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MENNTAMÁL Rektorar Háskóla 
Íslands og Háskólans í Reykjavík 
hafa átt samtöl um sameiningu 
eða víðtækt samstarf háskólanna. 
Þetta staðfestir Kristín Ingólfs-
dóttir, rektor Háskóla Íslands, 
í samtali við Fréttablaðið. Ekki 
er þó um formlegar viðræður að 
ræða. Háskólarnir í landinu eru 
sjö talsins og víðtækt samstarf 
þeirra á milli hefur verið rætt. 

„Ég er þeirrar skoðunar að við 
þær kringumstæður sem nú ríkja 
í fjármálum ríkisins verði ekki 
hjá því komist að skoða í fullri 
alvöru alla kosti sem geta leitt til 
hagræðingar og um leið styrk-
ingar háskólastarfsemi í land-
inu, og láta ekki staðar numið við 

það sem yrði einfaldast í fram-
kvæmd heldur leita að því sem 
getur skilað mestum ávinningi,“ 
segir Kristín. 

„Ef við skoðum hvaða sam-
eining myndi skila langmestum 
fjárhagslegum ávinningi er það 
sameining Háskóla Íslands og 
Háskólans í Reykjavík. Á því leik-
ur enginn vafi. Ég vil ekki nefna 
neinar tölur í þessu samhengi en 
þarna yrði um umtalsverðar fjár-
hæðir að ræða. Slík sameining 
yrði hins vegar töluvert flókin og 
viðkvæm og vanda þyrfti afskap-
lega vel til verka. Úr slíkri sam-
einingu kæmi hins vegar mjög 
öflugur skóli, sem myndi mæla sig 
og keppa við erlenda háskóla.“ 

Um samstarf við aðra háskóla 
segir Kristín að einföld hugmynd 
væri að taka upp sameiginlega 
innritun, sem myndi skila fjár-
hagslegum ávinningi en ekki 
valda þáttaskilum. 

„Ein sameining sem nefnd 
hefur verið er möguleg sameining 
Háskóla Íslands og Landbúnaðar-
háskólans,“ segir Kristín.

Stefán B. Sigurðsson, rektor 
Háskólans á Akureyri, segir að 
sameining við skólana í Reykja-
vík sé ekki inni í myndinni af 
hans hálfu.

„Yrði farið út í sameiningu 
þýddi það í raun að háskólinn hér 
yrði lagður niður,“ segir Stefán.

   - shá

Stóru háskólarnir 
ræða um samstarf 
Samstarf eða sameining Háskóla Íslands og Háskólans í Reykjavík hefur komið 
til tals á milli rektora skólanna. Sameining myndi skila miklum ávinningi.

FÓLK Þýski leikarinn Daniel Brühl 
hefur samþykkt að leika stórt hlut-
verk í kvikmyndinni Kóngavegur 7 
í leikstjórn Valdísar Óskarsdóttur. 

Brühl hefur vakið mikla athygli 
fyrir leik sinn í Tarantino-mynd-
inni Inglourious Basterds sem 
nú er sýnd í kvikmyndahúsum 
borgarinnar.  - fgg / sjá síðu 62

Daniel Brühl á Íslandi:

Þýsk stjarna í 
Kóngavegi 7
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LYKILL ÆTLAÐUR HENNI  Birna Lárusdóttir fornleifafræðingur heldur einna mest upp á lítinn lykil sem hún fann á göngu upp á fjalli.
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ÍSLENSKT HANDVERK Á VEFNUM  Litlu búðirnar heitir vefsíða sem verið er að hanna, 
en þar verður hægt að nálgast ýmiskonar íslenskt 
handverk og náttúruvörur á einum stað.
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FREMSTAR Í HÖNNUNFJALLAÐ UM FJÓRAR KONUR SEM HAFA MARKAÐ DJÚP 

SPOR Í SÖGU ÍSLENSKRAR HÖNNUNAR Á UNDANFÖRN-

UM ÁRUM OG UNNIÐ TIL FJÖLDA VIÐURKENNINGA.

Beint flug til Taílands 

Ævintýrin færast 

nær Íslendingum
10

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]
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ferðalög Borgarferðir í haust  

Spennandi kostir í boði 

BLS 4

VIÐ ERUM LÍKAMLEGA 
LITLIR LEIKARAR
Siggi Sigurjóns, Karl Ágúst
og Örn Árna á fjalirnar
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Alltaf 
ódýrara net

TAL 12 Mbit/s
10 Gb erlent niðurhal

3.490 kr.

FANGELSISMÁL Dómsmálaráðherra 
og yfirvöld fangelsismála hafa nú 
til athugunar að leigja húsnæði 
þar sem vista megi afplánunar-
fanga. Ýmsir kostir eru í þeirri 
stöðu.

Þetta segir Ragna Árnadóttir 
dómsmálaráðherra. Fréttablaðið 
greindi frá því í gær að öll fang-
elsi á landinu eru nú yfirfull. 240 
dæmdir brotamenn bíða á boðun-
arlista eftir því að hefja afplán-
un. Þeir sem lengst hafa verið 
á listanum hlutu dóm á árinu 
2005. 

Páll E. Winkel, forstjóri Fang-
elsismálastofnunar, óttast að 
sleppa þurfi þeim mörgu inn-
brotsþjófum, sem lögreglan hefur 
verið að taka að undanförnu, á 
götuna eftir að þeir hljóti dóm 
þar sem ekki verði pláss fyrir 
þá í fangelsum hér. 

„Það má alls ekki gerast að 
lögregla fari í víðtækar aðgerð-
ir og nái þessum árangri en síðan 
verði skortur á fangaplássum til 
þess að menn fari út á götuna 
strax aftur. Það gengur ekki upp. 
Það er verið að huga að ákveðn-
um bráðabirgðalausnum í því 
sambandi, svo og lausnum til 
langframa.“ 

Dómsmálaráðherra segir 
að auk þess að reyna að fjölga 
afplánunarplássum sé verið að 
huga að öðrum fullnustuúrræð-
um, svo sem rafrænu eftirliti og 
að fjölga þeim tilvikum þar sem 
hægt sé að fullnusta refsidóm 
með samfélagsþjónustu.

„Fangavist er ein leið afplán-
unar. Í rafrænu eftirliti eru menn 
með staðsetningartæki, sem er 

einnig mjög íþyngjandi. Hvað 
varðar síðarnefnda úrræðið er í 
mínum huga ekki verið að gefa 

afslátt á fulln-
ustunni, þótt 
hún fari fram 
me ð ö ðr u m 
hætti. En það er 
alveg ljóst líka 
að úrræði eins 
og samfélags-
þjónusta og 
rafrænt eftir-
lit hentar ekki 
nema í ákveðn-
um tilvikum. 

Það verður að vanda sig við það í 
fyrsta lagi að ákveða hvers konar 
dómum er hægt að fullnægja 
með þessum hætti og hvaða 

sakamenn eru til þess fallnir að 
geta fullnustað með þessu móti. 
Það er ekki hægt að leysa bið-
listana með þessum úrræðum og 
því erum við að horfa til þess að 
reyna með einhverjum ráðum að 
fjölga fangaplássum.“

Stefnt er að því að leggja fram 
frumvarp um rafrænt eftirlit á 
haustþingi, að sögn ráðherra. 
„Það liggur mjög á þessu. Þessi 
staða sem nú er uppi í fangels-
ismálum er algjörlega óviðun-
andi.“ Spurð hvort ekki væri 
einfaldast að byggja nýtt fang-
elsi eins og verið hefur á döf-
inni árum saman segir ráðherra 
hvorki slíka byggingu né stækk-
un Litla-Hrauns uppi á borðinu 
nú. jss@frettabladid.is

Skoða leiguhúsnæði 
fyrir yfirfull fangelsi
Dómsmálaráðherra og yfirvöld fangelsismála hafa nú til athugunar að leigja 
húsnæði fyrir afplánunarfanga þar sem fangelsin anna engan veginn boðunar-
listum. Þá er lögð áhersla á að hraða afgreiðslu rafræns eftirlits og fleiri úrræða.

HEILBRIGÐISMÁL Forstjóri Heil-
brigðisstofnunar Blönduóss hefur 
orðið uppvís að því að fara inn á 
sjúkraskrár fólks sem leitað hefur 
til lækna stofnunarinnar. Þetta 
staðfestir Matthías Halldórsson 
landlæknir.

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins hafði forstjórinn aðgang 
að sjúkraskrám heilbrigðisstofn-
unarinnar af því að hann sá um 
tölvumál hennar og stofnaði 
meðal annars aðgang fyrir nýja 
starfsmenn og setti inn lykilorð 
þeirra.

„Forstjórar eru ekki heilbrigð-
ismenntaðir og eiga ekki að hafa 
aðgang inn í sjúkraskrárnar,“ 

útskýrir landlæknir. Persónu-
vernd barst kvörtun um óheftan 
aðgang forstjórans. Hún vísaði 
málinu til landlæknisembættis-
ins þar sem fram fór rannsókn á 

því. Hún leiddi í ljós að forstjórinn 
hafði farið inn á sjúkraskrár í all-
nokkrum tilvikum. 

Landlæknisembættið hefur 
komist að niðurstöðu í málinu, 
sem verður ekki greint frá að 
sinni. Verður hún send heilbrigð-
isráðuneytinu eftir helgi, því for-
stjórar heilbrigðisstofnana heyra 
undir ráðuneytið.

Fréttablaðið leitaði skýringa 
á þessu atferli forstjórans hjá 
honum síðdegis í gær. Hann sagð-
ist ekki vilja tjá sig um málið því 
hann væri kominn í helgarfrí.

Brot gegn lögum um sjúkra-
skrár varða sektum eða fangelsi 
allt að þremur árum. - jss

Forstjóri Heilbrigðisstofnunar Blönduóss uppvís að broti í starfi:

Fór inn á sjúkraskrár sjúklinga

HEGNINGARHÚSIÐ Í Hegningarhúsinu á Skólavörðustíg voru sextán fangar vistaðir í 
gær. Tvísett var í fimm klefa. Fangelsið er á undanþágu til áramóta.

RAGNA 
ÁRNADÓTTIR

MATTHÍAS HALLDÓRSSON Embætti 
landlæknis rannsakaði málið.

Sigurður Ragnar, eru stelpurn-
ar spenntar fyrir Eistunum?

„Þær eru spenntar, og vonandi er 
íslenska þjóðin jafn spennt.“

Landsliðsþjálfarinn Sigurður Ragnar 
Eyjólfsson hefur tilkynnt átján manna 
hóp fyrir leik kvennalandsliðsins gegn 
Eistlandi í undankeppni HM, sem fram 
fer hinn 17. september næstkomandi.

MADRÍD, AP Hugo Chavez, forseti 
Venesúela, gantaðist við Jóhann 
Karl Spánarkonung þegar þeir 
hittust í gær á 
stuttum fundi í 
Madríd. Chavez 
sagði konungi 
að nýja skeggið 
hans minnti sig 
á Fidel Castro, 
fyrrverandi 
leiðtoga Kúbu. 
Konungurinn 
svaraði því til 
að skeggið væri 
liður í viðleitni hans til breyta 
útliti sínu örlítið.

Spánn er síðasta landið sem 
Chavez heimsótti á ferð sinni til 
níu landa. Að fundinum loknum 
heimsótti Chavez bókabúð í Madr-
íd, þar sem hópur mótmælenda 
gerði hróp að forsetanum og kall-
aði hann meðal annars morðingja 
og einræðisherra. - kg

Fundur í Madríd:

Chavez líkti 
Spánarkonungi 
við Castro

Ólafur leysir Björn af 
Ólafur Baldursson hefur verið skip-
aður framkvæmdastjóri lækninga á 
Landspítalanum til eins árs. Leysir 
hann Björn Zoëga af sem gegnir starfi 
forstjóra LSH næsta árið.

LANDSPÍTALINN

LÖGREGLUMÁL Sófasett sem stolin 
voru úr gámum í Dugguvogi í vik-
unni fundust á Akranesi. Í gær-
kvöld voru þau allflest eða öll 
komin í leitirnar. 

Fimm menn, allir íslenskir, voru 
handteknir í skemmu í Hafnar-
firði í fyrrakvöld. Þar hafði fund-
ist merkimiði af einu einu hinna 
stolnu sófasetta, og á honum var 
nafn verslunarinnar og tegund-
arheiti, en settin sjálf voru horf-
in. För eftir flutningabíl sáust við 
húsnæðið.

Mennirnir sem handteknir voru 
sættu yfirheyrslum í gær. 

Samtals var sautján sófasettum 
stolið úr fjórum gámum við fyrir-
tækið Patta ehf. í Dugguvogi 2.  - jss

Innbrot í fjóra gáma:

Sautján sófasett 
komin í leitirnar

TAÍVAN, AP Chen Shui-bian, fyrr-
verandi forseti Taívans, var í 
gær dæmdur til lífstíðarvistar í 
fangelsi af þarlendum dómstóli. 
Dómurinn er talinn marka þátta-
skil í róstusamri stjórnmálasögu 
landsins.

Chen Shui-bian, sem var ötull 
baráttumaður fyrir sjálfstæði Taí-
vans, var óvinsæll hjá kínversk-
um stjórnvöldum, sem aldrei hafa 
viðkennt sjálfstæði Taívans. Hann 
var einnig fyrirlitinn af Þjóðern-
isflokki Taívans, sem töldu skoð-
anir hans hættulegar.

Chen Shui-bien var forseti Taí-
vans í tvö kjörtímabil, frá árinu 
2000 til 2008. - kg

Fyrrverandi forseti Taívans:

Dæmdur í lífs-
tíðarfangelsi

HUGO CHAVEZ

SVEITARSTJÓRNIR „Ef þetta gengur 
eftir þá liggur fyrir að óperuhúsið 
verður slegið af,“ segir Gunnsteinn 
Sigurðsson, bæjarstjóri Kópavogs, 
um samþykkt bæjarráðs frá því á 
fimmtudag um að leggja niður 
undirbúningsnefnd um byggingu 
óperuhúss í Kópavogi.

„Í ljósi aðstæðna sem öllum eru 
kunnugar er ljóst að fyrirhuguð 
áform um byggingu Óperuhúss eru 
að engu orðin. Íslenska óperan mun 
fá samastað í nýju tónlistarhúsi í 
Reykjavík. Áætlanir um að fjár-
magna byggingu hússins með fjár-
framlögum einkaaðila munu ekki 
ná fram að ganga sökum aðstæðna 
í efnahagslífi þjóðarinnar,“ sagði í 
tillögunni sem þrír af fimm bæja-
ráðsfulltrúum samþykktu á meðan 
tveir sátu hjá.

Enn á eftir að greiða atkvæði 
um málið í bæjarstjórn sem tekur 

endanlega ákvörðun. Gunnsteinn 
segir að þrátt fyrir að aðstæð-
ur sé augljóslega gjörbreyttar og 
forsendur brostnar vegna efna-
hagshrunsins finnist sér að málið 
sé unnið of hratt og samráð skorti 
við þá sem átt hafi í samstarfi við 

bæinn um byggingu óperuhússins.
„Það væri kurteisara að gefa sér 

tíma til að ræða við þessa aðila áður 
en ákvörðun er tekin,“ segir bæjar-
stjórinn. Aðspurður segir hann óvíst 
hver afgreiðsla bæjarstjórnarinnar 
verður.  - gar

Bæjarráð Kópavogs vill hætta við byggingu óperuhúss í bænum:

Óperuhús í Kópavogi slegið af

TILLAGA AÐ ÓPERU Bæjarstjórinn í Kópavogi vill flýta sér hægt varðandi það að 
hætta við óperuhúsið.

HEILBRIGÐISMÁL Tóbaksvarnarþing 
samþykkti í gær að leggja til við 
stjórnvöld að Ísland verði fyrsta 
landið í heiminum til að taka tóbak 
alfarið úr almennri sölu. Þetta 
kom fram í fréttum RÚV í gær.

Þá leggur tóbaksvarnarþing 
til að nikótín og tóbak verði skil-
greind sem ávana- og fíkniefni 
samkvæmt lögum. Einnig að sölu 
tóbaks í matvöruverslunum og 
bensínstöðvum verði hætt og aldur 
til tóbakskaupa verði hækkaður í 
tuttugu ár. 

Tóbaksvarnarþing hvetur jafn-
framt til þess að komið verði á fót 
embætti Tóbaksvarnarlæknis.

 - kg / sjá síðu 10

Tillögur tóbaksvarnarþings:

Tóbak verði 
tekið úr sölu

SPURNING DAGSINS

LÖGREGLUMÁL Þrír Litháar á þrí-
tugsaldri voru handteknir við Hag-
kaup í Borgarnesi í gær eftir að 
lögreglu var gert viðvart um grun-
samlega tilburði þeirra.

Í bíl mannanna fannst meint 
þýfi úr Mosfellsbæ. Þar á meðal 
var staðsetningartæki sem færð 
höfðu verið inn í heimilisföng hátt 
í fjörutíu fyrirtækja um allt land. 
Lögregla telur mennina hafa ætlað 
í ránsferð um landið. Mennirnir, 
sem voru með bakpoka hannaðan 
til að komast framhjá eftirlitstækj-
um, könnuðust ekki við neitt mis-
jafnt og var sleppt eftir yfirheyrsl-
ur. Lögregla hvetur fólk alls staðar 
til að læsa bílum og húsum.  - gar

Skotmörk í staðsetningartæki:

Hringferð þjófa 
stöðvuð í gær



Komdu í heimsókn

Pússaðir lakkskór og sportskór með tökkum
og töfrandi úrval af jökkum og frökkum.

Mán til mið 10–18.30, fi m 10–21, fös 10–19, lau 10–18, sun 13–18  |  Sími  517 9000  |  www.kringlan.is
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NOREGUR, AP Siv Jensen, leiðtogi 
Framfaraflokksins í Noregi, gæti 
komist í lykilstöðu við stjórnar-
myndun að loknum þingkosning-
um á mánudag. 

Samkvæmt skoðanakönnunum 
stendur hin rauðgræna ríkisstjórn 
Jens Stoltenbergs afar tæpt, en 
fátt bendir til að hægri flokkarn-
ir nái meirihluta nema hafa Fram-
faraflokkinn með í stjórn.

Framfaraflokkurinn er hins 
vegar afar umdeildur bæði vegna 
róttækrar frjálshyggju og harka-
legrar útlendingastefnu. Þótt Erna 
Solberg, leiðtogi Hægri flokks-
ins, hafi sagst geta hugsað sér að 
mynda stjórn með Jensen, þá hafa 

hinir flokkarnir á hægri vængn-
um, Kristilegi þjóðarflokkurinn 
og frjálslyndi flokkurinn Venstre, 
sagt að það komi ekki til greina.

Jensen, sem virðist gera sér 
vonir um að verða eins konar 
Margaret Thatcher Noregs, segir 
af og frá að hún muni styðja 
nokkra ríkisstjórn, nema Fram-
faraflokkurinn sé innanborðs, 
sem þýðir að möguleikar á mynd-
un minnihlutastjórnar verða afar 
takmarkaðir.

Dagblaðið Verdens Gang birti 
í gær skoðanakönnun þar sem 
spurt er hvaða forsætisráðherra-
efni flokkanna yrði skaðlegast 
Noregi. Nærri 59 prósent segja að 

Siv Jensen yrði Noregi verst, en 
tæp 22 prósent nefna Jens Stolten-
berg og rúm fimm prósent Ernu 
Solberg. - gb

Siv Jensen gæti komist í lykilstöðu við stjórnarmyndun í Noregi:

Vill verða járnfrú Noregs

ERNA SOLBERG OG SIV JENSEN Leiðtogar 
stærstu stjórnarandstöðuflokkanna, 
Hægriflokksins og Framfaraflokksins, 
bera saman bækur sínar. NORDICPHOTOS/AFP

Næsta námskeið hefst mánudaginn 19. janúar n.k. 

Kennsludagar: 
Mánudagar og fimmtudagar frá 20:00 til 21:30 auk eftirfylgdartíma, alls 14 klst. 

Kennarar: Oddi Erlingsson og Sóley D. Davíðsdóttir,
sérfræðingar í klínískri sálfræði.
Kynningarverð: 42 000. 
Niðurgreiðsla möguleg hjá sjúkrasjóðum stéttarfélaga.

Skráning og fyrirspurnir í símum 5340110 og 5624444, oddier@simnet.is og kms@kms.is
N á n a r i   u p p l ý s i n g a r :   w w w . k m s . i s . 

Vellíðan án lyfja
með verkfærum sálfræðinnar

Fjögurra vikna námskeið Kvíðameðferðar-
stöðvarinnar til að takast á við vanlíðan, álag
og spennu. Kenndar leiðir hugrænnar
atferlismeðferðar til að skoða og breyta
hugsunum og viðbrögðum sem viðhalda
kvíða og depurð. Öflugar slökunar- og
hugleiðsluaðferðir jafnframt kenndar.

Fjögurra vikna árangursmælt námskeið 
Kvíðameðferðarstöðvarinnar til að takast á 
við vanlíðan, álag og spennu. Kenndar leiðir 
hugrænnar atferlismeðferðar til að skoða 
og breyta hugsunum og viðbrögðum sem 

og hugleiðsluaðferðir jafnframt kenndar.

Niðurgreiðsla möguleg hjá sjúkrasjóðum stéttarfélaga.

Vegna skrifa í blaðinu í gær skal 
tekið fram að með orðum sínum 
í fréttum Stöðvar 2 á miðvikudag 
átti Gunnar Andersen, forstjóri 
Fjármála eftirlitsins, við að nauðsyn-
legt væri að Alþingi breytti lögum 
um fjármálafyrirtæki til að gera þau 
skýrari en nú væri. Óheppilegt sé að 
þagnarskylduákvæði þeirra sé túlkað 
á mismunandi vegu. 

ATHUGASEMD

SAMGÖNGUMÁL Fyrsta samgöngu-
stefnan fyrir starfsemi Reykja-
víkurborgar var samþykkt í 
borgarráði á fimmtudag. Stefn-
unni er ætlað að gera samgöng-
ur á vegum borgarinnar vist-
vænar, draga úr ferðaþörf og 
stuðla að bættu borgarumhverfi. 

Stefnunni verður framfylgt 
með því að bjóða starfsmönn-
um samgöngusamninga í stað 
aksturssamninga og fækka 
gjaldfrjálsum bílastæðum við 
vinnustaði borgarinnar. Reið-
hjól og vistvænar bifreiðar 
munu standa starfsmönnum til 
boða vegna vinnuferða. Árlega 
verður hlutfall vistvænna ferða 
aukið, vistvænum farartækjum 
gert hærra undir höfði og 
dregið úr bílaumferð á vegum 
borgarinnar.   - shá

Reykjavík gerð vistvænni:

Borgin gerir 
samgönguátak

REIÐHJÓL Ferðamáti borgarstarfsmanna 
framtíðarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STJÓRNSÝSLA Doktor Ólafur R. 
Dýrmundsson, ráðunautur 
Bændasamtak-
anna á sviði líf-
ræns búskapar 
og landnýting-
ar, var nýverið 
kjörinn í stjórn 
Búfjárræktar-
sambands Evr-
ópu. Er þetta í 
fyrsta sinn sem 
Íslendingur er 
kjörinn í stjórn 
samtakanna.

Samtökin heiðruðu Ólaf á 
síðasta ári fyrir fræðistörf og 
langvarandi þjónustu. 

Frá þessu er greint í Bænda-
blaðinu. - bþs

Ólafur R. Dýrmundsson:

Kjörinn í stjórn 
Evrópusamtaka

ÓLAFUR R. 
DÝRMUNDSSON

REYKJAVÍK Hanna Birna Kristjáns-
dóttir borgarstjóri segir ekki 
hægt að ljúka umræðum um fjár-
hagsáætlun Reykjavíkurborgar 
fyrr en tillögur ríkisstjórnarinn-
ar um niðurskurð liggja fyrir. 
Þetta kemur fram í svari við fyr-
irspurn borg-
arráðs fulltrúa 
Samfylkingar-
innar.

Þar segir 
Hanna Birna 
að ekki liggi 
fyrir hvernig 
boðaður 50 til 
60 milljarða 
niðurskurður 
á útgjöldum 
ríkisins muni 
snerta sveitarfélögin. Miðað sé 
við að fjárhagsrammar einstakra 
stofnana liggi fyrir 17. september 
og umræðum um fjárhagsáætlun 
fyrir árið 2010 verði lokið fyrir 1. 
desember. - kóp

Fjárhagsáætlun í Reykjavík:

Tillagna ríkis-
stjórnar beðið

HANNA BIRNA 
KRISTJÁNSDÓTTIR

LANDBÚNAÐUR „Lambið hefur áreið-
anlega verið lifandi þar til búið 
var að éta helminginn af lærinu,“ 
segir Hreinn Ólafsson, fjárbóndi í 
Helgadal ofan við Mosfellsdal.

Tvö lömb fundust dauð á þriðju-
dag við ána Köldukvísl, um fimm 
hundruð metra fyrir ofan Gljúfra-
stein. Talið er öruggt að þau hafi 
verið drepin af hundi. Að sögn 
Hreins er aðeins einn og hálfur 
mánuður frá því sex ær fundust 
drepnar af hundum í Seljadal ofan 
við Helgadal.

„Það eru þrír litlir fjárbænd-
ur hérna í dalnum og við erum 
búnir að missa sextíu til sjötíu 
fjár á sex eða sjö árum í hunda. 

Þetta er náttúr-
lega heimsmet,“ 
segir Hreinn.

Á bæjarskrif-
stofunni í Mos-
fellsbæ fékkst 
staðfest að sá 
fjöldi kinda sem 
Hreinn nefnir 
hefði verið drep-
inn af hundum í 
Mosfellsdal á 

undanförnum árum. Enginn vafi 
leiki á því að um hunda hafi verið 
að ræða.

Eins og áður kemur fram 
telur Hreinn lömbin tvo ofan við 
Gljúfrastein hafa verið lifandi 
meðan hundurinn át sig inn í þau. 
„Það er ekki skemmtilegur dauð-
dagi að láta hund drepa sig,“ bend-
ir fjárbóndinn á. Hreinn kveðst 
hafa grun um hvaða hundur hafi 
verið að verki nú síðast. „En það er 
ekkert staðfest,“ ítrekar hann.

Að sögn Hreins hefur megnið af 

áðurnefndum sextíu til sjötíu til-
vikum þar sem hundar hafa drepið 
fé í sveitinni verið upplýst. Eigend-
ur hundanna eða tryggingar þeirra 
hafi þá greitt bætur fyrir kindurn-
ar og hundarnir verið felldir. Síð-
ast hafi tveir hundar verið drepn-
ir fyrir þremur árum. „Þeir hafa 
verið skotnir hérna á túnunum á 
færi,“ upplýsir hann.

Hreinn segir mikinn fjölda 
hunda vera í sveitinni. „Ég gæti 
trúað að um þriðjungur þeirra sé 

látinn ganga laus og það er gallinn. 
Fólk verður að passa þetta betur. 
Lögreglan hefur engan tíma enda 
er hún á harðahlaupum á eftir 
sófasettum um allar jarðir,“ svarar 
Hreinn spurður hvað sé til ráða.

Lömb ánna sex sem drepnar 
voru í Seljadal fyrr í sumar eru enn 
ófundin að sögn Hreins. „Við finn-
um ekki lömbin og þangað til annað 
kemur í ljós höldum við að þeim 
hafi verið stolið,“ segir fjárbóndinn 
í Helgadal. gar@frettabladid.is

Segir hund hafa étið 
læri af lifandi lambi
Fjárbóndi í Helgadal segir hunda hafa drepið hátt í sjötíu kindur í sveitinni á 
aðeins sjö árum. Tvö lömb voru drepin í vikunni. Bóndinn telur annað lambið 
hafa verið lifandi á meðan hundur át af því lærið. Óvíst er hver hundurinn er.

LAMB SEM HUNDUR DRAP Ömurleg aðkoma var að lambinu sem hundur drap ofan 
við Gljúfrastein í Mosfellsdal.

HREINN ÓLAFSSON

MOSKVA, AP Að skipun Dmitrí Med-
vedev, forseta Rússlands, verður 
brátt gert ólöglegt að selja bjór í 
flöskum eða dósum sem eru stærri 
en 33 centilítrar í landinu. Er þetta 
talið fyrsta merkið um að forset-
inn hyggist leggja mikla áherslu 
á að berjast gegn mikilli áfengis-
neyslu meðal þegna þjóðarinnar.

Medvedev hefur lýst áhyggjum 
sínum yfir áfengisneyslu og áhrif-
um hennar á heilsu þjóðarinnar. 
Rannsókn sem birtist í lækna-
tímaritinu Lancet í júní sýndi 
fram á að dauða rúmlega helm-
ings Rússa á aldrinum 15 til 54 
ára megi rekja til áfengisneyslu. 
 - kg

Forseti Rússlands:

Bannar bjór í 
stórum dósum

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

Alicante

Amsterdam

Basel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

New York

Orlando

Osló

París

Róm

Stokkhólmur

28°

20°

21°

22°

18°

22°

20°

19°

19°

19°

23°

22°

21°

31°

 17°

21°

28°

18°

10

5

4

8

4

5

8
13

10

8

5

10

12

16

14

20

16

1614

13

13

13

Á MORGUN 
8-13 m/s vestan til, annars 

hægari.

MÁNUDAGUR
5-13 m/s hvassast norð-

vestan til

21

2013

13 13

16
1612

13 13

SÓL OG 20 STIG  
Hreint frábærar 
veðurhorfur verða á 
norðaustan og austan-
verðu landinu um 
helgina. Hægur vindur 
og bjartviðri með hita 
á bilinu 15-20 stig. 
Sunnanlands og vest-
an verður skýjað með 
köfl um og súld með 
ströndinni sem færist 
í aukana síðdegis. 
Þá verður sumstaðar 
strekkingur á annesj-
um vestan til. Svipað 
veður á morgun.     

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

GENGIÐ 11.09.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

233,6504
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

123,62  124,22

206,44  207,44

180,51  181,53

24,247  24,389

20,834  20,956

17,673  17,777

1,3592  1,3672

195,73  196,89

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



Tilboð
Burkni, 50sm

1990kr

Tilboð
Burkni, 25sm

899kr

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

Frystiskápur
FHF 142-55
155 ltr, 142 x 58 x 55 sm
1805493

Haustið er tíminn

Frystikista
272 ltr, 89,5 x 102 x 64,5 sm
1805487

89.990

FRÁBÆRT
VERÐ

MIKIÐ
ÚRVAL

1499kr

Haustlaukar
magnpakkningar

Erikur
betra verð í Blómavali

Aðeins
um 

helgina

Erikur!

999kr

3 stk að eigin vali

HELGAR

TILBOÐ
MÁLNING

7119960

7119961 Rúllusett + bakki
25 sm
7014822

999

3 ltr

 2.999

Innimálning

10 ltr

 5.999
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■ Sendið 
umboðsmanni 

neytenda 
ábendingar eða 

sparnaðarráð 
á neytendur@
frettabladid.is

DR. GUNNI 
neytendur@

frettabladid.is

Námskeið við ofsakvíða
Leiðir hugrænnar aft erlismeðferðar ti l að vinna bug á kvíðaköstum

• Færðu fyrirvaralaus kvíðaköst?

• Ótt ast þú að fá kvíðaköst?

• Forðastu aðstæður þar sem þú gæti r fengið kvíðakast? 

Sex vikna námskeið við ofsakvíða (felmtursröskun) er að 

hefj ast á vegum sálfræðinga Kvíðameðferðarstöðvarinnar.  

Markmið námskeiðsins er kenna fólki árangursríkar leiðir  ti l 

þess að fást við kvíðaköst.  

Skráning fer fram á kms@kms.is eða í síma 822-0043 og lýkur 

skráningu 

21. september n.k. en námskeiðin hefst 23. september.  

Nánari upplýsingar má fi nna á www.kms.is en minnt er á 

önnur námskeið svo sem við félagsfælni. 

Arnar Þór Hafþórsson, 
forstöðumaður Lýsingar-
sviðs hjá Jóhanni Ólafssyni 
& Co (umboðsaðili Osram 
frá 1948), svarar Kristjáni 
Kristjánssyni, sem vitnað 
var í hér á fimmtudaginn. 
Kristján dró fram ýmislegt 
neikvætt við sparperur, en 
Arnar telur kostina miklu 
fleiri en gallana. 

„Hvað fullyrðingu 
Kristjáns varðar að miklu 
meiri orku þurfi í að fram-
leiða og jafnframt eyða 
sparperum þá er það rétt 
að einu leyti. Það þarf 
fimm sinnum meiri orku í 
að framleiða eina sparperu 
en eina glóperu. Það sem 
hann gleymir að minnast á 
er að sparperur duga 6-20 
sinnum lengur en glóperur. 
Það segir sig því sjálft að 
orkukostnaður við fram-
leiðslu á einni sparperu 

á móti 6-20 glóperum er 
margfalt minni,“ skrifar 
Arnar og bætir við: „Hvað 
kvikasilfursinnihald 
sparpera varðar þá inni-
heldur sparpera, frá gæða-
framleiðanda, 2,5-3 mg af 
kvikasilfri. Í hefðbundnum 
kvikasilfurshitamæli eru 
1.000 mg af kvikasilfri. Það 
má einnig benda á það að 
við framleiðslu á glóperum 
myndast kvikasilfursút-
blástur vegna raforkunotk-
unar. Sá útblástur/mengun 
er tvöfalt meiri en saman-
lagt kvikasilfursinnihald 
sparpera og kvikasilfursút-
blástur sem myndast vegna 
framleiðslu á sparperum.“ 

Varðandi förgun á spar-
perum segir Arnar hana 
í litlu frábrugðna förgun 
á rafhlöðum, hitamælum 
og öðrum „óhollum“ 
heimilisvörum. „Hvað 

almenna mengun og 
umhverfisvernd varðar er 
ágætt að hafa þetta í huga: 
Ein sparpera endist jafn-
lengi og tíu glóperur. Það 
mengar minna að fram-
leiða eina sparperu en tíu 
glóperur. Þó að Ísland búi 
við vistvænan orkuiðnað 
erum við ekki ein í heimin-
um. Okkar framlag skiptir 
máli. Svo sparar þetta bara 
mikinn pening!“

Neytendur: Enn um ljósaperur

Kostir sparperunar ótvíræðir

SPARPERA Ódýr og góð, segir 
Arnar.

AKRANES Óvíst er hvort tölvuþjón-
usta Akraneskaupstaðar verður 
boðin út, líkt og bæjarráð fól bæj-
arstjóra að undirbúa fyrr í sumar. 
Fulltrúar minnihlutans gagnrýna 
þetta og segja eðlilegt að þjónustan 
sé boðin út.

Samningur er í gildi á milli 
bæjarins og fyrirtækisins Sec-
urstore. Það er í eigu Bjarna 
Ármannssonar, fyrrverandi for-
stjóra Glitnis, sem er stjórnar-
formaður, og Arnar Gunnarsson-
ar, sonar Gunnars Sigurðssonar, 
forseta bæjarstjórnar.

Bæjarráð ákvað í fyrra að bjóða 
þjónustuna út, en hætti síðan við 
og samdi við fyrirtækið. Á fundi 
sínum 30. júní fól ráðið bæjarstjóra 
að undirbúa útboð á tölvuþjón-
ustu. Á næsta fundi þar á eftir var 
honum einnig falið að leita eftir 
afslætti á öllum fyrirliggjandi 
samningum. 

Sveinn Kristinsson, oddviti Sam-
fylkingarinnar, segir ljóst á grein-
argerð bæjarstjóra, sem lögð var 
fram á fundi 3. september, að 
meirihlutinn ætli sér að fram-
lengja samninginn. Þar sé útboð-
um fundið allt til foráttu, sem sé 
sérkennilegt, ekki síst á þessum 
sparnaðartímum.

Gísli S. Einarsson bæjarstjóri 
segir ólíklegt að útboð mundi skila 
bæjarfélaginu betri kjörum. Hann 
segir að kostnaður við samning 
um hýsingu og afritun sé um sex 
milljónir. Þar við bætist útseld-
ir tímar vegna annarrar þjón-
ustu. Hann segir fyrirtækið hafa 

boðið 25 prósenta lækkun á samn-
ingi. Bæjarráð taki afstöðu til þess 
hvort farið verði í útboð en sjálfur 
telji hann kostnað við það of mik-
inn miðað við ávinning.

Samfylkingin hefur farið fram 
á að kostnaður af samningi við 

Securstore sé metinn. Sveinn 
segir það lágmark áður en ákvörð-
un verði tekin um framlengingu 
samnings, þó að eðlilegast væri 
að fara í útboð. Kostnaður virð-
ist vera um 26,5 milljónir á síð-
ustu tólf mánuðum og samkvæmt 
innkaupareglum eigi því að fara í 
útboð.

Þá segir Sveinn óljóst hvort 
tilætlaður sparnaður við það að 
hætta við útboð í fyrra hafi náðst. 
„Mér sýnist miðað við þær greiðsl-
ur sem farið hafa í tölvumálin að 
þær hafi hækkað stórkostlega, 
en ekki lækkað.“ Sveinn óttast að 
verið sé að gefa fyrirtækinu stöðu 
til sjálftöku úr bæjarsjóði.

 kolbeinn@frettabladid.is

Telur tölvuútboð 
ekki svara kostnaði
Bæjarstjóri Akraneskaupstaðar vill frekar semja um tölvuþjónustu bæjarins 
en að bjóða hana út. Fyrirtækið sem sér um hana er í eigu sonar forseta bæjar-
stjórnar. Minnihlutinn segir meirihlutann heykjast á eigin samþykkt um útboð.

AKRANES Tekist er á um hvort framlengja eigi samning um tölvuþjónustu bæjarins 
eða bjóða hana út. Minnihlutinn telur meirihlutann heykjast á samþykkt bæjarráðs 
um útboð. FRÉTTALBLAÐIÐ/GVA

GÍSLI S. 
EINARSSON

SVEINN 
KRISTINSSON

FÓLK Eiríkur Guðnason, sem lét 
af störfum sem seðlabankastjóri 
í lok febrúar, er nú snúinn aftur í 
bankann.

Að þessu sinni verður Eirík-
ur með starfsaðstöðu í skjalasafni 
Seðlabankans í Einholti þar sem 
hann hefur fengið skrifstofu til 
afnota. Samkvæmt upplýsingum 
frá Seðlabankanum hyggst Eirík-
ur flokka skjöl frá bankastjóraferli 
sínum í bankanum. Eiríkur þekk-
ir sögu Seðlabankans vel enda hóf 
hann störf þar fyrir fjórum áratug-
um og var bankastjóri í fimmtán ár, 
eða frá 1994 til ársins í ár eins og 
áður segir.

Eiríkur Guðnason fær aðstöðuna í 

Einholti aðeins tímabundið á meðan 
hann gengur frá og flokkar eigin 
skjöl. Í svari Seðlabankans kemur 
fram að bankastjórinn fyrrverandi 
vinni þetta starf í samráði við bank-
ann og án þess að fá greidda fyrir 
það sérstaka þóknun.

Eiríkur lét af störfum í Seðla-
bankanum gegn eigin vilja eins 
og fram hefur komið. Í febrúar 
sagði hann meðal annars í bréfi til 
Jóhönnu Sigurðardóttur forsætis-
ráðherra að yfirlýsing hennar um 
skipulagsbreytingar í bankanum 
væri „furðuleg“ og miklum tíma 
vikurnar þar á undan hefði verið 
„eytt í óþarfa“ í stað þess að sinna 
brýnum verkefnum.   - gar

Seðlabankastjóri sem látinn var víkja snýr aftur í bankann eftir nokkra fjarveru:

Fær skrifstofu til að flokka skjöl sín

EIRÍKUR GUÐNASON Flokkar nú og 
gengur frá skjölum frá fimmtán ára ferli 
sem seðlabankastjóri. Myndin er frá 
árinu 2005. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LJUBLJANA, AP Stjórnvöld í Slóven-
íu og Króatíu hafa samþykkt að 
átján ára löng landamæradeila 
ríkjanna muni ekki lengur hafa 
áhrif á aðildarviðræður Króata 
við Evrópusambandið. Þetta var 
tilkynnt eftir fund forsætisráð-
herra ríkjanna, Borut Pahor og 
Jadranka Kosor, í gær.

Slóvenía, sem á aðild að 
Evrópu sambandinu, hefur stað-
ið í vegi fyrir aðildarviðræðum 
Króata vegna landamæra-
deilunnar. 

Króatía hefur samþykkt að 
krefjast ekki yfirráða yfir land-
svæði sem þjóðirnar hafa deilt 
um meðan á aðildarviðræðunum 
stendur. - kg

Fundur forsætisráðherra:

Láta af and-
stöðu við aðild-
arviðræður

LÖGREGLUMÁL Vegna mikillar 
fjölgunar innbrota að undan-
förnu hvetur ríkislögreglustjóri 
almenning til að huga vandlega 
að öryggi heimila sinna og gera 
viðeigandi ráðstafanir til að 
torvelda innbrot. 

Ríkislögreglustjóri minnir 
á mikilvægi nágrannavörslu. 
Mikilvæg forvörn felst í sam-
vinnu og samheldni fólksins 
í landinu. Hið sama gildir 
um eigendur og stjórnendur 
fyrirtækja. 

Alls hafa 25 manns verið 
handteknir vegna rannsókn-
arinnar en fólkið er allt af 
erlendum uppruna.  - jss

Ríkislögreglustjóri:

Fólk hugi að 
örygggi heimila

Ert þú fylgjandi fyrirhuguðum 
breytingum á Ingólfstorgi?
Já  16,9%
Nei  83,1%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Veldur plássleysi í íslenskum 
fangelsum þér áhyggjum?

Segðu skoðun þína á Vísir.is

KJÖRKASSINN

EFNAHAGSMÁL Hlutir í Century 
Aluminium hækkuðu um 1,45 
prósent í gær í kjölfar þess að 
tilkynnt var um að Norður-
ál hefði náð samningi við þrjá 
erlenda banka um fjármögnun 
álversins í Helguvík. 

Samkvæmt tilkynningu frá 
Norðuráli er um bankana BNP 
Paribas, Societe Generale og 
ING að ræða. 

Áætlað er að álframleiðsla 
hefjist í Helguvík síðla árs 2011. 
Framleiðslugeta fyrsta áfanga 
álversins á að vera 90 þúsund 
tonn á ári en fullbyggt álver á 
að geta framleitt 360 þúsund 
tonn á ári. 

 - kh

Norðurál í Helguvík:

Þrír erlendir 
bankar fjár-
magna álverið



ekta amerískt!
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1. Hvaða útrásarvíkingur hefur 
bæst í hóp þeirra sem höfðað 
hafa mál á hendur fréttastofu 
Stöðvar 2?

2. Hversu mörgum sófasettum 
var stolið úr verslun Patta ehf. í 
vikunni?

3. Hvað heitir gabonski 
leikmaðurinn sem slegið hefur 
í gegn með knattspyrnuliði 
Grindavíkur í sumar?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 62

HEILBRIGÐISMÁL Á annað þúsund 
manns hafa nú veikst af svína-
flensu hér á landi að því er talið er. 
Frá 29. júní til 6. september voru 
skráð samtals 1.078 tilfelli með 
inflúensulík einkenni, eða stað-
festa inflúensu, í rafrænan gagna-
grunn heilbrigðiskerfisins. Þar af 
voru 492 karlar og 586 konur. Flest 
tilfellin eru í aldurshópnum 15 til 
34 ára. Flest eru skráð á Vestur-
landi og á höfuðborgarsvæðinu 
en fæst í Vestmannaeyjum. Svo 
virðist sem faraldurinn sé fyrr 
á ferðinni á höfuðborgarsvæðinu 
og hann berist seinna út á land, að 
Vesturlandi frátöldu.

Haraldur Briem sóttvarnalæknir 

segir að sjálfsagt séu tilfellin mun 
fleiri því það séu alls ekki allir 
sem leiti til læknis þótt þeir fái 
einkenni inflúensu.

Í byrjun september höfðu svo 
176 manns greinst með svínaflensu 
á landinu, sem staðfest var á veiru-
fræðideild Landspítala. Þar af 
voru 96 karlar og 80 konur. Ekki er 
vitað um alvarleg veikindi af völd-
um veirunnar hérlendis. Öll stað-
fest tilfelli síðastliðnar tvær vikur 
voru af innlendum toga.

Sóttvarnalæknir minnir á að 
handþvottur sé mikilvægasta sýk-
ingavörnin, því snerting, bein og 
óbein, sé lang algengasta smitleið 
sýkla milli manna.  -jss

Flest tilfelli á höfuðborgarsvæðinu og Vesturlandi, en fæst í Vestmannaeyjum:

Rúmlega þúsund með svínaflensu

HARALDUR BRIEM Ekki leita allir til 
læknis þótt þeir séu með einkenni 
inflúensu.

SKATTAR Talsmenn stjórnarand-
stöðunnar vilja að ríkissjóður leiti 
nýrra tekna frekar en að hækka 
skatta um 28-30 milljarða króna á 
næsta ári eins og stefnt er að. Auk 
hærri skatta hyggur ríkisstjórnin 
á 33-35 milljarða niðurskurð.

Neytendasamtökin og fleiri 
hafa hvatt ríkið til að hækka beina 
skatta eins og tekjuskatt frekar 
en óbeina skatta og vörugjöld en 
þau síðarnefndu hafa áhrif á vísi-
tölu og höfuðstól og greiðslubyrði 
lána. „Ég held að við þær aðstæður 
sem eru nú verði að blanda þessu 
talsvert saman,“ segir Árni Þór 
Sigurðsson, þingmaður VG. Hann 
segist vilja kanna leiðir til að tak-
marka áhrif skattahækkana á 
vísitölugrunn lána.

Þór Saari, þingmaður Borgara-
hreyfingarinnar, segist ósam-
mála hugmyndafræði ríkisstjórn-
arinnar; ríkið eigi mikla ónýtta 
tekjumöguleika. Hann vill endur-
skoða samninga við álfyrirtæki og 
tryggja ríkinu tekjur af orkusölu. 
Eins vill hann afnema kvótakerf-
ið. „Það er löngu kominn tími til 
að þjóðin njóti arðs af þeim auð-
lindum sem hafa ýmist verið gefn-
ar útgerðinni eða leigðar erlend-
um stórfyrirtækjum á spottprís,“ 
segir Þór, en verði farið í skatta-
hækkanir séu beinar skattahækk-
anir æskilegri en óbeinar vegna 
áhrifa á skuldir heimilanna.

Illugi Gunnarsson, þingflokks-

formaður Sjálfstæðisflokksins, og 
Birkir Jón Jónsson, varaformaður 
Framsóknar, leggja áherslu á að ná 
niður stýrivöxtum Seðlabankans 
og auka skatttekjur með auknum 
umsvifum í atvinnulífinu.

„Það verður að ná niður vöxt-
um Seðlabankans og fara í að nýta 
orkuauðlindir og aðrar auðlindir 
til að efla hagkerfið,“ segir Illugi. 
Birkir Jón útilokar ekki skatta-
hækkanir í framtíðinni, „en þá 
verða heimilin að geta staðið undir 
því,“ segir hann og minnir á þá 
áherslu sem framsóknarmenn hafi 

lagt á að skuldir heimilanna verði 
lækkaðar. Það þoli enga bið.

Illugi leggur einnig áherslu á 
að ríkið nýti sér hugmyndir Sjálf-
stæðisflokksins og afli um það bil 
þrjátíu milljarða tekna á næsta ári 
með því að skattleggja inngreiðsl-
ur í lífeyrissjóði en hætti að skatt-
leggja útgreiðslur eins og nú er 
gert. Það hafi engin áhrif á ráð-
stöfunartekjur launþega, þótt það 
dragi vissulega úr þjóðhagslegum 
sparnaði og dragi úr völdum og 
áhrifum lífeyrissjóða.

 peturg@frettabladid.is

Vilja að ríkið nýti 
nýja tekjumöguleika
Breytt skattlagning lífeyrissjóða, lægri stýrivextir, aðgerðir fyrir heimilin og 
skattlagning álfyrirtækja og útgerðarinnar eru stjórnarandstöðu ofarlega í 
huga. Hún vill frekar leita slíkra leiða en hækka skatta eins og stefnt er að.

ALÞINGI Stjórnarandstaðan vill auka umsvif atvinnulífsins, skattleggja auðlindanotk-
un, lækka stýrivexti og grípa til aðgerða til að lækka skuldir heimilanna frekar en að 
hækka skatta eins og ríkisstjórnin telur nauðsynlegt. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LÖGREGLUMÁL Fjórir karlmenn 
hafa verið úrskurðaðir í gæslu-
varðhald til 24. september 
að kröfu lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu.

Mennirnir, þrír á þrítugsaldri 
og einn undir tvítugu, eru grun-
aðir um aðild að innflutningi á 
fíkniefnum hingað til lands frá 
Danmörku. 

Um er að ræða amfetamín í 
kílóavís.

Málið hefur verið unnið í 
samvinnu við dönsk lögreglu-
yfirvöld en nokkur önnur lög-
regluembætti hérlendis auk toll-
yfirvalda hafa átt aðkomu að 
rannsókninni.  - jss

Fjórir í gæsluvarðhaldi:

Tóku amfeta-
mín í kílóavís 

ATVINNA Ríflega þriðjungur laun-
þega hefur tekið á sig skerðingu 
launa eða starfshlutfalls frá 
hruninu í október 2008. 

Í Morgunkorni Íslandsbanka 
segir að þótt launakostnaður 
hafi hækkað lítillega í flestum 
atvinnugreinum á öðrum fjórð-
ungi ársins skýrist það „einna 
helst af þeim orlofsuppbótum 
sem gerðar voru upp á tíma-
bilinu“. 

Í Morgunkorni segir að nokk-
uð ljóst sé „að staða launþega 
er orðin mun veikari en áður og 
hafa margir hverjir tekið á sig 
launalækkanir til þess að sleppa 
við uppsagnir. Flest bendir til að 
þróun í þessa átt komi til með að 
halda áfram á næstu mánuðum.“

 - pg

Vinnumarkaður:

Þriðjungur 
með skert kjör

UNDANTEKNING Laun lækkuðu í 
byggingariðnaði en hækkuðu í mörgum 
öðrum atvinnugreinum milli árs-
fjórðunga vegna samningsbundinna 
orlofsuppbóta.

UMHVERFISMÁL Sjö samtök hafa 
kært þá ákvörðun Umhverfis-
stofnunar að veit Orf Líftækni 
hf. leyfi til útiræktunar á erfða-
breyttum lyfjaplöntum á Íslandi. 
Þetta kemur fram í tilkynningu 
sem send var fjölmiðlum í gær.

Að kærunni standa Dýravernd-
unarsamband Íslands, MATVÍS, 
Náttúrulækningafélag Íslands, 
Náttúruverndarsamtök Suður-
lands, Neytendasamtökin, Slow 
Food Reykjavík og Verndun og 
ræktun.

Kærendur telja að ákvörðun 
Umhverfisstofnunar samræmist 
hvorki gildandi lögum um erfða-
breyttar lífverur og sleppingar 
þeirra út í umhverfið né stjórn-
sýslulögum landsins. - kg

Ræktun á lyfjaplöntum:

Ákvörðun um 
leyfi kærð

MENNTUN Stúdentaráð Háskóla 
Íslands fagnar þeirri ákvörðun 
ríkisstjórnarinnar að leggja 
aukið fjármagn til Lánasjóðs 
íslenskra námsmanna. Þetta 
kemur fram í ályktun sem ráðið 
sendi frá sér í gær.

Í ályktuninni kemur fram að 
Stúdentaráð hafi á undanförnum 
mánuðum bent ítrekað á þau bágu 
kjör sem námsmönnum bjóðast. 
Ráðið telji ákvörðun ríkisstjórn-
arinnar vera framfaraskref og 
samræmast að einhverju leyti því 
lokatilboði sem ráðið lagði fram í 
lánasjóðsviðræðunum fyrr í vor. 
Hækkunin sé þó ekki eins há og 
stúdentar höfðu vonað, en hér sé 
stigið skref í rétta átt að mann-
sæmandi lágmarkskjörum fyrir 
stúdenta. - kg

Stúdentaráð HÍ:

Fagnar ákvörð-
un ríkisstjórnar

Ákærður fyrir flöskuárás
Tæplega þrítugur maður hefur verið 
ákærður fyrir sérstaklega hættulega 
líkamsárás, en honum er gefið að sök 
að hafa slegið mann í höfuðið með 
glerflösku. Sauma þurfti sex spor í 
höfuð þolandans eftir árásina. Hann 
krefst 685.500 króna í bætur.

DÓMSTÓLAR

ársávöxtun

14,0%

16,4% 16,4%
3 ár

11,4% 5 ár

ársávöxtun

Sjóður 5Ríkisskuldabréf – Sjóður 7Löng ríkisskuldabréf –

12,9% 3 ár
10,3% 5 ár

*

*Skv. sjodir.is þann 31. ágúst 2009

* Ávöxtun í fortíð er ekki ávísun á ávöxtun í framtíð. Hafa ber í huga að eign í verðbréfasjóði eða fjárfestingarsjóði getur bæði hækkað eða lækkað, allt eftir þróun á markaðsverði þeirra. Ríkisskuldabréf - Sjóður 5 og Löng ríkisskuldabréf - Sjóður 7, eru verðbréfasjóðir skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og 
fjárfestingarsjóði. Íslandssjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðanna. Útboðslýsingu og nánari upplýsingar er hægt að nálgast á heimasíðu Íslandsbanka hf., www.islandsbanki.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðanna og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti.

Íslandssjóðir hf. er sjálfstætt fjármálafyrirtæki í eigu Íslandsbanka. Íslandssjóðir reka verðbréfa- og 
fjárfestingarsjóði fyrir einstaklinga og fagfjárfesta. 

Nánari upplýsingar hjá ráðgjöfum Eigna- og lífeyrisþjónustu Íslandsbanka á Kirkjusandi 
í síma 440 4920 eða á www.islandssjodir.is

VEISTU SVARIÐ?
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HEILBRIGÐISMÁL Samfélagslegur 
kostnaður vegna reykinga á ári 
svarar til þess að allir Íslending-
ar greiði um 94 þúsund krónur úr 
eigin vasa. Sígarettupakkinn þyrfti 
að kosta um 3.000 krónur ef reyk-
ingamenn ættu sjálfir að bera allan 
kostnað sem fellur á samfélagið 
árlega.

Þetta var meðal þess sem kom 
fram á tóbaksvarnaþingi Lækna-
félags Íslands í gær. Áætlað er að 
36 þúsund Íslendingar reyki í dag; 
rúmlega tuttugu prósent þeirra sem 
hafa náð fullorðinsaldri. Kostnað-
ur samfélagsins er áætlaður hátt í 
þrjátíu milljarðar króna á ári.

Í upphafi ráðstefnunnar gerði 
hópur lækna grein fyrir því að 
öfugt við almannatrú snertu 
tóbaksreykingar allar sérgreinar 
læknisfræðinnar með einum eða 
öðrum hætti. 

Kristín Þorbjörnsdóttir heilsu-
hagfræðingur útskýrði að þegar 
kostnaður vegna reykinga væri 
reiknaður þyrfti að hyggja að 
mörgu. „Annars vegar er það kostn-
aður einstaklingsins sjálfs og hins 
vegar samfélagsins í heild. Þessi 
kostnaður liggur mjög víða og má 
nefna kostnað heilbrigðiskerfisins, 
eldsvoða, mengun, rusl, forvarn-
ir og framleiðslutap vegna ótíma-
bærra dauðsfalla og örorku.“ 

Breskar rannsóknir sýna að 5,5 
prósent heilbrigðiskostnaðar þar í 
landi er vegna reykinga. Séu þær 
tölur settar í íslenskan búning var 
þessi kostnaður á sjöunda millj-
arð hér á landi árið 2007, að sögn 
Kristínar.

Valgerður Rúnarsdóttir, lækn-
ir hjá SÁÁ, fjallaði um reykingar 
sem fíkn. „Nikótínneysla er hegðun 
sem má fyrirbyggja og nikótínfíkn 
er sjúkdómur sem hægt er að með-
höndla.“ Valgerður sýndi fram á að 
reykingar væru stærsta fyrirbyggj-
anlega ástæða dauðsfalla í vest-
rænum heimi en mun fleiri falla 
frá vegna reykinga en vegna slysa, 
hvaða nafni sem þau nefnast.

Valgerður varpaði því fram á 
þinginu að sjö prósent fullorðinna 
Íslendinga hefðu leitað sér aðstoð-
ar á Vogi og ekki væri ofreiknað að 
önnur sjö prósent þyrftu á aðstoð 
að halda. 

Níu af hverjum tíu þeirra sem 
kæmu á Vog reyktu, eins og tölur 
frá stofnuninni sýndu. Á þessu 
sæist að nikótínfíkn og fíkn 
almennt væru náskyld. 

Ögmundur Jónasson heilbrigðis-
ráðherra flutti ávarp á þinginu og 
minnti á að 400 Íslendingar létu 
lífið af völdum reykinga árlega. 
Líta mætti á þá staðreynd í ljósi 
þess fórnarkostnaðar sem sam-
félagið bæri af umferðarslysum 
en árlega deyja tuttugu til þrjátíu 
manns lífið í umferðarslysum á 
Íslandi. svavar@frettabladid.is

Reykingar 
kosta 100.000 
á hvern mann
Niðurstaða tóbaksvarnaþings er að einskis megi láta 
ófreistað til að draga úr reykingum hér á landi. Boð 
og bönn virka og þeim ætti að beita í ríkari mæli. 

FRÁ TÓBAKSVARNAÞINGI Fjallað var um reykingar frá mörgum hliðum í gær og kom 
skýrt fram hversu fórnarkostnaður samfélagsins er gífurlegur vegna þeirra. Ögmund-
ur Jónasson heilbrigðisráðherra tók til máls.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

NÁTTÚRA Nýliðinn ágústmánuð-
ur mældist þriðji lægsti ágúst-
mánuður hvað varðar heildar-
fjölda frjókorna síðan mælingar 
hófust árið 1988. Heildarfjöldi 
frjókorna í Reykjavík reyndist 
sá fjórði minnsti í 22 ár. Þetta 
kemur fram í fréttatilkynningu 
frá Náttúrufræðistofnun Íslands.

Í tilkynningunni kemur fram 
að algengast sé að lítið sé um 
frjókorn í september. Helst er 
að grasfrjó mælist, en þá yfir-
leitt í litlu magni eða innan við 
tíu frjókorn í rúmmetra lofts á 
sólarhring. Fæstir finni fyrir 
þeim frjókornum. - kg

Náttúrufræðistofnun Íslands:

Lítið af frjó-
kornum í ágúst

VIÐSKIPTI Fyrirtækið Jóhann Ólafs-
son & Co hefur átt í vandræðum 
síðustu misseri og var því skipt 
upp fyrr á árinu.

Allar eignir og rekstur fóru yfir 
í GV-heildverslun, fyrir utan að 
Jóhann Ólafsson & Co hélt áfram 
með viðskipti á sviði lýsingar, 
undir nýrri kennitölu. Fyrirtækið 
flytur meðal annars inn Osram-
ljósaperur.

GV fór síðan í þrot. Jón Árni 
Jóhannsson framkvæmdastjóri 
segir að þess sé vænst að eignir 
GV fari langleiðina upp í skuldir.

Ástæða þess að fór sem fór sé 
„gengisfall krónunnar og síversn-
andi kreppuástand“. 

Fyrirtækið Jóhann Ólafsson & 
Co var stofnað árið 1916.   - kóþ

Rótgróið fyrirtæki í vanda:

Jóhanni Ólafs 
skipt í tvennt

Játaði rán í matvöruverslun
Karl um tvítugt hefur játað að hafa 
framið rán í matvöruverslun við 
Hlemm fyrr í vikunni. Maðurinn, hefur 
áður komið við sögu hjá lögreglu.

LÖGREGLUMÁL

Kosningum flýtt
Neðri deild tékkneska þingsins hefur 
samþykkt stjórnarskrárbreytingu svo flýta 
megi kosningum, sem haldnar verða 
jafnvel strax í nóvember. Efri deildin á 
eftir að samþykkja breytinguna, en búist 
er við þingslitum í næstu viku.

TÉKKLAND

Níkótínneysla er hegðun 
sem má fyrirbyggja og 

nikótínfíkn er sjúkdómur sem 
hægt er að meðhöndla.

VALGERÐUR RÚNARSDÓTTIR
LÆKNIR HJÁ SÁÁ

Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. 
Stjórn Almenna lífeyrissjóðsins.

Nánari upplýsingar og tillögur um breytingar á samþykktum
eru á heimasíðu sjóðsins, www.almenni.is. 

Sjóðfélagafundur
Almenni lífeyrissjóðurinn boðar til sjóðfélagafundar 
mánudaginn 28. september 2009 á Grand Hótel
Reykjavík kl. 17:15. 

DAGSKRÁ
1.  Fundarsetning. 

2. Skýrsla stjórnar um rekstur og afkomu
 Almenna lífeyrissjóðsins. 

3.  Tillaga og ákvörðun um sameiningu Almenna lífeyris-
 sjóðsins og Eftirlaunasjóðs starfsmanna Glitnis banka hf. 

4.  Tillögur um breytingar á samþykktum. 

5.  Önnur mál. 
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FELUMYND DAGSINS Hann sést ekki 
vel á myndinni, þessi litli blettatígur 
í dýragarði í Basel sem horfir stórum 
augum á ljósmyndarann. Fyrir aftan 
þann litla er móðirin Msichana sem 
snýr baki í okkur.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LONDON, AP Breska lögreglan rann-
sakar nú ásakanir á hendur MI6-
utanríkisleyniþjónustunni þar í 
landi, þess efnis að erlendir fang-
ar í haldi leyniþjónustunnar hafi 
verið pyntaðir. Þetta er í annað sinn 
á síðustu mánuðum sem framkoma 
starfsmanna leyniþjónustu Breta er 
rannsökuð sérstaklega.

William Hague, þingmaður 
stjórnarandstöðunnar, bað utan-
ríkisráðherrann David Miliband og 
forsætisráðherrann Gordon Brown 
skriflega um að rannsaka ásakan-
ir breskrar þingnefndar á hendur 
leyniþjónustunni. Þar eru starfs-
menn MI6 og MI5, innanríkisleyni-
þjónustu Bretlands, sakaðir um að 

hafa pyntað fanga í sinni vörslu í 
Pakistan, Egyptalandi og Guant-
anamo-fangabúðunum á Kúbu.

Miliband, sem er æðsti yfirmaður 

MI6, segir í svarbréfi til Hague að 
leyniþjónustan hafi átt frumkvæði 
að því að málið yrði rannsakað. Það 
tengist ekki utanaðkomandi ásökun-
um. „Ríkisstjórnin fordæmir pynt-
ingar. Við munum hvorki styðja 
slíkar aðgerðir né biðja aðra um 
að framkvæma þær fyrir okkur,“ 
segir Miliband í bréfinu, sem birt 
var í gær.

Lögregla staðfesti í gær að rann-
sóknin tengdist ekki máli Eþíópíu-
mannsins Binyam Mohamed, sem 
rannsakað var í júlí. Mohamed held-
ur því fram að starfsmenn MI5 hafi 
látið pyntingar á sér afskiptalausar 
þegar hann var í haldi í Pakistan og 
Marokkó árið 2002. - kg

Lögregla rannsakar meintar pyntingar af hálfu leyniþjónustu Bretlands:

MI6 sökuð um pyntingar

GUANTANAMO Meintar pyntingar bresku 
leyniþjónustunnar eiga meðal annars 
að hafa átt sér stað í fangabúðunum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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LÖGREGLUMÁL Rætt hefur verið 
um að öryggisverðir fái heim-
ild til þess að beita varnar-
hundum þar sem starf þeirra 
fer fram á fáförnum stöðum. 
Hins vegar hefur ekki komið 
til tals í dómsmálaráðuneytinu 
að öryggisverðir fái heimild 
til að beita valdbeitingartækj-
um. Þetta hefur fréttastofa 
Vísis eftir Rögnu Árnadóttur 
dómsmálaráðherra.

Samkvæmt lögreglulögum er 
heimild til valdbeitingar bund-
in við þá sem hafa lögregluvald, 
auk fangavarða. Dómsmálaráð-
herra segir að nú standi yfir 
vinna um breytingar á lögum um 
öryggisþjónustu, sem miði að því 
að skilgreina hlutverk lögreglu-
manna og öryggisvarða.

 - jhh

Dómsmálaráðuneytið:

Öryggisverðir 
noti hunda

LÖGREGLUMÁL Dómsmálaráðu-
neytinu hafa borist framsals-
gögn frá brasilískum stjórn-
völdum vegna 
lýtalæknis-
ins Hosmany 
Ramos sem 
handtekinn var 
hér á landi um 
miðjan ágúst. 
Að sögn Hilm-
ars Ingimund-
arsonar, lög-
manns Ramos, 
verður gæslu-
varðhalds krafist yfir honum 
síðar í dag. Ramos var dæmdur í 
þrjátíu daga fangelsi þegar hann 
framvísaði vegabréfi bróður síns 
í Leifsstöð og lýkur afplánun 
þess dóms á morgun.

Skömmu eftir handtökuna 
varð ljóst að brasilísk stjórn-
völd myndu leggja fram beiðni 
um framsal Ramos en gögn-
in hafa verið lengi á leið hingað 
til lands. Dómsmálaráðuneytið 
staðfesti hins vegar í samtali við 
fréttastofu Vísis að þau væru nú 
komin. - bl

Mál Hosmany Ramos:

Framsalsgögn-
in hafa borist

HOSMANY RAMOS

HEILBRIGÐISMÁL Fulltrúar Sjúkra-
liðafélags Íslands funduðu með 
fulltrúum frá heilbrigðisráðu-
neytinu og Landlæknisembætt-
inu í gær. Tilefnið var að lýsa 
yfir áhyggjum sínum af ástand-
inu í heilbrigðismálum. Þetta 
kemur fram í tilkynningu frá 
Sjúkraliðafélaginu.

Í tilkynningunni segir að 
áhyggjurnar beinist meðal 
annars að því að þegar aukn-
ar byrðar leggist á sífellt færri 
starfsmenn skili það sér í verri 
þjónustu við skjólstæðinga. Sér-
staklega hafi kvartanir borist 
af slæmu ástandi varðandi 
hjúkrun aldaðra. - kg

Sjúkraliðafélag Íslands:

Hafa áhyggjur 
af ástandinu

FÆREYJAR Fari Íslendingar inn í ESB líður 
ekki á löngu þar til við Færeyingar þurfum 
að gera upp hug okkar. Spurningin vaknar 
strax: hvað gerum við? Þetta mál er svo stórt 
að við eigum ekki að leyfa að það verði að pól-
itísku leikfangi. Við eigum að gera þetta upp 
við okkur sjálf.

Svo segir í pistli frá Reiðarafélagi Færeyja, 
sem er félag skipseigenda; útgerðarmanna.

Margir Færeyingar hafi ekki gert upp við 
sig hvort þeir styðji eða hafni aðild að ESB, 
enda hafi þeir ekki kannað kosti þess og 
galla.

Félagið hafi skoðað áhrifin á sjávarút-
veginn. Styrkir til sjávarútvegs freisti 
margra, enda komi ESB-styrkirnir illa við 
samkeppnisfærni Færeyinga.

Á hinn bóginn mæli margt í móti. Nýlegt 

dæmi sé af ágreiningi um veiðarfæri, þar 
sem Frakkar hafi valtað yfir Íra, en Írar 
höfðu mótmælt ákveðnum lagabreytingum, 
með vísan til þess að þær þýddu að meira 
yrði veitt af smáfiski.

