, að við verðum með mikinn hóp 

af ungu fólki sem verður í áhættu.“ 
Þannig að eftir 3-4 ár jafnvel væri 
hægt að sjá fyrir sér að við fengjum 
skorpu af ungu fólki í meðferð. Einnig 
hefur það sýnt sig að börn fólks sem 
hefur farið í meðferð eru í sérstökum 
áhættuhópi.

Lægð um mitt sumar
Þórarinn bendir einnig á að fólk sem 
hafi verið áður á Vogi sé í áhættuhópi. 
Það er mikil streita í samfélaginu og 
því sé hætta á að fólk sem hafi verið 
edrú lengi falli. „Okkar fólk gæti þurft 
meiri þjónustu,“ útskýrir Þórarinn.

Einnig má búast við því að í 
kreppunni verði meiri ásókn í ódýrari 
fíkniefni. Þar eru lyfin toppurinn. 
Þau eru ódýrust. Morfín og Rítalín 
svo dæmi séu tekin. Nú þegar eru 
þess merki að verulega hafi þrengt að 
kókaíni og amfetamíni á markaðinum. 
Kókaín er mjög dýrt og amfetamín 
hefur hækkað í verði. 

„Annars var ég nú að vona að 
það dytti botninn úr þessari neyslu 
núna. Að maður fyndi bara góða og 
verulega lægð upp úr miðju sumri,“ 
segir Þórarinn og sýnist sem fólk sé 
rólegra. „Fólk er meira heima hjá sér 
og nýtur samvista við fjölskylduna.“

Enda er það svo, að mati Þórarins, 
að þótt ástandið sé slæmt hafi 
undirstöðurnar í samfélaginu ekki 
brugðist. Heilbrigðiskerfið hefur 
ekki hikstað í þessum efnahagslegu 
hamförum sem dunið hafa á 
þjóðinni. Skólar og leikskólar hiksta 
ekki heldur. Grundvallarstrúkturinn í 
þjóðfélaginu er ekkert að bila. 

„Það kreppir að en strúktúr 
samfélagsins heldur ennþá. En Guð 
hjálpi okkur ef hann fer að klikka. Þá 
erum við í vondum málum. En nú er 
ekkert sem bendir til annars en að 
þetta haldi og þá er ég bjartsýnn á 
framhaldið,“ segir Þórarinn.

Fólk þjappar sér um SÁÁ
Þórarinn hefur ástæðu til að 
vera bjartsýnn. Að hans mati eru 
Íslendingar fólk stundarinnar. Við 
erum stemningsfólk. Tókum góðærið 
með trompi en nú er kreppa og 
Þórarinn vonar að við fílum hana vel. 
Þjöppum okkur saman.

„Maður finnur að fólk er að þjappa 
sér saman um þessi samtök,“ segir 
Þórarinn. 

„Um leið og maður heyrir 
fólk tala um að það eigi minni 
peninga er auðveldara að fá fólk 
í sjálfboðaliðastörf. Maður finnur 
að fólk er að þjappa sér saman um 
samtökin og talar um að það þurfi að 
styðja við þau.“

SÁÁ hefur líka sett sér skýr mark-
mið um að láta bága fjárhagsstöðu 
sjúklinga ekki koma í veg fyrir að þeir 
fari í meðferð. Það er búið að koma 
upp sérstökum styrktarsjóði til að 
mæta aukinni gjaldtöku. 

„Svo erum við í samstarfi við 
Reykjavíkurborg um að koma til móts 
við það fólk sem býr á götunni. Það 
mun verða eitt af okkar meginverk-
efnum,“ segir Þórarinn og ítrekar 
einnig að í tengslum við unga fólkið 
sé SÁÁ í samstarfi við Reykjavíkurborg 
og félagsmálaráðuneytið.

Þórarinn er ekki hræddur við 
upplausn í samfélaginu þótt hér ríki 
kreppa. Hann hefur meiri áhyggjur 
af því hvað gerist þegar peningarnir 
koma aftur. Allar slíkar breytingar 
þýða aukið aðgengi. Þá er voðinn vís. 
En í kreppunni vonar Þórarinn að 
fólk sé ekki eins mikið á rambi. 

„Og þótt einhver detti í það heima 
hjá sér þarf það ekki að vera eins 
mikið stjórnleysi og á tjaldstæði eða í 
útlöndum. Ég er á því að það hægist 
um núna. Ég vona það innilega,“ segir 
Þórarinn að lokum.

-MT

ÞÓRARINN 
TYRFINGSSON, 

YFIRLÆKNIR Á VOGI
„Í Kreppunni ætti aðgengi 

fólks að vímuefnum 
að minnka. Fólk hefur 
minni peninga á milli 

handanna, er ekki eins 
mikið á ferðinni, fer ekki 

í utanlandsferðirnar og 
er vonandi bara meira 

heima við,” segir Þórarinn 
bjartsýnn á minnkandi 

neyslu vímuefna í 
samfélaginu.

Göngudeildin 
á Akureyri
Í fyrra var tekið í notkun nýtt 
húsnæði fyrir göngudeild 
SÁÁ á Akureyri. SÁÁ hefur 
rekið göngudeild á Akureyri í 
meira en tíu ár en starfsemin 
hafði verið á hrakhólum með 
húsnæði. Deidlin er í dag rekin 
að Hofsbót 4. Starfsmaður 
göngudeildarinnar á Akureyri 
sinnir einnig fólki á Húsavík og 
Sauðárkróki. Mikil aðsókn er í 
þjónustu göngudeildarinnar á 
Akureyri. 

Forvarnir mikilvægar
Forvarnastarf göngudeilda 
beinist í sífellt meira mæli að 
börnum sjúklinga, börnum 
þeirra sem hafa farið í meðferð, 
en rannsókir sýna að þau eru 
í mestri hættu að ánetjast 
áfengi og öðrum vímuefnum. 
Nauðsynlegt er að þjónusta 
þetta unga fólk sérstaklega. 
Vonandi fær SÁÁ tækifæri til 
þess halda því starfi áfram.

FYRIRLESTUR 
Á AKUREYRI Um 200 manns 
komu á opnun á nýju húsnæði að 
Hofsbót 4 á Akureyri. 

AF HVERJU
KAUPIR ÞÚ 

ÁLFINN?  
Ég kaupi 
álfinn til þess 
að sty-
rkja það góða 
starf sem 
SÁA hefur 
byggt upp í 
gegnum árin. 
Sérstaklega
finnst mér 
mikilvægt 
forvarnarstarfið og hvernig 
samtökin þrýsta á stjórnvöld til 
að taka þann þátt alvarlega. 
Einnig er athyglisvert að áfengis-
meðferð er ókeypis á Íslandi auk 
þeirrar aðstoðar sem aðstand-
endur geta nýtt sér.

RUT HERMANNSDÓTTIR BLAÐAMAÐUR

Maður kaupir 
álfinn að 
sjálfsögðu
á hverju ári. 
Þetta er mjög 
gott málefni 
og ekki nema 
sjálfsagt að 
styrkja SÁÁ 
og strarf-
semina.
Maður hug-
sar alltaf hlýtt til þessara samtaka. 
Þau vinna vel að þessum málum 
allt árið um kring. Og ekki veitir 
af stuðningi landsmanna til að 
efla starfið enn frekar. Maður 
tekur að sjálfsögðu þátt í því og 
lætur ekki sitt eftir liggja.

BJARNI ARASON SÖNGVARI

MYND: GUNNAR GUNNARSSON
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Til sölu Peugeot partner árg. 99. 
Toppgrind og dráttarkrókur. Ek. 189þ. 
Uppl. s. 896 5778.

 Vörubílar

Man 9.223 1997 árg, ekinn aðeins 
139þ km, 9,5 tonna heildarþyngd. 
Verð 1.000.000, engin skipti. Uppl í 
S:8921440

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Mótorhjól

Suzuki GSX R600 08/’08. Ek. aðeins 
400km. Ótilkeyrt. Stórglæsilegt hjól. 
V.1.550þ. Áhv. Ísl. lán 1millj. Óverðtryggt. 
S. 899 4466 Linda.

Til sölu Honda Chadow 750. 2006. 
Ek. 8800km. Rautt-svart-Króm. Töskur-
veltigrind-vindhlíf og aftursæti m. baki. 
S. 892 4305.

Suzuki Gsx-R600 til sölu. Árg. ‘07, 
svart, ek. 2500km, mjög fallegt hjól. 
V. 1.200þ. Bílalán getur fylgt. Uppl. í s. 
663 4453.

 Reiðhjól

Rafmagnsreiðhjól - engin tryggingar-
iðgjöld / bensínkostnaður. www.el-
bike.is

 Kerrur

Innanmál: 350x153x40 cm - heildar-
þyngd 3000 kg - burðargeta 2450 kg 
- dekk 14“ TILBOÐ: 480.000 Lyfta.is 
- Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær - Sími 
421 4037 - www.lyfta.is

 Hjólhýsi

Hjólhýsi TEC Travel King 565 TKM árg. 
2008. Til sölu. 2 kojur, borðkrókur og 
hjónarúm. Alde hitakerfi, útvarp + CD, 
TV loftnet, markisa, sólarsella, grjót-
grind. Mjög lítið notað, sem nýtt. Verð 
3,7 millj. (kostar nýtt um 4,6). Engin 
skipti. Ekkert áhvílandi. Uppl í síma 
820 1100.

 Fellihýsi

Óska eftir að kaupa nýlegt fellihýsi. 
Verðhugmynd 800 þ-1 millj. Aðeins 
vel með farið fellihýsi kemur til greina. 
Uppl. í s. 695 7757.

 Tjaldvagnar

Álbox fyrir tjaldvagna og fellihýsi KE 
Málmsmíði, Axarhöfða 18. S. 587 0626 
& 696 3522.www.ke.is

 Vinnuvélar

2003 beltavagn 9,6 KW bensín sem 
getur mokað upp á sig. Uppl. í s. 864 
7612.

Til sölu Montana tjaldvagn árg. 2006 
sem nýr. Fortjald,yfirbreiðsla, 2 gas-
kútar, gaslagnir, kassi á beisli vaskur 
og borð eldavél, grill. uppl. síma 895 
1240.

 Bátar

12feta Pioneer 5 manna 6hö Mercury. 
Bólstuð sæti, dýptarmælir, legufæri, 3 
uppblásin ný bjarvesti. Góður vagn, allt 
í toppstandi. Verð 350þ. stgr. S. 858 
7574 & 456 7574.

 Hjólbarðar

Olíur og dekk fyrir motocross og end-
uro með 15% afslætti dagana 12-25 
Mai á Maxxis og Micheline dekkjum 
og Olíum frá Motul  Hagkaup Garðabæ 
opið 10-20 alla daga S 563 5411

SPARAÐU!! Einn dekkjagangur allt 
árið, næstu ár, engar umfelganir. 
Heilsársdekk með kvartskornum. 
Mun betra grip en hefðbundin dekk. 
Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið öryggi 
í bleytu og hálku. Söluaðili; Efnir ehf, 
Vesturhraun 3, Garðabær S. 555 1122

 Varahlutir

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

Erum að rífa MMC Pajero/Montero 
‘00-’05. L200/Izuzu pick up ‘00-’07. 
Susuki Vitara/Liana/Swift ‘00-’08. 
Hyundai Santa Fe/Tucson/Starex. ‘00-
’06. Nissan pickup/Almera/X-Trail ‘02-
’08. VW/skoda ‘00-’05. Mazda/Ford 
‘00-’05. Kia, flestar gerðir. Chevrolet 
‘05-’06. Citroen C2/C3 ‘02-’06. og fl. 
Kaupum bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 
& 893 2284.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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

555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Cati, Audi A4. 
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30. 
Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris. 
M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki 
Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, 
Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu 
Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05. 
og margt fleira. Kaupum bíla til niður-
rifs. S. 555 6666 & 615 0888.

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

 Veislusalir

Leigjum veislusal, með eða án veitinga. 
Rúmar 120 manns í sæti. S. 896 1250.

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöð-
um grjótkanta og útvegum 

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Húsa og sumarbústaða-
eigendur

tek að mér hvers kyns garðvinnu t.d. 
þökulagnir, fjarlægja tré, drenlagnir, 
skólplagnir, jarðvegsskipti í innkeyrsl-
um, hellulögn og fleira. Er með gám 
undir garðaúrgang. S. 892 8043.

Tökum að okkur stærri og smærri verk. 
Traust og alhliða þjónusta. VALDÍS S. 846 
0864 (SLÁTTUR + BEÐAHREINSANIR), 
HÖRÐUR MÁR S. 897 0951 (ÖLL 
ÖNNUR VERK). Sláttumenn 

Ánægðir viðskiptavinir frá 1988, Garðar 
Best s. 698 9334, gardarbest.is

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar smíða-
vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir 
menn, snör handtök. Sælugarðar s. 
824 1238.

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur 
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S. 
897 7279.

Tek að mér hellulagnir og ýmsa jarð-
vinnu. Hef 20 ára reynsli. Nánari uppl. 
í s. 897 7376.

Gerum tilboð í garðslátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga. ENGI ehf Sími: 857-
3506

Tökum að okkur garðsláttur fyrir hús-
félög og einstaklinga í allt sumar. Gott 
verð! s. 663-6321 mail. gardslatturinn@
gmail.com

Er öspin til ama?
Sérhæfum okkur í fellingum og í að 
fjarlægja allar stærðir og gerðir trjáa. 
Eyðum líka rótarkerfum. Uppl. í s. 695 
1918

Trjáklippingar
Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting 
á trjágróðri. Alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.
S. 848 1723.

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577 
4444 & 892 9999.

 Bókhald

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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609 
www.account.is

 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.

Þjónusta

Þjónusta
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Málari getur bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, sanngjarnt verð! 
Uppl. í s. 695 1918.

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

RemontMax ehf.
Spörslum - Málum - 

Flísaleggjum. Góð tilboð/verð!! 
Uppl. í s. 849 9301.

www.flisarogmalun.is

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetning-
um og fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum. 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
Tökum að okkur sprungu og 
múrviðgerðir, trésmíðavinnu, 
málningarvinnu utanhúss og 
innan, þakviðgerðir og fleira 
tengt almennu húsaviðhaldi. 
Gerum föst tilboð að kostn-
aðarlausu eða tímavinna. 

Bjóðum örugga þjónusta og 
lærða fagmenn. Uppl. í s. 869 

3934.

MÚRARAMEISTARI: Vönduð vinna og 
góð verð. Áratugareynsla. S: 567 6245 
& 896 5778

Glerjun og gluggavið-
gerðir

Öll glerskipti - leitið tilboða. Glugga 
og hurðaþjónunstan sími 895 5511 
- smidi.is

Húsaviðgerðir
Skiptum um rennur og bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Lekur þakið ?
Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök 
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. 
Uppl. í s. 659 3598.

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

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Alhliða tölvu- og netviðgerðir, gagna-
björgun og ráðgjöf. Kem á staðinn. Þar 
sem aðrir klikka kem ég við sögu. Gott 
verð!! Baldvin, S. 699 6735.

 Nudd

Whole body massage. S. 841 8529.

Whole body massage. Tel. 849 5247.

Whole body massage. Probably the 
best! S. 696 4399.

 Spádómar

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

 Iðnaður

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 699 6069

 Rafvirkjun

Raflagnir
Rafþjónusta, dyrasímaþjónusta, töflu-
skipti, tilboð. Rafneisti ehf. Sími 896 
6025.

 Trésmíði

 Viðgerðir

Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklipp-
ur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

 Önnur þjónusta

Öll almenn jarðvinna,lóðavinna ,hús-
grunnar,bílaplön og lagnavinna erum 
vel tækjum búnir. S: 866-5156 eða 
jardlist@simnet.is

 Til sölu

Til sölu ónotuð kamína af ABX 
gerð. Verð aðeins 120.000 þúsund. 
Upplýsingar í síma 660 7878

www.vorutorg.is
Kviðbelti á aðeins 13.900Frí heimsend-
ing á höfuðbsv517-3030

Tómstundahúsið heldur hina árlegu 
Savage torfærukeppni á nýja svæði 
Hlaðbær Colas við Breiðhellu í Hafnafirði 
fimmtudaginn 21.maí, Uppstigningardag. 
Skráning verður á staðnum, mætting kl 
10:00. Fyrstu verðlaun er HPI Savage 
Flux HP. Tómstundahúsið, Nethyl 2, 
sími 587 0600.

 Gefins

Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, 
má vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

 Óskast keypt

Staðgreiðum gull, dem-
anta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Evrur óskast
Óska eftir að kaupa evrur og 

dollara.
Regent Accounts Ltd. Uppl. 
gefur Sverrir í s. 618 7001. 

Gull - Gullskartgripir
Kaupum til bræðslu allar teg-
undir gullskartgripa, gamla, 

nýlega, ónýta gegn stgr.
demantar.is - Pósthússtræti 

13 - S. 699 8000 Magnús 
Steinþórsson.

Óska eftir nýlegri Kitchen aid hrærivél. 
Upp. í s. 867 5355.

Pizzaofn óskast.
Double-deck notaður pizzaofn, fyrir 4 
12 tommu pizzur. Hafið samband við 
Nikolas s. 865 5238.

 Tölvur

Tek að mér tölvuviðgerðir, vírushreins-
un, netvandræði leyst og uppfærslur. 
17 ára reynsla, sanngjarnt verð, afsl. f. 
félaga ÖBÍ & FEB . Stefán S. 821 6839.

Er tölvan biluð?
Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld 
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla, 
100% ánægja. Magnús 695-2095

 Vélar og verkfæri

Þjónusta
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 Til bygginga

Harðviður til húsabygg-
inga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park-
et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf-
ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

Byggingarefni
Útsala á byggingarefni, allt til húsa-
smíði, allt á að seljast. S. 845 0454.

 Verslun

 Heilsuvörur

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

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183, 
www.eco.is Ný netverslun: www.betr-
iheilsa.is/erla

HERBALIFE VEFVERSLUN - Snögg og 
góð þjónusta! www.betriheilsa.is

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Nýtt Nýtt! Nudd 
- Japanska baðið. 

Krepputilboð!
3500.-kr Nudd, 2000.-kr skrúbb og 
heitur pottur, detox 3500.- kr. Matur 
1000.- kr. Ayurveda nudd, sogskála-
nudd og Tíbet nudd. Opið frá kl. 12.00 
alla daga nema sunnudaga. Vaida er 
komin. Ekkert sex nudd ! S. 823 8280.

Frábært nudd, fantastic massage. S. 
692 2352.

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

Tantric Massage of 
Sacred touch

For men, women and couples. Tel 698 
8301 www.tantra-temple.com

 Námskeið

Tækniskólinn bíður uppá sumar-
námskeið í skipstjórn: Smáskipanám 
í fjarnámi - 3. júní til 15. ágúst. 
Skemmtibátanámskeið í fjarnámi - 3. 
júní til 15. ágúst. Nánari upplýsingar 
á www.tskoli.is og hjá Kjartani í síma 
665 1100.