„Þetta er umhugsunarvert. Hvað gera 
Íslendingar þegar þeir komast í sömu aðstæð-
ur og Írar?“ er spurt í pistlinum. 

Leiddar hafi verið líkur að því að hvorki 
Íslendingar né Færeyingar fái sérsamninga. 
Ákvörðunarvaldið verði í Brussel. 

Færeyingar þurfi að skoða hvað þeir vilji 
gera í þessum málum, því fyrr, því betra. - kóþ

Færeyskir útgerðarmenn segja ESB-umsókn Íslendinga kalla á að Færeyingar geri upp hug sinn:

Færeyingar þurfa líka að ákveða sig

FRÁ FÆREYJUM Færeyingar fylgjast nánar 
með ESB-aðildarumsókn Íslendinga en 

margar aðrar þjóðir.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STJÓRNMÁL Stjórn Heimdallar, 
félags ungra sjálfstæðismanna, 
skorar á stjórnvöld að gera betur 
í samskiptum við erlenda fjár-
festa. Þetta kemur fram í frétta-
tilkynningu sem stjórnin sendi 
frá sér í gær.

Í ályktun stjórnar Heimdallar 
eru stjórnvöld hvött til að huga 
vel að erlendri fjárfestingu inn 
í landið. Ýmis dæmi hafi komið 
upp nýlega þar sem viðbrögð 
stjórnvalda við óskum og erind-
um frá erlendum aðilum um að 
koma með fjármagn til landsins 
hafi verið lítil sem engin, og vald-
ið því að hugmyndirnar renni út í 
sandinn. - kg

Ályktun Heimdallar:

Geri betur við 
erlenda fjárfesta

Vertu með heimabanka sem sér um fjármálin með þér

Sjálfvirkt heimilisbókhald færir fyrir þig öll útgjöld og allar 

tekjur. Snjöll lausn fyrir fjármál heimilisins. Í hvert sinn sem greitt 

er með greiðslukorti, reikningur er greiddur eða laun borguð 

út birtist færslan sjálfkrafa undir viðeigandi útgjalda- eða

tekjulið. Þú ert með allt sem snertir fjármálin þín á einum stað.

Gott skipulag á fjármálunum sparar þér bæði tíma og peninga, 

sem þú getur þá varið í eitthvað annað, til dæmis það sem er 

mikilvægast í lífi þínu.  

Náðu betri árangri í fjármálunum með sjálfvirku 

heimilisbókhaldi Byrs. Kannaðu málið á byr.is.

„Ég vil rækta það 
  mikilvægasta í lífinu!“

Heimabanki Byrs er með 
sjálfvirkt heimilisbókhald

Afþreying
Farartæki
Ferðalög
Fjármál
Heilsa og útlit

Heimilið
Matur
Rekstur
Skóli / námskeið
Annað

30,2%

24,0%

14,6%

11,2%
4,5%

1,1%
3,5%

3,4%

2,6%

4,9%

í heimabanka
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FÉLAGSMÁL Vistheimilanefnd segir 
að meiri líkur en minni séu á að 
sumar viststúlkur á stúlknaheim-
ilinu Bjargi hafi mátt þola illa 
meðferð í formi tiltekinna líkam-
legra athafna og kynferðislegrar 
áreitni af hálfu einhverra starfs-
kvenna heimilisins. 

Framburður viststúlkna annars 
vegar og starfskvenna Bjargs hins 
vegar um illa meðferð og ofbeldi 
á heimilinu stangast algjörlega á 
en nefndin segir í skýrslu sinni, 
sem birt var á þriðjudag, að frá-
sagnir stúlknanna séu í meginat-
riðum trúverðugar. Þá er bent á að 
starfskonurnar hafi persónulegra 
hagsmuna að gæta. Það kunni að 
skýra framburð þeirra. 

Hjálpræðisherinn starfrækti 
stúlknaheimilið Bjarg á Seltjarn-
arnesi frá 1965 til 1967. Dvöldu 
þar samtals tuttugu stúlkur um 
lengri eða skemmri tíma. Til-
efni vistunar var einkum ætluð 
aðkoma að lögbrotum, útivist um 
nætur, skróp í skóla, drykkja eða 
aðrir hegðunarerfiðleikar. 

Þær konur sem nefndin ræddi 
við sögðu allar að dvölin á Bjargi 
hefði verið þeim erfið og að þeim 
hefði almennt liðið illa þar. Auk 
aðskilnaðar við fjölskyldur nefndu 
þær erfið samskipti við starfs-
fólk, strangan aga, frelsisskerð-
ingu og refsingar sem ástæður 
vanlíðanarinnar. 

Flestar kvennanna sögðu að 
þær hefðu verið beittar líkam-
legu ofbeldi af hálfu starfsfólks. 
Töluvert hefði borið á hótunum af 
hálfu starfsmanna og þær mátt 
sæta einangrunarvist á Upptöku-
heimilinu í Kópavogi eftir strok af 
Bjargi. Samskipti þeirra við fjöl-

skyldur hefðu verið takmörkuð; 
heimsóknir undir eftirliti, bréf rit-
skoðuð og setið yfir símtölum. 

Fjórar af þeim sjö konum 
sem komu til viðtals við nefnd-
ina greindu frá því að þær hefðu 
orðið fyrir kynferðislegri áreitni 
af hálfu tiltekinna starfskvenna. 
Hefðu þær kysst stúlkurnar 
tungukossum og strokið þeim 
innanklæða. 

Þær starfskonur sem nefndin 
ræddi við þvertóku fyrir lýsingar 
kvennanna. Samskiptin hefðu 

almennt verið góð og allar ráð-
stafanir sem gripið hafi verið til 
hafi verið með hag stúlknanna í 
huga. Ásökunum um ofbeldi var 
vísað á bug.

Þrátt fyrir að Vistheimilanefnd 
telji meiri líkur en minni á að 
sumar stúlknanna hafi mátt þola 
illa meðferð af hálfu einhverra 
starfskvenna Bjargs dregur hún 
ekki þá almennu ályktun að starfs-
konur hafi kerfisbundið og reglu-
lega beitt viststúlkur illri meðferð 
eða ofbeldi. bjorn@frettabladid.is

Stúlkur máttu þola 
illa meðferð á Bjargi
Konur sem voru vistaðar á stúlknaheimilinu Bjargi á barns- og unglingsárum 
sínum vitna um harðræði og kynferðislega áreitni á heimilinu. Starfskonur þess 
hafna slíkum ásökunum. Vistheimilanefnd dregur orð kvennanna ekki í efa. 

BJARG Hjálpræðisherinn starfrækti stúlknaheimili á Seltjarnarnesi í rúm tvö ár. Því 
var lokað síðla árs 1967 í kjölfar lögreglurannsóknar sem upphófst eftir strok einnar 
stúlkunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LÖGREGLUMÁL Lögregla lagði hald 
á tuttugu skammta af hvítu efni 
sem talið er vera kókaín, auk lauss 
efnis og íblöndunarefnis í tveim-
ur íbúðum í Reykjavík á miðviku-
dagskvöld. Tveir karlmenn og ein 
kona voru handtekin á staðnum 
og færð til skýrslutöku. Þeim var 
sleppt að því loknu.

Það var lögreglan í Borgarnesi 
sem fékk grunsemdir um að fíkni-
efni væru á leiðinni upp í Borgar-
fjörð og að þau væru ætluð til sölu 
þar. Hún fékk lögregluna á höfuð-
borgarsvæðinu og sérsveit Ríkis-
lögreglustjóra í lið með sér. Farið 
var í tvær húsleitir í Reykjavík 
þar sem fíkniefnin fundust, þar á 

meðal skammtarnir sem búið var 
að pakka inn í smásöluumbúðir.

Einn einstaklingurinn sem 
handtekinn var í tengslum við 
málið var einnig tekinn fyrir að 
aka undir áhrifum fíkniefna. 
Hinir handteknu hafa tengsl upp 
í Borgarnes.

Enn er ekki ljóst hversu mikið 
magn fíkniefna um er að ræða, 
þar sem rannsóknarniðurstöður 
þar að lútandi liggja ekki fyrir, 
meðal annars á sundurgreiningu 
hvíta efnisins og íblöndunarefn-
anna. Þá er eftir að yfirheyra fólk-
ið sem handtekið var. Lögregla 
heldur áfram rannsókn málsins.

 - jss

Tveir karlmenn og kona handtekin, grunuð um fíkniefnasölu í Borgarfirði:

Tóku tuttugu kókaínskammta 

BORGARNES Lögreglan í Borgarnesi fékk 
pata af fyrirhugaðri fíkniefnasölu.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KJARAMÁL Kynbundinn launa-
munur viðskipta- og hagfræð-
inga hefur dregist saman á milli 
ára, úr 7,5 prósentum í fyrra í 3,5 
prósent í ár. Þetta kemur fram í 
könnun sem Félag viðskiptafræð-
inga og hagfræðinga lét gera.

Þar kemur fram að miðgildi 
mánaðarlauna félaga er nú 581 
þúsund, sem er rúmlega átta pró-
sentum hærri upphæð en í fyrra. 
Hjá konum nemur þessi upphæð 
547 þúsund krónum, sem er níu 
prósentum hærra en í fyrra, en 
hjá körlum 636 þúsund krónum, 
sem er hækkun um sex prósent. 
Atvinnuleysi á meðal félags-
manna er þrjú prósent.  - kóp

Viðskipta- og hagfræðingar:

Launamunur 
kynja minnkar

FEGURÐ HIMINGEIMSINS Geimferða-
stofnun Bandaríkjanna birti í vikunni 
nýjar myndir frá sjónaukanum Hubble, 
sem hefur verið endurnýjaður. Hér 
sést fyrirbæri í geimnum sem minnir 
helst á viðkvæmt fiðrildi. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Njóttu dásemda 
haustsins!
Sæluhelgi á Icelandairhotel Klaustri
18.-20. september

Gönguferðir, slökun, 
sérvalinn matseðill og gisting

Fáðu nánari upplýsingar 
í síma 487-4900

ÞÓRSMÖRKÞÓRSMÖRK

Ný sending komin í verslanir!

Parka

Verð: 38.000 kr.Verð: 27.800 kr.Verð: 68.800 kr.

BRAGIBRAGI

Ný sending komin í verslanir!

Parka
SVANURSVANUR

Kósý, vindheld og vatnsfráhrindandi.

Dúnúlpa

Stærðir:
74, 86 og 92

Einnig til í 
dökkbrúnu.
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E
ftir að hópi hryðjuverka-
manna hafði tekist að 
gera stórfelldar árásir á 
nokkrar helstu byggingar 

Bandaríkjanna hinn 11. september 
2001 sögðu ráðamenn Bandaríkj-
anna hvað eftir annað að heimur-
inn yrði aldrei samur.

Árásirnar kostuðu alls nærri 
þrjú þúsund manns lífið. Að 
morgni 11. september það ár 
rændu hryðjuverkamennirnir 
fjórum farþegaflugvélum. Tveim-
ur þeirra var flogið á Tvíburaturn-
ana í New York og einni á bygg-
ingu varnarmálaráðuneytisins, 
Pentagon, en sú fjórða hrapaði 
niður skammt frá bænum Shanks-
ville í Pennsylvaníu.

Innan fárra vikna réðust Banda-
ríkin inn í Afganistan og felldu 
talibanastjórnina, sem hafði veitt 
hryðjuverkasamtökum Osama 
bin Laden aðstöðu til að undirbúa 
árásir af þessu tagi.

Þótt átta ár séu liðin hefur 
höfuðpaurinn Osama bin Laden þó 
enn ekki fundist. Ekki er einu sinni 
vitað hvort hann er lífs eða liðinn, 
en sé hann á lífi er talið líkleg-
ast að hann sé í felum í Pakistan, 
skammt frá landamærum Afgan-
istans, hugsanlega fársjúkur.

Barack Obama Bandaríkjafor-
seti sagði í gær að Bandaríkja-
menn myndu ekki unna sér hvíld-
ar fyrr en þeir hryðjuverkamenn 
sem ábyrgðina bæru hefðu verið 
handteknir: „Við munum gera allt 
sem í okkar valdi stendur til þess 
að gera Bandaríkin örugg.“

Obama tók í fyrsta sinn í gær 
sem forseti þátt í hinum árlegu 
minningarathöfnum sem Banda-
ríkjamenn efna til á þessum degi.

Í kosningabaráttunni hafði 
Obama lagt mikla áherslu á þau 
mistök sem fyrri stjórn hefði gert 
í beinu framhaldi af hryðjuverk-
unum haustið 2001. Hann tók oftar 
en ekki undir gagnrýni víðs vegar 
að um að viðbrögðin hefðu getið af 
sér pyntingar, leynifangelsi, van-
hugsað stríð í Írak og svo harðar 
öryggisráðstafanir heima fyrir 
að almenn mannréttindi væru í 
hættu.

Í ávarpi sínu í gær minntist 
Obama hins vegar ekki mikið á 
slíkt, heldur lagði áherslu á sorgina 

og samstöðu þjóðarinnar. Þó sagði 
hann að Bandaríkjamenn ættu að 
nota tilefnið til að endurnýja hinn 
sanna anda þessa dags: „Ekki getu 
mannsins til illra verka, heldur til 
góðverka. Ekki viljann til að eyði-
leggja, heldur hvötina til að bjarga, 
þjóna og byggja upp.“

Í New York hefur engin bygg-
ing enn risið á staðnum þar sem 
Tvíburaturnarnir stóðu. Deilur 
af ýmsu tagi hafa tafið verkið, en 
áformað er að reisa þar svokallað-
an Frelsisturn sem á að verða eins 
konar minnismerki um atburðina.

Dálítið uppnám varð í Washing-
ton í gær þegar sjónvarpsfrétt-
ir bárust af því að skotum hefði 
verið hleypt af þegar bátur á ánni 
Potomac sigldi inn á bannsvæði. 
Síðar kom þó í ljós að þarna var 
um æfingu á vegum strandgæslu 
Bandaríkjanna að ræða. 
 gudsteinn@frettabladid.is

Átta ár frá falli turnanna tveggja
Bandaríkjamenn minntust í gær hryðjuverkanna haustið 2001 á vettvangi árásanna bæði í New York og Washington með einnar mín-
útu þögn. Þúsundir manna komu saman í New York, en við Pentagon í Washington hitti Barack Obama aðstandendur fórnarlamba 
hryðjuverkanna. Hann sagði Bandaríkjamenn ekki unna sér hvíldar fyrr en höfuðpaurar árásanna hefðu verið handteknir.

EYÐILEGGING Fáeinum klukkustundum eftir hrun Tvíburaturnanna í New York stóð þessi maður við rústirnar og hrópaði hvort einhver þyrfti á aðstoð að halda. NORDICPHOTOS/AFP

ÞAKIN ÖSKU OG RYKI Marcy Borders 
var þakin ösku og ryki þegar hún leitaði 
skjóls í skrifstofubyggingu stuttu eftir að 
annar Tvíburaturnanna hrundi.
 NORDICPHOTOS/AFP

FRELSISTURNINN VÆNTANLEGI Í staðinn fyrir Tvíburaturnana, þar sem Heimsvið-
skiptamiðstöð var til húsa, er verið að reisa Frelsisturn sem hér má sjá líkan af. 
 NORDICPHOTOS/AFP

ÁTTA ÁRUM SÍÐAR Þessi mynd var tekin í gær þar sem Tvíburaturnarnir stóðu í New York. Framkvæmdir við Frelsisturninn vænt-
anlega eru ekki mjög langt á veg komnar. NORDICPHOTOS/AFP

MINNINGARATHÖFN Í HELLIRIGNINGU 
Barack Obama strýkur regnið framan 
úr sér við Pentagon, byggingu varnar-
málaráðuneytisins, þegar hann heilsar 
aðstandendum fórnarlamba árásanna.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Menningarstarf

í Kópavogi
Lista- og menningarráð Kópavogs auglýsir eftir umsóknum um styrki 

til verkefna/viðburða á sviði menningar og lista í Kópavogi. 
Einstaklingar, félagasamtök og stofnanir geta sótt um styrki úr sjóðnum.

Styrkþegum ber að skila greinargerð um nýtingu styrks 
eigi síðar en 6 mánuðum eftir úthlutun.

Umsóknum skal skilað á þar til gerðum umsóknareyðublöðum 
fyrir 10. október nk., ásamt fylgiskjölum.

Eyðublöðin fást í Þjónustuveri Kópavogsbæjar, Fannborg 2, 
og á heimasíðu Kópavogs, www.kopavogur.is

Lista- og menningaráð Kópavogs veitir styrki til menningarstarfs 
í Kópavogi tvisvar á ári, í nóvember og maí.  

Umsóknum skal skilað til:

Lista- og menningarráð Kópavogs
Starfs- og verkefnastyrkir

Fannborg 2
200 Kópavogi

Nánari upplýsingar veitir deildarstjóri menningarmála, 
Linda Udengård í síma 570 1500 eða linda@kopavogur.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Hagfræðingurinn Joseph 
Stiglitz varar við því að 
reynt sé að hafa áhrif á 
gengið með því að selja 
gjaldeyri. Enn hættulegra 
sé að halda því uppi með 
háum vöxtum. Krónan eigi 
að fara á uppboð, til að 
finna raunvirði hennar.

Nóbelsverðlaunahafinn Joseph 
Stiglitz segir það stórhættulegt 
þegar stjórnvöld reyna að hafa 
áhrif á gengi gjaldmiðils síns með 
því að selja erlendan gjaldeyri, í 
þeirri trú að gjaldmiðill landsins 
sé of lágt skráður.

„Þetta hefur verið mörgum lönd-
um afar dýrkeypt veðmál, því þau 
hafa gjarnan rangt fyrir sér og 
gjaldmiðillinn lækkar síðan enn 
meira. Ég er því afar tregur til 
að mæla með þessari leið,“ segir 
hann. Þó megi ef til vill gera þetta 
í undantekningartilfellum, til að 
mýkja smásveiflur á genginu.

Seðlabanki Íslands seldi gjald-
eyri fyrir 2,5 milljarða í júní, 
þegar heildarvelta á markaðinum 
nam 6,2 milljörðum. Í júlí seldi 
bankinn fyrir helmingi minna, en 
óvíst er með inngrip í ágúst. Þau 
hafa þó verið einhver.

Hræddari við hærri vexti
Enn varasamara er, að mati Stig-
litz, þegar reynt er að hafa áhrif á 
gengið með háum stýrivöxtum til 
að laða fjármagn að landinu. „Þetta 
rústar efnahaginn og eykur halla 
ríkissjóðs, sem dregur svo úr trú-
verðugleika,“ segir hann.

Már Guðmundsson seðlabanka-
stjóri útilokaði ekki, í viðtali við 
Reuters-fréttastofuna á mánudag, 
að hækka stýrivexti.

Þegar Stiglitz er spurður hvort 
ekki gæti verið réttast að afnema 
gjaldeyrishöft að fullu og láta 
krónuna finna eigið jafnvægi, seg-
ist hann hafa fullan skilning á því 
sjónarmiði:

„Það myndi kosta aðeins meiri 
verðbólgu og þegar þú lítur á 
fórnarskiptin, þá yrði sá kostn-
aður, sérstaklega til lengri tíma 
litið, ekki jafn streituvaldandi og 
hann er í dag.“ Hins vegar telur 
hann mikilvægara að halda fullu 
atvinnustigi.

Gjaldeyrishöft geri sitt gagn
Stiglitz segir að gjaldeyrishöftin 
séu réttlætanleg, að því gefnu að 
þau beri árangur.

Stórhættulegt er að 
fikta í gengi krónu

JOSEPH STIGLITZ Segir gjaldeyrishöft geta gert mikið gagn til að viðhalda stöðugleika, þótt þau séu ekki fullkomin. Hann 
mælir með því að stjórnvöld haldi uppboð á íslensku krónunni og nálgist þannig hægt og bítandi raunverulegt gengi hennar.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ekki er hægt að afnema gjaldeyris-
höftin í bráð, en nauðsynlegt er 
að innleiða útgönguáætlun, segir 
Lilja Mósesdóttir, hagfræðingur og 
þingmaður VG.

Gjaldeyrishöft sem fela í sér 
laglegar hindranir á útstreymi 
fjármagns haldi ekki nema í stuttan 
tíma og síðan hefjist eltingaleikur 
löggjafarvalds við svindlara. Alþingi 
hafi nú þegar breytt lögunum og 
þurfi líklega að breyta þeim aftur í 
næsta mánuði.

Árlegir vextir af útgönguleið 
stjórnvalda, gjaldeyrisvarasjóði; lán 
upp á 640 milljarða, jafnist á við 
framlag ríkis til landbúnaðar- og 
sjávarútvegsráðuneytis, sautján 
milljarða.

Dugi ónotaður varasjóður ekki 
til eigi að nota hann til að kaupa 
krónur og styrkja þannig krónuna. 
Vegna mikils erlends fjármagns í 
kerfinu séu „allar líkur“ á að sjóður-
inn hverfi fljótt.

„Útgönguleiðin sem ég vil að 
við förum er að afnema lögin um 
gjaldeyrishöft og taka tíma-
bundið upp skatt á útstreymi 
fjármagns,“ segir Lilja.

Jafnhliða þurfi að afnema 
verðtrygginguna til að koma 
í veg fyrir að gengislækkunin 
fyrst eftir afnám haftanna 
leiði til verulegrar hækkunar á 
skuldum landsmanna. Þessi 
tímabundna ráðstöfun 
brjóti ekki í bága við 
EES.

Uppboðsleið Stiglitz gæti tryggt 
að gengismunurinn sem nú er, og 
skattlagning á honum, félli í skaut 
innlendum aðilum í stað erlendra. 
Skatturinn gæti verið stigbreytilegur 
eftir því hvenær peningarnir fara út 
úr landinu.

„Skattlagningin gæti verið þannig 
að þeir fjármagnseigendur sem 
vildu fara strax út með allt sitt 
fjármagn greiddu þrjátíu prósent af 
fjármagnsútstreyminu í skatt. Þeir 
sem biðu fram á næsta ár greiddu 
tuttugu prósent og þeir sem færu 
ekki út fyrr en eftir þrjú ár gætu 
lækkað skatthlutfallið niður í tíu,“ 
segir hún.

Þannig mætti hindra frekara 
gengishrun og kjararýrnun og um 
leið afla ríkinu tekna, allt að 165 
milljarða. 

Komi skattlagning ekki í veg 
fyrir mikið gengishrun þurfi að 
virkja áætlun um einhliða upptöku 
annars gjaldmiðils. Enda telur 
fjármálaráðuneytið að landið muni 

ekki uppfylla Maastricht-skil-
yrði, fyrir upptöku evru, 

um hámarksskuldsetn-
ingu ríkisins fyrr en eftir 
34 ár.

Lilja segir að OECD-
skýrsla hafi leitt í ljós að 
best færi á myntsam-
starfi við Svíþjóð.

ÞURFUM AÐ FINNA ÚTGÖNGULEIÐ

LILJA 
MÓSESDÓTTIR

„Sú staðreynd að gengið heldur 
áfram að lækka sýnir ekki endi-
lega að gjaldeyrishöftin virki 
ekki. Þetta er eins og stífla í 
fjallshlíð, þegar er úrhelli á tind-
inum. Hún dregur úr flóði niður 
á láglendið. Þessi jákvæðu áhrif 
koma fram, jafnvel þótt vatn-
ið renni að einhverju leyti fram 
hjá stíflunni, enda er henni ekki 
ætlað að koma í veg fyrir að 
vatnið fari niður. Henni er ætlað 
að gera rennslið stöðugra, að 
draga úr eyðileggjandi áhrifum 
flóðsins.“

Eins séu gjaldeyrishöftin ekki 
til að stöðva fall krónunnar alveg, 
heldur halda henni í jafnvægi. 
„Ég tel líklegt að sá stöðugleiki 
sé nokkurs virði,“ segir Stiglitz.

Ávallt sé matsatriði hvað allt 
þetta kosti og hvaða valkostir 
séu í boði. Ekki síst hversu langt 
niður gengið megi fara. Hins 
vegar sé til leið til að komast að 

því, og á sama tíma afla tekna 
fyrir ríkissjóð.

Uppboð á krónum
„Hér er tvöfalt gengi. Uppboð á 
krónum væri jákvætt verkfæri 
sem stuðlar um leið að jafnvægi; 
því meira sem boðið er upp, því 
meira nálgast verðið raunvirði 
krónunnar.

Slík uppboð gefi líka til kynna 
hversu mikill þrýstingurinn er á 
gjaldmiðilinn, hverju sinni.

Hann segir að núverandi 
stefna Seðlabanka Íslands bygg-
ist á hugsunarhætti seðlabanka 
almennt. Þeir trúi því líklega að 
krónan sé of lágt skráð. „En það 
er áhættusamt veðmál.“ 

FRÉTTASKÝRING
KLEMENS ÓLAFUR ÞRASTARSON
klemens@frettabladid.is
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

H
elgi Magnús Gunnarsson, saksóknari efnahags-
brota, kallar ný saksóknaraembætti til að rannsaka 
og ákæra menn grunaða um lögbrot „ambögu“ og 
„skipulagslega órökrétt“ og lýsir vantrú sinni á það 
fyrirkomulag að stofna og styrkja myndarlega ný 

saksóknaraembætti: það valdi skörun á viðfangsefnum og rugli í 
rannsóknum á sakamálum. Gagnrýni Helga er málefnaleg: það er 
ekki trúverðugt að á sama tíma og skorið sé „myndarlega“ niður 
í rannsóknardeildum efnahagsbrota sé hlaupið til og fjármunum 
ausið í sérstaka saksóknara.

Á sama tíma og rannsóknarefni í efnahagsbrotum hjá emb-
ætti Helga hafi á þremur mánuðum aukist um 40 prósent, ræði 
embættismenn í alvöru að skera enn frekar niður fjárveitingar 
til embættis hans. Helgi er að vinna vinnuna sína. Hann kemur 
gagnrýni sinni fram á opinberum vettvangi, en hætt er við að 
stjórnkerfið kunni því framtaki miður vel.

Og í vikunni, þegar afkastamikil erlend glæpagengi komast 
undir manna hendur, heyrast örvæntingaróp úr fangelsunum; 
þau eru gamaldags, þau bjóða upp á sáralitla von til betrunar, 
þau eru yfirfull og langir biðlistar dæmdra manna liggja fyrir. 
Meðferðarúrræði eru í boði og nýtast dæmdum mönnum sem 
leita eftir þeim, en verstir eru biðlistarnir; dæmdir menn verða 
að bíða og bíða eftir fullnustu dómsins, sumir snúa til betri vegar 
en eiga dóminn eftir, aðrir bæta bara við brotaskrána meðan þeir 
eru úti.

Á sama tíma eru lögreglumenn að gefast upp á viðamiklum 
skyldum sínum. Þar hefur stjórnvaldið komið málum svo fyrir 
að lögreglan er ekki lengur fær um að sinna verkefnum sínum, 
jafnvel þótt allir þeir lögreglumenn sem sinni skrifstofuvinnu 
séu munstraðir á vaktir. 

Svo er komið í dóms- og löggæslumálum lýðveldisins að við 
höfum ekki lengur efni á lögum og rétti.

Þetta ástand er merkilegur áfangi þroska fyrir hinn stóra 
kristilega borgaraflokk á Íslandi sem hefur lengst allra starfandi 
stjórnmálaflokka haft lög og rétt í hávegum. Sjá, hér eru afrek 
okkar. Og ekki síður fyrir alla þá kjósendur sem hafa fylkt sér um 
Sjálfstæðisflokkinn, sumir hverjir alla sína kjörréttartíð; þetta 
gátum við – því á endanum bera kjósendur ábyrgð á fulltrúum 
sínum og þeirra verkum eða verkleysi.

Bananalýðveldið Ísland, hrávöruframleiðandinn, er komið að 
fótum fram réttarfarslega – seinagangur dóms- og réttarkerfisins 
minnir mest á ríki, liðin og starfandi, sem okkur þykir fjarstæða 
að líkjast. 

Er nema von að dauf sé sú von almennings að skipulagt rán 
fyrir opnum tjöldum á eigum annarra sem hefur fest þjóðina alla 
í skuldafestar fái nokkurn tíma þá rannsókn og meðferð sem þarf, 
þannig að brotamenn taki út hegningu sína með lögformlegum 
hætti? Þeir munu sitja uppi, sekir eða saklausir, alla ævi sína með 
sök að allra dómi eftir hrakfarir þessara sögulegu tíma. 

Lög og réttur eru bara lúxus.

Grunur, rannsókn, 
dómur og typt

PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SKRIFAR

Umræður um kostnaðar-
greiðslur Landsvirkjun-
ar til sveitarfélaga sem 
liggja að Þjórsá hafa 

verið sérkennilegar í meira lagi. 
Þær sýna vel hvernig ómálefna-
legar umræður geta leitt menn í 
blindgötu. 

Óumdeilt er að sveitarfélög hafa 
mikinn kostnað af skipulagsvinnu 
þegar stórfyrirtæki á borð við 
Landsvirkjun hafa hug á fram-
kvæmdum. Spurningin er: Hver á 
að bera þann kostnað.

Vel má vera að gildandi laga-
ákvæði séu að einhverju leyti 
óskýr um þetta efni. Ekki verður 
þó séð að þau girði fyrir að þeir 
sem áhuga hafa á stórframkvæmd-
um greiði fyrir kostnað sem fellur 
utan við almenna skipulagsvinnu í 
viðkomandi sveitarfélögum.

Pólitískir and-
stæðingar virkj-
ana í neðri hluta 
Þjórsár hafa 
hins vegar snúið 
umræðunni á 
þann veg að látið 
er í veðri vaka að 
slíkar kostnaðar-
greiðslur jafnist 
á við mútur. Til-
gangurinn er 

trúlega tvíþættur; annars vegar að 
grafa undan trausti og hins vegar 
að búa til tafaleiki í stjórnkerfinu.

Hin hliðin á þessum óábyrga 
málflutningi er sú að almenn-
ir útsvarsgreiðendur verða þá að 
standa undir þeim aukakostnaði 
sem af slíkum framkvæmdum 
hljótast. Það er bæði ósanngjarnt 
og óskynsamlegt. 

Engin sanngirni er í öðru en að 
orkufyrirtækin greiði allan kostn-
að sveitarfélaga af þessu tagi. Þó að 
þessar greiðslur séu ekki hátt hlut-
fall af virkjanakostnaði væri óskyn-
samlegt að leysa fyrirtækin undan 
þeirri byrði. 

Það er í þágu náttúruverndar 
að allur kostnaður við virkjanir 
komi fram hjá orkufyrirtækjunum 
sjálfum. Það er forsenda fyrir því 
að unnt sé að meta kostnað á móti 
ávinningi. Í alla staði er eðlilegra að 
þessi kostnaður lendi á kaupendum 
raforkunnar en skattgreiðendum. 

Verndun og nýting náttúru-
auðlindanna er mikil jafnvægis-
list. Sú umræða þarf að fara fram 
með gildum rökum á báða bóga. Í 
þessu tilviki hefur verið þyrlað upp 
moldryki til að villa mönnum sýn. 
Það skaðar heilbrigða umræðu.

Hver á að borga brúsann?

Við myndun núverandi ríkis-
stjórnar í febrúar voru 
skipaðir tveir ráðherrar 
utan við þingflokka rík-

isstjórnarinnar. Þó að utanþings-
ráðherrar hafi áður setið í ríkis-
stjórnum var þetta nýmæli að því 
leyti að hvorugur þessara ráðherra 
virtist hafa virk pólitísk tengsl eða 
sérstakt bakland í samfélaginu.

Hefur þetta gefist vel eða illa? 
Segja má að reynslan sé ekki 
slæm. Hitt verður heldur ekki 
sagt að þessi skipan mála hafi 
orðið til bóta. Um allar pólitískar 

ákvarðanir sem einhverju skipta 
eru þessir ráðherrar háðir ákvörð-
unum stjórnarflokkanna. Í reynd 
sýnast þeir því vera eins konar 
millistig milli stjórnmálamanna 
og embættismanna.

Skipun utanþingsráðherranna 
hefur um leið dregið athygli að 
þeim veruleika að með fjölgun ráð-
herra við ríkisstjórnarborðið hefur 
þeim fækkað sem hafa þar raun-
veruleg pólitísk áhrif. Þetta hefur 
verið að gerast á tveimur áratug-
um og einu gildir hvaða flokkar 
eiga í hlut.

Í sumum ríkisstjórnum síð-
ustu ára hafa einungis flokksfor-
mennirnir verið með raunverulegt 
áhrifavald ráðherra. Í núverandi 
stjórn sýnast bæði heilbrigðisráð-
herrann og utanríkisráðherrann 
fylla þennan flokk. Það þýðir að átta 
ráðherrar standa utan við hann. 

Af þessari þróun má draga þá 
ályktun að tími sé kominn á rót-
tæka uppstokkun á skipulagi 
stjórnarráðsins. Vel gæti farið á því 
að ákveða í stjórnarskrá að ráðherr-
ar gætu ekki verið fleiri en átta og 
ekki færri en fjórir.

ÁHRIFAVALD OG ÁHRIFALEYSI

Dómsmálaráðherra kall-
aði í vikunni eftir þver-
pólitísku samstarfi um 
fjármál ráðuneytisins. 

Þetta ákall varpar ljósi á þá stað-
reynd að ríkisstjórnin hefur enn 
ekki komið neinu af stærri málum 
sínum fram án meiri eða minni 
aðstoðar utan frá. 

Ástæðan er ekki tæpur meiri-
hluti. Miklu fremur innbyrðis 
veikleikar af ýmsum toga. Við 
slíkar aðstæður eiga stjórnar-
andstöðuflokkar yfirleitt tveggja 
kosta völ: Annar er sá að láta 
stjórnarflokkana engjast í klíp-
unni. Hinn er sá að nota tækifær-
ið til að ná áhrifum og knýja fram 

breytingar á stjórnarstefnunni. 
Báðir þessir kostir geta verið 

fyllilega málefnalegir. Sjálfstæð-
isflokkurinn notaði fyrri kostinn í 
stjórnarskrármálinu með árangri. 
Hann notaði síðari kostinn í Icesa-
ve-málinu og styrkti stöðu sína til 
muna. Í því máli tapaði Framsókn-
arflokkurinn hins vegar frum-
kvæðisstöðu fyrir þá sök að hann 
var ekki tilbúinn að semja þegar 
árangur lá á borðinu.

Hvorn kostinn velja stjórnar-
andstöðuflokkarnir þegar þeir 
svara kalli dómsmálaráðherr-
ans? Hér verður engum getum að 
því leitt. Svari þeir jákvætt hljóta 
þeir að gera kröfur um aðild að 

ríkisfjármálastefnunni í heild. 
Með því gætu þeir komið sér í þá 
stöðu að gera hvort tveggja í senn 
að sýna ábyrgð og hafa áhrif.

Komi sú staða upp eru aftur 
á móti allar líkur á að formenn 
stjórnarflokkanna taki fram 
fyrir hendurnar á dómsmála-
ráðherranum og segi: Hingað og 
ekki lengra. Niðurstaðan er sú að 
útspil dómsmálaráðherrans hefur 
í raun ekkert pólitískt gildi. Það 
er í besta falli veikburða tilraun 
til að fá frest á að horfast í augu 
við raunveruleikann. Það sýnir 
líka hversu mikilvægt er að ráð-
herrar hafi marktækt pólitískt 
umboð.

Hvenær á að semja?

ÞORSTEINN 
PÁLSSON
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UMRÆÐAN
Sverrir Jakobsson svarar grein 
Guðlaugs G. Sverrissonar

Guðlaugur G. Sverrisson, 
stjórnarformaður Orku-

veitu Reykjavíkur, skrifar grein 
í Fréttablaðið fimmtudaginn 10. 
september þar sem hann sakar 
undirritaðan um rangfærslur. 

Manni bregð-
ur óneitan-
lega nokkuð 
við slík stór-
yrði en mér 
til léttis sé 
ég að stjórn-
arformaður-
inn virðist 
hafa misles-
ið grein mína. 
Þar ræddi ég 
um einhliða 

gengisáhættu Orkuveitunnar 
vegna láns til Magma fyrir 70% 
verðsins. Stjórnarformaður virð-
ist hafa mislesið skrif mín þar 
sem hann ræðir gengisáhættu af 
allri sölunni. Mér þykir raunar 
miður að hann hafi ekki einbeitt 
sér meira við lesturinn þar sem 
fólk sem les greinar okkar beggja 
kynni að halda að svar hans væri 
útúrsnúningur þar sem hann vildi 
ekki ræða lánakjörin efnislega. 
Það getur örugglega ekki verið 
ástæðan.

Annar misskilningur í grein 
Guðlaugs er einkennilegri þar 
sem hann virðist rugla saman 
eins og hálfs árs samnings-
ferli annars vegar og hins vegar 
hinum örstutta tíma sem líður frá 
því að samningurinn er kynntur 
almenningi og þangað til afgreiða 
á hann í borgarstjórn. Það er því 
rétt að minna á að þótt hann hafi 
lengi vitað um innihald samn-
ingsins þá vissum við eigendur 
Reykjavíkur ekki af því fyrr en 
núna í september. 

Þetta er hugsanlega einn-
ig skýringin á því hvers vegna 
hann hefur ekki heldur skilið þær 
athugasemdir sem bæði minni-
hlutinn í stjórn OR og fulltrúar 
ríkisins hafa gert við vinnubrögð 
stjórnarmeirihluta Orkuveitunn-
ar. Hér gildir nefnilega ekki að 
„þjóð veit þá þrír vita“. Við hin 
getum ekki myndað okkur skoðun 
á svona samningi þó að Guðlaug-
ur og félagar hans í meirihlutan-
um hafi lesið hann.

Ég hef vissar áhyggjur af ein-
beitingarskorti stjórnarformanns 
Orkuveitunnar þegar kemur að 
því að lesa og skilja gagnrýn-
in skrif á störf hans. Ég held að 
hann hljóti að stafa af orkuleysi 
og að stjórnarformaðurinn þurfi 
á fríi að halda. Borgarbúar ættu 
að sjá sóma sinn í að senda hann í 
langt frí sem allra fyrst.

Höfundur er sagnfræðingur.

Orkuleysi 
stjórnarfor-
mannsins

UMRÆÐAN
Erling Garðar Jónasson skrifar 
um málefni eldri borgara

Sérlega er þarft í núinu, þegar 
allt er komið á hausinn, gjald-

þrota af völdum stórsnillinga í 
stjórnvaldi íslenskrar þjóðar á 
síðasta áratug að hafa í frammi 
aga og umvöndun við gamalmenni 
þjóðarinnar. 

„Ekki í mínu nafni“ segir eftir-
launamaður sem ekki hefur náð 
lífeyrisaldri, að nafni Þorkell 
Helgason, um skrif allmargra 
eldri borgara um eignarnám 
núverandi ríkisstjórnar með 
skerðingu tryggingarbóta og ofur-
skattlagningu. Aldraðir eiga ekki 
að vera með neitt væl segir Þor-
kell, þið eigið að þakka fyrir og 
þegja. Það geri ég, og minn sann-
leikur er sannari en sannleikur 
„alls kyns talsmanna“ aldraðra og 

þar að auki á ekki að nota 
orð við smíði bónarbréfa 
sem særa siðaða fulltrúa 
stjórnvaldsins segir Þor-
kell. Vel má svo vera, en 
þá fyrst þegar Þorkell 
hefur náð lífeyrisaldri 
og þroska, og reynir á 
eigin skinni meðhöndlun 
stjórnvaldsins og „sann-
leika“ sem flestir „eldri 
borgarar“ hafa upplif-
að og mótmæla harð-
lega, verður sérgreind 
Þorkels án efa að miklu gagni 
fyrir siðvæðingu eldri borgara í 
baráttuham. 

Innlögn Þorkels í þessa umræðu 
er gáskafull, stórskemmtileg 
og um leið mjög gagnleg fyrir 
framhaldsumræðu um þessi 

mál, og það gerir ekk-
ert til þótt hún sé í föð-
urlegum umvöndunar-
tón þess sem einhvern 
tíma hefur haft allmikið 
undir sér og búi yfir, að 
eigin mati, dýpri fórnar-
lund og réttlætiskennd 
en við hin mörgu sem 
gagnrýnt hafa núver-
andi stjórnvöld. Aðal-
atriðið er að með henni 
fæst örlítil innsýn inn 
í hugsanagang í stjórn-

arráði íslensku þjóðarinnar, sem 
hefur verið krónískur frá upphafi 
nútíma sköpunarsögu þess. Hugs-
anagang sem er jarðbundinn við 
„kapítalisma andskotans“ þar sem 
sérvaldir einstaklingar og hópar 
fái fjárhagslega sérmeðferð og 

vernd m.a. á kostnað almennings 
og þá þess eftirlaunahóps sem nú 
lifir. 

Að mínu mati virðist hugsun 
Þorkels vera, að í stakasta lagi 
sé að stjórnmálaflokkar svíki öll 
sín fyrirheit ef þau hindra hefð-
bundin vinnubrögð Arnarhváls-
mafíunnar. Engin okkar sem 
erum á áttræðisaldri eða eldri 
hefur náð þeim aldri óbarin(n) af 
hagsmunagæslu niðurgreiðslna, 
gengisfellinga og ótal annarra 
hliðrunarlausna. Í minni gagn-
rýni á velferðarvakt núverandi 
ríkisstjórnar hef ég einkum dval-
ið við það óréttlæti sem felst í því 
að misnota tryggingarkerfi sem 
við höfum greitt iðgjald til með 
iðgjaldi og síðar í okkar skatti. 

Við höfum lifað við sérsniðnar 

tilhliðranir fyrir einstakar 
atvinnustéttir sem sérlega er 
auðvelt að greina í sögu almenna 
tryggingarkerfisins. Trygging-
argjaldið var fellt inn í og falið 
í skattkerfinu til að hlífa skatt-
leysisstéttum við nefgjaldsform-
inu sem upphaflega var iðgjalds-
form tryggingarkerfisins. Þar 
með var þetta kerfi eyðilagt sem 
tryggingarkerfi og gert að ölm-
usukerfi fyrir fingralanga stjórn-
valds hugsuði eins og raun ber 
vitni. Við Þorkell og aðra sömu 
skoðunar segi ég þetta; ekkert 
ólokið verk sem vinna þarf, lætur 
okkur eldri borgara sitja friðar 
stól, jafnvel nú á ævikvöldi.

Höfundur er formaður 
Samtaka aldraðra

Ég mótmæli í mínu nafni kjaraskerðingum aldraðra

ERLING GARÐAR 
JÓNASSON

SVERRIR JAKOBSSON

Selfoss mánudaginn  14. september kl. 18.00
Keflavík mánudaginn  14. september kl. 18.00
Borgarnes þriðjudaginn  15. september kl. 18.00
Akranes þriðjudaginn  15. september  kl. 20.00
Ísafjörður miðvikudaginn  16. september kl. 20.00
Vestmannaeyjar mánudaginn  21. september  kl. 18.00
Reykjavík þriðjudaginn  22. september kl. 18.00
Egilsstaðir miðvikudaginn  23. september kl. 20.00
Akureyri mánudaginn 28. september kl. 18.00 
Reykjavík þriðjudaginn  29. september kl. 18.00
Húsavík þriðjudaginn  29. september kl. 20.00
Reykjavík þriðjudaginn  06. október kl. 18.00

NÁMSKEIÐ UM NÁGRANNAVÖRSLU
Sjóvá heldur opin námskeið um nágrannavörslu í samstarfi 
við Forvarnahúsið. Á námskeiðinu fræðist þú um uppsetningu 
nágrannavörslu og færð afhenta gagnlega handbók.

Skráðu þig á námskeið um nágrannavörslu á sjova.is.
Frítt fyrir viðskiptavini í Stofni.

NÁGRANNAVARSLA 
EYKUR ÖRYGGI
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UMRÆÐAN
Bryndís Gunnlaugsdóttir og 
Eggert Sólberg Jónsson skrifa 
um þing ungra framsóknar-
manna

Nú um helgina, dagana 12.-
13. september, fer fram sam-

bandsþing Sambands ungra fram-
sóknarmanna í Mosfellsbæ. SUF 
hefur allt frá stofnun verið hreyfi-
afl í íslensku samfélagi, uppspretta 
nýra hugmynda og staður þar sem 
margir leiðtogar landsins hafa 
stigið sín fyrstu spor. 

Eitt af hlutverkum SUF er að 
efla framgang ungs fólks innan 
Framsóknarflokksins. Framsókn-
armenn hafa alla tíð verið dugleg-
ir við að treysta ungu fólki til for-
ystustarfa. En líklega aldrei hafa 
framsóknarmenn treyst ungu fólki 
jafn vel og í vetur þegar Sigmund-
ur Davíð Gunnlaugsson var kjörinn 
formaður flokksins aðeins 33ja ára 
að aldri. Birkir Jón Jónsson sem 
kjörinn var varaformaður var þá 
aðeins 29 ára. 

Í dag er þingflokkur framsókn-
armanna yngstur allra flokka á 
þingi. Meðalaldurinn er rúmlega 
39 ár. Þingflokkurinn er langyngsti 
flokkur þingsins, tæplega 10 árum 

yngri að meðaltali en þeir næstu. 
Meðalaldur allra annarra þing-
flokka er yfir 48 ár. Þannig eru 
þeir allir eldri að meðaltali en elsti 
þingmaður Framsóknarflokksins.

Það er erfitt að meta árangur 
ungs fólks innan stjórnmálaflokka 
eftir fjölda ungra þingmanna. 
Engu að síður sýnir sú upptalning 
sem hér hefur farið fram að ungu 
fólki innan Framsóknarflokks-
ins er treyst til ábyrgðarstarfa. 
Þrátt fyrir að gefið hafi á bátinn 
og gustað hafi um hann hafa ungir 
framsóknarmenn ekki gefið eftir 
þann einbeitta vilja sinn að berjast 
fyrir hagsmunum ungs fólks. 

Fram undan eru erfiðir tímar 
en tækifærin eru einnig mörg. Nú 
gefst íslensku þjóðinni tækifæri til 
þess að öðlast nýja sýn á þau gildi 

og venjur sem eru við lýði í þjóð-
félaginu. Nú er tækifæri til þess 
að byrja upp á nýtt. Hvernig vilj-
um við að íslenskt þjóðfélag verði? 
Hvernig viljum við að íslenskir 
stjórnmálamenn og stjórnmála-
flokkar starfi? Ljóst er að innan 
allra stjórnmálaflokka hefur það 
því miður oft á tíðum átt sér stað 
að flokksskírteini frekar en hæfni 
hefur ráðið við skipun í embætti 
og störf, að kunningjaþjóðfélagið 
hafi stjórnað en ekki hæfileikar. 
Þetta er eitt af því sem ungt fólk 
í öllum stjórnmálaflokkum verður 
að berjast gegn. Flokksskírteini 
á alls ekki að vera lykill að starfi 
eða embætti, en að sama skapi má 
flokksskírteini ekki hefta hæfi-
leikaríkt fólk. Hæfni skal ávallt 
ráða för. 

Við viljum hvetja alla unga fram-
sóknarmenn til að taka þátt á sam-
bandsþingi SUF um helgina. Einnig 
viljum við bjóða öllum áhugasömum 
til að mæta á opinn fund í hádeg-
inu á laugardaginn þar sem fjallað 
verður um kunningjaþjóðfélagið og 
kreppuna. Unga fólkið er framtíðin 
og það er okkar að læra af reynslu 
fortíðarinnar og tryggja að sömu 
mistökin gerist ekki aftur. 

Bryndís er formaður SUF og 
Eggert er varaformaður.

Ungt fólk mótar framtíðina

BRYNDÍS GUNN-
LAUGSDÓTTIR

EGGERT SÓLBERG 
JÓNSSON

UMRÆÐAN
Íris Birgis Stefánsdóttir og 
Magnús F. Ólafsson skrifa 
um félagsmál

Tilgangur þessarar greinar er 
að vekja athygli á mikilvægi 

þess að á tímum efnahagskreppu 
sé þörfum barna og fjölskyldna 
mætt með markvissum og við-
urkenndum úrræðum. Fagna ber 
nýútkominni skýrslu nefndar um 
sálfélagsleg viðbrögð (NSV) við 
efnahagskreppunni. Þar er lögð 
áhersla á að íslensk yfirvöld læri 
af reynslu Finna eftir efnahags-
þrengingar sem riðu yfir þjóðina 
upp úr 1990 og endurtaki ekki 
þau mistök að skera niður í geð-
heilbrigðisþjónustu og félagsmál-
um. Nefndin leggur til að áhersla 
verði lögð á að nýta ódýr hópúr-
ræði, þétta barnaverndarstarf, 
efla stoðþjónustu skóla, styrkja 
heilsueflingarstarf og virkja kraft 
frjálsra félagasamtaka. Í málefn-
um barna og fjölskyldna er fjallað 
um mikilvægi þess að efla þjón-
ustu mæðra- og ungbarnaverndar, 
þjónustu félagsráðgjafa og skóla-
hjúkrunarfræðinga í grunn- og 
framhaldsskólum. Foreldrafærn-
inámskeið eru nefnd sem möguleg 
leið til að styrkja foreldra í upp-
eldi barna sinna en þessi þátt-
ur hefði þó mátt fá meira vægi 
í skýrslunni. Á krepputímum er 
álag á fjölskyldur vegna atvinnu-
leysis og fjárhagserfiðleika stað-
reynd sem stjórnvöldum ber 
skylda til að mæta með ábyrg-
um hætti. Ef ekki er brugðist við 
er fyrirséð að líkt og hjá Finn-
um verði afleiðingarnar fjölgun 
barnaverndarmála og aukin tíðni 
örorku vegna geðrænna vand-
kvæða hjá þeim börnum sem nú 
eru að vaxa upp. Það er skoðun 
undirritaðra að fyrst og fremst 
þurfi að efla nærþjónustuna og 
þau hópúrræði sem þegar eru 
til staðar. Standa þarf vörð um 
stoðþjónustu leik- og grunnskóla, 
þjónustumiðstöðvar og heilsu-
gæslustöðvar hverfanna. 

Foreldranámskeið
Rannsóknir hafa sýnt fram á þá 
tilhneigingu að foreldrafærni 
minnki og að samskipti foreldra 
og barna verði neikvæðari á við-
varandi álagstímum sem þessum. 
Því er brýnt að styrkja foreldra-
færni, þar með fjölskyldur og 
börn, því slíkt hefur óumdeilan-
legt forvarnargildi. Foreldrafærn-
inámskeið geta lagt sitt af mörk-
um í því að sporna við hliðstæðri 
þróun hér og varð í Finnlandi. 
Hægt er að benda á gagnreynd 
hópúrræði fyrir foreldra eins 
og Uppeldi sem virkar – færni 
til framtíðar, SOS! Hjálp fyrir 
foreldra og PMT foreldrafærni. 
Einnig býðst foreldrum að sækja 
sérhæfðari námskeið um uppeldi 
barna með ADHD- og COPE-nám-
skeið. Þetta eru allt námskeið sem 
eru byggð á vísindalegum grunni 
og kenna aðferðir sem samkvæmt 
rannsóknum hafa sýnt góðan 
árangur. Tryggja þarf sem best 
aðgengi og halda kostnaði foreldra 
í lágmarki. 

Þjónusta við börn
Niðurskurður í menntamálum má 
ekki bitna á þjónustu við börn með 
frávik í þroska eða hegðunar- og 
tilfinningaraskanir. Þau börn 
sem þegar glíma við þessa erfið-
leika eru í meiri áhættu en önnur 
börn að þróa með sér langvarandi 
geðræna erfiðleika. Af mannúð-
arsjónarmiðum eingöngu ætti að 
hlífa þeim sérstaklega en því ber 
að halda til haga að það er einn-
ig fjárhagslega hagkvæmt fyrir 
samfélagið að sinna vel þörfum 
þessara barna snemma á lífsleið-
inni til að koma í veg fyrir auk-
inn kostnað síðar. Því þarf að sjá 
til þess að börnum bjóðist í sama 
mæli og áður, ef ekki auknum, 
faglegur stuðningur við nám, 
hegðun og líðan í skólakerfinu. 
Hér er átt við úrræði eins og sér-
kennslu, þjónustu stuðningsfull-
trúa, PBS-verkefnið sem er gagn-
reynd aðferðafræði til að styðja 
við jákvæða hegðun í skólum og 
Hugur og heilsa sem er forvarnar-
verkefni gegn þunglyndi auk sér-
fræðiþjónustu þjónustumiðstöðva 
og skólaheilsugæslu. Fylgjast þarf 
skipulega með líðan og hegðun 
skólabarna, til dæmis með reglu-
legum skimunum, og vísa á sér-
fræðiþjónustu Þjónustumiðstöðva, 
Þroska- og hegðunarstöðvar, 
Barna- og unglingageðdeildar og 
Greiningar- og Ráðgjafarstöðvar, 
eftir því sem við á. Þar bjóðast 
ýmis einstaklings-, fjölskyldu- og 
hópúrræði sem mikilvægt er að 
halda áfram að standa vörð um. 

Hér hefur verið bent á úrræði 
ætluð börnum og foreldrum sem 
undirrituðum finnst mikilvægt að 
nýta vel til að hlúa að þessum hópi 
á þrengingatímum. Upptalning-
unni er ekki ætlað að vera tæm-
andi en vert væri þó að stjórn-
völd létu gera formlega úttekt á 
gagnreyndum úrræðum sem bjóð-
ast hér á landi. Fylgjast þarf náið 
með áhrifum efnahagskreppunn-
ar á börn og þjónustu við þau og 
veita stjórnvöldum aðhald í þess-
um efnum. Það er samfélagsleg 
skylda okkar allra að vernda börn-
in okkar fyrir þeim skaða sem 
yfirstandandi efnahagsþrenging-
ar geta hugsanlega valdið þeim og 
standa vörð um hagsmuni þeirra 
og velferð. Allir geta verið sam-
mála um mikilvægi þessa og 
nú þarf að láta verkin tala. Því 
skorum við á stjórnvöld að setja 
fram vel skilgreinda aðgerðaá-
ætlun í þessum mikilvæga mála-
flokki sem byggir á gagnreynd-
um úrræðum eins og þeim sem 
hér hafa verið nefnd.

Höfundar eru sálfræðingar og 
starfa á Þroska- og hegðunar-

stöð heilsugæslunnar.

Hvað með börnin?

UMRÆÐAN
Sigurður Jónsson gerir 
athugasemd við um-
mæli

Ég er undrandi að sjá að 
oddviti Skeiða- og Gnúp-

verjahrepps heldur því blá-
kalt fram að greiðslur frá 
Landsvirkjun vegna óbók-
aðra funda sveitarstjórn-
armanna hafi ekki runnið til 
einstaklinga.

Landsvirkjun greiddi sveitarsjóði 

meðal annars fyrir óbók-
aða fundi sveitarstjórnar 
sem var svo áfram greitt 
til kjörinna sveitarstjórn-
armanna og fékk hver 
kjörinn fulltrúi í sveitar-
stjórn 200 þúsund krón-
ur. Það er því rangt sem 
oddviti heldur fram að 
einstaklingar hafi ekki 
fengið greiðsluna frá 
Landsvirkjun.

Höfundur er fyrrverandi sveit-
arstjóri Skeiða- og Gnúpverja-

hrepps.

Greiðslur runnu 
til einstaklinga

SIGURÐUR 
JÓNSSON

ÍRIS BIRGIS 
STEFÁNSDÓTTIR

MAGNÚS F. 
ÓLAFSSON

VELDU 
 ÞINN STAÐ

Fjölbreyttar lóðir í boði í Reykjavík 
fyrir íbúðar- og atvinnuhúsnæði.

Nú bjóðum við ný hagstæð lánakjör, 85% lán til 8 ára 
á 4% vöxtum. Kynntu þér málin á nýjum lóðavef 
Reykjavíkurborgar og veldu þinn stað.

Umsóknarfrestur á lóðum í Úlfarsárdal og við Reynisvatnsás 
er til 25. september nk.

Nánar á www.reykjavik.is/lodir



Frábært verð!
 38%
afsláttur

 52%
afsláttur

 40%
afsláttur

ICEBERG 

129 kr/kg
258 kr/kg

HILL FAMILY CREAM 600g

249 kr/pk.
289 kr/pk.

LIFRAPYLSA 4stk.
Frosin og ósoðin 

495 kr/kg
798 kr/kg

BLÓÐMÖR 4stk.
Frosin og ósoðin

449 kr/kg
748 kr/kg

HILL KEX 150g
Burboun Creams eða Custard Creams

69 kr/pk.
79 kr/pk.

FERSKUR GRÍSABÓGUR 
1/2 pakkaður

398 kr/kg
830 kr/kg

OLITALIA ÓLÍFUOLÍA 1l

798 kr/stk.

FERKST KJÚKLINGAHAKK

395 kr/kg
790 kr/kg

LONDONLAMB

1.259 kr/kg
2.099 kr/kg

Spaghettí 250g fylgir frítt með!

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is!
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær

 50%
afsláttur

 50%
afsláttur

 40%
afsláttur

Tilboðin gilda 10. - 13. september eða meðan birgðir endast
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Nýtt í öllum 
Nettó verslunum
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UMRÆÐAN
Stefán Jón Hafstein 
skrifar um ímynd 
Íslands

Þegar nýkjörið þing 
Malaví kom saman 

eftir kosningar í vor sté 
í pontu einn af nýjum 
þingmönnum landsins. 
Okoma-atani þingmað-
ur flutti jómfrúarræðu 
sína og fjallaði um framlag Íslands 
til að bæta lífskjör fátæks fólks í 
héraðinu Mangochi í suðurhluta 
landsins. Hann nefndi sérstaklega 
barnaskóla sem Íslendingar hafa 
byggt. Í héraðinu eru 300 þúsund 
börn á grunnskólaaldri, helming-
ur þeirra, eða 150 þúsund börn, 
læra ekki í yfirbyggðum skólastof-
um heldur þar sem forsælu er að 
finna undir trjám. Kennarar eru 
í mesta lagi með færanlega töflu 
til að krota á. Börnin sitja á jörðu 
og mörg hafa hvorki stílabækur 
né blýanta. Þar sem þó eru skóla-
stofur myndu flestir Íslendinga 
halda að væru gripahús. Þeir tut-
tugu skólar sem Íslendingar hafa 
byggt eða endurgert eru afburða-
skólar að því er lýtur að umgerð og 
búnaði. Þingmaðurinn nefndi líka 
vatnsbólin sem Íslendingar gera 
og sjúkrahúsið við Apaflóa þar 
sem nú rís ný fæðingardeild. 

Skömmu áður höfðu nemendur 
við einn hinna nýju skóla flutt eld-
heitar þakkarræður um Ísland. 
Ungar stúlkur komu hver á fætur 
annarri og fluttu undirbúnar 
ræður um hvað það skipti miklu 
máli að fá að ganga í alvöru skóla 
og hversu þakklátar þær væru 
Íslendingum. Aðrir krakkar döns-
uðu og sungu og kennarar með, 
barðar voru bumbur og á meðan 
sátu héraðshöfðingjar, foreldrar, 
prestar og biskupar, háembættis-

menn og nokkrir fulltrúar 
Íslands og fylgdust með. 
Svo var gengið stofu úr 
stofu og dáðst að nýjum 
húsgögnum, skólabekkjum 
og borðum. Sunnudagsút-
gáfa The Malawi Times 
birti opnugrein um ólík 
kjör tveggja ungra skóla-
stúlkna. Greinin nefndi að 
önnur stúlknanna gengur 
í skóla sem Íslendingar 
hafa endurbyggt og stefn-
ir hátt, hin lærir sínar lex-

íur í rústum af gamalli skólastofu 
upp á skarðan hlut; blaðið harmar 
mjög að æska landsins fái ekki jöfn 
tækifæri til mennta. Á fundi með 
utanríkisráðherra Malaví, fulltrúa 
hinnar nýkjörnu ríkisstjórnar, kom 
fram að menntun er nú í öðru sæti 
á forgangslista stjórnvalda, aðeins 
matvælaframleiðsla er ofar enda 
skiljanlegt í landi þar sem hungur-
sneyð er þekktur ógnvaldur.

Að afla sér vina
Íslendingum hefur verið margt 
betur gefið á liðnum árum en afla 
sér vina erlendis. Svo mjög að fólk 
furðar sig á heima. Eigum við enga 
vini? Ekki einu sinni á Norðurlönd-
unum? Það er auðvitað ekki bein-
línis fallið til vinsælda að valda 
fólki ómældu fjárhagstjóni: Ríkj-
um, fyrirtækjum, sveitarfélög-
um, einstaklingum sem spara til 
elliáranna og líknarfélögum; svo 
miklu tjóni að Íslendingar telja 
algjörlega óraunhæft að þeir geti 
nokkurn tíma goldið, aðrir verði 
að bera þær byrðar. Það er held-
ur ekki beinlínis gæfulegt þegar 
á bjátar að hafa hreykt sér hátt, 
svarað þeim vinum er til vamms 
sögðu með steigurlæti og hroka og 
segja þeim að fara í endurmenntun 
sem vöruðu við. Enn fremur hefur 
sannast að það er ekki líklegt til 
vegsauka á alþjóðavettvangi að 
standa skælandi með allt niður um 

sig, útbíuð þjóð og illa lyktandi í 
eigin klúðri eftir taumlaus veislu-
höld. Þannig að sú vinafæð Íslend-
inga sem er þeim mörgum sjálfum 
nánast óskiljanleg þarf ekki að 
vera svo óskiljanleg þeim útlend-
ingum sem grannt fylgjast með.

En það eru vinir
Á undanförnum árum hafa mörg 
af okkar fremstu og bestu gert 
sér dælt við stór alþjóðleg nöfn 
í heimi fjármála, stjórnmála og 
jafnvel þotulífs. Hér í Afríku 
eru fáir svoleiðis. Það er skiljan-
legt að í hamslausu gróðæri kom-
ist tötrum klædd skólabörn í Afr-
íku ekki á þann glæsta lista sem 
Íslendingar líta upp til. Samt tek 
ég eftir því að Norðmenn og Svíar, 
oft Finnar og stundum Danir hafa 
aflað sér valdalítilla vina í þessum 
hluta heimsins. Í litlum smábæ í 
norðurhluta Namibíu er til dæmis 
Marti Athissari-gata, sú eina sem 
er merkt í öllum bænum. Í höf-
uðborg Namibíu er Olof Palme-
stræti, þar sem flestar markverðar 
götur heita eftir afrískum hetjum. 
Þetta er vegna þess að bæði Svíar 
og Finnar börðust fyrir hina for-
smáðu og fátæku gegn kynþátta-
skilnaðarstefnu. Ég heyri alloft 
talað vel um Norðmenn hér í Mal-
aví, þeim er annt um góða stjórn-
sýslu og lýðræði og styrkja mynd-
arlega. Og við Íslendingar erum á 
blaði þó í smáu sé. Þegar litið er 
yfir þunnskipaðar raðir Íslands-
vina í veröldinni eru það einmitt 
fátæk börn sem tala skærum rómi 
um ágæti lands og þjóðar. Lands 
sem þau vita líkast til ekki hvar 
er og þjóðar sem þau kunna ekki 
frekari deili á en öðrum „útlend-
ingum“. Og hvað græðum við á 
því? Ekki neitt. Loksins eitthvað 
sem hald er í. 

Höfundur starfar fyrir ÞSSÍ í 
Malaví.

Góður orðstír Íslands

STEFÁN JÓN 
HAFSTEIN

UMRÆÐAN
Jón Þorvaldur Heiðarsson skrifar um 
fólksfækkun

Geta lands til að standa undir greiðsl-
um til annarra landa, afborgunum af 

lánum, skaðabótum eða einhverju slíku, 
ræðst fyrst og fremst af því hversu mikið 
landið getur flutt út af vörum og þjón-
ustu umfram það sem flutt er inn. Í sinni 
einföldustu mynd má líta á landið sem 
svartan kassa og horfa eingöngu á hversu 
mikið fer inn í kassann af verðmætum og 
hversu mikið kemur út úr kassanum af verðmæt-
um. Ef meira kemur út af verðmætum en fer inn 
er um viðskiptaafgang að ræða sem landið getur 
notað til þess að greiða öðrum. Ef það er ríkið 
sem þarf að greiða til erlendra aðila þarf ríkið að 
búa sér til kerfi til að ná til sín þessum viðskipta-
afgangi frá einstaklingunum. Það er gert með 
sköttum. En hvað gerist nú ef fólkinu inni í kass-
anum fækkar, í þessu tilfelli ef fólkinu á Íslandi 
fækkar? Til þess að svara spurningunni þurfum 
við fyrst að gera okkur grein fyrir hvaða verð-
mæti þetta eru sem fara til og frá landinu. 

Hvaða áhrif hefur fólksfækkun á útflutning?
Hver er útflutningurinn frá Íslandi? Fyrst má 
telja sjávarafurðir, verður minni fiskur veiddur 
ef fólki fækkar á Íslandi? Nei. Verður minna af 
áli framleitt ef fólki fækkar? Nei. Munu færri 
ferðamenn koma til landsins vegna þess að þar 
búa 300 þús. manns en ekki 320 þús.? Nei. Hvað 
þá með almennan útflutning á hinu og þessu 
svo sem í þekkingargeiranum? Munu fyrirtæki 
eins og Össur, Marel og CCP draga úr útflutn-
ingi sínum ef fólki fækkar? Það er vandséð að svo 
verði. Þessi fyrirtæki ættu að geta boðið starfs-
mönnum sínum ágæt laun þar sem þau fá tekj-
ur í erlendri mynt. Það góð að starfsmennirnir 
fari ekki eða auðvelt sé að fá góða starfsmenn í 
þeirra stað. Almennt er líklegt að útflutningur 
fyrirtækja – sem áður voru að íhuga að flýja land-
ið vegna of sterkrar krónu – minnki ekki þegar 
krónan er orðin lág og allur innlendur kostnaður 
hefur lækkað um helming í alþjóðlegu samhengi. 
Jafnvel þótt gjaldmiðilsvandamálið hafi ekki 
verið leyst. Þetta á einnig við um þau fyrirtæki 
íslensk sem eru í samkeppni við útflutning. Það er 
því vandséð að fólksfækkun hafi veruleg áhrif á 

útflutning, streymi verðmæta út úr kass-
anum ætti að vera svipað og áður.

Hvaða áhrif hefur fólksfækkun á innflutn-
ing?
Hluti af innflutningnum er hráefni og 
stoðvörur fyrir atvinnulífið svo sem 
súrál fyrir álverin og olía fyrir sjávar-
útveginn. Sá innflutningur mun ekki 
minnka þótt fólki fækki. Að öðru leyti 
er innflutningurinn almennar vörur til 
daglegs lífs. Matvæli, fatnaður, bensín 
á heimilisbílinn, lyf og svo mætti lengi 
telja. Mun þessi innflutningur minnka 

ef fólki fækkar? Já. Mikið af innflutningnum er í 
beinu sambandi við fjölda íbúa á landinu. Það er 
því líklegt að fólksfækkun verði til þess að minna 
verði flutt inn til landsins af almennum vörum en 
ella.

Eykst eða minnkar viðskiptaafgangur með fólks-
fækkun?
Fljótt á litið er því líklegt að fólksfækkun verði til 
þess að straumur verðmæta til landsins minnki 
en straumur verðmæta frá landinu verði svipað-
ur. Með öðrum orðum að útflutningur umfram 
innflutning aukist. Ef horft er á fólksfækkun frá 
þessum sjónarhóli er ekki líklegt að hún minnki 
möguleika landsins á því að ná sér út úr erfiðleik-
unum. Það geti beinlínis verið þveröfugt, fólks-
fækkun hjálpi landinu til að ná sér aftur á strik 
vegna þess að viðskiptaafgangur (útflutningur 
umfram innflutning) eykst.

Þetta má ekki skilja sem hvatningu til fólks að 
koma sér í burtu, málið er flóknara en svo. Fólks-
fækkun getur t.d. haft þau slæmu áhrif að hæft 
fólk í þjónustustéttum svo sem í heilbrigðiskerfi 
og menntastofnunum hverfi á braut og geri það að 
verkum að þjónustan við íbúa landsins versni. Á 
móti kemur að fólk sem flytur til útlanda er ekki 
horfið okkur að eilífu. Þetta fólk er okkur auðlind 
á margan hátt. Stór hluti fólksins sem fer í hallæri 
snýr til baka þegar ástandið batnar, í mörgum til-
fellum með meira fjármagn með sér en það fór 
með frá landinu. Í öllu falli er ekki ástæða til að 
mála skrattann á vegginn þó fólki fækki á Íslandi 
næstu misserin. Ég hef að minnsta kosti ekki 
áhyggjur af því.

Höfundur er hagfræðingur 
og lektor við Háskólann á Akureyri.

Fólksfækkun í hallæri, gæfu-
spor eða skref til glötunar?

JÓN ÞORVALDUR 
HEIÐARSSON

Stuðningsaðilar

Grænlenski kórinn 
Erinnap Nipaa 
13., 14. og 15. sept.

Erinnap Nipaa, blandaður kór frá Qaqortoq 
á suðvestur Grænlandi, heldur þrenna tónleika 
á Íslandi dagana 13. til 15. september. 

• Seltjarnarneskirkja, sunnudaginn 13. sept. kl. 20:00.
• Norræna húsið, mánudaginn 14. sept. kl. 20:00.
• Tónlistarhúsið á Akranesi, þriðjudaginn 15. sept. kl. 15:00.

Á efnisskránni eru eingöngu grænlenskir söngvar sem 
aðdáendum tónlistar og kórsöngs á Íslandi hefur sjaldan 
eða aldrei gefist kostur á að heyra. 

Með kórnum kemur fram 73 ára trommudansari, Jerimias 
Sanimuinaq, og sýnir forna grænlenska trommudansa.

Stjórnandi er Jens Adolfsen.
Aðgangur er ókeypis.
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UMRÆÐAN
Jón Þór Ólafsson svarar grein 
Jónínu Michaelsdóttur

Flest ríki í heiminum í dag hafa 
tekið sér einkaleyfi á beitingu 

ofbeldis innan sinna landamæra. 
Mistakist ríkjum það eins og raun-
in er með Írak og Afganistan eru 
þau kölluð „misheppnuð ríki“ (fai-
led states). Ríkið réttlætir sína ein-
okun á ofbeldi sem nauðsynlega til 
að vernda frelsi ríkisins og til að 
tryggja réttlæti innan þess.

Stofnendur Bandaríkjanna 
voru ekki á sama máli. Um van-
traust þeirra á ríkisvaldinu verður 
ekki villst í orðum fyrsta forseta 
Bandaríkjanna George Washing-
ton: „Eins og eldur er ríkisstjórn 
hættulegur þjónn og hræðilegur 
herra.“ Fyrir þeim var nauðsyn-
legt fyrir öryggi frjáls ríkis að 
borgarar þess stofnuðu sjálfstæð-
ar sveitir vopnaðra manna (militi-
as) og þann rétt borgaranna bundu 
þeir í stjórnarskrána. Þar að auki 
hefur rétturinn til borgaralegr-
ar handtöku lengi verið bundinn í 
lögum á Vesturlöndum og á Íslandi 
frá 1991. Svo réttlætingin fyrir 

því að borg-
ararnir vakni 
og taki völdin 
í sínar hendur 
er vel greypt 
í réttlætis-
vitund og lög 
Vesturlanda.

Fyrri rík-
isstjórnir 
sváfu á verð-
inum meðan 
bankamenn 

með aðstoð Seðlabankans spil-
uðu stærstu svikamyllu Íslands-
sögunnar. Núverandi ríkisstjórn 
sefur á meðan svikahrapparn-
ir skjóta undan þjóðarauðinum. 
Sagan hefur kennt okkur að þegar 
ríki sem áskilur sér einkaleyfi á 
ofbeldi sefur á meðan réttlætisvit-
und borgaranna er ítrekað misboð-
ið þá vakna þeir og taka til sinna 
ráða. Ráðin sem borgararnir grípa 
til hafa alltaf reynst misvel til að 
ná fram réttlæti, en Íslendingar 
myndu ekki í dag skvetta rauðri 
málningu ef ríkið svæfi ekki á 
meðan svikahrappar skjóta undan 
þjóðarauðinum. 

Höfundur er borgari.

Meðan ríkið sefur

JÓN ÞÓR ÓLAFSSON

UMRÆÐAN
Elvar Örn Arason skrifar um 
alþjóðamál

Á undanförnum áratugum hefur 
svæðisbundið samstarf ríkja 

farið ört vaxandi um víða ver-
öld. Í flestum tilfellum eru það 
nágrannaþjóðir með náin menn-
ingarleg, söguleg og viðskipta-
leg tengsl sem koma á fót svæð-
isbundnu samstarfi. Fyrir utan 
Evrópusambandið eru NAFTA í 
Norður-Ameríku, ASEAN í Suð-
austur-Asíu og Mercosur í Suður-
Ameríku þekktustu dæmin um 
ríkjasamstarf. 

Ein helsta skýringin er talin 
vera hnattvæðingin, sem hefur 
haft í för með sér aukin viðskipta-
tengsl og samskipti á milli sam-
félaga og hagkerfa heimsins. Oft 
er talað um að heimurinn sé að 
minnka, þar sem atburðir í fjar-
lægum löndum geta haft víðtæk 
áhrif hinum megin á hnettinum. 
Ein frétt sem berst á örskotsstund 
heiminn á enda getur haft áhrif á 
ímynd og orðstír Íslands. Önnur 
skýring á þessari þróun er svo-
kölluð dómínóáhrif, sem lýsa sér 
þannig að þegar nokkur ríki taka 
sig saman og hefja samstarf með 
það að leiðarljósi að styrkja efna-
hagslega stöðu sína eru önnur ríki 
knúin til að gera slíkt hið sama. 
Marghliða viðskiptaviðræður á 
vettvangi alþjóðlegra stofnanna 
á borð við Alþjóðaviðskiptastofn-
unina (WTO) hafa enn frekar ýtt 
undir þessa þróun. Enn aðrir telja 
að hnattvæðingin hafi getið af sér 
nýtt alþjóðakerfi, þar sem fjöl-
margir aðrir gerendur en þjóð-
ríkin hafi komið fram á sjónar-
sviðið. Því má líta á svæðisbundið 
samstarf ríkja sem viðbrögð við 
flóknu samspili sem á sér stað 
milli þjóðríkja, alþjóðastofnana, 
félagasamtaka og fjölþjóðafyrir-
tækja. 

ESB hefur gengið lengra í 
stjórnmálalegri og efnahags-
legri samvinnu en áður hefur 
þekkst. Þessa þróun verður einn-
ig að skoða í samhengi við þær 
breytingar sem átt hafa sér stað 
á umliðnum árum með auknu 
flæði hugmynda, fólks, vöru og 
fjármagns. Afleiðingar hnatt-
væðingarinnar eru ekki að öllu 
leyti jákvæðar. Nýjar ógnir eins 
og loftlagsbreytingar, smitsóttir 
og alþjóðleg glæpastarfsemi 

þekkja engin 
landamæri 
og alþjóðleg 
samvinna er 
eina leið rík-
isstjórna til 
að vinna bug á 
þeim. Alþjóð-
lega fjármála-
kreppan er 
nýlegt dæmi 
um hversu 
berskjölduð 

ríki eru gagnvart frjálsu flæði 
fjármagns milli landamæra. 

Í hnattvæddum heimi eru 
alþjóðamál heimamál og öfugt. 
Ríkin þurfa oft á tíðum að taka 
virkan þátt í alþjóðasamstarfi til 
að ná árangri innanlands. Með 
inngöngu í ESB afsala ríkin sér 
hluta af fullveldi sínu til yfir-
þjóðlegra stofnana sambands-
ins en á móti fá þau aukna hlut-
deild og vægi á alþjóðavettvangi. 
Í mörgum tilfellum veitir alþjóð-
leg samvinna smáríkjum efna-
hagslegt og pólitískt skjól fyrir 
neikvæðum áhrifum hnattvæð-
ingarinnar. Og hlutfallslegur 
ávinningur þeirra af svæðis-
bundnu samstarfi er oft meiri 
en stærri ríkja. Margt bendir til 
þess að innganga Íslands í ESB og 
upptaka evru muni tryggja efna-
hagslegan stöðugleika og renna 
stoðum undir efnahagslegt sjálf-
stæði þjóðarinnar til lengri tíma 
litið. Með því að ganga inn í evru-
svæðið mun Ísland njóta hagræð-
is af trúverðugleika evrópska 
seðlabankans.

Ísland hefur tekið virkan þátt 
í alþjóðlegu samstarfi af ýmsu 
tagi, fyrst á vettvangi Norður-
landaráðs og EFTA, og segja má 
að með EES-samningnum hafi 
Ísland fengið aukaaðild að ESB. 
Þróun alþjóðakerfisins tekur hins 
vegar örum breytingum og því 
þarf sífellt að endurmeta hags-
muni, ógnir og tækifæri. Eftir 
að Danmörk, Finnland og Sví-
þjóð gerðust aðilar að ESB hefur 
samstarf Norðurlandanna beinst 
í ríkari mæli að Brussel. Ísland 
ætti að skipa sér í sveit með þeim 
og leggja sitt af mörkum við að 
gæta sameiginlegra hagsmuna 
smáríkja á norðlægum slóðum. 
Ísland hefur langtum fleiri tæki-
færi til að vinna hagsmunum 
sínum brautargengi með virkri 
alþjóðlegri samvinnu.

Höfundur er MA í alþjóðafræði.

Svæðisbundið 
samstarf ríkja og 
hnattvæðingin

ELVAR ÖRN ARASON
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F
losi Ólafsson stór-
leikari stendur úti á 
hlaði heimilis síns 
að Stóra Aðalbergi 
í Reykholtsdal og 
mætir blaðamanni 
og  l jó smy n d a ra 

Fréttablaðsins skælbrosandi með 
opinn bjarnarfaðminn. Í sveitinni 
býr Flosi með lífsförunaut sínum, 
Lilju Margeirsdóttur, sem stendur 
þétt við hlið síns manns, þarna í 
hlaðinu sem endranær. Stuttu eftir 
að inn er komið banka Inga Lind 
Karlsdóttir og eiginmaður henn-
ar, Árni Hauksson, upp á. Hún fær 
ekki síðri móttökur frá Flosa. „Ji, 
hvað ég er ánægð að fá að knúsa 
þig. Mig hefur langað til að gera 
það í mörg ár,“ segir hún og þannig 
hefjast góðar samræður sem eiga 
eftir að teygja sig yfir allan eftir-
miðdaginn.

Engum þeim sem lesið hefur 
pistla Flosa hefur dulist að hann er 
ákaflega vel kvæntur. Lilja hefur 
töfrað fram úr erminni mikið hlað-
borð, fullt af súpu, brauði, laxi og 
ostum. Hersingin sest að snæðingi 
og Inga og Flosi hefja sínar sam-
ræður, á meðan hinir demba sér í 
kræsingarnar. Myndir þekja veggi 
heimilisins og þar er lítil stúlka 
oft í aðalhlutverki sem verður að 
umtalsefni. 
Flosi: „Þetta er langömmubarnið 
okkar. Hún er klók þessi, get ég 
sagt ykkur. Þegar hún var fjög-
urra ára settist hún einu sinni á 
móti mér og sagði við mig: „Afi, 
átt þú ekki rauðskjóttan fola uppi 
á Breiðabólsstað sem er voða fal-
legur og góður?“ Og ég svaraði: 
„Jú, það gæti vel verið að ég ætti 
hann.“ Þá leit hún í augun á mér og 
sagði: „Væri þér ekki sama þó ég 
fengi hann þegar þú ert dáinn?“
Inga: „Og hverju svaraðir þú 
eiginlega?
Flosi: „Það þurfti nú ekki einu 
sinni að svara þessu. Hún afgreiddi 
þetta bara alveg um leið.“ 

Langsætasta pían
Flosi: „En hvernig er það, ætlar þú 
ekkert að fara í sjónvarpið aftur 
Inga mín? Þú ert langsætasta pían 
af þeim öllum. Ég er aðdáandi 
þinn, ég verð að segja eins og er.“ 
Inga Lind: „Jæja, og hafðirðu þá 
kannski bara slökkt á hljóðinu og 
horfðir bara?“
Flosi: „Nei, aldeilis ekki. Það er 
eitthvert líf í þér, einhver grall-
araskapur og hispursleysi sem er 
ekki endilega útlitinu að þakka, þó 
það hjálpi nú til. Mér leiðast nefni-
lega teprulegar stelpur. Og það er 
alveg voðalega leiðinlegt að hafa 
greppitrýni fyrir augunum. En það 
er bara framkoman og andblær-
inn yfir þér sem er svo heillandi. 
Þú ert eitthvað svo hispurslaus og 
grallaraleg.“
Inga Lind: „Þakka þér fyrir, Flosi, 
ég sé það að ég þarf að koma hing-
að í heimsókn oftar. En það getur 
vel verið að ég fari aftur í sjón-
varpið. Maður veit aldrei í þessum 
bransa hvar maður endar. Þetta er 
svo lifandi miðill þetta sjónvarp og 
alltaf eitthvað að gerast. En þessa 
dagana þykir mér ágætt að vera í 
móðurhlutverkinu. Svo er ég líka 
nýbyrjuð í listfræði í Háskóla 
Íslands. Er einmitt að lesa svolítið 
um hann Dieter Roth, sem ég sé að 
þið eigið mikið eftir.“ 
Flosi: „Já, hefurðu verið að læra 
um hann Dieter vin minn? Hann 
var voðalega mikill vinur okkar og 
skemmtilegur karakter.“ 
Inga Lind: „Svona eins og þú?“
Flosi: „Já, hann náði næstum því 
að vera eins skemmtilegur og ég.“

Í sömu sveit 
Inga Lind: „Ég þekki Reykholts-
dalinn vel því ég var í sveit hérna 
þegar ég var lítil. Á Breiðabóls-
stað.“
Flosi: „Hvað ertu að segja? Við 
eigum Breiðabólsstað! Sonur okkar 
er bóndi þar.“

Inga Lind: „Hvað segirðu? Ég var 
þarna þegar ég var átta ára. Það 
eru orðin 21 ár síðan.“

Nú heyrist niðurbældur hlátur 
af hinum enda borðsins, þar sem 
eiginmaður Ingu situr. „Hvað seg-
irðu, hvað ertu gömul?“ spyr hann 
og glottir. 
Inga: „Nei heyrðu, þetta er senni-
lega nær 25 árum. En það er ekk-
ert að marka mig. Mér finnst ég 
alltaf vera töluvert yngri en ég er. 
Eiginlega finnst mér ég vera átján 
ára. Svo skil ég ekkert í því þegar 

ég hitti átján ára fólk sem ber jafn-
vel virðingu fyrir mér og talar við 
mig eins og ég sé fullorðin. Ég skil 
þetta ekki. Ert þú ekki líka svona, 
Flosi?“
Flosi: „Nei, ég er alveg svakalega 
ellihrumur. Ég er alveg að drepast 
úr þessari helvítis elli. Það er ekk-
ert púður í manni lengur. En ég er 
andlega hress, því er ekki að neita, 
en afar hrumur.“
Inga Lind: „Bíddu nú hægur, þetta 
passar nú ekki alveg, varstu ekki 
að leika í kvikmynd?“

Flosi: Jú, jú, ég er búinn að leika 
í tveimur kvikmyndum í sumar. 
En ég er hættur að lesa handrit-
in. Ég fæ bara setningarnar sem 
ég á að fara með og læri þær utan 
að.“
Inga Lind: „Önnur þeirra heitir 
Laxdæla Lárusar, er það ekki?“
Flosi: „Jú! Hvernig veist þú það 
eiginlega?“
Inga Lind: „Heldurðu að ég fylg-
ist ekki með? Heldurðu að það sé 
bara þú sem fylgist með mér? Ég 
veit sko margt um þig.“

Hundrað laxar, mest silungur
Inga Lind: „Heyrðu mig, ég 
gleymdi alveg að smakka á 
laxinum. Er hann hérna úr 
ánni?“ 
Flosi: „Já, laxinum segirðu. Það 
var nú sveitungi minn sem var 
spurður að því hvernig hefði 
veiðst í Reykjadalsá í sumar. 
Karlinn svaraði því til að það 
hefðu veiðst um hundrað laxar, 
mest silungur.“ 
Inga Lind: „Já, þessi var góður. 
Við Árni stelum þessum frasa, 

Á ruggustólnum á Stóra Aðalbergi
Þau Flosi Ólafsson og Inga Lind Karlsdóttir tengjast svo margvíslegum böndum að það er engu líkara en að um einhvers konar 
yfirnáttúrulegan þráð sé að ræða. Hann saknar hennar á skjánum enda finnst honum hún snarboruleg, sniðug og langsætust 
sjónvarpskvenna. Hún ber ekki síður taugar til hans, svo sterkar að vinnuheiti ófæddra barna hennar í móðurkviði hefur alltaf 
verið Flosi. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir hitti þau Ingu Lind og Flosa sem settust í ruggustól í stað rökstólanna þessa vikuna. 

HVER VILL EKKI SITJA Í FANGINU Á FLOSA? Flosi Ólafsson var einu sinni með þátt í sjónvarpinu sem hét Á ruggustólum. Ljósmyndara þótti því afbragðshugmynd að rökstóla-
parið sæti saman á ruggustólnum hans Flosa. Það þótti hvorki Flosa né Ingu Lind nokkuð tiltökumál.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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við förum svo mikið í veiði. Ert 
þú ekkert að veiða?“
Flosi: „Nei, við höfum ekkert mátt 
vera að því út af hestunum. Hann 
Óli sonur okkar er með um sjötíu 
hesta núna og okkar hestar eru í 
þeim hópi. Við förum orðið lítið á 
bak. En Lilja fer reyndar svolít-
ið ennþá, hún er svo helvíti hörð. 
En ég verð áttræður eftir nokkr-
ar vikur og á orðið erfitt með að 
hlaupa fyrir hestana.“
Inga Lind: „Ætlarðu að halda upp 
á afmælið þitt?“
Flosi: „Nei, ætli ég nenni því 
nokkuð.“
Inga Lind: „Þér finnst kannski 
leiðinlegt að hitta fólk?“
Flosi: „Ég er orðinn svo kresinn 
á fólk. Ég er ekki svona sætur og 
skemmtilegur nema við fólk sem 
ég nenni að tala við. Aðdáendur 
mínir myndu þyrpast að, föln-
aðar blómarósir og seníl gamal-
menni.“
Inga Lind: „Athyglisverður aðdá-
endahópur það.“
Flosi: „Þú hlýtur að þekkja 
þetta.“
Inga Lind: „Það eru rosalega fáir 
sem þyrpast að mér úr þessum 
hópi. En nei, ég veit ekki til þess 
að ég eigi neinn sérstakan aðdá-
endahóp.“
Flosi: „Þú hlýtur að eiga það. Það 
er bara óhugsandi annað. Svona 
snarboruleg stelpa eins og þú.“ 

Sjónarsviptir að Helga
Þegar hér er komið sögu býður 
Lilja föruneytinu upp á kaffi í 
stofunni, á meðan Flosi og Inga 
tylla sér inn í bókaherbergi 
Flosa til að ræða málefni líðandi 
stundar. 
Flosi: „Ég skrapp niður í blóma-
skála til að kaupa mjólk í dag og 
skoðaði þar Fréttablaðið í dag. 
Þar var á tveimur stöðum verið 
að fjalla um hann Helga Hóseas-
son. Mér fannst frekar auðvelt að 
skilja hann Helga. Honum fannst 
hann hafa verið settur á skuld-
bindingaklafa þegar hann var 
ómálga barn og hafði ekki þroska 
til að taka á sig skuldbindingar. 
Þegar maður horfir á þetta núna 
finnst manni að maðurinn hafi 
haft nokkuð mikið til síns máls 
með skírnina. Barnið fær svo 
tækifæri til að staðfesta skírn-
ina með fermingunni. En þá er 
barnið ennþá barn.“
Inga Lind: „Þarna er ég sammála 
þér. Ég hef haldið margar ræður 
um þetta á mínu heimili og þyki 
sennilega frekar óþolandi. En 
börnin eru of ung í dag til að taka 
þessa ákvörðun. Þeim er ekki 
treystandi til að kjósa stjórn-
málaflokk þrettán ára gömlum. 
Af hverju eiga þau að geta kosið 
sér leiðtoga lífs síns? Ég er helst á 
því að þetta sé bara gróðabissness 
hjá kirkjunni. En það er óhætt að 
segja að það er sjónarsviptir að 
karlinum. Mér þætti flott verk-
efni fyrir nemendur Listaháskól-
ans að gera minnisvarða um hann. 
En mér finnst ekki að Reykjavík-
urborg ætti að eyða peningum 
í þetta núna. Og ég held ekki að 
Helgi Hóseasson hefði fílað það ef 
hið opinbera væri að búa til styttu 
af sér. Heldurðu það?“
Flosi: „Ja, ég skal ekki segja. En 
hver sem borgar fyrir það finnst 
mér vel mega vera þarna einhver 
grjóthnullungur sem vegagerðin 
má ekki ryðja úr vegi. Bara nógu 
stór. Mér finnst að öllum hafi 
hlýnað fyrir brjóstinu þegar þeir 
sáu kallinn. Það var eitthvað gott 
við hann.“

Afsökunarbeiðni afkomenda
Flosi: „Að vissu leyti er ég í sömu 
stöðu og hann Helgi Hóseasson. 
Það er nefnilega búið að gera 
dálítið við mig, að mér óspurð-
um. Einhver af þessum elskulegu 
afkomendum mínum hefur í ein-
hverju bríaríi sett mig inn á eitt-
hvað sem heitir Facebook. Og nú 
er enginn stundlegur friður, það 
hleðst allt niður af Facebook. Ég 
fæ póst frá aðdáendum og fólki 
sem kallar sig vini mína. Þetta 
er hreinasta plága. Ég kann bara 
ekki nógu mikið á tölvuna til þess 
að varpa þessu fyrir róða.“
Inga Lind: „Þau ættu að biðjast 
afsökunar, barasta. Og hjálpa þér 
að sleppa.“
Flosi: „Afkomendur mínir? Já, 
þeir ættu að gera það.“
Inga Lind: „Þessi Facebook getur 
verið hættuleg. Maður þarf að 
passa að láta hana ekki ná tökum 
á sér. Nokkur af þessum fimm 
börnum sem ég á fengu að vera 
með Facebook. Og ég sé hvernig 
þau límast svo við þetta. Þau eru 
svo ómótuð krakkarnir og það er 
svo auðvelt að hafa áhrif á þau.“ 
Flosi: „Já, þú átt öll þessi börn, 
ekki nema átján ára.“
Inga Lind: „Já, ég á fimm börn. 
Það er svolítið skemmtilegt frá 
því að segja að við hjónin höfum 
alltaf verið með vinnuheiti þegar 
ég geng með börnin og veit ekki 
kynið. Og vinnuheitið á ófædda 
fóstrinu er alltaf Flosi.“
Flosi: „Þú meinar þetta ekki! Er 
vinnuheitið á börnunum þínum 
Flosi?“
Inga Lind: „Já, finnst þér þetta 
ekki magnað?“
Flosi: „Jú, þetta er ekkert annað 
en telepatí.“ 
Inga Lind: „Já, við erum greini-
lega mjög andlega tengd.“ 

Að vera skotin
Flosi og Lilja hafa verið saman í 
sextíu ár og það sést langar leið-
ir hversu lukkuleg þau eru með 
hvort annað. Það er því varla 
hægt að ljúka samræðunum öðru-
vísi en að spyrja að því hvernig 
þau hafi viðhaldið ástarblossan-
um í gegnum öll þessi ár. 
Flosi: „Þetta byggist einfaldlega 
á því að vera nógu skotinn í þeim 
sem maður er með. Og maður 
heldur alveg áfram að vera skot-
inn, jafnvel þótt úr manni fari 
allir lífskraftur. Við Lilja höfum 
búið hér í Reykholtsdalnum í tut-
tugu ár og það er svo ósköp nota-
legt. Gamall karl og gömul kerl-
ing sem búa saman uppi í sveit. 
Þetta er svakalega gaman. Við 
erum notalegt samhengi, við 
Lilja.“
Inga Lind: „Miðað við það sem þú 
segir þarf ég ekki að hafa áhyggj-
ur af því að maðurinn minn hætti 
að vera skotinn í mér, þó að ég fái 
hrukkur og grá hár. Það er gott 
að vita.“
Flosi: „Nei, væntanlega ekki, ef 
þið eruð bara nógu skotin í hvort 
öðru. Svo er það annað að mér 
finnst Lilja svo skemmtileg. Mér 
finnst hún hreinasta uppgötvun. 
Það er það eina sem ég get fundið 
jákvætt við helvítis ellina, hvað 
maður laðast elskulega að þeim 
sem maður er með.“ 

Dagur er að kveldi kominn í 
sveitinni og tími til kominn fyrir 
gestina að bruna aftur í bæinn. 
Flosi leysir fólkið út með árituð-
um bókum og heiðurshjónin fylgja 
hersingunni úr garði og kveðja 
með orðunum „komiði endilega 
sem fyrst aftur“. 

➜ VÍSUR FÚSA Í SKRÚÐ UM FLOSA
Þau Flosi og Inga tengjast eins og fram kemur á margan hátt. Meðal annars í 
gegnum frænda Ingu og stórvin Flosa, Sigfús Jónsson, eða Fúsa í Skrúð eins 
og hann er jafnan kallaður. Sá hefur ort margar vísur um Flosa sem fjalla 
margar hverjar um leti hins síðarnefnda. Hér eru nokkur dæmi látin fylgja.

Eitt er víst að Flosa finnst
Feikilega gaman
Að gera sem allra allra minnst
Alveg dögum saman

Sefur alltaf árdegis
iðkar blundinn miðdegis
sofnar aftur síðdegis
og sefur framtil hádegis.

Á miðjum degi kappinn kemst
Knapplega úr fleti
Ég held að það sé fyrst og fremst
Fyrir djöfuls leti.
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Þ
egar rætt er við hátt-
setta íslenska lög-
reglumenn um vél-
hjólasamtökin Hells 
Angels er óhætt að 
fullyrða að verulega 

þungt sé í þeim hljóðið. Vítisengl-
ar eru enda skilgreindir víða um 
heim sem skipulögð glæpasam-
tök. Þeir hafa nýlega haslað sér 
völl á Íslandi og lögregla óttast að 
þeir gætu hleypt aukinni hörku í 
íslenska undirheima. Í ljósi 
reynslu erlendra starfsbræðra 
forðast lögreglumenn meira að 
segja að ræða um samtökin undir 
nafni.

Sjálfir segja Vítisenglar af 
og frá að þeir stundi skipulagða 
glæpi, þótt finna megi skemmd 
epli í öllum hópum, og saka yfir-
völd um hræðsluáróður. Hells 
Angels sé ekkert annað en 
bræðralag venjulegra stráka og 
manna sem einbeiti sér fyrst og 
síðast að því að aka mótorhjólum 
og passa upp á sig og sína.

Veita ekki viðtöl
Eins og fram hefur komið hlaut 
vélhjólaklúbburinn Fáfnir á dög-
unum stöðuhækkun í Hells Ang-
els-samtökunum og kallast nú 
Hells Angels Prospect. Af því 
tilefni gaf Ríkislögreglustjóri 
út heljarinnar yfirlýsingu um 
ógnirnar sem að þjóðfélaginu 
steðjuðu vegna þessa og lagði 
til að klúbbar af þessu tagi yrðu 
hreinlega bannaðir með lögum.

Einar „Boom“ Marteinsson, 
nýr forseti hinna tilvonandi Vítis-
engla, neitaði að veita Fréttablað-
inu viðtal vegna þessarar umfjöll-
unar; sagði að það væri stefna 
klúbbsins að veita ekki viðtöl. 
Einar vildi heldur ekki gefa upp 
hversu margir meðlimir klúbbs-
ins væru, en samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins eru skráð-
ir meðlimir eitthvað í kringum 
tuttugu talsins. 

Ekki fæst uppgefið hver skil-
yrðin fyrir inngöngu eru, fyrir 
utan það að vera karlmaður og 
á Íslandi þarf að hafa ástríðu 
fyrir Harley Davidson-hjólum. 
Annars konar hjól eru tekin í 
sátt sums staðar annars staðar í 
heiminum.

Líkt og í öðrum Hells Angels-
klúbbum ríkir ákveðið skipu-
lag í þeim íslenska. Forseti er 
æðstur, og næst honum standa 
varaforseti, gjaldkeri og ritari. 
Önnur embætti tíðkast einnig, til 
dæmis eins konar agavörður (e. 
sergeant at arms), sem sér um að 
menn hagi sér með friði og spekt 
á fundum og samkomum.

Hafa kennt sig við Vítisengla lengi
Þrátt fyrir að Fáfnisliðar hafi ein-
ungis nýlega verið kenndir við 
Hells Angels opinberlega er það 
ekki spánnýtt fyrir þeim sjálf-
um. Þeir hafa árum saman haft 
það markmið að ganga til liðs við 
samtökin og raunar er það svo 
að fyrir hálfu öðru ári gerðust 
þeir opinberir áhangendur Vítis-
engla og tóku þá þegar upp nafnið 
Hells Angels Hangaround eins og 
tíðkast með klúbba í slíkri stöðu. 
Fáfnisnafnið var því í raun lagt 

af fyrir nokkru, þótt það væri enn 
notað í almennri umræðu.

Til þess svo að öðlast Prospect-
stöðuna þurftu þeir að kynn-
ast erlendum Vítisenglum betur 
og vinna fyrir þá ýmis verk, til 

dæmis sinna gæslu á samkom-
um og afgreiða á bar. Næsta stig 
er að verða fullgildir Vítisengl-
ar. Sjálfir vita þeir ekki hvenær 
það verður, en Ríkislögreglustjóri 
hefur sagt í tilkynningu að það 

gæti orðið strax á næsta ári.
Getur hafa verið leiddar að því 

innan lögreglunnar að tugmillj-
ónasvik nokkurra ungra manna 
úr Íbúðalánasjóði hafi verið að 
undirlagi Fáfnisliða, jafnvel til að 

liðka fyrir stöðuhækkun klúbbs-
ins hjá Vítisenglunum. Samkvæmt 
heimildum blaðsins hefur lögregl-
an nú horfið frá þessari skoðun og 
lítur svo á að svikin hafi líklega 
verið verk áhangenda Fáfnis, sem 
vildu ganga til liðs við klúbbinn. 
Þrátt fyrir það hefur Fréttablaðið 
eftir áreiðanlegum heimildum að 
einn fullgildir meðlimur Fáfnis, 
eldri bróðir eins ungu mannanna, 
hafi verið handtekinn vegna máls-
ins og yfirheyrður eftir húsleit á 
heimili hans. Honum var síðan 
sleppt.

Ítrekaðar komur háttsettra Engla
Vélhjólaklúbburinn Fáfnir, nú 
Hells Angels Prospect, er að 
verða þrettán ára gamall. Klúbb-
urinn blés til mikils fagnaðar í 
mars sem frægt var þegar hann 
flutti úr klúbbhúsi sínu til margra 
ára við Frakkastíg í nýtt húsnæði 
í Hafnarfirði. 

Þá greip lögregla til viðamikilla 
ráðstafana til að koma í veg fyrir 
að erlendir Vítisenglar kæmust í 
opnunarhófið, með þeim rökum að 
koma svo margra félaga úr skil-
greindum skipulögðum glæpa-
samtökum í einu ógnaði þjóðar-
öryggi og allsherjarreglu. Nálega 
öðrum tug var vísað frá landinu 
og íhuga þeir nú réttarstöðu sína 
vegna málsins. Veislan fór með 
öllu friðsamlega fram.

Þetta var ekki í fyrsta sinn sem 
hópi Vítisengla var vísað frá land-
inu. Þá eru einnig fjölmörg dæmi 
um það að háttsettir Vítisengl-
ar, einkum frá Norðurlöndum, 
hafi komið hingað til lands á síð-
ustu mánuðum og árum að taka 
út störf Fáfnis og skemmta sér. 
Meðal þeirra er Leif Ivar Kristi-
ansen, forseti Vítisenglanna í 
Noregi, sem vakti athygli hér-
lendis í kringum teitina í mars 
með ummælum þess efnis að ef 
íslensk yfirvöld vildu stríð þá 
myndu þau fá stríð.

Óttast átök í undirheimunum
En það er ekki endilega stríð við 
íslensk yfirvöld sem lögreglan 
hérlendis óttast mest, heldur að 
hugsanlega slái í brýnu á milli 
Vítisenglanna og gengja og glæpa-
hópa sem þegar eru umsvifamikl-
ir í undirheimum Íslands. Dæmin 
að utan eru sannarlega til staðar, 
þótt meðlimir Hells Angels telji 
margir hverjir að þau hafi verið 
blásin óþarflega upp. 

Og þá þarf ekki að leita lengra 
en til Norðurlandanna. Skemmst 
er að minnast stríðsins sem 
geisaði í fyrrahaust á milli Vítis-
engla og gengja af annarri kyn-
slóð innflytjenda í Kaupmanna-
höfn. Þau átök hófust þegar 
meðlimur áhangendaklúbbs Hells 
Angels skaut annarrar kynslóð-
ar innflytjanda til bana með vél-
byssu. Í kjölfarið hófust heiftar-
leg átök þar sem handsprengjum 
var meðal annars kastað að höfuð-
stöðvum Hells Angels og nokkrir 
særðust alvarlega í skotárásum.

Þá er ógleymt stóra mótorhjóla-
gengjastríðið í Skandinavíu um 
miðjan tíunda áratuginn, þar sem 
Hells Angels og Banditos kljáðust 
heiftarlega með þeim afleiðingum 

Bræðralag eða bófagengi?
Vélhjólasamtökin Hells Angels eru komin með annan fótinn til Íslands. Lögreglan er áhyggjufull en Vítisenglarnir sjálfir telja 
slíkar áhyggjur með öllu óþarfar. Stígur Helgason kynnti sér íslenska klúbbinn og tengsl hans við Vítisengla.

Samtökin Hells Angels Prospect eiga sér nokk-
urra ára sögu hér á Íslandi. Þau hétu áður Fáfnir, 
eða Fafner MC, og lutu lengst af stjórn Jóns 
Trausta Lútherssonar, dæmds ofbeldismanns 
sem varð landsfrægur að endemum þegar hann 
réðst á hóp lögreglumanna í Leifsstöð árið 2003 
og gekk í kjölfarið berserksgang á ritstjórnarskrif-
stofum DV vegna umfjöllunarinnar um málið.

Jón Trausti hefur síðan hlotið dóma fyrir 
ofbeldisverk, meðal annars að ganga í skrokk 
á manni ásamt félaga sínum úr Fáfni, og míga 
síðan yfir hann.

Samhliða því að klúbburinn fékk stöðu 
prospect-klúbbs yfirgaf Jón Trausti forsætið og 
varaforsetinn til margra ára, Einar ‚Boom‘ Mart-
einsson, kenndur við barinn De Boom Kicker í 
Hafnarstræti, tók við. Þessar vendingar hafa að 
vonum vakið athygli. Spurt er hvers vegna Jón 

Trausti hættir í klúbbnum þegar hann er við það 
að ná sínu höfuðmarkmiði og er loks kominn 
með annan fótinn inn í Hells Angels.

Raunin er hins vegar sú að Jón Trausti átti ekki 
frumkvæðið að viðskilnaðinum, heldur naut 
hann ekki lengur trausts félaga sinna. Þeim þótti 
hann ekki hafa það til að bera sem einkenna 
þyrfti forseta Hells Angels-klúbbs, væri of bráður 
og bærist of mikið á. Þeir vildu að hann hætti 
og hann sá sér þann kost vænstan að hlíta þeim 
óskum. 

Jón Trausti er nú fluttur til Noregs og það 
er samdóma álit heimildarmanna blaðsins að 
hann kunni að eiga erfitt uppdráttar þegar og 
ef hann snýr aftur heim. Hann hafi bakað sér 
marga óvildarmenn hérlendis og það geti reynst 
honum illa nú þegar hann hefur ekki lengur 
bakland í klúbbnum.

GAMLI FORSETINN Jón Trausti varð oft umfjöllunar-
efni fjölmiðla vegna slæmrar hegðunar. Hér sést 
hann trylltur í Leifsstöð árið 2003. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

NÝI FORSETINN Einar „Boom“ Marteinsson var 
áður varaformaður við hlið Jóns Trausta en er nú 
tekinn við af honum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VÍGALEGUR Með nafnbótinni Prospect fengu hinir íslensku tilvonandi Vítisenglar heimild til að bera hluta merkis Hells Angels 
á vestum sínum. Þeir hafa nú saumað landsmerkið neðst á vestin og MC í hvítum ferhyrningi rétt fyrir ofan, eins og sjá má á 
myndinni. Fullgildir meðlimir fá síðan að hafa „Hells Angels“ saumað efst, á móti landsmerkinu, og Höfuð dauðans, opinbert 
merki Vítisenglanna, í miðið. Það má sjá hér til hliðar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Forvitnileg foringjaskipti á tímamótum
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„Þegar við breytum 
rétt man það 
enginn. Þegar 
við breytum 
rangt gleymir 
því enginn.“ 
Þetta eru 
óformleg 
einkennisorð 
vélhjóla-
samtakanna 
Hells Angels, 
sem lögregla 
telur eitt illvígasta gengi 
svokallaðra útlægra vélhjólamanna í 
veröldinni.

Talsverð leynd hefur ríkt í kringum 
samtökin allt frá upphafi, eins og 
tíðkast með önnur bræðralög á borð 
við Frímúrararegluna. Þannig er til 
dæmis ekki ljóst hvenær samtökin 
urðu til, en talið er að það hafi gerst 
á fimmta eða sjötta áratugnum í 
Kaliforníu í Bandaríkjunum þegar 
nokkrir vélhjólaklúbbar runnu 
saman í einn.

Fáir meðlimir samtakanna hafa 
tjáð sig opinskátt um veru sína þar, 
enda er það litið hornauga, svo 
ekki sé meira sagt, að ljóstra upp 
leyndardómum Englanna. Þeir eru 
þó til sem hafa leyst frá skjóðunni 
að einhverju marki, og einn þeirra 
er Ralph „Sonny“ Barger, einn af 
stofnmeðlimum Vítisengla í Oakland 
í Kaliforníu, sem skrifað hefur 
fjórar bækur um samtökin. Sonny 
er orðinn eins konar átrúnaðargoð 
Vítisengla um heim allan, og vísar 
forseti hinna tilvonandi Vítisengla 
á Íslandi til dæmis til skrifa hans 
þegar spurt er um stefnu og viðhorf 
meðlima samtakanna.

Félagsmenn líkja reglum samtak-
anna við boðorð Biblíunnar, hvorki 
meira né minna. Í þeim er meðal 
annars kveðið á um að hver Vítis-
engill skuli hjálpa öðrum lendi hann 
í vandræðum, enginn Vítisengill 
megi bera víurnar í annars konu 
og að Vítisenglar skuli ekki kljást 
innbyrðis. Þá segjast þeir halda 
samninga mjög í heiðri – ekki megi 
ganga á bak orða sinna jafnvel þótt 
þeir gætu það hæglega í krafti stöðu 
sinnar. 

Inntökuskilyrðin eru skýr: Enginn 
getur sótt um aðild án ökuskírteinis 
og aðgangs að ökufæru mótorhjóli. 
Umsækjendur mega ekki vera barn-
aníðingar og ekki hafa sótt um starf 
sem lögreglumenn eða fangaverðir. 

Þá eru fíklar sem ekki 
hafa stjórn á eigin lífi ekki 

velkomnir í samtökin og eiga 
brottrekstur yfir höfði sér. Einungis 

karlar eru velkomnir, enda segir 
sagan að MC í nafninu Hells Angels 
MC, sem nú er álitið standa fyrir 
Motorcycle Club, hafi upphaflega 
staðið fyrir Men‘s Club.

Meðlimir samtakanna eru taldir 
vera vel á fjórða þúsund á heims-
vísu, í ríflega hundrað klúbbum í 29 
löndum. Þeir eru að langstærstum 
hluta hvítir á hörund. Vítisenglar 
kalla sig stundum 1 prósent gengi, 
og bera sumir merki því til stuðnings 
á vestum sínum. Með 1 prósenti er 
vísað til frægra ummæla forsvars-
manna Samtaka vélhjólamanna í 
Bandaríkjunum þess efnis að 99 
prósent þeirra sem ækju mótorhjól-
um væru löghlýðnir borgarar.

En hvernig stendur á því að 
samtök, sem ekki gangast við því að 
vera glæpagengi, skuli vilja kenna 
sig við það prósent samfélagsins 
sem er ólöghlýðið? Þetta skýra þeir 
með anarkískum rökum; þeir vilji 
ekki vera skilyrtir af yfirvaldinu og 
hafi með samtökunum búið til nýtt 
samfélag – utan þess hefðbundna, 
sem lúti eigin lögum og reglum. Þeir 
gæti þess hins vegar í hvívetna að 
ganga ekki á rétt annarra.

Þrátt fyrir baráttu yfirvalda víðast 
hvar gegn Vítisenglunum hefur 
almenningsálitið sums staðar snúist 
á sveif með þeim, einmitt vegna 
þessarar lífspeki. Sumir líta á þá sem 
hálfgerðar hetjur, táknmynd frjáls-
lyndis, bræðralags og trygglyndis. 
Í Danmörku voru til dæmis ritaðar 
greinar í röðum í þarlend dagblöð 
þegar deilan við gengi annarrar kyn-
slóðar innflytjenda stóð sem hæst 
í fyrra, þar sem Vítisenglum var lýst 
sem fórnarlömbum deilunnar og að 
þeir hefðu fátt unnið til saka annað 
en að spyrna fótum við uppgangi 
stórhættulegra glæpagengja. Aðrir, 
minnugir æði vafasamrar fortíðar 
klúbbsins, lýsa Vítisenglum sem 
samfélagsplágu.

Leynilegt samfélag með eigin lög og reglur

að ellefu létu lífið, tæplega átta-
tíu morðtilraunir voru gerð-
ar og á annað hundrað særðust. 
Víða annars staðar hafa félagar í 
Hells Angels verið dæmdir fyrir 
alvarlega glæpi.

Heróín veldur áhyggjum
Samkvæmt heimildum blaðsins úr 
lögreglunni hræðast menn helst 
hugsanleg átök Vítisenglanna við 
þá sem fyrir eru á fleti í íslensk-
um glæpaheimi, til dæmis gengi 
frá Austur-Evrópu og eins aðra 
Íslendinga. Strax árið 2007 munaði 
minnstu að illa færi þegar hópur 
þekktra íslenskra handrukkara 
knúði dyra í félagsheimili Fáfnis 
grár fyrir járnum, vopnaður 

kylfum, rörum og öðrum bareflum, 
og Fáfnisliðar, með Jón Trausta 
Lúthersson fremstan í flokki, 
mættu hópnum enn grárri ef eitt-
hvað er. Málið var þó að lokum 
leyst friðsamlega.

Vítisenglarnir hafa einnig verið 
bendlaðir mjög við sölu og dreif-
ingu fíkniefna á Norðurlöndum 
og hefur lögregla hér áhyggjur 
af því að markaður með fíkniefni 
kunni að breytast þegar samtökin 
hafa náð fullri fótfestu á landinu. 
Er þar einkum horft til heróíns, 
en heróínneysla er orðin víðtækt 
vandamál á Norðurlöndum, eink-
um í Noregi, á meðan efnið þekkist 
varla hérlendis. Óttast menn nú að 
það kunni að breytast.

Á þessu korti má sjá þau lönd þar sem Vítisenglar halda úti starfsemi. 
Auk klúbbsins á Íslandi hefur einn klúbbur í Póllandi nú stöðu Prospect-
klúbbs.

Vítisenglar um allan heim
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allið er búið rétt fyrir 
tíu og Bergmálsvinir 
tínast í hús, það orð 
notar Kolbrún Karls-
dóttir, formaður 
félagsins, um dvalar-

gesti. Hún er ein þeirra sem dans-
aði þetta kvöld við undirleik Vina-
bandsins og býður að sjálfsögðu 
hljómsveitarfólki til kaffidrykkj-
unnar. Það eru launin því hér er 
allt gert í sjálfboðavinnu. Einn 
söngvarinn, Jón Hilmar Gunnars-
son, færir eldhúsdömunum þrjú 
forláta skurðarbretti og önnur tvö 
undir stórar tertur. Svona er and-
inn á þessu heimili. Allt er gert af 
góðum hug enda segir Kolbrún að 
einu lög félagsins séu faðmlög. 

Gott hjartalag og hjálpfúsar 
hendur
Bergmál hefur í sextán ár boðið 
langveiku fólki til hvíldar- og 
hressingardvalar í eina viku að 
vori og aðra að hausti. Gistiheim-
ili að Sólheimum í Grímsnesi hefur 
verið leigt til starfseminnar en í 
sumar tók félagið sitt eigið hús á 
staðnum í notkun. Það var að mestu 
byggt af sjálfboðaliðum og er allt 
hið glæsilegasta. Nú þegar hafa 
þrjár hvíldarvikur verið haldnar 
þar og einni slíkri er við það að 
ljúka þegar blaðamaður er á ferð. 
„Ég er svo gæfusöm að lifa í landi 

þar sem býr fólk með gott hjarta-
lag og hjálpfúsar hendur. Það hefur 
ýmist lagt fram peninga, bygging-
arefni eða starfskrafta sína. Þannig 
hefur þetta gerst,“ segir Kolbrún og 
býðst til að sýna blaðamanni nýja 
húsið. Þegar haft er orð á að þá sé 
verið að tefja hana frá gestunum 
svarar hún hlæjandi: „Þeir eru nú 
búnir að hlusta á malið í mér í heila 
viku. Heldurðu að það sé ekki nóg 
fyrir þá?“

Í húsinu er pláss fyrir 28 í 
tveggja manna herbergjum með 
snyrtingu og hugsað fyrir hverju 
smáatriði. Rúllugardínurnar ná til 
dæmis út á veggina svo fólk vakni 
ekki með sólina í augum klukkan 
þrjú að nóttu yfir sumarið. Skrif-
borð er á milli rúmanna og hillur 
í hvorum enda þess jafngilda nátt-
borðum. Sængurfatnaðinn valdi 
Kolbrún í Ameríku og flutti heim 
með góðra manna hjálp. Hann er 
þeirrar gerðar að efnið er úr 70 
prósent silki og 30 prósent bómull 
öðrum megin en hinum megin úr 
100 prósent bómull. „Ef fólk svitnar 
þá snýr það silkinu að sér en bóm-
ullinni ef því er kalt. Svo er heilsu-
farslegt atriði að rúmfötin séu svo-
lítið hressandi útlits þannig að fólki 
líði vel þegar það kemur inn,“ segir 
Kolbrún. 

Baðherbergið er sömuleiðis búið 
þægindum sem henta starfseminni, 

gólfið er til dæmis stamt og 
klósettsseturnar lokast mjúklega 
svo að herbergisfélaginn raski ekki 
ró hins. 

Allt frítt fyrir dvalargesti
Gestirnir dreifa sér um híbýlin, 
sumir ganga til hvílu, aðrir inn í 
setustofuna, spjalla saman og grípa 
í handavinnu. Allir sem blaðamaður 
nær tali af ljúka lofsorði á dvölina 
á Sólheimum. „Það er alveg dýrð-
legt að vera hér,“ segir Inga Edith 
Karlsdóttir og í sama streng tekur 
Ólafur sem hefur bæði kynnst því 
að vinna í húsinu og vera þar í 
veikindafríi. Hann segir Kolbrúnu 

algera kraftaverkakonu. Mörgum 
byggingarstjórum hafi hann kynnst 
en hún skari fram úr. 

 „Það er ekki hægt annað en 
vera Bergmálsvinur þegar maður 
er búinn að kynnast starfseminni,“ 
segir Ágúst Karlsson. „Það var 
mælt með því að við hjónin færum 
hingað. Konan mín er veik. Okkur 
fannst nú fyrst að við ættum frek-
ar að vera heima en létum til leið-
ast og sjáum ekki eftir því. Hér er 
hver dagurinn öðrum betri. Það er 
unun að sjá hvað fólk er samstillt og 
ánægt og það á bæði við um dval-
argesti og starfsfólk,“ segir hann 
og nefnir líka hljóðfæraleikara, 

einsöngvara og kóra sem komið 
hafi fram á kvöldvökum á hverju 
kvöldi.“ 

Kolbrún tekur undir að þeir séu 
ófáir skemmtikraftarnir í landinu 
sem hafi glatt Bergmálsvini gegn-
um tíðina endurgjaldslaust og jafn-
framt alla á Sólheimum því kvöld-
vökurnar séu þeim opnar. „Það er 
ábyggilega hægara að telja upp þá 
listamenn þessarar þjóðar sem eru 
ekki búnir að koma,“ segir hún og 
getur þess líka að fagfólk hafi gefið 
nudd, djúpslökun, handsnyrtingu og 
fleira sem verða má til þæginda.   

„Hér er allt frítt fyrir dvalar-
gesti. Þannig bara er það og verð-
ur. Þó erum við sköttuð eins og 
hótel, það finnst okkur svolítið sér-
kennilegt því við komum aldrei 
í lífinu til með að hafa tekjur af 
þessari starfsemi,“ segir Kolbrún 
en kveðst samt ætla að leigja húsið 
út til félaga Öryrkjabandalagsins á 
tímabilum til að hafa upp í rekstr-
arkostnað þess og þá fyrir vægt 
verð. 

Bergmál, með sína 42 félags-
menn, mun halda áfram að efna 
til hvíldarvikna af og til og dekra 
við sitt fólk enda telur Kolbrún það 
forréttindi. „Við erum aldrei glað-
ari en þegar okkur tekst að gleðja 
einhvern sem þarf þess með,“ segir 
hún. - „Ég fann það ekki upp. Það 
hefur verið vitað lengi.“  

Hver dagurinn öðrum betri
Frá húsi líknar-og vinafélagsins Bergmáls að Sólheimum í Grímsnesi berst bökunarilmur út á hlað. Gestir þess eru flestir á balli í 
íþróttahúsi staðarins en þeirra bíður kvöldhressing sjálfboðaliðanna í eldhúsinu. Gunnþóra Gunnarsdóttir kíkti í heimsókn.

NÝBYGGING BERGMÁLS Borið verður í húsið og lóðin lagfærð fyrir veturinn.

KVÖLDKAFFIÐ Borðstofan er búin fallegum húsgögnum, ljósum og listaverkum. Allt eru það gjafir frá góðu fólki. Sama er að segja 
um gólfefnin í húsinu. 

KOLBRÚN „Ég er svo gæfusöm að lifa í landi þar sem býr gott fólk,“ segir hún. 

Í BORÐSTOFUNNI Öllu 
er fallega fyrir komið.VINABANDIÐ Hélt uppi fjöri í íþróttahúsi Sólheima. 

ÞÓRANNA „Þið verðið að doka aðeins við eftir rabarabarakökunni sem er að koma 
úr ofninum.“

NOTALEGT Fólk getur auðveldlega 
látið fara vel um sig í setustofunni.
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kyrslettur á forseta Íslands og 
konu hans, biskup Íslands og þing-
menn við setningu Alþingis hinn 
10. október 1972 voru ekki fyrstu 
mótmæli Helga. Þegar hann flutt-

ist til Reykjavík rúmlega tvítugur að aldri 
árið 1940 tók hann að leita þess réttar síns 
að verða leystur undan skírnarsáttmála sem 
hann hafði staðfest þrettán ára unglingur. 
Ráðamenn og forráðamenn Þjóðkirkjunn-
ar skelltu skollaeyrum við beiðnum hans. 
Hann kærði þá biskup Íslands fyrir mann-
réttinda- og stjórnarskrárbrot. Málið fór 
fyrir Hæstarétt og var þar vísað frá. Helgi 
sendi árið 1964 öllum þingmönnum bréf um 
mál sitt og átti eftir að senda þingmönnum 
mörg bréf til viðbótar. Mál hans fór fyrir 
Mannréttindadómstól Evrópu en var vísað 
frá. Hann tók að mótmæla við kirkjulegar 
athafnir, bæði fyrir söfnuði og við kirkjur, 
og var þá oft tekinn úr umferð. Hann ónýtti 
sáttmála sinn fyrir söfnuði í Dómkirkjunni 
í október 1966. Hagstofan neitaði að breyta 
skráningu á ónýtingu sáttmálans. Við ítrek-
un í bréfi til allra þingmanna svöruðu tveir 
menn honum: Bjarni Benediktsson og Lúð-
vík Jósepsson, og lýstu sig vanmáttuga að 
hjálpa honum. 

Við þingsetningu 1971 kynnti Helgi sér 
aðstæður við þinghúsið og árið eftir fór 
hann í bæinn í strætó með úthrært skyr og 
sérbúinn hanska til að sletta skyri á göng-
una frá Dómkirkjunni eftir hina hefðbundnu 
messu fyrir setninguna. Eftir sletturnar 
þrjár á forsetann, frú Halldóru, biskup og 
þingmenn var hann handtekinn og hafður 
í haldi í nokkra daga, sagði hann í viðtali 
við Mannlíf árið 1997. Hann fastaði, líka á 
Kleppi þar sem hann var vistaður og greind-
ur af geðlæknum. Hann var síðar látinn 
sæta geðrannsókn.

Á áttunda áratugnum hélt Helgi mótmæl-
um áfram, sletti tjörublöndu á Stjórnarráð-
ið sem hann kallaði „gamla tukthúsið við 
Lækjartorg“ og þinghúsið. En allt kom fyrir 
ekki. Árið 1982 var hann ásakaður um að 
hafa brennt til grunna kirkjuna sem hann 
var skírður í og neitaði hvorki né játti þeirri 
sök.

Síðustu árin varð mótmælastaða Helga 
daglegur viðburður og æ pólitískari. Hann 
tók sér jafnan stöðu á Langholtsveginum og 
stóð þar lengi dags. Hann tók saman bók um 
baráttu sína og heimildarmynd var gerð um 
hana. Hann var afar kjarnyrtur maður, jafn-
vel fornyrtur, og hafði sérstakan orðaforða 
sem hann beitti í málsvörnum sínum.

Nú verður þessi látni baráttujaxl og 
kommúnisti lagður til hinstu hvílu og ofur-
vald íslensku þjóðkirkjunnar stutt lögum og 
reglum íslenska lýðveldisins mun um síðir 
koma honum í vígða mold, því hinum trú-
lausu eru engin grið gefin, jafnvel ekki út 
fyrir gröf og dauða. Frjáls vilji má sín lítils 
mót bókstafnum. Lífsbarátta Helga Hóseas-

sonar sannar það eftirminni-
lega.

Mótmælandi Íslands allur
Helgi Hóseasson smiður varð í lifanda lífi dæmi um mann sem hélt uppi stöðugum mótmælum um það sem honum þótti 
miður í samfélagi mannanna. Hann smíðaði sér eigin táknheim með heitum og nafngiftum og beindi andófi gegn forystu í 
utanríkismálum og borgaralegri réttarskerðingu en fyrir betra lífi í heiminum til handa öllu mannkyni. Í upphafi var andóf hans 
einskorðað við þau mannréttindi að verða leystur undan skírnarsáttmála þjóðkirkjunnar sem hann hafði sem barn og unglingur 
gengist við. Páll Baldvin Baldvinsson skoðar nokkrar myndir frá mótmælaferli Helga. 

MÓTMÆLANDI ÍSLANDS Helgi heima með nokkur af spjöldum sínum sem hann fór með víða en stóð oftast með á Langholtsveginum. Nú hefur galleríisti í Reykja-
vík keypt nokkur þeirra og kallar þau listaverk.

SNÚINN NIÐUR Helgi liggur í götunni og yfir 
honum eru fimm lögregluþjónar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HELGI HÓSEASSON HÚSASMIÐUR MÓTMÆLIR Lögreglumenn hlaupa til, þingmenn frá hægri 
bregðast við: Ólafur Jóhannesson, Einar Ágústsson, Magnús Kjartansson, Magnús Torfi Ólafs-
son, Magnús Jónsson, Hannibal Valdimarsson, Gunnar Thoroddsen lokar augunum, Lúðvík 
Jósepsson beygir sig fram og lengst til hægri í hópnum eru Þórarinn Þórarinsson og að baki 
honum Matthías Mathiesen og Gils Guðmundsson. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HELGI HÓSEASSON HÚSASMIÐUR MÓTMÆLIR Fyrsta gusan fallin og önnur í loftinu. Hvorki 
heiðursvörður lögreglu né þingmenn bregðast við en frú Halldóra sýnir viðbrögð. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BINDIND-
ISMAÐUR 

Á EITUR 
Helgi neytti 

hvorki víns né 
tóbaks og var 

reglumaður um 
allt í sínu lífi. Hér 

mótmælir hann 
tóbaki og bendir 

á skaðsemi 
þess.  
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Við þökkum þeim fjölmörgu sem lögðu leið sína í stöðvar Landsvirkjunar í sumar,

kynntu sér raforkuframleiðslu og sáu skemmtilegar sýningar. 

Hlökkum til að sjá ykkur aftur næsta sumar.

Takk fyrir
komuna!
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tlönd þýða framandi umhverfi og nýjar 
upplifanir. Eitthvað nýtt og ferskt. En 
það þarf ekki að leita langt yfir skammt 
því „erlenda“ upplifun má fá víða á 
Íslandi, til dæmis í Drafnarfellinu í 
Efra-Breiðholti. Þar er pólska búðin 

Mini-market, stærsta búð sinnar tegundar á Íslandi. 
Í kringum mann heyrast framandi tungumál og vör-
urnar í hillunum eru öðruvísi en maður er vanur, enda 
fluttar beint inn frá Póllandi. Hinn brosmildi Piotr 
„Pétur“ Jakubek er annar eigandi búðarinnar. „Þegar 
ég fékk lamb í fyrsta skipti á Íslandi voru bornar fram 
sykraðar kartöflur með. Ég hafði aldrei séð annað 
eins og hugsaði: Hvers konar vitleysingaþjóðfélag er 
ég nú kominn í? Síðan komst ég á bragðið og elska 
sykraðar kartöflur í dag,“ segir hann og vill meina að 
margir komist á svipaðan hátt á bragðið hvað pólska 
matinn varðar. Mini-market hóf starfsemi sína árið 
2005 en flutti í núverandi húsnæði 2007. 

Piotr fer með mig um búðina og sýnir mér hvað er 
til. Hér fást um 300 vörutegundir sem hann flytur 
inn frá Póllandi. „Þetta er eina búðin hér um slóð-
ir svo fólkið í Æsufellinu er farið að færa sig upp á 
skaftið og borðar pólskan mat,“ segir hann, en bætir 
við að „venjulegur“ matur sé einnig til í bland. „Við 
erum með tólf tegundir af sinnepi, súrar gúrkur, 
ýmsar tegundir af síld og alls konar niðursuðumat,“ 
segir Piotr. „Og Prins-Póló, auðvitað. Meira að segja 
grænt!“ Hann bendir mér á upplýsingavegg þar sem 
hanga handskrifaðar tilkynningar og auglýsingar á 

pólsku. „Eins og þú sérð er búðin einnig eins konar 
félagsmiðstöð fyrir Pólverja og aðra Austur-Evrópu-
búa. En hingað eru allir velkomnir. Að sjálfsögðu.“

New York í Kópavogi
Eftir að rúllustigum fjölgaði á landinu varð fátt meira 
„erlendis“ en háhýsi. Í góðærinu girtu menn sig í brók 
á þessu sviði og upp risu tveir þokkalegir skýjakljúf-
ar, Höfðatorgsturninn sem er 70 metrar á hæð og 
Deloitte-turninn á Smáratorgi, sem er sjö metrum 
hærri. Alls konar starfssemi er í turninum og hann 
er vissulega tilkomumikill að sjá í bæjarmynd Kópa-
vogs. Að hugsa sér að þarna var ekkert nema mói og 
urð fyrir örfáum árum!

Íslensku turnarnir eru náttúrulega algjörir tittir í 
samanburði við alvöru háhýsi og væru líklega notaðir 
sem bílskúrar á Manhattan. Fimm og hálfan Deloitte-
turn þyrfti til að ná upp í Empire State, hæsta turn 
New York (381 m). Wikipedia nefnir ekki nema 82 
hæstu háhýsin á Manhattan og skýjakljúfurinn sem 
er í 82. sæti er 183 metra hár! Kannski spýta Íslend-
ingar í lófana á þessu sviði í næsta góðæri, hvenær 
svo sem það nú verður.

Nútíminn í Garðabæ
Vinsælt er að fara í sunnudagsbíltúr um ný hverfi, 
enda gaman að sjá borgina vaxa og verða til. Síðustu 
árin hljóp ofvöxtur í byggingariðnaðinn svo sums 
staðar er hreinlega sorglegt að rúnta um auð stræti 
brostinna drauma. Sjálandshverfi í Garðabæ rétt 
slapp við kreppuna, eða það sýnist manni allavega. 
Göturnar heita framandi nöfnum eins og Langalína 
og Strikið og hverfið lítur eiginlega nákvæmlega eins 
út í alvöru og á teikningunum frá arkitektastofunni, 
litlu stílhreinu trén eru á sínum stað. Þetta er flott, 
nútímalegt og „lífsstílslegt“ hverfi og einhvern veg-
inn „erlendis“. Þó stutt sé í náttúruna vantar kannski 
bara helst einhverja starfsemi í hverfið til að fylla 
það lífi.

Asía á Hlemmi
Hlemmur er eitt „íslenskasta“ fyrirbæri landsins. 
Það er eins og þar sé alltaf árið 1986; fólk að norpa 
eftir strætó í endalaust hryssingslegu veðri. Hinum 
megin við Laugaveginn leynist matvöru- og gjafa-
vöruverslunin Mai-Thai, sem aftur á móti er gríðar-
lega „erlendis“. Afgreiðslustúlkurnar Linda og Kris-
ana eru hressar og leiðbeina viðskiptavinum. Það 
þarf þó varla því kúnnarnir – asískir innflytjendur í 
meirihluta – virðast á heimavelli. Hér eru hillur sli-
gaðar af undarlegum, framandi og óvæntum matvör-
um; allt frá fiski og grænmeti yfir í gos, nammi og 
snakk. Maður verður bara að prófa sig áfram. Það er 
ekkert víst að allir kunni að meta engiferkaramell-
ur og kryddað þarasnakk. Svo til að gera búðina enn 
þá skrítnari fást hér líka þungarokksbolir, taílensk 
teiknimyndablöð og ferðasauna.

Þegar ég horfi eftir rekkunum, anda að mér krydd-
ilminum og hlusta á kúnnana ræða málin á framandi 
tungumálum, á ég auðvelt með að ímynda mér að ég 
sé kominn í hverfisbúð í Bangkok. Það skemmir þó 
aðeins fyrir að Flosi Ólafsson er að syngja „Það er 
svo geggjað að geta hneggjað“ í útvarpinu!    

Erlendis í Reykjavík
Á sumum stöðum á höfuðborgarsvæðinu er auðvelt að láta sér líða eins og 
maður sé í útlöndum. Þar býðst framandi upplifun og sitthvað sem maður 
er ekki alveg vanur úr íslenska hversdagsleikanum. Dr. Gunni kannaði málið 
í fylgd Gunnars V. Andréssonar ljósmyndara.

TÓLF TEGUNDUR AF SINNEPI Viðskiptavinur Mini-market í þungum þönkum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MEÐ PULSUR FRÁ KJÖTPÓL Piotr Jakubek í Mini-market er léttur á því. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ALVÖRU TURN Kópavogur er ekkert sveitó lengur. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SLAPP VIÐ HRUNIÐ Sjálandshverfið er smart. NÚÐLUSÚPA FYRIR ALLAN PENINGINN Krisana í Mai-Thai stillir sér upp.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



FERÐIN TIL PANAMA
P

anama er að mörgu leyti skemmti-
leg blanda af Rómönsku-Amer-
íku og ýmsum einkennum sem 
við þekkjum frá Bandaríkjun-

um. Þjóðtungan er spænska, þó með sér-
staklega sterkri mállýsku sem er fullkom-
lega óskiljanleg við fyrstu kynni. Íbúar eru 
þó vanir erlendum hreim og ættu að skilja 
hefðbundna spænsku. Annars er enska mjög 
almennt tungumál, mun útbreiddari en í 
öðrum Mið-Ameríkuríkjum.

Reyndar virðast Panamabúar hafa lært 
ýmsan ósiðinn af Bandaríkjamönnum 

og minnir margt af því á amerísk áhrif á 
Íslandi. Þannig ekur efnað fólk um á allt of 
stórum bílum, aðallega stórum glæsijeppum 
sem það hefur enga þörf fyrir, ekki frekar 
en Jón og Gunna í Garðabænum. Þetta verð-
ur til þess að þrengja að gangandi vegfar-
endum, en lítið tillit er tekið til þeirra sem 
eru fótgangandi. Auk þess eru Panamabúar 
tillitslausir í umferðinni og því skal fara með 
gát, bæði á fæti og í akstri á vegum úti.

Veðurblíða og fullkominn sjór
Panama nýtur einstakrar veðursældar allt 

árið um kring. Meðalhitinn rokkar frá 33 
upp í 36 stig, þannig að breytingin er nán-
ast engin. Lega landsins rétt norðan við mið-
baug veldur því að sólargangur er svipaður 
allt árið og árstíðirnar fjórar þekkjast ekki 
nema af afspurn. 

Hins vegar skipta Panamabúar sínum 
veðrakerfum í tvennt; ýmist er rigningar-
tímabil eða ekki. Hið svokallaða rigning-
artímabil er frá maí og allt fram í október 
eða jafnvel nóvember, en þá tekur við tíma-

Fjölmiðlamaðurinn góð-
kunni Þorfi nnur Ómarsson 
lagði land undir fót í sumar 
og hélt ásamt unnustu sinni, 
Ástrós Gunnarsdóttur, til 
Panama, þar sem þau dvöldu 
í nokkra mánuði. Hér segir 
Þorfi nnur frá landinu fjar-
læga sem við Íslendingar 
þekkjum svo lítið. FRAMHALD Á BLS. 8

Beint flug til Taílands 
Ævintýrin færast 
nær Íslendingum
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ÞAÐ HEITASTA Í ...
HÓTELUM, VEITINGASTÖÐUM, GRÆJUM, BÚÐUM, MÖRKUÐUM OG FERÐANÝJUNGUMMIÐBAUGUR

ferðalög kemur út mánaðarlega 
með helgarblaði Fréttablaðsins. 