Skútusiglinganámskeið í 
Tyrklandi

Íslensk skútuleiga í Tyrklandi verður 
með verkleg siglinganámskeið 3-10 júlí 
og 10-17 júlí Frábær leið til að sameiga 
áhugamál og skemmtiferð Nánari upp-
lýsingar onni@seaways-sailing.com og 
www.sjoleidir.is

 Ökukennsla

Nú er kreppa og ökukennsla Dóra 
býður kreppu verð, hringið og leitið til-
boða. Dóri 892 4686 halldor1@sinet.is

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

Öku- og bifhjólakennsla. Kennslubifreið 
Mercedes Benz. Davíð S. Ólafsson. S. 
893 7181.

 Húsgögn

Vegna flutninga, öll húsgögn til sölu 
viðráðanlegt verð 6185824 Við allan 
daginn

Verðum að rýma! Tilboð óskast í ósótt 
viðgerð og afsýð húgögn. Kommóður, 
kistur og fleiri húsgögn. S. 897 5484 
& 897 3327.

 Fatnaður

Buxnastyttingar og viðgerðir. 
Saumagallery Chaemsri Laugaveg 70 
S. 552 1212.

 Dýrahald

Labrador hvolpar til sölu. Aðeins 2 
eftir. hreinræktaðir en ekki ættbóka-
færðir. Af fyrra goti reynst sem veiði 
og heimilshundar. V.80þ. S. 462 7779 
& 846 7387.

 Gisting

Gisting, tjaldsvæði, salur f. hópa. www.
borgarvirki.com info@borgarvirki.com

 Fyrir veiðimenn

Browning haglabyssa nr. 12 hálf sjálvirk, 
sem ný. Spækur, halda og net fyrir 
Lundaháf. 3 veiðistangir, spúnar og 
veiðihjól. Allt gert fyrir dorgveiði og 
stórfiski. Hefur urriðann í Þingvallavatni 
og fleiri vötn í huga. Heimasmíðaðir 
spúnar með reynslu. S. 553 7842.

 Húsnæði í boði

Til leigu ný 4 herb. íbúð í Ásakór, laus 
strax. Uppl. í s. 896 0240.

www.heimkynni.is
Til leigu 4ja herbergja íbúðir, 

lausar strax. Heimilistæki fylgja.
Allar frekari upplýsingar á 

heimasíðu okkar www.heim-
kynni.is

www.leiguherbergi.
is Gistiheimili / 
Langtímaleiga / 

Guesthouse long term 
rent.

Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 10 sjónvarpsst., þvottah. 

Verð frá 35 þús. Dalshraun 
HFJ og frá 45 þús. Funahöfða 
RVK. Long term rent. Kitchen, 
bathroom, 10SAT TV, laundry 
room. Price from 35.000 ISK. 
Dalshraun HFJ & 45.000 ISK. 

Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535. www.

leiguherbergi.is

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.

Hlíðar - miðbær
Góð 4-5 herb. íbúð, stórar svalir sérinn-
gangur. Uppl. í s. 858 7573 og e. kl. 14 
í s. 846 0408.

Falleg 2ja herb íbúð miðsvæðis í 
Rvk til leigu. 98 þús. s. 8218929 eða 
8406947

Til leigu rúmgott risherbergi í 
Vesturbænum. Aðgangur að góðu eld-
húsi og baðherbergi, ásamt þremur 
öðrum. Leiga 25 þús á mánuði allt 
innifalið. Herbergið er laust um mán-
aðamótin. áhugasamir sendi póst á 
helgi.thoroddsen@gmail.com

Glæsileg 150 fm hæð í tvíbýli á Holtinu 
í Hfj. Auk 20 fm bílsk. Leiga 175þ. S. 821 
4958 & 555 4968.

SKAMMTÍMALEIGA Íbúð laus næstu 4-
5 vikur fyrir ferðamenn eða stúdenta í 
próflestri. S. 553 0305 - 864 0306.

1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. Uppábúin 
rúm. S. 892 5309.

 Húsnæði óskast

Par með eitt barn óskar eftir íbúð í hfj, 
strax. Á sanngjörnuverði. S. 770 3630.

50 ára karlmaður óskar eftir einstakl-
ings/stúdíóíbúð. Greiðslugeta 60þús. 
Uppl. í s. 846 1141.

Vantar 4 herb. íbúð í efra Breiðholti, 
rétt hjá Hólabrekkuskóla. Uppl. í s. 
694 4508.

 Sumarbústaðir

Til sölu 30 m2 hjólhýsi Stór stofa 
2 svefnherbergi sturta klósett eldhús 
húsið þarfnast viðgerðar. uppl í s. 
8940632

Leigumiðlun sumarbústaða á www.
sumarbustadur.is Vilt þú leigja bústað-
inn þinn?

Til leigu sumarhús við Brúará. 
Svefnpláss fyrir 8 manns. Heitur pottur. 
Lausar vikur í maí og júní. Verð per vika 
95þús. Uppl. á maggahronn@gmail.
com eða í s. 848 8881 e.kl. 20

 Atvinnuhúsnæði

Atvinnuhúsnæði í Hafnarf.til leigu. 168 
m2, fullbúið, stór hurð 4,2x4,2, stórt 
útisvæði. S: 660-1060

Til leigu.
Lyngás 87 fm. með innkeyrslud, 
Tunguháls 204 og 326 fm með inn-
keyrslud. Við sund 20 og 45 fm. á ann-
ari hæð. Sími 894 1022 leiguval.is

Iðnaðarrými í Hafnarf. til leigu. 100, 180 
og 360 ferm. Lofthæð 4 til 7 m. Get 
einnig boðið 1000 - 1500 ferm húsn. 
822 4200.

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað.S: 
564-6500

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

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 2074.

 Gisting

Gista.is / S. 694 4314
2ja-3jaherbergja íbúðir á Akureyri. 
Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV.

www.leiguherbergi.is
Herbergi til leigu í Reykjavík og 
Hafnarfirði, frá 1500.- kr á dag. www.
leiguherbergi.is s. 824 4535

 Atvinna í boði

Járniðnaðarmenn
Óskum eftir vélvirkja, járniðn-
aðarmanni, nema og aðstoða-

manni.
Umsóknir sendist á thjon-
usta@365.is fyrir 30. Maí 
Merkt: Járniðnaðarmenn

Símsvörun/skrifstofu-
starf

Byggingafélag námsmanna (BN) 
óskar eftir að ráða þjónustu-
lundaðan og skipulagðan ein-

stakling til starfa við símsvörun 
og almenn skrifstofustörf. 

Um er að ræða sumarstarf frá 
klukkan 9:00-17:00 með mögu-

leika á áframhaldandi starfi. 
Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst. Starfssvið: 

- Símavarsla og móttaka. 
- Úthlutun íbúða og afgreiðsla 

umsókna. 
- Utanumhald og eftirfylgni 

samninga.
- Önnur tilfallandi störf. 

Hæfniskröfur: 
- Reynsla af sambærilegu starfi 

kostur. 
- Góð almenn tölvukunnátta 

m.a exel. 
- Skipulögð og vönduð vinnu-

brögð. 
- Þjónustulund og hæfni í 
mannlegum samskiptum. 

Umsóknir berist á starf@bn.is 
fyrir 25.maí

STÖRF.IS
Leitaðu á meðal rúmlega 400 atvinnu-
auglýsinga. Leitin hefst hjá okkur.

Veitingahús í miðbænum óskar eftir að 
ráða starfsfólk bæði í sal og eldhús, fullt 
starf og hlutastarf í boði. Uppl. í s. 896 
5015 milli kl. 14-18 næstu daga.

Tækifæri til að hagnast Jen Fe orku-
skotið er fyrir þig - jenfe09@gmail.com 
- 770 4107.

Laghentan mann vantar á ferðaþjón-
ustu á Suðurlandi. postur@horgsland.is 
horgsland.is S. 894 9249.

Við leitum af jákvæðum, drífandi ein-
staklingum í árangurstengt sölu og 
markaðsstarf. Áhugasamir hringi í S: 
512-1604

Óska eftir fólki í sal og á bar á kvöldin 
og um helgar. Umsóknir sendist á mila-
no@internet.is

SÖLUKONUR! óskast í heimasölu á 
tískuvöru. Heiðarleiki skilyrði. Góð sölu-
laun. Upplýsingar í síma 847 2191.

Duglegir dreifingaraðilar óskast. JenFe 
Orkuskot S. 660 7753 orkuprof@gmail.
com

Starfsmaður óskast í mötuneyti á 
Reykjanesi. Umsóknir sendist á cilian@
simnet.is.

Matreiðslumaður óskast í mötuneyti á 
Reykjanesi. Umsóknir sendist á cilian@
simnet.is.

Duglegt fólk í helgarvinnu 18-30 ára. 
Uppl. í s. 893 0096.

 Atvinna óskast

Sjálfstæður smiður getur bætt við 
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Er 56 ára, reglusamur og stundvís, 
vanur bílstjóri, með meirapróf, þunga-
vinnuréttendi,ADR, óskar eftir vinnu,, 
upplisíngar www.hallur53@visir.is

 Tapað - Fundið

Nýr IPod touch silfurlitaður í rauðu 
hulstri tapaðist sunnud. 10. maí við 
Snæland Setb. eða Drekav. Fundarlaun 
í boði. Uppl. s. 862 2085.

Laxableikur æfingajakki tapaðist á 
hlaupaæfingu í Laugardalnum mánu-
daginn 18. mai. Finnandi vinasamlegast 
hringi í síma 897 8737.

 Tilkynningar

Samsýningu Gísla Sigurðssonar og 
Katrinar Gísladóttur á myndlist og leir-
verkum, lýkur laugardaginn 23 mai 
n.k.,að Brautarholti 22,105 Reykjavík. 
Opið er þriðjud-laugardags frá kl.14-17. 
Sýningin var opnuð á sumardaginn 
1.s.l.

Langar þig að spila Ástralskan fótbolta? 
Hittumst við grillið í Hljómskálagarðinum 
í kvöld klukkan 20:00. Do you want to 
play Aussie Rules Football? Meet up 
by the BBQ in Hljómskála-park (at the 
far end of the Reykjavik Pond) tonight 
(Wed) at 20:00. Info 891 6679.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 & 908 2000. Opið 
þegar þér hentar

Karlmaður án aðstöðu
leitar kynna við karlmann með tilbreyt-
ingu í huga. Augl. hans er á Rauða 
Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (síma-
torg) og 535-9920 (kreditkort), augl.
nr. 8479.

Mjög heit 40 ára kona
leitar kynna við karlmann með til-
breytingu í huga. Augl. hennar er á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort), 
augl.nr. 8283.

Ný upptaka
mjög „innileg“ og alveg frábærlega heit 
og fjölbreytt, opinská og einlæg. Þú 
heyrir þessa fínu upptöku hjá Sögum 
Rauða Torgsins í s. 905-2002 (síma-
torg) og 535-9930 (kreditkort), augl.
nr. 8254.

Hádegismatur alla virka daga
Sérréttaseðill – Smáréttaseðill
Allar veitingar á vægu verði.

Hamborgaratilboð !
Útleigusalur

Í kvöld spila

Vanir Menn
Catalina

Allir velkomnir
Snyrtilegur klæðnaður áskilin

Frítt inn

Boltatilboð

Til sölu

Skemmtanir
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FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Sumarbústaður í Skorradal

SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.

SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790

WWW.LYNGVIK.IS

LYNGVIK@LYNGVIK.ISSigrún Gissurardóttir, löggiltur fasteignasali

FÍFUSEL - GÓÐ EIGN

Sumarhús
851 Hella
Mjög gott staðgreiðsluverð !

Stærð: 86,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 17.000.000

Verð: 9.900.000
Fallegt 86 fm heilsárshús á 1,6 ha eignarlóð í Svínhaga, Heklubyggð. Góð  70 fm verönd er í kring um
húsið.  Fallegt  útivistarsvæði  með  mikilli  fjallasýn.  Þórsmörk,  Skógarfoss  o.fl.  í  nágrenni.   Búið  er  að
einangra  húsið  að  innan.  Byrjað  er  að  setja  upp  milliveggi  og  er  það  langt  komið.  Eftir  á  að  setja
rafmagn og pípulagnir í húsið. Lagnastútar komnir út fyrir hús. Gólf flotað.  Húsið er fullbúið að utan á
steyptri plötu. Kíkið á www.heklubyggd.is

5
Lind

Sigurður
Samúelsson

Lögg. fasteignasali
sigsam@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 896 2312

Fasteignir

Atvinna Tilkynningar

Óskast til leigu

Til sölu

Auglýsingasími

– Mest lesið
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FRAMTÍÐARSÝN AIRBUS Líkast til fer þessi vél seint í loftið en hönnuðir Airbus nota 
hana sér til innblásturs þegar horft er til framtíðar. Á kynningu í Hamborg í síðustu viku 
sagði Acel Krein, sem er yfir rannsóknum og tækni hjá flugvélaframleiðandanum að horft 
væri til þriggja þátta við nýsköpun hjá félaginu: að vélarnar væru aðlaðandi fyrir farþega, 
umhverfisvænar og hagkvæmar í rekstri.  MYND/AIRBUS

Bágt ástand á alþjóðlegum fjármálamörk-
uðum breytir engu um fyrirætlanir Ice-
landair hvað varðar kaup á nýjum Boeing 
787 „Dreamliner“ þotum, að sögn Sigþórs 
Einarssonar, aðstoðarforstjóra félagsins. 
Tafir hafa orðið á framleiðslu vélanna, 
þennig að tvær þotur sem afhenda átti Ice-
landair á næsta ári verða að óbreyttu ekki 
afhentar fyrr en síðla árs 2012 og snemma 
árs 2013.

Icelandair Group hefur pantað fimm 
þotur þessarar gerðar og á kauprétt á 
fleirum. „Við höfum fulla trú á þessari vél. En 
núna árar þannig að tafirnar hjá Boeing koma sér 
kannski ekkert illa fyrir þau félög sem áttu að fá 
fyrstu vélarnar hjá Boeing,“ segir Sigþór og kveðst 
gera ráð fyrir að þegar kemur að afhendingu nýju 
þotnanna til Icelandair verði markaðurinn orðinn 
mun eðlilegri. „Almennt finnum við bullandi áhuga 
í fluggeiranum á því að taka þessa vél, jafnvel þótt 
einhverjir hafi helst úr lestinni vegna vandamála 
dagsins í dag.“

Icelandair Group hafði gert samning um að 
leigja út fyrstu vélina sem afhenda átti og segir 
Sigþór töfina vissulega hafa sett ákveðið strik í 
þann reikning. „En við leysum bara úr því með 
Boeing og ekkert hik er á okkur með þessar vélar. 
Þetta eru hörkuvélar og eiga eftir að skila sam-
stæðunni sínu með einhverjum hætti.“ 

Enn hefur hins vegar ekki verið ákveðið til hvaða 
verka nýju þotunum verður skipað eða hvað verð-
ur gert við þær eftir afhendingu. „Það hefur ekk-
ert þrýst á um ákvörðun í þeim efnum vegna taf-
anna. Svo er líka aldrei að vita hver staðan verð-

ur eftir tvö ár. Þá getur eins verið að 
okkur vanti einmitt svona vélar á 

einhverjar flugleiðir.“
Í flugiðnaði er enda gert ráð 

fyrir miklum vexti áfram og segir Sig-
þór að Icelandair Group, líkt og önnur félög, reikni 
með að flugumferð haldi áfram að aukast. 

Fram kom á kynningu Airbus í Ham-
borg í byrjun síðustu viku að gert væri ráð 
fyrir að flugumferð tvöfaldist á hverjum 
15 árum. „Ég fór einmitt yfir þessar tölur 
um daginn. Hægt er að horfa á tvo þætti í 
þessum vexti, annars vegar skammtíma- 
og hins vegar langtímasýn. Til skemmri 
tíma eru mjög miklar sveiflur og við erum 
að fara í gegnum eina slíka núna, niður-
sveiflu á eftir rosalegri uppsveiflu síðustu 
ár. En þegar horft er yfir lengri tíma sést 
að það er tvöföldun á hverjum fimmtán 

árum.“ Sigþór áréttar um leið að þótt vöxturinn 
virðist gífurlegur, þá þurfi ekki svo ýkja mikinn 
vöxt á ári hverju til að ná þessum tölum, líkast 
til fjögur til sex prósent á ári. „Og sá vöxtur er 
ekki fjarri lagi því í löndum þar landsframleiðsla 
á haus ekki mjög mikil núna þarf vöxtur ekki að 
aukast mikið til að ferðalög margfaldist. Og stór 
hluti heimsins er enn í þessari stöðu og nægir þar 
að nefna Indland og Kína.“

Sigþór segir Icelandair Group horfa vítt á mögu-
leikana sem í boði eru hvað varðar flugvélakost 
í rekstrinum og loki þar ekki á neina möguleika. 
Samstæðan notar mestanpart Boeing vélar, en 
einnig Airbus í fraktflutningum hjá dótturfélag-
inu Latcharter í Lettlandi. Þá segist hann tæpast 
telja að Evrópusambandsaðild myndi hafa áhrif 
á það hvar félagið kaupir vélar. „Ódýrar Airbus 
vélar yrðu alveg örugglega ekki hluti af aðildar-
samningi,“ gantast hann með, en viðurkennir um 
leið að dregnar hafi verið upp myndir af því hverju 
það myndi breyta í rekstrinum að nota annan flug-
vélakost. „Helst myndi það breyta fjármálaum-
hverfinu, því viðskiptin yrðu þá að mestu í evrum 
en ekki dollurum eins og nú, en það myndi ekki 
beint hafa áhrif á viðskiptin. Við höfum hins vegar 
ekki horfið frá því að við teljum að fyrirtæki eins 
og okkar hafi töluverð tækifæri í viðskiptum með 
flugvélar sem hliðarbúgrein. Í þeim efnum höldum 
við opnum línum á alla staði.“

SIGÞÓR 
EINARSSON

Tafirnar trufla ekki Icelandair
Icelandair Group horfir enn til tækifæra í flugvélaviðskiptum. Þar eru allir 
framleiðendur undir. Nærri þriggja ára töf er á Dreamliner-vélum.

vélar hafa verið seldar til Singa-
pore Airlines, fimm til Emirates 
Airlines og þrjá til Quantas Airli-
nes. Átta vélar eru á mismunandi 
stigum í innrétt-
ingarferli og ell-
efu eru í loka-
samsetningu í 
framleiðslustöð 
Airbus í Toul-
ouse í Frakk-
landi. Þá ætli 
tvö ný flugfélög 
að taka þotuna 
í notkun í lok 
þessa árs og byrjun þess næsta, 
en það eru Air France og Luft-
hansa.

Þá er í framleiðslu og þróun 
A350 farþegaþota Airbus sem 
keppa á við langfleygar þotur 
Boeing, svo sem 777 og 787. A350 
þotan tekur frá 270 upp í 350 far-
þega í sæti. „Skrefi á undan 787 og 
af annarri kynslóð en 777,“ segir 
Didier Evrard, yfirmaður fram-
leiðslunnar.

Þá virðist gangur síðasta árs hjá 
Airbus ekki gefa tilefni til þess að 

hafa miklar áhyggjur, að minnsta 
kosti ekki ef horft er til sölutalna. 
John Leahy, yfirmaður viðskipta-
sviðs, segir að í fyrra hafi félagið 
afhent 483 vélar, sem sé met. 900 
vélar séu í pöntun, sem sé þriðja 
hæsta pantanastaða sem félagið 
hafi séð og að í árslok hafi 3.715 
vélar félagsins verið í notkun. 
„Allt þetta þrátt fyrir afar erfið-
ar markaðsaðstæður,“ segir hann. 
„Frá því um miðjan tíunda áratug-
inn höfum við sótt í okkur veðrið 
og sagan er glæsileg,“ segir hann 
og bendir á að árið 1995 hafi Air-
bus verið með 19 prósenta hlut-
deild í flugvélapöntunum á móti 81 
prósenti Boeing. Í lok síðasta árs 
voru pantanir Airbus 57 pró-
sent og 43 prósent hjá keppi-
nautnum.

TOM ENDERS
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Í dag er erlent lánsfé af skorn-
um skammti og einföld hagfræði 
við lýði sem þýðir að til þess að 
kaupa vöru þurfa Íslending-
ar fyrst að selja vöru. Bókhald-
ið þarf að stemma og fyrir Ís-
lendinga er ekki lengur í boði að 
vera með halla á viðskiptum við 
útlönd. 

Nú er mál fyrir landsmenn að 
setjast yfir heimilisbókhaldið og 
sjá hvar er hægt að spara og hvar 
er hægt að fá meira fyrir minna. 
Ég vil meina að fyrsta skrefið sé 
að laga orkubókhaldið. 

Nýjungar í orkumálum eru oft 
tilkomnar vegna breyttra efna-
hagsaðstæðna. Rafmagnsfram-
leiðsla með vindmyllum fór sem 
dæmi ekki á flug fyrr en í olíu-
kreppunni á áttunda áratug 
síðustu aldar.

(Ó)HREINA LANDIÐ
Samanborið við Evrópusam-
bandslöndin 27 er meðallosun 
fólksbíla á koldíoxíði mest á Ís-
landi miðað við höfðatölu. Það 
kemur svo sem ekki á óvart ef 
litið er á samsetningu bílaflota 
landsmanna. Þetta verður að telj-
ast nokkuð vandræðalegt enda 
þjóðin enn heimsfræg fyrir vist-
væna orkugjafa. 

Til að knýja bílaflota Íslend-
inga þarf að flytja inn um 200.000 
tonn af eldsneyti á hverju ári. Það 
kostar landsmenn um 10 millj-
arða króna árlega miðað 
við gengi dagsins í dag. 
Til samanburðar eru það 
rúm 5 prósent 
af útflutn-
ingstekj-
u m  í 

sjávarútvegi. Hér hlýtur að vera 
hægt að laga bókhaldið. 

NÝ ORKUSTEFNA?
Nýlega tilkynntu breskir ráða-
menn að þeir ætluðu að veita fólki 
styrki til að kaupa rafbíla. Danir 
og Ísraelar eru langt komnir með 
að fjölga rafbílaeigendum en Ís-
raelsmenn stefna að því að 60 
prósent af bílum í landinu verði 
rafknúin innan áratugar. 

Fleiri þjóðir eru langt komn-
ar með að þróa rafknúnar sam-
göngur en undirrituð er nokkuð 
viss um að fæstar þeirra séu eins 
vel í stakk búnar til þess og Ís-
land þegar litið er til aðgangs að 
umhverfisvænni og endurnýjan-
legri raforku. 

Maður spyr sig hvort það væri 
ekki við hæfi að ráðamenn þjóð-
arinnar ferðuðust um á vistvæn-
um bílum? Hvort einmitt nú sé 
ekki tíminn fyrir skattaívilnanir 
fyrir rafbíla? Í 100 daga áætlun 

nýrrar ríkistjórnar er talað um 
mótun nýrrar orkustefnu þar 
sem endurnýjanlegir orku-
gjafar taki við af innflutt-
um. Íslendingar ættu með 

réttu að vera í forsvari 
fyrir þessari bylt-

ingu, en til þess 

þarf að taka stór skref, ef ekki 
stökk. 

Í úttekt Steingríms Ólafsson-
ar fyrir iðnaðarráðuneytið árið 
2008 er mælt með rafbílavæð-
ingu Íslendinga. Þar kemur fram 
að stofnkostnaður gæti verið í 
kringum 1,6 milljarða króna, eða 
um 16 prósent af árlegum kostn-
aði þess að knýja núverandi bíla-
flota. 

Nú er að hrökkva eða stökkva 
ráðamenn góðir, við höfum ekki 
efni á því að heltast úr lestinni.

SLÁ TVÆR FLUGUR Í EINU HÖGGI
Í kringum 500 þúsund erlendir 
ferðamann heimsóttu Ísland á 
síðasta ári með um 73 milljarða 
króna í farteskinu, samkvæmt 
tölum frá Seðlabanka Íslands. Við 
höfum líklega pláss fyrir fleiri 
ferðamenn, en Ísland er svipað 
stórt og Írland. Þangað komu um 
8 milljónir ferðamanna í fyrra. 

Á hinum síðustu og verstu 
tímum hefur samkeppni um 
ferðamenn hins vegar aukist til 
muna. Maður kveikir ekki leng-
ur á Sky News eða CNN án þess 
að vera hvattur af heimsfrægum 
tennisleikara til að heimsækja 
Spán, eða reynt að draga mann til 
Írlands með myndum af fallegu 
landslagi og þjóðdansi. Asískar 
yngismeyjar reyna að selja áhorf-
endum hugmyndina um að heim-
sækja Taívan. 

Ímynd Íslands hefur beðið 
hnekki á síðustu mánuðum. Með 
umbyltingu í orkumálum væri ef 
til vill hægt að umbylta stöðunni 
eða í það minnsta bæta hana að-
eins. Komdu til Íslands, rafbíla-
landsins. Hljómar spennandi.

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
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RAFBÍLAR Í FRAMLEIÐSLU Hér getur að líta framleiðslulínu TH!NK City-rafbílsins í verksmiðju Think Global AS í Aurskog í Noregi. Í 
grein sinni bendir Þóra Helgadóttir á að óvíða í heiminum séu betri aðstæður fyrir rafbílavæðingu en hér á landi.

Debet og kredit – 
Sparnaðarhugleiðing

Af nær endalausum milljónum vefsíðna heim-
sækir meðaljóninn aðeins sex til átta reglulega. 
Meðal þeirra má jafnan finna fréttasíður og upp-
lýsingasíður, sem tengjast starfi eða áhugamál-
um viðkomandi. Óreglulegar heimsóknir á aðrar 
síður snerta jafnan þörf fyrir sérstakar upplýs-
ingar, svo sem um vöru eða þjónustu.

Þannig er ljóst, að netverjar eyða mestum net-
tíma sínum á öðrum vefsíðum en þinni. Þeir hafa 
vanist ákveðnu vefumhverfi, útliti og framsetn-
ingu, og því tamið sér að miða „venjulegar“ vef-
síður út frá þeim, sem þeir heimsækja oftast. Því 
má spyrja: Hvernig er vefsíða fyrirtækis þíns í 
samanburði við aðrar?

Vitaskuld er ekki hægt að bera einfaldar 
fyrirtækjasíður saman við úthugsaðar og rán-
dýrar síður fjölmiðla eða stórfyrirtækja. En 
venjuleg fyrirtæki geta þó gert sitt besta til 
að standa helstu samkeppnisaðilunum á sporði 

og hafa grunnþættina í lagi, svo sem uppsetn-
ingu, viðmót, texta, myndir og tenglanotkun. 
Það er góð latína að kynna sér vefsíður þeirra, 
sem skara fram úr í svipuðu umhverfi og læra 
af þeim. Jafnframt er heppilegt fyrir vefstjóra 
að meta hvar styrkleikar og veikleikar síðunn-
ar liggja. Hvað er vel gert og hvar þarf að laga? 
Þannig má bæta vefsíðurnar og gera þær sam-
keppnishæfari en áður.

Heimasíða fyrirtækis er og verður aldrei full-
gerð. Það þarf stöðugt að uppfæra og bæta við nýju 
efni eða grafík, lagfæra smáhnökra og fjarlægja 
ónauðsynlegar eða úreldar upplýsingar. Hvernig 
hefur þú staðið að viðhaldi vefsíðunnar? 

Er vefsíðan samkeppnishæf?
www.8 . is

Jón  Traust i  Snor rason 
f ramkvæmdast jó r i 
A l l ra  Át ta  ehf . 

Þóra 
Helgadóttir

hagfræðingur

O R Ð  Í  B E L G

Parket og gólf
Rekstur og lager til sölu

Til sölu er rekstur þrotabús EPG ehf. (áður Parket 
og gólf ehf.) í Ármúla. Um er að ræða allan lager 
félagsins, lausafjármuni í verslun og á lager svo og 
nafn og merki ásamt vefsetrum o.fl .

Þeim sem óska eftir að fá upplýsingar og gögn send 
vinsamlega hafi ð samband við Skafta Harðarson með 
tölvupósti,  skafti@pog.is

Tilboðum skal skila eigi síðar en kl. 17.00 mánu-
daginn 25. maí til skiptastjóra í netfang astradur.
haraldsson@mandat.is.

Ástráður Haraldsson hrl., skiptastjóri

Bankarnir hafa hafið það vandasama verkefni að ganga að eigum fjár-
festa sem ekki uppfylla skilyrði lánasamninga. Nýjasta dæmið er veð-
köll vegna hlutabréfa í Icelandair Group, en félagið verður líkast til 
komið í óbeina ríkiseigu að langstærstum hluta þegar bæði Lands-
banki og Íslandsbanki hafa farið í gegnum þau mál.

Ferli þetta er sársaukafullt, sér í lagi fyrir þá fjárfesta sem sjá á 
eftir eign sinni inn í bankakerfið. Líkast til er þó eðlilegra að halda sig 
við gerða samninga og vinna eftir þeim en opna á matskennda orma-
gryfju þar sem bankarnir legðu mat á hvaða fjárfestar fengju að halda 
eign sinni þar til efnahagsstorminn lægði, og hverjir ekki.

Hreinsun þessi er sjálfsagt liður í því að skýra hverjar eru raun-
verulegar eignir nýju bankanna og tengjast uppgjöri við kröfuhafa 
þeirra gömlu. Ekki má gleymast að þar eru svipuð lögmál að verki. 
Bankarnir féllu og kröfuhafar þeirra stýra ferðinni, rétt eins og ger-
ist í fyrirtækjum þar sem skuldir eru orðnar meira virði en hlutafé. 
Þá færist valdið frá hluthöfunum yfir til kröfuhafanna sem taka við 
stjórn félagsins.

Umfangsmikil yfirtaka bankakerfis-
ins á fyrirtækjum kallar hins vegar á 
að fyrir liggi hvernig koma eigi þessum 
eignum í verð á ný. Um leið þarf að búa 
svo um hnúta í samningum við erlenda 
kröfuhafa nýju bankanna að þeir telji sig 
ekki hlunnfarna. Ólíklegt er að þeir sætti 
sig við eingreiðslu með skuldabréfi fyrir 
verðmæti eigna sem fært var úr þrota-
búum gömlu bankanna yfir í þá nýju, ef 
líkur eru á að eignirnar reynist verð-
meiri seinna meir. Mætti þá hugsa sér 
að hafa breytirétt á skuldabréfinu sem 
greitt er fyrir eignirnar með, þannig að 
kröfuhafarnir gætu eignast hlut í nýju 
bönkunum, eða bjóða upp á endurmat 
síðar þar sem kröfuhafar fengju að njóta 
ábata ef einhver væri frá áætluðu virði 
eigna.

Um leið þarf að hafa í huga hvort bank-
arnir haldi lífinu í „vondum“ fyrirtækj-
um sem komin eru í þrot vegna mistaka fortíðar. Fyrirtækin sem ekki 
eru í gjörgæslu bankanna þurfa nefnilega að keppa við hin sem haldið 
er lifandi í von um að selja megi þau síðar. Kröfuhafar bankanna átta 
sig hins vegar líka á því að ekki eru allar eignir lífvænlegar og þurfa 
menn að vera tilbúnir til að leyfa fyrirtækjum sem þannig er komið 
fyrir að fara sína leið og horfa þá einnig til þess hvað sé þjóðhagslega 
hagkvæmt.

Sama gildir um aðrar ákvarðanir sem teknar eru í efnahagsmálum. 
Á það benti Franek Rozwodowski, fulltrúi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, 
fyrir helgina þegar hann talaði um vaxtaákvarðanir peningastefnu-
nefndar Seðlabankans. Hann benti á að efnahagsáætlun sjóðsins og 
ríkisstjórnarinnar hefði verið gerð með þjóðarhag í huga og að lág-
marka skaða af völdum efnahagskreppunnar. Allar leiðir væru hins 
vegar sársaukafullar. 

Uppbygging íslensks efnahagslífs byggir á samkomulagi ríkisins við 
AGS. Hér tókst ekki vel til í hagstjórn og fásinna að ætla að stökkva 
upp á nef sér ef fulltrúar alþjóðastofnana sem hér hjálpa til leyfa sér 
að benda á að við kunnum að vera að rata af réttri leið. Okkur veit-
ir ekki af skynsamlegum ábendingum og hjálp við úrlausn einhvers 
flóknasta efnahagsvandamáls sem nokkur þjóð getur staðið frammi 
fyrir. Ábendingarnar þarf að vega og meta og dregur ekki úr sjálf-
stæði stjórnvaldsins þótt þær séu settar fram. 

Kröfuhafar ráða þegar hlutabréf eru minna virði en 
nemur skuldum. Sama á við um fyrirtæki og banka.

Sársaukafull 
tilfærsla á valdi
Óli Kristján Ármannsson

Umfangsmikil yfir-
taka bankakerfisins 
á fyrirtækjum kallar 
hins vegar á að fyrir 
liggi hvernig koma 
eigi þessum eignum 
í verð á ný. Um leið 
þarf að búa svo um 
hnúta í samningum 
við erlenda kröfu-
hafa nýju bankanna 
að þeir telji sig ekki 
hlunnfarna. 
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Bakkavör blæs til aðalfundar í 
höfuðstöðvum sínum í dag. Alla 
jafna hefur talsverð reisn verið 
á aðalfundum félagsins og má á 
stundum vart greina hvort verið 
sé að halda heljarinnar partí eða 
fara yfir ársskýrslu. Síðasti árs-
fundur Bakkavarar í fyrra var 
eftirminnilegur enda haldinn 
á besta tíma, í Þjóðleikhúsinu 
klukkan hálf fimm á föstudegi. 
Kokkar komu frá öllum mark-
aðssvæðum Bakkavarar víða 
að og töfruðu fram ljúffengar 
kræsingar úr verksmiðjum sam-
steypunnar á öllum gestapöll-
um leikhússins. Aðalfundurinn 
í ár er á talsvert lágstemmdari 
nótum en síðustu fimm ár hið 
minnsta. Hann verður haldinn 
í höfuðstöðvum fyrirtækisins í 
Ármúlanum klukkan hálf ellefu 
- að morgni. Í boði verða hefð-
bundnar kræsingar: flatkökur, 
kaffi og djús. 

Eftir veisluna 
miklu

milljóna króna (14 milljónir danskar) hagnað-
ur var á rekstri færeyska flugfélagsins Atlantic 
Airways fyrir skatt á fyrsta ársfjórðungi. 1,8 milljarða króna hagnaður var á rekstri Orkuveitu 

Reykjavíkur fyrstu þrjá mánuði ársins. Á sama 
tíma í fyrra var 17,2 milljarða króna tap. 38 milljarðar króna eru í vanskilum hjá Íbúðalánasjóði 

núna í maí miðað við stöðu útlána hjá sjóðnum 
um áramót. Vanskil hafa aukist síðustu mánuði.

Þótt fjármálakreppan hafi 
bugað og beygt marga af auð-
ugustu einstaklingum landsins 
telst þeim til tekna að þeir hafa 
húmor fyrir aðstæðum sínum. 
Varla getur verið auðvelt að 
halda í góða skapið eftir áföll 
í fjárfestingum og þung högg 
kreppunnar, sem á stundum 
hafa sett skarð í veldi þeirra, 
jafnvel svo það lætur veru-
lega á sjá. Í einhverjum til-
vikum hefur verið greint frá 
heilu auðmannafjölskyldunum 
sem standa á bjargbrúninni og 
hafa neyðst til að horfa á upp-
byggingu síðustu ára hrynja til 
grunna. Það nýjasta sem hrynur 
af vörum fjárfesta síðustu daga 
spurt hvernig þeir hafi það er 
því eðlilega: „Eftir atvikum.“ 

Eftir atvikum

NÝTT
Einnig á Sauðár-

króki!

Og enn um athafnamenn því 
Vísir greindi frá því í vikunni 
að skuldir Hannesar Smárasonar, 
fyrrverandi forstjóra FL Group 
(nú Stoða), næmu hátt í 45 millj-
örðum króna að því gefnu að 
hann hafi ekkert greitt niður af 
skuldabagganum frá árslokum 
2007. Algengur misskilningur 
virðist hér hafa verið á ferð-
inni. Því þegar allt lék í lukk-
unnar velstandi voru Hannes og 
aðrir stórlaxar auðmenn. Þegar í 
harðbakkann sló féllu hins vegar 
skuldbindingar flestra á eignar-
haldsfélög, eða um svipað leyti 
og auðmennirnir fluttu úr  landi. 
Þegar síðast fréttist af Hannesi 

rak hann veisluþjón-
ustu í Lundúnaborg 

og hafði það, eins 
og sumir orða 

það, eftir 
a t v i k -
um.

Félag(i) Hannes?
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UMRÆÐAN
Friðrik Haraldsson skrifar um 
leiðsögumenn

Félag leiðsögumanna var stofn-
að 1972. Það varð fagfélag með 

beina aðild að ASÍ til að greiða fyrir 
samningum við vinnuveitendur. 
Þeim tókst að rýra kjörin strax í 
fyrstu atrennu vegna tengsla félags-
ins við ASÍ. 
Margt ávannst 
í samningum í 
áranna rás án 
afskipta ASÍ. 
Fyrstu tvo og 
hálfan áratuginn 
réði metnaður 
för. Tvö verkföll 
urðu á ferlinum, 
hið síðara 1987, 
þegar umtalsverð kjarabót fékkst. 
Síðan hefur margt sem ávannst 
glutrast úr höndum félagsins, sem 
vinnuveitendur hafa vafið um fing-
ur sér. Aukin afskipti ASÍ áttu sinn 
þátt í því afhroði.