Ritstjóri Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is 
Útlit Arnór Bogason og Kristín Agnarsdóttir 
Forsíðumynd Strönd á eyju við Panama
Pennar Þorfi nnur Ómarsson, Hólmfríður H Sigrðardóttir
Ljósmyndir Fréttablaðið,Þorfi nnur Ómarsson
Auglýsingar Benedikt Freyr Jónsson bfj@365.is
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þó vanir erlendum hreim og ættu að skilja 
hefðbundna spænsku. Annars er enska mjög 
almennt tungumál, mun útbreiddari en í 
öðrum Mið-Ameríkuríkjum.
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upp í 36 stig, þannig að breytingin er nán-
ast engin. Lega landsins rétt norðan við mið-
baug veldur því að sólargangur er svipaður 
allt árið og árstíðirnar fjórar þekkjast ekki 
nema af afspurn. 

Hins vegar skipta Panamabúar sínum 
veðrakerfum í tvennt; ýmist er rigningar-
tímabil eða ekki. Hið svokallaða rigning-
artímabil er frá maí og allt fram í október 
eða jafnvel nóvember, en þá tekur við tíma-

Fjölmiðlamaðurinn góð-
kunni Þorfi nnur Ómarsson 
lagði land undir fót í sumar 
og hélt ásamt unnustu sinni, 
Ástrós Gunnarsdóttur, til 
Panama, þar sem þau dvöldu 
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Fyrir þá sem langar að skreppa í rómantíska nótt út 
fyrir bæinn er Hótel Rangá dásamlegur kostur. Það 
er við Rangárbakkana þar sem útsýni er fagurt og 
stjörnur og norðurljós lýsa upp himininn á haust-
kvöldum. Hótelið er rómað fyrir frábæra matseld 
en þar er lögð áhersla á villibráð og íslenskt hráefni 
með ívafi af skandinavískri matargerð. Herbergin 
eru öll einkar notaleg og fyrir þá sem vilja eitthvað 
verulega sérstakt voru búnar til nýjar svítur í vor 
sem kallast World Pavilion og eru allar innréttaðar 
á mismunandi hátt til að minna á hinar mismunandi 
heimsálfur. Í þeim er meðal annars risastór nudd-
pottur innan í miðri stofunni til að fullkomna róm-
antíkina en hver myndi ekki vilja dreypa á kampa-
vínsglasi í notalegu freyðibaði? Heitir pottar eru 
annars á veröndinni þar sem hægt er að horfa upp 
í stjörnubjartann himininn. Ekki spillir fyrir að í 
grennd við Hótel Rangá er hægt að skella sér á hest-
bak, spila golf, skella sér í veiði og fara upp á jökul. 
Sjá nánnar á www.hotelranga.is.  - amb

RÓMANTÍSKAR HAUSTNÆTUR
Hótel Rangá býður upp á glæsilegar nýjar svítur, heita potta á veröndinni og ljúffengar veitingar.

Hótel Rangá
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Þ
egar Benihana opnaði fyrst í 
New York á sjöunda áratugnum 
var japönsk matseld næstum því 
óþekkt í hinum vestræna heimi. 

Eins þótti afskaplega merkilegt að upplifa 
„teppanyaki“-matseldina á staðnum en þá 
eldar japanskur kokkur matinn á borðinu 
beint fyrir framan þig. 

Slíkt kallast „hibachi“-grill en þá er 
framreitt alls kyns kjötmeti, grænmeti 

og fiskur sem er marinerað í japönskum 
sósum og kryddum. Sérstaklega þjálfað-
ur kokkur leikur listir sínar fyrir fram-
an gesti, sker hráefnið á undursamlegum 
hraða, skellir því á grillið og svo beint á 
diskinn, allt með tilheyrandi japönsk-
um hrópum og köllum. Benihana opnaði í 
London á tíunda áratugnum og hefur notið 
stöðugra vinsælda allar götur síðan. 

Í London er að finna tvö útibú, í Chelsea- 

og Piccadilly-hverfinu auk Swiss Cottage 
en allir staðirnir skarta klassískri jap-
anskri hönnun svo að manni líður alveg 
eins og maður sé staddur í Tókýó. Þess 
má einnig geta að Benihana hefur verið 
valinn besti veitingastaður fyrir alla fjöl-
skylduna í tvö ár af tímaritinu Time Out í 
London. Best er að panta borð svo öruggt 
sé að maður komist að. Nánari upplýsingar 
er að finna á www.benihana.co.uk.    - amb

FRÆGASTI JAPANSKI 
VEITINGASTAÐUR HEIMS?

Eldað fyrir framan þig Japanskur kokkur steikir kobe-nautakjöt á grillinu á Benihana.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Benihana nýtur gífurlegra vinsælda í London en þar er boðið upp á mat sem er eldaður beint 
fyrir framan gestina á eldheitu grilli.  

flugfelag.is

Netið
Þú færð alltaf 
hagstæðasta verðið 
á www.flugfelag.is

Í 
Ferðalögum í dag skrifar Þorfinnur Ómars-
son stórskemmtilega grein um Panama í Suður-
Ameríku en hann og sambýliskona hans, Ástrós 
Gunnarsdóttir dansari, lögðu land undir fót í 

vor og hyggjast dvelja í Suður-Ameríku í vetur. Ég 
dáist afskaplega mikið að því þegar Íslendingar, sem 
oft eru værukærir og hræddir við að breyta út frá 
norminu, taka svona snilldarákvarðanir og halda á 
vit ævintýranna. Vísan hefur margoft verið kveðin 
um að fylgja ástríðum sínum vegna þess að annars 
eigi maður alltaf eftir að sjá eftir því. Auðvitað er líka 
ekki skrýtið að á þessum erfiðu tímum séu margir 
samlandar mínir sem nenna ekki eða geta ekki verið 
lengur á Íslandi og sjá betri tækifæri og fleiri ævin-
týri handan hafsins. En kreppan hefur ekki stöðvað 
ferðalöngun Íslendinga. Það kom okkur á Fréttablað-
inu á óvart síðustu helgi að birta frétt um að fullbók-
að væri í margar ferðir til útlanda og að Íslendingar 
flykkist í stríðum straumum til útlanda, hvort sem 
það er í borgarferðir eða langferðir til annarra heims-
álfa. Það er greinilega sterkara í okkur að reyna að 
lyfta okkur upp og breyta um umhverfi en að stynja 
yfir prísunum. Oft er líka sagt að ógöngur eins og við 
Íslendingar höfum gengið í gegnum kalli á breytt lífs-
viðhorf þar sem fólk endurskoðar gildi sín og tekur 
jafnvel ákvarðanir sem breyta lífi þess. Sumir skipta 
um vinnu, aðrir skilja eða eignast börn, og sumir 
ákveða jafnvel að flytja sig um set, flytja úr landi eða 
fara í heimsreisu til fjarlægra landa, á staðinn sem 
þá langaði kannski alltaf að fara á en áttu alltaf eftir. 
Það er ekkert eins heilnæmt og breytingar, við mann-
skepnurnar erum sem betur fer gerðar þannig að við 
eigum nokkuð auðvelt með að kljást við breytingar, 
nýtt fólk og nýtt umhverfi. Ég hvet því sem flesta til 
að hrista aðeins upp í hversdagsleikanum og kíkja á 
alla þá spennandi kosti sem ferðaskrifstofur og flug-
félög eru að veita okkur í haust og vetur. Og fyrir þá 
sem hafa sem minnst milli handanna er líka alveg 
dásamlegt að breyta til og skreppa út fyrir borgar-
mörkin til að njóta lífsins í faðmi ástvina. 

Anna Margrét Björnsson skrifar

AÐ HALDA Á VIT 
ÆVINTÝRANNA



SÓL BORGIR ÆVINTÝRI SKÍÐI GOLF ÍÞRÓTTIR

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Ógleymanleg ævintýraferð!
295.600 kr.*

Áramótaferð til

THAILANDS
28. des 2009 til 10. jan 2010

Við þökkum frábærar viðtökur við þessari 

einstöku ferð - Tryggðu þér þitt sæti í tíma!

Í FYRSTA 
SINN Í BEINU 
LEIGUFLUGI!

MEIRA Á
urvalutsyn.is



Malmö – borg garðanna 
Malmö liggur á mörkum Dan-
merkur og Svíþjóðar og má segja 
að hún bjóði upp á það besta úr 
báðum löndum. Úrval-Útsýn er með 
þriggja daga pakkaferðir til Malmö 
í haust. Flogið er til Kaupmanna-
hafnar á fimmtudegi og aftur heim 
á sunnudegi.

Það er auðvelt að finna sér eitt-
hvað til viðurværis í Malmö, sem 
er mikil menningar- og mennta-
borg. Sjarmerandi torg, steinlagðar 
götur og fjöldinn allur af söfnum og 
smáum almenningsgörðum gera það 
að verkum að auðvelt er að gleyma 
því hvað tímanum líður. Þar er líka 
að finna hæstu byggingu Svíþjóð-
ar, Turning Torso, sem arkitektinn 
Santiago Calatrava hannaði. 

Hallir og herrasetur í Wiesbaden
Hallir og herrasetur eru á meðal 
þess sem dást má að á vappi um 
götur Wiesbaden. Þangað er Ice-
landair með ferðir í haust en 
flogið er til Frankfurt og kemur 
fólk sér sjálft með lest eða bíl til 
Wiesbaden. 

Borgin stendur við Rínarfljót, 
skammt vestur af Frankfurt. Þar 
eru margir skrúðgarðar og önnur 
græn svæði þar sem gaman er að 
setjast niður á bekk og fylgjast með 
mannlífinu. Þar er líka auðvelt að 
seðja hungrið og slökkva þorstann 
en í borginni eru fjölmargir fyrsta 
flokks veitingastaðir, vínstofur, krár 
og gömul kaffihús. 

Þröngar götur Sevilla
Fólk í ferðahug ætti að skoða fjög-
urra nátta helgarferðir Heimsferða 
til Sevilla, höfuðborgar Andalúsíu-
héraðs.

Sevilla er fögur borg, rík af sögu 
og stórfenglegum byggingum, svo 
sem Dómkirkjunni með Giralda-
turninn, þriðju stærstu kirkju í 
heimi. Í miðborginni og hinum 
eldri hlutum borgarinnar er einstök 

stemning, þröngar götur, veitinga- 
og kaffihús og heillandi torg. Auk 
þess er óendanlegt úrval verslana 
í borginni. 

Gríptu þetta einstaka tækifæri og 
smelltu þér í einstaka helgarferð þar 
sem tíminn nýtist einstaklega vel, en 
flogið er út að morgni fimmtudags 
og komið heim að kvöldi mánudags. 
Verð á ferðinni er 94.400 krónur á 
mann, miðað við gistingu í tvíbýli í 
fjórar nætur með morgunverði. 

Vodka eða bjór í Varsjá 
Hvort sem maður sækist eftir því 
að skoða gamlar og fallegar bygg-

ingar eða fara út að drekka vodka 
og skemmta sér er gaman að koma 
til Varsjár. Tilvalið er að skella sér 
þangað í helgarferð á eigin vegum 
en Iceland Express flýgur til Var-
sjár á hverjum föstudegi. Í borg-
inni er iðandi mannlíf enda er hún 
stærsta borg Póllands en þar búa 
um tvær milljónir manna. Vest-
ræn og austræn áhrif blandast í 
borginni á skemmtilegan hátt. 

Hjarta borgarinnar er að finna 
við gamla markaðstorgið. Þar er 
gott að tylla sér niður á kaffihúsi og 
fylgjast með mannlífinu umkringd-
ur miðaldaarkitektúr á alla kanta. 

FJÓRAR GÓÐAR 
HAUSTFERÐIR
Þegar sólin tekur að lækka á lofti má treysta því hvar sem er í Evrópu að menn-
ingarlífi ð lifni við. Hér eru fjórar borgir sem tilvalið er að heimsækja. 

Forn fegurð Það er gaman að vera í Wiesbaden, hvort sem er fyrir börn eða fullorðna. 

Sevilla Iðandi mannlíf er meðal þess sem dregur ferðalanga að borginni.  MYND/AFP

Spennandi borg  Það er nóg um að vera í Varsjá, bæði að degi til og eftir að kvölda tekur.  MYND/AFP

ıwww.itr.is    sími 411 5000

Góð 
hreyfing 
er lykillinn að góðri heilsu



Apótekið þitt 
í  gamla Héðinshúsinu við Sel javeg 2.

Frí heimsendingarþjónusta til eldri borgara og öryrkja.

Reykjavíkur Apótek býður 

NOW vítamín og bætiefni með 

20% afslætti út september.

Reykjavíkur Apótek er 

sjálfstætt starfandi apótek sem 

leggur áherslu á persónulega 

þjónustu og hagstætt 

verð. Apótekið er í gamla 

Héðinshúsinu við Seljaveg 2.

Sel javegur 2  |   S ími :  511-3340  |   Fax:  511-3341  |  www.reyap. is   |   reyap@reyap. is
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ÍSLAND Í SÍNU RÉTTA LJÓSI
Þegar sólin skín og lýsir upp landið dettur mörgum í hug að draga myndavélarnar úr slíðrum sínum og fanga augnablikið. En þau augna-
blik sem þá eru fest á fi lmu gefa ekki alltaf rétta mynd af raunveruleikanum. Þessar dularfullu síðsumarmyndir Vilhelms Gunnarssonar, 
ljósmyndara Fréttablaðsins, sýna að landið er ekki síður fagurt þegar skýin leggjast yfi r og skapa sjónarspil ljóss og skugga.  

Hólar í þokunni Þokan læðist á milli hóla á Mælifellssandi og myndar draumkennda stemningu.

Í felum  Þokan liggur yfir Mælifellssandi og hylur nær alveg Mælifellið sjálft.  



heimili&hönnun
LAUGARDAGUR  12. SEPTEMBER 2009

LYKILL ÆTLAÐUR HENNI  Birna 
Lárusdóttir fornleifafræðingur heldur 
einna mest upp á lítinn lykil sem hún 
fann á göngu upp á fjalli.

BLS. 3

ÍSLENSKT HANDVERK Á VEFNUM
  Litlu búðirnar heitir vefsíða sem verið er að hanna, 
en þar verður hægt að nálgast ýmiskonar íslenskt 
handverk og náttúruvörur á einum stað.

BLS. 2

UMBOÐSMENN 
UM LAND ALLT

HÁGÆÐA BREIÐTJALD
PHILIPS 42PFL8404H

TILBOÐ

FULLT VERÐ 359.995

299.995

EYRARVEGI 21 SELFOSSI SÍMI 480 3700  -  GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK SÍMI 464 1600  -  GLERÁRGÖTU 36 AKUREYRI SÍMI 460 3380  -  SUÐURLANDSBRAUT 26  REYKJAVÍK SÍMI 569 1500

FREMSTAR 
Í HÖNNUN

FJALLAÐ UM FJÓRAR KONUR SEM HAFA MARKAÐ DJÚP 
SPOR Í SÖGU ÍSLENSKRAR HÖNNUNAR Á UNDANFÖRN-
UM ÁRUM OG UNNIÐ TIL FJÖLDA VIÐURKENNINGA.



● Forsíðumynd: Grafíklistaverk eftir Katrínu Ólínu 
Pétursdóttur hönnuð. Útgáfufélag: 365 miðlar ehf., 
Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 Ritstjórar: 
Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is og Roald 
Eyvindsson roald@frettabladid.is Auglýsingar: Hlynur 
Þór Steingrímsson s. 512 5439 Útlitshönnuður: Kristín 
Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is. 

● heimili&hönnun

●  Tinna Gunnarsdóttir iðnhönnuður og vörur 
hennar hafa átt miklum vinsældum að fagna 
hérlendis undanfarin ár. Tinna sjálf hefur unnið 
að hönnun allt frá árinu 1993 og vörur henn-
ar vakið athygli á sýningum víða um heim, svo 
sem á húsgagnasýningunni í Mílanó.  Vörur 
Tinnu eru afar fjölbreyttar, mottur, stólar, snagar 
og svo heilu rýmin. Tinna hlaut hönnunarverð-
launin árið 2005, fyrir gúmmímotturnar sem 
hún hefur framleitt og hafa verið seldar í Epal 
og Kokku en þær hafa notið mikilla vinsælda. 

Tinna lærði þrívíddarhönnun í Bretlandi og iðnhönnun á Ítalíu.
Þegar hönnun Tinnu er skoðuð má klárlega sjá áhrif frá sveitinni og 

íslenskri menningu en af öðrum eldri verkum hennar má nefna Paint Balls sem eru 
kúlulaga eins konar garðstólar en vörur hennar eru alltaf nýstárlegar og óvæntar.

●  Katrín Ólína Pétursdóttir er 
ekki aðeins einn fremsti hönnuð-
ur okkar Íslendinga, heldur það 
sem kannski ekki allir vita, einn 
fremsti hönnuður heims. Á þessu 
ári hlaut hún hin virtu Forum Aid-
verðlaun fyrir hönnun sína á veit-
ingastaðnum Cristal Bar í Hong 
Kong. Verðlaunin eru ein stærsta 
norræna viðurkenning sem hægt 
er að hljóta á sviði hönnunar og 
arkitektúrs. Verk Katrínar eru orðin 
þekkt um alla veröld, enda finnast 
þau jafnt í Asíu sem Evrópu, og 
hún er talin leiðandi í kínverska 
list- og hönnunarheiminum. Sem 
dæmi um velgengni hennar má 
nefna veggspjald sem hún var 
beðin að hanna fyrir 41. djasshá-
tíðina í Montreaux í Sviss. Vegg-
spjöldin teljast safngripir og for-
verar hennar í hönnun þess eru 
menn eins og Andy Warhol og 
Keith Haring. Katrín starfar úti um 
allan heim og fyrirtæki sem hafa 
framleitt eða sýnt verk hennar eru 
til dæmis Rosenthal, Nokia, 100% 
Design og hún hefur myndskreytt 
Grimms-ævintýri fyrir forlagið Die 
Gestalten Verlag í Berlín.

Katrín er iðnhönnuður 
að mennt, frá ESDI í París og 
fékk vinnu hjá Philippe Starck 
nýútskrifuð.

L itlu búðirnar heitir 
vefsíða sem að öllum 

líkindum fer í loftið fyrir 
jól en þar verður hægt 
að nálgast ýmiss konar 
íslenskt handverk og nátt-
úruvörur á einum stað. 

Áskell Þórisson, starfs-
maður Landbúnaðar-
háskólans á Hvanneyri og 
fyrrum ritstjóri Bænda-
blaðsins, stendur að baki 
verkefninu en hvað kom 
til? „Ég var að leita að ís-
lensku handverki á netinu 
og uppgötvaði fljótt að hægt væri að gera betur í að koma því á fram-
færi. Ég fann mikið af misgóðum heimasíðum sem margar áttu það sam-
eiginlegt að erfitt var að nálgast vörurnar á þeim, þótt auðvitað hafi verið 
heiðarlegar undantekningar á því. Ég ákvað því að stofna umboðs- og 
söluvef og styrkti Vaxtarsjóður Vesturlands verkefnið.“

Framleiðendur íslensk handverks sem búa til vörur sem eiga uppruna 
sinn í ríki íslenskrar náttúru geta selt vörur sínar á vefnum og er Áskell 
nú að leita að fólki sem vill vera með. „Hver framleiðandi fær gott pláss 
og verður hægt að kalla fram upplýsingar um vörur hvers og eins. Lögð 
verður áhersla á söguna á bak við vörurnar auk þess sem birt verður 
stutt spjall við framleiðendurna en með því er leitast við að gera síðuna 
heimilislega.“ 

Sem dæmi um litlar búðir má nefna litlu ullarbúðina, litlu heilsubúð-
ina, litlu skartbúðina, litlu skrautmunabúðina, litlu matarbúðina, litlu fata-
búðina og litlu tré- og járnbúðina. „Gangi þetta allt eftir þá verður síðan 
þýdd á tvö til þrjú tungumál á nýju ári,“ segir Áskell. Hann bendir þeim 
sem vilja vera með á að senda póst á netfangið ask@simnet.is. - ve

Íslenskt handverk í 
umboðssölu á vefnum

Á vefnum fær hver framleiðandi gott pláss 
– sína eigin litlu búð. MYND/ÚR EINKASAFNI Okkar fremstu 

KONUR Í HÖNNUN
● Allar hafa þær á undanförnum árum markað djúp spor í sögu íslenskrar hönnunar og 
unnið til fjölda viðurkenninga og verðlauna. Þær standa einna fremst meðal íslenskra 
kvenna í húsgagna-, grafískri og iðnhönnun. Þær eru Erla Sólveig Óskarsdóttir, Guðrún 
Lilja Gunnlaugsdóttir, Katrín Ólína Pétursdóttir og Tinna Gunnarsdóttir.

Nýjasta hönnun Erlu Sólveigar er úr línu sem sett hefur verið 
í framleiðslu hér á landi og er framleitt fyrir Á. Guðmunds-
son. Erla segist heillast af lífrænum formum, leiðist beinar 
línur og form húsgagna hennar taki mið af notagildi.  

●  Erla Sólveig Óskarsdóttir 
útskrifaðist sem iðnhönnuð-
ur úr Danmarks Design Skole 
í Kaupmannahöfn og hefur 
um áratuga skeið verið okkar 
fremsti húsgagnahönnuður 
en hún hefur staðið í eigin 
rekstri allt síðan hún útskrif-
aðist og húsgögn hennar 
verið framleidd víðs vegar um 
Evrópu og Ameríku. Af fjöl-

mörgum verðlaunum og viðurkenningum er að taka 
en má þar nefna menningarverðlaun Dagblaðsins, Sil-
ver Award, Best of NeoCon 99 World´s Trade Fair, Chi-
cago. Stóllinn Dreki fékk verðlaunin Red Dot Design 
Award og IF Product Design Award. Stóllinn Ames hlaut 
stærstu hönnunarverðlaun í Kólumbíu 2007. Erla hefur 
þrisvar hlotið listamannaverðlaun.  

● Verk Guðrúnar Lilju Gunnlaugsdóttur hafa hlotið mikla umfjöll-
un og verið til umfjöllunar í tímaritum sem og bókum um hönnun 
á 21. öldinni. Þannig prýða verk hennar til að mynda bækurnar 
Forms við Fantasy og Furnish, furniture and Interior Design for 
the 21st Century en hún er talin með þeim fremstu erlendis. 
Guðrún á ótrúlega fjölbreytta menntun 
að baki. Þannig hefur hún lagt stund á 
húsgagnasmíði í Iðnskólanum, leikhús-
förðun nam hún í London og var í mynd-
listarnámi við Myndlistarskólann á Akureyri. 
Árið 2002 komst hún inn í Design Acad-

emy Eindhoven. Eftir útskrift stofnaði hún hönnunarverkstæðið Stu-
dio Bility ásamt Jóni Ásgeiri Hreinssyni, eiginmanni sínum. Húsgögn 
Guðrúnar Lilju þóttu koma inn með ferska strauma rómantíkur eftir 
langt tímabil naumhyggju. Guðrún Lilja var valin ein af tíu björtustu vonum 
hönnunarheimsins af tímaritinu Art Review og af íslenskum verðlaunum má 
nefna Sjónlistarverðlaunin sem hún hlaut árið 2006.  

Cristal Bar í Hong Kong 
sem Katrín Ólína hannaði 
hefur unnið þekktustu 
norrænu verðlaun innan-
hússhönnunar og vakið 
mikla athygli.

Flower chair 
er nýleg hönnun 

Guðrúnar Lilju 
en húsgögn hennar 

minna gjarnan á 
náttúruna.

Veggskápurinn 
Lauf er eitt það 
nýjasta af hönnun 
Tinnu. Hann er 
unninn úr lökkuðu 
stáli og mdf-
plötum.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

 12. SEPTEMBER 2009  LAUGARDAGUR2



Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

SÝNINGIN BLIK  verður opnuð í dag á Kjarvalsstöðum. 

Á morgun, sunnudag, klukkan 15 verður Helgi Már Kristins-

son með sýningarstjóraspjall um hana. Á sýningunni eru 

verk í anda op-listastefnunnar. Hún er tengd sjónhverfingum 

og upplifun áhorfandans.

Pálmi Matthíasson, sóknarprestur 
í Bústaðakirkju, ætlar að leggja 
rækt við fjölskylduna og vera við-
staddur brúðkaup frænku sinnar 
um helgina. Það verður til þess 
að hann getur ekki mætt í tíma 
í grafískri hönnun sem hann 
leggur stund á í Tölvuskólanum 
Þekkingu. 

„Það lofar nú ekki góðu að vera 
strax farinn að láta sig vanta í 
tíma en ég ætla þó að reyna að 
nýta mér tæknina og sitja hann í 
gegnum fjarfundarbúnað,“ segir 
Pálmi. En hvernig kom það til 
að hann ákvað að setjast á skóla-
bekk? „Mér hefur lengi fundist 
allt sem tengist tölvum forvitni-
legt. Ég kann þó lítið fyrir mér á 
þessu sviði og ákvað því að reyna 

að fylla upp í tómarúmið í kollin-
um. Þá er talað um að það sé nauð-
synlegt að glíma á þriggja ára 
fresti við eitthvað ólíkt því sem 
maður gerir daglega dags og hef 
ég reynt að fylgja því í gegnum 
tíðina. Þannig held ég hausnum 
sæmilega gangandi þó að mér 
finnist hann nú frekar tregur til 
að læra eitthvað nýtt.“ 

Í náminu lærir Pálmi á mynd-
vinnsluforritið Photoshop og 
hönnunarforritin InDesign og 
Illustrator svo dæmi séu tekin. 
Hann segir það áskorun og að 
samnemendurnir og kennarinn, 
Björgvin Ólafsson, lofi góðu. „Svo 
á eftir að koma í ljós hvort eitt-
hvað komi út úr þessu af viti. Ég 
held í það minnsta að það sé gott 

að fást við eitthvað allt annað en 
maður gerir venjulega og þannig 
fæst líka besta hvíldin.“ 

En áttu ekki eftir að nýta þér 
námið í starfi? „Jú, ef vel tekst til 
var það nú hugmyndin. Ég er í það 
minnsta farinn að sjá margt sem 
væri hægt að gera betur. Hvort 
sem ég geri það sjálfur eða hef vit 
á því að biðja einhvern annan um 
það þá opnar námið augun fyrir 
möguleikum sem ég vissi ekki 
einu sinni að væru fyrir hendi. 
Auk þess verður án efa auðveld-
ara að ná til fermingarbarnanna 
en ég á stundum erfitt með að 
skilja það tölvutungumál sem þau 
tala. Þá er ekkert annað að gera 
en að ná sér í þekkinguna.“ 
 vera@frettabladid.is

Heldur hausnum gangandi
Pálmi Matthíasson gerir fleira en að sinna prestsstörfum og situr nú á skólabekk og nemur grafíska 
hönnun. Vegna brúðkaups í fjölskyldunni þarf hann þó að láta sig vanta í tíma um helgina.

Pálmi reynir á þriggja ára fresti að gera eitthvað nýtt og ólíkt því sem hann gerir daglega.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Tungumál
10 vikna námskeið
20 kennslustundir
Áhersla á talmál
Kennt er í byrjenda -
framhalds – 
og talæfi ngafl okkum

ENSKA   
ENSKA fyrir útlendinga 
DANSKA  
NORSKA
SÆNSKA 
FRANSKA 
ÍTALSKA 
SPÆNSKA
ÞÝSKA

Icelandic
for foreigners I-V
Courses start on 
14th of Sept.

10 weeks courses
60 class hours

Kurs jezyka 
Islandzkiego dla 
obcokrajowcow I-V
Zajecia rozpoczynaja sie
14. Wrzesnia 

Kurs 10-tygodniowy
60 godzin lekcyjnych

Innritun: http:// kvoldskoli.kopavogur.is
eða á skrifstofu Kvöldskólans í Snælandsskóla við Furugrund í síma 564 1507- Nánari upplýsingar eru einnig á vefsíðu skólans

NÁMSKEIÐ                                                     HAUSTÖNN 2009

Verklegar 
greinar
Bókband
Frístundamálun
Glerbrennsla
Silfursmíði
Skrautritun
Trésmíði
Útskurður

Förðunar-
námskeið
Förðunarnámskeið
Að farða sig og aðra

Tölvunámskeið
Fingrasetning 
Tölvugrunnur
Word 
Ritvinnsla

EXCEL
Töfl ureiknir

Saumanámskeið
Að breyta fötum og 
endursauma

Crazy quilt

Fatasaumur/
Barnafatasaumur

Skrautsaumur
Baldering
Skattering

Þjóðbúningur - 
saumaður

Garðyrkju-
námskeið
Garðurinn allt árið

Trjáklippingar

Prjónanámskeið
Grunnnámskeið í að 
prjóna
Peysuprjón

Matreiðslu-
námskeið
Gómsætir bauna – pasta 
– og grænmetisréttir

Gómsætir hollir 
suðrænir réttir frá 
Miðjarðarhafslöndunum

Hráfæði

Ítölsk matargerð

Matarmiklar súpur 
og heimabakað brauð

Tómstundahúsið, Nethyl 2, 
sími 587-0600, www.tomstundahusid.is

s
g Mjódd

UPPLÝSINGAR O

Nýtt námskeið
hefst 18. september n.k.

TTT AAA III CCC HHH III
                
TTT AAA III CCC HHH III



„Leikritið fjallar um lítinn strák 
sem heitir Björn og vaknar við 
það að vera með horn á hausnum. 
Hann reynir ásamt vinkonu sinni, 
Jórunni, að komast að því hvern-
ig hann geti losnað við hornin og 
á meðan þau glíma við þessa gátu 
lenda þau í ýmsum ævintýrum og 
leysa ýmsar þrautir.“ Þannig lýsir 
Bergur Þór Ingólfsson barnaleik-
ritinu Horn á höfði sem frumsýnt 
verður sunnudaginn 13. september 
klukkan 14 í Grindavík. Það er 
Grindvíska atvinnuleikhúsið, 
GRAL, sem stendur að uppsetn-
ingunni.

Bergur Þór leikstýrir verkinu, 
sem hann skrifaði ásamt Guðmundi 
Brynjólfssyni. „Hugmyndin vakn-
aði út frá merki Grindavíkur en 
á því eru tveir hafrar með horn 
á hausnum. Landnámsmaður í 
Grindavík hét Hafurbjörn en 
strákurinn 
í leikritinu 
heitir Björn 
og Hafur-

björn er snúinn aftur í honum,“ 
útskýrir Bergur.

Þrír leikarar leika í stykkinu; 
Víðir Guðmundsson, Sólveig Guð-
mundsdóttir og Sveinn Ólafur 
Gunnarsson. 

„Svo hefur Villi naglbítur samið 
tónlist sem við höfum gefið út á 
geisladisk og Eva Vala Guðjóns-
dóttir sér um leikmyndina og bún-
ingana,“ segir Bergur, sem stofn-
aði GRAL-leikhópinn í fyrra. 

Upphaf leikhópsins má rekja til 
létts gríns milli Bergs Þórs og 
Víðis Guðmundssonar. „Við 
erum báðir frá Grindavík 

og ákváðum að stofna Félag 
grindvískra atvinnuleikara 
þar sem við vorum einu félag-

arnir. Við bjuggum til 
nafnið GRAL og svo 

vatt þetta upp á sig og 
við enduðum á að búa til 
atvinnuleikhús í Grinda-
vík, með stuðningi góðra 

vina,“ segir Bergur glað-
lega. 

Starfsemin hefur 
gengið vonum framar. 

Til dæmis var GRAL-
leikhópurinn tilnefndur 
í fyrra, á fyrsta starfsári 

sínu, til Grímuverðlauna 
fyrir leikrit sitt, 21 manns 

saknað. Þess má geta 
að það verður sýnt í 

vetur í Landnámssetrinu í Borgar-
nesi.

Bergur segir leikhópinn hafa 
fengið góðan stuðning frá Grinda-
víkurbæ en Horn á höfði er sett 
upp í samstarfi við bæjaryfir-
völd, með stuðningi frá Menningar-
sjóði Suðurnesja, menntamála-
ráðuneytinu og listamannalaunum.

Horn á höfði verður sýnt um 
hverja helgi. Hægt er að panta miða 
á www.midi.is, með því að senda 
póst á grindviska.gral@gmail.com 
eða hreinlega með því að hringja í 
síma 823-5477. solveig@frettabladid.is

Vaknaði með horn á höfði
Grindvíska atvinnuleikhúsið, GRAL, frumsýnir á morgun nýtt barnaleikrit í leikstjórn Bergs Þórs Ingólfssonar. Það fjallar um ungan dreng 
sem vaknar með horn á höfði og baráttu hans við að losna við þau. Þetta er annað starfsár GRAL, sem tilnefnt var til Grímuverðlauna í fyrra.

Bergur Þór Ingólfsson er leikstjóri og handritshöfundur í Grindvíska atvinnu-
leikhúsinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Keppnin snýst um að útbúa 
tvær kökur sem verða að inni-
halda Kahlua-líkjör og Puratos-
bökunarvörur.

Kahlua á Íslandi mun útvega 
keppendum öskju af Kahlua til 
að þróa kökuna og Puratos mun 
bjóða keppendum valdar vörur á 
sérkjörum.

Dómnefnd mun dæma fram-
lag hvers keppanda og er hún 
skipuð fimm sérvöldum sæl-
kerum en Hafliði Ragnarsson 
„chocolatier“ er yfirdómari.

Gyllti salurinn verður opnaður 
almenningi klukkan 15 og gefst 
þá færi á að smakka kökurnar 
áður en úrslitin eru kynnt. Kakan 
sem ber sigur úr býtum mun 
hljóta titilinn „Kahlua-kaka ársins 
2009“. Glæsileg verðlaun verða 
veitt fyrir þrjú efstu sætin; meðal 
annars utanlandsferð, gjafabréf 
á veitingastaðinn Silfur og gjafa-
körfur.

Skráningu skal skila á netfang-
ið johannes@isam.is í síðasta 
lagi 15. september næst-
komandi.

Keppt í kökugerð
ÍSLENSK-AMERÍSKA EFNIR TIL 
KÖKUGERÐARKEPPNI SEM HALDIN 
VERÐUR Í GYLLTA SAL HÓTEL 
BORGAR 26. SEPTEMBER.

Högni  Sigþórsson teiknaði 
myndir við leiksýninguna.

SKRAPATUNGURÉTT  í  Austur-Húnavatnssýslu verður haldin 

sunnudaginn 20. september. Daginn áður eru hrossin rekin 

til byggða og þá um kvöldið verður stóðréttardansleikur. Mikil 

upplifun bæði fyrir hestamenn og aðra áhugasama.
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Bílabúð Benna verður með 
kynningu á nýjum Porsche 
Panamera sunnudaginn 13. 
september frá klukkan 13 til 16 í 
sýningarsal Porsche, Vagnhöfða 
23.

Porsche Panamera er fjögurra 
dyra og fjögurra sæta lúxus-
vagn þar sem fjórar manneskjur 
geta komist vel fyrir ásamt far-
angri en jafnframt notið þeirra 
gæða sem sportbíll er gæddur. 
Panamera er fjórða útgáfan frá 
Porsche en fyrri útgáfur eru 911, 
Cayenne og BOXSTER/Cayman. 
Kynningin á bílnum hjá Bílabúð 
Benna er haldin í tilefni hundrað 
ára afmælis Ferry Porsche, sem 
var einn upphafsmanna Porsche 
fyrirtækisins.

Ferdinand Anton Ernst „Ferry“ 
Porsche átti markverðan feril.  
Hann fæddist í Wiener Neustadt 
í Austurríki árið 1909 og byrjaði 
ungur að árum að læra 
af föður sínum, 
Ferdinand 

Porsche, sem var bifreiðaverk-
fræðingur og hönnuður. Árið 1931 
stofnuðu þeir feðgar fyrirtæki 
sem sá um bifreiðahönnun sem 
átti að sinna þörfum Þriðja ríkis-
ins og hittu þeir Hitler marg sinnis 
á viðskiptafundum. Þeir feðgar 
hönnuðu á þessum tíma í samein-
ingu Volkswagen-bjölluna.

Eftir seinni heimsstyrjöld-
ina sat Porsche eldri í fangelsi 
í Frakklandi fyrir stríðsglæpi. 
Þrátt fyrir mikla kreppu í Þýska-
landi  og tengsl við Hitler á stríðs-
árunum tókst Ferry Porsche að 
byggja upp mikið veldi í bifreiða-
framleiðslu.

Þeir sem leið eiga um Stuttgart 
í Þýskalandi geta skoðað sýn-
ingu á Porsche-safninu sem var 
sett upp í tilefni af aldarafmæli 
Ferrys. Þar verða til sýnis sjö af 
einkabílum hans, þar á meðal þrír 
afmælisbílar sem hann fékk frá 
samstarfsmönnum sínum.

Kynning á aldaraf-
mæli Ferry Porsche

Porsche Panamera

Ferry Porsche (í miðjunni), faðir hans Ferdinand Porsche (til hægri) og Erwin 
Komenda (til vinstri), 1948, fyrir framan 356 No. 1 í Gmünd.

Á haustin er alltaf mikið um að 
vera í Kolaportinu. Þá koma nýir 
aðilar inn með fjölbreytt dót úr 
ýmsum áttum.

„Haustið er örugglega eitt lífleg-
asta tímabilið okkar á árinu. Þá 
er eftirspurnin eftir básum alveg 
gríðarleg og því fylgir auðvitað 
að úrvalið verður miklu meira,“ 
segir Gunnar Hákonarson, fram-
kvæmdastjóri Kolaportsins 
til margra ára. „Það er nú það 
skemmtilega við að koma í Kola-
portið að aldrei er að vita hvað er 

í boði,“ segir hann og bætir við 
að ekki einu sinni hann sjálfir 
viti fyrir fram hvað verði á boð-
stólum í portinu.

„Núna um helgina verða fjöru-
tíu nýir aðilar með bása sem bæt-
ast þá við þá liðlega hundrað sem 
fyrir eru,“ segir Gunnar og því 
er ljóst að lofa má iðandi lífi.

Kolaportið er tuttugu ára í 
ár og hefur sannarlega vaxið 
og dafnað á þeim tíma. Þangað 
liggur helgarrúntur margra en 
markaðurinn er iðulega opinn 
frá klukkan 11 til 17 bæði laugar-
dag og sunnudag.

Fjörutíu nýir með 
bása í Kolaportinu

Gunnar Hákonarson, framkvæmdastjóri Kolaportsins, segir haustin með líflegri 
tímabilum.

Skyndihjálp – 4 stundir
Fyrir þá sem vilja öðlast grunnfærni í að beita skyndihjálp, endurlífgun og 
sálrænum stuðningi í neyðartilvikum.

 
 

 

 

 

 

Skráning og nánari upplýsingar í sjálfboðamiðstöðvum.  
 

Sjálfboðamiðstöðvar Rauða krossins á höfuðborgarsvæðinu:
 Reykjavíkurdeild, Laugavegi 120, sími 545 0400.

Kópavogsdeild, Hamraborg 11, sími 554 6626.
Garðabæjardeild, Hrísmóum 4, Garðatorgi, sími 565 9494.
Hafnarfjarðardeild, Strandgötu 24, sími 565 1222.

höfuðborgarsvæðisins

raudikrossinn.is

 

Skyndihjálp – 16 stundir
Fyrir þá sem vilja öðlast grunnfærni í að beita skyndihjálp, endurlífgun og 
sálrænum stuðningi í neyðartilvikum og auka færni í að meta einkenni algengra 
sjúkdóma og áverka. Námskeiðið veitir einingu í framhaldsskóla.  

Slys og veikindi barna
Fyrir þá sem vilja fræðast um þroska barna, og læra að þekkja orsakir og varnir 
gegn slysum á börnum, um endurlífgun á börnum og sálrænan stuðning við þau.

Heimsóknavinanámskeið
Fyrir þá sem eru að hefja störf sem heimsóknavinir. Fjallað er um 
hugsjónir Rauða krossins og hlutverk sjálfboðaliða. 

  

Grunnnámskeið Rauða krossins
Fyrir þá sem eru að hefja störf fyrir félagið og/eða hafa áhuga á að kynna sér 
starfsemi þess. Fjallað er um upphaf, sögu og hugsjónir Rauða kross hreyfingarinnar 
og helstu áherslur í starfi félagsins innanlands og utan. 

reykjavik@redcross.is.
kopavogur@redcross.is.

gardabaer@redcross.is.
hafnarfjordur@redcross.is.

Sálrænn stuðningur
Fyrir þá sem vilja fræðast um sálrænan stuðning, læra að gera sér betur grein fyrir 
eðlilegum viðbrögðum fólks sem lendir í sársaukafullum aðstæðum og hvernig 
þeir geti veitt stuðning og umhyggju.

Viðhorf og virðing
Námskeiðið er ætlað öllum þeim sem vilja vinna gegn fordómum og mismunun 
gagnvart minnihlutahópum þar sem mannúð, hlutleysi og óhlutdrægni eru 
höfð að leiðarljósi. Á námskeiðinu er velt upp viðhorfum okkar og annarra og 
þátttakendur fá á skemmtilegan hátt að horfast í augu við eigin fordóma.
Áhersla er lögð á virka þátttöku og hópavinnu. 

Félagsvinur - mentor er málið
Gefandi verkefni fyrir konur sem hafa áhuga á því að kynnast menningu
annars lands og um leið að opna dyr að samfélaginu fyrir erlendum konum.

Áhugaverð og gagnleg 
námskeið fyrir íbúa

26. sept. í Hafnarfirði     24. okt. í Hafnarfirði     20. okt. í Kópavogi     28. okt. í Kjós    
First Aid 10th of Oct. in Hafnarfjörður

21., 22. og 23. sept. í Reykjavík     19., 20. og 21. okt. í Reykjavík     
16., 17. og 18. nóv. í Reykjavík     7., 8. og 9. des. í Reykjavík

3. og 5. nóv. í Hafnarfirði     9. og 11. nóv. í Kópavogi

24. sept.     27. okt.     24. nóv.
Öll námskeiðin eru haldin á landsskrifstofu Rauða kross Íslands Efstaleiti 9 í Reykjavík

16. sept. á landsskrifstofu     5. okt. í Kjós     7. okt. á landsskrifstofu
22. okt í Hafnarfirði     3. nóv. á landsskrifstofu

17. sept í Hafnarfirði     12. okt í Kjós     15. okt í Hafnarfirði     27. okt í Kópavogi 
Framhald 29. okt í Hafnarfirði

  26. okt. í Kópavogi

 27. og 29. okt í Garðabæ

Kjósarsýsludeild, Þverholti 7, Mosfellsbæ  sími 898 6065.  kjos@redcross.is



HARLEY DAVIDSON TOURING FLHTCI 
ELECTRA GLIDE. Árgerð 2005, ekinn 21 
þ.km, BENSÍN, 6 gírar. Verð 2.790.000.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

!!! DISEL SJÁLFSKIPTUR !!!
Hundai Santa fe 12/05 disel , sjálf-
skiptur ekinn 56 þúsund , spoiler ofl. 
glæsilegur bíll , verð 2.690 gott staðgr.
verð. Ekkert áhvílandi, lánamöguleiki í 
boði. Uppl. í s. 894 6383.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

 

 Bílar til sölu

Til sölu Golf 1600 árg.’04. Ek. 79 þ. 4 
dyra. Álfelgur. Verð 1550 þús. Uppl. í 
s. 822 5062.

M. Benz E320 árg. ‘98 ek. 198þ. Góður 
bíll. Verð 990 þ. Uppl. í s. 897 1664.

AGV hjálmar
opnanlegu agv Longway hjálmarnir 
komnir aftur Hagkaup Garðabæ 563 
5000

Hyundai Sonata árg. ‘03 sk. ‘10 ek. 111 
þús. V. 950 þús. S. 661 2153.

Kælibíll 12,98 ekinn 345þ. VW 
Transporter langur 2,5 TDI. Ný skoð-
aður 10’ ný búið að eyða í hann 
rúmlega 200þ. Allar bremsur, startari, 
ný tímareim, geymir, kælikerfi yfirfarið, 
góð dekk. lítur ekkert voðalega vel út 
en kram gott. Lækkað verð 395Þ. Bara 
kælikerfi nýtt kostar 500þ. og að plasta 
og einangra svona bíl annan 500þ. 
Sími 891 6769.

Skoda Octavia árg. ‘05. Ssk.. bensín, 
150hö, ek. 37þ. Vel með farinn og 
reyklaus. 4 vetrardekk fylgja. V. 2.1m. 
S. 891 9484.

VW Transporter árg. ‘07 6manna ek. 
40þ., ssk., millihár toppur, fjarst. miðst. 
og dráttarkr. V. 3950þ. Bílalán. S. 897 
7155.

Toyota Avensis árg. ‘03 ek. 119þ. Sk. 
‘10. Smurbók frá upphafi. Uppl. í s. 
847 0501.

Viltu skipta, kaupa eða 
selja ?

Netbilar.is bjóða þér uppá eitt mesta 
úrval landins og stórlækkaðan sölu-
kostnað. Kynntur þér málið Netbilar.is 
Hlíðasmára 2 s: 588-5300

Dodge Grand Caravan árg.’97. Ek 98 þ. 
km. Ný skipting. 7 manna. Góður bíll. 
Verð 450 þ. Uppl. í s. 659 3459.

Toyota Yaris ‘05, 5d., dökkar rúður, ek. 
36þ. Mjög vel með farinn, 2 eigendur, 
kr. 1.350.000. Uppl. í s. 693 1280, Erla.

Renault Megane árg. 
1996 ekinn 166 þús.

Renault Megane árg. 1996 ekinn 166 
þús. bíll í toppstandi. Allur nýyfirfarinn 
á nýjum dekkjum. Skoðaður. Verð kr. 
290.000.- tilboð. Upplýsingar í síma 
861-1170.

Ford Focus station ‘01 ek. 129þ. Sumar 
og vetrard. fylgja, krókur. Listav. 690þ. 
stgr. 550þ. S. 693 7314.

Nýr LC120
Til sölu nýr Toyota Land Cruiser 120 LX 
2009, ekinn 0km, disel, sjálfsk., sóllúga, 
8manna, álfelgur ofl. verð 8,9. skipti 
ath. Uppl. í s. 618 4444 og 618 4440.

BMW Alpina B3 árg. ‘01 ek. 190þ. 
Eintak 46 af 147. Einn með öllu. Verð 
1990þ. Uppl. í s. 692 2157.

For sale Hyundai Elantra ‘98 motor 1.6 
GLS 16v. Verð 250þ. Tel. 860 6502.

Subaru Legacy Station árg. ‘96. Sjálfsk. 
Skoðaður ‘10. Í topplagi. Ekinn 181þús. 
Verð ca 200þús. Uppl. í s. 844 1725.

Hyundai Trajet ‘01. Ek. 205þús. Til sölu. 
Uppl. í s. 868 6050.

M.Benz C-240 2005 árg. ekinn 68þ.km. 
Leður, lúga, spólvörn, skriðvörn, klár í 
veturinn, glæsileg bifreið. Nánari uppl. 
í síma 897 7571 og 691 9616.

Til sölu Citroen Berlingo, bensín, 1400. 
‘02 árg. ljósgrár, bsk. Ek. 123 þ. Uppl. í 
S 895 9313, Guðmundur.

Toyota Landcruiser 100. Árg.’05. ek. 
65 þús. sjsk. 35“ breyttur. Uppl. í s. 
892 0848.

Til sölu VW Golf hl. árg.’03. Sjsk. Ek. 
130 þús. sk.’10. skipti á ódýrari eða 
mótorhjóli. Uppl. í s. 845 0990.

Suzuki Baleno sjálfsk. ‘01 keyrður 76 
þús. Fæst gegn yfirtöku á óverðtryggðu 
og vaxtalausu láni. Uppl. s. 862-1680.

VW Transporter sendibifreið. ‘95. 
Þrafnast smá viðgerðar. Tilboð óskast. 
S: 863 8553.

 0-250 þús.

94 Legacy 2,2GX til sölu í Rkv ssk topp-
luga 4x4 V. 200þús. S. 691 8829.

TILBOÐ 225 ÞÚS!!!
RENAULT MEGANE SCENIC 1600 árg. 
‘99 ek. 173 þús., 5 gíra bsk., sumar og 
ný vetrardekk fylgja, skoðaður 2010, 
listaverð 390 þús. TILBOÐ 225 ÞÚS. 
s.841 8955.

VW POLO árg.’95 ek. 155þús. Þarfnast 
viðhalds, Verð 60 þús. uppl. í síma 
6945004

Cadillac Deville 96. Þarfnast lagfæringa 
S: 662 3837.

VW Audi A4 Station. Árg. ‘96 rauður. 
Beinskiptur. Óskoðaður, þarfnast lag-
færingar. Mjög góður vinnubíll. Fæst 
fyrir lítið, aðeins 70.000kr. Áhugasamir 
hafið samband í Síma 892 5106 / 
823 3344.

Til sölu Hyundai Coupe 2.0. 16v. Árg. 
‘97. Ný kúpling og tímareim. Snyrtilegur 
bíll, fæst á 165þ. stgr. Uppl. í s. 694 
2329.

Ódýr bíll. 165 þúsund.
Hyundai Accent. 3 dyra. árg. ‘00. Sk. 
‘10. Góður bíll. Verð 165 þús. Uppl í 
s. 891 9847.

Renault Megané 98arg. ek. 162þ. 
km. Sk. ‘10. ný timareim V. 180þ. 
S.6917752

 250-499 þús.

33“ Tilboð 380 þús!
Korando árg.’98 2,3 benz mótor 140 
hö, ek. 148 þús, 5 gíra, 33“ breyttur, ný 
skoðaður. 2010, dráttarkrókur, ryðlaus, 
ásett verð 490 þús. TILBOÐ 380 þús!!! 
s. 841 8955.

Nissan Almera Comfort,01. 1600, 
Sjálfskipt. sk.10. Ek. 168. Verð 380þ. 
Fínn bíll. S. 698 9681.

Chrysler Cirrus 2,5 árg. ‘00 ek. 103. 
km sk.’10 verð 490 þús. uppl. síma 
616 9269.

!! Ódýr jepplingur !!
Daihatsu Terios árg. 98 ek. 163 þús., 
sjálfskiptur, dráttarkrókur, ný skoðaður, 
eyðir litlu, tilboðsverð 340 þús. Uppl. í 
s. 659 9696.

Volvo S40. ‘99 Ek. 81 þús. Mjög 
góður bíll. Nýsk. án athugasemda. 
Verðhugmynd 480 þús. staðgr. Uppl. 
í s. 847 3275.

Daihatsu Charade 10/98 Ek.84.600 
km. Tilboðsv. 299þ. V/ beyglu á hurð. 
s: 862 8626.

Audi A6 2.6l sjáfsk ek. 240þ. heilsárs 
dekk ný tímareim+vatnsd+bensíndæla. 
S. 895 7662.

 500-999 þús.

Dodge Caravan SE árg.2000. 7 manna, 
sjálfsk. m. krók. Ek. 144þ. km. Verð 
860þ. Uppl. 661-4303.

Yaris ‘01 sk. ‘10. ek. 100þ., v/s dekk. 
Verð 550 þús. Uppl. í síma 844-4238.

Renault Laguna 2002 með öllu. Verð 
1150, en ég er fluttur erl. það má prútta 
S. 772 115.

Til sölu mjög góður Nissan double cab 
árg. ‘09. ek. 78þús. Bensín, 31“dekk, 
krókur, þjónustubók. Verð 980 þús. s. 
897 3327.

Til sölu Toyota Corolla rauður árg.’01 
ek. 192 þús. Verð 600 þús. Uppl. í s. 
847 6868.

 1-2 milljónir

Mazda 6 Station. Árg. 01/05, ek. 68 þ. 
km. Silfur, bensín, ssk. Stgrv.1.700 þ. S. 
840 0354.

 2 milljónir +

TOWN & COUNTRY Árg. 2007 - Ekinn 13 
þ.km. Verð 3.690 þ. Sími 8407080

CHEVROLET EQUINOX LTD ‘07, ek 
39þús km 3,5L, Leður V.4.490 uppl í 
síma 824-8040

Fallegur Nissan Titan pallbíll 2005. 
Ek. 32þ.km. sjálfsk., álfelg., leður, lok, 
dr.kúla o.fl. Verð 3,2 m. S.867 5467.

Audi A3 sportback,grár, sjálfskiptur.
Leður.Ásett verð 3,990 fæst á 3,3m. 
Óskar , sími 8681488

Til sölu Cherokee Limited 4x4 árgerð 
2005 í toppstandi. Fer ódýrt. Uppl. í 
síma 820 6559.

 Bílar óskast

Óska eftir Toyota bíl, vel með förnum 
og ekki eldri en ‘95. Verðhugmynd 200-
350 þús. 8683955

!!! VANTAR 
EYÐSLUGRANNAN BÍL !!!

Á allt að 500 þúsund staðgreitt. má 
þarfnast einhverra lagfæringa uppls 
845-2071 eða 867-3232

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

Grand Cheerokie ‘93 - ‘97 6cil óskast. 
Uppl. í s. 893 9907.

Ódýr fólksbíll óskast á verðbilinu 0-
200þús. Verður að vera í lagi, helst 
skoðaður. S 898 8060.

Staðgr. 500-700 þús fyrir lítinn sparn. 
bíl árg 2005-6. Upplýs Helga s. 899-
9940

Vantar lítið ek. 4d., smábíl sk. ‘10 er 
með 400-500þ. + Toyota Corolla ‘95 
ek. 200þ. uppí. S. 897 1039.

Toyota Corolla óskast
Árg 1998-2001 á 150-300 þús. Má 
þarfnast lagfæringa. Uppl. í s. 821 
2545

Óska e.að kaupa til niðurrifs gamla 
Peugeot, Daewoo og Merced.Benz bíla. 
Nánari uppl.í s. 661 2222.

Óska eftir gömlum, gangfærum bensín 
Renault Traffic. Uppl. í S 862 2213.

50 til 100 þús ...Vantar vinalegan 
dömubíl á þessu verðbili. Ef einhver vill 
selja mér slíkan grip þá hafi samband í 
síma...772 7711..eða 899 0889.

Óska eftir smábíl, ekinn allt að 100 þ. 
Verðhugmynd 500 þ. stg. Uppl. 662 
8106.

Vantar ódýran bíl . Allt að 150 þús. 
Sendið myndir á thorssig@hotmail.
com.

Óska eftir jeppling, fólksbíl, sjálfsk. vel 
með farin á 700 þ. mest, t.d. Toyota 
eða Hyndai. Uppl. í síma 663 9857 eða 
553 5658.

Subaru
Subaru Impreza 96“ - 98“ Óskast gegn 
staðgreiðlsu. uppl. í s. 694 8575.

 Jeppar

Toy. LC 90 VX. Skr 07.02.97 Br. 35“ Ek. 
215þ. Nýsk. 8manna. Profilt. fr & aft. V. 
1190þ. Ahv. 845þ. Sími 663 7108.

Ford Expedition Eddie Bauer árg. ‘00. 
Ek. 200 þús. 8 manna. Bíll í toppstandi. 
Verð 890 þús. Uppl. í s. 896 4171

Eftirlits myndavélakerfi, upptökutæki 
og myndavélar. Mjög góð upplausn á 
myndavélunum Upplýsingar í símum 
8677866 og 8622121

Isuzu Trooper „99 ek 218 þús. 35“ 
breyttur .Í fullkomnu standi .Verð 700 
þús. Uppl. í síma 8630599

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

Góður ferðajeppi
Nissan Patrol árg.’95. 35“ breyting, góð 
dekk. Bíll í góðu standi. Verð 380 þús. 
Uppl. í s. 894 0856.

Óska eftir starfi við akstur virkadaga 
og helgar, er með meirapróf. Uppl. í 
s. 8689926

Fallegt Schimmel Orginal Píanó til sölu.
Uppl.í 660-1842.Katharína

Er 27 ára reglusöm og reyklaus kona, 
óska eftir að leigja 2 eða littla 3 
herb íbúð í kópavogi í smárahverfi, 
lindahverfi, salahverfi eða kórahverfi. 
Leiguverð frá 70-90 þús, hafið sam-
band í síma 893 5066

4 manna fjölsk. óskar eftir 4-6 herb 
íbúð eða húsi á svæði 109. Greiðslugeta 
140-160 þús. Uppl í s:8972526

 Fornbílar

Til sölu Volvo Laplander árg’82. 7 
manna. Highroof. Gott eintak. Uppl. í 
s. 844 1616

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



  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Útilíf í Holtagörðum óskar eftir  að ráða 
nýja liðsmenn í eftirtalinn störf:

Sölufulltrúar í Sport- og Útivistardeild 
– fullt starf

Starfssvið:
Sala og ráðgjöf til viðskiptavina
Tiltekt og áfyllingar í verslun
Afgreiðsla á kassa

Hæfniskröfur:
Áhugi á útivist og/eða íþróttum 
Snyrtimennska, samviskusemi, heiðarleiki og stundvísi
Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
Umsækjandi skal vera eldri en 20 ára
Reynsla af sölu-og afgreiðslustörfum er kostur

Útilíf er reyklaus vinnustaður

Áhugasamir fylli út starfsumsókn á www.utilif.is 
fyrir 25. september n.k. Umsjón með ráðningu hefur 

Guðmundur Björnsson – gudmundur@utilif.is

www.deloitte.is

Nú er tækifæri
Fjármálaráðgjöf Deloitte óskar eftir sérfræðingi á sviði fjármagnsmarkaða (Capital Markets).

Starfið felur í sér almenna fjármálaráðgjöf með áherslu á sérfræðivinnu á sviði fjármagnsmarkaða. 

Haldgóð þekking á áhættustýringu, laga- og regluumhverfi fjármálafyrirtækja, fjármálalegum afleiðum, 

lestri ársreikninga og reikningsskilum fyrirtækja æskileg.

Taktu næsta skref – líttu inn á www.deloitte.is og leitaðu nánari upplýsinga.

P
IP

A
R

 •
 S

ÍA
 •

 9
14

8
3



 12. september 2009  LAUGARDAGUR62

BARNGÓÐ MANNESKJA ÓSKAST
Barngóð og áreiðanleg manneskja óskast til að 
starfa með mér sem dagmamma. Öll aðstaða 
eins og best verður á kosið.  Uppl. í s. 820 2882

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Hæfniskröfur

Veitingastjóri

Starfið hentar ekki síður konum en körlum.

Nánari upplýsingar eru veittar hjá  HH Ráðgjöf  Ráðningarþjónustu í síma 561 5900.  Umsækjendur eru vinsamlega
beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu HH Ráðgjafar  www.hhr.is

Starfssvið

· Þátttaka í almennum störfum

· Starfsmannastjórnun

· Ábyrgð á þjónustu og gæðum á sinni vakt

· Skipulagshæfileikar

· Leiðtogahæfileikar

· Rík þjónustulund

· Hæfni í mannlegum samskiptum

· Dugnaður og metnaður í starfi

Veitingastaðurinn Pítan óskar eftir að ráða ábyrgan og metnaðarfullan einstakling í starf veitingastjóra kvöld- og helgarvakta.
Unnið er á tvískiptum vöktum 2 daga aðra vikuna og 5 daga hina. Um 65% starf er að ræða.

Pítan er rótgróinn veitingastaður 
með yfir tveggja áratuga farsæla 
sögu. 

Lagður er metnaður í að veita góða 
þjónustu og bjóða uppá úrvalsmat 
úr besta hráefni.

Flugstoðir ohf. er opinbert hlutafélag sem tók yfi r þjónustuverkefni Flugmálastjórnar 
Íslands þann 1. janúar 2007. Hjá Flugstoðum ohf. starfa um 230 starfsmenn. Helstu verk-
efni fyrirtækisins eru að sjá um uppbyggingu og rekstur fl ugvalla og veita fl ugumferðar- 
og fl ugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsfl ug og alþjóðlegt fl ug yfi r Norður-Atlantshafi . 
Flugstoðir leggja áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa. 

Sérfræðingur
Flugstoðir óska eftir að ráða verkfræðing eða tölvunarfræðing 
til að sinna rannsóknum og annast verkefnastjórnun á þróunar-
stofu fyrirtækisins. Þróunarstofa heyrir undir forstjóra og annast 
þróun ar- og rannsóknarverkefni vegna uppbyggingar Flugstoða 
á sviði fl ugleiðsöguþjónustu og reksturs fl ugvalla.

Starfssvið
Starfi ð felst í að skipuleggja og stjórna rannsóknar- og þróunar-
verkefnum hjá Flugstoðum. Meðal verkefna eru t.d. hagkvæmnis-
útreikningar, þróun og notkun eldsneytislíkana fyrir fl ugvélar og hvers 
konar kerfi sgreining á fl ugstjórnarkerfum Flugstoða. Viðkom andi mun 
taka þátt í alþjóðlegum verkefnum svo sem SESAR áætlun Evrópu-
sambandsins og verkefni á vegum Flugstjórnarstofnunar Evrópu 
(Eurocontrol), sem unnið er að í samvinnu við innlendar og erlendar 
stofnanir, fyrirtæki og háskóla. 

Um framtíðarstarf er að ræða sem býður upp á ýmsa möguleika. 

Hæfniskröfur
Gerð er krafa um háskólapróf í verkfræði, tölvunarfræði eða sam-
bærilegum raunvísindagreinum. Framhaldsmenntun er nauðsynleg 
og kostur ef viðkomandi hefur þekkingu og reynslu af rannsóknar-
vinnu, verkefnastjórnun og sviðum tengdum fl ugi. Viðkomandi þarf 
að hafa gott vald á íslenskri og enskri tungu. Við leitum að starfs-
manni sem hefur frumkvæði í starfi , er skipulagður og sjálfstæður í 
vinnubrögðum sínum og hefur góða samskiptafærni. 

Umsóknir
Frekari upplýsingar um starfi ð veitir Hjalti Pálsson, forstöðumaður 
þróunar stofu og Ingunn Ólafsdóttir starfsmannastjóri í síma 424-4000.

Skrifl egar umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun og fyrri 
störf sendist starfsmannahaldi Flugstoða ohf., 
Reykjavíkurfl ugvelli, 101 Reykjavík eða 
í tölvupósti á netfangið shard@fl ugstodir.is, 
fyrir 27. september 2009.

Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð 
á heimasíðu Flugstoða ohf., www.fl ugstodir.is 

Öllum umsóknum verður svarað.
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Hugbúnaðarþróun

Hjá Libra ehf. starfa 24 starfsmenn.

Við byggjum á yfir 13 ára grunni 

og erum leiðandi hugbúnaðar-

fyrirtæki á innlendum fjármála-

markaði. Megin kerfi okkar eru 

Libra Loan, lánaumsýslukerfi, 

og Libra Securities, 

verðbréfaumsýslukerfi.

Við leitum að efnilegum forriturum til að vinna við greiningu, 

hönnun, forritun og prófanir á Libra hugbúnaðarkerfum 

fyrir fjármálamarkaðinn.

Starfsumsókn og ferilskrá sendist á jonpall@librasoft.is fyrir 21. september.
Nánari upplýsingar fúslega veittar í síma 595-8715

Hæfniskröfur

-  Háskólamenntun á sviði tölvunarfræða

     eða sambærileg menntun

-  Þekking og reynsla á SQL og .NET æskileg 

-  Öguð og skipulögð vinnubrögð

-  Hæfni til að vinna í hópi

Við bjóðum

-  Krefjandi verkefni

-  Þátttöku í samhentum hópi

-  Starfsstöð í Kópavogi 

    eða á Akureyri

Viltu vera 
í okkar liði?
Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, 
framleiðslu og sölu hágæðasamheitalyfja. Actavis hf. er eitt 
af dótturfyrirtækjum samstæðunnar og er framleiðslueining 
fyrirtækisins hér á Íslandi. Fyrirtækið er staðsett í Hafnarfirði 
og hjá okkur starfa um 270 starfsmenn, flestir á framleiðslu- og 
gæðasviðum.

Við leitum að konum jafnt sem körlum í eftirfarandi störf:

Lyfjablöndun -  vigtun, blöndun og frumvinnsla hráefna. Í starfinu felst einnig samsetning á vélum, skýrslugerð og skjalfesting. Unnið er á þrískiptum vöktum á virkum 
dögum, viku í senn á dag- og kvöldvöktum og sjöttu hverja viku á næturvöktum.

Lyfjapökkun - vélakeyrsla í kartona- og þynnupökkun, uppgjör eftir vinnslu og skjalfestingu. Einnig tæknileg umsjón/aðstoð við uppsetningu auk breytinga og stillinga á 
pökkunarlínum. Unnið er á þrískiptum vöktum á virkum dögum, viku í senn á dag- og kvöldvöktum en fjóra daga þegar um er að ræða næturvaktir.

Undirbúningsteymi – undirbúningur á tækjum og búnaði fyrir framleiðslu, regluleg þrif á framleiðslusvæðum og skjalfærsla. Unnið er á tvískiptum vöktum á virkum 
dögum. Unnið er tvær vikur á dagvakt og þriðju vikuna á kvöldvakt.

Ef þú ert…
hress og jákvæð/ur
stundvís
samviskusöm/samur 
og getur tileinkað þér nákvæm vinnubrögð
verklagin/n
með grunnþekkingu í ensku
góð/ur í að vinna í hóp 

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.

Actavis hf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 20. september nk.

…þá bjóðum við 
snyrtilegan og öruggan vinnustað
fjölskylduvænt starfsumhverfi
góðan starfsanda
gott mötuneyti
fræðslu og þjálfun
iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni sem sinna heilsuvernd starfsmanna
árlegan styrk til íþróttaiðkunar auk fræðslustyrks
öflugt starfsmannafélag
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– Mest lesið

 
Hæfniskröfur:
• Mikil þekking á pípulögnum og pípulagnaefni.
•  Góðir söluhæfileikar.
• Rík þjónustulund, áhugi og metnaður.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Í boði er:
•  Gott vinnuumhverfi.
•  Skemmtilegur vinnustaður með samhentum hópi starfsmanna.

Ábyrgðarsvið:
•  Ráðgjöf og sala í verslun.
•  Tilboðsgerð.
•  Samskipti við viðskiptavini 

Annað:
•  Þarf að geta hafið störf fljótlega.

Pípari óskast í Húsasmiðjuna 
Skútuvogi

Um Húsasmiðjuna 
Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili byggingarvara á Íslandi og í hópi stærstu fyrirtækja landsins. 
Húsasmiðjuverslanir eru 21 á landsvísu. 
Í verslunum okkar höfum við á boðstólum yfir 100.000 vörutegundir. 
Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um 700 manns á öllum aldri. Við leggjum mikla áherslu á  
að starfsmenn eigi þess kost að eflast og þróast í starfi.

Fyrir alla 
Húsasmiðjan hvetur alla áhugasama að sækja um. 
Heilsuefling: Húsasmi›jan og starfsmannafélagi› sty›ja vi› heilsurækt starfsmanna. 
Vi›skiptakjör: Vi› bjó›um starfsmönnum gó› kjör. 
Húsasmi›juskólinn: Vi› rekum skóla sérstaklega fyrir starfsmenn. 
Haldin eru um 100 námskei› á ári og námsvísir er gefinn út vor og haust. 
Starfsmannafélag: Hjá okkur er öflugt starfsmannafélag sem sér m.a. um skemmtanir 
fyrir starfsmenn og fjölskyldur fleirra, íflróttavi›bur›i og útleigu sumarhúsa.