Sumum stjórnum félagsins varð 
mikið á og tjón varð gífurlegt. 
Verulegum fjölda atvinnuleiðsögu-
manna blöskraði og þeir hættu 
öllum afskiptum af félaginu. Flest-
ir hurfu úr því og greiða gjöld til 
annarra félaga. Alls hafa á tólfta 
hundrað útskrifast úr Leiðsögu-
skóla Íslands. Eftir standa rúm-
lega 500 félagsmenn, helmingur 
óvirkur og afgangurinn á villigöt-
um eða metnaðarlaus. Starfsheitið 
er haft í flimtingum og er athlægi 
innan ferðaþjónustunnar. Radd-
ir, sem hrópa á réttlæti og endur-
heimt virðingar og skynsemi, eru 
gerðar tortryggilegar. Meðan slík-
ur málflutningur nýtur stuðnings 
er ekki bjart framundan. Ágrein-
ingur innan félagsins vex stöðugt. 
Eldsneytið á ófriðarbálið kemur 
reglulega frá stjórn þess. Nokkrir 
félagsmanna reyna að vera á verði 
og benda jafnóðum á mistökin. Það 
er erfitt, m.a. vegna þess, að stjórn 
félagsins hefur, þar til nýlega, hunz-
að lög þess, sem kveða á um birt-
ingu allra fundargerða í netblaði. 
Umbótasinnar berjast gegn hættu-
legri þróun fyrir alla ferðaþjónust-
una. Æ fleira undirmálsfólk starfar 
með blessun félagsins, sem kemur 
þannig óorði á alla með metnað.

Vægi ferðaþjónustunnar vex. Því 
er þörf á eflingu menntunar, vönd-
uðum vinnubrögðum og áþreifan-
legri viðurkenningu yfirvalda á 
mikilvægi velmenntaðra leiðsögu-
manna. Starf þeirra á að löggilda 
tafarlaust.

Bent skal á rökstuðning ofan-
greinds og nánari umfjöllun um end-
urreisn þessa fyrrum ágæta félags. 
Slóðin er: http://www.icelandonline.
is/Guides/zgrein1_050506.htm.

Nú þegar er skráð Fagfélag leið-
sögumanna, sem atvinnuleiðsögu-
menn geta gert að vígi sínu og leyft 
gamla félaginu að halda áfram að 
visna og deyja, sýnist þeim svo.

Höfundur er leiðsögumaður.

Afglapa-
króníka

FRIÐRIK 
HARALDSSON
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CHER ER 63 ÁRA Í DAG.

„Söngvarar líta ekki á 
mig sem söngvara og leik-

arar líta ekki á mig sem 
leikara.“

Ferill Cher hefur átt sínar 
hæðir og lægðir og spannar 
meira en 40 ár. Á þeim tíma 

hefur Cher meðal annars nælt 
sér í Óskars- og Grammy-

verðlaun. 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Þorleif Þorleifsdóttir 
Kambaseli 29, Reykjavík,

lést á líknardeild Landakotsspítala 11. maí.
Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Eyjólfur Ísólfsson Ida Thellufsen
Þórir Ísólfsson Elín R. Líndal
Eggert Ísólfsson Sigurmunda Skarphéðinsdóttir
                         barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegi maðurinn minn, pabbi okkar, 
tengdapabbi, afi og langafi,

Pétur Kristófer 
Guðmundsson 
fyrrum bóndi á Hraunum í Fljótum,

lést á Dvalarheimilinu Hlíð á Akureyri sunnudaginn 
17. maí.

                                       Rósa Pálmadóttir
Guðrún Björk Pétursdóttir Friðrik Gylfi Traustason
Elísabet Alda Pétursdóttir Sigurður Björgúlfsson
Viðar Pétursson Anna Kristinsdóttir
                          barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær bróðir okkar, 

Aðalbjörn Úlfarsson 
frá Vattarnesi við Reyðarfjörð, 

lést á Hjúkrunarheimilinu Skjólgarði á Hornafirði 
mánudaginn 18. maí. Jarðarförin verður auglýst síðar. 

Systkini hins látna. 

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 
elskulegrar móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu, 

Helgu Hjartardóttur 
Seljahlíð, Hjallaseli 55, Reykjavík.

Guð blessi ykkur öll. 

Guðborg Jónsdóttir Þórarinn Lárusson
Örn Jónsson Elín Jóhanna Elíasdóttir
Ólafur Jónsson Guðbjörg Árnadóttir
Bjarni Jónsson Lilja Steinunn Svavarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn. 

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Gerður S. Þórarinsdóttir
Brekkugerði 18, Reykjavík,

lést þriðjudaginn 12. maí.  Jarðarförin fer fram 
frá Dómkirkjunni í Reykjavík föstudaginn 22. maí 
kl. 15.00.

Auður Sveinsdóttir
Þórarinn Egill Sveinsson                    Inga Einarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Ólöf Aðalheiður 
Pétursdóttir
Dalbraut 20 í Reykjavík,

andaðist á Landspítalanum við Hringbraut í Reykjavík 
sunnudaginn 17. maí.

Pétur Guðmundsson Sonja Nikulásdóttir
 Sigurður Ingólfsson
Þórdís Guðmundsdóttir Axel Sveinsson
Inga Guðmundsdóttir Magnús Kristinsson
Guðlaugur Guðmundsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

90 ára afmæli
Mundi á Kolsstöðum 90 ára

Kæru ætting jar og vinir. 
Í tilefni af níræðisafmæli mínu býð 
ég ykkur að samfagna með mér og 
fjölskyldu minni í Árbliki, Suðurdölum, 
laugardaginn 23. maí kl. 15.00.
Gjafi r vinsamlegast afþakkaðar, en 
stofnaður hefur verið söfnunar-

reikningur fyrir g jöf til handa Hjúkrunarheimilinu 
Fellsenda: 0312-12-140713 Kt. 200519-3969

Vonast til að sjá ykkur sem fl est, kær kveðja, 

Guðmundur Guðmundsson 
frá Kolsstöðum

Kærum ættingjum og vinum þökkum við 
auðsýnda samúð og hlýhug eftir að elskuð 
og dáð móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Margrét Herdís Thoroddsen
lést fimmtudaginn 23. apríl.

Við þökkum því góða fólki sem gerði kveðjuathöfnina 
í Langholtskirkju að einstakri stund sveipaðri hlýju 
og kærleika og öllum þeim sem heiðruðu minningu 
Margrétar með nærveru sinni. Starfsfólki hjartadeildar 
og gjörgæsludeildar (fyrr á árum) á Landspítalanum við 
Hringbraut þökkum við mikla umhyggju og vinarhug á 
erfiðum stundum. Guð blessi ykkur öll.

Margrét Herdís Einarsdóttir
Sigurður Thoroddsen Einarsson Jórunn Erla Sigurjónsdóttir
Þórunn Sigríður Einarsdóttir Halldór Árnason
Egill Þórir Einarsson Hlaðgerður Bjartmarsdóttir
María Louisa Einarsdóttir Hannes Sveinbjörnsson
barnabörn, makar þeirra og barnabarnabörn.

MOSAIK

timamot@frettabladid.is

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

„Við sem tökum þátt í þessu eigum það sameiginlegt að 
vera að vinna með orkuna sem um okkur flæðir,“ segir 
Vigdís Steinþórsdóttir, sem skipuleggur dag heildrænna 
meðferða í Mosfellsbæ á morgun, 21. maí. 

Hún segir þá sem aðhyllast heildrænar meðferðir leggja 
áherslu á að meðhöndla andlega og líkamlega kvilla sam-
hliða, í stað þess að líta á þá sem tvo aðskilda hluti. Í slík-
um meðferðum er leitast við að finna rætur vandans og 
meðhöndla þær, samhliða einkennunum sjálfum. 

Dagurinn hefst í Lágafellslaug á milli klukkan 9 og 10.30 
um morguninn. Þar verður boðið upp á nudd í heitu pottun-
um og höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferð í innilaug-
inni. Meðferðirnar verða ókeypis en greiða þarf venjulegan 
aðgangseyri í laugina. 

Eftir sundið verður haldið í Lágafellsskóla þar sem dag-
skráin hefst klukkan 11 og lýkur klukkan 17. Aðgangseyrir 
er þúsund krónur. Þar verða boðnar stuttar tuttugu mín-
útna meðferðir. Sem dæmi verður hægt að prófa höfuð-
beina- og spjaldhryggjarmeðferð, Bowen-meðferð, nudd, 
heilun, hómópatíu, öndunartækni og miðlun. 

Einfalt miðakerfi verður hjá hverjum og einum. Á meðan 
beðið er eftir að komast að má hlusta á fjölbreytilega 
fyrirlestra sem munu hefjast á heila tímanum allan dag-
inn, í tveimur kennslustofum í einu. Klukkan tvö verður 
jógatími. Deginum lýkur svo með tónleikum klukkan fjög-
ur með hljómsveitinni Seiðlæti, sem syngur fyrir opnun 
og heilun sumars. 

Vigdís, sem sjálf sérhæfir sig í dáleiðslu, fyrri lífum og 
litameðferðum fyrir börn, fékk hugmyndina að samstarfi 
ólíkra meðferðaraðila þegar hún var stödd í Glastonbury 
á Englandi fyrir nokkrum árum síðan. „Glastonbury er 
alveg geggjuð borg sem er að miklu leyti helguð andlegri 
og líkamlegri heilsu. Þar er önnur hver verslun helguð and-
legum málum og óhefðbundnar meðferðarstöðvar á hverju 
götuhorni. Þetta fannst mér alveg æðislegt samfélag, enda 
er þarna mjög sérstök og góð orka.“ 

Tvisvar áður hefur Vigdís staðið fyrir svipuðum við-
burðum, í bæði skiptin á Bláu könnunni á Akureyri. Þar 
kynnti fjöldi fólks sínar meðferðir og spákonur spáðu í 
bolla og spil. Þegar Vigdís fluttist til Mosfellsbæjar árið 
2004 sá hún hversu margir voru sérhæfðir í heildrænum 
meðferðum og ákvað að endurtaka leikinn. Úr varð tölu-
vert stærri samkoma þar sem hátt í þrjátíu manns, sem 
ýmist starfa eða búa í Mosfellsbæ, kynna sitt fag.  

holmfridur@frettabladid.is

VIGDÍS STEINÞÓRSDÓTTIR:  STENDUR 
FYRIR DEGI HEILDRÆNNA MEÐFERÐA

Fjöldi stuttra 
meðferða í boði

SÉRFRÆÐINGUR Í FYRRI LÍFUM Á degi heildrænna meðferða sem 
haldinn verður í Lágafellsskóla á morgun býðst fólki að prófa nudd, 
heilun, hómópatíu og aðrar tegundir óhefðbundinna meðferðarforma.
  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sex forvígismenn 
skipafélagsins Haf-
skips voru handteknir 
á þessum degi árið 
1986, grunaðir um 
refsivert athæfi þegar 
fyrirtækið var tekið til 
gjaldþrotaskipta síðla 
árs 1985. Rannsókn-
in tengdist auðgunar-
brotum, fölsunum og 
rangri skýrslugjöf.

Upphaf Hafskipsmálsins má 
rekja til umfjöllunar Helgarpósts-
ins hinn 6. júní 1985, þar sem 
fjallað var um málefni Hafskips 
undir yfirskriftinni Er Hafskip að 
sökkva? Í kjölfar þess upphófst 
mikil umræða um málið, bæði 
í fjölmiðlum og á Alþingi. Þegar 

félagið fór í þrot 
tapaði viðskipta-
banki fyrirtækis-
ins, Útvegsbanki 
Íslands, miklum 
fjárhæðum og 
var lagður niður 
í kjölfarið. 

Alls voru 
sautján manns 
sem tengdust 
Hafskipi og Út-

vegsbankansum ákærðir vegna 
málsins. Sex þeirra sátu í gæslu-
varðhaldi vikum saman. Dóms-
málið tók langan tíma í afgreiðslu 
og því lauk ekki fyrr en í júní árið 
1991. Þá voru fjórir æðstu menn 
Hafskips dæmdir sekir um brot á 
lögum. 

ÞETTA GERÐIST:  20. MAÍ 1986

Hafskipsmenn í gæsluvarðhald



MERKT VERÐ 998 KR./PK
MERKT VERÐ 1.298 KR./PK

MERKT VERÐ 1.498 KR./KG
MERKT VERÐ 1.998 KR./KG

MERKT VERÐ 887 KR./PK
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég var á ráðstefnu 
um fækkun svína. 
Gettu hvað var í 

matinn?

Svína-
kráin

Hvað er 
þetta 
Mjási?

HARÐUR! Þú vilt ekki 
vita það!

Ertu að sofna 
Palli?

Nei, en 
þú?

Alls 
ekki.

Heyrðu! 
Förum hring 
um hverfið!

Ertu bilaður? Það 
er komið fram 
yfir miðnætti! 

Við værum þeir 
einu á götunni! 

Þetta er …

... besta hug-
mynd sem þú 
hefur nokkurn 
tímann fengið!

Nóttin 
bíður 
okkar!

Þetta er nafn-
spjaldið mitt.

... Besti...
... köttur...
... í heimi...

Það er ég.

Hannes, 
vaknaðu! Heyrðirðu 

lætin?
Hvaða 
læti?

Þetta var svona 
klór-klór, skruðn-
ingur-Á! Leikfanga-
drasl! Vatnsbuna 
og svo sturt!

Hvað 
heldurðu 
að þetta 

hafi 
verið?

Tvíhöfða blóðsuga 
utan úr geimn-
um sem var að 
brjótast inn?

Hvað 
horfirðu 
eiginlega 
á margar 

teiknimyndir 
á dag?

Þar sem ég fékk að fylgja Eurovision-
hópnum til Moskvu verð ég að segja 
aðeins frá þessu ánægjulega úrslita-

kvöldi síðasta laugardag í Ólympíuhöllinni. 
Flytjendur og höfundar settust í græna 
herbergið eftir vel heppnaðan flutning, 
en við vorum sjö manns sem sátum í yfir-
gengilega stórum salnum, umkringd fólki 
alls staðar að.

Eftir spennufall þriðjudagsins, þegar 
Ísland var síðast til að vera tilkynnt áfram 

í úrslit, hélt maður að 
ekkert gæti komið sér úr 
jafnvægi. Það var þó ekki 
raunin því magapínan gerði 
fljótt vart við sig þegar 
stigagjöfin hófst og fyrstu 
tvö löndin gáfu Íslandi ekki 
svo mikið sem eitt stig. Hugur-
inn fór á flug og það hvarflaði 

strax að mér að þarna ættu 

bankahrunið og Icesave-deilan hlut að máli 
– nú þyldi enginn Ísland lengur. Það leið 
þó ekki á löngu þar til stigin fóru að rúlla 
inn og Bretar gáfu okkur meira að segja 
átta stig. Við fámenni íslenski hópurinn 
réðum okkur ekki fyrir gleði í hvert sinn 
sem Ísland fékk stig og hrópuðum og veif-
uðum litlum fánum eins og við ættum lífið 
að leysa. 

Eftir því sem leið á stigagjöfina fór fólk-
ið í kringum okkur að sjá í hvað stefndi, 
fór að klappa með og óska okkur til ham-
ingju. Þegar úrslitin lágu fyrir voru það 
stoltir Íslendingar sem gengu með fánana 
sína í gegnum höllina til að óska keppend-
unum til hamingju. Besta árangri Íslands 
í Eurovision frá upphafi hafði verið náð, 
heillaóskir bárust að heiman og það voru 
ófá gleðitár sem féllu. Allir voru sáttir við 
norskan sigur og gleðin var í algleymingi – 
Ísland var orðið næststórasta land í heimi. 

Eurovision-gleði í algleymingi

NOKKUR ORÐ
Alma 

Guðmundsdóttir

Tilboðið gildir til 24.maí

Framhalds aðalfundur 
Hestamannafélagsins Fáks

Framhalds aðalfundur Hestamannafélagsins Fáks verður haldinn 
3. júní nk. í félagsheimili Fáks. Fundurinn hefst kl. 20:00 og eru 
félagsmenn hvattir til að mæta.

Dagskrá: Breytingar á lögum félagsins.

Strax eftir framhalds aðalfundinn verður kynning á breyttu 
deiliskipulagi á horni Breiðholtsbrautar og Vatnsveituvegar.

Stjórn Hestamannafélagsins Fáks

TORTILLA
VEISLUBAKKI

EÐALBAKKI

LÚXUSBAKKI

DESERTBAKKI

GAMLI GÓÐI

TORTILLA OSTABAKKI

30 bitar

30 bitar

20 bitar

20 bitar

20 bitar

50 bitar

Fyrir 10 manns

ÁVAXTABAKKI

FERSKT 
EINFALT & 
ÞÆGILEGT
PANTAÐU SÓMA VEISLUBAKKA

Pantaðu í síma 

565 6000
eða á www.somi.is

Frí heimsending*
Hver samlokubakki er hæfilegur fyrir fjóra eða fimm.

*Frí heimsending gildir aðeins ef pantaðir eru 4 eða fleiri bakkar.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Miðvikudagur 20. maí 2009 

➜ Tónleikar
20.00 Í Kristskirkju, Landa-
koti, verða haldnir tónleikar 
í tilefni af því að 20 ár eru 

síðan Jóhannes Páll 2 
páfi heimsótti Ísland. 
Kórar Kristskirkju og 
St. Jósefskirkju munu 

flytja verk eftir 
m.a. Mozart og 
Bach. Aðgangur er 

ókeypis og allir velkomnir.
20.00 Kór Flensborgarskóla verður 
með tónleika í Hamarssal Flensborgar-
skólans, við Hringbraut í Hafnarfirði. 
Efnisskráin er fjölbreytt og við allra hæfi 
en þar er meðal annars að finna nýtt 
verk eftir Hildigunni Rúnarsdóttur.
20.00 Tónleikaröð Félags íslenskra 
tónlistarmanna í Norræna húsinu við 
Sturlugötu. Finnsku einleikararnir Harri 
Lidsle, á túbu, og Kyoko Matsukawa, á 
píanó, flytja verk eftir finnsk og íslensk 
tónskáld.
21.00 Hópur tónlistar-
manna mun koma saman 
á Rósenberg við Klappar-
stíg og flytja bandaríska 
Suðurríkjatónlist. Meðal 
þeirra verða Kristjana 
Stefánsdóttir, Guðrún 
Gunnarsdóttir, Andrea 
Gylfadóttir, Hannes Frið-
bjarnarson og Ómar Guðjónsson.

➜ Sýningar
Stefanía Jörgensdóttir hefur opnað mál-
verkasýningu í Turninum við Smáratorg 
í Kópavogi. Opið alla virka daga kl. 9-16.
Ketill Larsen hefur opnað sýningu á 
Mokka við Skólavörðustíg 3a þar sem 
hann sýnir akrýl-málverk. Opið alla daga 
kl. 9-18.30.

➜ Dansleikir
Funkagenda verður á London/Reykja-
vík við Tryggvagötu. Einnig koma fram: 
Ghozt, Casanova, Mr. Mojo. Húsið 
opnar kl. 23.

➜ Fyrirlestrar
20.00 Kristbjörg Krist-
mundsdóttir jógakennari 
verður með fyrirlestur, 
hugleiðslu og spjall 
um þær miklu 
umbreytingar sem 
ríkja í samfélaginu. 
Fyrirlesturinn fer 
fram að Lauga-
vegi 51, enginn 
aðgangseyrir og allir 
velkomnir.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

Í kvöld mun einn áhugaverðasti túbuleikari Evrópu, 
Finninn Harri Lidsle, leika ásamt japanska píanóleik-
aranum, Kyoko Matsukawa, á tónleikum FÍT í Nor-
ræna húsinu. Þeir frumflytja nýtt tónverk eftir Mist 
Þorkelsdóttur, sem nefnist Njörður, en annars bland-
aða efnisskrá með verkum eftir finnsk og íslensk 
tónskáld sem ýmist eru skrifuð fyrir einleikstúbu, 
píanóeinleik eða bæði hljóðfærin.

Tónleikarnir verða endurteknir í Laugarborg í 
Eyjafjarðarsveit á sunnudaginn kemur kl. 15.

Harri Lidsle hefur getið sér orðstír á alþjóðleg-
um vettvangi fyrir að vinna náið með tónskáldum 
og vinna þannig markvisst að uppbyggingu nýrra 
tónbókmennta fyrir túbuna. Hann er þekktur fyrir 
óvenjulegan og spennandi flutning og hefur leik-
ið einleik með hljómsveitum víða um heim. Harri 
starfar í Sinfóníuhljómsveitinni í Lahti og er vinsæll 
kennari og leiðbeinandi. 

Kyoko nam píanóleik í Tókýó, Búdapest og Basel. 
Hún hefur unnið til verðlauna í Evrópu og komið 

fram sem einleikari og í samleik vítt og breitt. Hún 
hefur starfað í Lahti síðan 2003.

Tónleikarnir í Norræna húsinu og Laugarborg eru 
í samstarfi við Finnska einleikarafélagið – Suomen 
Solistiyhdistys – og styrktir af Norræna menningar-
sjóðnum.  - pbb

Túbutónlist í Mýrinni

HARRI OG KYOKO 

Ranghermt var í frásögn af 
frumsýningu Óperu Skagafjarð-
ar á Rígoletto föðurnafn Þórhalls 
Barðasonar sem fer með titilhlut-
verkið, trúðinn illskeytta, sem 
fær makleg málagjöld í því mikla 
drama.

Eru hlutaðeigendur beðnir vel-
virðingar á þessum mistökum. 

Leiðrétting

Þriðja kvöldið í heimildarmynda-
röð sem myndlistarmaðurinn Yrsa 
Roca Fannberg stendur fyrir í 
Nýlistasafninu verður í kvöld, 20. 
maí, klukkan 20 en þá verða mynd-
irnar Santiago eftir João Moreira 
Salles og Sarajevo Film Festi-
val eftir Johan van der Keuken 
sýndar.

João Moreira Salles Santiago var 
einkaþjónn á æskuheimili bras-
ilíska leikstjórans Joao Moreira 
Salles. Santiago lét sig dreyma um 
að tilheyra evrópsku menningar-
elítunni, sem hann fylgdist gaum-
gæfilega með. 

Í mynd sinni reynir leikstjórinn, 
að skilja tilvist Santiago og á sama 
tíma að skoða heimildarmyndagerð 
sem fyrirbæri og flókin tengsl sín 

við látinn einkaþjón sinn. Myndin 
er gerð í Brasilíu árið 2006 og tekur 
85 mínútur.

Þá verður sýnd stuttmyndin Afar 
hógvær aðferð og mótmæli gegn 
aðgerðarleysi Evrópu. Johan van 
der Keuken var á kvikmyndahátíð 
í Sarajevo til þess að kynna mynd 
sína og gerði þessa  stuttmynd 
þar. Í myndinni eltir hann stúlku, 
sem sækir hátíðina þegar stríðið 
stendur yfir. 

 Van der Keuken er meistari í 
að skapa myndræn tengsl en skilja 
hugmyndafræðilega glímu eftir í 
huga áhorfandans. Myndin var gerð 
1993 og er fjórtán mínútur.

Nýlistasafnið er við Laugaveg 26 
(gengið inn Grettisgötumegin) og er 
frítt inn á alla viðburði safnsins. 

Heimildarmyndir í Nýló

Auglýsingasími
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Tom Hanks ætlar ekki að leika í 
framhaldi hinnar fimmtán ára 
gömlu Forrest Gump. Orðómur 
hefur verið uppi um að gera 
eigi mynd upp úr framhaldsbók 
Winstons Groom, Gump and Co. 
Hanks hefur nú vísað þessum 
vangaveltum á bug. 

„Við hugsuðum hvort þetta 
gæti gengið upp en okkur fannst 
við vera að endurtaka okkur, 
þannig að við sáum ekki 
ástæðu til að gera 
myndina,“ sagði hann. 

Eric Roth, sem skrif-
aði handritið að For-
rest Gump, viður-
kenndi á síðasta ári 
að hann hefði lokið 
við nýtt handrit að 

framhaldsmynd degi fyrir hryðju-
verkaárásirnar í New York 2001. 
Eftir að hafa sest niður með 
Hanks og leikstjóranum Robert 
Zemeckis skömmu eftir árás-
irnar ákváðu þeir að hætta við 
framleiðsluna vegna slæmrar 

tímasetningar. „Heimurinn hafði 
breyst. Núna hefur reyndar langur 

tími liðið en kannski er bara 
best að hreyfa ekki við 

sumum hlutum,“ 
sagði Roth.

folk@frettabladid.is

> TILBÚIN Í HJÓNABAND

Söngkonan og kyntáknið Nicole 
Scherzinger úr Pussycat Dolls segist 
vera tilbúin að ganga upp að altarinu. 
Hún vill að kærastinn, Formúlukapp-
inn Lewis Hamilton, biðji hennar í 
sumar. „Stelpurnar úr hljómsveitinni 
geta verið brúðarmeyjar. En fyrst 
verð ég að trúlofa mig. Júlí væri 
góður mánuður til þess,“ segir 
Nicole en þau Hamilton hafa 
verið saman síðan 2007.

Sígildir rokkslagarar munu 
hljóma í Laugardalshöll 5. 
júní þegar landslið söngv-
ara stígur á svið og syngur 
lög með Bítlunum, Led 
Zeppelin, U2, Oasis og fleiri 
böndum.

Tónlistarveislan, sem Hr. Örlygur 
stendur fyrir, ber yfirskriftina Cir-
cus Rokk og ról. Þar flytur hljóm-
sveitin Dúndurfréttir rokkslagara 
síðustu fimm áratuga með flytj-
endum á borð við Bítlana, Oasis, 
Led Zeppelin, The Doors, U2, Pink 
Floyd, The Clash og Neil Young. 
Dúndurfréttir hafa í gegnum árin 

spilað lög með Pink Floyd, Zeppelin 
og fleiri böndum við miklar vin-
sældir og ætti hljómsveitin því 
ekki að lenda í neinum vandræðum 
í Höllinni. 

Margir af fremstu rokksöngvur-
um þjóðarinnar koma fram með 
hljómsveitinni og syngja mörg af 
uppáhaldslögum sínum, þar á meðal 
Eiríkur Hauksson, Helgi Björns-
son, Páll Rósinkranz, Daníel Ágúst, 
Björn Jörundur, Magni, Krummi og 
Stones-tribute bandið.

„Þetta leggst rosavel í mig. Þarna 
verða frábærir söngvarar og frábær 
lög sem verða tekin. Þetta verða 
hátt í fimmtíu lög og alveg þriggja 
tíma geðveiki og partí í Höllinni. 
Þetta verður geðveikt stuð,“ segir 

Krummi. „Ég valdi mín uppáhalds 
þekktu lög sem mér finnst gaman 
að syngja, með The Doors, T. Rex, 
Black Sabbath og ZZ Top. Þetta er 
tónlist sem ég hrærist mikið í og 
þetta verður ógeðslega gaman.“ 

Svo gæti farið að tónleikarnir 
yrðu einu stórtónleikar sumarsins 
vegna efnahagsástandsins og því 
um að gera fyrir fólk að nýta tæki-
færið. „Það kæmi mér ekki óvart 
eins og staðan er í dag og þess 
vegna ætti fólk að kaupa sér miða,“ 
segir Krummi og lofar gríðarlegri 
stemningu. 

Miðaverð á tónleikana er 2.900 
kr. í stæði og 3.900 í stúku og hefst 
miðasalan á morgun á Midi.is. 

freyr@frettabladid.is

Sígild rokkveisla í Höllinni
ROKKARAR Daníel Ágúst, Krummi, Páll Rósinkranz og félagar úr hljómsveitinni Dúndurfréttum sem taka þátt í rokkveislunni í 
Höllinni 5. júní. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Hljómsveitin Foreign Monkeys, 
sem vann Músíktilraunir 2006, 
heldur ferna útgáfutónleika til að 
fagna sinni fyrstu plötu, sem kom 
út fyrir skömmu. Fyrstu tvennir 
tónleikarnir verða í heimabæ 
sveitarinnar, Vestmannaeyjum, í 
kvöld. Fyrst stíga piltarnir á svið 
klukkan 19 og spila fyrir alla ald-
urshópa en klukkan 22 spila þeir 
fyrir eldri aldurshópa. Hljómsveit-
in Súr hitar upp. Síðari útgáfutón-
leikarnir verða á Sódómu Reykja-
vík 27. maí. Þeir tónleikar verða 
einnig tvennir, klukkan 18 og 22. 
Miðaverð á tónleikana er 500 krón-
ur auk þess sem hægt verður að 
kaupa plötuna á 1.500 krónur. 

Fagna sinni 
fyrstu plötu

TOM HANKS Hanks 
ætlar ekki að leika 
Forrest Gump á 
nýjan leik þrátt fyrir 
orðróm þess efnis.

Mel Gibson, ástralska stórstjarn-
an, er búinn að festa sig kirfilega 
í kastljósi fjölmiðlanna. Leikar-
inn, sem sjaldan eða aldrei sást 
á síðum slúðurblaðanna heldur 
kaus frekar rólegt líf með konu 
sinni og sjö börnum, er nú á hvers 
manns vörum í Bandaríkjunum 
og þó víðar væri leitað. Vefsíðan 
TMZ greindi nefnilega frá því í 
gær að Gibson ætti von á sínu átt-
unda barni með rússnesku hjákon-
unni, Oksana Grigorieva. Hún ku 
vera komin þrjá mánuði á leið og 
samkvæmt heimildum vefsíðunnar 
hefur Ástralinn þegar fært konu 
sinni og hinum börnunum sjö þessi 
tíðindi.

Þar sem Gibson er kaþólikki af 
gamla skólanum gera fjölmiðlar 
því skóna að hann hyggist festa ráð 
sitt að nýju með rússnesku popp-
stjörnunni. Enda ekkert sérstak-
lega vel liðið innan kirkjunnar að 
fylgismenn hennar eignist börn í 

lausaleik. Þetta hefur þó ekki feng-
ist staðfest né heldur væntanleg 
barnseign en því hefur þó heldur 
ekki verið vísað á bug. Það eina 
sem talsmaður Gibson vildi láta 
hafa eftir sér í samtali við afþrey-
ingafréttastöðina E!-online var að 
menn skyldu bara fylgjast grannt 
með.

Talið er líklegt að skilnaður 
Mel og Robyn Gibson eigi eftir 
að verða sá dýrasti í sögu Holly-
wood. Robyn hefur nánast alfar-
ið séð um barnauppeldið á meðan 
Gibson hefur sinnt sinni vinnu sem 
kvikmyndaleikari en afurðir hans 
hafa malað gull í miðasölu og því 
á Robyn nokkurt tilkall til auðæva 
hans.

Gibson barnaði hjákonuna

Endurhljóðblönduð útgáfa af lag-
inu Geimþrá með Mammút er 
komið út. Drengir sem kalla sig 
Red Lights bjuggu til nýju útgáf-
una. Þeir heita réttu nafni Ingi 
Már Úlfarsson og Jóhann Bjark-
ason og hafa gert hiphop-tónlist í 
mörg ár. Nýjasta verkefni þeirra er 
vinna við væntanlega plötu Erpar 
Eyvindarsonar og Emmsjé Gauta. 

Í ágúst síðastliðnum gaf Record 
Records út aðra plötu Mamm-
út, Karkari, og hefur hún selst í 
tæpum tvö þúsund eintökum hér 
á landi. 

Nýja lagið fylgir einmitt með 
nýju uppplagi af plötunni sem er 
komið í búðir. Það verður einnig 
fáanlegt frítt á Tónlist.is til næsta 
sunnudags.

Geimþrá í nýrri útgáfu

Leikur ekki Forrest Gump

GLEÐILEG TÍÐINDI Mel Gibson og 
Oksana eiga von á barni og talið er 

líklegt að þau gangi í það heilaga innan 
fárra vikna. NORDIC PHOTOS/GETTY
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Skólaslit
Skólanum verður slitið föstudaginn 22. maí kl. 14 í Íþróttahúsi FB 
við Austurberg.

Allir nemendur sem ljúka eftirtöldum prófum fá skírteini
afhent við skólaslitin:
Handíðabraut
Skiptinemar
Burtfararprófi  á rafvirkjabraut
Burtfararprófi  á húsasmiðabraut
Burtfararprófi  á snyrtibraut
Sjúkraliðabraut
Stúdentsprófi 
Starfsbraut

Æfi ng vegna skólaslitanna verður á miðvikudagskvöldið kl. 18 og 
þurfa allir útskriftarnemar að mæta.

Allir velunnarar skólans eru velkomnir á skólaslitin.

Skólameistari

www.jonogoskar.is Laugavegur 61 / Smáralind / Kringlan
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Stúdentastjarnan og -rósin 2009
fallegar stúdentsgjafir sem fást hjá okkur

14 kt. gull

Stjarnan kr.10.700
Rósin kr.11.800
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NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

L
L
14
14
14
L

NIGHT AT THE MUSEUM 2     kl.  6 - 8 - 10
ANGELS & DEMONS    kl.  6 - 9

L
14

NIGHT AT THE MUSEUM 2 kl.  3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
NIGHT AT THE MUSEUM 2 LÚXUS kl.  3.20 - 5.40
ANGELS & DEMONS     kl.  3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10.50
ANGELS & DEMONS LÚXUS    kl.  8 - 10.50
X-MEN  WOLVERINE     kl.  3 - 5.40 -  8 - 10.20
MÚMÍNÁLFARNIR   kl. 3

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

5%

L
14
12
14
L

NIGHT AT THE MUSEUM 2     kl.  5.40 - 8 - 10.20
ANGELS & DEMONS    kl.  6 - 9
THE BOAT THAT ROCKED     kl.  6 - 9
X-MEN  WOLVERINE     kl.  10
DRAUMALANDIÐ   kl.  6 - 8

SÍMI 530 1919

L
14
14
12
16

NIGHT AT THE MUSEUM 2 kl.  5.40 - 8 - 10.20
ANGELS & DEMONS    kl.  5.30 - 8.30 
X-MEN  WOLVERINE      kl.  5.40 -  8 - 10.20
THE BOAT THAT ROCKED    kl.  5.20 - 8
CRANK 2: HIGH VOLTAGE   kl.  10.40

SÍMI 551 9000

HEIMSFRUMSÝNING!

Þegar ljósin slökkna byrjar fjörið... 
aftur! ... og nú í stærsta safni í heimi!

���CHICAGO TRIBUNE ���PREMIERE ���NEW YORK POST

ath. STRANGLEGA BÖNNUÐ BÖRNUM.

Wes Craven er mættur aftur með einhvern 
ROSALEGASTA THRILLER SÍÐARI ÁRA.

LAST HOUSE ON THE LEFT kl.  8 - 10 16 

HANNA MONTANA kl.  8 L

STAR TREK XI kl.  10 7

NIGHT AT THE MUSEUM kl. 8 - 10:10 L

STATE OF PLAY kl. 8 12

OBSERVE AND REPORT kl. 10:10 16

X MEN - ORIGINS WOLVERING kl. 8 14

NEW IN TOWN kl. 8 L

THE UNBORN kl. 10:20 16

STAR TREK XI kl. 10:20 10

THE LAST HOUSE ON THE LEFT kl. 6 - 8 - 10:20 16

THE LAST HOUSE ON THE LEFT kl. 4 - 8 - 10:20 VIP
HANNAH MONTANA           kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:30 L

STAR TREK XI kl. 5:30 - 8 - 10:30 10

NEW IN TOWN kl. 8:20 L

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl.tali kl. 4D - 6D L

OBSERVE AND REPORT kl. 8 - 10:20 16

17 AGAIN kl. 4 - 6 L

I LOVE YOU MAN kl. 10:20 12

MONSTERS VS ALIENS m/ísl.tali kl. 3:40 L

THE LAST HOUSE ON THE LEFT kl. 8 - 10:20 16

JONAS BROTHERS 3D kl. 6(3D) - 8(3D) L

STAR TREK XI kl. 10D 10

HANNAH MONTANA kl. 3:40 - 5:50 - 8 L

ALFREÐ ELÍASSON OG LOFTLEIÐAMYND kl. 5:30D L

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl.tali kl. 4D L

LET THE RIGHT ONE IN kl. 10:20 síð sýn 16

TAKMARKAÐUR SÝNINGARFJÖLDI!

- bara lúxus
Sími: 553 2075

NIGHT AT THE MUSEUM kl. 4, 6, 8 og 10 L

ANGELS & DEMONS kl. 4, 7 og 10 14

STAR TREK kl. 10 10

17 AGAIN kl. 4, 6 og 8 L

“Spennandi, fyndin 
og hraðskreið út í 

gegn! Miklu betri en
Da Vinci Code.”
T.V. - kvikmyndir.is

- M.M.J., kvikmyndir.com

HEIMSFRUMSÝNING

Norðlenska hljómsveitin Best fyrir 
hefur gefið út sína aðra plötu, sem 
nefnist Á augnabliki...lokar þú 
augunum. Á plötunni er sungið um 
hið mannlega í eðli okkar og lífs-
hringurinn dreginn upp frá vöggu 
til grafar. Á meðal gesta á plötunni 
eru Matti Papi, Eyþór Ingi sigur-
vegari úr Bandinu hans Bubba og 
Rúnar Júlíusson, sem söng þarna 
sitt síðasta lag sem hefur verið 
gefið út, Ég þrái að lifa.

Best fyrir hefur starfað frá árinu 
1995 með þá Elmar Sindra Eiríks-
son og Brynjar Davíðsson í farar-
broddi. Í dag eru einnig í sveitinni 
þeir Sverrir Þorleifsson, Bergþór 
Friðriksson og Guðmundur Pálma-
son. Að auki er harmonikkuleikar-
inn Hans Guðmundsson gestur í 
nokkrum lögum á plötunni, sem er 
fáanleg í 12 Tónum. Upptökumaður 
var Gunnlaugur Helgason, bassa-
leikari Papanna. 

Mannlegir söngvar
BEST FYRIR Hljómsveitin Best fyrir hefur gefið út sína aðra plötu, sem nefnist Á 
augnabliki … lokar þú augunum.

Jónsi í Sigur Rós hefur endur-
hljóðblandað lag Depeche Mode, 
Come Back, 
sem er að 
finna á nýj-
ustu plötu 
sveitarinn-
ar Sounds 
of the 
Universe. 
Lagið verð-
ur að finna 
á B-hlið 
smáskífu 
sem verður 
gefin út á 
sjö tommu 
vínyl með 
laginu 
Peace. 
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
Jónsi endurhljóðblandar lög eftir 
aðra því fyrir nokkru átti hann 
lag á vínyl-útgáfu smáskífunnar 
Seoul með hljómsveitinni Ami-
ina.

Á meðal annarra sem hafa 
endurhljóðblandað lög Depeche 
Mode eru Air, Goldfrapp, DJ 
Shadow og MGMT, sem gerði 
nýverið eigin útgáfu af laginu 
Fragile Tension af Sounds of the 
Universe.