Húsasmiðjan leitar að sölumanni 
í pípulagnadeild

Atvinnuumsóknir 
berist til Elínar 
Hlífar Helgadóttur 
starfsmannastjóra  
Holtagörðum við 
Holtaveg 104 Reykjavík 
eða á netfangið 
elinh@husa.is 
fyrir 21. september n.k.
Einnig er hægt að sækja 
um starfið á heimasíðu 
Húsasmiðjunnar:
www.husa.is.
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STARFSSVIÐ
I Verkefnastýring á viðhaldi flugvéla sem 
 og á móttöku og skilum á flugvélum.
I Verkefnastjóri ber ábyrgð á framgangi 
 fjölbreytilegra verkefna, m. a. á því að 
 tækniþjónusta Icelandair uppfylli öryggis-
 staðla og kröfur viðskiptavina  félagsins.  
I Stýring umbótaverkefna.
I Samskipti við viðskiptavini.
I Greining upplýsinga úr tæknigögnum 
 flugvéla.

HÆFNISKRÖFUR
I Háskólamenntun á sviði verk-/viðskipta-
 fræði eða flugvirkjamenntun. 
I Mikilvægt að hafa menntun og reynslu á 
 sviði verkefnastjórnunar og kostur að hafa 
 reynslu við tækniþjónustu flugvéla.
I Góð ensku- og tölvukunnátta er skilyrði. 

Við leitum að kraftmiklum og áhugasömum 
einstaklingum í spennandi og krefjandi störf í 
góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, 
áreiðanleiki og vönduð vinnubrögð eru höfð 
að leiðarljósi. 

Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og 
jafnframt haft með höndum yfirstjórn 
verkefna, skipulagt vinnu sína sem og 
annarra. Hann þarf að búa yfir framúr-
skarandi samskiptahæfileikum, hafa 
brennandi áhuga á að ná góðum árangri í 
starfi og metnað til að vera hluti af öflugri 
liðsheild jafnt innan fyrirtækisins sem utan. 

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf 
sem fyrst. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
Hafliði Jón Sigurðsson I haflidi@its.is 
(4250 175) eða 
Kristín Björnsdóttir I stina@icelandair.is 
(5050 155)

Icelandair er kraftmikið ferðaþjónustu- 
fyrirtæki sem tekur þátt í harðri samkeppni 
á alþjóðamarkaði. 

Icelandair er framsækið fyrirtæki, leiðandi 
í ferðaþjónustu á Íslandi, leiðandi í 
markaðssetningu á internetinu og í fremstu 
röð í þróun upplýsingatækni. 

Starfsmenn Icelandair eru lykillinn að 
velgengni félagsins. Hjá Icelandair starfa 
um 1.350 manns af mörgum þjóðernum 
í tíu löndum. 

Tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflug- 
velli annast viðhald flugvéla Icelandair 
og veitir alhliða tækniþjónustu í flugrekstri. 
Tækniþjónustan býður upp á krefjandi 
verkefni hérlendis og erlendis. Hagsmunir 
viðskiptavina eru hafðir að leiðarljósi með 
framúrskarandi þjónustu. Hjá tækni- 
þjónustunni starfa 277 starfsmenn. 

Icelandair leggur áherslu á þjálfun starfs- 
manna og símenntun, hvetur starfsmenn 
til heilsuræktar og styður við félagsstarf 
starfsmanna. 

Icelandair hlaut Starfsmenntaverðlaunin 
2007. 

Icelandair er reyklaust fyrirtæki. 

Við erum ein áhöfn með sameiginlegt, 
skýrt markmið, berum virðingu fyrir 
viðskiptavinum og samstarfsmönnum 
og höfum gaman af því sem við gerum.

VERKEFNASTJÓRAR
TÆKNIÞJÓNUSTA ICELANDAIR Á KEFLAVÍKURFLUGVELLI 
AUGLÝSIR LAUS STÖRF VERKEFNASTJÓRA. 

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair:  
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 20. september.

RENNISMIÐIR - FRAMTÍÐ! 

Laus störf eru í boði hjá Vélvík 
handa rennismiðum.

Óskað er eftir vönum mönnum með 
þekkingu og reynslu af tölvustýrðum 

smíðavélum.

Uppl. gefur verkstjóri í síma 587 9960 eða 
með tölvupósti á netfangið dg@velvik.is

Leikskólakennari óskast 
í hálft starf  

 Við leitum að uppeldismenntuðum starfsmanni, helst 
leikskólakennara, til þess að starfa við frístundaheimili 
Landakotsskóla ses. Um er að ræða 1/2 starf. 
Umsóknarfrestur til 17. sept.
Frekari upplýsingar eru veittar í síma 5108203 eða 
6931360
 

 

LANDAKOTSSKÓLI 
Stofnsettur 1896

 NÚTÍMALEGUR SKÓLI Á GÖMLUM GRUNNI
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Viltu vinna á 
skemmtilegum vinnustað?

Hágreiðslusveinn eða meistari 
óskast í 50 - 100% starf

Stólar til útleigu!
Upplýsingar í síma 553 1033

og 696 6632

Scala • Lágmúli 5 • 108 Reykjavík
scala@scala.is • sími 696 6632

www.matis.is

Skapandi
Krefjandi
Bragðgott

Matís er þekkingarfyrirtæki sem sérhæfir sig í mat og líftækni. Hjá Matís 
starfa tæplega 100 manns á níu stöðum á landinu. Hlutverk Matís er að efla 
samkeppnishæfni íslenskra afurða og atvinnulífs, bæta lýðheilsu og 
tryggja matvælaöryggi og sjálfbæra nýtingu umhverfisins með 
rannsóknum, nýsköpun og þjónustu. 

Matvælamiðstöð Austurlands

Verkefnastjóri

Starfssvið
Að byggja upp þróunarsetur fyrir smáframleiðslu 
matvæla í húsnæði Mjólkurstöðvarinnar á 
Egilsstöðum í þeim tilgangi að efla  smáframleiðslu, 
vöruþróun og rannsóknir á afurðum úr landbúnaði 
og öðrum matvælaiðnaði.

Okkar rannsóknir - allra hagur

Matís ohf. Borgartúni 21
105 Reykjavík

422 5000
www.matis.is

Í starfinu felst m.a.: 

Matvælamiðstöð Austurlands er samstarfsverkefni Þróunarfélags 
Austurlands, Búnaðarsambands Austurlands, mjólkurframleiðenda á Héraði, 
sveitarfélagsins Fljótsdalshéraðs, Auðhumlu/MS og Matís ohf. um að byggja 
upp þróunarsetur fyrir smáframleiðslu matvæla í rými Mjólkurstöðvarinnar á 
Egilsstöðum.

Frumkvæði, sjálfstæði og vandvirkni í vinnbrögðum. 
Háskólamenntun og/eða starfsreynsla sem nýtist í 
starfinu. Reynsla af vöruþróun. Lipurð í mannlegum 
samskiptum og metnaður til að ná árangri í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 23. september nk.

Guðjón Þorkelsson í síma 422 5000/Jón Haukur 
Arnarson í síma 422 5000. Umsóknir með upplýs- 
ingum um menntun og starfsreynslu, auk meðmæla 
skal senda til: Matís ohf., Borgartúni 21, 105 Reykjavík 
eða til jon.h.arnarson@matis.is. 

Nánari upplýsingar veita

Um starfið

Hæfniskröfur

Starfstöð Matvælamiðstöðvar Austurlands er staðsett 
á Egilsstöðum og því er nauðsynlegt að viðkomandi 
starfsmaður verði búsettur á Austurlandi.

útfærslu hugmynda að staðbundnum matvælum

skilgreiningu og öflun rannsóknaverkefna

námskeiða sem tengjast staðbundinni matvæla- 
framleiðslu. 

Yfirmatreiðslumanni á Byrkjedalstunet Hotell • 
Matreiðslumönnum • Starfsfólki í móttöku • Yfirþjónum • 
Starfsfólki í ræstingar ofl.

www.nordicmanpower.is • elisabet@nordicmanpower.is

Laus  störf

Vegna mikilla anna getum við bætt við 
okkur starfsfólki í eftirfarandi störf:

-Barnagæsla 
-Einkaþjálfun
-Leikfimikennsla
-Móttaka
-Nudd
-Snyrtifræði
-Ræsting

Umsóknareyublöð liggja frammi í móttöku 
Baðhússins.  Einnig er hægt að senda inn rafræna 

umsókn á netfang badhusid@badhusid.is

Sími 515-1900

www.badhusid.is

w w w.badhus id . i s

VILTU VINNA SJÁLFSTÆTT

Til sölu sérverslun/fataleiga ásamt saumaaðstöðu. Eiginn 
innfl utningur 24 ára fyrirtæki í langtímaleiguhúsnæði. 
Skoðum uppítöku á sumarhúsi.

Áhugasamir hafi ð samband vinna-2009@hotmail.com
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VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR
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Aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar 
á Skriðuklaustri

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf aðstoðarmanns þjóðgarðsvarðar á Austursvæði 
með aðsetur á Skriðuklaustri laust til umsóknar. Aðstoðarmaður er jafnframt staðgengill 
þjóðgarðsvarðar, sem viðkomandi leysir af tímabundið.

Vatnajökulsþjóðgarður er ríkisstofnun og nær landsvæði hans alls yfir u.þ.b. 14.000 
km2. Vatnajökulsþjóðgarður skiptist í fjögur rekstrarsvæði: Norðursvæði, Austursvæði, 
Suðursvæði og Vestursvæði. Starf aðstoðarmanns þjóðgarðsvarðar á Skriðuklaustri 
tilheyrir Austursvæði, sem nær frá Jökulsá á Fjöllum í vestri að Lónsöræfum í austri. 

Um er að ræða fjölbreytt, krefjandi og skemmtilegt starf í einstöku umhverfi.

Starfið felur m.a. í sér: 

Fræðslu og upplýsingagjöf.

Starfsmannahald.

Þátttöku í uppbyggingu á starfsemi gestastofu á 
Skriðuklaustri.

Eftirlit og vöktun.

Vinnu við að bæta aðgengi gesta.

Vinnu við verndar- og skipulagsáætlanir.

Skýrslugerð.

Eftirfarandi kröfur um menntun, reynslu og 
þekkingu eru hafðar til viðmiðunar við val á 
umsækjendum:

 Háskólamenntun eða önnur sambærileg menntun 
sem nýtist í starfi er æskileg.

Þekking og reynsla af náttúruvernd og umhverfis-
málum, svo og landvörslu og/eða leiðsögn.

Góð íslensku- og enskukunnátta. 
Önnur tungumál kostur.

Eftirfarandi kröfur um hæfni eru hafðar til 
viðmiðunar við val á umsækjendum:

 Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.

 Hæfni til ákvarðanatöku og framkvæmd   
ákvarðana.

 Jákvæðni og áhugi á að takast á við nýtt og   
krefjandi verkefni.

 Skipulagshæfileikar og þjónustulund.

 Þekking og reynsla af rekstri og bókhaldi.

 Þekking á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs   
er æskileg, sem og staðgóð almenn   
landfræðileg þekking á Íslandi. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra 
og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir um ofangreint starf skulu hafa borist 
Vatnajökulsþjóðgarði, Austursvæði, Tjarnarbraut 39 e, 
700 Egilsstaðir, eigi síðar en 28. september nk.

Upplýsingar um starfið veitir Agnes Brá Birgisdóttir, 
þjóðgarðsvörður á Austursvæði, Skriðuklaustri, 
sími 470 0840 eða agnes@vatnajokulsthjodgardur.is.

   

• Húsvörður óskast til starfa.

Um er að ræða fullt starf, sem er laust fljótlega.
Húsvörður hefur umsjón með rekstri húseignar skólans 
og er jafnframt verkstjóri skólavarða.

Verklagni og mikil þjónustulund eru áskilin og 
iðnmenntun er æskileg. 

Starfið hentar jafnt konum sem körlum.
Umsókninni þarf að fylgja starfsferilsskrá.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga 
og SFK.

Umsóknir berist til Sigfríðar Sigurðardóttur skólastjóra sem 
jafnframt gefur nánari upplýsingar um starfið í s. 554-3900.

www.kopavogur.is   job.is

Frá LindaskólaFrá Lindaskóla

KÓPAVOGSBÆR
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HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR
Íslandspóstur er
• Markaðsdrifið þjónustufyrirtæki 
• Fyrirtæki sem keppir að því að vera 
 leiðandi á sviði samskipta-, flutninga- 
 og dreifingalausna
• Fyrirtæki þar sem starfsfólkið er kjarni  
 starfseminnar 

Umsóknarfrestur er til 25. september.
Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Halldór B. Hreinsson í síma 580 1074 
eða 825 1074.

Starfsumsókn og ferilskrá sendist á 
halldorb@postur.is merkt „Hugbúnaðar-
sérfræðingur.“Íslandspóstur hf. • Stórhöfða 29 • 110 Reykjavík • Sími 580 1000 • www.postur.is

Íslandspóstur leitar að metnaðarfullum einstaklingi til að 
takast á við ný þróunarverkefni innan fyrirtækisins. Verkefnið 
snýst um hönnun og smíði á hugbúnaði sem stuðlar að raf-
rænum viðskiptum. Við leitum að einstaklingi með brennandi 
áhuga á upplýsingatækni og sem er tilbúinn að takast á við 
krefjandi verkefni.   

Hvað þarf til?      
 
•  Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða verkfræði. 
• Viðkomandi þarf að búa yfir mikilli reynslu af hugbúnaðargerð. 
• Reynsla af forritun í Java, C#, XML, DB2 og SQL er æskileg.

Rio Tinto Alcan  

Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
Sími 560 7000 
riotintoalcan.is

VÉLVIRKJAR

Alcan á Íslandi óskar eftir að ráða vélvirkja eða vélfræðinga  
til að sinna fjölbreyttum störfum á aðalverkstæði fyrirtækisins.

Starfssvið

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

Menntunar- og hæfniskröfur

RAFVIRKI
Alcan á Íslandi óskar eftir að ráða rafvirkja til að sinna  
fjölbreyttum störfum á aðalverkstæði fyrirtækisins.

Nánari upplýsingar veitir Ágúst H. Jóhannesson, verkstjóri aðalverkstæðis, í síma 560 7000.

Umsóknarfrestur er til og með 20. september.

Vinsamlega sækið um á vef okkar www.riotintoalcan.is

Störf í Straumsvík

Svona erum við
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Efl ing-stéttarfélag
Fulltrúakjör til reglulegs þings Starfsgreina-

sambands Íslands og ársfundar Alþýðusambands 
Íslands

Allsherjaratkvæðagreiðsla verður viðhöfð við kjör fulltrúa á 
reglulegt þing Starfsgreinasambands Íslands sem haldinn 
verður á Hótel Selfossi dagana dagana 8. og 9. október 2009 
og ársfund Alþýðusambands Íslands sem haldinn verður í 
Reykjavík dagana 22.og 23. október 2009.

Tillögur vegna reglulegs þings Starfsgreinasambands Íslands 
með nöfnum 52 aðalfulltrúa og jafnmörgum til vara ásamt 
meðmælum 120 fullgildra félagsmanna skulu hafa borist 
skrifstofu Efl ingar-stéttarfélags fyrir kl. 16.00 föstudaginn 18. 
september 2009. 

Tillögur vegna ársfundar Alþýðusambands Íslands með nöfnum 
43 aðalfulltrúa og jafnmörgum til vara ásamt meðmælum 120 
fullgildra félagsmanna skulu hafa borist skrifstofu Efl ingar fyrir 
kl. 16.00 föstudaginn 18. september 2009.

Kjörstjórn 
Efl ingar-stéttarfélags

Um er að ræða fjögurra vikna ferð til vestur hluta 
Kansas fylkis  í apríl 2010.

Þáttakendur verða fjórir, karlar og/eða konur, 
sem unnið hafa í viðurkenndum starfsgreinum í 
það minnsta síðastliðin tvö ár.  

Umsækjendur mega ekki vera Rótarýfélagar, 
makar, afkomendur eða makar afkomenda lifandi 
Rótarýfélaga. Með hópnum fer fararstjóri sem er 
reyndur Rótarýfélagi.

Nánari upplýsingar fást hjá formanni starfs-
hópaskiptanefndar Rótarý á Íslandi, Birnu 
Bjarnadóttur, í síma 895-6500 og á skrifstofu 
Rótarýumdæmisinsí síma 568-2233 fyrir hádegi. 
Einnig á vefslóðinni: www.rotary.is og þar eru 
umsóknareyðublöð.

Umsóknir þurfa einnig samþykki hjá forseta 
Rótarýklúbbs/klúbba á því svæði sem umsækjandi 
býr.

Umsóknum skal skila fyrir 1. október 2009 til:
Skrifstofu Rótarýumdæmisins á Íslandi, 
Suðurlandsbraut 54, 
108 Reykjavík.
Rótarýumdæmið á Íslandi

Ert þú 25 – 40 ára 
á vinnumarkaði ?
RÓTARÝ gefur þér kost 
á starfskynningarferð til 
Kansas í USA

Auglýsing um afgreiðslu bæjarstjórnar Kópavogs 
á auglýstum tillögum að deiliskipulagi og aðalskipulagi.

Kópavogsbær

Í samræmi við 1. mgr. 25. gr. og 18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér með 
auglýst afgreiðsla bæjarstjórnar Kópavogs á eftirfarandi deiliskipulagstillögum og breytingu á aðalskipulagi:

Auðbrekka 16-32, deiliskipulag.
Í samræmi við skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997, með síðari breytingum, hefur bæjarstjórn Kópavogsbæjar sam-
þykkt þann 8. september 2009 tillögu að deiliskipulagi Auðbrekku 16-32. Athugasemdir bárust og hefur þeim aðilum 
sem sendu inn athugasemdir verið send umsögn skipulagsnefndar. Málsmeðferð var skv. 1. mgr. 26 . gr. Skipulags- og 
byggingarlaga nr. 73/1997. Uppdrættir hafa hlotið þá meðferð sem ofangreind lög mæla fyrir um. Hverjum þeim sem 
telur rétti sínum hallað með samþykkt þessari er heimilt að skjóta máli sínu til úrskurðarnefndar með kæru sbr. 8. gr. 
skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um samþykkt deili-
skipulagsins í B- deild Stjórnartíðinda. 

Glaðheimar, breytt deiliskipulag. 
Í samræmi við skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997, með síðari breytingum, hefur bæjarstjórn Kópavogsbæjar 
samþykkt þann 8. september 2009 tillögu að breyttu deiliskipulagi Glaðheima. Málsmeðferð var skv. 1. mgr. 26. gr. 
Skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Ekki voru talin koma fram atriði í athugasemdum og ábendinum sem fram 
komu á auglýsingartíma skipulagstillögunnar sem gáfu tilefni til breytinga á henni í grundvallaratriðum. Með breyting-
unni fylgdi m.a umhverfi sskýrsla dags. í maí 2009 og greinargerð með endanlegri áætlun dags. 3. september 2009. 
Uppdrættir hafa hlotið þá meðferð sem ofangreind lög mæla fyrir um. Hverjum þeim sem telur rétti sínum hallað 
með samþykkt þessari er heimilt að skjóta máli sínu til úrskurðarnefndar með kæru sbr. 8. gr. skipulags- og bygg-
ingarlaga nr. 73/1997. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um samþykkt deiliskipulagsins í B- deild 
Stjórnartíðinda.     

Suðvesturlínur, styrking raforkufl utningskerfi s á suðvesturlandi. Breytt aðalskipulag.
Í samræmi við skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997, með síðari breytingum, hefur bæjarstjórn Kópavogsbæjar 
samþykkt þann 8. september 2009 tillögu að breyttu aðalskipulagi fyrir Suðvesturlínur. Breytingin er viðauki við 
greinargerð Aðalskipulags Kópavogs 2000 til 2012 og gerir grein fyrir núverandi og fyrirhuguðum háspennulínum 
innan sveitarfélagsins. Málsmeðferð var skv. 18. gr. Skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Með breytingunni fylgdi 
m.a umhverfi sskýrsla dags. í maí 2009 og greinargerð með endanlegri áætlun dags. 3. september 2009. Uppdrættir 
hafa hlotið þá meðferð sem ofangreind lög mæla fyrir um. Hverjum þeim sem telur rétti sínum hallað með sam-
þykkt þessari er heimilt að skjóta máli sínu til úrskurðarnefndar með kæru sbr. 8. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 
73/1997. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um samþykkt deiliskipulagsins í B- deild Stjórnartíð-
inda.  

Nánari upplýsingar eða gögn um ofangreindar skipulagsáætlanir er hægt að nálgast á Bæjarskipulagi Kópavogs, 
Fannborg 6, 200 Kópavogi milli kl. 8:30 og 16:00 mánudaga til fi mmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00.

Smári Smárason.
Skipulagsstjóri Kópavogs.

Svæðisskrifstofur málefna fatlaðra á Austurlandi, Reykjanesi, Reykjavík, Suðurlandi, Vestfjörðum og á Vesturlandi vekja athygli 
á rétti fólks til að sækja um styrki  skv. 27. grein laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðra  og reglugerðar nr. 550/1994 um styrki 
vegna  námskostnaðar og verkfæra- og tækjakaupa fatlaðra.

Skv. reglugerðinni er heimilt  að veita  styrk til greiðslu námskostnaðar sem ekki er greiddur samkvæmt 
ákvæðum annarra laga, enda teljist námið hafa gildi sem hæfi ng eða endurhæfi ng. Einnig er heimilt að 
veita þeim sem eru 18 ára og eldri styrk til verkfæra- og tækjakaupa  í sambandi við heimavinnu eða sjálf-
stæða starfsemi, enda teljist starfsemin hafa gildi sem félagsleg hæfi ng eða endurhæfi ng sem miði að því 
að auðvelda fötluðum að skapa sér atvinnu. 

Umsóknir skulu berast á þar til gerðu eyðublaði félagsmálaráðuneytis ásamt greinargerð og ljósriti af örorkuskírteini, til 
svæðisskrifstofa í hverju umdæmi en þar er hægt að fá umsóknareyðublöð og allar nánari upplýsingar. 
* Hægt að sækja um á heimasíðu .

Umsóknarfrestur er til 25. september 2009
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Suðurlandi, Eyravegi 25, 800 Selfossi 
sími: 480 6900 /  Netfang: skrifstofa@smfs.is    *  veffang:  www.smfs.is 

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Austurlandi, Tjarnarbraut 39 b, 700  Egilsstöðum 
sími:470 0100 /  Netfang: svskaust@eldhorn.is     *  veffang:  www.saust.is          

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Reykjanesi, Fjarðargötu 13, 220 Hafnarfi rði
sími: 525 0900 /  Netfang: smfr@smfr.is       *   veffang: www.smfr.is

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Reykjavík, Síðumúla 39, 108 Reykjavík
sími 533 1388 /  Netfang:  afgreidsla@ssr.is   *  veffang: www.ssr.is

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Vestförðum, Hafnarstræti 1, 400 Ísafi rði
sími: 456 5224 /  Netfang:  skrifstofa@svest.is   *  veffang: www.svest.is

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Vesturlandi, Bjarnarbraut 8, 310 Borgarnesi, 
sími: 433 1700 /  Netfang: magnus@sfvesturland.is  veffang: www. sfvesturland.is

Auglýsing um styrki vegna námskostnaðar og 
verkfæra- og tækjakaupa fatlaðra.

Tilkynningar

Styrkir
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Tilkynningar

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.
Jarðvegspúði er kominn. 
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Hægt er að hefja framkvæmdir strax.

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Fr
um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 

S í m i :  5 8 8  9 0 9 0   •  S í ð u m ú l a  2 1 •  1 0 8  R e y k j a v í k •  w w w . e i g n a m i d l u n . i s

Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.

Fasteignir

Til leigu

Vantar fasteignir á skrá

Tilboð óskast.

Tilboð óskast í 7-8000 lítra tanka (sjá mynd).

Einnig óskast tilboð í brettarekka. 
Rúmir 3 m á hæð fyrir allt að 700 bretti.

Staðsett á Akureyri.

Nánari upplýsingar veitir 
Davíð Þorsteinsson 
s: 822-4300.

GREIÐSLUÁSKORUN

Mosfellsbær skorar hér með á gjaldendur 
sem hafa ekki staðið skil á fasteignagjöldum, 
sem álögð voru árin 2008 og 2009 og féllu 
í gjalddaga annars vegar 15. janúar 2008 og 
hins vegar 15. janúar 2009, að greiða þau 
nú þegar og ekki síðar en innan 15 daga frá 
birtingu áskorunar þessarar. 

Fjárnáms verður krafi st án frekari fyrirvara að 
þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftir-
stöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum og 
öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldar-
innar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda 
hefur fjárnám í för með sér verulegan 
kostnað fyrir gjaldanda. 

Mosfellsbær.

Til sölu

Tilkynningar

Auglýsingasími

– Mest lesið
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 Sendibílar

Toyota hiace 4WD 2007, ekinn 116 þús. 
Uppl. í síma 896 0208 Kjartan.

 Vörubílar

05/scanica470 ek.106þ.mjög vel útbú-
inn kranabíll með snjótannarbúnaði. 
Uppl. í s. 894 0326.

Til sölu Benz með 24,5 tonnm.
krana,fastur pallur,gul númer, fjarstýr-
ing,4 útskot í glussa og tvö handútdreg-
in uppl. í síma 894-9906

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

Til sölu Scania 124 ‘02. 470hö. 6 hjóla 
með löngu föstu fleti og vörulyftu. 
Þarfnast lagfæringa verð 1,5millj. Uppl. 
í s. 893 0561

 Húsbílar

Til sölu Fiat Ducato árgerð 2007, með 
Z480 Joint húsi. Vél Diesel turbo 100 hp. 
Lengd 635 Snúningsstólar / Ísskápur / 
Markisa 3m / Sjónvarpsloftnet. Ekinn 
12.500. Reyklaus og glæsilegur bíll. 
Verð 7,6 S. 698 2312.

Bens 309D. ‘87. Húsbílaefni. 5cil dísel. 
Hár toppur. Óinnréttaður. Uppl. í s. 
866 0337.

Til sölu Mersedez Benz 3090, árg. „70. 
Fallegur bíll í góðu lagi en þarfnast við-
gerðar á bremsum. Ískápur, miðstöð, 
eldavél og mjög góð dekk. Verð hugm. 
500þús. Uppl. í síma 695-5911

 Mótorhjól

Kawasaki Ninja ZX6R árg. ‘06 ek. 8þ. 
km. Sk. ‘11. Verð 640þ. S. 857 3219.

Honda Shadow 750 Aero. Árg. 2007, ek. 
6.000, áhv. 850.000, yfirtaka. Sendið á 
dgunnars@gmail.com.

Enduro ferðir sem þú getur ekki misst 
af. Förum nokkrar frábærar helgarferðir 
á enduro hjólunum í september og 
október. Lagt af stað á laugardags-
morgni og komið til baka á sunnudag. 
Mótorhjól, tryggingar, gisting, matur, 
fylgdarbíll, leiðsögn og fleira innifalið. 
Þú getur komið á eigin hjóli eða fengið 
hjól hjá okkur. Verð: kr. 58.000,- eða 
kr. 28.000,- ef þú ert á eigin hjóli. 
Hringdu í okkur í síma 5787860 eða 
skoðaðu heimasíðuna okkar www.blu-
emountain.is

Til sölu Honda Shadow 1100 árg. ‘05. 
Ekinn 16þús. Verð 950þús. eða stað-
greitt 750þús. Uppl. í S 896 6614.

Dual-sport ferðir sem þú getur ekki msst 
af. Förum nokkrar frábærar helgarferðir 
á ferðahjólunum í september og októb-
er. Lagt af stað á laugardagsmorgni og 
komið til baka á sunnudag. Mótorhjól, 
tryggingar, gisting, matur, leiðsögn og 
fleira innifalið. Þú getur komið á eigin 
hjóli eða fengið hjól hjá okkur. Verð: kr. 
58.000,- eða kr. 28.000,- ef þú kemur 
á eigin hjóli. Hringdu í okkur í síma 578 
7860 eða skoðaðu heimasíðuna okkar 
www.bluemountain.is

Fjórhjóla ferðir sem þú getur ekki msst 
af. Förum nokkrar frábærar helgarferðir 
á fjórhjólunum í september og október. 
Lagt af stað á laugardagsmorgni og 
komið til baka á sunnudag. fjórhjól, 
tryggingar, gisting, matur, leiðsögn og 
fleira innifalið. Þú getur komið á eigin 
hjóli eða fengið hjól hjá okkur. Verð: 
kr. 58.000,- eða kr. 28.000,- ef að þú 
kemur á eigin hjóli. Hringdu í okkur í 
síma 5787860 eða skoðaðu heimasíð-
una okkar www.bluemountain.is

VARAHLUTIR Í IZ250F ‘05
21“ og 19“ gjarðir með dekkjum og disk-
um á 75þ. Demparar framan og aftan, 
bremsudælur. Einnig VR Exelgjarðir 21“ 
og 18“ verð 75þ. Ásamt fleiru! Uppl. í 
s. 899 9968.

 Kerrur

6 hjóla vagn 5x2,20 til sölu. Slisgjur 
fylgja með. Uppl. í s. 897 1078.

 Hjólhýsi

Til sölu Adria UP12 árg. ‘05. Lítið notað 
og vel með farið. Sólarsella, 2 gask., 
stór rafg., aldi- hitak. ofl. Til sýnis og 
sölu Múlakoti 6 13 sept. milli kl. 14-18. 
S. 891 7425.

Óska eftir stærri hjólhýsi m kojum, 
borðkrók , hjónarúmi og helst for-
tjaldi í skiptum fyrir TEC Travelbird 410 
m.kojum árg“07 en nýsk. 04/08 ,m 
fortjaldi, og grjótgrind+ allt að 500þ. 
stgr. Uppl. í s. 615 3898.

Óskum eftir að kaupa vel með farið 
kojuhjólhýsi með Alde hitakerfi, stað-
greiðsla í boði, skoðum líka að yfirtaka 
lán. hjolhysi1@gmail.com

 Fellihýsi

óska eftir vel með förnu fellihýsi. sími 
6618904 og 6634294

Palomino Colt 2004 til sölu. Nýskoðað 
og vel með farið. Rafmagnslyftibúnaður, 
bremsur, fortjald, miðstöð, eldavél, 
tveir gaskútar, nýr rafgeymir, bílhleðsla, 
12v og 220v. Verð 950 þ. Upplýsingar í 
síma 895-0195.

 Tjaldvagnar

A-hús
Óska eftir að kaupa gott A-hús á sann-
gjörnu verði. Uppl. í S 898 4207.

Combi Camp Óska eftir Combi Camp 
vagni, 2004-2008,Verður að vera með 
fortjaldi. S:8639991

 Vinnuvélar

Til sölu Safi turnlyfta árg. ‘98, sko 
‘09. Pallur allt að 7m. Allt að 1.70 
á breidd. Vinnuhæð fyrir 22m fylgir, 
hægt að bæta við í allt að 100 m. Verð 
1,400.000.- + vsk. Uppl. í s. 896 6614.

 Bátar

Til sölu Shetland Hraðbátur 115 
hö mótor. verð 1250 þús. Uppl í 
S.8648060

Vatnabátur til sölu 4m. langur plast-
bátur. Mercury 2.5hö utanborðsmótor. 
S. 861 7414.

Gúmmíbátar
Eigum á lager vandaða gúmmibáta 
stærðir 4,24mtr og 4,75mtr. Gott verð 
allar uppl. í síma 897 2902 eða mvehf@
hive MV heildverslun ehf.

Óska eftir Yanmar bátavél, 4cylendar, 
190 -230 hs, heilli eða notaðri, má vera 
biluð. Einnig til skel 26. S. 892 6777 & 
660 6537.

Til sölu untanborðsmót
Yamaha 50ha 4gengis árg. ‘06. 
Ljósabogi með siglingarljósum, stýrir-
spúlt með sæti vökvastýri ofl. S. 897 
2568.

 Hjólbarðar

4 stk. nær ónotaðar álfegur. til sölu með 
nokkuð slitnum sumardekkjum. Stærð 
265x70Rx15. Uppl. í s. 824 0440.

Trailmark radial ATR LT285/75R16 og 
Sidewinder 31x10 50R 15LT MSM/S. 
Báðir dekkjagangar á nýlegum álfelg-
um, passar á MMC L200. Uppl. í s. 
892 9610.

 Varahlutir

www.netpartar.is
 Bílapartasala

Notaðir varahlutir í nýlega bíla. Opið 
virka daga 9-18. S. 486 4499 & 486 
4477.

Til sölu allir varahlutir í Pajero ‘92 2.5 
dísel. Vantar góða vespu Zusuki Zilion. 
S. 869 8765.

 Viðgerðir

 Veislusalir

Leigjum veislusal, með eða án veitinga. 
Rúmar 120 manns í sæti. S. 896 1250.

 Hreingerningar

Tökum að okkur öll gólfþrif, bónleys-
ingu og bónun. Vönduð vinnubrögð. 
Sími 822 0377, Björn.

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, regluleg ræsting sam-
eigna. Verðtilboð. Simi 512 4010. www.
vy.is

 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.

Haustfellingar
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

Láttu okkur sjá um garð-
inn í sumar

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða - garðslátt, trjáfellingar, beðaum-
hirðu og trjáklippingar! Föst verð til-
boð ykkur að kostnaðarlausu Sláttur 
og Garðaþjónustan 577 4444 & 892 
9999.

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð 
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl 
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. 
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur 
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S. 
897 7279.

Haustklippingar!
Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting 
á trjágróðri. Alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.
S. 848 1723.

 Bókhald

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

 Málarar

Getum bætt við okkur inni- og útiverk-
efnum. Vönduð vinnubrögð og góð 
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið 
Mál ehf. S. 896 5758.

Málarar geta bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, hagstæð kjör! 
Uppl. í s. 773 0317.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Viðarpallettur. Hausttilboð 1990.- kr 
fm. Upplýsingar í síma 661 7709 eða á 
heimasíðunni www.husogbjalkar.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.

Húsaviðgerðir
Múrarar, málarar með mikla reynslu 
í viðhaldi fasteigna geta bætt við sig 
verkum. Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 
& 618 7712

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

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 699 6069

Handlaginn húsasmíðameistari óskar 
eftir verkefnum. Tek að mér verk, stór 
sem smá. S. 894 9529.

Getum bætt við okkur verkefnum, flísa 
- og pípulagnir. Góð þjónusta, gott 
verð! S. 844 7107.

Til sölu
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Húsasmíðameistari
Húsasmíðameistari getur bætt við sig 
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og við-
hald. Uppl. í s. 894 0031.

Getum bætt við okkur verkefnum. 
Nýsmíði, viðhald, þök, gluggar, pall-
ar og sumarhús. Tilboð/tímavinna. 
SANNGJARNT VERÐ. GG-Verk ehf. 
Sími:822-1660/822-1662.

Faglærður húsasmiður getur bætt við 
sig verkefnum. Inni og úti. Uppl. S. 869 
3001 Magnús.

Húsaviðgerðir
Skiptum um rennur og bárujárn á 
þökum og múrviðgerðir og fl. Uppl. í 
s. 659 3598.

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

Lekur þakið ?
Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök 
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. 
Uppl. í s. 659 3598.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem 
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 
Baldvin

 Nudd

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

TANTRIC whole body massage in 
DOWN TOWN.ANY TIME 8698602

Tantrik massage in down town. S 847 
6555.

 Spádómar

Spákonan Michalina
Býð upp á tarotlestur, talnaspeki og/
eða orkuheilun. Umsögn: „Michalina 
er stórkostlegur spámaður og heilari.“ 
Sigríður Klingenberg. Uppl. í s. 845 
3455.

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

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

 Rafvirkjun

 Trésmíði

smidaland.is
Nýsmíði, viðhald, gluggar, sólpallar, 
skálar, þakviðgerðir. Allt milli himins og 
jarðar. S. 772 0040.

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í Brother, Canon og 
Epson send samdægurs heim að 
dyrum eða í vinnuna sjá nánar á www.
blekhylki.is.

Nýsmíði og viðhald inn-
réttinga

Áratuga reynsla í viðgerð húsgagna. 
Nýsmíði innréttinga og hurða. Viðhald 
innréttinga Viðhald útidyrahurða 
Húsgögn ehf, Gilsbúð 3, Garðabæ 
Sími: 567-4375 e-mail husgognehf@
simnet.is

Lítil járnsmiðja getur bætt við sig verk-
efnum. Smíða bæði úr svörtu efni og 
riðfríu. Uppl. í s. 862 2530.

 Til sölu

STUBBASTANDAR
Bæði standar og á vegg. Standur ehf. 
S. 842 2535.

Til sölu Þýskt nýðsterkt samkomutjald 
m/álgrindum (eins og hjá Skemmtilegt 
ehf) 8x15m, hvítt. Verð 900þ+vsk uppl. 
893 2550.

Stubbahús - Lagersala
Ódýr stubbahús til sölu u.þ.b. 300 stk. 
Selst í heilu lagi. S. 660 2882 & 842 
2800 & eliss@visir.is

 Gefins

Vantar leikföng og föt fyrir ungabarn6-
12mán. Uppl. í s. 692 6007.

 Óskast keypt

Íslenskir minnispeningar óskast keyptir. 
Söfn eða smærri einingar. Uppl. í s. 
699 1159.

Kaupi gull !

Ég Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi af 

fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi 
allt gull, nýlegt, gamalt og illa 

farið. 

Leitið til fagmanns.
Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13,

Verið velkomin

Erum að opna nýtt fyrirtæki og óskum 
eftir að kaupa notaðan húsbúnað. 
Okkur vantar húsgögn og búnað fyrir 
skrifstofur, starfsfólksherbergi, starfs-
fólkseldhús, fundarherbergi og bið-
stofu. Einnig vantar okkur ræstivagn. 
Eingöngu búnaður í góðu ásigkomu-
lagi kemur til greina. Vinsamlega hafið 
samband með tölvupósti, svanlaug@
centrum.is

Heitur pottur óskast. Jafnt rafmagns 
og hitapottur kemur til greina. S 661 
7709.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og 
stilliflautu. 1/2 stærð kr. 7.900.- Full 
stærð kr 12.900.- 3/4 kr. 10.900.- 4/4 
kr. 12.900.- Rafmagnsgítarpakkar frá 
kr. 34.900 Hljómborð frá kr. 8.900 
Trommusett kr. 69.900 með öllu. 
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 
www.gitarinn.is.

Til sölu Samick JS-121 píanó. Er sem 
nýtt. Verð 300 þús. Uppl. í síma 824 
7716.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Óska eftir 2 pósta bílalyftu, argonsuðu 
3 fasa og lítilli loftpressu. Vantar einnig 
Ford Transit til niðurrifs. Uppl. í S. 857 
4343 /898 6960.

 Bækur

Til sölu Veiðimaðurinn , Sportveiðiblaðið 
, Á veiðum , Skotvís , Árbók 
Ferðafélagsins og Ársrit Sögufélags 
Ísfirðinga. Uppl í s. 581 2887 & 866 
2577

 Til bygginga

Pallaefni, gott verð. Dekk og undirstöð-
ur 28X125 rásað. Uppl. í s. 694 9142.

Óskum eftir Doka plötum nýjum eða 
notuðum á góðu verði. Stefán s. 844 
5167.

Krossviður, timbur, mótaborð, kamb-
stál, gips og fl. uppl. í s: 840-7273 og 
ulfurinn.is

 Fyrirtæki

Bílaverkstæði til sölu
Lítið bílaverkstæði á Höfðanum, í full-
um rekstri, til sölu. Verkstæðið er í 
150fm leiguhúsn. 3 lyftur, hentugt fyrir 
2-3 aðila. Uppl. í s. 898 4004.

 Verslun

 Ýmislegt

Hef áhuga á að kaupa skjávarpa og 
riffil með sjónauka á lágu verði. S. 
891-8668.

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.betr-
iheilsa.is/erla

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women and 
couples. Tel. 698 8301 www.tantra-
temple.com

NUDD - HEILSULIND 
 TILBOÐ KR. 3.500.-

Heilsunudd 45 mín. Kr. 3.500.-slök-
unarnudd,svæðanudd, Ayur Veda, 
hunangsnudd, heitsteina- og jurta-
nudd, sogskálanudd, allskyns snyrting 
og fleira. Ekkert sex nudd, NO erotic 
massage. Opið frá 12-18. Pantanir í S. 
445 5000.

Vandaðir ferðanuddbekkir frá 60.000 
kr. Óléttuferðabekkir, lök, ofl. S: 891 
6447

 Námskeið

Býður upp á myndlistarnámskeið fyrir 
börn og unglinga. Skráning hafin í s. 
698 1998.

Glerbræðslunámskeiðin 
okkar eru að hefjast.

Næsta námskeið hefst 14.sept. 
Höldum einnig leir og skart-

gripanámskeið. Sjá nánar www.
glit.is

Allt efni til leir,gler og skart-
gripagerðar. Úrval af hraun 
og náttúrusteinum. Glit ehf, 

Króhálsi 5, 110 Rvk, s. 587 5411

ALVÖRU 
HANDVERKSNÁMSKE

Silfurleir, Silfurkeðjur, Víravirki, 
Perlufestar, Steinavinnsla, Silfursteypun. 
Brýnsla, Tálgun, Tréútskurður, 
, Hnífagerð, Gler & Leir. SKRÁNING 
HAFIN S:555-1212 Dagskrá á hand-
verkshusid.is

Föndurnámskeiðin eru að byrja - sjá 
www.fondurstofan.is - Mörkin 1 - s. 
553-1800.

Smáskipanámskeið 14/9 - 
22/10. Fjarnám eða staðarnám. 
Skemmtibátanámskeið 14/9 - 22/10 
fjarnám. Skráning á www.tskoli.is 
Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins.

NORSKA - ICELANDIC 
 ANGIELSKI dla 

POLAKÓW
 Enska fyrir börn

Level I: 4 weeks Md to Fr; 10-11:30, st. 
28/9. Level I: 4w Md to Fr; 18-19:30, st. 
28/9. Level II: 4w Md to Frd 13-14:30 st. 
28/9. Level III: 4w Md to Frd 15-16:30 
st. 28/9. Level II: 7w Md,Wd, Frd 19:45-
21:15 st. 12/10 Level III: Tues/Thur; 10 
weeks 19:45-21:15. st: 12/10. NORSKA: 
4 vikur mán til fös 19:45-21:15; byrjar: 
14/9, 12/10. ANGIELSKI dla POLAKÓW: 
Level I: 4 weeks; Md to-Fr;18-19:30: 
28/9. Level II: 4 w; 18:-19:30.start 
26/10. ENSKA f. BÖRN: 8 vikur; kl 
16:30-17:30; 9-12 ára: Þri/fim: 29/9 og 
Framhaldst.; fös, 1 x viku: 2/10. 5-8 ára: 
mán/mið: 30/10. Ármúli 5, s.5881169. 
- www.icetrans.is/ice

Heitsteinanudd 26.09 kl.8:30-17:30 
fleiri dagar í boði. Kenndar verða 
aðferðir í djúpnuddi og slökunarnuddi. 
Léttar veitingar og grunnpakki af stein-
um innfalið í námskeiðinu. Verð 27 þús. 
Skráning í s. 860-0812 Sigurrós.

 Kennsla

Nuddnám
Svæða og viðbraðgsmeðferð Ak / Rvk. 
hefst 23 sept. S: 696 0970 & 895 7333 
www.nudd.is SOVÍ.

 Flug

Flugskóli Helga Jónssonar mun halda 
bóklegt námskeið til einkaflugs sem 
hefst 15. september. Hafið samband 
í síma 5510880 eða á info@flugskol-
inn.is

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

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

 Húsgögn

Óska eftir að kaupa rúm 120 x 200. 
Uppl. í s. 822 1927.

 Heimilistæki

Eldavél með heitum blæstri og öllum 
helstu stillingum óskast keypt. S. 691 
0611.

 Barnavörur

Lego er draumurinn :) Sjö ára dreng 
austur á landi dreymir um að eignast 
Legokubba, gefins eða á vægu verði.

 Dýrahald

Til sölu Chihuahua rakkar tilb til 
afhendingar Örmerktir bólusettir og 
heilsufarssk Með ættbók frá Íshundum 
Uppl í 824-2864

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Minni á að skráning fyrir haustsýn-
ingu félagsins lýkur 12. sept. Nánar á 
ishundar.is Einnig viljum við minna á 
sýningaþjálfun á reiðhöll Gust í Kóp. frá 
kl. 17-18. Íshundar. S. 577 2474.

Til sölu Dobermann 
hvolpar (Tíkur)

Afhendast örmerktir, bólusettir og með 
ættbók frá Rex. Tilbúnir til afhendingar. 
Uppl. í síma 866 7214.

English Springer Spaniel 
hvolpar

Frábærir veiði og fjölskylduhundar. 
Aðeins tveir eftir. Gunnar í síma 660 
1050.

English Springer Spaniel hvolpar til sölu. 
Uppl. í síma 869 9627.

Til sölu hreinræktaðir langhunda hvolp-
ar. Tilbúnir til afhendingar. Uppl. í s. 863 
0474 og www.123.is/manaskin.

Dverg Schnauzer hvolpar til sölu. Með 
HRFÍ ættbók. Undan meistara. Uppl. í 
s. 772 3993.

Mjög fallegir chihuahua hvolpar með 
ættbók til sölu. Uppl í s. 897 8848.

icelandichusky.com

Hreinræktaðir Silki Terrier hvolpar til 
sölu. Einnig á sama stað Omnistor mar-
kísa með hliðum. S. 823 0923.

 Ferðalög

Frábær einbýlishús með einkasundlaug 
til leigu á golfvelli í Florida. Nánari uppl. 
á www.floridafri.is, rurik@floridafri.is og 
í S 618 2596.

 Fyrir veiðimenn

Til sölu nýtýndir laxa og silungamaðkar. 
S 864 5290.

Sjóstöng/Skotveiði Nýr bátur og gam-
all skipsstjóri. Reykjavíkurhöfn. S. 892 
0099.

 Hestamennska

Notuð reiðtygi
Vil kaupa notaða hnakka, klif-og kvenn-
söðla. Mega þarfnast viðgerða. Geri 
einnig við reiðtygi hverskonar. Uppl. í 
s. 862 7033.

 Húsnæði í boði

Vantar eignir á skrá í Hafnarfirði, 
Kópavogi og nágrenni, www.lmh.issími 
517-0150.

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Logafold parhús-til sölu
Mjög gott verð. u.m.þ.b. 250 fm parhús 
á tveimur hæðum til sölu, laust strax. 
Stór tvöfaldur bílskúr með góðri loft-
hæð. Stórar stofur, fallegt eldhús. Verð 
46 millj ( fm verð 184 þús. per fm) ATH 
skipti. Upplýsingar í s. 823 2610.

Einbýlishús til leigu
Fallegt 260 fm. hús með innbyggðum 
bílskúr. Laust fljótlega. Langtímaleiga. 
Uppl. í s. 820 1002.

2. herb. 60fm íbúð til leigu á álftanesi. 
Verð 90þ. með hita og rafmagni. Laus 
1.okt 661 6887.

Ný 2. h íbúð á Arnarneshæð Garðabæ 
68fm, góð fyrir fatlaða, bílskýli. s. 
8497209

Til leigu í Vetur
2 herb. stúdíó íbúð í 101. Með hús-
gögnum, interneti og sjónvarpi. Uppl. í 
mimis4rent@gmail.com

Góð 3ja herb. íbúð í teigunum til leigu. 
Uppl. í s. 892 2722.

Ný innrétt glæsileg 3 herb. íbúð á 
besta stað í Garðabæ til leigu. Uppl. í 
s. 772 3993.

2 herb./ herb. til leigu á svæði 104. 2 
room apartment/ room for rent contact 
number 698 3211.

Útsýnisíbúð í 101R ca.70-80fm. Lítill. 
endurn. V. um 112þ. S. 551 6527 & 
867 4280.

Til leigu ca 20 fm herbergi kjallara 
Hrunbæ 80. Sérinngangur sameiginlegt 
kósett og sturta. Mjög bjart og gott her-
bergi. Leiguverð 30 þús. Vinsamlegast 
sendið fyrirsprunir á sigurros@isloft.is

170 fm 2ja hæða, 6 herb. íbúð í 
Grafarvoginum til leigu á 150-160 þús. 
S. 615 2831.

108 Espigerði Glæsileg tveggja hæða 
lúxusíbúð með útsýni yfir alla borgina, 
fallega innréttuð 2 stór herbergi, leiga 
180, s. 868 5860.

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.

Falleg 3 herb. íbúð í Mosfellsbæ. 105 
ferm. Frábær staðs. Laus Uppl. í síma 
773 3310.

Til leigu 60fm 2ja herbergja íbúð á 
jarðhæð í þríbýli í Vesturbæ Kópavogs. 
Sérinngangur. Laus um mánaðarmótin. 
Mjög stutt í alla þjónustu. Hægt að 
koma og skoða í dag. Leiga 85þús. 
Uppl. 694 4150.

Ný 109 fm 4 herb. íbúð í Norðlingaholti 
pnr. 110. Laus strax. Leiga 155 þ. á mán. 
Trygging óskast. S. 845-7869

2ja herb. íbúð til leigu í Hf. Sér inng. 
Björt og snyrtileg. Aðeins reyklausir og 
reglus. S. 847 2633.

Studio apt. and rooms with private 
bathroom for rent in Stapahraun 2 Hfj. 
Kitchen, washer, dryer and free internet. 
Furniture if needed. Tel 893 6060.

 Húsnæði óskast

ÚTLEIGUAÐSTOÐ
Þarftu að koma íbúð eða húsi í 
útleigu? Tek að mér að auglýsa, 

sýna og hjálpa þér að velja 
leigjendur . Tryggi þér hæstu 
markaðsleigu. Tek einnig að 
mér eignaumsjón og eftirlit 

vegna dvalar erlendis.
Gunnlaugur sími 824 4555

Single mother with a baby looking for 
a flat. 75-100m2 to 100þ. a month. in 
Kóp. S. 692 6007.

Hjón með ungt barn óska eftir 3 herb. íb. 
á höfuðbsv. Mjög reglusöm. Greiðslug. 
100þ. Uppl. s 8977072 Páll Geir

Traust og heiðarleg 4 manna fjölskylda 
óskar eftir rað, par, eða einbýlishúsi til 
langtímaleigu á svæði 210, 220 eða 
200. Gestur gsm 8247058

Kennari óskar eftir íbúð til leigu í 
Grafarvogi. Nánari uppl. Karen s. 868 
7209

Par með barn óskar eftir 3 herb. íbúð 
fyrir 1. okt. miðsv. í Rvk. S. 892 5864.

 Sumarbústaðir

Smíðum og hönnum hús fyrir ykkur. 
Vanir menn, áratuga reynsla. Erum á 
suðurlandi. Höfum 64 fm hús + milli-
loft og 78 fm hús + milliloft fokhelt á 
frábæru verði. Uppl. halli@halliparket.
is & 894 0048.

 Atvinnuhúsnæði

Bolholt 4 til leigu
170fm verslunarhúsnæði á 

1.hæð. Leigutilboð óskast. Laust 
strax. Einnig 220fm skrifstofu-

húsnæði á 2.hæð, hægt að 
skipta í minni pláss.

Húsnæðin eru í góðu ástandi 
- Góð gólfefnni - Er á milli 

Kauphallarhússins og 
Laugvegs 180. Hagstæð leiga/ 
Tilboð S. 893 8166 og 553 8166 

og 581 3757.

Skrifstofu- og/eða lagerhúsnæði til 
leigu í Ármúla, leiga.armuli@gmail.com 
6943113

Við Síðumúla er til leigu 200 fm versl-
unarhúsnæði, einnig 100 fm skrifstofu-
húsnæði, húsnæðin eru í mjög góðu 
standi. Hagstæð leiga. Uppl. í s. 896 
8068.

Fossaleynir 16 í Reykjavík. 
Skrifstofuherbergi til leigu með sam-
eiginlegu eldhúsi, geymsla fylgir hverju 
herb. 4 herb. verð frá 38.000 - 90.000 
m/vsk. Einnig iðnaðarbil með stórri 
innk.hurð. 100m2. Verð 125.000 m/vsk. 
Upl. 842 2930.

 Geymsluhúsnæði

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

Vagnageymsla við Flúðir, upphitað, 
tökum inn um helgina. uppl. í s. 863-
8099.

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótor-
hjól ofl. Uppl. í s. 864 3176

Geymsluhús.is
Mjög gott 3000m2 upphitað geymslu-
hús í Innri Njarðvík, hjólhýsi, fellihýsi, 
tjaldvagnar, bílar ofl. ATH!gott verð!! 
Uppl. í síma 770-5144 og 770-2175.

FERÐAVAGNAGEYMSLA
Geymsla fyrir tjaldvagna og fellihýsi í 
Reykjavík. Tjaldvagnar á 37 þús vetur-
inn, fellihýsi á 42 þús. Greiðsludreifing 
í boði. Örugg upphituð hús og ýmis 
viðbótarþjónusta í boði, s.s. trygging, 
geymahleðsla og skoðun. Upplýsingar 
og pantanir hjá Frumherja hf í síma 
570-9090 milli kl 8 og 17 virka daga, 
einnig í tölvupósti á geymsla@frum-
herji.is.

Hlýjar vagnageymslur
Í Borgarfirði. Löng reynsla, gott verð. 
Ferðavagnar bátar og fl. S. 663 2130 & 
magnus1220@hotmail.com

Húsvagnageymslur í 
Keflavík

Frá sept til 1. maí, kr. 4200 á m2 vetur-
inn, rammgert, lyktarlaust og loftar vel 
um. Uppl. síma 421-2800 eða alex@
alex.is. Alex Bílahúsið.

Tek í geymslu Tjaldvagna og Fellihýsi. 
Uppl. í s. 865 1166.

Geymslupláss
Upphitað á höfuðborgarsvæðinu. Pláss 
til 1. maí fyrir hjólhýsi, fellihýsi, tjald-
vagna eða annað. Verð 5000kr. á m2. 
Uppl. í s. 862 4685 / 893 9777.

Geymsla á farartækjum
Vetrargeymsla fyrir bíla, húsbíla, felli-
hýsi, hjólhýsi, tjaldvagna, ofl. Upphitað 
og vaktað húsnæði,Sanngjarnt leigu-
verð. Uppl. í s. 899 0274, Gylfi, eða á 
www.husbilageymslan.net“

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 2074.

Nokkur pláss laus í upphituðu geymslu-
húsnæði fyrir tjaldvagna, fellihýsi og 
húsbíla í Garðarbæ. Uppl. í síma 661 
3131 & 897 2000.

 Bílskúr

Til leigu 22m2 bílskúr á Sléttahrauni 23 
Hf.Verð 25.000 pr.mán.Uppl.897-7127.

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 
 GÓÐ STAÐSETNING 

 GOTT VERÐ! 
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki 
og einstaklinga. Verð 950 dkr. nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com

 Atvinna í boði

Bæjarbakarí í Hafnarfirði óskar eftir 
að ráða starfsmann í afgreiðslu á tví-
skiptar vaktir frá 07-13 og 13-18. Einnig 
vantar afgreiðslufólk í helgarvinnu. 
Umsóknareyðublöð á bakstur.is uppl. í 
s. 555 0480, Sigurður.

Söluturn
Starfskraftur óskast strax til 

starfa í söluturn. Þarf að vera 
heiðarlegur, stundvís og þjón-

ustulunduð manneskju.
Uppl. í s. 892 2365 á milli kl. 

19-20 á kvöldin.

RENNISMIÐIR - 
FRAMTÍÐ!

Laus störf eru í boði hjá Vélvík 
handa rennismiðum. Óskað 

er eftir vönum mönnum með 
þekkingu og reynslu af tölvu-

stýrðum smíðavélum.
Uppl. gefur verkstjóri í síma 

587 9960 eða með tölvupósti á 
netfangið dg@velvik.is

Saumastofa í smáralindinni óskar eftir 
saumakonum í hlutastarf. Vinnutími 
samkomulag. Uppl. í s. 659 6653.

Aðstoð óskast í sveit, líta eftir ungling 
og hjálpa til við heimilið og hesta, 
létt vinna góð laun. upplýsingar í síma 
8930121.

Veitingahús í miðbænum óskar eftir 
matreiðslumanni- eða konu til aðstoð-
ar í eldhús. Menntun ekki skilyrði, en 
reynsla æskileg. Áhugasamir sendi póst 
á hildurz@internet.is

Óska eftir duglegum starfskrafti 
í fulltstarf. 18 ára aldurstakmark. 
Umsóknareyðublöð eru á staðnum. 
Videohöllin Lágmúla 7

Stýrimann og vélavörð vana netaveið-
um vantar á MB Mörtu Ágústsdóttir frá 
Grindavík til netaveiða fljótlega. Uppl. í 
s. 894 2013.

Snyrtifræðingur/naglaf
Snyrtistofa miðsvæðis í bænum óskar 
eftir snyrtifræðingi og naglafræðingi. 
Nánari uppl. í s. 821 1888.

Getum bætt við starfsfólki á starfs-
töðvar Dekkjahallarinnar á Egilsstöðum 
og Skeifunni 5, Reykjavík. Senda má 
umsóknir á elin@dekkjahollin.is eða 
mæta á staðinn.

Óska eftir starfsmanni inn á heimili 
til að gæta 7 ára drengs. Eða vera við 
stuðning við fjölskylduna. Nemar sem 
eru að læra uppeldismenntun koma 
helst til greina. Eða fólk á aldrinum 25 
eða eldra. Þarf að hafa bíl til umráða. 
Uppl. í s. 865 1266.

Au-pair Færeysk stúlka vill vinna sem 
au-pair á höfuðb.sv. Áhugasöm hringið 
í síma 856 0061.

Matreiðslumaður / Kokk
Óskast til vinnu sem fyrst á austur-
lenskan veitingastað, mikilvægt að við-
komandi tali íslensku og hafi dvalar 
og atvinnuleyfi. Góð laun í boði. Allar 
nánari upplýsingar í síma 868-0049.

 Atvinna óskast

Sjálfstæður smiður getur bætt við 
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Starfsfólk frá Lettlandi óskar eftir vinnu 
á Islandi: smiðir, verkamenn, bilstjórar, 
fiskvinnslufólk o.fl. S.8457158

 Viðskiptatækifæri

We need help! Do you need 30-200 
IKR? health.and.wealth.iceland@gmail.
com

 Einkamál

Við erum draumadísirnar 
þínar!

Erum við alladaga til að spjalla 
djarft við þig og fá útrás með 

þér. Hringdu og vittu til.
Sími 908 6666

The Purple Rabbit.com
Nýr íslenskur stefnumóta- og sam-
skiptavefur fyrir djarft og ófeimið fólk. 
Slóðin er: „ThePurpleRabbit.com“

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 & 908 2000. Opið 
þegar þér hentar

29 ára kona
vill heyra í karlmanni sem er til í spenn-
andi símaleiki. Auglýsing hennar (nokk-
uð djörf) er á Rauða Torginu Stefnumót 
í s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8272.

47 ára kona
leitar kynna við karlmann með tilbreyt-
ingu í huga. Augl. hennar er á Rauða 
Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (síma-
torg) og 535-9920 (kreditkort), augl.
nr. 8312.

Kona á besta aldri
vill kynnast ógiftum karlmanni eldri en 
54 ára með náin kynni í huga. Augl. 
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8584.

Karlmaður vill kynnast
karlmönnum á aldrinum 40-60 
ára. Augl. hans er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8584. 
8528.

Mig langar að eignast símavinkonu á 
aldrinum 55-65 ára. Uppl. í s. 820 
3247.

.

Skemmtanir

Þjónusta



heimili&hönnun ●

N ýjar vörur voru frumsýndar í 
Ikea nýlega. Sumar þeirra eru 

eftir íslenskan hönnuð.
 Fyrir rúmum sextán árum tók IKEA 

til við að framleiða hluti þar sem 
lagt var mun meira í frumleika hvað 
hönnun varðar en útlit. Línan sem 
þessir hlutir tilheyrðu fengu heitið 
Ikea PS en PS þýðir Post Scriptum 
eða eftirskrift og vísar til þess að nýj-
asta viðbótin við vöruúrval Ikea sé 
komin. Vörurnar voru frumsýndar í 
verslun Ikea í Garðabæ á dögunum 
en margir hönnuðir leggja þar Ikea 
lið og er þar einn Íslending að finna 
sem áður hefur hannað fyrir Ikea – 
hana Siggu Heimis. Eins og almennt 
með vörur Ikea er viður sérstaklega 
áberandi í vörum línunnar nú í ár 
ásamt öðrum náttúrulegum efnum.

 - jma

Nýir hlutir frá 
PS-línu IKEA

Maria Vinka er skemmtilegur sænskur 
hönnuður sem hefur meðal annars 
unnið sem málari, ljósmyndari og 
tækniteiknari. Hönnun hennar þykir 
mjög frumleg eins og sjá má á þessum 
kolli sem getur virkað eins og steinn eða 
upphleypt landakort af fjöllum í stof-
unni. IKEA PS HÅLLAR kallast gripurinn. 

Griðastaður án veggja, IKEA PS VER-
ANDA, er hönnun hinnar þýsku Wibeke 
Braasch en rúmfæturnir sjást ekki og því 
er eins og rúmið hangi í lausu lofti rétt 
ofan við gólfið. 

PS KROG kallast nýtt matarstell sem 
Sigga Heimis hannaði en það hefur örlít-
ið „ójafnt“ útlit sem Sigga segist hrífast 
af. Postulínið er þunnt en engu að síður 
sterkt fyrir hversdagslega notkun.

GAMLAR STÆLGRÆJUR  Á tímum 
þegar plötuspilarinn er aðeins fjarlæg 
minning frá níunda áratugnum er gaman 
að minnast þess að einu sinni voru til 
hljómtæki sem litu öðruvísi út en iPod sem er 
allsráðandi í dag. Ferðaútvörp, ferðaplötuspilarar 
og aðrar skemmtilegar græjur gátu nefnilega verið 
allflottar og sumar hverjar voru stöðutákn síns tíma.

Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 544 4420 - www.egodekor.is

Opið mán-fös: 10.00-18.00
Opið um helgina: lau: 10.00-16.00 - sun: 13.00-16.00

ÚTSÖLULOK 20-70% AFSLÁTTUR

CLAY leðursófasett
3ja sæta - Verð áður: 145.000,-
Verð nú: 108.750,-

2,5 sæta - Verð áður: 129.000,-
Verð nú: 96.750,-
Stóll - Verð áður: 79.000,-
Verð nú: 59.250,-

GRANDO tungusófi
Stærð: 230x157cm
Færanleg tunga

Verð áður: 168.000,-
Verð nú: 134.400,-

TV skenkur
Br: 180cm
Fáanlegur í hvítu og svörtu 
háglans

Verð áður: 98.000,-
Verð nú: 

73.500,-

-30%

-20%-25%

-25%

AIR tungusófi
2 mynstraðir púðar fylgja

Stærð: 297x155cm
Verð áður: 

238.000,-
Verð nú: 

166.600,-

CLASSIC
gegnheilt eikarborð 160x90 

Verð áður: 85.000,-
Verð nú: 59.500,-

BORÐ OG 6 LOTUS STÓLAR

VERÐ NÚ: 129.100,-

-30%

LOTUS stóll
Fáanlegur í brúnu, 

svörtu og hvítu
Verð áður: 

14.500,-
Verð nú: 

11.600,-

-20%

TV skenkur 
Br: 200cm

Fáanlegur í hvítu og 
svörtu háglans

Verð áður: 

106.000,-
Verð nú: 

79.500,-

-25%
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● heimili&hönnun

Þ etta er bara lítill lykill og virkar nú ekki merkilegur, en ég fann hann á 
svolítið skrítnum stað,“ segir Birna um einn af sínum uppáhalds gripum, 

lykilinn góða.
 „Það eru örugglega komin tíu ár síðan; þá ég var í skráningarferð að skoða 

fornleifar í Mývatnssveit og nágrenni. Ég fór með gömlum manni þarna úr 
sveitinni að skoða stað sem heitir Fremri Námar, það var brennisteinsvinnsla 
þar fram á átjándu öld. Þetta er uppi á fjalli sem heitir Ketildyngja og er á 
mjög fáförnum slóðum. Þar vorum við að skoða þessar brennisteinsnámur og 
leifar af skýli sem er hlaðið þarna upp á. Þarna úti í auðninni fann ég þennan 
lykil.“

Það er því ekki laust við að lykillinn hafi fundið Birnu, frekar en hún hann. 
„Mér þykir svo vænt um þennan lykil og hugsa oft um hvað hann hafi verið 
að gera þarna uppi á fjallinu. Mér finnst jafnvel eins og ég hafi bara átt að 
finna hann þarna, mér finnst eitthvað svo furðulegt að ég hafi akkúrat rekist 
á hann. Svo hugsa ég oft um hver hafi átt hann og að hvaða skrá hann hafi 
gengið og svona.“

Hann hefur nú fengið heiðursess á heimilinu. „Hann var nú lengi bara í 
skartgripaskríninu mínu en núna hangir hann uppi á vegg. Maður fær ein-
hvers konar innblástur við að horfa á þennan lykil, finnst mér stundum. Eins 
og hann sé lukkugripur. Hann minnir mig líka á þessa frábæru ferð með 
gamla manninum, sem heitir Snæbjörn Pétursson. Hann var örugglega orð-
inn rúmlega áttræður þegar hann fór þarna með mér en ég dróst á eftir 
honum, rúmlega tvítug. Hann ætlaði bara að hlaupa mig af sér.“

Og Birna á eina ósk. „Ef einhver sæi þetta nú í blaðinu og vissi af einhverjum 
sem hefur týnt lykli á Ketildyngju þá væri gaman að vita af því.“ - kbs

Lykillinn ætlaður henni

heimili
●INNBLÁSTUR REGNBOGANS  Í bænum Wuppertal í Þýskalandi 
er að finna litríkar tröppur sem fara ekki framhjá neinum. Þær eru málað-
ar í öllum regnbogans litum og þó að þær stingi örlítið í stúf við reisuleg 
húsin í kring þá gefa þær bænum sannarlega lit. 

Ekki er gott að segja hvort eigandi gamla tréstigans á meðfylgjandi 
mynd hafi sótt innblástur til stigans í Wuppertal en hann gefur um-
hverfinu jafn afgerandi svip. Teppabútarnir eru að öllum líkindum límdir 
á stigann en þá má einnig festa með listum. Litavalið getur svo verið 
allavega en útkoman er sannarlega heimilisleg.   - ve

● LISTAVERK NÁTTÚRUNNAR 
 Sumar ljósmyndir gefa abstrakt málverk-
um ekkert eftir í frumlegum formum og 
litum. Þetta á meðal annars við um lands-
lagsmyndir. Þeir sem hafa næmt auga 
og eru lunknir með linsurnar geta tekið 
myndir úti í náttúrunni sem líkjast engu 
venjulegu landslagi heldur verða eins 
og hver önnur listaverk. Sýning á slíkum 
listaverkum verður opnuð 19. september 
í Gallerí Fold á Rauðarárstíg. Þau eru eftir 
Hauk Snorrason ljósmyndara.  

● HIMNAPOTTAR  Með svokölluðum 
Sky Planter, eða himnapottum, eftir Patr-
ick Morris, má rækta blóm á hvolfi. Morris 
hannaði blómapottana með all sérstöku 
vökvunarkerfi þar sem vatnið kemst beint 
til róta plöntunnar. Þannig gufar ekkert 
vatn upp og ekkert fer til spillis. 

Kostir himnapottanna: Þeir spara vatn, 
blómin hreinsa loftið, sparar tíma og 
bjargar blómum enda þarf aðeins að fylla 
á pottana einu sinni til tvisvar í mánuði. 
Hangandi pottar spara pláss auk þess sem 
öfug blóm munu örugglega vekja undrun 
og athygli gesta.