Jónsa-útgáfa 
af Depeche

JÓNSI Jón Þór Birgisson 
hefur endurhljóðbland-
að lag Depeche Mode, 
Come Back.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þeir Arnar Már Brynjars-
son og Gunnar Anton 
Guðmundsson duttu heldur 
betur í lukkupottinn þegar 
þeir unnu Stuttmyndadaga 
Reykjavíkur í fyrra. Þeir 
fengu nefnilega farseðil 
á kvikmyndahátíðina í 
Cannes sem nú fer senn að 
ljúka.

„Við erum komnir heim aftur, 
skaðbrenndir og eldrauðir í fram-
an,“ segir Arnar Már í samtali 
við Fréttablaðið. Hann átti varla 

orð yfir ferðina til Frakklands, 
sagði hana hafa verið stórkost-
lega. „Þetta var algjört ævintýr 
og alveg svakalegt, maður er nán-
ast orðlaus,“ segir Arnar, sem var 
með stjörnurnar í augunum. Kvik-
mynd þeirra, Hux, tók þátt í svo-
kölluðu Stuttmyndahorni en þar 
gefst efnilegum kvikmyndagerð-
armönnum tækifæri til að kynna 
verk sín fyrir fólkinu í bransanum. 
„Okkur var tekið alveg ágætlega, 
vorum bara litlir saklausir strákar 
frá Íslandi og það vakti einhverja 
athygli. Okkur var annars sagt að 
við gætum síðan fengið tölvupóst 
eftir fimmtán ár út á þetta.“

Og ekki er hægt að sleppa kvik-

myndagerðarmanninum unga án 
þess að spyrja hann út í stjörnurn-
ar sem eru þarna á sveimi á hverju 
götuhorni. „Við sáum Quentin Tar-
antino og einhverjar leikkonur úr 
Aðþrengdum eiginkonum,“ segir 
Arnar. Hápunkturinn í stjörnuleit-
inni var hins vegar þegar Francis 
Ford Coppola, bandaríska goðsögn-
in, rakst á Arnar út á miðri götu. 
„Við vorum einmitt að tala um 
hann þegar þetta gerðist, ég átt-
aði mig hins vegar of seint og var 
því ekkert að hlaupa á eftir honum 
til að taka mynd,“ segir Arnar og 
hlær, enda kannski ekki hægt að 
tala um náin kynni leikstjóranna 
tveggja. freyrgigja@frettabladid.is

SKAÐBRENNDIR Í CANNES
FYRIR FRAMAN HLIÐIÐ Þeir Arnar Már og Gunnar Anton ásamt Hirti Atla Guðmundssyni og Hlyni Björnssyni. Þeir Júlíus Kemp, 
Ingvar Þórðarson og Gísli Gíslason voru síðan með þeim frá Kvikmyndafélagi Íslands.

Weirdcore, sem er félagsskapur íslenskra raftónlistar-
manna, heldur tónleika í Hellinum við Hólmaslóð á 
föstudagskvöld klukkan 21. Fram koma Yagya (Aðal-
steinn Guðmundsson), Anonymous (Tanya og Marlon 
Pollock) og Biogen (Sigurbjörn Þorgrímsson). 

Tónleikarnir eru hluti af stofutónleikum Lista-
hátíðar Reykjavíkur þar sem hugmyndin er að fólk 
komi í heimsókn til listamanna. Af þessu tilefni verð-
ur aðeins þrjátíu stólum komið fyrir í Hellinum. 
Sigurbjörn segir að raftónlistarsenan á Íslandi sé öll 
að koma til, en Weirdcore hefur verið starfandi í eitt 
og hálft ár. „Fókusinn hjá okkur er meiri á raftónlist 
heldur en danstónlist þótt það séu oft ekki mjög skýr 
skil þar á milli,“ segir hann. „Danstónlist flokkast 
mikið undir house og teknó á meðan við erum með 

meiri jaðarstefnur eins og breakbeat. Þetta er meiri 
hlustunarmúsík en ekta danstónlist.“ - fb

Raftónar í Hellinum

WEIRDCORE Hópur íslenskra raftónlistarmanna verður með 
tónleika í Hellinum á föstudagskvöld. 
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sport@frettabladid.is

TÖLURNAR TALA

Flest skot: FH 23
Flest skot á mark: FH 14
Fæst skot: Þróttur 2
Hæsta meðaleink.: Keflavík 6,91.
Lægsta meðaleink.: Valur 4,54.
Grófasta liðið: Stjarnan 19 brot.
Prúðasta liðið: KR og FH 8 brot.
Flestir áhorfendur: 1826, á leik 
KR og Þróttar.
Fæstir áhorfendur: 829, á leik 
Fram og Fylkis.
Áhorfendur alls: 7952 (1325).
Besti dómarinn: 
Einar Örn Daníelsson og Krist-
inn Jakobsson fengu 7 í eink unn 
fyrir leiki sína í umferðinni.

4-3-3 Sindri Snær Jensson

Guðni Rúnar 
HelgasonAlen Sutej Dennis Danry

Guðjón Árni 
Antoníusson

Almarr Ormarsson Símun Samuelsen
Steinþór F. Þorsteinsson

Hörður Sveinsson
Arnar Már BjörgvinssonSveinbjörn Jónasson

1.770.0
ÞÚ TALDIR RÉTT:
1,77 MILLJARÐAR
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FÓTBOLTI Frábær og söguleg byrj-
un Stjörnumanna er saga fyrstu 
þriggja umferða Pepsi-deildar karla 
enda er liðið með fullt hús og 4 
mörk að meðaltali í leik. Þeir bjart-
sýnustu í Garðabæ eru örugglega 
farnir að dreyma um titlabaráttu 
í sumar og sagan styður einmitt 
slíka Íslandsmeistaradrauma. 

Stjarnan er sjöunda liðið sem 
nær að skora 10 mörk eða meira í 
fyrstu þremur umferðunum síðan 
efsta deild karla innihélt fyrst tíu 
lið sumarið 1977. Fimm af hinum 
sex liðunum hafa fagnað Íslands-
meistaratitli um haustið.

Hlutfallið breytist ekki mikið 
þótt lágmarkið sé að hafa skorað 
9 mörk í fyrstu þremur leikjunum. 
Níu af tólf liðum sem hafa afrek-
að slíkt hafa fylgt því eftir með 
Íslandsmeistaratitli og tvö þeirra 
hafa misst naumlega af titlinum og 
enduðu í 2. sæti.

Þetta yrði ekki í fyrsta sinn sem 
Bjarni Jóhannsson færi með nýliða 
beint í toppbaráttu en Fylkismenn 
rétt misstu af titlinum í 18. umferð 
fyrir níu árum, þá undir stjórn 
Bjarna. Þegar Bjarni gerði ÍBV að 
meisturum 1997 og 1998 skoruðu 
Eyjamenn níu mörk í fyrstu þrem-
ur umferðunum.

Bjarni Jóhannsson keppist 
örugglega að halda sínum mönnum 

niðri á jörðinni og besta leiðin til 
þess er að skoða stigatöfluna en 
Stjörnumenn eru bara búnir að 
spila við þrjú neðstu lið deildar-
innar og næstir á dagskránni eru 
Íslandsmeistarar FH.  - óój

Fimm af sex liðum sem skoruðu tíu mörk í fyrstu 3 leikjunum urðu meistarar:

Meistarabyrjun Stjörnumanna?

FRÁBÆR BYRJUN Bjarni Jóhannsson er 
að gera flotta hluti með Stjörnuna.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

NÍU MÖRK EÐA FLEIRI Í 
FYRSTU 3 UMFERÐUNUM:
(frá 1977 til 2008)
11 mörk ÍA 1996  Meistari
11 FH 2005  Meistari
10 Valur 1978  Meistari
10 Valur 1980  Meistari
10 ÍBV 1995  3. sæti
10 FH 2008  Meistari
9 Valur 1987  Meistari
9 ÍBV 1997  Meistari
9 ÍBV 1998  Meistari
9 KR 1999  Meistari
9 FH 2007  2. sæti
9 Keflavík 2008  2. sæti

HEILSA Körfuboltakappinn Helgi 
Jónas Guðfinnsson hefur gefið 
út rafræna bók um mataræði og 
heilsu. Hún er ætluð fólki í bar-
áttunni við aukakílóin og þeim 
sem vilja bæta heilsu sína yfir-
leitt.

„Ég hef starfað í tíu ár sem 
einkaþjálfari og hef því ákveðn-
ar hugmyndir um hvaða leiðir 
á að fara. Þetta er ekki eina 
rétta leiðin enda 
eru margar til. 
En bókin end-
urspeglar mína 
hugmyndafræði,“ 
sagði Helgi Jónas, 
sem hefur gert það 
gott í körfuboltanum í 
Grindavík.

Bókin er gefin út á netinu og 
er á ensku. Helgi Jónas annast 
útgáfuna sjálfur og segist hafa 
starfað að undirbúningi hennar í 
eitt ár. „Það fór dágóð vinna í að 
afla mér upplýsinga og er bókin 
að miklu leyti byggð á rannsókn-
arvinnu. Ég opnaði svo heimasíð-
una síðastliðinn laugardag og þar 

er hægt að kaupa bókina. Það 
skal þó tekið fram að það er 
sextíu daga skilafrestur á bók-

inni ef viðkomandi líkar 
ekki við hana.“

Bókin heitir Your 
Ultimate Fat Loss Syst-
em og má nálgast frekari 
upplýsingar á heimasíðu 
bókarinnar, yourultimat-
efatlosssystem.com. - esá

Helgi Jónas Guðfinnsson gefur út bók:

Körfuboltakappi kenn-
ir fólki að grenna sig

> Atvik umferðarinnar

Þegar Alexander Söderlund innsiglaði ótrúlegan 3-2 sigur 
FH á Breiðabliki með stórglæsilegu marki á lokasekúnd-
um leiksins. Blikar komust í 2-0 í leiknum en FH skoraði 
þrívegis á síðustu 20 mínútum leiksins.

> Bestu ummælin

„Það er kannski leiðinlegt að segja þetta 
en mér fannst þetta vera ásetningur hjá 
honum í leiknum. Hann dæmdi á móti 
okkur eins og hann fengi borgað fyrir það,“ 
sagði Orri Freyr Hjaltalín, fyrirliði Grinda-
víkur eftir 3-2 tap fyrir Fjölni. Hann var afar 
ósáttur við Þorvald Árnason, dómara leiksins.

Óhætt er að segja að Stjarnan haldi áfram að 
gera það gott í Pepsi-deild karla. Liðið er nú eitt 
á toppi deildarinnar með fullt hús stiga og ellefu 
mörk í plús eftir 3-0 sigur á ÍBV í nýliðaslag 
deildarinnar. Stjarnan á þrjá fulltrúa í liði 
umferðarinnar, þeirra á meðal unglinginn Arnar 
Má Björgvinsson sem er markahæsti leikmaður 
deildarinnar með fjögur mörk. Hann hefur þó 
aðeins komið við sögu í leikjunum þremur til 
þessa sem varamaður.

Keflvíkingar hristu af sér slenið eftir 2-0 
tap í Árbænum og lögðu Valsmenn, 3-
0, á heimavelli sínum. Þeir eiga fjóra 
fulltrúa í liði vikunnar. Margir áttu 
von á að liðið myndi spjara sig 
illa án fyrirliðans Hólmars 
Örn Rúnarssonar sem 
verður frá næstu tvo 
mánuðina vegna 

meiðsla en annað kom aldeilis á daginn. Símun 
Samuelsen leysti hans stöðu á miðjunni með 
sóma.

KR og Fylkir gerðu bæði jafntefli í 3. umferð 
en fylgja fast á hæla Stjörnunnar í öðru og þriðja 
sæti deildarinnar.

PEPSI-DEILD KARLA: ÚRVALSLIÐ 3. UMFERÐAR

Stjarnan skín skært í Garðabænum
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+1.270.000.000

Ekki gleyma að vera með, 

fáðu þér miða fyrir klukkan 

fjögur í dag á næsta sölustað 

eða á lotto.is

Þrefaldur fyrsti vinningur stefnir í 

500 milljónir og Ofurpotturinn 

stefnir í 1270 milljónir.

ALLTAF Á MIÐVIKUDÖGUM!
MIÐINN GILDIR 20. MAÍ 2009

A. 12 14 17 21 41 48
B. 05 16 23 36 37 38
C. 07 09 13 22 34 38
D. 03 06 19 24 25 31
E. 11 19 21 25 38 42
F. 01 25 35 36 39 46
G. 18 19 20 23 28 46
H. 22 27 29 39 40 42

Þrefaldur
1. vinningur

KÖRFUBOLTI Guðbjörg Sverrisdótt-
ir, leikmaður í Íslandsmeistara-
liði Hauka í vetur, hefur ákveðið 
að spila með Hamari í Iceland 
Express-deild kvenna næsta 
vetur. Guðbjörg hittir þar fyrir 
Ágúst Björgvinsson, sem þjálfaði 
hana áður hjá Haukum.

„Ég er bara tilbúin að breyta 
til. Það verður samt skrítið að 
spila ekki fyrir Hauka því ég er 
búin að spila fyrir þetta félag 
síðan ég fæddist. Þetta verður 
stór áskorun,“ segir Guðbjörg og 
hún leynir því ekkert af hverju 
hún ákvað að fara í Hamar.

„Ástæðan fyrir því er að Gústi 
er í Hamari. Hann er besti þjálf-
arinn á landinu að mínu mati og 
ég er að fara til að spila undir 
hans stjórn,“ segir Guðbjörg. Hún 
var með 7,8 stig og 4,6 fráköst að 
meðaltali á 21,1 mínútu í leik með 
Haukum í vetur.

„Ég hef ekki hugmynd hvaða 
stöðu ég mun spila. Mér finnst 
gaman að spila alls staðar á vell-
inum,“ segir Guðbjörg og hún er 
bjartsýn á gengi liðsins. „Ég kem 
með sigurhugarfarið úr Haukun-
um og það kemur ekkert annað til 
greina en að reyna að berjast um 
titlana,“ segir Guðbjörg. - óój

Guðbjörg Sverrisdóttir í Hamar:

Vill spila fyrir 
besta þjálfarann

GUÐBJÖRG Lék með Íslandsmeisturum 
Hauka í vetur. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

FÓTBOLTI Steinþór Freyr Þorsteinsson er leikmaður 3. 
umferðar Pepsi-deildar karla að mati Fréttablaðsins. 
Hann hefur átt ríkan þátt í velgengni Stjörnunnar, 
sem er í efsta sæti Pepsi-deildar karla með fullt hús 
stiga og markatöluna 12-1. Hann átti stórleik þegar 
Stjarnan vann 3-0 sigur á ÍBV í nýliðaslag deildar-
innar á sunnudagskvöldið.

Steinþór hefur átt þátt í níu af tólf mörkum Stjörn-
unnar. Hann hefur skorað eitt sjálfur, lagt upp fimm 
önnur með stoðsendingum og átt stóran þátt í undir-
búningi þriggja marka þar að auki.

„Við höfum unnið þessa leiki á þeirri góðu stemn-
ingu sem ríkir í liðinu og vonandi höldum við áfram 
á þeirri braut,“ segir Steinþór. „Aðrir áttu kannski 
ekki von á því að við myndum skora svo mörg mörk 
en það kemur mér ekki á óvart. Við skoruðum mikið 
af mörkum í okkar leikjum í vetur en þá vorum við 
einnig að fá mikið af mörkum á okkur. En eins og 
staðan er í dag er vörnin okkar búin að standa sig 
gríðarlega vel, rétt eins og sóknin. Þetta hefur smell-
passað hjá okkur.“

Stjarnan hefur unnið lið Grindavíkur, Þróttar og 
ÍBV til þessa og fær verðugt verkefni í næstu  umferð. 
Þá mætir liðið Íslandsmeisturum FH í Kaplakrika.

„Við förum í alla leiki til að vinna. Þetta góða gengi 
ætti að gefa okkur aukið sjálfstraust og það sýnir 
okkur að við getum gert þetta. Þeir sem hafa litla trú 
á okkur halda sjálfsagt að bólan muni springa gegn 
FH og að byrjendaheppni okkar þverri. En ég hef 
fulla trú á mínu liði og trúi því að við getum unnið 
hvaða lið sem er ef við höldum rétt á okkar spilum.“

Steinþór hóf feril sinn í Breiðabliki og lék sinn 
fyrsta leik með liðinu árið 2002 en hann verður 23 ára 
gamall í sumar. Hann á samtals að baki 101 leik í deild 
og bikar með Breiðabliki en kom yfirleitt við sögu á 
síðasta tímabili sem varamaður. Bjarni Jóhannsson, 
þjálfari Stjörnunnar, þjálfaði áður Breiðablik og fékk 
Steinþór til að koma til Stjörnunnar.

„Ég er alltaf ánægður þegar þjálfarar sýna mér 
það mikinn áhuga að þeir vilja fá mann í félagið sitt. 
Bjarni þekkir mig og minn leikstíl vel og ég er því 
mjög ánægður.“

Hann hrósaði einnig stuðningsmönnum Stjörnunnar, 
sem hafa látið vel í sér heyra í síðustu leikjum.

„Þeir hafa verið framar mínum vonum. Áhorfend-
um hefur líka fjölgað eftir fyrsta leik, þegar okkur 
byrjaði að ganga vel, og búin er að myndast klíka uppi 
í stúku sem er hrópandi allan tímann. Mér skilst að 
það sé nýtt hjá Stjörnunni. Ég er því afar sáttur við 
stuðningsmennina og vona að þeir haldi þessu áfram.“
 eirikur@frettabladid.is

Við getum unnið alla leiki
Steinþór Freyr Þorsteinsson er leikmaður 3. umferðar að mati Fréttablaðsins. 
Hann hefur verið lykilmaður í liði Stjörnunnar sem trónir á toppi Pepsi-deildar 
karla með markatöluna 12-1. Hann hefur sjálfur átt þátt í níu þessara marka.

FLIKK-FLAKK INNKÖSTIN Löngu innköstin hans Steinþórs hafa 
þegar skilað tveimur mörkum í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sænska úrvalsdeildin
AIK - LdB Malmö 1-2
Dóra Stefánsdóttir skoraði sigurmark Malmö sem 
er á toppi deildarinnar ásamt Umeå.

Norska úrvalsdeildin
Sandefjord - Rosenborg 2-2
Kjartan Henry Finnbogason var á bekknum hjá S.

Þýska úrvalsdeildin
Hamburg - Gummersbach 32-24
Róbert Gunnarsson skoraði tvö mörk fyrir Gumm.
Kiel - Nordhorn 38-27

Ítalska úrvalsdeildin
Benetton Treviso - Bologna 85-77
Jón Arnór Stefánsson lék í fimm mínútur með 
Benetton Treviso en komst ekki á blað.

ÚRSLIT

HANDBOLTI Íslenska kvennalands-
liðið í handbolta vann sinn annan 
sigur í röð á Sviss þegar liðin 
mættust á Selfossi í gær. Liðin 
mættust fyrst í fyrrakvöld og 
eigast svo við í dag klukkan 18.00 
í íþróttahúsinu í Austurbergi.

Ísland hefur unnið báða leikina 
til þessa með tveggja marka 
mun, síðast í gær 31-29. Harpa 
Sif Eyjólfsdóttir skoraði átta 
mörk fyrir Ísland, Hrafnhildur 
Skúladóttir sjö og Íris Ásta 
Pétursdóttir fimm. - esá

Ísland mætti Sviss í gær:

Aftur sigur

HARPA SIF EYJÓLFSDÓTTIR Skoraði átta 
mörk fyrir Ísland í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

06.00 Óstöðvandi tónlist

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Óstöðvandi tónlist

17.45 Rachael Ray 

18.30 The Game  (14:22) Bandarísk gam-
anþáttaröð um kærustur og eiginkonur 
hörkutólanna í ameríska fótboltanum. 

18.55 What I Like About You  (2:24) 
Bandarísk gamansería um tvær ólíkar syst-
ur í New York. Aðalhlutverkin leika Amanda 
Bynes og Jennie Garth. (e)

19.20 Nýtt útlit  (10:11) Hárgreiðslu- og 
förðunarmeistarinn Karl Berndsen veitir 
venjulegu fólki nýtt útlit, allt frá förðun til 
fata. (e)

20.10 Leiðin að titlinum  (1:1) Þáttur þar 
sem áhorfendur fæ tækifæri til að kynnast 
stúlkunum sem taka þátt í Ungfrú Ísland 
2009, sem haldin verður á Broadway föstu-
daginn 22. maí. 

21.00 America’s Next Top Model 
 (9:13) Bandarísk raunveruleikasería þar sem 
Tyra Banks leitar að næstu ofurfyrirsætu. 
Það eru bara sjö stelpur eftir og nú taka 
þær sjálfar við stjórnartaumunum í mynda-
töku. Söngkonan Ciara kíkir í heimsókn og 
gefur stelpunum góð ráð og er síðan með 
þeim í myndatöku.

21.50 90210  (20:24) Bandarísk unglinga-
sería sem slegið hefur í gegn í Bandaríkjun-
um. Kelly hjálpar Donnu að finna stað fyrir 
fatabúð í Beverly Hills. Silver og Dixon halda 
áfram að fást við veikindi hennar og Liam 
og Ethan ná vel saman. Naomi og Annie 
reyna að ná sáttum en þegar pabbi Naomi 
blandast í hneykslismál þá missir hún allt 
traust á Annie.

22.40 Jay Leno  

23.30 Leverage  (5:13) (e)

00.20 Óstöðvandi tónlist

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Púkka  (10:26)

17.55 Gurra grís  (89:104)

18.00 Disneystundin  Alvöru dreki, Sígild-
ar teiknimyndir, Nýi skóli keisarans.

18.54 Víkingalottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.15 Ljóta Betty  (Ugly Betty) Banda-
rísk þáttaröð um ósköp venjulega stúlku 
sem er ráðin aðstoðarkona kvennabósa 
sem gefur út tískutímarit í New York. 

21.00 Svipmyndir af myndlistarmönn-
um - Kirstine Roepstorff  (Portraits of 
Carnegie Art Award 2008) Í stuttum þátt-
um er brugðið upp svipmyndum af mynd-
listarmönnum sem tóku þátt í Carnegie Art 
Award samsýningunni 2008. 

21.10 Óþekktarormur  (Little Devil) (3:3) 
Bresk framhaldsmynd í þremur þáttum. 
Ollie, sem er tíu ára, heldur að ósætti for-
eldra sinna sé honum að kenna og reyn-
ir því að vera þægur. Það breytir engu og 
þá freistar hann þess að halda foreldrum 
sínum saman með alvöruóþægð. 

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Bítlabærinn Keflavík  (2:2) Mynd 
í tveimur hlutum um íslenska poppmenn-
ingu og vöggu hennar í Keflavík. (e)

23.20 Fréttaaukinn  (e)

23.55 Kastljós  (e)

00.30 Dagskrárlok

20.00 Lífsblómið  Í umsjón Steinunnar 
Önnu Gunnlaugsdóttur. Rætt er um dag 
heildrænna meðferða í Mosfellsbæ 21. maí. 
Meðal gesta er skipuleggjandi þeirra, Vigdís 
Steinþórsdóttir. 

21.00 Mér finnst  Þáttur í umsjón Katrín-
ar Bessadóttur, Haddar Vilhjálmsdóttur og 
Vigdísar Másdóttur. Farið er vítt og breitt um 
samfélagið.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

Það gefst frábært tækifæri núna til að sjá á norsku rásunum, NRK 
1 og 2, þekkta breska þætti um tilkomu peninganna. Þeir 
eru fárra ára og fylgdi höfundurinn og umsjónarmað-
urinn þeim eftir með bók, The Ascent of Money, sem 

vakti raunar enn meiri athygli en þættirnir. Hann 
heitir Neil Ferguson og kennir við Harvard. 

Þættirnir eru nokkrir og ég datt inn í þann 
þriðja þar sem grein var gerð fyrir fjármála-

kreppunni í Argentínu. Hrollvekjandi 
lýsing á því hvernig bóla verður til á hús-
næðismarkaði sem springur um síðir og 
slokar í sig allan fjárhagslegan grundvöll í 

samfélagi sem fáum áratugum fyrr var 
sá stöndugast í heimi en þannig 

stóð Argentína á tíma, framar 
Bandaríkjunum. Á einfaldan og ljósan 

hátt með frábærlega hugsuðu myndmáli 
lýsti Ferguson svo falli Argentínu og 

hvernig stöndug millistétt missti allt í verðbólgubáli á örskammri 
stund. Nokkur efnisatriði í þeirri upprifjun voru afar kunnugleg og 

ekki beint þægileg tilfinning að sjá sambærileg einkenni og við 
lifum nú. Þessa þætti á RUV að sýna nema þeim verði smellt 
inn í slottið á Stöð 2 sem Björn Ingi Hrafnsson hefur fyllt að 
undanförnu þegar hann snýr sér að öðru.

Það er athyglisvert hvernig Norsarar keyra þessa röð nú 
misserum eftir að hún var gerð: þættirnir eru á besta tíma 
og endurtekning flutt milli rása. Efniságripi eru vel gerð skil, 
enda er efni þáttanna afar brýnt mönnum okkar daga til 
skilnings á eðli kapítalismans og takmörkunum og þá um leið 

hvernig má varast ýmsar þær skráveifur sem fjármagnsmark-
aðir geta veitt hinum hluta hagkerfisins og um leið 

öllum þorra manna, því þeir eru í raun sáralítill 
hluti hagkerfanna og er sá hlutur stórlega van-

metinn eins og kerlingin sagði um kynlífið 
þegar hún hafði lifað því og var komin á 
aldur.

VIÐ TÆKIÐ PÁLL BALDVIN BALDVINSSON UM PENINGAÞÆTTI

Út fyrir landsteinana 

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Könnuðurinn 
Dóra, Stóra teiknimyndastundin og Bratz

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 Doctors (3:25) 

09.55 Doctors (4:25)

10.20 Extreme Makeover: Home Ed-
ition (10:25) 

11.50 Logi í beinni 

12.35 Nágrannar 

13.00 Hollyoaks (193:260)

13.25 Newlywed, Nearly Dead (7:13) 

13.55 The O.C. (23:27)

14.50 E.R. (13:22) 

15.40 Barnatími Stöðvar 2 Ben 10, Leð-
urblökumaðurinn, Stóra teiknimyndastundin 
og Litla risaeðlan. 

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (4:25) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.35 The Simpsons (15:22) 

20.00 Gossip Girl (16:25) Þættir byggð-
ir á samnefndum metsölubókum sem fjalla 
um líf ungra, fordekraðra krakka sem búa á 
Manhattan í New York.

20.45 Grey‘s Anatomy (22:24) Veik-
indi Izzy hefur sett mark sitt á hópinn og 
með þeim hafa mörkin milli lækna og sjúk-
linga orðið óljósari en áður. Samband Owens 
og Christinu hefur verið stormasamt, en 
Owen er þjakaður af áfallaröskun eftir Íraks-
stríðið. Meredith og Derek reyna að plana 
brúðkaup á milli stríða og fá þau óvænta 
hjálparhönd.

21.30 The Closer (5:15) Brenda Leigh 
Johnson leiðir sérstaka morðrannsókna-
deild innan hinnar harðsvíruðu lögreglu í Los 
Angeles. 

22.15 Oprah  Grammy- og Óskarsverð-
launahafinn Jennifer Hudson er gestur 
Oprhu Winfrey. 

23.00 American Idol (39:40) 

00.00 American Idol (40:40) 

01.40 The Mentalist (14:23)

02.25 Sjáðu 

02.55 Cursed 

04.30 Ong-bak

16.50 Tottenham - Man. City  Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni. 

18.30 Premier League World Nýr þátt-
ur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá 
ýmsum óvæntum hliðum.

19.00 Coca Cola mörkin Allir leikirnir, 
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í 
þessum magnaða markaþætti.

19.30 Markaþáttur Allir leikir umferð-
arinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll 
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

20.25 4 4 2 Heimir Karlsson og Guðni 
Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úr-
valsdeildinni ásamt valinkunnum sérfræðing-
um. Allir leikirnir, öll mörkin og umdeildustu 
atvikin á einum stað.

21.35 Leikur vikunnar 

23.15 Man. Utd. - Arsenal Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

07.00 NBA 2008/2009 - Playoff 
Games Útsending frá leik í úrslitakeppni 
NBA.

14.05 Gillette World Sport 2009 Fjöl-
breyttur íþróttaþáttur þar sem farið er yfir 
það helsta sem er að gerast í íþróttunum úti 
í heimi.

14.35 NBA 2008/2009 - Playoff 
Games Útsending frá leik í úrslitakeppni 
NBA.

16.15 Valero Texas Open Sýnt frá há-
punktunum á PGA mótaröðinni í golfi.

17.10 HSV - Gummersbach  Útsending 
frá leik í þýska handboltanum. 

18.30 Shahktar - Werder Bremen 
Bein útsending frá úrslitaleiknum í Evrópu-
keppni félagsliða.

21.00 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Hver umferð skoðuð í bak og fyrir. 

21.30 NBA Action Í þessum mögnuðu 
þáttum sem slógu í gegn á árum áður verða 
sýnd öll bestu tilþrif vikunnar í NBA körfu-
boltanum.

21.55 Poker After Dark 

22.40 UEFA Cup 2009 Útsending frá úr-
slitaleiknum í Evrópukeppni félagsliða.

00.30 NBA 2008/2009 - Playoff 
Games Útsending frá leik í úrslitakeppni 
NBA.

08.00 Employee of the Month 

10.00 Revenge of the Nerds

12.00 Zathura: A Space Adventure 

14.00 Employee of the Month 

16.00 Revenge of the Nerds 

18.00 Zathura: A Space Adventure 

20.00 Beerfest Gamanmynd um bræður 
sem láta draum sinn rætast og fara til Þýska-
lands á Októberfest.

22.00 Hot Fuzz 

00.00 Irresistible 

02.00 Ice Harvest 

04.00 Hot Fuzz 

06.00 Man in the Iron Mask 

> Kelly Rutherford
„Slúður staðfestir það að aðrir eru að 
fylgjast með þér og þó svo það geti 
vissulega haft neikvæðar afleiðing-
ar er það góð áminning um að við 
getum ekki gert hvað sem okkur 
sýnist.“ 
Rutherford fer með hlut-
verk Lily van der Woodsen 
í þættinum Gossip Girl sem 
sýndur er á Stöð 2 í kvöld. 

18.30 Shahktar – Werder 
Bremen, beint   STÖÐ 2 SPORT

19.40 X-Files   STÖÐ  2 EXTRA

20.15 Ljóta Betty   SJÓNVARPIÐ

20.45 Grey‘s Anatomy   STÖÐ 2

21.00 America’s Next Top 
Model   SKJÁREINN

▼

▼

▼
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

SVT 1

10.05 Jonathan Creek 10.55 Jonathan Creek 
11.45 My Hero 12.15 The Weakest Link 13.00 
EastEnders 13.30 My Hero 14.00 Blackadder Goes 
Forth 14.30 The Weakest Link 15.15 Jonathan 
Creek 16.05 Jonathan Creek 16.55 EastEnders 
17.25 The Weakest Link 18.10 My Hero 18.40 
After You‘ve Gone 19.10 The Inspector Lynley 
Mysteries 20.00 The Chase 20.50 After You‘ve 
Gone 21.20 My Hero 21.50 The Chase 22.40 
Jonathan Creek 23.30 Jonathan Creek

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Kontant 
10.35 Aftenshowet 11.05 Aftenshowet med Vejret 
11.30 Ønskehaven 12.00 Det lille hus på prærien 
12.50 Nyheder på tegnsprog 13.00 DR Update 
- nyheder og vejr 13.10 Boogie Mix 14.00 Pigerne 
Mod Drengene 14.30 Monster allergi 14.55 
Svampebob Firkant 15.15 Isa‘s Stepz 15.30 Skæg 
med tal 16.00 Aftenshowet 16.30 TV Avisen med 
Sport 17.00 Aftenshowet med Vejret 17.30 Hvad 
er det værd? 18.00 Søren Ryge præsenterer 18.30 
Læger for livet 19.00 TV Avisen 19.25 SportNyt 
19.30 Dommeren 20.55 Onsdags Lotto 21.00 
Taggart 23.05 Boogie Mix

10.00 NRK nyheter 10.10 Brennpunkt 11.00 
NRK nyheter 11.05 Berlin, Berlin 11.30 Ansikt 
til ansikt 12.00 NRK nyheter 12.05 Norge rundt 
12.30 Frilandshagen 13.00 NRK nyheter 13.05 
Jessica Fletcher 14.00 NRK nyheter 14.10 Dynastiet 
15.00 NRK nyheter 15.10 Oddasat - nyheter på 
samisk 15.25 Sommerhuset 15.55 Nyheter på 
tegnspråk 16.00 Lille Prinsesse 16.10 Postmann 
Pat - Spesialpakkeservice 16.25 Livet på land-
et 16.35 Mamma Mirabelle viser musikkvideoer 
16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 
Forbrukerinspektørene 17.55 Folk. Mykland reiser 
seg 18.25 Redaksjon EN 18.55 Distriktsnyheter 
19.00 Dagsrevyen 21 19.40 Vikinglotto 19.45 
Sporløst forsvunnet 20.30 Migrapolis 21.00 
Kveldsnytt 21.15 Vår aktive hjerne 21.45 Lov og 
orden. New York 22.25 Spelet om Iran 23.25 
Kulturnytt 

06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Auðlindin
07.10 Morgunvaktin heldur áfram
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Tríó
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar

13.00 Vítt og breitt
14.03 Á tónsviðinu
15.03 Útvarpssagan: Höfuðlausn
15.30 Seiður og hélog
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Pipar og salt
21.10 Út um græna grundu
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Sumarraddir
23.10 Krossgötur
00.07 Næturtónar

10.00 Rapport 10.05 Mäklarna 10.35 Tankens 
fångar 11.05 En ljusglimt i mörkret 11.35 
Oraklen 12.05 Plats på toppen 14.00 Rapport 
14.05 Gomorron Sverige 14.55 Hedebyborna 
15.55 Sportnytt 16.00 Rapport med A-ekon-
omi 16.10 Regionala nyheter 16.15 Go‘kväll 
17.00 Kulturnyheterna 17.15 Regionala nyheter 
17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00 Uppdrag 
Granskning 19.00 Sommer 19.55 Entourage 
20.20 Simma lugnt, Larry! 20.50 Kulturnyheterna 
21.05 Vem tror du att du är? 22.05 Sändningar 
från SVT24 

16.45 Hollyoaks (192:260) 

17.15 Hollyoaks (193:260)

17.40 X-Files (12:24)

18.25 Seinfeld (15:22)

18.45 Hollyoaks (192:260)

19.15 Hollyoaks (193:260)

19.40 X-Files (12:24) Fox Mulder trúir á 
meðan Dana Scully efast er þau rannsaka yf-
irnáttúruleg mál innan FBI. Leynileg öfl reyna 
að hindra leit þeirra að sannleikanum.

20.25 Seinfeld (15:22) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

22.00 Bones (11:26) Dr. Temperance 
„Bones“ Brennan, réttarmeinafræðingur, er 
kölluð er til ráðgjafar í allra flóknustu morð-
málum. Brennan og rannsóknarlögreglu-
maðurinn Booth vinna vel saman en spenn-
an milli þeirra hefur verið að magnast allt 
frá upphafi þáttanna og spurning hvort þau 
komi nokkurn tímann til með að enda uppi 
sem par. 

22.45 Little Britain 1 (4:8) 

23.10 Gavin and Stacey (1:6) Gavin og 
Stacey, sem í upphafi þekktust aðeins í gegn-
um vinnuna, létu til skara skríða og skelltu 
sér á hálfblint stefnumót. Það var ást við fyrst 
sýn og verður því ekki aftur snúið, hvort sem 
vinum þeirra líkar betur eða verr.

23.40 Auddi og Sveppi 

00.10 Sjáðu 

00.40 Fréttir Stöðvar 2 

01.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

▼

Bein útsending 
frá úrslitaþætti 
áttundu þáttaraðar 
American Idol. Það 
eru hinn rokkaði 
Adam Lambert og 
sykursæti Kris Allen 
sem etja kappi og 
syngja í síðasta sinn 
í von um að krækja 
í atkvæði frá banda-
rísku þjóðinni. Hver 
stendur uppi sem 
sigurvegari? Æsi-
spennandi úrslit í 
vinsælasta skemmti-
þætti veraldar.

STÖÐ 2 KL. 23.00

American Idol
Áhorfendur fá hér tækifæri 

til að kynnast stúlkunum 
sem taka þátt í Ungfrú 
Ísland 2009. Í þættinum 
þurfa stúlkurnar að 
leysa skemmtileg 
verkefni og sýna hvað 
í þær er spunnið. Þá 
verður einnig sýnt 
hvað gerist á bak við 
tjöldin og frá undir-
búningi keppninnar í 

ár. Ungfrú Ísland 
verður krýnd á 
föstudaginn 
á Broadway 
og mun 
SkjárEinn 

sýna beint frá 
keppninni. 

VIÐ MÆLUM MEÐ 

Leiðin að titlinum
SkjárEinn kl. 20.10

▼
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BESTI BITINN Í BÆNUM

LÁRÉTT
2. spil, 6. einnig, 8. frostskemmd, 9. 
óðagot, 11. tvö þúsund, 12. einkenn-
is, 14. hopp, 16. í röð, 17. sægur, 18. 
leturtákn, 20. drykkur, 21. lofttegund.

LÓÐRÉTT
1. draugur, 3. kúgun, 4. söfnun, 5. 
angan, 7. kirkja, 10. gilding, 13. hjör, 
15. á kökur, 16. kvk nafn, 19. skst.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gosi, 6. og, 8. kal, 9. fum, 
11. mm, 12. aðals, 14. stökk, 16. gh, 
17. mor, 18. rún, 20. te, 21. óson. 

LÓÐRÉTT: 1. vofa, 3. ok, 4. samskot, 
5. ilm, 7. guðshús, 10. mat, 13. löm, 
15. krem, 16. gró, 19. no. 