Hægt er að fá slíka potta á www.rock-
ettstgeorge.co.uk

hönnun

Til minningar um góðan dag og góða gæfu. Birna Lárusdóttir og lykillinn sem fann 
hana, frekar en hún hann. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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Úti á túni Á ferð ljósmyndarans um Suðurland rakst hann á þennan hest sem beit sitt gras í 
rólegheitum. 

Á Dómadalsleið Mógilshöfðar eru fallegir og hrikalegir í senn. 

með ánægju

Rödd skynseminnar

Langar þig að skreppa út, helst á morgun, en 

kemst ekki frá? OK, hér er hugmynd: Farðu núna 

inn á icelandexpress.is, bókaðu flug og farðu út 

seinna. Er ekki nokkuð ljóst að þú verður líka í 

stuði til að fara út seinna í haust? Pottþétt. 

Svona spararðu líka, færð flugið á betra verði.

Hlustaðu á rödd skynseminnar, bókaðu flug á 

betra verði til Evrópu á www.icelandexpress.is

Verða ekki 
allir í stuði?

Alicante

Kaupmannahöfn

London Berlín

Reykjavík

Friedrichshafen

Varsjá

Vetraráætlun
Iceland Express 2009–2010

Verð frá:

Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.

14.900 kr.

London
Frá og með 2. nóv.fljúgum við bæði um Stansted og Gatwick 

í London! 

Hlustaðu á rö

betra verði til

Lond

Reykjavík

Vetraráætl
Iceland ExpIceland Exp

Verð fr

Aðra leið með skött

London
Frá og með 2. nóv.fljúgum við bæði umStansted og Gatwic

í Londoní ! 

 icelandexpress.is
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Speglun Náttúran speglast yfir Skriðuvatni í Skriðdal.
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bil þurrka og er þá sól flesta 
daga allt fram í maí. Eftir að 
hafa búið í Panama á rigning-
artímabili (júní, júlí, ágúst) er 
það þó mín reynsla að það sé alls 
ekki eins slæmt og það hljómar. 
Þvert á móti er það mikill kost-
ur að veðrakerfin skuli endur-
nýja sig með jafn markvissum 
hætti, loftið hreinsast við hverja 
dembu og gróðurinn ilmar um 
borg og frumskóga, frá fjöllum 
til stranda. 

Það er líka rétt að taka fram 
að jafnvel á rigningartímabili 
skín sólin reglulega. Hefðbund-
inn dagur á þessu tímabili er 
þannig að á einum og sama deg-
inu skín sólin í fjóra til sex tíma, 
þess á milli eru skúrir, jafnvel 
stöku steypiregn og svo þrum-
ur og eldingar. Allur pakkinn á 
sama deginum! Og þeir sem búið 
hafa í hitabeltislöndum vita að 
rigning er ekki eins óþægileg og 
í köldu löndunum, því regnið er 
um eða yfir 30 stiga heitt og veld-
ur engum kulda. Heit sturta!

Til viðbótar við allt þetta má 
segja að Panama njóti þess að 
vera svo sunnarlega í Mið-Amer-
íku að landið sleppur blessunar-
lega við fellibylji, sem eru svo 
algengir aðeins norðar og aust-
ar í þessum heimshluta. Er það 
verulegur kostur, ekki síst nú á 
tímum þegar veðrakerfin eru að 
verða enn viðsjárverðari.

Sjórinn við Panamastrend-
ur er hreinn unaður. Svo und-
arlega sem það kann að hljóma 
er sjórinn heitastur þegar loftið 
er svalast en verður svo kaldari 
á heitasta tíma ársins. Þetta er 
sannkölluð guðsgjöf, því þannig 
er sjávarhitinn alltaf eins og þú 
vilt helst hafa hann. Það er fátt 
yndislegra en að fara út í fun-
heitan sjó, en að sama skapi hent-
ugt að sjórinn skuli kólna á þeim 
tíma ársins þegar sólin æpir á þig 
allan daginn.

Dýralíf er gífurlega fjölbreytt 
á þessum slóðum. Sérstaklega 
er fuglalíf stórbrotið, enda land-
ið bæði viðkomustaður farfugla 
og föst heimkynni glæsilegra 
fuglategunda í öllum regnbog-
ans litum. Ernir eru hvarvetna 
algeng sjón, sömuleiðis pelíkan-
ar og flamingóar. 

Paradísareyjar í Karíbahafi og 
Kyrrahafi
Hér skal sérstaklega mælt með 
því að fara í stutta ferð til ein-
hverra eyjanna undan strönd-
um Panama, hvort sem þær eru í 
Kyrrahafi eða Karíbahafi. Enda 
þótt strendur séu víða ágætar á 
meginlandinu er sjórinn ekki eins 
tær þar og hann er við eyjarn-
ar. Þar er á hinn bóginn hægt að 
fara í kristaltæran sjó, algerlega 
gegnsæjan, og eiginlega skyldu-
verk að kafa eða í það minnsta 
snorkla á eftir hitabeltisfiskum 
í öllum regnbogans litum, með 
glæsileg kóralrif allt í kring.

Í Karíbahafinu er að finna 
stórbrotinn eyjaklasa, Bocas del 
Toro, rétt sunnan við Kosta Ríka. 
Flug þangað tekur um 45 mínút-
ur frá Panama og kostar um 180 
dollara báðar leiðir. Bocas er 
lítill og einstaklega afslappað-
ur bær, enda fólk í Karíbahaf-
inu ekki mikið fyrir stress. Svo 
er bara hoppað upp í taxa, sem 

í þessu tilfelli er lítill bátur, og 
haldið eitthvert út í paradísina 
– á eftir höfrungum í Dolphin 
Bay, kafað við Coral Cay, glímt 
við sjóbretti eða annað strand-
líf á Red Frog Beach og þannig 
mætti lengi telja. 

Auk þess er alveg nauðsynlegt 
að fara yfir á Zapatilla-eyjar, 
sem líta út eins og tveir risa-
vaxnir inniskór úr lofti. Eyjarn-
ar eru friðaðar, enda dýralíf með 
afbrigðum á heimsvísu. Snjóhvít-
ar sandstrendur eru allan hring-
inn, en auk þess er hægt að ganga 
inn í frumskóginn og kynnast 
hljóðum dýranna. Mögnuð upplif-
un. Suma daga er ekkert mann-
fólk á þessum eyjum og þá er 
draumurinn um Róbinson Krúsó 
kominn.

Hægt er að finna ágæt hótel 
í Bocas þó að flest þeirra séu 
reyndar mjög ódýr og ekki 
íburðamikil. Einn stærsti kostur-
inn við þennan stað er einmitt að 
hann er (enn sem komið er) full-
komlega laus við alþjóðlegar hót-
elkeðjur sem steypa allt í sama 
form. Annars er enn meira ævin-
týri að gista í „bungalow“ úti á 
einhverri eyjunni, en þar er hægt 
að vera skilinn eftir nánast einn 
í heiminum, með hafið og dýra-

NOKKUR VERÐDÆMI
Á GÓÐUM VEITINGASTAÐ Í MIÐBORG PANAMA – MUN 
ÓDÝRARA EN VÍÐA ANNARS STAÐAR
Espresso  1 $ / 125 kr.
Café con leche 1.5 $ / 190 kr.
Bjór, innlendur 2 $ / 250 kr.
Bjór, erlendur 3 $ / 375 k.
Vínglas hússins 4 $ / 500 kr.
Vínflaska, miðlungs 16 $ / 2.000 kr.
Mojito / Caipirinha / Margarita 5 $ / 625 kr.
Sushi-bakki, heil máltíð 8 $ / 1.000 kr.
Algengir kjúklingaréttir 10 $ / 1.250 kr.
Algengur fiskréttur  10 $ / 1.250 kr.
Nautalund 14 $ / 1.750 kr.
Humarhalar, heil máltíð 16 $ / 2.000 kr.
Leigubíll í Panamaborg 1,5-3 $ / 200-375 kr.

FRAMHALD AF FORSÍÐU

Frumskógurinn  Það getur verið magnað að 
ganga inn í skóginn og hlusta á dýrahljóðin 
og fuglasönginn.
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NOKKRAR 
STAÐREYNDNIR:
PANAMA  er syðsta 
land Mið-Ameríku, 
tilheyrir í raun Norður-
Ameríku. Landið er 
aðeins 75 þúsund 
ferkílómetrar, eða þrír 
fjórðu hlutar Íslands, 
og á landamæri að 
Kosta Ríka í norðri og 
Kólumbíu í suðri. Efnahagur landsins gengur 
ágætlega um þessar mundir og spáir Alþjóða-
gjaldeyrissjóðurinn mestum uppgangi í Panama 
í allri Rómönsku-Ameríku. Þannig er jafnvel 
reiknað með að á næsta ári verði þjóðar-
framleiðsla á mann hæst í Panama í þessum 
heimshluta.

ENGU AÐ SÍÐUR  er veruleg fátækt í landinu, 
eins og í öllum ríkjum Rómönsku-Ameríku. 28% 
þjóðarinnar eru sögð undir fátæktarmörkum, 
en reyndar á sú tala að lækka um heil 11% á 
þessu ári. Misskipting er mikil í landinu, allt frá 
gífurlegu ríkidæmi niður í fátækt á götum úti. Þó 
má fullyrða að fátækt sé mun minni en almennt 
í Rómönsku-Ameríku.

Kyrrahafseyjar  Skjannahvítur sandur og gagnsær sjór.

líf allt í kring. Hreinasta náttúru-
paradís.

Kyrrahafið – Perlueyjar
Kyrrahafið er ekki síðri viðkomu-
staður, þó að Karíbahafið hafi 
ávallt yfir sér meira áberandi 
blæ. Margar eyjar í Kyrrahafinu 
eru friðaðar og á heimsminja-
skrá, sums staðar minnir dýra-
líf jafnvel á Galapagoseyjar sem 
liggja nokkuð sunnar. 

Perlueyjar eru bæði þægileg-
ur og glæsilegur viðkomustað-
ur. Í eyjaklasanum eru meira en 
100 eyjar. Þær eru aðeins um 50 
kílómetra frá Panamaborg og er 
hægt að fara þangað bæði sigl-
andi og fljúgandi. Flug til Conta-
dora-eyju tekur aðeins 20-25 mín-
útur, en sigling einn og hálfan til 
tvo klukkutíma. Vel má mæla með 
því að fljúga, en sigla þeim mun 
meira frá eyjunni þegar þangað 
er komið, enda mun skemmtilegri 
siglingaleiðir í kringum eyjarnar. 
Líkt og í Karíbahafinu fær orðið 
gagnsær hér nýja merkingu, því 
sjórinn er kristaltær og alger 
draumastaður til að kafa.

Contadora er pínulítil eyja og 
einstakur ferðamannastaður. Nú 
í sumar voru strendurnar þar 
nánast mannlausar, sem má sæta 
hreinustu furðu. Þó er líklegt að 
fleiri evrópskir og bandarísk-
ir ferðamenn verði þarna þegar 
vetrar á norðurslóðum. Allar 
strendurnar eru hreinar og fal-
legar og eru umvafðar klettum 
á báða bóga. Þeir sem vilja losna 
við brúnkufar sundfata ættu 
að fara á Playa de las Suecas 
(„strönd sænskra kvenna“), sem 
einhverra hluta vegna er nektar-
strönd, þó hvergi sé það merkt 
sérstaklega. Annars segja ferða-
handbækur að baðföt séu val-
frjáls nánast á öllum ströndum 
eyjunnar, enda fámenni algert 
og enginn að horfa.

En varið ykkur á sólinni. Við 
erum jú stödd við miðbaug. Og 
þó að sólin sé sterk inni á megin-
landi er hún enn skæðari hér úti 
á eyjum, enda sandurinn skjanna-
hvítur og sjórinn gegnsær. Jafn-

vel hörðustu sóldýrkendur eiga 
það til að misreikna sig á þessu. 
Almenn viðmið hins norðlæga 
Miðjarðarhafs eiga ekki við hér.

Tarsanleikur í trjánum
En þótt Panama sé „langt og 
mjótt“ land eru mjög fjölbreyttir 
ferðamátar í boði inn til landsins. 
Landið er nánast einn samfelldur 
frumskógur og dýralíf stórbrotið. 
Þjóðgarðar eru á heimsminjaskrá 
og draga að sér hundruð þúsunda 
ferðamanna sem vilja komast í 
tæri við ósnerta náttúru og upp-
lifa litadýrð og dýralíf.

Ekki þarf að leita langt til að 
komast í ævintýri regnskógar-
ins. Þannig má víða komast í svo-
kallaðan „canopy tour“, en slíkir 
loftfimleikar draga til sín fjölda 
ferðamanna í Kosta Ríka og eru 
alls ekki síðri í Panama. Skammt 
frá Panamaborg er til að mynda 
Vallé de Antón, einstakur dalur 
með heitum hveraböðum, gróðri 
sem á ekki sinn líka og svo er þar 
boðið upp á frábæra „canopy“-
leið. Fyrst er stutt fjallganga í 
regnskóginum, en svo taka við 
nokkrar salíbunur þar sem fólk 
rennir sér yfir gil og fossa sem 
eru allt að því 100 metra há. Loft-
hræddir horfi þá ekki niður, þótt 
það sé auðvitað langskemmtileg-
ast.

Matur er almennt góður í Pan-
ama. Sérstaklega er sjávarfang 
ljúffengt, bæði fiskur og svo ýmis 
skelfiskur. Algengasti fiskurinn 
er corvina, alveg sérstaklega 
góður hvernig sem hann er eld-
aður, enda ávallt ferskur. Dorado 
er einnig algengur og ljúffeng-
ur. Risarækjur (langostinos) eru 
svipaðar stærstu humarhölum 
við Íslandsstrendur og ekki síðri 
á bragðið, algert lostæti, og þá er 
allt löðrandi í stórum humar.

Veitingastaðir eru ágætir, 
flestir á mjög áþekku verði sem 
er mun lægra en í Evrópu. Sér-
staklega hefur vel tekist upp með 
matargerð frá Líbanon, Mexíkó 
og Perú en alltént mælir undir-
ritaður umfram allt með sjávar-
fangi. Og ávöxtum auðvitað. Vá!
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Blaðberinn
bíður þín

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

U
m áramótin býður ferða-
skrifstofan Úrval-Útsýn 
upp á einstaka ferð til 
Taílands með beinu 

flugi en það er í fyrsta sinn sem 
það hefur verið gert. Flogið verð-
ur með þægilegri Boeing 757-flug-
vél og á leiðinni verður aðeins eitt 
stutt stopp til að taka eldsneyti. 
Aðeins fimm stjörnu hótel hafa 
orðið fyrir valinu og fararstjórn 
er í höndum Viktors Sveinssonar 
sem hefur verið búsettur í Asíu 
árum saman. Ferðin er einstakt 
tækifæri til að upplifa taílenska 
menningu og matargerð, til að 
njóta fjölmargra spa- og jógastaða, 
glæsilegra golfvalla, auk þess sem 
færi gefst til að fara í skoðunar-
ferðir með íslenskri leiðsögn innan 
Taílands og utan. Lagt verður af 
stað 28. desember og snúið aftur 
til Íslands 10. janúar. Fyrstu þrjá 
dagana verður dvalið í Bangkok 
þar sem boðið verður upp á ein-
staka kvöldferð um þessa marg-
slungnu borg þar sem lítt þekkt 
hverfi verða könnuð og leyndar-
dómar opinberaðir. Einnig verða 
sígildar ferðir um Kínahverfið, í 
Konungshöllina og Pho-hofið. 

Sjarmi strandbæjarins Hua Hin
Hinn 1. janúar verður ekið til 
strandbæjarins Hua Hin suður af 
Bangkok í rétt um tveggja klukku-
stunda akstursfjarlægð. Hua Hin 
er elsti og fágaðasti strandstaður 
Taílands og má það hugsanlega 
þakka því að Bhumibol konung-
ur býr þar og hefur konungsfjöl-
skyldan lengi bundist þessum 
kyrrláta en þó ævintýralega bæ 

sterkum böndum. Margar ástæð-
ur eru fyrir því að Hua Hin er frá-
brugðinn öðrum strandbæjum Taí-
lands. Fyrst mætti nefna að þetta 
er elsti og grónasti ferðamanna-
staður landsins sem byggðist upp 
á fyrri hluta síðustu aldar af betri 
borgurum Bangkok sem sóttu í 
fagra friðsæld og þægilegt loftslag 
Hua Hin sem á þeim tíma var lítt 
þekkt þorp fiskimanna og anan-
asbænda. Staðurinn var eiginlega 
uppgötvaður af Naris prins sem 
byggði sér litla höll sem enn er til 
og nefnist Saen Samran. Bróðir 
hans, Vajiravudh (Rama VI) kon-
ungur, fylgdi í kjölfarið og fljót-
lega hafði hirðin sett niður bunga-

ló og hallir meðfram ströndinni og 
standa mörg þessara húsa enn og 
eru notuð af fjölmennri konungs-
fjölskyldunni. Bhumibol, núver-
andi konungur Taílands, býr orðið 
alfarið í einni af strandhöllunum 
sem nefnist Klai Kang Won, sem 
útleggst „Áhyggjurnar óra fjarri“ 
á íslensku. Þrátt fyrir að ferðafólk 
sæki mikið til Hua Hin og ferða-
þjónusta sé áberandi hefur Hua 
Hin haldið öllum einkennum þess 
að vera sannlega taílenskur stað-
ur. Þetta er enn ein ástæðan fyrir 
sérstöðu bæjarins. Þessu má sjálf-
sagt þakka að uppbygging ferða-
þjónustu og aðlögun samfélags-
ins hefur verið jöfn og stígandi í 

tæpa öld. Enginn kippir sér upp 
við ferðamenn og alls staðar er 
fólk velkomið. Bæjarlífið er rólegt 
og það þarf ekki að fara langt frá 
Petchakasem-götunni, sem er 
umferðaræð staðarins, til að rek-
ast á búpening á rápi, heyra hana-
gal og sjá fólk að veiðum í síkjum, 
vötnum eða sjónum. 

Ljúffengur matur og spennandi 
skoðunarferðir
Hua Hin er ljúfur og þægilegur 
bær sem býður upp á fjölbreytta 
þjónustu og afþreyingu. Hesta-
leigur eru á ströndinni, báta-
leigur, skútusiglingar, fjölbreytt 
úrval veitingastaða og verslana. 
Smokkfiskurinn þykir ljúffengari 
í Hua Hin en annars staðar í Taí-
landi, hvort heldur grillaður með 
hvítlauk eða karrílagaður að taí-
lenskum sið. Risarækjur í tom-
jam súpu, rauðflesk af götugrilli, 
ferskar ostrur, gufusoðin krabbak-
ló eða heilsteiktur flatfiskur. Allt 
er þetta hvort öðru ljúffengara og 
sagt er að taílenski maturinn sé 
betri í Hua Hin en öðrum ferða-
mannastöðum vegna fjölda inn-
lendra ferðamanna sem koma til 
Hua Hin. Taílendingar lifa fyrir 
mat, ræða mat öllum stundum og 
eru vart búnir að kyngja síðasta 
munnbita þegar þeir hafa lagt á 

ráðin með næstu máltíð. Frá Hua 
Hin verður boðið upp á bæði lang-
ar og stuttar skemmti- og skoðun-
arferðir meðal annars að Brúnni 
yfir Kwai, í hina sögufrægu borg 
Petchaburi, kajakaferð um fenja-
svæði Sam Roi Yod og að hinum 
fljótandi bátamarkaði svo eitthvað 
sé nefnt. Daglega verður boðið upp 
á sérstakar ferðir og allar ferðirn-
ar eru leiddar af íslenskum far-
arstjórum. Lengsta ferðin sem 
boðið verður upp á er til Angkor 
í Kambódíu þar sem hinar fornu 
borgarrústir verða skoðaðar. Frið-
rik Erlingsson rithöfundur verður 
sérstakur leiðangursstjóri þeirrar 
ferðar en hinn horfni menningar-
heimur khmera og mikilfengleiki 
veldis Angkor hafa lengi verið 
honum hugleikið rannsóknarefni. 

LEYNDARDÓMAR TAÍLANDS
Úrval-Útsýn bjóða í fyrsta skipti upp á ævintýralega áramótaferð með beinu fl ugi til Bangkok.

Heimur út af fyrir sig  Hvergi í Asíu má finna eins fjölbreytta og góða afþreyingu eða ævintýri eins og í Taílandi. Þar geta allir fundið eitthvað 
við sitt hæfi, hvort sem það er Bangkok með sína mögnuðu vídd í næturlífi, mat, drykk og verslun eða við trópíska strönd Hua Hin yfir grill-
uðum humri og undir blaktandi kókospálma. 

Fílaferð   Ferðamönnum gefst meðal annars 
kostur á að ferðast á hinum vinalega asíska 
fíl.

Musteri  Í Taílandi er hægt að skoða mörg 
forn hof og sögufræga staði. 

Göngu á Apafjallið 
Khao Takiap á milli 
mustera og helgi-
reita. 

Nokkrum kvöldum á nætur-
markaðnum í algleymi yfir 
sjóræningjavörum, handverki og 
ljúffengum mat. 

Morgunstund á votmarkaðn-
um Chat Chai sem er einsog 
sædýrasafn í húsdýragarði. 

Síðdegistei á „The Museum“ 
á gamla Railway-hótelinu með 
glansandi stift og stífan kraga. 

Síðdegisferð og vínsmökkun á 
vínekrum Hua Hin. 

Að leggja góðum málstað lið 
með heimsókn í fílaflóttabúðirnar 
Hutsadin. 

Að fleyta kajak í þjóðgarðinum 
Sam Roi Yot. 

Að dilla sér langa og heita nótt við 
taílenska sveitatóna á karaókí bar. 

Því að læra handtökin við taí-
lenska matargerð og taílenskt 
nudd. 

Að sveifla kylfu á einhverjum af 
fjölmörgum golfvöllum Hua Hin. 

Að kynnast fágaðri bygginga-
list Taílands með heimsókn í 
Mareukatayawan, sumarhöll 
konungs Síams. 

Að eiga rólega stund í fiskibæn-
um Pak Nam Pran og fylgjast 
með veiðimönnum og iðju þeirra. 

Að upplifa fjölbreytileika nátt-
unnar og fegurðar við fossinn 
Pa-La-U.

EKKI 
MISSA AF 

ÞESSU
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ferðalög
SEPTEMBER 2009

 ...allra ódýrast er að plana ferða-
lögin langt fram í tímann. Það er 
ekki til lengur neitt „hopp“ eins og 
það var og hét í gamla daga. 

 ...frá borgum eins og London 
og Kaupmannahöfn er hægt að 
komast hvert á land sem er. Ætlir 
þú að fara eitthvert aðeins lengra 
má finna margar ódýrar ferðir 
þaðan, og þá jafnvel heima í stofu 
á internetinu. Til að komast til 
London eða Kaupmannahafnar frá 
Íslandi er svo hægt að velja á milli 
flugfélaganna Icelandair, Iceland 
Express, British Airwaves og SAS. 

. ..ætlir þú til dæmis að fljúga í 
gegnum Kaupmannahöfn mælum 
við sérstaklega með vefsíðu flug-
félagsins Sterling: www.sterling.
dk Frábær síða með mjög góðum 
tilboðum. www.kronerejser.dk er 
ekki síðri. 

 ...ætlir þú frekar að fljúga í 
gegnum London er síðan www.
lastminute.com helber snilld. Ekki 
síðri er síðan www.cheapflights.
co.uk. Og sólardýrkendur athugið! 
Á www.clickair.com eru mjög ódýr 
flugfargjöld til Spánar.

 ...sértu blankur en finnst þú 
engu að síður hreinlega verða að 
komast í skíðaferð eða siglingu 
á Karíbahafinu er alltaf hægt 
að redda sér! Við fátæklingarnir 
elskum síðuna www.iglu.com 
Þar smellirðu einfaldlega á þær 
tegundir af pakkaferðum sem þig 
langar í en ferðirnar eru flestar 
farnar frá Bretlandi og auðvelt er 
að koma sér til London. Við höfum 
til dæmis fundið okkur æðislega 
vikuskíðaferð fyrir aðeins 30.000 
krónur! 

 ...íslenska síðan www.ferdalangur.
net er ansi góð. Sér í lagi ef þú 
ert að leita að ódýru hóteli en 
hótelbókunarvefurinn þar er mjög 
góður. Þar inni má líka finna fullt 
af alls konar upplýsingum um 
ferðalög og tengla inn á marga 
skemmtilega hluti. Að góðum 
tilboðum ógleymdum.

SNIÐUG RÁÐ FYRIR ÓDÝR 
FERÐALÖG

Ferðalangar geta lent í því að taskan týnist um stundar-
sakir eða sé jafnvel send á rangan flugvöll. Þeir sem eru 
með kreditkort eru tryggðir að nokkru leyti fyrir slíku. 

Hjá VISA má nálgast nákvæmar upplýsingar um hvers 
konar tryggingar eru í boði á valitor.is. Ferðalangar eru 
hvattir til að kynna sér kosti og galla hvers greiðslu-
korts. 

Besta tryggingin er hjá Platinum-korti TM, en þar eru 

korthafar tryggðir fyrir allt að áttatíu þúsund krónum. 
Algengast er að tryggingin sé 24 þúsund krónur, en 
VISA-korthafar geta haft samband við SOS-Internation-
al sem er hluti af ferðatryggingu VISA-kreditkortsins.

Korthafar Master Card eiga einnig völ á þjónustu SOS-
International sem er alþjóðleg stofnun. Á heimasíðu 
MasterCard, borgun.is, má nálgast allar upplýsingar 
um tryggingar á farangurstöf, en Platinum-kortið býður 
bestu kjörin eða 80 þúsund krónur.

ÞEGAR TASKAN TÝNIST

VITA er lífið

VITA  |  Skútuvogi 13a  |  Sími 570 4444  

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is

Brekkurnar
bíða þín á Ítalíu

VITA er í eigu Icelandair Group 
og flýgur með Icelandair 
á vit ævintýranna.

Verð 180.600 kr.
og 15.000 Vildarpunktar 
á mann miðað við 2 í herbergi. Innifalið: Flug, 
flugvallarskattar, gisting, hálft fæði og íslensk 
fararstjórn. Almennt verð er 190.600 kr.
Verðdæmið miðast við ferðina 30. janúar.

Olympia
Á góðum stað í um 200 metra fjarlægð frá 
lyftum og í tveggja mínútna göngufjarlægð frá 
aðalgötu miðbæjarins í Selva. Lögð er áhersla á 
þægilegt og heimilislegt andrúmsloft og góða 
þjónustu við gesti.

Verð 157.900 kr.
og 15.000 Vildarpunktar 
á mann miðað við 2 í herbergi. Innifalið: Flug, 
flugvallarskattar, gisting, hálft fæði og íslensk 
fararstjórn. Almennt verð er 167.900 kr.
Verðdæmið miðast við ferðina 30. janúar.

Alpen hotel Vidi
Hlýlegt með vistlegri herbergjum en búast má 
við af þriggja stjörnu hóteli. Miðbærinn í 
göngufæri. Hálft fæði innifalið í gistingunni.  
Spennandi kostur á góðu verði.

Flugáætlun
30. janúar
6., 13., 20. og 27. febrúar

AAllpen hhottell VViiddii
Madonna di Campiglio

OOllympiia
Selva 7 dagar

7 dagar

Fararstjórar:
Einar og Anna

Hjá VITA getur þú lækkað verðið á ferðinni 
þinni um allt að 10.000 kr. með 15.000 Vildarpunktum. 
Auk þess eru veittir 2.500 Vildarpunktar fyrir allar 
keyptar ferðir í leiguflugi með VITA. Þannig öðlast þú 
stöðugt fleiri tækifæri til þess að njóta lífsins. 

Þú getur notað
Vildarpunktana
hjá okkur
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■ Kolaportið - mörgum finnst „erlendis“ að sjá svona mikið af fólki sem það 
hefur aldrei séð áður.

■ Bryggjuhverfið í Grafarvogi - álíka „erlendis“ og Sjálandshverfi, bara eldra.
■ Wall Street, Borgartúni - dálítið sorglegt samt eins og er. 
■ Hinar asísku matvörubúðirnar - Asian á Suðurlandsbraut, Global Store í 

Brautarholti og Filippseyjar á Hverfisgötu. Er ég að gleyma einhverju?
■ „Erlendis“ veitingastaðir - Hér koma margir til greina. Nægir að nefna hinn 

búlgarska Balkanika á Vitastíg, hinn mexíkóska Santa María á Laugavegi og 
hinn tailenska Krúa Thai í Tryggvagötu.

■ Portið aftan við Sirkus - gæti verið í útlöndum.
■ Grjótaþorpið - minnir marga á „gömlu bæina“ í dönskum borgum.
■ Sunnudagsmorgnar í miðbænum - ekkert nema útlendingar á vappi, sér-

staklega á sumrin.
■ Sólardagar á Austurvelli - allir í andakt: „Þetta er bara eins og í útlöndum.“

Fleira „erlendis“
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iggi tekur orðið strax: 
„Harrý og Heimir urðu 
til sem lofgjörð okkar 
til gömlu útvarpsleikrit-
anna sem við hlustuðum 
á sem börn: Hulin augu, 

Ambrose, Paul Temple.“ „Dickie 
Dick Dickens,“ skýtur Örn inn í. 
Og þá er uppsprettan komin í ljós: 
framhaldsleikrit Ríkisútvarpsins 
á sjötta og sjöunda áratugnum 
eftir að segulbandið kom til sög-
unnar og sá möguleiki að vinna 
leikrit með klippingum. Þeirra 
blómatími var skammur í Guf-
unni, en hlustun á þau var gríð-
arleg fyrir daga sjónvarpsins, en 
um leið og það kom til voru dagar 
þeirra taldir. Þegar lokaþátturinn 
á Huldum augum fór í loftið 1961 
voru götur auðar í Reykjavík.

Ef slegið er inn nafnið á þessu 
dularfulla verki frá fyrri hluta 
sjöunda áratugarins kemur í ljós 
að því má hlaða niður af www.
torrentz.com, rétt eins og tveim-
ur seríum af Harrý og Heimi sem 
nú endurfæðast á sviði.

Ef ég ekki vinn, kemur ekkert inn
„Harrý og Heimir urðu til á Bylgj-
unni 1988. Einar Sigurðsson og 
Páll Þorsteinsson réðu þá Bylgj-
unni og við sendum inn þessa 
hugmynd,“ segir Karl. „Þetta var 
spaug um útvarpsleikritsformið 
og spæjarasitúasjónina.“

„Grunnurinn að þessu eru samt 
útvarpsleikritin sem við hlust-
uðum á sem börn,“ segir Siggi, 
„þegar við vorum að hlusta á 
meistarana, Rúrik og félaga. Það 
blundaði í okkur þegar við vorum 
að gera þetta.“ Fyrst og fremst 
vorum við blankir, en í öðru lagi 
var söknuðurinn eftir gamla 
útvarpsleikritinu.“

Saga verksins
„Fyrsta serían af Harrý og Heimi 
kom út 1988,“ segir Örn, „þá gerð-
um við ellefu tuttugu og fimm 
mínútna þætti sem voru fluttir 
jafnmarga laugardaga í röð.“ 

Magnús Geir leikhússtjóri lýsti 
því svo snemma vors að Harrý 
og Heimir væri hans ljúfasta 
bernskuminning. Þeir þremenn-
ingar segja að fyrir útgáfu þátt-
anna ellefu í fyrra hafi þeir kom-
ist að því að einhver hafi afritað 
þættina af Bylgjunni og sjá: þeir 
voru komnir á „einhverja torrent-
síðu“. Þá voru þættirnir settir 
í útgáfu. „Þeir voru þá búnir að 
ganga manna á milli í kópíum og 
niðurhali í mörg ár,“ segir Örn. 

Seinni serían varð svo til 1993, 
en þá vildi Bylgjan hafa annan 
hátt á. Í fyrri seríunni voru þætt-
irnir sjálfstæðir, en nú var krafa 
dagsins samfelld saga í fimm 
mínútna bútum. Úr urðu fjöru-
tíu þættir og framhald, „það efni 
hefur aldrei komið opinberlega út 
aftur,“ segir Siggi, sem veit ekki 
betur því það má líka finna í bútt-
legg-útgáfu á Netinu, „en á þeirri 
sögu byggist þetta leikrit.“ 

Sex hundruð síður
Þegar til kom fundust ekki hand-
rit, og höfundarnir þrír verða allir 
heiðarlegir í fram, það hafði „ein-
hver“ týnt handritinu. Við förum 
ekki nánar út í það. Því varð að 
skrifa verkið upp. „Sex hundruð 
síður,“ segir Siggi. Nú var þraut-
in þyngst að stytta verkið og koma 
því á svið: „Eitt er útvarpsleikrit 
og annað sviðsverk. Við okkur 
blasti hár veggur, hvernig eigum 

við að leysa þetta. Þar hefur glím-
an staðið. „Þetta er ekki auðveld 
glíma, það er töff að gera þetta,“ 
segir Siggi, „formið er svo opið. Við 
getum farið í allar áttir og þannig 
voru útvarpsþættirnir. Það voru 
engin landamæri. Það mátti fara út 
fyrir söguna, út fyrir útvarpið. Við 
erum eiginlega að gera það sama 
á sviðinu. fara út fyrir rammann 
og koma fólki á óvart.“ Karl tekur 
undir: „Um leið erum við að reyna 
að vera trúir útvarpinu.“ „Þú átt 
að geta lokað augunum og hlustað,“ 
bætir Örn við.

Gáfuleg greining
Það er mikil hljóðmynd í sýn-
ingunni. „Já, það er sannarlega 
fjórði leikarinn í sýningunni og 
það er hljóðmaðurinn, Óli Thor,“ 
segir Siggi, „bekkjarbróðir minn 
úr Leiklistarskólanum, loksins 
erum við aftur á sviði. Eftir þrjá-
tíu og fimm ár.“ Siggi segir það 
hafa komið sér mest á óvart hvað 
Harrý og Heimir hafa átt gott 
framhaldslíf. Nú er uppselt á tut-
tugu sýningar svo einhver áhugi 
er á verkinu nýja. „Það eru bæði 
börn og eldra fólk sem kannast 

við þessar persónur sem hafa 
haldist á lífi í slæmum afritunum, 
segir Siggi, „þetta gæti orðið fjöl-
skyldusýning. Svo fer mjög vel um 
okkur á litla sviðinu, enda erum 
við líkamlega litlir leikarar þó að 
við séum andlega stórir leikarar 
– vonandi.“ „Djísös hvað þetta var 
djúpt,“ segir Örn og hlær. 

Nóg að gera
Þeir eru allir meðlimir í Spaug-
stofugenginu og nokkur ár eru 
liðin síðan Örn og Sigurður voru 
fastráðnir leikara hjá Þjóðleikhús-
inu. Nú eru þeir í lausamennsku 
eins og Karl hefur alla tíð verið. 
Þeim líkar það vel. Spaugstofan er 
að fara í gang aftur en þeir hafa 
fleiri járn í eldinum. Karl hefur 
alltaf sinnt leikritun og er núna 
að vinna að óperu með Þorvaldi 
Bjarnasyni, draugasögu úr okkar 
tíma, en með draug frá liðinni öld. 
Örn er að undirbúa kvikmynda-
handrit með Afa og Siggi leikstýr-
ir farsa fyrir Loftkastalann sem 
kemur á svið eftir áramótin. 

Sú spurning hefur lengi vakað 
hvers vegna Spaugstofan hefur 
ekki ráðist í að gera kvikmynd. 
Karl verður fyrir svörum. „Það er 
góð spurning. Það hefur oft komið 
til tals en aldrei orðið neitt úr því 
af því að við höfum bara haft nóg 
annað að gera. En það hafa leitað til 
okkar framleiðendur, oftar en einu 
sinni, en aldrei orðið neitt úr.“

Siggi: „Við höfum alla burði 
til að gera bíómynd, það er ekki 
vandamál. Það þarf bara tíma og 
aðstöðu.“ Karl segir þá hafa í tví-
gang farið af stað með handrita-
smíð. 

Skotspónn og stíll
Við leiðumst út í spjall um skop á 
sviði: „Tveir vitleysingar á sviði 
eru ekki fyndnir,“ segir Örn. 
„Sagan leiðir það í ljós, Gög og 
Gokke, Halli og Laddi, Abbot og 
Costello. Það verða alltaf að vera 
andstæður: einn streit og hinn 
vitlaus.“ „Þannig eru Harrý og 
Heimir, Harrý þessi alvarlegi 
spæjari og Heimir vitleysingur. 
Það er miklu auðveldara að skrifa 
þannig texta.“ Þeir eru á einu máli 
um að húmor þjóðarinnar hafi 
breyst gríðarlega á undanförnum 
áratugum, bannsvæði og bannorð 
hafi horfið og raunar sé allt leyfi-
legt nú til dags, ekkert er leng-
ur heilagt og rifja þá upp þegar 
frú Vigdís Finnbogadóttir birt-
ist fyrst í skoplegu ljósi í Spaug-
stofunni. Svo fullyrðir Karl að nú 
séu miklu fleiri greinar af spaugi 
en tíðkuðust, það séu miklu fleiri 
gerðir af húmor á ferðinni en var 
fyrir tuttugu árum.

Margs konar gamansemi
„Við höfum oft legið undir því 
ámæli í Spaugstofunni að við 
séum gamaldags og hallærisleg-
ir, en í Spaugstofunni eru marg-
ar tegundir af húmor, og þá spyr 
maður á móti: er það ekki bara 
allt í lagi að í bland sé húmor sem 
er bæði gamaldags og hallæris-
legur? Hví skyldi fleiri en ein 
tegund af gamansemi ekki eiga 
rétt á sér?“

Spaugstofan hefur verið á ferð-
inni síðan í janúar 1989. Þeir 
segjast vera spenntir að hefja 
þáttavinnsluna í haust. „Þetta 
er svo skemmtileg vinna,“ segir 

Siggi, „og svo er líka skemmti-
legt hvað maður fær góð og mikil 
viðbrögð á það sem maður er að 
gera.“ „Þetta eru líka svo spenn-
andi tímar að vinna við svona 
starf, ástandið, breytt umhverfi 
hvert sem litið er og alls konar 
nýr hugsunarháttur í gangi.“ 

Önnur mál á dagskrá
Og þá er farið að tala um veið-
ar: Siggi segist hafa veitt í sumar 
en það hafi ekki verið til skipt-
anna. Örn er búinn að panta sinn 
flugeldaskammt fyrir áramótin, 
fimmtánda árið í röð. Karl segir 
það ósatt sem fram hafi komið í 
blöðunum í vor að hann væri á 
förum úr landi. Aftur berst talið 
að gömlu áhugamáli leikara: 
Hvað gerðu þeir síðast í húsinu 
sem við erum nú staddir í? Karl 
segist aldrei hafa leikið í Borg-
arleikhúsinu fyrr en nú, bæði 
Siggi og Örn viðurkenna hlæj-
andi að þeir hafi fyrst komið 
fram í húsinu í ballett á vegum 
Íslenska dansflokksins fyrir 
mörgum árum. „Ég dansaði við 
þessa flinku amerísku stelpu,“ 
segir Siggi og kímir, „lék asnann 
í Draumi á Jónsmessunótt. Hafði 
gott grip.“ Karl segist reyndar 
ekki hafa leikið á sviði í tíu ár. 
„Við gerum ekki annað en dusta 
rykið af einhverju gömlu,“ segir 
Siggi, „Kalli kominn á svið og 
Harrý og Heimir líka.“

Frumsýning á nýrri versjón 
af gömlu útvarpsleikriti verður 
á litla sviði Borgarleikhússins 
í kvöld og hefst kl. 20. Húsið er 
troðið og uppselt á næstu tuttugu 
sýningar. 

HARRY OG HEIMIR (SIGGI SIGURJÓNS, KARL ÁGÚST OG ÖRN ÁRNASON) Leikararnir eru á einu máli um að húmor þjóðarinnar hafi breyst mikið á undanförnum áratugum. 

„Við erum líkamlega litlir leikarar“
Það er stund milli stríða þegar þeir Siggi Sigurjóns, Karl Ágúst og Örn Árna taka á móti blaðamanni í rökkvuðum forsal 
Borgarleikhússins. Það er að klárast vinna við Harry og Heimi á litla sviðinu og endapunkturinn tekinn að skýrast: frumsýningin 
sem er í kvöld. Þetta eru vanir menn, komnir yfir miðjan aldur og það skýrir útvarpsleikrit sem komið er á fjalirnar eins og Páll 
Baldvin Baldvinsson komst að. 

Þetta eru líka svo spennandi 
tímar að vinna við svona starf, 
ástandið, breytt umhverfi hvert 
sem litið er og alls konar nýr 
hugsunarháttur í gangi.
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■ Á uppleið

Menning.  Nú hefjast frumsýningar 
leikhúsanna, tónlistarhátíðin Réttir er 
á næsta leiti og líka kvikmyndahátíðir. 
Af nógu að taka fyrir menningarþyrsta 
borgara. 

Svart, hvítt og rautt.  
 Hin heilaga litaþrenning 
rokksins er ávallt töff 
og skýtur glamúr inn í 
haustið. 

Mexíkóska lúkkið. 
 Með Fridu Kahlo 
og eyðimerkurrokki 
koma mexíkósk 
mynstur á kápur og 
skyrtur. Afar svalt.

DJ Musician.  Skýtur Gusgus ref 
fyrir rass með flottustu og hressustu 
teknóplötu ársins, „Sehr gut cocktail“. 
Bravó!

■ Á niðurleið

Mojito kokkteilar.   Þessi samsetn-
ing er alveg skelfilega tvöþúsundogsjö. 

Flatbotna skór.  Sorrý stelpur, háir 
hælar eru alveg málið aftur í haust!

Birtan. 
 Úpps, 
hvert fór 
allt ljósið? 
Rign-
ing og 
grámóða 
hafa 
hvolfst 
yfir okkur síðustu daga. 

Skyndikynni.  Æ, þetta er eitthvað 
voðalega sorglegt og þreytt. Náin 
kynni eru mun skemmtilegri og meira 
spennandi þegar fólk þekkist vel. Og 
ekkert samviskubit í morgunsárið.

MÆLISTIKAN

Hvað tekur þú mörg kíló í bekk-
pressu? Ég er alltaf einn í ræktinni 
þannig að ég veit ekki hvað ég tek 
mest. Hef hingað til ekki tekið séns-
inn á að verða mér til skammar. 

Hvað gerir þú alltaf með glöðu 
geði? Stangveiði. Ég er alltaf glað-
ur þegar ég fer að veiða.

Hvaða frasa ofnotar þú? Ég hef 
sennilega ofnotað „að vera steikt/
steiktur“. Þetta var svona þriðja 
hvert orð hjá manni í áttunda bekk. 
Ég stend mig enn að því að segja: 
„Hann er alveg steiktur, virkilega 
El Grillo.“

Besti maturinn? Ég finn guð í 
steiktum fiski í raspi með pönnu-
steiktum lauk, kartöflum og remm-
ara. 

En ógeðslegasti maturinn? Ég 
hef andstyggð á minestrone-súpu.

Fallegasti staður í heimi? Breið-
an í Norðurá í Borgarfirði er falleg. 
Svo eru Þingvellir og Ásbyrgi ekk-
ert slor. Ég er alltaf svolítið hrifinn 
af tæru vatni þar sem sést vel niður 

á botninn, en það má einmitt finna 
á öllum þessum stöðum.

Hvernig væri draumahelgin? 
Eftir að hafa unnið Popppunkt 
2009 myndi ég, kærastan mín og 
stórvinahópurinn fara í veiðiferð á 
alla bestu veiðistaði Borgarfjarð-
ar og borða saman steiktan fisk í 
raspi.

Hvar ætlar þú að eyða elliárun-
um? Ég væri til í að njóta elliáranna 
í golfi á Flórída. Ég væri alveg til í 
að ferðast bara um allt á golfbíl.

Hvernig myndir þú lita á þér 
hárið ef þú værir neyddur til? Ég 
held ég svari þessu með annarri 
spurningu. Hver myndi neyða mig 
til að lita á mér hárið en hafa enga 
skoðun á lit?

Hvað veitir þér innblástur? Frá-
bær tónlist og tónlistarmenn, hvers-
dagshetjur og ofurhetjur, vinir og 
vandamenn.

Hver er besta hljómsveit allra 
tíma? Jeff Who? (við hljótum að gera 
einhverja snilld í framtíðinni).

Hver fær þig til að veltast um af 
hlátri? Sá sem er nægilega fynd-
inn.

Hvenær gréstu síðast? Ég held 
það hafi verið um jólin í hittifyrra. 
Þá hafði ég keypt mér Matador-
spil á Þorláksmessu, því ég hélt 
að enginn myndi gefa mér það. Á 
aðfangadag kom Fróði, vinur minn, 
með pakka til mín og blasti þá við 
honum splunkunýtt Matadorspil-
ið á borðinu. Hans pakki var alveg 
eins í laginu og Matadorspilið mitt. 
Honum tókst að leyna vonbrigðun-
um framan af en þegar á leið var 
þetta orðið nokkuð augljóst. Þegar 
ég áttaði mig á af hverju hann var 

svona skúffaður fór ég að hlæja, 
svo fór hann að hlæja og þá grét ég 
úr hlátri. Endir.

Hvað er það versta sem nokkur 
hefur sagt við þig? Uss, ég vil ekki 
segja það.

Hvað heldur fyrir þér vöku? Það 
er fátítt að eitthvað haldi fyrir mér 
vöku. Kannski helst ef ég er virki-
lega spenntur fyrir einhverju eða 
hef drukkið of mikið kaffi að kveldi 
til.

Hverju í fortíð þinni myndir þú 
breyta ef þú gætir? Ef þetta er 
svona mórölsk spurning, þá held 
ég að ég myndi ekki breyta neinu. 
Ef þetta er svona tæknilegs eðlis, 
myndi ég bíða þar til ég væri orð-
inn eldgamall og breyta svo öllu í 
minni fortíð.

Eftirlætis sjónvarpsefnið? Það 
eru hið breska Office og hið danska 
Klovn. 

Besta kvikmyndin? Anvil: The 
story of Anvil og The Big Lebowksi 
– oooooog Point Break að sjálf-
sögðu.

Að hverju viltu spyrja andann í 
glasinu? Getur þú veitt einhverjar 
óskir?

Hvað er næst á döfinni? Jeff 
Who? er að keppa til úrslita í Popp-
punkti 2009, þann 18. september, 
í beinni útsendingu. Það verður 
strembið en spennó. Svo erum við 
að spila á styrktartónleikum fyrir 
Alexöndru Líf á mánudaginn. Í lok 
mánaðarins spilum við svo í sjón-
varpsstyrktarsöfnun „Á rás fyrir 
Grensás“. Það er annars ekkert á 
döfinni hjá mér persónulega, nema 
kannski að kaupa Pop Tarts á amer-
ískum dögum í Hagkaup.

Finnur guð í steiktum fiski
Botnlaus popp- og rokkþekking bassaleikarans Elísar Péturssonar kom hljómsveit hans, Jeff Who, í úrslitaþáttinn í Popppunkti. 
Í undanúrslitaþættinum sýndi hann líka óvænt kraftajötnatilþrif þegar hann lyfti 149 kílóum á poppvigtinni. Hólmfríður Helga 
Sigurðardóttir vildi komast að fleiri leyndarmálum um poppheilann geðþekka og fékk hann í þriðju gráðu yfirheyrslu. 

ÞRIÐJA GRÁÐAN
FULLT NAFN:  Elís Pétursson

FÆÐINGARÁR OG STJÖRNU-
MERKI:  1980, hrútur.

LÍFSFERILLINN Í HNOTSKURN: 
 Þetta svona byrjaði frekar 
hægt, en held að það sé eitt-
hvað að fara að gerast bráðum. 
Annars bara nokkuð fínn.

ELLI Í JEFF WHO Ella þykir gaman að 
veiða fisk og finnst fátt betra en að 
steikja hann með lauk, kartöflum og 
remmara. Hann vill samt alls ekki fá 
minestrone-súpu í forrétt. Hann hefur 
andstyggð á þeim mat. 
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Í tilefni af Vísindavöku 2009 efnir Rannís til teiknisamkeppni barna 6-9 ára og 10-12 ára.
Efni myndanna skal vera „Vísindin í daglegu lífi “
Myndum skal skilað fyrir 16. september til Rannís, Laugavegi 13, 101 Reykjavík. 
Verðlaun verða veitt á Vísindavöku 25. september 2009. Nánari upplýsingar á...

...www.rannis.is/visindavaka
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timamot@frettabladid.is

Íslenskar hafnir og hafnargerð nefn-
ist nýútkomin bók sem Siglingastofn-
un gefur út en skrifuð er af Kristj-
áni Sveinssyni sagnfræðingi. Þar er 
mikinn fróðleik að finna á aðgengi-
legu máli, myndum og kortum. Förum 
með Sigurði í smá hugarsiglingu um 
söguna. 

„Hafnirnar gegndu gríðarlega mik-
ilvægu hlutverki sem samgöngumann-
virki alveg fram á síðustu áratugi 20. 
aldar, bæði vegna vöru- og fólksflutn-
inga. Þær voru lífæðar sem tilvera 
þéttbýlisstaðanna valt á. Fólk þurfti 
að fá varning sjóleiðina og koma frá 
sér fiskafurðum, fyrir utan að leggja 
upp afla. Víða á landinu var búið að 
byggja sæmilegar bryggjur sem 
bátar og skip gátu athafnað sig við 
áður en tókst að byggja varnargarða 
sem skýldu höfnunum nægilega vel 
þannig að þær teldust öruggar. Það 
var ekki fyrr en á síðasta fjórðungi 
20. aldar sem skriður komst á það. 
Margir muna fréttir af bátum sem 
urðu fyrir skemmdum vegna sjávar-
gangs við bryggjur landsins. Það var 
að gerast alveg fram yfir 1980.“

Kristján kveðst hafa komið inn á 
flestar hafnir landsins þegar hann 
hafi verið í sjómælingum „í gamla 
daga“ en nýju bókina hafi hann unnið 
mikið upp úr skjölum Siglingastofn-
unar, teikningum og ljósmyndum sem 
nái aftur til byrjunar síðustu aldar. 
„Allt aftur í embætti landsverkfræð-
ings, síðar Vita- og hafnamálastofnun-
ar og nú síðast Siglingastofnunar. Það 
eru þær stofnanir sem hafa annast 
hafnargerð á Íslandi. Svo hef ég nátt-
úrlega skoðað skjöl í Þjóðskjalasafni 
og víðar,“ lýsir hann og segir ekki síst 
forvitnilegt að lesa um upphaf hafn-
argerðar á Íslandi. „Hér voru geysi-
lega dugmiklir hafnargerðarmenn 
fyrr á árum sem beittu ótrúlegri út-
sjónarsemi við að byggja hafnir við 
erfið skilyrði. Svo er gaman að sjá 
þróunina sem verður þegar véltækn-
in og þekkingin eykst, dýpkunarskip 
koma til sögunnar, auknar rannsóknir 
og líkanstöð.“

Reykjavíkurhöfn var fyrsta raun-
verulega höfnin sem byggð var á Ís-
landi að sögn Kristjáns, gerð á árun-
um 1913 til 1917. „Hún var gríðarlega 
mikið stórvirki, eiginlega Kára-
hnjúkavirkjun þess tíma og hennar 
sér enn stað í Eyjagarðinum að vestan 
og Ingólfsgarðinum að austan. Vegna 
byggingar hennar voru flutt inn vél-
knúin tæki sem voru ekki til í þessu 
landi áður.“ 

Náttúrulegar aðstæður hafa ráðið 
miklu um hvar hafnargerð reyndist 
erfið og hvar ekki. „Sums staðar eru 
aðstæður góðar eins og til dæmis á 
Akureyri, svo eru aðrir staðir sem 
liggja fyrir opnu hafi svo sem í Þor-
lákshöfn, þar er höfnin algerlega 
manngerð,“ segir Kristján og nefnir 

líka Vestmannaeyjahöfn sem lengi 
var erfið viðfangs en gosið 1973 varð 
til að bæta verulega. 

Hafnirnar eru gríðarlega grjót-
frek mannvirki en Kristján segir 
þær samt langt frá að vera einhverj-
ar steinahrúgur. „Það eru mikil fræði 
kringum það að velja grjót í hafnir og 
vinna það rétt. Því er raðað upp eftir 
ákveðnum reglum og heilmikil bygg-
ingarvísindi eru bak við það,“ tekur 
hann fram. En telur hann hafnirn-
ar illa nýttar fjárfestingar nú þegar 

mestallir flutningar eru komnir á 
þjóðvegina?

„Það er þróun sem hefur átt sér 
stað á síðasta hálfum öðrum áratug 
að landflutningar hafa tekið mikið 
yfir. Hafnirnar eru samt enn mikil-
vægar fyrir flutningakerfi landsins. 
Þær gegna hlutverki í olíuflutningum 
og fiskafurðir, mjöl og lýsi eru fluttar 
út frá mörgum þeirra. Svo hafa þær 
þýðingu fyrir skemmtiferðaskipin að 
ekki sé talað um fiskiskipaflotann.“  

gun@frettabladid.is

KRISTJÁN SVEINSSON SAGNFRÆÐINGUR:  RITAÐI BÓK UM ÍSLENSKAR HAFNIR

Lífæðar staða víða um landið

SAGNFRÆÐINGURINN „Hér voru geysilega dugmiklir hafnargerðarmenn fyrr á árum sem beittu 
ótrúlegri útsjónarsemi við að byggja hafnir við erfið skilyrði.“ FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FREYMÓÐUR JÓHANNESSON 
TÓNSKÁLD OG LISTMÁLARI VAR 

FÆDDUR ÞENNAN DAG ÁRIÐ 
1895. 

„Er óskir rætast bætist böl 
og stríð.“

Freymóður var tónskáld og 
listmálari og einn af for-

sprökkum danslagakeppni 
SKT. Sem laga-og textahöf-

undur er hann þekktur undir 
dulnefninu Tólfti september.

MERKISATBURÐIR
1609 Henry Hudson kemur að 

ósum Hudson-fljóts.
1905 Ráðhús Kaupmannahafn-

ar er formlega vígt. 
1909 Sjúkrasamlag Reykjavíkur 

er stofnað að frumkvæði 
Oddfellow-reglunnar. 

1940 Hellamálverkin í Lascaux í  
Frakklandi eru uppgötvuð. 
Þau eru talin vera 16.000 
ára gömul.

1949 Mesti hiti á Íslandi í sept-
ember mælist 26° C á 
Dalatanga við Mjóafjörð. 

1962 Ben Gurion, forsætis-
ráðherra Ísraels, kemur í 
opinbera heimsókn til Ís-
lands. 

1980 Herforingjastjórn rænir 
völdum í Tyrklandi. 

1985 Íslandsmet er sett í fall-
hlífarstökki.

Kristnihald undir 
jökli eftir Halldór 
Kiljan Laxness var 
frumsýnt þennan 
dag árið 1970, í leik-
gerð leikhússtjór-
ans Sveins Einars-
sonar sem einnig 
stýrði uppfærslunni. 
Reyndar hafði verk-
ið verið frumflutt á 
listahátíð í Reykjavík 
um vorið en þetta 
var hin formlega 
frumsýning. Kristni-
haldið fékk misjafna 
dóma í blöðunum. 
Af einum gagnrýnanda var það talið eitt af eft-
irminnilegustu nývirkjum í íslenskri leiklist um 

langt skeið en öðrum 
var ráðgáta af hverju 
það hefði verið valið 
til sviðshæfingar og 
flutnings. Af almenn-
um leikhúsgestum var 
því þó feikivel tekið 
og var sýnt 94 sinnum 
á fyrsta leikári en 178 
sinnum í allt. 

Í helstu hlutverk-
um voru Gísli Hall-
dórsson sem Jón 
prímus, Þorsteinn 
Gunnarsson sem 
Umbi, Helga Bach-
mann sem Úa og 

Regína Þórðardóttir sem Hnallþóra. Fjölmargir 
fleiri komu við sögu. 

ÞETTA GERÐIST:  12. SEPTEMBER 1970

Kristnihaldið frumsýnt í Iðnó

UMBI OG JÓN PRÍMUS Þorsteinn Gunnarsson og Gísli 
Halldórsson.

AFMÆLI

ÞÓRUNN 
ERNA 

CLAUSEN 
leikkona 
er þrjátíu 

og fjögurra 
ára.

INGA BJÖRK 
SÓLNES 
framleið-
andi er 
fjörutíu og 
sjö ára.

JÓN KARL 
ÓLAFSSON 

fram-
kvæmda-

stjóri er 
fimmtíu og 

eins árs.

JÓN HÁKON 
MAGNÚS-
SON fram-
kvæmda-
stjóri er 
sextíu og 
átta ára.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Útfararþjónusta
Davíðs Ósvaldssonar ehf.

Davíð Ósvaldsson
Útfararstjóri
S. 896 6988 / 553 6699

Óli Pétur Friðþjófsson
Útfararstjóri

S. 892 8947 / 565 6511
MOSAIK

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Ævar þór Hjaltason
Ársölum 3,

lést laugardaginn 5. september. Útför hans fer fram frá 
Digraneskirkju mánudaginn 14. september kl. 13.00.

                            Hrefna Einarsdóttir 
Hjalti Ævarsson   Sigríður Sigurðardóttir 
Trausti Þór Ævarsson  Ástríður Torfadóttir 
Svanþór Ævarsson   Ásgerður Hákonardóttir
Auður Ævarsdóttir    Sigurður Viðarson
                                  og barnabörn.

Edda Björk Þórsdóttir mun 
á morgun, 15. september, 
kynna doktorsverkefni sitt 
sem hún hefur unnið í lýð-
heilsuvísindum, en verkefn-
ið fjallar um líðan og heilsu-
farsleg eftirköst sem eftirlif-
endur snjóflóðanna á Flateyri 
og Súðavík árið 1995 hafa 
mátt þola. 

Fyrirlesturinn ber heitið 
Langtíma áfallastreituröskun 
þolenda snjóflóðanna í Súða-
vík og á Flateyri árið 1995 og 
aðrar heilsufarslegar afleið-
ingar þeirra. Fyrirlesturinn 

hefst klukkan 12.00 í Stapa 
í Háskólanum en rannsókn-
in var styrkt af Rannsóknar-
sjóði Háskóla Íslands.

Rætt um snjóflóð

SNJÓFLÓÐIN 1995 Edda Björk 
Þórsdóttir vann doktorsverkefni 
um líðan þolenda.
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Katlagil er skólasel Laug-
arnesskóla í Helgadal í 
Mosfellssveit og heldur 
kennarafélag skólans upp 
á sextíu ára afmæli þess 
um þessar mundir.  

Kennarafélagið festi 
kaup á landinu árið 1949. 
Frá þeim tíma hafa nem-
endur og kennarar skól-
ans staðið að uppbyggingu 
svæðisins. Landið var girt 
af og myndarlegur skóg-
ur ræktaður. Allir ár-
gangar fara í skólaferðir í 
Katlagil bæði að hausti og 
á vorin og vinna fjölbreytt 
verkefni í skólaselinu.

Í tilefni afmælisins 

býður kennarafélagið 
gömlum nemendum og 
fyrrverandi starfsfólki 
að ganga um Katlagil og 
rifja upp gamlar minn-
ingar. Tekið verður á 
móti gestum milli klukk-
an 13 og 15 sunnudaginn 
13. september.

Skólaselið Katlagili sextíu ára

SKÓLASEL Í tilefni afmælisins 
er gömlum nemendum og 

fyrrverandi starfsfólki boðið að 
koma í Kötlugil á sunnudaginn.

Undirbúningur fyrir Landsmót hesta-
manna 2010 í Skagafirði er hafinn en 
á næsta ári verða sextíu ár liðin frá 
fyrsta landsmótinu sem haldið var á 
Þingvöllum árið 1950. 

Landsmót hestamanna er haldið annað 
hvert ár og til skiptis á Hellu og í Skaga-
firði. Það verða því fjögur ár síðan 
landsmót var haldið á Vindheimamelum. 
Svæðið lítur vel út en nokkrar endur-
bætur verða gerðar á keppnisvöllum og 
svæðinu í heild. Stærsta framkvæmd-
in er lagning vatnsveitu á mótsvæðið og 
er það framlag sveitarfélagsins Skaga-
fjarðar til mótsvæðisins og er útboðs-
vinna við þá framkvæmd þegar hafin.

Mótin hafa vaxið gríðarlega að um-
fangi hvað hestakost og keppendur 
varðar. Á fyrsta Landsmótinu á Þing-
völlum árið 1950, kepptu 133 hross en á 
síðustu Landsmótum hefur hrossafjöldi 
verið um 1.100 og knapar yfir 500. 

Ný heimasíða hefur litið dagsins ljós á 
www.landsmot.is. Þeir sem hafa áhuga 
geta skráð sig á póstlista og fengið frétt-
ir af undirbúningi mótsins.

Undirbúningur hafinn 
á Vindheimamelum

LANDSMÓT Landsmót hestamanna verður 
haldið á Vindheimamelum í Skagafirði á 

næsta ári.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 
okkar ástkæru,

Ögnu Guðrúnar Jónsson
áður til heimilis Barðavogi 1, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Hrafnistu, 
Vífilstöðum fyrir umhyggju og frábæra umönnun.

Fyrir hönd aðstandenda,

Kristján S. Sigmundsson  Guðrún H. Guðlaugsdóttir 

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og systir,

Hulda Kröyer
Åmål, Svíþjóð,

lést sunnudaginn 6. september sl. á heimili sínu í 
Svíþjóð.

F.h. aðstandenda,
Andrés Þórarinsson
Hjördís Kröyer

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýju vegna andláts og útfarar 
ástkærs eiginmanns míns, föður, tengda-
föður, afa og langafa, 

Sigurðar Brynjars 
Sigurðssonar, 
Hellu, Grenivík. 

Sérstaklega þökkum við starfsfólki á Dvalarheimilinu 
Hlíð, Skógarhlíð fyrir góða umönnun.

Sigríður Sigurjónsdóttir
Sólveig Brynjarsdóttir  Björn Aðalsteinsson
Elín Brynjarsdóttir    Guðmundur V. Guðmundsson
Bessi Brynjarsson    Hafdís Garðarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför elsku-
legrar eiginkonu minnar, móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu, 

Margrétar Þorsteinsdóttur, 
Sunnuvegi 11. 

Sérstakar þakkir til starfsfólks á deild 3b á Hrafnistu í 
Hafnarfirði.

Björn Ingvarsson
Þorsteinn Björnsson Anna Heiðdal
Björn Björnsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem auðsýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 
móður okkar, tengdamóðir, ömmu, lang-
ömmu og langalangömmu,

Margrétar Hjartardóttur
frá Purkey, áður til heimilis að Bárugötu 6, 
Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki deildar F2 
á Hrafnistu í Reykjavík fyrir sérstaka alúð og umhyggju.

Helgi H. Steingrímsson Valgerður Halldórsdóttir
Þorsteinn Steingrímsson 
Guðjón Steingrímsson Jóhanna Sigtryggsdóttir
 Guðrún H. Marinósdóttir

ömmubörn, langömmubörn
og langalangömmubörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og vinarhug við andlát og útför 
eiginmanns míns, föður okkar, tengda -
föður og afa, 

Geirs Kristjánssonar,
Brúnalandi 32, Reykjavík.

                            Anna Gísladóttir
Kristján Geirsson       Droplaug Guðnadóttir
Margrét Geirsdóttir       Haukur K. Bragason
og afabörn.

Móðir okkar og tengdamóðir, 

Sigríður Sigurðardóttir, 
Sigga í Litlu-Brekku, 
Gnoðarvogi 26,

síðast til heimilis á Hrafnistu Reykjavík, lést laugardag-
inn 5. september. Útförin fer fram frá Áskirkju mánu-
daginn 14. september kl. 15.00. 

Ingibjörg Eiríksdóttir   Jan H. Sörby 
Margrét Eiríksdóttir   Einar M. Árnason
Laufey Eiríksdóttir    Emil B. Björnsson
Leifur Eiríksson    Guðrún Jóhannsdóttir 
Jón Eiríksson Sigríður Ó. Geirsdóttir 

Útför elskulegrar móður okkar, tengda-
móður, ömmu og langömmu, 

Halldóru Guðmundsdóttur, 
Gullengi 13, Reykjavík, 

verður frá Fríkirkjunni í Reykjavík, mánudaginn 
14. september kl. 15.00. 

Guðmundur Borgþórsson Margaretha Birgit Tryggvadóttir 
Arndís Borgþórsdóttir Ísleifur Gíslason 
Jón Gunnar Borgþórsson Kristín Jóhannsdóttir 
Ólafur Borgþórsson María Lea Guðjónsdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn. 

Elskulegur faðir okkar , tengdafaðir, afi og 
langafi, 

Páll Gunnar Halldórsson 
áður til heimilis að Árskógum 6, Reykjavík, 

lést í Sóltúni, laugardaginn 5. september. Útför hans fer 
fram frá Seljakirkju mánudaginn 14. september kl. 15.00.

Erla Bendediktsdóttir    Friðbjörn Sveinbjörnsson
Halldór Ingólfur Pálsson
Sigurlaug Kristín Pálsdóttir
Lára Margrét Pálsdóttir  Svanur Tómasson
afa- og langafabörn.

Hjartans þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og vináttu við andlát ástkærrar 
móður okkar, tengdamóður, ömmu, lang-
ömmu og langalangömmu,

Sigríðar Guðnýjar 
Sigurðardóttur
Gullsmára 11, áður til heimilis
Hlíðarvegi 37, Kópavogi.

Þórir Ólafsson    Sigurbjörg Lundholm
Ingibjörg Auðunsdóttir   Guðmundur Svafarsson
Sigríður Auðunsdóttir  
og afkomendur.

Þökkum öllum þeim sem sýndu samúð og 
hlýhug vegna andláts og útfarar elskulegs 
eiginmanns, föður og tengdaföður, afa og 
langafa,

Jóns Þorsteins Hjaltasonar 
(Glóa),

sem lést á Akureyri þann 29. ágúst sl.  Þakkir til allra 
þeirra er önnuðust hann í veikindum hans.

Sigríður Steindórsdóttir
Steindór Jónsson Anna Þórný Jónsdóttir
Helgi Vigfús Jónsson Ingibjörg Jónasdóttir
Lára Magnea Jónsdóttir Ólafur Guðmundsson
afabörn og langafabörn.
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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

Því miður gott 
fólk. Höfundurinn 

er farinn heim. 
Hann var eitthvað 
stressaður við að 

hitta ykkur öll.

Bókabúð
Stefnumót við 
höfund bókar-
innar Lækning 

við kvíða

Þetta er eiginlega hálf 
súrrealískt! Þið tvö aftur 
vinir eftir allan þennan 

tíma!

Friðarvið-
ræður í Mið-
Austurlönd-
um halda 
áfram...

Kannski 
breytist 
heimur-

inn í dag? 
Kannski 

verður allt 
betra?

Áttu eitthvað 
með Gylfa Ægis?

Á 
kass-
ettu?

Eða 
kannski 

verður allt 
við það 
sama!

Ég ætla 
að fá 
mér 
bjór.

Viltu fara út 
með ruslið 

Palli?

Eins og málin 
standa tek ég 

næstum því öllu 
sem býðst.

Flott, þú 
kemur þá 

með í kirkju 
á morgun.

ÉG VAR AÐ 
GRÍNAST!

Ááá! Áææææ, greyið 
litli maginn minn! 

Mér er illt!

Getur það verið út 
af einhverju sem 

þú borðaðir Mjási?

Heldurðu 
það!?!