„Ég hlakka rosalega til. Það er 
algjör draumur að komast í þetta 
nám,“ segir kvikmyndagerðar-
maðurinn Hlynur Pálmason. Hann 
hefur fengið inngöngu í Danska 
kvikmyndaskólann, þann sama og 
Dagur Kári Pétursson og Rúnar 
Rúnarsson hafa sótt við góðan 
orðstír.

Skólinn er talinn einn sá besti í 
heiminum og aðeins sex upprenn-
andi leikstjórar komast inn í hann 
á tveggja ára fresti. Því er um mik-
inn heiður að ræða fyrir Hlyn, sem 
er 24 ára. „Þetta er langt ferli. Það 
þarf að fara í mörg viðtöl og vinna 
mörg verkefni. Ég þurfti að fljúga 
til Danmerkur þrisvar sinnum,“ 
segir hann. „Fyrst ætlaði ég ekk-
ert að vera neitt stressaður yfir 

þessu en ég viðurkenni að maður 
var orðinn svolítið spenntur þegar 
maður var kominn svona langt. Við 
vorum tvö hundruð fyrst en svo 
enduðum við sex.“

Hlynur, sem hefur búið til tvær 
stuttmyndir á ferli sínum, seg-
ist ekki hafa átt von á að komast 
í skólann, hvað þá í fyrstu tilraun. 
„Ég er búinn að heyra um nemend-
ur sem voru að sækja um í þriðja 
eða fjórða skiptið. Ég var alls ekki 
vongóður fyrr en ég kom í skólann. 
Ég var þarna í viku í vinnubúðum 
og þegar ég hitti kennarana og alla 
var ég vongóður og sá þetta fyrir 
mér gerast.“

Hlynur er frá Höfn í Horna-
firði en er þó ekki ókunnugur 
Danmörku því hann stundaði þar 

ljósmyndanám og var í grunnnámi 
í Evrópska kvikmyndaskólanum á 
Jótlandi í eitt ár. Talar hann því 
dönskuna reiprennandi, sem kemur 
að góðum notum í nýja skólanum. 
Námið hefst þar í byrjun septem-
ber og stendur yfir í fjögur ár. 

Forvitnilegt verður að fylgjast 
með Hlyni feta í fótspor þeirra 
Dags Kára og Rúnars, sem báðir 
teljast á meðal efnilegustu leik-
stjóra okkar Íslendinga. Dagur 
hefur leikstýrt þremur kvikmynd-
um í fullri lengd, þar á meðal Nóa 
albínóa, og Rúnar Rúnarsson, sem 
hefur nýlokið námi sínu í Danska 
kvikmyndaskólanum, var tilnefnd-
ur til Óskarsverðlaunanna fyrir 
stuttmynd sína Síðasti bærinn. 

 freyr@frettabladid.is

HLYNUR PÁLMASON:  FÉKK INNGÖNGU Í DANSKA KVIKMYNDASKÓLANN

Fetar í fótspor Rúnars 
Rúnarssonar og Dags Kára

HLYNUR PÁLMASON Kvikmyndagerðarmaðurinn efnilegi hefur fengið inngöngu í Danska kvikmyndaskólann. Námið hefst í sept-
ember og stendur yfir í fjögur ár. MYND/HILDUR ÝR ÓMARSDÓTTIR

„Það er nú svolítið skemmtilegt 
en við Óli komum til Heidelberg 
fyrir mörgum árum, ung og barn-
laus, og hrifumst mjög af borg-
inni. Töluðum meðal annars um 
að það væri gaman að búa þar. 
Svo haga örlögin því þannig til að 
við erum að flytja þangað mörg-
um árum síðar,“ segir Kristín 
Þorsteinsdóttir, eiginkona Ólafs 
Stefánssonar handboltamanns. 
Þau fjölskyldan kveðja nú Spán 
eftir sex ára dvöl þar sem Ólaf-
ur hefur leikið með Ciudad Real. 
Þau bjuggu í Þýskalandi áður en 
þau héldu til Spánar, að vísu aust-
anmegin, en Kristín segir börnin 
þeirra elstu tvö því vera svolítið 
á heimavelli. „Þau fara í alþjóð-
legan skóla þar sem kennt verður 

á ensku, með spænsku og þýsku 
sem aukafög. Jú, ég hlakka til, 
borgin er ákaflega falleg og við 
fengum gullfallega íbúð, mjög 
stóra og fína, í gamla kjarnanum, 
á þremur hæðum í gömlu húsi. 
Við höfum útsýni til allra átta, 
og við horfum yfir ána Neckar. 
Það er samt líka skrítið að vera 
að kveðja Spán og ég mun sakna 
afslappaða lífsstílsins hér, það 
er svo gott að vera með börn á 
Spáni,“ segir Kristín.

Þjóðhátíðardagurinn, 17. júní, 
mun fara í að taka á móti sendi-
bílnum frá Þýskalandi. „Þá koma 
þýskir félagar keyrandi hing-
að og sækja alla búslóðina. Svo 
verður keyrt með kassana til 
Heidelberg en við fljúgum dag-

inn eftir til Íslands í mánaðarfrí. 
Þar á eftir er það svo Þýskaland.“ 
Ólafur mun leika með Rhein-
Neckar Löwen í Mannheim en 
þau ákváðu að velja Heidelberg 
sem búsetustað enda aðeins tíu 
mínútna ferðalag á milli. Krist-
ín segist sjálf vera spennt fyrir 
borginni en í Heidelberg er einn 
þekktasti háskóli Evrópu. „Leik-
húsið freistar mín svolítið hérna, 
en það býður upp á starfsnám í 
leikmyndahönnun og fleiru 
skemmtilegu. Annars sit ég bara 
úti í sólinni núna og er að reyna 
að herða mig upp í að byrja að 
pakka. Er með 65 kassa úti um 
allt, bóluplast og límband. Þannig 
að heimilið lítur svona ansi hreint 
huggulega út.“ - jma

Flytja til Þýskalands á þjóðhátíðardaginn

ÍBÚÐ Á ÞREMUR HÆÐUM Í MIÐBÆNUM
Fjölskyldan mun leigja íbúð í einu af 
gömlu fallegu húsunum í miðri Heidel-
berg. Kristín segir að nám í leikmynda-
hönnun freisti hennar.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Jú, mér hefur verið bent á þetta. En ég hef 
nú meiri áhyggjur af því að þetta sé líkara 
gamla djassstandardinum Time After 
Time sem Chet Baker gerði frægan. Svo er 
hugsanlega lína þarna úr lagi með hljóm-
sveitinni LCD Soundsystem sem heitir All 
My Friends. Svona er nú popptónlistin,“ 
segir Atli Bollason, hljómborðsleikari 
Sprengjuhallarinnar.

Lag Sprengjuhallarinnar Deus, Bóas og/
eða kjarninn, hefur hljómað nokkuð á 
öldum ljósvakans að undanförnu og 
óneitanlega minnir laglínan nokkuð 
á Mr. Tambourine Man eftir sjálf-
an Bob Dylan. Atli er einmitt höf-
undur Deus, Bóas og/eða kjarn-
inn og aðspurður segist hann ekki 
hafa neinar áhyggjur af því að 
Dylan muni senda sér reikning. 
„Það yrði nú bara einskær gleði ef 
hann hringdi og vildi ræða þetta. 
Við gætum borið saman bækur 
okkar og hann gæti gefið mér 
einhver ‚tips‘. Fyrir dómi held 
ég að leitt yrði í ljós að þarna 

er ekki um stuld að ræða, frekar að lögin 
minni hvort á annað sem er bæði okkur og 
honum til hróss. Við myndum leysa þetta í 
bróðerni,“ segir Atli. 

Hljómborðsleikarinn segist vera hrifinn 
af Dylan en þó ekki eins sjúkur í hann og 

félagar hans í hljómsveitinni, þeir Bergur 
Ebbi og Snorri Helgason. 

Sprengjuhöllin er nýlega komin heim frá 
Þýskalandi þar sem hún spilaði fyrir troð-

fullu húsi í Berlín og góðan orðstír. Í 
kjölfarið hefur sveitinni boðist að 

spila á tónlistarhátíðum í Þýska-
landi en þar ber vel í veiði því 
Bergur Ebbi verður einmitt 
búsettur í Þýskalandi í sumar. 
Þannig að Sprengjuhöllin mun 
ekki spila eins mikið á Íslandi 
og efni standa til heldur æfa 
nýtt efni. Auk þess sem þeir 
eru nú sveittir við að lesa 
alfræðiorðabækur um rokktón-
list því fyrir dyrum stendur að 
keppa í Popppunkti Dr. Gunna 
og Felix Bergssonar.  - jbg

Óttast ekki reikning frá Dylan

ATLI BOLLASON Lag hans 
Deus, Bóas og/eða kjarninn 
minnir á Mr. Tambourine 
Man en einnig lög með Chet 
Baker og LCD Soundsystem.

„Vegamót eru klárlega með 
besta bitann í bænum, ég hef 
farið þangað lengi og svo er 
útiaðstaðan alveg frábær í 
þessu góða veðri. Svo finnst mér 
maturinn flottur og góður og 
andrúmsloftið þægilegt.“

Ásdís Halldórsdóttir, kennari hjá Hreyf-
ingu.

Að venju sleiktu höfuðborgarbúar 
sólina á Austurvelli í gær. Veitinga-
staðirnir voru þétt setnir og þar 
mátti meðal annars sjá óperusöngv-
arann Garðar Thor Cortes og Einar 
Örn Einarsson rifja upp gamla tíma 
en þeir eru auðvitað betur þekktir 
sem tvíeykið Nonni og Manni. 
Þar skammt frá sátu Andri Snær 
Magnason, höfundur Draumalands-

ins, og Matthías 
Imsland, 
forstjóri Iceland 
Express, ásamt 

barnsmóður 
þess síðast-
nefnda.

Það vakti 
athygli, við stefnuræðu forsætisráð-
herra, að tveir sem fluttu framsögu 
eru fyrrum pistlahöfundar Frétta-
blaðsins. Sigmundur Ernir Rúnars-
son talaði fyrir Samfylkingu og svo 
Guðmundur Steingrímsson fyrir 
Framsókn. Það vantaði bara Þráin 
Bertelsson til að fullkomna þrenn-
una. Þeir sem rýna í ræður og eru 
vel að sér í íslenskri stjórnmála-
sögu lyftu brúnum þegar 
fraseringar Guðmundar og 
tónn, jafnvel fas, tóku að 
minna á Guðna Ágústs-
son. En þá má hafa 
í huga að átrúnað-
argoð Guðna var 
einmitt Steingrímur 
Hermannsson, faðir 
Guðmundar. 

FH-Mafían var að vonum ánægð 
með sína menn eftir ótrúlegan leik 
FH og Blika í Kópavogi en þá skoraði 
Norðmaðurinn Alexander Söderlund 
magnað mark á ögurstundu. Þráður 
á spjallsíðu áhangenda FH-liðsins 
ber einfaldlega yfirskriftina: „Ég elska 
þig Alexander Superlund“ og Heiðar 
Örn í Botnleðju, sem farið hefur fyrir 
söngdeild stuðningsmanna, skaut 
þegar inn texta sem á án efa eftir að 
hljóma á næstu leikjum FH-liðsins: 

La det swinge Alex Söderlund, 
La det swinge Alexander Söderlund 
woop hai hoooopp 
La det swinge Alex Söderlund
 - fgg, jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1 Þrjú tonn.

 2 Stjarnan.

 3 Vonbrigði.

Skipholti 50b • 105 Reykjavík



OPNIR KYNNINGARFUNDIR
MEISTARANÁM 
Í  V I Ð S K I P T A D E I L D  H R

ALÞJÓÐLEG SÝN – FRAMSÆKIÐ FÓLK – SKAPANDI UMHVERFI

Viðskiptadeild HR starfar í nánu samstarfi við erlenda háskóla og hefur sterk tengsl við atvinnulífið. 
Við val á kennurum, sem flestir koma frá þekktum erlendum háskólum, er lögð áhersla á framúr-
skarandi fræðilega þekkingu, góða kennsluhæfileika ásamt fjölþættri reynslu úr atvinnulífinu. Mark-
miðið er að útskrifaðir nemendur verði gerendur, greinendur og gagnrýnendur. Þessu markmiði er 
náð með jafnvægi á milli hagnýtra og fræðilegra verkefna í náminu.

• MSc Í ALÞJÓÐAVIÐSKIPTUM, kl. 16:00
• MSc Í EVRÓPUFRÆÐUM Í SAMSTARFI VIÐ LAGADEILD HR, kl. 16:00
• MSc Í FJÁRMÁLUM FYRIRTÆKJA, kl. 17:00
• MSc Í REIKNINGSHALDI OG ENDURSKOÐUN,  kl. 17:30
• MSc Í STJÓRNUN REKSTRARBÓKHALDS, kl. 17:30

Nemendur í meistaranáminu verða á staðnum til skrafs og ráðagerða. 
Boðið verður upp á léttar veitingar.

Staður: Háskólinn í Reykjavík, Ofanleiti 2, stofu 201
Stund: Miðvikudagurinn 20. maí kl. 16:00 

Viðskiptadeild HR býður til eftirfarandi kynningarfunda í dag 20. maí:

H Á S K Ó L I N N  Í  R E Y K J AV Í K
 R E Y K J A V I K  U N I V E R S I T Y

Rúmur helmingur stærstu fyrirtækja á Íslandi ætlar að ráða í ný störf á þessu ári. Þar af reikna 
80% þeirra með að ráða í framtíðarstarf og 70% þeirra ætla að ráða fólk til sumarstarfa. Þetta 
kemur fram í nýrri skoðanakönnun sem Atvinnuþjónusta Háskólans í Reykjavík hefur látið gera.
Algengasta fræðasviðið sem fyrirtæki leita nú að er viðskiptafræði (56%).
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Kolbeins 
Óttarssonar Proppé

Í dag er miðvikudagurinn 20. 
maí, 140. dagur ársins. 

3.57 13.24 22.54
3.19 13.09 23.02

Sjaldan eða aldrei hefur verið 
meiri eftirspurn eftir því sem 

stjórnmálamenn hafa að segja. 
Á þessu blíðviðriskvöldi sat fólk 
við sjónvarp og útvarp og beið 
eftir leiðsögn þeirra. Grillin voru 
köld, krokketsettin lágu óhreyfð 
og hnitspaðarnir með. Allir voru 
inni að hlýða á þær lausnir sem 
okkur voru boðnar, þær leiðir 
sem þjóðin myndi fara sameinuð 
að baki þeim stjórnmálamönn-
um sem vissulega gera sér grein 
fyrir mikilvægu hlutverki sínu. 
Næstum því.

Í eldhúsdagsumræðunum áttu 
öll svörin að fást. Í sól og sumar-
yl mættu þingmennirnir okkar í 
vinnuna sína – í stað hins langa 
sumarfrís sem þeir hafa alltaf 
átt – prúðbúnir – sumir vissulega 
bindislausir – og gáfu þjóðinni 
það leiðarhnoð sem hún mun elta 
út úr vandanum. Lausnin er ljós, 
eins og einhver ímyndarfræð-
ingurinn fann upp einhvern tím-
ann í auglýsingu og þáði eflaust 
milljónir fyrir.

EITTHVAÐ var þó djúpt á þeirri 
leiðsögn sem þjóðin beið eftir. 
Gömlu jálkarnir voru nokkuð 
samkvæmir því handriti sem 
farið hefur verið eftir um ára-
tugaskeið á þinginu. Sumir voru 
þó settlegri en þeir eiga vana 
til, enda komnir í ný hlutverk, 
og aðrir virtust ekki átta sig á 
nýrri stöðu sinni fjarri ráðherra-
stólunum. Nýir þingmenn voru 
sumir uppteknir af skammri sögu 
eigin hreyfingar og aðrir af þeim 
Morfístöktum sem þeir lærðu eitt 
sinn svo vel að greyptir eru þeim 
í minni. En heilt yfir var þetta 
eins og venjulega, ný andlit og 
færri bindi, en sama röddin.

EN við hverju er svo sem að 
búast? Stundum er eins og við 
krefjumst þess að úr hverju orði 
sem fellur af vörum stjórnmála-
manna búi viskan sjálf. Ef þeir 
voga sér að ræða um eitthvað 
sem er ekki algjörlega nauðsyn-
legt þjóðinni til að komast upp 
úr efnahagskreppunni eru þeir 
úthrópaðir á bloggtorgum. Ef þeir 
impra á einhverjum þeim málum 
sem ekki minnka skuldir heimil-
anna og lækka vaxtastig eru þeir 
sakaðir um að sinna ekki vinnu 
sinni. Og nógir eru um hrópin.

HEILT yfir var þetta ágætis 
ræðukeppni. Hún hafði kannski 
ekki mikið með stjórnmál að gera, 
en það er kannski líka af því að 
stjórnmál hafa breyst – eða ættu 
að hafa breyst. Orðsnilld á Alþingi 
er ekki endilega mælikvarðinn á 
færni fólks til að búa til betra og 
mannvænlegra samfélag.

Ræðukeppnin
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Erum við símann til kl. 21 í kvöld
Íslandsbanki býður fjölmargar lausnir til að hagræða í fjármálunum 
og til að komast í gegnum tímabundin greiðsluvandræði.

Í dag milli klukkan 17 og 21 verða fjármálaráðgjafar okkar við 
símann og svara fyrirspurnum um hvaða úrræði eru í boði.

Hringdu í síma 440 4000 milli klukkan 17 og 21 og ræddu 
við ráðgjafa Íslandsbanka um úrræði sem gætu hentað þér.

Ráðgjafar 
Íslandsbanka 
veita 
upplýsingar 
um úrræði 

Skuldbreytingar lána 
Skoðað hvort hægt sé að hagræða með 
sameiningu skammtímalána og lengingu lána. 

Skilmálabreytingar bílasamninga 
Lækkun á leigugreiðslu bílasamninga 
í erlendri mynt í átta mánuði og lenging 
á samningi um fjóra mánuði. 

Tímabundin opnun séreignar-
sparnaðar 
Í flestum tilvikum hvetjum við fólk til að 
snerta ekki á lífeyrissparnaði sínum. En 
stundum getur það verið skynsamlegt, 
t.d. til að borga niður óhagstæðar 
skammtímaskuldir.

Greiðslujöfnun verðtryggðra lána 
Greiðslujöfnun verðtryggðra húsnæðislána og 
annarra verðtryggðra lána með fasteignaveði. 

Greiðslujöfnun erlendra húsnæðislána 
Lausn sem lækkar og jafnar greiðslubyrðina. 

Aðstoð við heimilisbókhaldið 
á islandsbanki.is
Á heimasíðu okkar islandsbanki.is eru 
netlausnir sem aðstoða þig við heimilis-
bókhaldið. Þú getur sett þér markmið 
í sparnaði og gert einfalt mat á stöðu 
fjármála heimilisins.

Hagræðing í rekstri heimilisins
Útgjöld heimilisins greind og skoðað hvar er 
hægt að hagræða til að ná endum saman. 

islandsbanki.is

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18-49 ára.
Könnun Capacent í febrúar 2009 – apríl 2009.

Hvar er þín auglýsing?
34%

74%
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