Æiii, ekki 
gráta, þetta 
er allt í lagi.

Það var fallegt af þér að 
hugga Lóu, Solla mín.

Sniff

Ég get ekki 
að því gert, ég 
kann á fólk.

FARÐU 
FRÁ!!!

Kven-
kyns 
fólk, 

það er..

Á einhvern undarlegan hátt hefur þjófnað-
ur og þjófagengi verið hafin upp til skýj-
anna í Hollywood. Þjófar eru oftar en 

ekki ákaflega svalir og hafa ráð undir hverju 
rifi á hvíta tjaldinu. Frægasti þjófurinn er 
auðvitað Hrói höttur en hann stal frá hinum 
ríku til að gefa þeim fátæku. Hann sendi 
þýfið ekki út úr landi eins og pólsku þjófarn-
ir hafa reynt að gera. Eða kannski hafa Pól-
verjarnir bara haldið að þeir væru að stela 
frá hinum ríku og ætlað að gefa hinum 

lægstsettu heima fyrir? Við megum ekki 
gleyma því að fyrir rúmlega tveimur 

árum voru Íslendingar ríkastir allra. 
Danny Ocean er annað ágætt 

dæmi um þjóf sem gæti auðveld-
lega leitt ungt fólk á glapstigu. 
Ocean á fátt sameiginlegt með þeim 
pólsku þjófagengjum sem herjað 
hafa á Reykjavík. Hann er klædd-

ur í Armani-jakkaföt en ekki hettupeysu og 
dúnúlpu. Glæpur hans og Pólverjanna er 
þó sá sami; að taka eitthvað ófrjálsri hendi. 
Ekki gleyma sir Sean Connery í The Entrap-
ment sem fór létt með að töfra Catherine 
Zetu-Jones upp úr skónum þrátt fyrir 39 ára 
aldursmun. Connery var svo heillandi að 
unga konan var næstum fallin í freistni. 

Foreldrar mínir kenndu mér snemma þá 
lífsreglu að ekki mætti stela. Hollywood 
virðist hins vegar gera sitt til að maður 
brjóti það boðorð. Hollywood-þjófar húka 
ekki í kolniðamyrkri í fjarlægri borg og bíða 
efitr því að geta stolið flatskjá heldur aka um 
á glæsikerru við sólarströnd. Og þar sem það 
virðist í tísku að kenna einhverju fjarstæðu-
kenndu um hlutina – eins og að bloggarar 
ættu sína sök á hruninu – er þá ekki bara rétt 
að kenna Hollywood um pólsku þjófagengin 
á Íslandi?

Bjarnabófar frá Póllandi

NOKKUR ORÐ
Freyr Gígja 

Gunnarsson

3 - 5  á r a

u n g t   f ó l k

6 - 1 2  á r a 

sími 551-1990  á skrifstofutíma mán-fim kl.13-17 og fös kl.13-16

barna- og unglinganámskeið
www.myndlistaskolinn.is

2009 - 2010

K O R P Ú L F S S T A Ð I R

6  -  12  ára

mánud. 17:30-21:30  Teikning 1  Eygló Harðardóttir
miðvikud. 17:30-21:30 Teikning 1 Kristín Reynisdóttir
þriðjud. 17:30-21:30 Teikning 2  Sólveig Aðalsteinsd.
miðvikud. 09.00-11.45 Teikning 1 morgunt. Eygló Harðard.
miðvikud. 09:00-11:45 Teikning 2 morgunt. Katrín Briem
mánud. 17:45-21:30 Módelteikning Þorbjörg Þorvaldsdóttir
miðvikud. 17:45-20:30 Módelteikning frh. Katrín Briem
fimmtud. 17:30-21:40 Litaskynjun  Eygló Harðardóttir

þriðjud. 17:30-20:15 Málun 1 - Þorri Hringsson og gestakennari.
mánud. 17:30-20:15 Málun 2 - Sigtryggur B.Baldvinsson.
miðvikud. 17.30-20.15 Málun 3 - Mögul. Formsins morgunt.- JBK Ransú
fimmtud. 17.30-20.15  Málun 4 - Málað gegnum listasöguna - JBK Ransú
laugard. 10.00-12.45 Málun 4 - Módel- og Portretmálun                                            
  Karl Jóhann Jónsson og Birgir Snæbjörn Birgisson
föstud. 09.00-11.45 Málun 1 morguntímar - Þorri Hringsson
föstud. 09.00-11.45 Málun 2 morgunt.-Sigtryggur B. Baldvinss.
miðvikud. 09.00-11.45 Málun 3 morgunt. Mögul. Formsins.- JBK Ransú
föstud. 13:00-15:45 Frjáls málun - Sigtryggur B. Baldvinsson
þriðjud. 17:30-20:15 Vatnslitun byrjendur - Ásdís Arnardóttir og gestak.
þriðjud. 17:30-20:15 Vatnslitun framhald- Hlíf Ásgrímsdóttir og gestak.
miðvikud. 09:00-11:45 Vatnslitun /Teikning morgunt.Hlíf Ásgrímsdóttir
fimmtud. 17:30-21:40  Litaskynjun - Eygló Harðardóttir

mánud. 17:30-20:15 Leirkerarennsla  Guðbjörg Káradóttir
þriðjud. 17:30-20:25 Leirmótun og rennsla  Guðný Magnúsdóttir
miðvikud. 18:00-22:00 Grundvallaratriði í keramiki - KEV173          
   Guðbjörg Káradóttir og Guðný Magnúsdóttir 

NÝTT:
mán og lau. tími sjá lýs.    Ljósm. sv/hv - Erla Stefánsdóttir
mán og lau. tími sjá lýs.    Ljósm. sv/hv  framhald / VORÖNN 2010
mán og lau. tími sjá lýs.    Ljósmyndun stafræn - Brooks Walker
mán og lau. tími sjá lýs.    Ljósmyndun stafræn framhald  / VORÖNN 2010     

NÝTT:

miðvikud.   17:30-20:40   Form, rými og hönnun - Sólveig Aðalsteinsd.     
                        Brynhildur Pálsd. og Guja Dögg Hauksd.
Þ-M-F-F-L  tími sjá lýs.             InDesign-Photoshop - Magnús Valur Pálss.
fimmtud. 17:30-21:40              Litaskynjun - Eygló Harðardóttir

mánud. 15:15-17:00 6 - 9 ára Korpu  Elva Hreiðarsdóttir
þriðjud. 15:15-17:00 6 - 9 ára Korpu Brynhildur Þorgeirsdóttir
fimmtud. 15:15-17:00 6 - 9 ára Korpu Elva Hreiðarsdóttir
föstud. 15:15-17:00 6 - 9 ára Korpu  Kolbrún Sigurðardóttir
miðvikud. 15:00-17:15            10-12 ára Korpu  Brynhildur Þorgeirsdóttir

miðvikud. 15:15-17:00 3-5 ára Hildigunnur Birgisdóttir
laugard. 10:15-12:00 3-5 ára Arkitektúr

t e i k n i n g

almenn námskeið

k e r a m i k

m á l u n

l j ó s m y n d u n

ý m i s   n á m s k e i ð

NÝTT:

NÝTT:

mánud. 15:15-17:00 6 - 9 ára Ína S. Hallgrímsd.Brynhildur Þorgeirsd.
þriðjud. 15:15-17:00 6 - 9 ára Ína Salóme Hallgrímsdóttir
þriðjud. 15:15-17:00 6 - 9 ára Arkitektúr-Sigr.Maack / Hildur Steinþórsd.
miðvikud. 15:15-17:00 6 - 9 ára Anna Hallin
fimmtud. 15:15-17:00   6 - 9 ára Anna Hallin eða Gerður Leifsdóttir
föstud. 15:15-17:00   6 - 9 ára Björk Guðnadóttir
laugard. 10:15-12:00   6 - 9 ára Björk Guðnad. og Ólöf Björnsdóttir
fimmtud. 15:00-17:15   8 -11 ára Leirrennsla og mótun 
mánud. 15:00-17:15 10-12 ára Arkitektúr-Sigr. Maack/Hildur Steinþórsd.
þriðjud. 15:00-17:15   10-12 ára Myndasögur og hreyfimyndir.  
   Þórey Mjallhvít og Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir
miðvikud. 15:00-17:15 10-12 ára Myndlist, handverk og hönnun  

Kristín Reynisdóttir, Bjarni Kristjánsson og Þorbjörg Þorvaldsdóttir
fimmtud. 15:00-17:15   10-12 ára Teikning / Málun Katrín Briem
laugard. 10:00-12:15   10-12 ára Leirrennsla og mótun
   Guðbjörg Káradóttir og Anna Hallin

NÝTT:

NÝTT:

föstud. 16:00-19:00 13-16 ára Teikn-málun Þorbjörg/Ransu
föstud. 16:00-19:00  13-16 ára Leirmótun - Guðný Magnúsdóttir
laugard. 10:00-13:00 13-16 ára Myndasögur f. ungt fólk-Bjarni Hinriksson
laugard. 10:00-13:00 13-16 ára Myndrænar rokkstjörnur - Sara Riel

NÝTT:

haust / vetur

Námskeiðin hefjast 24.9. - Skráning stendur yfir

www.myndlistaskolinn.is
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menning@frettabladid.is

Um helgina
Tilnefndar kvikmyndir frá öllum 
Norðurlöndunum verða sýndar í 
Háskólabíói um helgina. Einstakt 
tækifæri til að sjá hvað er að ger-
ast best í norrænni kvikmynda-
gerð.

> Ekki missa af
beinni útsendingu frá tón-
leikum í Þýskalandi þar sem 
sinfóníur Beethovens verða 
fluttar. Kringlubíó kl. 18.

Grænlenski kórinn Erinnap Nipaa er kominn til 
landsins og heldur hér þrenna opna tónleika. 
Á morgun verður sungið í Seltjarnarneskirkju 
og hefjast tónleikarnir klukkan 20. Á mánudag 
verða tónleikar í Norræna húsinu klukkan 20 
og á þriðjudag kemur kórinn fram í Tónlistar-
húsinu á Akranesi klukkan 15. Alls staðar er 
ókeypis inn.

Sungnir verða grænlenskir söngvar og klæð-
ast kórfélagar sínum litskrúðuga grænlenska 
þjóðbúningi. Ekki verður þó eingöngu sungið 
heldur er 73 ára gamall trommudansari með í 
för sem mun leika listir sínar. 

Einnap Nipaa er frá bænum Qaqortoq á 
Suður-Grænlandi þar sem á fjórða þúsund 
manns býr. Qaqortoq, sem þýðir hið hvíta, er 
vinabær Akraness.  

Heimsókn kórsins til Íslands er liður í að 
styrkja menningartengsl landanna í kjölfar 
aukins sjálfstæðis Grænlands.  - bþs

Grænlenskur kór í Íslandsheimsókn

FRÁ QAQORTOQ Merking nafnsins er hið hvíta. 
Danskt heiti bæjarins er Julianehåb.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN HÁKON

Verk Eyborgar Guðmundsdóttur 
(1924-1977) eru í fyrirrúmi og nánast 
tilefni sýningarinnar Blik, sem er 
þýðing á hinu alþjóðlega heiti OP, sem 
verður opnuð í Listasafni Reykjavíkur 
– Kjarvalsstöðum í dag.

Þar er varpað ljósi á op–listina og þau áhrif sem 
hún hefur haft á íslenska listamenn frá miðjum 
sjöunda áratug síðustu aldar til dagsins í dag. 
Fjölmargir listamenn hafa skírskotað til op-
listarinnar í verkum sínum en á sýningunni eru 
sýnd verk eftir átta íslenska listamenn sem á 
einn eða annan máta beita sjónhverfingum eða 
leika sér með upplifun áhorfandans í verkum 
sínum. Op-listin á rætur að rekja til miðrar síð-
ustu aldar, en orðið op er dregið úr optical sem 
þýðir blik. Í op-listinni er áhersla lögð á sam-
band áhorfandans og listaverksins og gerð er 
tilraun til að breyta skynjun áhorfandans með 
framsetningu lita, forma og ljóss. Verkið mynd-
ar þannig hreyfingu út frá ólíku sjónarhorni 
áhorfandans. 

Sýningin hverfist um myndlistarkonuna 
Eyborgu Guðmundsdóttur, sem lítið hefur borið 
á í íslensku listalífi en er kunn í þröngum hópum 
þeirra sem skoðað hafa hvernig alþjóðlegar 

bylgjur bárust hingað. Eyborg aðhylltist geó-
metríska abstraksjón en margir gætu kannast 
við glerverk hennar í glugga Mokka, sem hefur 
hangið á sama stað í rúma fjóra áratugi, eða frá 
því að Eyborg hélt þar sýningu árið 1966. 

Hún nam myndlist í París og sýndi víða um 
Evrópu í hópi áhrifamikilla listamanna sem 

kölluðust Group Mesure. Hún hélt sína fyrstu 
einkasýningu í Bogasal Þjóðminjasafnsins árið 
1965, en síðasta sýning hennar var tíu árum síðar 
í Norræna húsinu. Hún er ótvírætt sá íslenskur 
listamaður sem gekk lengst fram í að tileinka 
sér hugmyndir og tækni op-listarinnar. 

Þetta er fyrsta sinn sem verk hennar og lífstarf 
eru sett í innlent samhengi, þótt stök verk hennar 
hafi ratað í samsýningar. Raunar gegnir furðu að 
framlag hennar til íslenskrar myndlistar skuli 
ekki hafa fengið meiri athygli.

Auk verka Eyborgar eru sýnd ný og eldri verk 
Arnars Herbertssonar, verk Jóns Gunnars Árna-
sonar, Gravity sem hann sýndi á Feneyjatvíær-
ingnum árið 1982, Colour Spectrum og teikning-
ar eftir Ólaf Elíasson og ný og eldri verk Helga 
Þorgils Friðjónssonar. Einnig eru til sýnis verk 
eftir Hrein Friðfinnsson, Hörð Ágústsson og 
pop-op verk eftir JBK Ransu. 

Sýningarstjóri er Helgi Már Kristinsson, en 
hann verður með leiðsögn um sýninguna sunnu-
daginn 13. september kl. 15.

Bliksmiðja verður opnuð í norðursal á sama 
tíma en um er að ræða fjölskylduvæna og fræð-
andi listsmiðju. Þar er hægt að spreyta sig á 
skemmtilegum verkefnum, sem tengjast blik-
list, sjónblekkingum og vísindum. Hópar eru 
velkomnir en þurfa að bóka tíma hjá safninu. 
 pbb@frettablaðið.is

EYBORG OG OP-LIST Á ÍSLANDI

MYNDLIST Eyborg Guðmundsdóttir listmálari. Myndin 
var tekin 1959 af Andrési Kolbeinssyni ljósmyndara. 

MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Þrá og ástríða
Í gær fór fram doktorsvörn við 
íslensku- og menningardeild 
hugvísindasviðs við Háskóla 
Íslands í Hátíðarsal. Fern Nev-
jinsky varði þá ritgerð sem hún 
nefnir: Désir et passion dans 

l’œuvre 
dramatique 
de Jóhann 
Sigurjóns-
son, eða Þrá 
og ástríða 
í leikverk-
um Jóhanns 
Sigurjóns-
sonar.

Doktors-
ritgerð 
þessi  var 

lögð fram samtímis við Háskóla 
Íslands og Université Paris IV-
Sorbonne samkvæmt samstarfs-
samningi skólanna frá 2003. 
Hún er rituð á frönsku en henni 
fylgir ítarlegt ágrip á íslensku. 
Leiðbeinendur voru prófessor 
Torfi H. Tulinius og prófessor 
Marc Auchet.

Höfundur var um árabil dós-
ent í sálarfræði við háskólann 
í Rúðuborg, auk þess sem hún 
starfaði sem sálgreinir um ára-
tuga skeið. Á miðjum aldri hóf 
hún nám í norrænum bókmennt-
um við Sorbonne og er ritgerð 
þessi lokaáfangi á þeirri leið. 
Hún nýtir sér umtalsverða sér-
þekkingu sína á sálgreiningu 
til að nálgast leikrit Jóhanns 
Sigurjónssonar á nýstárlegan 
hátt. 

Ritgerðin skiptist í átta kafla 
auk inngangs þar sem greint er 
frá tilgangi höfundar og aðferð-
um hans lýst, og lokakafla þar 
sem helstu niðurstöður hans 
eru dregnar saman. Um er að 
ræða ítarlega greiningu á leik-
verkum Jóhanns með aðferðum 
sálgreiningar. 

Megintilgáta doktorsefnisins 
er sú að þrár persóna Jóhanns 
Sigurjónssonar leiðir þær út í 
ástríður, sem opna leiðina fyrir 
andlegu hruni þeirra með alls-
herjar afturhvarfi til frumstiga 
sálarlífsins. 

Með aðferðum bókmennta-
fræðinnar, en einnig með skír-
skotun til skrifa Sigmunds 
Freud, Jacques Lacan og fjölda 
annarra höfunda úr röðum 
sálgreinenda, er farið í gegn-
um öll leikrit Jóhanns. Athygl-
inni er einkum beint að þróun 
persónanna í leikverkunum. 

Í lokakafla er kastljósinu 
beint að frægustu leikpersónu 
Jóhanns, Galdra-Lofti. Doktors-
efnið greinir ofan í kjölinn sam-
band Lofts við föður sinn, vin, 
biskupinn og ástkonurnar tvær, 
og hvernig þessi tilfinninga-
sambönd tengjast þrá hans eftir 
þekkingu. Fyrir henni er Loft-
ur eins konar Don Juan þekk-
ingarinnar. Þessi þrá breytist í 
ástríðu sem ýtir honum fram af 
ystu nöf og hann dregur veikl-
aðar sálir með sér í fallinu.

Vörnin fór að mestu leyti 
fram á íslensku. Doktorsefn-
ið sjálft talar íslensku og form 
varnarinnar miðaðist bæði við 
hérlendar hefðir og franskar. 
Andmælendur, auk leiðbein-
enda, voru þeir dr. Camille 
Dumoulié, prófessor við Univer-
sité Paris XIII – Nanterre og dr. 
Sveinn Yngvi Egilsson, prófess-
or við Háskóla Íslands. Heiðurs-
andmælandi var dr. Sveinn Ein-
arsson leikhúsfræðingur.

Með ritgerðinni bætist enn 
við rit sem greina höfundar-
verk Jóhanns, ævisögu Helge 
Thorberg og rannsóknar-
verk Jóns Viðars Jónassonar, 
Kaktusblómið og nóttin.  
 - pbb

FERN NEVJINSKY

Tónlistar- og ráðstefnuhúsið við 
Reykjavíkurhöfn mun taka til 
starfa í maí árið 2011. Ákvörðun 
um nafn á húsið verður tekin ekki 
síðar en í nóvember næstkomandi. 
Þetta kom fram í erindi sem Pétur 
J. Eiríksson, stjórnarformaður 
Portus Group, hélt á ráðstefnu 
Samtaka ferðaþjónustunnar um 
mikilvægi fundamarkaðarins, sem 
nú stendur yfir á Hilton Nordica.

Á ráðstefnunni kom fram að 
með tilkomu þess muni markað-
urinn fyrir fundi og ráðstefnur 
stækka verulega.Hlutur Íslands 
í alþjóðlega fundamarkaðnum er 
aðeins 0,3 prósent.   
 - pbb

Tónlistarhús-
ið opnað 2011

MENNING Það verður mikið um dýrðir á 
Austurbakkanum í maí 2011.

Hver var 
Frida Kahlo?

Litrík og stormasöm ævi Fridu Kahlo sem hneykslaði heiminn 
með taumlausu líferni sínu og stórbrotinni myndlist. 
Snilldarlega skrifuð söguleg skáldsaga um áhrifamikinn
listamann og einstaka konu. Fáanleg í kilju.

„Ég get lesið þessa bók 
aftur og aftur ...“

Jenný Anna Baldursdóttir / jenfo.blog.is
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Kvikmyndasafn Íslands sýnir í dag 
kl. 16 kvikmynd Óskars Gíslasonar: 
Björgunarafrekið við Látrabjarg. 
Hinn 9. apríl sl. voru liðin 60 ár frá 
frumsýningu heimildarmyndar 
Óskars Gíslasonar, ljósmyndara og 
kvikmyndagerðarmanns, sem segir 
frá frækilegri björgun heimamanna 
á Látrum og nágrenni, á breskum 
skipbrotsmönnum af togaranum 
Dhoon, 12. desember 1947. 

Sjaldan hefur verið unnið annað 
eins björgunarafrek og þarna er 
lýst og ekki má vanmeta afrek 
kvikmyndagerðarmannsins sem 
kom því á filmu. Aðdragandinn að 
myndgerðinni var sá að einn heima-
manna á Vestfjörðum hafði sam-
band við Óskar, eftir strand Dhoons 
við Látrabjarg, og stakk upp á því að 
björgunarafrekið yrði sett á svið og 
kvikmyndað. 

Það var svo ári síðar, í lok nóv-
ember, að sviðssetningin fór fram í 
Kollsvík vestra. Meðan tökur stóðu 
yfir bárust boð um að raunverulegt 
strand hefði orðið undir Hafnarmúla 
í Örlygshöfn. Þar hafði strandað, í 
aftakaveðri, breski togarinn Sargon. 
Tóku menn upp tæki sín og hröð-
uðu sér til Patreksfjarðar þar sem 

þeim tókst að bjarga sex mönnum 
af áhöfn togarans en ellefu fórust. 
Munu þeir sem létust hafa króknað 
úr kulda. 

Þannig bar það til að kvikmynd 
Óskars varð jafn raunveruleg og 
raun ber vitni því ekki var um svið-
setningar að ræða á þeim atriðum 
sem sýna sjálfa björgunina. 

Myndin er nú sýnd í tengslum við 
sýningu í Hafnarborg sem helguð er 
hafinu. Með myndinni er sýnt gam-
alt viðtal Erlends Sveinssonar við 
stjórnandann, Óskar Gíslason. Sýn-
ingar eru í Bæjarbíói, Strandgötu 6, 
Hafnarfirði. Húsið verður opnað ca 
hálftíma fyrir sýningu.  - pbb

Björgunarafrekið við 
Látrabjarg sýnt

KVIKMYNDIR Óskar Gíslason kvik-
myndagerðarmaður vann afrek er hann 
festi strand og björgun á filmu 1949.

Í dag verður verður ljós-
myndasýningin Óþekkt 
augnablik opnuð í Þjóð-
minjasafni Íslands. Sýning-
in er greiningarsýning á 
ljósmyndum frá tímabilinu 
1900-1960 úr Ljósmynda-
safni Íslands í Þjóðminja-
safni. Leitað er aðstoðar 
safngesta við greiningu 
myndefnis. Þetta er ekki í 
fyrsta sinn sem Ljósmynda-
safnið leitar til almennings 
eftir hjálp við greiningu á 
óþekktum minnum í hinu 
mikla safni ljósmynda sem 
þar er geymt. Hafa á fyrri 
leitarsýningum komið fram 
mikilvægar upplýsingar um 
myndefni, menn, staði og 
tíma sem fest hafa verið á 
mynd.

Í hundrað ár hefur Þjóðminja-
safn Íslands safnað ljósmyndum. 
Söfnunin hefur haldist í hend-
ur við þróun ljósmyndunar. Ljós-
myndir eru samofnar lífi eigand-
ans, eins konar minningabanki 
sem hann leitar í. Fólk lætur ljós-
myndir ekki af hendi fyrr en þær 
missa gildi sitt. Þannig voru það 
fyrst brúntóna harðspjaldamynd-
ir af uppstilltu fólki í sínu fínasta 
pússi sem bárust safninu til varð-
veislu. Seinna bættust í sarpinn 
myndir af bæjum til sveita, götum 
þorpa, af fólki að störfum úti og 
inni og íslensku landslagi með 
sínum fossum og fjöllum. Eftir að 
atvinnumenn hættu að sitja einir 
að myndatökum og fólk fór sjálft 

að skapa sér eigin myndasöfn 
fóru litlar skyndimyndir að ber-
ast. Vinafólkið á ferðalagi, nesti 
snætt í laut, daglegt líf fjölskyld-
unnar heima og heiman. Það líður 
langt frá myndatökunni og þar til 
mynd verður að safngrip og því er 
enn lítið af litmyndum í safninu og 
enn lengra í land þar til símamynd-
ir samtímans munu berast ef þær 
hverfa ekki bara við endurnýjun 
farsímans. 

Stærsti hluti myndasafnanna eru 
samt ekki pappírsmyndir heldur 
glerplötur og filmur frá atvinnu- 
og áhugamönnum. Á þessari sýn-
ingu er brugðið upp myndum úr sex 
slíkum filmusöfnum. Þeim er ætlað 
að sýna þverskurð af viðfangsefn-
um ljósmyndaranna og sýna þróun 
íslensks samfélags á þeirri rúmu 

hálfu öld sem þær spanna. Jafn-
framt eru þær gestaþraut þar sem 
leitað er í smiðju safngesta um 
þekkingu á því sem myndirnar 
sýna. Hvar eru myndirnar teknar? 
Hvaða fólk er á þeim?   

Í tengslum við sýninguna verður 
opnað sérstakt vefsvæði á heima-
síðu Þjóðminjasafnsins. Þar verður 
hægt að skoða myndirnar og geta 
gestir skráð athugasemdir við þær 
ef þeir þekkja til fólks eða staða 
á myndunum. Farið verður síðan 
yfir upplýsingarnar og þær skráð-
ar í gagnagrunn safnsins. Upplýs-
ingar sem safnast með þessum 
hætti eru safninu einkar mikil-
vægar því þær setja nafnlausar 
myndir í nýtt samhengi og segja 
sögur sem annars hefðu fallið í 
gleymskunnar dá. - pbb 

Óþekkt augnablik loks skilin

LJÓSMYNDIR Ein þeirra mynda sem menn kunna ekki skil á en almenningur er 
hvattur til að greina.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 12. september 2009 

➜ Tónleikar
22.00 Bravó bítlarnir verða á Græna 
Hattinum við Hafnarstræti 96 á Akur-
eyri. Gestasöngvarar verða Ari Jónsson 
og Brynleifur Hallsson. Húsið verður 
opnað kl. 21.
22.00 Sólstafir og XIII verða með tón-
leika á Sódómu Reykjavík við Tryggva-
götu.

➜ Opnanir
14.00 Sigurlín M. Grétarsdóttir opnar 
sýninguna „Tilbrigði/Variations“ í 
Safnahúsinu á Húsavík við Stóragarð 17. 
Opið virka dag kl. 10-17.
16.00 Á Kjarvalsstöðum við Flóka-
götu, opnar sýningin „Blik“ þar sem 
sýnd verða verk átta íslenskra lista-
manna í anda Op-listastefnunar. Opið 
alla daga kl.10-17.

18.00 Á 1. hæð í Kringlunni 
opna Flikkrurnar ljós-

myndasýninguna „Kven-
leiki og Karlmennska“ 
þar sem sýndar verða 

myndir eftir 56 
konur. Sýningin 
verður opin á 
opnunartíma 
verslana.

➜ Sirkus
15.00 Sirkus Baldoni verður með 
sýningu í Íþróttahúsi Sauðárkróks við 
Skagfirðingabraut.

➜ Sýningar
Jón Adolf Steinólfsson hefur opnað 
sýningu á Gallerý listatorgi við Vitatorg 
í Sandgerði. Sýningin er opin daglega 
kl. 13-17.
Elsa Björg Magnúsdóttir hefur opnað 
ljósmyndasýningu í Mokkakaffi við 
Skólavörðustíg 3a. Opið daglega kl. 9-
18.30.

➜ Síðustu Forvöð
Ástralski listamaðurinn Michael Galovic 
hefur sett upp sýningu á íkonamyndum 
í Háteigskirkju við Háteigsveg. Sýningin 
er opin milli kl. 12-18 og henni lýkur á 
sunnudag.

➜ Kvikmyndir
Kvikmyndaklúbburinn Græna ljósið 
sýnir allar fimm myndirnar sem hafa 
hlotið tilnefningu til Kvikmyndaverð-
launa Norðurlandaráðs í ár. Dagskrá og 
miðasala á midi.is.

Samtök hernaðarandstæðinga og 
Vantrú efna til sýningar á heimildar-
myndinni „Mótmælandi Íslands“ eftir 
Þóru Fjeldsted og Jón Karl Helgason. 
Sýningin fer fram í Friðarhúsi við Njáls-
götu 87 kl. 15 og aðgangur er ókeypis.

➜ Dansleikir
Geirmundur Valtýsson og hljómsveit 
verða á Kringlukránni, Kringlunni 4-12. 
Kamui verða á Nasa við Austurvöll.
Trukkakvöld Dóra Tjakks fer fram á 
Skemmtistaðnum Spot við Bæjarlind 6 
á Kópavogi. Sixties spila fyrir dansi.
Hljómsveitin MONO verður á Útlagan-
um á Flúðum.

Sunnudagur 13. september 2009 

➜ Tónleikar
17.00 Friðrik Vignir Stefánsson org-
anisti heldur tónleika í Hjallakirkju við 
Álfaheiði í Kópavogi þar sem á efnis-
skránni verða verk eftir meðal annars 
Fanny og Felix Mendelssohn, Bach og 
Händel. Aðgangur er ókeypis.
20.00 Baggalútur verður með tónleika 
í Salnum við Hamraborg í Kópavogi.

➜ Sirkus
15.00 Sirkus Baldoni verður með sýn-
ingu í KA-húsinu á Akureyri.

➜ Kvikmyndir
MÍR (Menningartengsl Íslands og Rúss-
lands) sýnir pólsku kvikmyndina „Kanal“ 
eftir Andrzej Wajda í MÍR-salnum að 
Hverfisgötu 105 kl. 15. Enskur texti. 
Aðgangur ókeypis.

➜ Dansleikir
Dansleikur Félags eldri borgara í 
Reykjavík og nágrenni verður að Stang-
arhyl 4 kl. 20-23. Danshljómsveitin 
Klassík leikur danslög við allra hæfi. 

➜ Dans
Í tilefni af 20 ára afmæli 
Dansskóla Jóns Péturs 
og Köru verður opið 
hús í nýju kennslu-
húsnæði dansskólans 
í Valsheimilinu að 
Hlíðarenda milli kl. 15 
og 17.

➜ Listamannaspjall
15.00 Valgerður Hauksdóttir verður 
með leiðsögn um sýningu sína „Átt-
leysur“ í Listasafni ASÍ við Freyjugötu 41. 
Sýningin er opin alla daga nema mánu-
daga kl. 13-17.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is 

Í Gallerí Crymogæa stendur nú 
yfir sýning listamannsins Styrm-
is Arnar Guðmundssonar á verk-
um úr nýútkominni bók hans, 
Stafrófi glæpamanna. Bókin, sem 
er lokaverkefni Styrmis Arnar úr 
Gerrit Rietveld-listaháskólanum 
í Amsterdam, inniheldur tuttugu 
og sex teikningar og ljóð. 

„Fyrirmyndin er barnabók 
sem kennir stafrófið með mynd-
um. Mér fannst hugmyndin að 
flokka glæpamenn niður eftir 
stafrófi vera skemmtileg og á 
sama tíma er ég að fanga hið ljóta 
sem blundar í mannkyninu en 
á saklausan og einfaldan hátt,“ 
segir Styrmir Örn sem sá sjálfur 
um að fjármagna útgáfu bókar-
innar sem kemur út í sjö hundr-
uð og fimmtíu eintökum. Mynd-
irnar og ljóðin í bókinni fjalla um 
brennuvarg, eiturlyfjasala og þjóf 
og eru ljóðin eftir Baldvin Þór 
Magnússon. 

Aðspurður segir Styrmir Örn 
bókaformið vera hentugt form 
til að miðla myndlist og útilok-
ar ekki að hann muni nýta sér 
þetta tiltekna form aftur í fram-
tíðinni. Hann vinnur nú að list 
sinn í Amsterdam. „Ég hef alltaf 
mjög gaman af því að koma heim 
og sýna hér. En sem nýútskrifað-
ur myndlistamaður þá finnst mér 
meira heillandi að vera á megin-
landinu þar sem tækifærin eru 
fleiri en hér.“

Hægt er að nálgast eintak af 
Stafrófi glæpamanna í Gallerí 
Crymogæa.  - sm

Bók um stafróf 
glæpamanna

FÉKK HUGMYNDINA FRÁ BARNABÓK
Bókin er lokaverkefni Styrmis frá Gerrit 
Rietveld-listaháskólanum í Amsterdam.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Verð kr. 265.000.-

Hrein fjárfesting ehf
Dalbraut 3 105 reykjavík  •  rainbow@rainbow.is 
Sími verslun 567 7773 . kvöld og helgar 893 6337

www.rainbow.is

RRaaiinnbbooww
Bjóðum nokkrar Rainbow á 186,000

Eða gömul Rainbow upp í nýja tilboð 155,000

Eigum einnig notaðar yfi rfarnar rainbow 
með ábyrgð verð 80.000 tilboð 58.000 

meðan byrgðir endast.
 

Skraut- og
listmunaviðgerðir

Geri hluti eins og nýja
(úr hvaða efni sem er)

Jón Vilhjálmsson
Sími  690-8069

Geymið auglýsinguna
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Um miðjan september verður opnuð sýning 
með nýjustu verkum Eggerts Péturssonar í 
menningarmiðstöðinni Nordatlantens Brygge 
í Kaupmannahöfn. Sýningin tengist opnun 
Listamesssunnar í Höfn sem hefst um næstu 
helgi. Í tengslum við hana gefur bókaútgáfan 
Crymogea af þessu tilefni út bókina Blóma-
landið þar sem sýnd eru öll verk sýningarinn-
ar og ítarlega fjallað um feril og list Eggerts. 
Andri Snær Magnason rithöfundur ritar burð-
arritgerð bókarinnar, Blómalandið, og fjallar 
þar um verk Eggerts í víðu samhengi lista-
sögu, raunvísinda og umhverfisskynjunar. 
Sýningarstjóri er Ólöf K. Sigurðardóttir, list-
fræðingur og forstöðumaður Hafnarborgar, 
og ritar hún inngang að bókinni sem er hönn-
uð af Hildigunni Gunnarsdóttur og Snæfríði 
Þorsteins og er mjög óvenjuleg að allri gerð. 

Bókin er „lífræn“ í umfangi og stærð, 

nánast engar blaðsíður hennar 
eru jafn stórar, í henni eru fjórar 
stórar „útfellur“ (fold-outs) og 
handbundin saman með þræði. 
Það er prentsmiðjan Prentmet 
sem prentaði bókina og batt hana 
inn. Þær Hildigunnur og Snæfríð 
hafa áður hannað bók um verk 
Eggerts sem kom út í tilefni af 
yfirlitssýningu hans á Kjarvals-
stöðum árið 2007 og bókina 
Flora Islandica, safn teikninga 
Eggerts af íslenskum háplönt-
um, sem Crymogea gaf út 2008. 
Fyrir hönnun þeirrar bókar hlutu 
þær verðlaun í flokki grafískr-
ar hönnunar fyrir prentmiðla í árlegri sam-
keppni FÍT og silfurverðlaun í flokki bóka og 
bæklinga í samkeppni evrópskra hönnuða, 

Art Directors Club of Europe, í 
Barcelona í júní 2009. 

Sýningin á verkum Eggerts í 
Nordatlantens Brygge stendur frá 17. 
september 2009 til 3. janúar 2010. Öll 
verkin eru olíumálverk og unnin á 
síðustu tveimur árum. Fyrir verk sín 
hefur Eggert öðlast ýmsar viðurkenn-
ingar, til dæmis silfurverðlaun Carn-
egie Art Award árið 2006 og unnið 
sér sess sem einn kunnasti og dáðasti 
samtímalistamaður Íslendinga. 

Bókin er á þremur tungumálum: 
íslensku, dönsku og ensku. Kim Lemb-
eck þýddi textana á dönsku og Anna 
Yates á ensku. Bókin er til sölu í bóka-

búðum á Íslandi og í Danmörku og fæst einnig 
hjá útgefanda, Crymogeu, í verslun forlagsins 
að Barónsstíg 27. - pbb

Eggert á Íslandsbryggju

MYNDLIST Eggert 
Pétursson sýnir í Höfn 
um komandi helgi.

Fyrirtækið Geneva Free Ports 
& Warehouses Ltd, hefur um 
langt árabil starfað sem tollvöru-
geymsla þar í borg sem sérhæfði 
sig í geymslu listaverka. Húsnæði 
þess var undanskilið tollafgreiðslu 
og þangað mátti flytja og geyma 
listaverk sem voru á ferð í önnur 
heimshorn. Í maí lokaði ríkis-
stjórnin í Sviss þessari aðstöðu 
þannig að nú er ekki lengur skjól 
í miðri Evrópu til að geyma verð-
mæti án tollafgreiðslu. Markaður-
inn lætur ekki að sér hæða og eru 
þegar komin svipuð fyrirtæki á 
kreik í Asíu samkvæmt fréttum á 
Artprice. 

Það voru einkum uppboðshús, 
gallerí og safnarar sem notfærðu 
sér aðstöðuna í Sviss. Þar hafa 
yfirvöld nú hert reglur svo skrá 
verður góssið, verðmæti, hvaðan 
það kom og hvert það fari. Er það 
gert til að torvelda flutning milli 
landa á þýfi, bæði frá stríðshrjáð-
um löndum og líka úr grafar-
ránum og stuldi á forngripum. 
Alþjóðleg skrá um týnda listmuni 
fylgist náið með gripum sem 
hverfa með skrám sínum. Þegar 
eru áætlanir um að opna svona 
tollfrí svæði víðar en í Asíu: 
þannig ætla Frakkar að opna slíkt 
svæði á eyjunni The Art Loss Reg-
ister, á database Seguin í París og 
þar má geyma listaverk svo fram-
arlega þau eigi ekki að fara út úr 
löndum Evrópusambandsins. Er 
litið á þetta í listaheiminum sem 
örvæntingarfulla tilraun til að 
styrkja löngu horfna stöðu Frakk-
lands sem forysturíkis í listum og 
listaverkasöfnun. Þannig tapaði 
Frakkland þriðja sæti sínu sem 
mesta listaverkaþjóð heims til 
Kína 2007. Asíumarkaður í lista-
verkasölu er stöðugt að stækka. 
Nú ætla yfirvöld í Singapúr að 
stofna frísvæði til geymslu á list-
munum í lok þessa árs. Svæði 
sem þessi eru yfirleitt notuð til 
geymslu á listmunum með vafa-
saman uppruna og óljósan feril og 
líklega ólöglega eigendur.  - pbb

Falið þýfi

MYNDLIST Ópi Munchs var stolið en það 
komst aldrei á þýfimarkaði.

Fjórða hljómplata Hjálma, IV, 
er nú fáanleg á síðunni Gogoy-
oko.com. Platan kemur í verslan-
ir þann 21. september en þangað 
til verður eingöngu hægt að 
kaupa hana á stafrænu formi á 
síðunni. Einnig verða allar eldri 
plötur Hjálma (Hljóðlega af stað, 
Hjálmar og Ferðasót) seldar á 
4,50 evrur hver, eða um 800 krón-
ur. IV var tekin upp í Hljóðrita 
í Hafnarfirði og í Tuff Gong og 
Harry J Studio á Jamaíku í vor. 
Á Jamaíku fékk hljómsveitin til 
liðs við sig ýmsa þaulreynda inn-
fædda tónlistarmenn sem setja 
sitt mark á lopapeysureggíið sem 
Hjálmar eru þekktir fyrir.

Hjálmar 
á Gogoyoko

HJÁLMAR Fjórða plata Hjálma er nú 
fáanleg á síðunni Gogoyoko.com.

Nýtt
í Skífunni! Laugavegi · Kringlunni 

www.skifan.is

Tónlist Tölvuleikir

DVD

Allar hljóðversplötur 
bítlanna í bættum 
hljómgæðum og 

í glæsilegum umbúðum
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DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Sara McMahon

OKKUR 
LANGAR Í

…

Sumarið leið allt of fljótt, eins og segir í kvæðinu, og nú er tekið 
við brakandi ferskt haustveður og með haustgolunni fylgja hlýrri 
flíkur, þykkar peysur, jakkar, lokaðir skór og vettlingar. Mér finnst 
þetta allt gott og blessað því sjálf er ég agalega hrifin af haustinu og 
hlýjum fatnaði.

„Layering“ kallast það þegar fólk klæðist mörgum flíkum í einu, 
má taka sem dæmi stúlku sem klæðist bol, bómullarpeysu og ullar-
peysu hvert yfir annað. Þetta tískuform hentar verr á sumrin af 
því að þá getur orðið afskaplega hlýtt, en er mjög sniðugt á veturna 
þegar kuldinn læðist að. Ég er mikill aðdáandi þess að klæðast 
„lögum“ og hleð á mig hverri flíkinni á fætur annarri á morgni 
hverjum áður en ég held kampakát út í daginn. Þar sem ég klæðist 
yfirleitt frekar stórum, víðum flíkum hef ég alltaf dáðst í laumi að 
stúlkum sem þora að ganga í þröngum kjólum og eru vel til hafðar, 
með uppsett hárið og rósrauðan varalit. Það hefur gerst að mig 
grípur eitthvert stundarbrjálæði og ég reyni að leika þennan leik 
eftir, fer í háa hæla og mála mig um augun. Að því loknu stend ég 
fyrir framan spegilinn um stund og reyni að sannfæra mig um að ég 
líti temmilega vel út. En þegar á hólminn er komið er sem brjálæðið 
renni af mér og ég átta mig á því að svona get ég ekki látið sjá mig. 

Persónulega trúi ég því að besta tískuráðið sé að klæða sig þannig 
að manni líði vel í eigin skinni. Sumum líður best í háhæluðum skóm 
og fallegum kjólum, öðrum í gallabuxum og flatbotna stígvélum. 
Sumir kjósa liti, aðrir vilja einungis svarta tóna. Það er nefnilega 
lítið sjarmerandi að horfa á fólk sem teygir og togar í flíkurnar sem 
það klæðist vegna þess að það hefur klætt sig út fyrir þæginda-
rammann. 

Ætli ég sé ekki ein af fáum sem fagnar vetrinum og þá helst fyrir 
þær sakir að ég get nú farið að hlaða á mig flíkum, treflum, sokk-
um og vettlingum á ný. Ég lít án efa út eins og lítill garnhnykill, en 
þannig líður mér einna best. 

Nú er lag að klæða sig vel 

Með komu haustsins er nú 
hægt að draga hinar klass-
ísku svörtu flíkur, sem eru 
í svo miklu uppáhaldi hjá 
íslenskum konum, aftur 
fram úr fataskápnum. 
Sé mið tekið af haust- 
og vetrarl ínum 
Gucci, Alexand-
ers Wang og 
Haiders Acker-
mann ætlar 
leðrið og mótor-
hjólatískan að 
halda velli í 
vetur. Grodda-
leg mótor-
hjólastígvél, 
Dr. Martens, 
þröngar legg-
ings og hjóla-
buxur í anda 
tíunda ára-
tugarins 
verða ríkj-
andi í vetur 
í bland við 
leður, fjaðrir 
og glimmer. 

LEÐUR OG HÆLAR
Hönnuðurinn Alexander Wang 

sendi frá sér flotta haust- og 
vetrarlínu fyrir árið 2009.

DISKÓDÍVA Falleg pallíettuflík 
frá Gucci. Litla handtaskan gerir 
samsetninguna enn glæsilegri.

Hver segir að 
stórar stelpur geti 
ekki verið smart? 
Þessi stutti kjóll 
með göddum 
á öxlunum 
gæti verið frá 
Balenciaga, en 
fæst í Evans.

Æðislega 
augnskugga 
úr nýrri línu 
frá Mac sem byggir á 
litapallettum þriggja 
listamanna. 

Þessi föli 
litur á 
varaglossi 
Yves Saint 
Laurent fer 
fullkomlega 
við dökk 
augu í vetur. 

HETTUKLÆDD OG FLOTT 
Þröngar leggings og flottur 
jakki frá Alexander Wang. 
Hann skaust upp á stjörnu-
himininn fyrir nokkrum 
árum, þá nýútskrifaður úr 
Parsons-skólanum.

SVART, SVART OG AFTUR SVART FYRIR HAUSTIÐ:

SVART OG SEIÐANDI

GLIMMER OG GLAMÚR 
Fyrirsæta klædd í sam-
festing úr smiðju Gucci. 
Haust- og vetrarlína 
Gucci fyrir árið 2009 er 
full af glysi og glans. 

FJAÐURMAGNAÐ Þessi 
fyrirsæta klæðist hönnun 
frá Haider Ackermann. 
Fjaðrir og þröngar, svartar 
leggings klikka seint. 

Í ANDA TÍUNDA 
ÁRATUGARINS Hjólabuxur 

og mótorhjólastígvél eru ef 
til vill ekki praktísk samsetn-

ing, en flott er hún. 

> NEW YORK, NEW YORK
Tískuvikan í stóra eplinu hófst í fyrradag 
með pompi og prakt. Sýningarnar sem 
vöktu mesta athygli til þessa voru hjá 
Vena Cava, Max Azria og Elie Tahari. Sýn-
ingar Preen er beðið með eftirvæntingu 
en hún verður í dag, laugardag. 

á amerískum dögum
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MINNISKORT

VILDARVERÐ
TOPP MERKI Á FRÁBÆRU STÖÐVAR 2 TILBOÐI

United TVD8822
22" LCD BREIÐTJALD með innbyggðum DVD spilara, 
1680x1050 upplausn, Nicam Stereó, sjálfvirkri
stöðvaleit, Scart, HDMI, RCA, S-Video og VGA 
tengjum. Tekur 12v og 220v straum.

INNBYGGÐUR
DVD SPILARI

Panasonic TXP42S10
42"  Full HD 1080p Plasma BREIÐTJALD með 
1920x1080 punkta upplausn, Vreal Pro3, 400Hz 
Intelligent Frame Creation Pro, 24p Playback, Viera 
Link, x.v Colour, 30.000:1 skerpu, 3D Colour, Motion 
Pattern Noise Reduction, 3D Comb Filter C.A.T.S, stafr. 
háskerpu DVB-T móttakara, SD/SDHC kortalesara, 20w 
Nicam Stereó V-Audio Surround hljóðkerfi, 2 x Scart, 
3 HDMI, Comp., SVHS, CVBS og PC tengi, CI rauf ofl.

SÉRTILBOÐ FYRIR
FÉLAGA Í VILD

SÉRTILBOÐ FYRIR
FÉLAGA Í VILD

TILBOÐ     219.990
FULLT VERÐ kr. 319.990

TILBOÐ      59.990
FULLT VERÐ kr. 79.990

DVB-T

DVD

HDMI

PRO 3

400Hz

SKERPA
2.000.000:1

FULL
HD
1920x1080p

V-AUDIO
SURROUND
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>ÓSÁTT FYRIRSÆTA

Fyrirsætan Tyra Banks sat nýlega 
fyrir svörum í viðtali við Cynth-
iu McFadden fyrir sjónvarpsþátt-
inn Nightline. McFadden spurði 
Banks út í illdeilur hennar og fyrr-
verandi dómara í þáttunum Am-
erica´s next top model. Banks 
brást ókvæða við og svaraði: „Ég 
myndi ekki spyrja þessarar spurn-
ingar ef ég væri þú.“  

„Hann er týndi hlekkurinn sem 
vantaði í bandið,“ segir Jón Þór í 
hljómsveitinni Dynamo Fog um 
Sindra Eldon, sem nú hefur geng-
ið til liðs við sveitina. „Við náðum 
satt að segja aldrei almennilega 
saman með Axel, en nú er tríóið 
fullkomnað.“

Sindri spilaði sem kunnugt 
er með Dáðadrengjum og hefur 
sungið með pönkbandinu Slugs 
auk þess að semja músík einn síns 
liðs. Hljómsveitin Dynamo Fog 
hefur vakið nokkra lukku síðustu 
misserin, þá helst fyrir „Let‘s rock 
and roll“, sem er svo grípandi stuð-
rokkari að það var notað í hand-
boltaauglýsingu á Ríkissjónvarp-
inu. Sindri kemur í stað Axels 
„Flex“ Árnasonar, sem yfirgaf 
bandið og spilar nú á trommur með 
Jeff Who? - „Tja, hvað heitir það? 
Listrænn ágreiningur?“ segir Jón 
Þór og hlær. 

Það kom sér illa að Axel gekk úr 
skaftinu því hljómsveitin var búin 
að taka upp níu lög af tíu fyrir 
fyrstu plötuna sína. „Ég held að 
þær upptökur verði nú bara að 
safna ryki því Axel vill fá ákveðna 
upphæð fyrir þær og hana eigum 
við ekki til,“ segir Jón Þór, en 
Axel er upptökumaður og rekur 
sitt eigið hljóðver. „Þetta verður 
bara tekið upp frá grunni enda er 
bandið breytt með tilkomu Sindra, 

það er miklu meira indí í gangi og 
meiri groddi.“ 

Jón Þór segir „nýjan singúl“ 
væntanlegan bráðlega, bandið 
verði á Iceland Airwaves og „svo 
verður bara spilað á öllum sóða-
kömrum á landinu“.  - drg

Sindri Eldon geng-
inn í Dynamo Fog

MEIRA INDÍ, MEIRI GRODDI! Dynamo 
Fog: Sindri Eldon, Jón Þór Ólafsson og 
Arnar Ingi Viðarsson. MYND/ERNIR EYJÓLFSSON

Rappsöngkonan Speech Debelle 
frá London hlaut hin virtu Mer-
cury-tónlistarverðlaun á dögun-
um. Mörgum kom útnefningin í 
opna skjöldu enda Debelle óþekkt 
nafn í tónlistarbransanum. Skák-
aði hún þekktum flytjendum á 
borð við Kasabian, Glasvegas og 
La Roux sem voru einnig tilnefnd. 
Debelle, sem er 26 ára, átti aftur 
á móti von á sigrinum. 
„Ég er sannfærð um að ég eigi 
eftir að vinna,“ sagði hún degi 
fyrir verðlaunahátíðina. Bætti 
hún kokhraust við að fimm 
Grammy-verðlaun væru næst á 
dagskrá.  

Áður en Debelle var tilnefnd 
til Mercury-verðlaunanna í júlí 
hafði plata hennar Speech Ther-
apy aðeins selst í um 1.500 eintök-
um í Bretlandi. Núna hefur talan 
væntanlega hækkað upp úr öllu 
valdi. 

Hún hefur sjálf lýst plötunni 

sem hip hop-útgáfu af Tracy 
Chapman, sem sló í gegn á níunda 
áratugnum með lögunum Fast Car 
og Talkin ´Bout a Revolution.

Debelle fæddist í hverfinu 
Crystal Palace í suðurhluta Lond-
on. Hún lenti ítrekað í vandræð-
um í skólanum og hætti að lokum. 
Eftir það fór hún að nota eiturlyf 
og var henni í framhaldinu hent 
út á götuna af móður sinni. Aðeins 
nítján ára tók harður heimur við 
og þurfti hún að gista á ódýrum 
farfuglahótelum og hjá vinum. 
Mörg lög á Speech Therapy fjalla 
um það sem hún hefur gengið í 
gegnum, þar á meðal heimilis-
leysið, fjarverandi föður og kynni 
sín af glæpum og leiðinlegum 
störfum. 

Núna eru Debelle allir vegir 
færir og ætlar hún að nota Mer-
cury-verðlaunaféð, sem nemur 
rúmum fjórum milljónum, til að 
stofna sitt eigið útgáfufyrirtæki.

Rappsöngkona vann Mercury

SPEECH DEBELLE Debelle hlaut hin virtu 
Mercury-verðlaun á dögunum og kom 
útnefningin mörgum í opna skjöldu.

NORDICPHOTOS/GETTY

Sveppi er kominn með nóg 
af ístrunni framan á sér. 
Hann ætlar að léttast um 
níu kíló undir leiðsögn 
Gillzeneggers.

„Ég þarf að fara niður í 80 kíló. 
Það er markmiðið. Ég er svona 
88,7,“ segir sjónvarpsmaður-
inn Sverrir Þór Sverrisson, best 
þekktur sem Sveppi.

Nektarmyndir af Sveppa birt-
ust í þætti hans og Audda á föstu-
daginn í síðustu viku. Myndirnar, 
sem voru teknar í hótelherbergi 
í Finnlandi, komu Sveppa í opna 
skjöldu og hann sór þess eið að 
komast í betra form.

„Ég er í mjög slæmu formi 
miðað við hvernig ég var í boltan-
um í gamla daga,“ segir Sveppi. 
„Ég var harður! Menn eru enn 
þá að tala um snúningana mína í 
hægra horninu í ÍR.“

Líkamsræktarfrömuðurinn Egill 
„þykki“ Einarsson sér um að tálga 
kílóin utan af Sveppa, sem er afar 
ósáttur við valið. „Mér finnst hann 
óþolandi,“ segir Sveppi. „Hann er 
svo klikkaður, algjör steik. Ég er 
í nettri tilvistarkreppu. Ég nenni 
þessu ekki, síst af öllu með Gillz, 
en ég verð að gera þetta! Þetta er 
mjög erfitt, enda græt ég mig í 
svefn á kvöldin.“

Málið reynir augljóslega á ber-
skjaldaðar tilfinningar Sveppa, 
enda umvafinn glæsimennum 
frá degi til dags. „Auddi er orð-
inn alveg helslimmaður og flott-
ur,“ segir hann. „Pétur grennist 
og grennist. Hann er iðinn við að 
fara í göngutúra og passar upp 
á matarræðið á meðan Auddi er 
meira fyrir að fara í ræktina og 
taka skvass.“

Margir muna eftir þegar Gaui 
litli fór í sams konar átak og var 
vigtaður í beinni útsendingu 
sjónvarpsins. Sveppi óttast ekki 
að vera kallaður Sveppi litli um 
ókomna tíð. 

„Það eru svo mörg nöfn sem 

ganga um mig að ég yrði bara 
sáttur við það. Það er flott! Þegar 
ég labbaði hringinn í kringum 
landið var ég kallaður Sverrir 
Pétur. Svo þegar ég fór að bæta 
á mig fóru menn að kalla mig 
krullóttu kjötbolluna. Þannig að 
Sveppi litli hljómar bara ágæt-
lega.“

Sveppi verður vigtaður reglu-
lega í þætti þeirra Audda og það 
er mikið í húfi. Ef honum tekst 
ekki ætlunarverkið þarf hann að 
hlaupa nakinn niður Laugaveginn, 
en Auddi virðist sleppa létt þar 
sem Sveppi hefur ekki samið við 
hann um refsingu ef markmiðið 
næst.  atlifannar@frettabladid.is

SVEPPI KEMUR SÉR Í FORM

FYRIR ÁTAK Við bíðum spennt eftir „eftir“-myndinni.

„Landið er mjög ólíkt Íslandi 
og það er alveg óhætt að segja 
að ég hafi fengið nett menn-
ingarsjokk þegar ég kom 
þangað fyrst. En þetta var 
fljótt að venjast, enda var 
fólkið svo yndislegt og hjálp-
samt. Ég held að mér hafi þótt 
erfiðast að venjast matnum 
þarna og er mjög fegin að geta 
borðað brauð með osti aftur,“ 
segir Tinna Þórarinsdóttir, 
sem bjó í heilt ár í Taípei, höf-
uðborg Taívans, þar sem hún 
lagði stund á kínversku. 

Tinna útskrifaðist úr 
stjórnmálafræði frá Háskóla 
Íslands fyrir einu ári og 
ákvað í kjölfarið að hefja nám 
í kínversku. Aðspurð segist 

hún vera farin að geta bjarg-
að sér á tungumálinu en eiga 
enn nokkuð langt í land áður 

en hún geti talist fullnuma í 
kínversku. 

Tinna segir að dvölin í 

Taívan hafa verið ómetanleg 
reynsla þó að henni hafi þótt 
erfitt að vera svo lengi í burtu 
frá fjölskyldu og vinum. „Það 
er margt sem við getum lært 
af þeim. Þetta er menning 
sem við mættum taka okkur 
til fyrirmyndar. Fólk ber 
mikla virðingu fyrir hvert 
öðru og eigum annarra og það 
er voða lítið um glæpi þarna. 
Mér þótti ég til dæmis mun 
öruggari í Taípei þar sem búa 
2,5 milljónir manna heldur en 
í Reykjavík. Gallinn væri þá 
helst hvað það rennur hægt 
í þeim blóðið, það tekur allt 
alveg rosalega langan tíma 
þarna,“ segir Tinna að lokum. 
 - sm

Saknaði mest íslenska matarins

ÓMETANLEG REYNSLA Tinna bjó í heilt ár í höfuðborg Taívans og ber 
heimamönnum vel söguna.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Innsogslyf
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Michael Myers snýr aftur, þrátt 
fyrir að hafa verið skotinn í and-
litið í síðustu mynd. Myers ætlar 
nú ári seinna að drepa systur sína 
til að „fullkomna“ fjölskyldu sína. 
Afar metnaðarfullt framtak af 
dauðum manni að vera.

Rokkarinn Rob Zombie leikstýr-
ir framhaldi sínu af endurgerð 
Halloween frá 2007, en sú upp-
runalega úr smiðju Johns Carp-
enter er ein af bestu hrollvekjum 
fyrr og síðar. Það er mér hulin 
ráðgáta hvernig Zombie fékk að 
leikstýra fyrri myndinni þar sem 
hann er hræðilegur handritshöf-
undur og leikstjóri. Handritið að 
Halloween II er gloppótt og sam-
tölin grátbrosleg, atburðarásin 
kjánaleg, spennuatriðin óspenn-
andi og myndin í þokkabót illa 
leikin.

Í myndinni er viðhaldið kjána-
legum skrípalátum fyrri Hall-
oween-framhaldsmyndanna og 
Friday the 13th-myndanna; það er 
sama hvað kemur fyrir skúrkinn, 
hann lifir allan fjandann af. Ekki 
tekst að skapa neitt jafnvægi milli 
skúrksins og fórnarlamba því að 
áhorfendur vita að skúrkurinn 
mun hafa betur.

Það er alveg á tæru að Hall-
oween II verður meðal verstu 
mynda ársins, svo slæm er hún 

að það hefði mátt gefa auka-
stjörnu fyrir það eitt að lina þján-
ingar áhorfenda með að vera 
hálftímanum styttri.  
 Vignir Jón Vignisson

Hörmuleg hrollvekja

KVIKMYNDIR
Halloween II
Leikstjóri: Rob Zombie. 

★
Ein versta mynd ársins.

Leikkonan Katherine Heigl og eiginmaður hennar, 
Josh Kelley, hyggjast ættleiða tíu mánaða gamalt 
stúlkubarn frá Kóreu. Náinn vinur hjónanna 
sagði ættleiðingarferlið hafa hafist fyrir sex 
mánuðum og gangi allt samkvæmt áætlun 
ætti því ferli að vera lokið í byrjun næstu 
viku. Litla stúlkan heitir Nayleigh og hyggj-
ast Katherine og Josh nefna hana Leigh við 
komuna til Bandaríkjanna. 

Ættleiðir barn

„Við stefnum að því að ná sömu 
tölu og síðast, þúsund manns,“ 
segir Jóhannes Bachmann, einn 
skipuleggjenda Trukkakvölds 
Dóra tjakks sem haldið verður á 
Spot í Kópavogi í kvöld. Stíf dag-
skrá verður á malarplaninu fyrir 
aftan Smáralind í dag. Þar verð-
ur sýningin Trukkar & tæki 2009 
þar sem trukkabílstjórar landsins 
koma saman og sýna tryllitæki 
sín. Almenningi gefst kostur á að 
skoða tækin. Ef veður leyfir verð-
ur hægt að láta hífa sig tugi metra 
upp í loft í körfu. Ókeypis er inn 
á sýninguna og segir Jóhannes að 
þar verði eitthvað að finna fyrir 
alla aldurshópa.

Jóhannes stendur að skipulagn-
ingu sýningarinnar og skemmti-
kvöldsins ásamt þeim Dóra tjakk, 

Ólafi Þór, Gesti Reynissyni og 
Herði Aðils. Hann segir að marg-
ir úr þessum geira séu fluttir úr 
landi en enn sé nóg af fólki sem 
vilji gera sér glaðan dag. „Þetta 
er eina dæmið í þessum geira þar 
sem eitthvað er um að vera, fyrir 
utan árshátíð. Trukkakvöld Dóra 
tjakks er algjört eðalkvöld sem 
enginn vill missa af.“

Dagskráin er ekki flókin þegar 
trukkabílstjórar koma saman. Á 
þeirra samkomum kneyfa menn 
öl, ræða málin og stíga svo dans 
þegar hljómsveitin stígur á svið. 
„Við erum svo skemmtileg og 
hress. Við látum okkur sömu 
hljómsveit og í fyrra duga. Strák-
arnir í Sixties voru æðislegir í 
fyrra og nú eru þeir reynslunni 
ríkari.“ - hdm

Trukkabílstjórar 
gera sér glaðan dag

HRESSIR TRUKKARAR Dóri tjakkur, lengst til vinstri, heldur árlegt skemmtikvöld sitt á 
Spot í Kópavogi í kvöld. Jói Bach er annar frá hægri. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Umsjónakennari námskeiðsins er 
Elín Jakobsdóttir, fyrirsæta, auk 
fjölmargra gestakennara.

Kennt verður einu sinni í viku, einn 
og hálfan tíma í senn.

Skráning er hafin í síma 533 4646 og eskimo@eskimo.is
Aldurstakmark er 12 ára.

SJÖ VIKNA NÁMSKEIÐ HEFJAST 22. SEPTEMBER OG 24. SEPTEMBER.

SJÁLFSTYRKING  FRAMKOMA  LÍKAMSBURÐUR  INNSÝN Í FYRIRSÆTUSTÖRF  FÖRÐUN 
UMHIRÐA HÚÐAR OG HÁRS  MYNDATAKA (10 S/H MYNDIR)  TÍSKUSÝNINGARGANGA 
FÍKNEFNARFRÆÐSLA  LEIKRÆN TJÁNING  NÆRINGARFRÆÐSLA

Allir þáttekendur fá Eskimo bol og Maybeline mascara. 
Viðurkenningarskjal og 10 sv/hv myndir. Námskeiðinu lýkur með 
stórri tískusýningu. Stúlkurnar eru farðaðar fyrir myndatökuna 
og tískusýninguna. Emm School of Make-Up sér um förðun.  
Leynileikhúsið kennir leikræna tjáningu. 

Verð
17.900 kr.

VIÐ KLIPPUM

HERRAMENN

Á ÖLLUM ALDRI

Bæjarlind 1-3 - 201 Kópavogur - Sími: 554 1414

Jörgen Gunnhildur Jökull
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Hljómsveitin Nolo sem er 
skipuð menntskælingunum 
Ívari Björnssyni og Jóni 
Baldri Lorange hefur vakið 
mikla athygli á síðunni Gog-
oyoko.com að undanförnu. 

Þeir félagar hafa átt mest spil-
uðu lögin á síðunni auk þess sem 
tvær stuttplötur þeirra hafa fengið 
góðar viðtökur. „Við byrjuðum að 
gera fyrsta lagið okkar árið 2008. 
Þetta byrjaði á því að ég fór í Góða 
hirðinn og fann gamlan tveggja 
hæða skemmtara og keypti hann,“ 
segir Ívar. 

Þeir félagar voru áður í hljóm-
sveitinni Spooky Jetson sem tók 

þátt í Músíktilraunum 2007 og í 
Sidewalk. „Eftir marga tromm-
ara og bassaleikara enduðum við 
tveir, hann á gítar og ég á hljóm-
borð og á bassanum. Við fórum að 
semja stanslaust og ákváðum að 
sleppa því að vinna í tvö sumur til 
að reyna að semja meira.“

Nolo spilar epíska rólegheita-
tónlist sem rennur sérlega ljúft í 
gegn. Áhrifavaldar þeirra félaga 
eru af ýmsum toga. Ívar hlust-
ar á Marc Bolan og eitís-tónlist 
en einnig pönk og klassískt rokk, 
sem Jón er einnig hrifinn af ásamt 
blúsrokki.

Ívar er afar þakklátur fyrir 
tækifærið sem þeir hafa feng-
ið hjá Gogoyoko, sem nú er skráð 
með hátt í 900 íslenska flytjendur. 

„Þegar þetta var opnað fyrir 
almenningi sendum við lögin inn 
og upp úr öllum væntingum vorum 
við nr. 1. Gogoyoko hefur hjálpað 
okkur gríðarlega mikið að koma 
okkur á framfæri.“

Nolo gefur á næstunni út litla 
plötu hjá Braki, undirfyrirtæki 
Kimi Records. Einnig spilar sveit-
in á tónleikaröðinni Réttir sem 
verður haldin í Reykjavík síðar í 
mánuðinum. Áframhaldandi laga-
smíðar og upptökur eru sömuleiðis 
á döfinni. 

„Við erum með svo ótrúlega 
mörg lög sem við erum að taka 
upp. Á hverri æfingu erum við að 
semja eitt eða tvö lög,“ segir Ívar 
og greinilegt að Nolo á framtíðina 
fyrir sér. freyr@frettabladid.is

Semja í stað þess að vinna
NOLO Ívar Björnsson og Jón Baldur Lorange skipa hljómsveitina Nolo sem hefur vakið mikla athygli um þessar mundir.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Þetta var svo óeigingjarnt og fal-
lega gert að maður fékk nánast tár 
í augun. Maður hefði haldið að peyj-
ar sem þessir mundu heldur vilja 
eyða peningunum sínum í eitthvað 
annað,“ segir Ólöf Jóhannsdóttir, 
meðlimur Göngum saman-samtak-
anna um peningagjöf frá Lúkasi 
Jarlssyni og Jóel Þóri Ómarssyni, 
tólf ára drengjum í Vestmannaeyj-
um. Samtökin Göngum saman safn-
ar fé til grunnrannsókna á brjósta-
krabbameini.

Lúkas og Jarl færðu samtökun-
um peningagjöf að upphæð 30.000 
krónur sem þeir höfðu safnað í um 
ár með því að leika tónlist fyrir fólk 
og gangandi. 

Faðir Lúkasar, Jarl Sigurgeirs-
son, segir hugmyndina hafa alfar-
ið verið drengjanna og er að eigin 
sögn mjög stoltur af syninum. „Þeir 
ætluðu svo sem ekkert að fara að 
safna pening heldur vildu bara 
skapa smá jólastemningu síðustu 

jól. Þegar fólk fór svo að gefa þeim 
pening þá datt þeim í hug að það 

væri sniðugt að styrkja gott mál-
efni. Þeir gripu svo tækifærið þegar 
Göngum saman-gangan fór fram 
hérna í Eyjum um síðustu helgi. 
Það sem mér þótti svo gaman var 
að það var enginn að halda þessu að 
þeim, þeim datt þetta algjörlega í 
hug sjálfum,“ segir Jarl. 

Vinirnir, sem báðir leika á saxófón 
með skólalúðrasveit Vestmannaeyja, 
segjast vel geta hugsað sér að endur-
taka leikinn fyrir næstu jól. „Þetta 
var mjög gaman, skemmtilegast var 
samt að gefa peningana til Göngum 
saman. Mér sýndist líka fólk hafa 
gaman af tónlistinni,“ segir Lúkas 
Jarlsson. Báðir drengirnir hyggjast 
halda áfram tónlistarnáminu í fram-
tíðinni. „Okkur langar líka báðum 
að verða kokkar þegar við verðum 
stórir. Kannski opnum við saman 
veitingastað þar sem annar okkar 
spilar fyrir gestina á meðan hinn 
eldar,“ segja þeir Lúkas og Jóel að 
lokum.  - sm

Góðhjartaðir Eyjapeyjar

GÓÐHJARTAÐIR VINIR Lúkas og Jóel 
söfnuðu fé til styrktar Göngum saman 
með því að leika tónlist fyrir utan versl-
anir í Vestmannaeyjum.

MYND/ÓSKAR PÉTUR FRIÐRIKSSON

Kryddpían fyrrverandi, Victoria 
Beckham, segist ekki hafa viljað 
taka sæti Paulu Abdul sem Idol-
dómari þótt henni hafi þótt 
gaman að hafa fengið að dæma í 

tveimur þáttum. „Ellen 
á eftir að vera frábær í 
þessu hlutverki. Mér 
sjálfri fannst fínt að 

fá að prófa þetta 
og geta svo haldið 
áfram í öðru. Þarna 

var margt hæfileika-
ríkt fólk sem tók 
þátt,“ sagði Beckham 

sem að eigin sögn 
reyndi að vera jákvæð 

í garð þátttakenda. 
„Ég fann alltaf eitt-

hvað jákvætt til að segja 
um hvern og einn. Ég er 
mjög andlega þenkjandi 
og trúi því að maður 
uppskeri sem maður sái, 
þess vegna fann ég allt-
af eitthvað fallegt til að 
segja.“

Jákvæð kona

Söngkonan Whitney Houston fór 
beint á toppinn á Billboard-list-
anum í Bandaríkjunum með sína 
fyrstu plötu í sjö ár, I Look To 

You. Platan 
seldist í 305 
þúsund eintök-
um fyrstu vik-
una á listanum, 
sem er nýtt met 
hjá söngkon-
unni. Whitney 
hefur undan-
farin ár átt í 
vandræðum í 
einkalífinu en 
virðist vera 
komin á beinu 
brautina á ný. 
Nýlega fór hún 

í viðtal hjá Oprah Winfrey og 
lýsti spjallþáttastjórnandinn því 
yfir að þetta væri besta viðtalið 
sem hún hefði nokkru sinni tekið. 
Viðtalið verður sýnt í þætti henn-
ar í næstu viku í Bandaríkjunum. 

Whitney fór 
á toppinn

„Ég er búinn að bjóðast til að taka 
Læðuna og geyma hana. Hún er 
náttúrulega best geymd hér,“ segir 
Árni Sigurpálsson, hótelstjóri á hinu 
sögufræga Hótel Bjarkalundi.

Embættisverki Læðunnar, Suzuki 
Fox-smájeppa Ólafs Ragnars úr 
Nætur-, Dag,- og bráðum Fanga-
vaktinni er lokið. Læðan var í stóru 
hlutverki í Dagvaktinni þar sem þre-
menningarnir fengu vinnu á Hótel 
Bjarkalundi í Reykhólasveit og nú 
vill Árni hótelstjóri stilla bílnum upp 
á staðnum.

„Ég get geymt hana inni yfir vet-
urinn og svo myndi ég stilla henni 
upp yfir sumartímann,“ segir Árni. „Ef þau 
þyrftu að fá hana aftur er ég búinn að lofa 

að redda því.“ Árni segir að gestir á 
Hótel Bjarkalundi hafi enn þá mik-
inn áhuga á að skoða sögusvið Dag-
vaktarinnar. „Já, það er mikið að 
gera hjá okkur og það er enn þá að 
koma fólk og fá að skoða,“ segir hann 
og bætir við að svefnherbergi félag-
anna séu sérstaklega vinsæl. Loks 
er vopnið, sem Georg notaði þegar 
hann myrti Guggu enn þá notað til 
að steikja hamborgara ofan í svanga 
gesti hótelsins: „Já, pannan er í fullu 
fjöri!“

Læðan er komin aftur í hendur 
eiganda síns, að sögn Hörpu Þórs-
dóttur, framleiðanda hjá Saga 

Film. Ekki náðist í eigandann við vinnslu 
fréttarinnar.  - afb

Vill Læðuna á Hótel Bjarkalund

SÍÐASTA EMBÆTTISVERKIÐ Læðunni var stillt í partíi 
Stöðvar 2 á dögunum.

VILL LÆÐUNA Árni 
hótelstjóri vill stilla 
Læðunni upp á 
Hótel Bjarkalundi.

Hljómsveitin Mammút er á leið-
inni í sína fyrstu stóru tónleika-
ferð um Evrópu. Ferðin stend-
ur yfir frá 4. til 27. nóvember 
og spilar sveitin í Þýskalandi, á 
Spáni, Ítalíu og víðar.

„Þetta leggst bara mjög vel 
í okkur,“ segir gítarleikarinn 
Arnar Pétursson. „Við höfum 
ekki gert svona áður. Við höfum 
farið í nokkra skottúra en núna 
verðum við úti í mánuð. Maður 
veit ekkert hvað maður er að fara 
út í og við erum ekkert með rosa-
lega miklar væntingar. En það 
væri gaman ef það gengur vel.“ 
Record Records gefur út plötur 
Mammúts á Íslandi en sveitin er 
að leita sér að dreifingarsamn-
ingi erlendis. „Það tekur tíma, 
þetta gerist ekki af sjálfu sér,“ 
segir Arnar.

Öll fjögur lögin sem sett hafa 
verið í spilun af síðustu plötu 
Mammúts, Karkari, hafa farið á 
toppinn á X-Dómínós-listanum. 
Eitt lag af fyrstu plötu sveitar-
innar fór einnig á toppinn. Von-
andi verða íbúar meginlands Evr-
ópu álíka hrifnir í nóvember.  - fb

Mammút í 
Evróputúr

MAMMÚT Hljómsveitin Mammút er á 
leiðinni í mánaðarlanga tónleikaferð um 
Evrópu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fyrirsætan og þáttastjórnandinn 
Heidi Klum á sem kunnugt er von 
á sínu fjórða barni. Í nýlegu við-
tali ræddi hún um meðgönguna 
og sagðist enn varla trúa því hvað 
líkami hennar breytist mikið við 
það að verða barnshafandi. „Síð-
ustu mánuðirnir eru ótrúlegir. 
Maginn á manni vex svo hratt! 
Lærin og rassinn sömuleiðis. 
Maður fær aldrei nákvæmlega 
sama vöxt og maður hafði áður 
en fyrsta barn fæddist, en þó 
næstum því og ég er ánægð með 
það,“ sagði fyrirsætan. 

Spjallar um 
meðgönguna

WHITNEY HOUSTON
Whitney virðist 
vera komin á beinu 
brautina á nýjan 
leik.
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Tónlistarmaðurinn Helgi Hrafn 
Jónsson kemur fram á tónleika-
röðinni Norðrið í Þýskalandi í 
nóvember. Helgi komst á mála 
hjá einni virtustu bókunarskrif-
stofu Þýskalands, 4 Artists, eftir 
að hann koma fram á Eurosonic-
hátíðinni í Hollandi í janúar. 
Síðan þá hefur hann verið afar 
duglegur við tónleikahald erlend-
is. Tónleikar hans í Þýskalandi 
verða 25. til 29. nóvember og stíg-
ur hann á svið í München, Vínar-
borg, Köln, Hamborg og Berlín. 
Auglýst hefur verið eftir upphit-
unaratriði fyrir Helga og rennur 
umsóknarfrestur út á miðnætti á 
föstudaginn.

Helgi Hrafn 
í Norðrinu

Dave Grohl og Krist Novoselic, 
fyrrum liðsmenn Nirvana, eru 
ósáttir við það hvernig Kurt 
Cobain er notaður í nýjum Guit-
ar Hero-tölvuleik. Þeir telja ekki 
við hæfi að hinn sálugi Nirvana-
söngvari geti spilað lög eftir aðra 
listamenn í leiknum. Auk þess 
að spila Nirvana-lög getur eft-
irlíking Cobains spilað lög eftir 
85 aðra flytjendur, þar á meðal 
Bon Jovi og Bush. „Það er erfitt 
að ímynda sér Kurt spila tónlist 
annarra listamanna innan um 
teiknaðar persónur. Kurt Cobain 
samdi lög sem skipta fjölda fólks 
máli. Okkur finnst hann eiga 
betra skilið,“ sögðu þeir.

Ósáttir við 
tölvuleik

Hljómsveitin Apparat Organ 
Quartet kemur saman aftur og 
leikur á tónleikahátíðinni Rétt-
ir sem fram fer í Reykjavík 23.-
26. september í samvinnu við 
Reykjavik International Film 
Festival. Sveitin hefur ekki leik-
ið á tónleikum síðan á Ljósa-
nótt 2006. Apparat er að vinna 
að nýrri plötu en fyrsta og eina 
plata hljómsveitarinnar kom út 
árið 2002 og var samnefnd sveit-
inni. Apparat leikur á lokakvöldi 
Rétta, laugardagskvöldið 26. 
september. Hljómsveitin Ensími 
ætlar einnig að spila á Réttum. 
Stutt er síðan hún kom saman á 
tónleikum á Nasa við mjög góðar 
undirtektir.

Apparat 
á Réttum

KURT COBAIN Dave Grohl og Krist 
Novoselic telja að fyrrverandi félagi sinn 
eigi betra skilið.

APPARAT Hljómsveitin Apparat Organ 
Quartet spilar á Réttum 26. september.

„Þeir eiga alveg nokkur góð ár 
eftir, það er mín skoðun. Þeir eru 
búnir að sýna og sanna að þeir eru 
eitt sterkasta bandið í dag,“ segir 
Björgvin Jóhann Hreiðarsson, 
kokkur og fyrrverandi söngvari 
Á móti sól. 

Tíu ár eru liðin síðan Björg-
vin yfirgaf sveitina og Magni 
Ásgeirsson tók við. Af því 
tilefni ætlar Á móti sól að 
spila í Hótel Valaskjálf á 
Egilsstöðum í kvöld.

Þrátt fyrir að hljóm-
sveitin, sem er upp-
runalega frá Selfossi 
og Hveragerði, hafi 
selt plötur sínar í 
bí lförmum eftir 
að Björgvin hætti 

segist hann ekki sjá eftir neinu. 
„Ég hætti bara af mínum ástæð-

um og sé ekki eftir því, þó að 
þetta hafi verið rosa-
lega skemmtilegur 
tími. Ég var að reyna 

að mennta mig í öðru fagi 
en það gekk ekki og fjór-
um árum seinna ákvað 
ég að drífa mig í þetta 

og prófa,“ segir hann og 
á þar við kokkanámið sem 
hann lauk við á síðasta ári. 
Starfar hann núna sem 
kokkur á Gullfoss Kaffi og 

er sáttur við sitt. „Ég flutti 

heim aftur og bý nú á Reykholti í 
Biskupstungum. Ég er fjölskyldu-
maður og bara mjög sáttur.“

Björgvin söng í fjögur ár með Á 
móti sól og tók upp með þeim plöt-
urnar Gumpurinn og 1999. Vinsæl-
asta lag hans er vafalítið Djöfull er 
ég flottur. Hann útilokar ekki að 
stíga aftur á svið með sínum gömlu 
félögum og leysa Magna af hólmi, 
að minnsta kosti í smá stund. „Mér 
fyndist ekki úr vegi að strákarnir 
rigguðu upp öllu gamla genginu, 
því það er töluvert af fólki búið 
að rúlla í gegnum þetta band, og 
héldu tónleika í sinni heimabyggð 
annaðhvort á þessum tímamót-
um eða á næsta ári á fimmtán ára 
afmælinu. Það væri mjög gaman.“  
 - fb

Vill leysa Magna af hólmi

FIMUR KOKKUR Björgvin Jóhann er álíka 
fimur í eldhúsinu og þegar hann var upp 
á sitt besta með Á móti sól.

MAGNI Á móti sól hefur selt 
plötur í bílförmum síðan Magni 
kom inn.

NÚNA!
SKIPTU

OSRAM SPARPERUR

SJÁÐU HEIMINN Í NÝJU LJÓSI

Ë 80% orkusparnaður

Ë 6-20x lengri líftími 

Ë Umhverfisvænar

Ë Fjölbreytt úrval

ALLT AÐ

80 % 
ORKU-

SPARNAÐUR

SPARAÐU með
OSRAM SPARPERUM.

Jóhann Ólafsson & Co 
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SÍMI 564 0000

16
16
16
16
16
L
L
L
L

FINAL DESTINATION 3D kl. 6 - 8 - 10 - 12 (ekki sun) 
HALLOWEEN 2  kl. 5.45 - 8 - 10.15 
INGLOURIOUS BASTERDS  kl. 5 - 8 - 11
INGLOURIOUS BASTERDS LÚXUS kl. 2 (sun) - 5 - 8 - 11 
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 5 - 8 - 11
ÍSÖLD 3  3D ÍSLENSKT TAL kl. 1 - 3.30
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl. 1 - 3
GULLBRÁ kl. 1 - 3
NIGHT AT THE MUSEUM 2  kl. 1 - 3.20

SÍMI 462 3500

FINAL DESTINATION 3D kl. 8 - 10 
THE GOODS LIVE HARD SELL HARD kl. 8
INGLORIOUS BASTERDS   kl. 10
STELPURNAR OKKAR   kl. 4 - 6
THE TIME TRAVELER’S WIFE kl. 6
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl. 4

16
14
16
L
12
L

16
16
12
L
16
18
16
L
14
L

BEYOND REASONABLE DOUBT kl. 8 - 10.20
SEPTEMBER ISSUE  kl. 4 - 6 - 8 
INGLORIOUS BASTERDS kl. 10
THE TIME TRAVELER’S WIFE kl. 8
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 10.15 ATH: aðeins sun
ANDKRISTUR ENSKT TAL/ÓTEXTUÐ kl. 6  / sun kl. 10
SÁNA ENSKUR TEXTI kl. 4 - 6 / sun kl. 4 - 8
LJÓSÁR ENSKUR TEXTI *LEIKSTJÓRINN KYNNIR MYNDINA kl. 4- 6* / sun kl. 4- 6
QUEEN RAQUELA ENSKUR TEXTI kl. 10 / sun kl. 6
NORÐUR ENSKUR TEXTI kl. 4 - 8 - 10.15 / sun kl. 4-6

SÍMI 530 1919

16
12
16
16
L
L

BEYOND REASONABLE DOUBT kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
G.I. JOE kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
TAKING OF PELHAM 123    kl. 5.30 - 8 - 10.30
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 6 - 9
ICEAGE 3 ENSKT TAL/ÍSL.TEXTI kl.  3.40
NIGHT AT THE MUSEUM 2  kl.  3.30

SÍMI 551 9000

H.G.G, Poppland/Rás 2

HVAÐ FÆR MANN 
TIL AÐ KOMA 
SÖKINNI Á 
SJÁLFAN SIG?

Vanessa Hudgens   Lisa Kudrow

-EMPIRE
���

-ROGER EBERT
���

FINAL DESTINATION 4 (3D) kl. 8:30 - 10:30
BEETHOVEN TÓNLEIKARÖÐ / IV kl. 6
BANDSLAM kl. 8:20
WHALE WATCHING MASSACRE kl. 8:30 - 10:30
UP M/ Ensk. Tali kl. 10:30(3D)

UPP M/ ísl. Tali kl. 1:50(3D) - 4(3D) - 6:20(3D)

UPP M/ ísl. Tali kl. 1:50 - 4 - 6:20
G-FORCE M/ ísl. Tali kl. 1:50

16

16

16

V I P

V I P

V I P

L

L

L

L

L

L

10

16

16

16

16

L

L

L

L

L

L

L

L

L

DISTRICT 9 Forsýning kl. 10:10
DISTRICT 9 Forsýning kl. 10:10
BANDSLAM kl. 1:15 - 3:30 - 5:45 - 8 - 10:20
WHALE WATCHING MASSACRE kl. 6 - 8 - 10:10
WHALE WATCHING MASSACRE kl. 3:40 - 8
UP M/ Ensk. Tali kl. 8 - 10:20
UPP M/ ísl. Tali          kl. 1:30(3D) - 3:40(3D) - 5:50(3D)

UPP M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
DRAG ME TO HELL kl. 8 - 10:20
G-FORCE M/ ísl. Tali kl. 2 - 4
THE PROPOSAL kl. 8
THE PROPOSAL kl. 1:30 - 5:50
HARRY POTTER 6 kl. 2 - 5

UPP M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
BANDSLAM kl. 5:40 - 8
UP M/ Ensk. Tali kl. 3:40 - 10:10
G-FORCE M/ ísl. Tali kl. 2
WHALE WATCHING MASSACRE kl. 8 - 10:10SPARBÍÓ - 550 Á MERKTAR APPELSÍNUGULU OG 850 Á GRÆNAR

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE UGLY TRUTH kl. 4 - Forsýning 12

THE FINAL DESTINATION 3D kl. 6, 8 og 10(POWER) 16

HALLOWEEN II kl. 5.50 og 10.10 16

INGLORIOUS BASTERDS kl. 3, 6 og 9 16

ÍSÖLD 3 - ÍSLENSKT TAL kl. 2(550kr.) og 4 L

ÍSÖLD 3 - ÍSLENSKT TAL - 3D kl. 2(850kr.) L

MY SYSTERS KEEPER kl. 8 12

POWERSÝNING

KL. 10.00

SÝND MEÐ ÍSLENSKU
 TALI Í 2D OG 3D

Ti lboð í  b íó .  G i l d i r  á  a l l ar  sýn ingar  merk tar  með  rauðu!

Þýðendur nýjustu bókar 
Dans Brown, The Lost 
Symbol, verða þrír til að 
hún komist sem fyrst í 
verslanir hérlendis.

„Maður vill gera þetta sem fyrst 
þannig að hinir óþreyjufullu verði 
ekki búnir að fá sér eintak. Það er 
miklu betra að lesa þetta á ástkæra 
ylhýra,“ segir Guðrún Vilmundar-
dóttir hjá útgefandanum Bjarti. 
Um leið og The Lost Symbol kemur 
út hérlendis á ensku á þriðjudag 
geta þýðendurnir hafist handa við 
verkið. „Amerísku útgefendurnir 
eru svo hræddir um einhvern leka 
um plottið þannig að það fær eng-
inn eintak af bókinni fyrr en hún 
kemur út í Ameríku,“ segir Guð-
rún. „Við látum okkur dreyma um 
að þýða hana á fjórum til fimm 
vikum og prenta hana á tveimur 
til viðbótar, þannig að hún komi 
út í byrjun nóvember.“

Sumum kann 
að þykja undar-
legt að þrír þýði 
einu og sömu 
bókina en slíkt 
er ekkert til-
tökumál í hinum 
alþjóðlega bók-
menntaheimi. Til 
að mynda verða 
þýðendurnir sex 
talsins í Þýska-
landi.

Þýðing bókar-
innar fer þannig 
fram að einn þýð-
andi leiðir verk-
ið og passar upp á að nöfn, 
staðarheiti og allar aðferðir 
við þýðinguna séu á hreinu. 
Lesari fer síðan yfir útkomuna 

og samræmir þannig að stílmunur 
verði ekki á köflunum. Ingunn 
Snædal og Ásdís Guðnadótt-

ir hafa þegar verið ráðn-
ar sem þýðendur en 

sá þriðji er ekki enn 
kominn um borð. 

Mikil eftirvænt-
ing ríkir eftir The 
Lost Symbol víða 
um heim enda hefur 

síðasta bók 
Dans 

Brown, Da Vinci-lykillinn, selst í 
milljónum eintaka, þar af 25 þús-
und hér á landi. Alls hafa bækur 
hans selst í um 45 þúsund eintök-
um hérlendis. „Menn eru búnir að 
bíða eftir þessu í mörg ár. Hann 
hefur verið haldinn nokkurs konar 
ritstíflu síðan Da Vinci kom út, 
enda rosaleg pressa á honum,“ 
segir Guðrún. 

Fyrsta upplagið af Týnda tákn-
inu, eins og hún mun heita hérlend-
is, verður prentað í 5.000 eintökum, 
sem verður að teljast ansi hóflegt 
miðað við gríðarlegar vinsældir 
Da Vinci-lykilsins.  

 freyr@frettabladid.is

Þýðendur Lost Symbol þrír

DAN BROWN Metsöluhöfundurinn sendir frá sér nýja bók á þriðjudag. Sú síðasta, Da 
Vinci-lykillinn, hefur selst í 25 þúsund eintökum hérlendis.

GUÐRÚN VILMUNDARDÓTTIR Þrír munu 
þýða The Lost Symbol yfir á íslensku fyrir 
bókaforlagið Bjart.

SparBíó
LAUGARDAG OG SUNNUDAG

G-FORCE M/ ísl. Tali
kl. 2(2D) í Álf. kl. 1:50(3D) í Kringlunni
kl. 2 á Akureyri, og á Selfossi, kl. 1:30 í kefl. (2D)

UPP M/ ísl. Tali
kl. 1.30 í Álf. kl. 1:50 í Kringl. (2D og 3D)
kl. 1.30 á self. á AK og í Kefl. (2D)

BANDSLAM
kl. 1.15 í Álfabakka

FRÁ JERRY BRUCKHEIMER

HARRY POTTER 6
kl. 2 í Álfabakka

550kr

 (550 kr. á 2D - 850kr á 3D)  (550 kr. á 2D - 850kr á 3D)

laugardag og sunnudagla

Aðeins 300 kr. á þessar myndir um helgina!
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Nýlega opnaði Google þýðinga-
vélina translate.google.com fyrir 
íslensku, sem er virðingarvert 
miðað við hversu fáir tala þetta 
tungumál. Nú er hægt að þýða 
íslensk orð og setningar á fjöl-
mörg tungumál, allt frá afrika-
ans til jiddísku. Eitthvað á þó eftir 
að fínstilla vélina því í mörgum 
tilfellum skilar hún undarlegum 
niðurstöðum. Hér eru nokkrar 
skemmtilegar vitleysur úr 
þýðingavélinni.

Ég er útrásarvíkingur = I film
Smári Karls sagði upp í vinnunni = 
Transistor Charles said the work
Nýjar varir Málmfríðar = New 
metal ware Peace
Bragð er að þá barnið finnur = 
Trick is to find the child

Allt vill lagið hafa = All would 
have the song
Ég er fantur og fúlmenni = I am 
the bastard and Rotterdam
Ég er hoppandi kátur = Holy Shit! 
I‘m gay
Ég skil ekki rassgat = I do not 
understand Gomez 

Rugluð þýðingavél
Hallur Ingólfsson, sem hefur 
trommað með rokksveitunum 
Ham og XIII, hefur gefið út sóló-
plötuna Disaster Songs. „Hún er 
um þessar mannlegu hörmungar, 
ástarsorg og ótta og þegar maður 
fórnar sér fyrir annað fólk,“ segir 
Hallur. 

Hann segir að sérhver plata 
hafi oft eitt lag sem er niðurdrep-
andi en hann hafi ætlað sér meira. 
„Mig langaði að gera heila plötu 
þar sem allt væri ómögulegt en 
svo gæti manni liðið betur eftir 
að hafa hlustað. Útsetningarn-
ar eru minimalískar og mystísk-
ar og þarna er svolítið óhreinn 
hljómur. Umfram allt eru þetta 
falleg, róleg lög í spennandi bún-
ingi,“ segir hann um gripinn.

Með honum á plötunni syngur 
Halldóra Malín Pétursdóttir sem 
hann kynntist í gegnum starf sitt 

fyrir leikhúsin en hann hefur 
bæði samið tónlist fyrir leikhús 
og stuttmyndir. Meðal annars 
samdi hann tónlist við stuttmynd-
ina Töframanninn eftir Reyni 
Lyngdal og fékk fyrir hana til-
nefningu til Eddu-verðlaunanna. 
„Ég kynntist Halldóru fyrir löngu 
síðan og hafði heyrt hana syngja. 
Ég vildi endilega fá hana til að 
syngja eitt lag og þegar ég heyrði 
útkomuna fannst mér eiginlega 
augljóst að hún kláraði dæmið 
með mér. Sem betur fer var hún 
til í það,“ segir hann. 

Hallur heldur tvenna tónleika á 
næstunni, meðal annars á Græna 
hattinum á Akureyri á fimmtu-
daginn þar sem Lights on the 
Highway stígur einnig á svið.   - fb

Lög um mannlegar hörmungar

HALLUR OG HALLDÓRA Hallur Ingólfs-
son og Halldóra Malín Pétursdóttir 
syngja saman á plötunni Disaster Songs.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HÚMORISTAR Google-þýðingavélin hefur 
enn ekki verið fínstillt.

Bretinn Colin Firth leikur homma 
í fyrstu kvikmynd tískugúrúsins 
Toms Ford, sem áður var hönn-
uður hjá Gucci. Myndin nefnist 
A Single Man. Með hitt aðalhlut-
verkið fer Julianne Moore.

Firth leikur George, prófessor 
á sextugsaldri, sem hefur nýlega 
misst kærasta sinn til langs tíma 
í bílslysi. „Ég vissi ekki mikið um 
Tom þrátt fyrir að ég hafði hitt 
hann nokkrum sinnum,“ sagði 
Firth. „Eftir að ég talaði við hann 
komst ég að því að þetta var ekki 
bara eitthvað hégómlegt verkefni 
fyrir tískuhönnuð.“ Firth kyssir 
mótleikara sinn Matthew Good í 
myndinni en kippir sér lítið upp 
við það. „Það að persónan mín sé 
samkynhneigð finnst mér ekki 
skipta miklu máli. Tom var ekk-
ert upptekinn af því. Við erum 
heldur ekki fyrstu mennirnir sem 
kyssast á hvíta tjaldinu og Matt-
hew stóð sig líka vel,“ sagði hann.

Julianne Moore segir að Tom 
Ford hafi verið ákaflega flottur 
á tökustað, enda með gríðarlega 
mikið tískuvit. „Hann lítur allt-
af frábærlega út. Hann klæðist 
svörtum jakkafötum og hvítri 
skyrtu og er alltaf jafnmyndar-
legur,“ sagði hún.

Colin Firth 
leikur homma

COLIN FIRTH Firth leikur homma í fyrstu 
bíómynd Toms Ford, A Single Man.

Rapparinn Ghostface Killah til-
einkar leikkonunni 
Natalie Portman lag 
á nýjustu plötu sinni. 
Rapparinn sá viðtal 
við hana og ákvað að 
kinka til hennar kolli 
með þessum hætti. 
„Ég las viðtal við 
hana þar sem hún 
sagðist vera hrifin 
af grófri rapptónlist. 
Og ég sá strax að hún 
myndi hrífast af því 

sem ég er með á plöt-
unni minni,“ segir Wu-

Tang Clan-rapparinn. 
Portman, sem er ættuð 

frá Ísrael, segir að hún 
sé á þeim stað í lífi sínu 
að hún njóti rapptónlistar. 
„Ég bara dýrka hana,“ 
segir hún.

Portman 
elskar rapp

Fjölbreyttur matseðill
Flott þjónusta
Frábært verð

Grillhúsið í 20 ár 
– aldrei betra

Bananasplitt

Wishbone
samloka

Sá eini sanni

Lambalundir

Sígildur

Hádegistilboð 
Súpa

Réttur dagsins
Kaffi  á eftir
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FÓTBOLTI FH-ingurinn Matthías 
Vilhjálmsson hefur gefið flestar 
stoðsendingar í fyrstu 19 umferð-
um Pepsi-deildar karla. Matthí-
as hefur gefið 9 stoðsendingar 
á félaga sína í FH-liðinu, sem er 
einni stoðsendingu meira en þeir 
Atli Guðnason hjá FH, Gunnar 
Örn Jónsson hjá KR og Halldór 
Orri Björnsson hjá Stjörnunni.

Matthías hefur auk þess skorað 
9 mörk sjálfur og hefur því komið 
með beinum hætti að 
18 mörkum FH-inga 
í deildinni.

Atli Guðnason 
var um tíma 
með forystuna 

en hann hefur ekki náð að leggja 
upp mark í síðustu fimm leikjum 
FH. Hann missti af tveimur þeirra 
leikja vegna meiðsla. 

Framan af tímabilinu var það þó 
Stjörnumaðurinn 

Steinþór Freyr 
Þorsteinsson sem 
var með yfir-
burðaforystu en 
Steinþór gaf allar 
sjö stoðsending-

ar sínar í fyrstu sjö 
leikjum. Hann hefur 

hins vegar nánast ekk-
ert getað spilað í 

seinni umferðinni 
vegna meiðsla.

Tryggvi Guð-
mundsson setti 
met með því að 
gefa 13 stoðsend-
ingar í fyrrasum-
ar en hann hefur 

ekki fengið að spila eins mikið 
í sumar og hann gerði í fyrra. 
Tryggvi hefur auk þess glímt við 
meiðsli sem hafa haldið honum frá 
síðustu leikjum. Hann kemst þó á 
listann með 6 stoðsendingar. - óój

 

FLESTAR STOÐSENDINGAR 
Í PEPSI-DEILD KARLA:
Matthías Vilhjálmsson, FH  9
Atli Guðnason, FH  8
Gunnar Örn Jónsson, KR  8
Halldór Orri Björnsson, Stjörnunni  8
Guðmundur Benediktsson, KR  7
Kristinn Steindórsson, Breiðabliki  7
Símun Samuelsen, Keflavík  7
Steinþór Freyr Þorsteinsson, Stjörn.  7
Gilles Mbang Ondo, Grindavík  6
Magnús Már Lúðvíksson, Þrótti  6
Sam Tillen, Fram  6
Scott Ramsay, Grindavík  6
Tryggvi Guðmundsson, FH  6

sport@frettabladid.is

FÓTBOLTI Allt útlit er fyrir að sum-
arið verði gott hjá ÍBV – að minnsta 
kosti betra en útlit var fyrir í vor. 
Liðið skoraði ekki mark í fyrstu 
fjórum leikjunum sínum og var 
aðeins með sex stig eftir fyrstu 
tíu umferðirnar. Heimi Hallgríms-
syni, þjálfara liðsins, var tíðrætt 
um að liðið þyrfti tíma til að ná 
saman enda margir nýir leikmenn 
sem þyrftu að kynnast.

Það var raunin. Eftir slæmt tap 
fyrir Fylki 1. júlí síðastliðinn hefur 
allt annað verið að sjá til Eyja-
manna. Liðið hefur safnað alls 22 
stigum og aðeins tapað einum leik 
af síðustu níu. Eyjamenn eru nán-
ast hólpnir og þurfa eitt stig í við-
bótar til að gulltryggja veru sína í 
efstu deild.

ÍBV fékk tvo unga drengi frá 
enska D-deildarliðinu Crewe, sem 
Guðjón Þórðarson þjálfar, að láni 
í sumar. Christopher Clements er 
öflugur miðvallarleikmaður og 
Ajay Leitch-Smith lunkinn sókn-
armaður sem skoraði alls fimm 
mörk í sumar. Hann er sem stend-
ur markahæsti leikmaður liðsins.

„Ég hefði gjarnan viljað fá að 
vera lengur og klára tímabil-
ið,“ sagði Clements í samtali við 
Fréttablaðið, skömmu áður en 
hann hélt af landi brott. Guðjón 
Þórðarson ákvað að kalla á þá til 
baka til Crewe áður en félaga-

skiptaglugganum var lokað um síð-
ustu mánaðamót vegna meiðsla í 
leikmannahópi félagsins.

„Ég vona að ég nái í staðinn að 
sýna að ég hafi nýtt tímann vel 
á Íslandi og bætt mig sem knatt-
spyrnumaður. Þetta hefur verið 
góð reynsla fyrir mig og ég hef 
notið mín vel í Vestmannaeyjum. 
Þetta var í fyrsta sinn sem ég fór 
frá Englandi í svo langan tíma og 
í fyrsta sinn sem ég bjó einn. Það 
var erfitt í byrjun en vandist þó 
nokkuð fljótt,“ sagði Clements.

Hann sagði að íslenski fótbolt-
inn hefði komið sér á óvart. „Ég 
þekkti ekki til knattspyrnunnar 
hér en hún var þó betri en ég átti 
von á. Liðin eru góð að láta bolt-
ann ganga og boltinn í raun allt 
öðruvísi en ég bjóst við. Þetta 
byrjaði nokkuð hægt hjá okkur í 
ÍBV en eftir að liðið náði að berja 
sig saman og vinna nokkra leiki í 

röð. Liðsandinn var orðinn virki-
lega góður og það hafði mikið að 
segja.“

Clements spilaði með varaliði 
Crewe á síðustu leiktíð og sagði 
hann Guðjón hafa verið duglegan 
að fylgjast með leikjum þess eftir 
að hann tók við um áramótin.

„Við ræddum um mína frammi-
stöðu og hvað ég gæti gert til að 
bæta mig. Mér finnst hann góður 
knattspyrnustjóri sem reynir allt 
sem hann getur til að ná því besta 
úr sínum leikmönnum. Hann hefur 
einstakan stíl og ég tel góðar líkur 
á því að hann sé rétti maðurinn til 
að koma liðinu aftur upp um deild. 
Útlitið er gott.“

Hann segir markmið sitt einfalt 
fyrir veturinn. „Ég vil koma mér í 
aðalliðið. Ég hef bætt mig mikið í 
sumar og vil halda áfram á þeirri 
braut. Ég vona að Guðjón komi 
auga á það.“ eirikur@frettabladid.is

CHRISTOPHER CLEMENTS Skýtur hér að marki í leik KR og ÍBV í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fótboltinn betri en ég hélt
Christopher Clements og Ajay Leitch-Smith hafa átt ríkan þátt í góðu gengi ÍBV 
að undanförnu. Þeir voru í láni frá Crewe og héldu til Englands í síðustu viku. 
Clements ræddi við Fréttablaðið um íslenska boltann og Guðjón Þórðarson.

UPPRISA ÍBV
Gengi fyrir 2. júlí 6 stig
Leikir 10
Sigrar 2
Jafntefli 0
Töp 8
Markatala 7-19

Gengi eftir 2. júlí 16 stig
Leikir 9
Sigrar 4
Jafntefli 4
Töp 1
Markatala 14-2

Í dag fer fram næstsíðasta umferðin í 1. deild karla en allir sex 
leikir dagsins hefjast klukkan 14. Nú þegar hafa Selfyssingar tryggt 
sér sæti í efstu deild og einnig er ljóst að það verður hlutskipti 
Aftureldingar og Víkings frá Ólafsvík að falla í 2. deildina. 

Selfyssingar geta tryggt sér sigur í deildinni í dag ef þeir 
fá stig gegn Haukum á heimavelli. Það gæti þó reynst 
erfitt verkefni þar sem Haukar eiga í mikilli baráttu við 
HK um að fylgja Selfyssingum upp um deild.

Þessi lið, Haukar og HK, mættust í síðustu umferð 
og þá báru Haukar 2-0 sigur úr býtum. Fyrir vikið eru 
Hafnfirðingar nú í kjörstöðu og með þriggja stiga for-
ystu á HK þegar sex stig eru eftir í pottinum.

Andri Marteinsson, þjálfari Hauka, á þó ekki von á 
því að það ráðist í dag hvaða lið fylgir Selfossi upp. 
„Það er ekkert unnið enn,“ sagði Andri. „Þetta er í okkar 
höndum og þýðir ekkert að leggja árar í bát nú. Við 
ætlum ekki að treysta á aðra, heldur klára þetta sjálfir. 
Það væri hrikalegt að hafa lagt á sig alla þessa vinnu 
en klúðra þessu svo á lokasprettinum,“ bætti hann 

við. „Ég er þó handviss um að þetta mót klárist ekki fyrr en 
í lokaumferðinni og menn þurfa að gera sér grein fyrir því 
að það eru tveir leikir eftir – ekki bara einn.“

HK á einnig erfiðan leik fyrir höndum – gegn ÍA á Skipa-
skaga. Þessi lið féllu úr efstu deild í fyrra og er óhætt að 

segja að hið sögufræga lið Skagamanna hafi valdið 
vonbrigðum í sumar.

Gunnleifur Gunnleifsson, fyrirliði HK, á þrátt fyrir 
það von á mjög erfiðum leik í dag. „Við berum 
mikla virðingu fyrir ÍA enda hefur liðið verið á 
uppleið í síðustu leikjum og náð að halda hreinu 
í nokkrum leikjum í röð. Við vitum líka að ef við 
vinnum ekki þennan leik getum við gleymt því að 

komast upp. Það verður því allt kapp lagt á að fá þrjú 
stig.“

Gunnleifur segir að tapið fyrir Haukum hafi haft sitt 
að segja. „Það voru mikil vonbrigði. En það eina sem 
við getum gert nú er að klára okkar leiki og sjá svo hvar 
við stöndum.“ 

LEIKIÐ Í 1. DEILDINNI Í DAG: HAUKAR OG HK BERJAST UM AÐ FYLGJA SELFYSSINGUM UPP

Haukar geta tryggt sér sæti í efstu deild í dag
> Logi til Frakklands

Logi Gunnarsson gekk í gær frá 
samningi við franska C-deildarliðið 
St. Etienne en hann gildir til eins 
árs. Logi lék með Njarðvík á síðustu 
leiktíð en hann hefur á sínum 
ferli spilað með fimm félögum 
í þremur löndum. St. Etienne 
verður því sjötta atvinnumanna-
félagið sem Logi leikur með. 
Liðið lék í frönsku B-deildinni á 
síðustu leiktíð en var dæmt niður 
um deild vegna hneykslismáls 
sem varðaði framkvæmdastjóra 
félagsins. Sá er reyndar hættur hjá 
félaginu nú. 

FÓTBOLTI Atli Eðvaldsson mun 
ekki þjálfa Valsmenn 
áfram á næstu leik-
tíð. Þetta staðfesti 
Börkur Edvardsson, 
formaður knattspyrnu-
deildar Vals, í samtali 
við Fréttablaðið í gær.

„Það lá alltaf fyrir að 
hans samningur rynni út 
15. október næstkomandi,“ 
sagði Börkur. „Við erum nú 
að vinna í okkar þjálfara-
málum og ótímabært að segja 
hvenær við ráðum nýjan mann. 
Það verður bara að koma í ljós,“ 
bætti hann við.

Hann vildi ekkert tjá sig um 
þann orðróm að Sigurður 
Jónsson myndi taka við 
þjálfun liðsins en fleiri 
hafa verið orðaðir við starf-
ið, svo sem Guðmundur Bene-
diktsson, leikmaður KR.

Guðmundur var sterklega 
orðaður við Val í sumar 
eftir að Willum Þórssyni 
var sagt upp sem þjálfara 
Vals í lok júní. KR vildi þó ekki 
sleppa Guðmundi og því varð 
ekkert af því að hann tæki við 
þjálfun Vals.

Liðinu hefur ekki gengið vel 
undir stjórn Atla og hefur aðeins 
unnið tvo leiki af níu í deildinni. 
Alls hafa fimm tapast.

„Atli klárar tímabilið, það 

er alveg klárt,“ sagði Börkur. 
„Hann hefur hjálpað okkur mikið 
að endurskipuleggja afreksstefnu 
fótboltans upp á nýtt og við höfum 
notað helling af því sem hann 
hefur komið með í félagið. Við 
munum byggja á því til framtíð-
ar og félagið mun skilja við Atla 
í góðu.“

Atli sagði í samtali við vef-
miðilinn fótbolti.net í gær að 

hann stefndi að því að koma 
sér að hjá félagi erlendis í 

haust. Ef það gengi ekki 
eftir kæmi hann aftur til 
Íslands. - esá

Valsmenn leita að eftirmanni Atla Eðvaldssonar:

Atli verður ekki áfram

ATLI EÐVALDS-
SON Hefur átt 
erfitt sumar með 
Valsmönnum.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Tólf leikmenn Pepsi-deildar karla hafa gefið 6 stoðsendingar eða fleiri í sumar:

Matthías hefur gefið flestar

9 STOÐSEND-
INGAR Matthí-
as Vilhjálmsson 
hefur spilað félaga sína 
uppi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁNHÖFÐABAKKA 9 ·  110 REYKJAVÍK ·  WWW.VERBUD.IS

Opið hús í dag
laugardag kl. 11 - 17

Verbúð – Skrifstofuathvarf býður uppá heildarlausnir fyrir minni fyrirtæki.
Vönduð skrifstofuaðstaða búin allri nútímatækni á besta stað í Reykjavík.
Hvort sem þú ert með nýstofnað fyrirtæki, þarft að stækka eða minnka skrifstofuna,
ert að vinna að verkefni eða vantar tímabundna aðstöðu fyrir erlenda samstarfsaðila. 
Við höfum lausnina fyrir þig. Fullbúin fundarherbergi með skjávarpa og fjarfunda- 
búnaði. Móttaka, póstþjónusta, símsvörun og fullkomið IP símkerfi.

Skrifstofuaðstaða frá 14.900 kr. á mánuði. 
Kynntu þér málið á www.verbud.is

Ertu á vergangi?
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FÓTBOLTI Um helgina fara fram 
undanúrslitin í VISA-bikarkeppni 
karla. Í dag mætast lið Fram 
og KR og á morgun Keflavík og 
Breiðablik. Báðir leikir fara fram á 
Laugardalsvelli og hefjast klukkan 
16.00.

Þessi fjögur lið eiga það sameig-
inlegt að bikarkeppnin er þeirra 
besti möguleiki til að vinna titil 
í sumar enda er FH búið að hafa 
mikla yfirburði í keppninni um 
Íslandsmeistaratitilinn.

Reyndar á KR eitt þessara liða 
enn möguleika á að hrifsa þann titil 
af FH þó ef til vill séu þeir ekki 
margir sem reikna með því að það 
takist enda lítið eftir af mótinu.

„Þó svo að nú muni fimm stig-
um á FH og KR erum við ekki að 
hugsa um neitt annað en að klára 
okkar leiki. Við getum ekki verið 
að velta okkur upp úr því hvort FH-
ingar misstígi sig í lokaleikjunum,“ 
segir Grétar Sigfinnur Sigurðar-
son, fyrirliði KR. „Sumarið hefur 
verið nokkuð gott hjá okkur en það 
gæti fljótt breyst ef við klúðrum 
þessum lokaleikjum okkar. Sum-
arið gæti að sama skapi orðið frá-
bært og vonum við það besta í þeim 
efnum.“

Löng bið eftir titli
KR og Fram áttust nýverið við í 
deildinni og þá vann KR 3-1 sigur 
eftir að hafa verið 1-0 undir í hálf-
leik. Síðast þegar þessi lið mættust 
á Laugardalsvellinum vann Fram 
hins vegar glæstan 3-0 sigur.

„Það var einn okkar besti leik-
ur í sumar og vonandi náum við að 
fylgja honum eftir,“ segir Kristján 
Hauksson, leikmaður Fram. „Ann-
ars á ég von á góðum leik enda hafa 
bæði lið verið á góðu skriði. Það er 
þó langt síðan Fram vann titil og 
sú bið er vonandi bráðum á enda,“ 
bætir Kristján við en Fram varð 
síðast bikarmeistari árið 1989 og 
Íslandsmeistari ári síðar.

Keflvíkingurinn Hólmar Örn 

Rúnarsson neitar því ekki að gengi 
hans manna í deildinni í sumar 
hafi valdið leikmönnum vonbrigð-
um. „Við vildum fá meira úr deild-
inni en vonandi náum við að enda 
sumarið á jákvæðum nótum – að 
vinna síðustu leiki okkar í deild-
inni og vonandi bikarinn líka,“ 
segir Hólmar. 

Keflavík á aðeins möguleika á 
að ná fjórða sæti deildarinnar og 
dugar það alla jafna ekki til að 
komast í Evrópukeppnina. „Það er 
því enn meiri hvatning fyrir okkur 
að vinna í bikarnum. Við teljum 
okkur tilbúna í þennan slag gegn 
Blikum enda búnir að æfa vel síðan 
við spiluðum við Fjölni. Það er ekk-
ert volæði í leikmannahópnum þó 

að gengið hafi verið misjafnt og 
það er engin spurning að við ætlum 
að leggja allt í þennan leik.“

Pissum ekki á nútíðina
Ólafur Kristjánsson, þjálfari Blika, 
á von á fjörugum leik enda hafa leik-
ir liðanna í deildinni í sumar verið 
markaleikir. Þeim fyrri lauk með 4-
4 jafntefli í Kópavoginum og síðar 
unnu Blikar glæsilegan 3-0 sigur í 
Keflavík.

„Þetta eru tvö lið sem sækja allt-
af til sigurs og leikir þeirra eru því 
yfirleitt mjög skemmtilegir,“ segir 
Ólafur.

Breiðablik hefur aldrei orðið bik-
armeistari karla en einu sinni kom-
ist í úrslitaleikinn. Það var árið 1971 

en þá tapaði liðið fyrir Víkingi sem 
þá lék í gömlu 2. deildinni.

Ólafur segir sína leikmenn lítið 
velta sögunni fyrir sér. „Flestir 
voru ekki fæddir fyrr en um tuttugu 
árum síðar. En auðvitað vilja allir 
ná í titil hvort sem það er sögunn-
ar vegna eða ekki. Keflvíkingar eru 
með sterka bikarhefð og urðu síðast 
meistarar fyrir þremur árum. Sagan 
er því líklega á þeirra bandi.“

Ólafur segist reyna að kenna 
sínum mönnum að hugsa bara um 
næsta leik. „Það stendur einhvers 
staðar að ef þú sért með aðra löppina 
í fortíðinni og hina í framtíðinni þá 
pissir þú á nútíðina. Við einbeitum 
okkur því að núinu.“ 
 eirikur@frettabladid.is

Bjarga sumrinu í bikarkeppninni
Öll þau fjögur lið sem eru komin í undanúrslit VISA-bikarkeppni karla og mætast nú um helgina eiga það 
sameiginlegt að vilja gera það besta sem hægt er úr sumrinu með því að vinna bikarinn eftirsótta.

VERÐA Í ELDLÍNUNNI Frá vinstri eru Keflvíkingurinn Hólmar Örn Rúnarsson, Blikinn Kári Ársælsson, KR-ingurinn Grétar Sigfinnur 
Sigurðarson og Kristján Hauksson, leikmaður Fram. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Mikil barátta verður um 
gullskóinn í Pepsi-deild kvenna 
í síðustu tveimur umferðunum. 
Eftir leiki 16. umferðar eru Vals-
arinn Kristín Ýr Bjarnadóttir og 
Þórsarinn Rakel Hönnudóttir 
efstar og jafnar með 20 mörk. 
Mateja Zver úr Þór/KA kemur 
síðan næst með aðeins einu 
marki minna.

Margrét Lára Viðarsdóttir 
hefur einokað gullskóinn undan-
farin fimm sumur en hún varð 
markadrottning deildarinn-
ar frá 2004 til 2008. Nú er hins 
vegar komið að einhverri ann-
arri og má búast við að Valur og 
Þór/KA spili upp á þær Kristínu, 
Rakel og Mateju í næstu tveimur 
leikjum.

Það var líklega þannig í síðasta 
leik norðanstúlkna. Mateja og 
Rakel skoruðu nefnilega saman 

öll níu mörk Þór/KA í 9-0 stór-
sigri á Keflavík. Mateja skoraði 
fyrstu fimm mörkin og Rakel 
skoraði síðan hin fjögur mörkin.

Kristín Ýr Bjarnadóttir og 
Valskonur þurfa aðeins tvö stig 
til að tryggja sér Íslandsmeist-
aratitilinn fjórða árið í röð en 

liðið á eftir að mæta Keflavík 
á heimavelli og Aftureldingu/
Fjölni á útivelli. Kristín Ýr hefur 
aldrei skorað fleiri mörk á einu 
tímabili en hún hafði áður skorað 
mest tólf mörk sumarið 2004.

Þór/KA er í baráttunni um 
annað sætið og á enn tölfræði-
lega möguleika á Íslandsmeist-
aratitlinum. Liðið á eftir að spila 
við Aftureldingu/Fjölni á heima-
velli og KR á útivelli. 

Rakel jafnaði sinn besta árang-
ur með því að skora sitt 20. mark 
í síðasta leik en hún fékk silfur-
skóinn í fyrra þegar hún skoraði 
20 mörk í 17 leikjum.

Næsta umferð í deildinni fer 
fram á mánudaginn en baráttan 
um gullskóinn endar þó örugg-
lega ekki fyrr en í lokaumferð-
inni, sem fer ekki fram fyrr en 
27. september. - óój

Kristín Ýr Bjarnadóttir og Rakel Hönnudóttir eru markahæstar í Pepsi-deild kvenna:

Mikil barátta um gullskóinn

JAFNAR Rakel (til vinstri) og Kristín  Ýr.

HANDBOLTI Fram stendur vel að 
vígi fyrir seinni leik sinn gegn 
hollenska liðinu Fiqas Aalsmeer 
í 1. umferð EHF-keppninnar sem 
fram fer í dag kl. 14 í Framhús-
inu. Fram vann 30-23 sigur í 
fyrri leiknum. 

Leikurinn í dag er liður í 
„stóra“ Framdeginum og því er 
aðgangur á leikinn ókeypis og 
fólk sérstaklega hvatt til þess að 
fjölmenna og styðja við bakið á 
strákunum. - óþ

1. umferð EHF-keppninnar:

Fram mætir 
Fiqas Aalsmeer

BARÁTTA Framarar standa vel að vígi 
fyrir seinni leik sinn í 1. umferð EHF-
keppninnar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Eskfirðingurinn Valur 
Fannar Gíslason hefur framlengt 
samning sinn við Fylki um tvö ár 
eða til loka árs árið 2011. Hinn 32 
ára gamli Valur Fannar er fyr-
irliði Fylkis en liðið hefur komið 
skemmtilega á óvart í sumar eftir 
miklar hræringar í leikmanna-
hópi liðsins fyrir tímabilið. Valur 
Fannar hefur leikið frábærlega 
með liðinu og verið stoð og stytta 
í varnarleiknum auk þess að vera 
iðinn við markaskorun en hann er 
nú þegar kominn með sex mörk í 
Pepsi-deildinni.  - óþ  

Valur Fannar Gíslason:

Hefur fram-
lengt við Fylki

VALUR FANNAR Hefur framlengt samn-
ing sinn við Fylki út árið 2011.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

FÓTBOLTI Stöð 2 Sport mun sýna 
frá leikjum Eiðs Smára og félaga 
í AS Monaco í vetur. Fyrsti leik-
urinn verður á dagskrá á sunnu-
dag þegar Paris St. Germain 
kemur í heimsókn en leikurinn 
hefst kl. 19.  - óþ

Franski boltinn á Stöð 2 Sport:

Eiður Smári í 
beinni í vetur

FÓTBOLTI Boltinn byrjar að rúlla á 
ný í ensku úrvalsdeildinni í dag 
eftir landsleikjahlé og að vanda er 
boðið upp á marga áhuga-
verða leiki. Chelsea, Tot-
tenham og Manchester 
City hafa unnið alla leiki 
sína til þessa í deildinni 
en City hefur aðeins 
leikið þrjá leiki á meðan 
Lundúnafélögin hafa 
leikið fjóra leiki. 

Chelsea á fyrir fram 
ályktað þægilegasta 
leikinn af þessum þrem-

ur félögum þegar það 
heimsækir Stoke, á 
meðan Tottenham 
fær Manchester 
United í heimsókn 
og City tekur á 
móti Arsenal.

Englands-
meistararnir 
í United gætu 
endurheimt 
Rio Ferdinand 
úr meiðslum 
fyrir leikinn en 

Tottenham vonast að sama skapi til 
þess að Heurelho Gomes, Sebasti-
en Bassong og Jermaine Jenas séu 
leikfærir að nýju. Ledley King er 
aftur á móti tæpur fyrir leikinn. 

Það kemur ef til vill ekki mjög 
á óvart að tölfræðin er á bandi 
United fyrir leikinn en Tottenham 
hefur ekki unnið United í deildar-
leik síðan árið 2001, fyrir sextán 
leikjum. 

„Tottenham hefur byrjað tíma-
bilið frábærlega þannig að við 
eigum von á mjög erfiðum leik. 
Sigur okkar gegn Arsenal hjálpaði 
okkur hins vegar mikið,“ sagði Sir 
Alex Ferguson hjá United.

Manchester City fær sitt fyrsta 
alvöru próf á þessu tímabili þegar 
Arsenal kemur í heimsókn en leik-
urinn markar einnig fyrsta skipt-
ið sem Emmanuel Adebayor og 
Kolo Toure mæta sínum gömlu liðs-
félögum eftir samanlagt 41. milljón 
punda félagaskipti sín frá Arsenal 
í sumar. Adebayor hefur byrjað 
tímabilið af miklum krafti og skor-
að þrjú mörk í leikjunum þremur.

Þá fær Liverpool í dag heimsókn 
frá Jóhannesi Karli Guðjónssyni 
og félögum í Burnley sem eru sýnd 
veiði en ekki gefin. Manchester 
United og Everton geta vottað um 
það. - óþ

Átta leikir fara fram í ensku úrvalsdeildinni í dag en sex efstu lið deildarinnar mætast þá innbyrðis:

Fyrsta alvöruprófið fyrir City-liðið

ADEBAYOR Mætir 
sínum gömlu liðs-
félögum í Arsenal í 
dag. NORDIC PHOTOS/GETTY

á amerískum dögum
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SUNNUDAGSKVÖLD

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1

10.10 Jonathan Creek 11.00 Jonathan 
Creek 11.50 Dalziel and Pascoe 12.40 
Dalziel and Pascoe 13.30 My Family 
14.00 My Family 14.30 My Family 15.00 
Never Better 15.30 Never Better 16.00 
Never Better 16.30 Doctor Who 17.15 
Doctor Who 18.00 Hotel Babylon 18.55 
Jonathan Creek 19.55 No Heroics 20.20 
No Heroics 20.45 No Heroics 21.10 No 
Heroics 21.35 No Heroics 22.00 Doctor 
Who 22.45 Doctor Who 23.30 Hotel 
Babylon 

11.10 Sugar Rush 11.30 Hjerteflimmer 
Classic 12.00 Gudstjeneste i DR Kirken 
12.45 P. S. Kroyer - Sikken fest 13.45 Kong 
Salomons miner 15.10 For Blekingegade 
15.30 Vores store verden 16.00 Det 
Konservative Folkepartis landsmode 
16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 
17.00 OBS 17.05 Michael Palin i det 
nye Europa 18.00 Blekingegadebanden 
19.00 21 Sondag 19.40 SportNyt med 
SAS liga 20.05 Lewis 21.40 Napoleon 
23.10 Seinfeld 

17.00 Græðlingur 

17.30 Reykjavík – Ísafjörður

18.00 Neytendavaktin 

18.30 Óli á Hrauni 

19.00 Reykjavík – Ísafjörður

19.30 Eldum íslenskt 

20.00 Hrafnaþing

21.00 Í kallfæri 

21.30 Maturinn og lífið 

22.00 Hrafnaþing 

23.00 Reykjavík – Ísafjörður

23.30 Græðlingur  

11.35 Bjornsons Roma 12.00 Salto, salm-
iakk og kaffe 13.45 Norsk attraksjon 14.15 
De ukjente 15.15 Nordisk gudstjeneste fra 
Finland 16.00 Alba og Adam 16.25 Tryll 
natten inn - godnattsang 16.30 Newton 
17.00 Sondagsrevyen 17.45 Sportsrevyen 
18.05 Elixir 18.35 Yellowstone - historier 
fra villmarka 19.25 Mysterier med George 
Gently 21.00 Kveldsnytt 21.20 NM-rally 
21.50 De ukjente 22.45 Oppskrift for 
framtiden 23.45 Svisj gull 

08.00 Morgunstundin okkar  
Friðþjófur forvitni, Lítil prinsessa, 
Geirharður Bojng Bojng, Elli eld-
fluga, Gló magnaða, Sígildar teikni-
myndir, Stjáni, Einu sinni var... Jörðin 
og Landið mitt.

10.35 Popppunktur  (e)

11.35 Helgarsportið  (e)

12.30 Silfur Egils  

13.50 Saga U2 hjá BBC  (e)

14.45 U2 á tónleikum  (e)

15.40 Bikarkeppnin í fótbolta 
 Bein útsending frá leik Keflavíkur og 
Breiðabliks í undanúrslitum Visa-bik-
ars karla á Laugardalsvelli.

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Stundin okkar  (e)

18.26 Pip og Panik  (P.I.P) 
(13:13) (e)

18.30 Ólympíuleikarnir mínir 

18.45 Skoppa og Skrítla  (5:8) 
(e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Út og suður  Gísli Einars-
son fer um landið og heilsar upp á 
forvitnilegt fólk. 

20.05 Gróðabragð  (Scalp) (8:8) 
Franskur myndaflokkur um unga 
konu sem situr uppi með miklar 
skuldir eftir að maðurinn hennar 
fyrirfer sér. 

20.55 Frelsi og ást  (Szabad-
ság, szerelem) Ungversk bíómynd 
frá 2006. Á Ólympíuleikunum í 
Melbourne 1956 mættust Ung-
verjar og Sovétmenn í blóðugustu 
sundknattleiks viðureign sögunnar. Á 
sama tíma réðust skriðdrekasveitir 
sovéthersins inn í Búdapest. 

22.55 Silfur Egils  (e)

00.15 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

13.00 World Cup of Pool 2008 
 (e)

13.50 Dynasty  (48:88) (e)

14.40 Dynasty  (49:88) (e)

15.30 America’s Funniest 
Home Videos  (26:48) (e)

15.55 Yes Dear  (1:15) (e)

16.20 What I Like About You 
 (e)

16.45 Style Her Famous 
 (19:20) (e)

17.15 Design Star  (7:9) (e)

18.05 She’s Got the Look  (1:6) 
Þáttaröð þar sem lífsreyndar og 
þroskaðar konur sem fá að sýna sig 
og sanna. Aldurstakmarkið er 35 
ára. (e)

18.55 Bachelorette  (9:12) 
Bandarísk raunveruleikasería þar 
sem ung og einhleyp kona fær 
tækifæri til að finna draumaprinsinn 
í hópi myndarlegra piparsveina. (e)

19.45 America’s Funniest 
Home Videos  (27:48) Fjölskyldu-
þáttur þar sem sýnd eru fyndin 
myndbrot sem venjulegar fjölskyldur 
hafa fest á filmu. 

20.10 Robin Hood  (13:13) Bresk 
þáttaröð fyrir alla fjölskylduna um 
hetjuna Hróa hött, útlagann sem 
rænir þá ríku til að gefa hinum fá-
tæku. 

21.00 Law & Order: Special 
Victims Unit  (1:19) Bandarísk 
sakamálasería um sérdeild lögregl-
unnar í New York sem rannsakar 
kynferðisglæpi. Í fyrsta þættinum 
rannsaka Benson og Stabler mis-
notkun á barni og komast að því 
að móðir barnsins á við fjölmörg 
vandamál að stríða. 

21.50 Harper’s Island  (1:13) 
Glæný og hörkuspennandi þáttaröð 
sem fær hárin til að rísa. Ekki við 
hæfi barna.

22.40 Secret Diary of a Call 
Girl  (e)

23.10 Murder  (10:10) (e)

00.00 PA´s  (1:6) (e)

01.00 Pepsi MAX tónlist

11.30 Här är ditt liv 13.00 Tv-pucken 
2009 15.05 Friidrott. Världscupfinalen 
Thessaloniki 16.00 Rapport 16.10 
Regionala nyheter 16.15 Cranford 17.10 
Svenska komedienner 17.20 Förrädarna 
17.30 Rapport 17.55 Regionala nyh-
eter 18.00 Friidrott. Världscupfinalen 
Thessaloniki 18.30 Sportspegeln 19.15 
Mannen under trappan 20.00 En hjärnas 
födelse och död 20.30 Människans resa 
21.00 Andra Avenyn 21.45 Kommissarie 
Barclay 22.45 Stephen Fry. Att leva med 
hiv 23.45 Elvis Costello med gäster 

11.15 The Doctors Spjallþættir 
framleiddir af Opruh Winfrey þar 
sem læknar veita aðgengilegar og 
gagnlegar upplýsingar um  heilsu-
farsmál.

12.00 The Doctors 

12.45 The Doctors 

13.30 The Doctors 

15.00 Oprah 

15.45 Doctors (25:25) 

16.15 Doctors (1:25) 

16.45 Doctors (2:25) 

17.15 Doctors (3:25) 

17.45 Doctors (4:25)

18.15 Seinfeld (22:22) 

18.40 Seinfeld (1:24) 

19.05 Seinfeld (1:5)

19.30 Seinfeld (2:5)

20.00 America‘s Got Talent 
(15:20) Leitin að sönnu hæfileika-
fólki heldur áfram. 

21.20 America‘s Got Talent (16:20) 

21.45 Auddi og Sveppi Auddi og 
Sveppi eru mættir aftur hressari og 
uppátækjasamari en nokkru sinni fyrr 
í gamanþætti þar sem allt er leyfilegt.

22.15 ET Weekend 

23.05 Seinfeld (22:22) 

23.30 Seinfeld (1:24)

23.55 Seinfeld (1:5)

00.20 Seinfeld (2:5) 

00.45 The O.C. 2 (11:24) 

01.30 Sjáðu 

02.35 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

> Mariska Hargitay
„Í fyrsta sinn sem ég heyrði drenginn 
minn gráta fannst mér eins og ég hefði 
beðið eftir honum allt mitt líf.“ 
Hargitay fer með hlutverk lögreglu-
konunnar Oliviu Benson í þættinum 
Law & Order: Special Victims Unit. Í 
kvöld kl. 21.00 byrjar Skjár einn að 
sýna nýja seríu. Stöð 2 Sport hefur tryggt sér sýningarréttinn á leikjum 

franska liðsins Mónakó í vetur en Eiður Smári Guð-
johnsen gekk í raðir liðsins nú fyrir skömmu. Mónakó 
er eitt af stórveldunum í franska boltanum en árið 
2004 lék liðið til úrslita í Meistaradeild Evrópu þar 
sem það beið lægri hlut fyrir Porto. Franska deildin 
er talin ein sú sterkasta í heiminum í dag og því er 
það hvalreki fyrir knattspyrnuáhugamenn að geta séð 
Eið Smára Guðjohnsen með Mónakó á Stöð 2 Sport í 
vetur. Fyrsti leikur Eiðs Smára er stórleikur á heimavelli 
þegar PSG, eitt af fornfrægari liðum Frakklands, kemur 
í heimsókn og verður að sjálfsögðu sýnt beint frá leikn-
um á Stöð 2 Sport í kvöld. 

STÖÐ 2 SPORT KL. 18.55

Mónakó – Paris Saint-Germain

Ný þáttaröð sem fær hárin til að rísa. 
Abby Mills flytur burt af eyju eftir að 
óður morðingi myrðir móður hennar 
og aðra eyjarskeggja. Hún snýr aftur 
til eyjunnar til að vera viðstödd 
brúðkaup vinar síns en fljótlega 
breytist dvölin á eyjunni í martröð. 
Brúðkaupsgestir eru myrtir einn af 
öðrum og engum er óhætt. Í hverjum 
þætti fækkar í hópnum og það veit 
enginn hver er morðinginn. Þátturinn 
er stranglega bannaður börnum. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Harper‘s Island - NÝTT
SkjárEinn kl. 21.50

▼

08.00 Apartment 12 

10.00 Nancy Drew 

12.00 Teenage Mutant Ninja

14.00 The Murder of Princess 
Diana 

16.00 Nancy Drew 

18.00 The Ant Bully Teiknimynd 
um Lucas sem er 10 ára og á óút-
skýranlegan hátt skreppur saman og 
verður á stærð við maur.

20.00 Jesse Stone: Night 
Passage Löggæslumaðurinn Jesse 
Stone flutti í lítinn smábæ og bjóst 
við rólegheitum en flækist inn í hvert 
glæpamálið af öðru.
22.00 This Girl‘s Life 
00.00 Talladega Nights 
02.00 Hot Fuzz 
04.00 The Sentinel 
06.00 Shopgirl 

07.40 Getafe - Barcelona Út-
sending frá leik í spænska boltanum. 

09.20 Espanyol - Real Madrid Út-
sending frá leik í spænska boltanum. 

11.00 F1: Við rásmarkið Hitað 
upp fyrir komandi keppni.

11.30 F1: Ítalía Bein útsending frá 
Formúlu 1 kappakstrinum á Ítalíu.

14.10 FH - ÍBV Bein útsending frá 
leik í Pepsí-deild karla í knattspyrnu.

16.25 F1: Við endamarkið Gunn-
laugur Rögnvaldsson og sérfræðingar 
skoða keppnina gaumgæfilega.

16.55 PGA Tour 2009 Útsending 
frá BMW Championship mótinu í golfi.

18.55 Mónakó – Paris Saint-
Germain Bein útsending frá leik í 
frönsku úrvalsdeildinni. 

21.00 PGA Tour 2009 Bein út-
sending frá BMW Championship 
mótinu í golfi.

22.00 Pepsimörkin 

23.00 F1: Við endamarkið

23.25 FH - ÍBV

01.15 Pepsimörkin

07.50 Mörk dagsins Allir leikir 
dagsins í ensku úrvalsdeildinni skoð-
aðir. 

08.30 Liverpool - Burnley Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

10.10 Mörk dagsins 

10.50 Birmingham - Aston Villa 
Bein útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.

13.00 Blackburn - Wolves Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

14.40 Premier League World 
Enska úrvalsdeildin skoðuð frá 
ýmsum hliðum.

15.05 Fulham - Everton Bein út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.10 Tottenham - Man. Utd Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

18.55 Man. City - Arsenal Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.40 Birmingham - Aston 
Villa Útsending frá leik í ensku úr-
valsdeildinni.

22.25 Fulham - Everton Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
Lalli Lalli, Þorlákur og Boowa and 
Kwala.

07.40 Algjör Sveppi Sveppi sýnir 
teiknimyndirnar Svampur Sveinsson, 
Hvellur keppnisbíll, Doddi, Könnuð-
urinn Dóra, Diego og margar fleiri.

10.10 Ratatouille 

12.00 Nágrannar 

12.20 Nágrannar 

12.40 Nágrannar 

13.00 Nágrannar 

13.20 Nágrannar 

13.45 Chuck (1:22)

14.30 Beauty and the Geek 
(7:10) 

15.20 Monk (1:16)

16.05 How I Met Your Mother 
(14:20) 

16.30 My Name Is Earl (15:22)

16.55 Oprah 

17.40 60 mínútur 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.55 Íþróttir 

19.02 Veður 

19.10 Réttur (6:6) Leikin spennu-
þáttaröð sem gerist í rammíslenskum 
heimi lagaflækna og glæpa. 

19.55 Back to You (14:17) Gaman-
þáttur um sjálfumglaðan fréttalesara 
og skrautlegt samband hans við 
barnsmóður sína og fyrrum kærustu. 

20.20 Monk (12:16) Einkaspæjar-
inn og sérvitringurinn Adrien Monk 
heldur áfram að aðstoða lögregluna 
við lausn undarlegra sakamála sem 
flest hver eru æði kómísk þótt glæpir 
séu auðvitað alltaf dauðans alvara.

21.05 Numbers (9:23) Fimmta 
þáttaröðin í vönduðum spennu-
flokki um tvo ólíka bræður sem sam-
eina krafta sína við rannsókn flókinna 
sakamála. Sá eldri, Don er varðstjóri 
hjá FBI en sá yngri, Charlie er stærð-
fræðiséní.

21.50 Lie to Me (12:13) 

22.35 The 4400 (5:13) 

23.20 NCIS (5:19)

00.05 60 mínútur 

00.50 The Apartment 

02.50 Shark Swarm 

04.10 Shark Swarm 

05.30 Fréttir
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13.50 Man. City – Arsenal, 
beint   STÖÐ 2 SPORT2

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

19.35 America‘s Got Talent  
 STÖÐ 2

19.35 U2 á tónleikum   
 SJÓNVARPIÐ

20.00 Ástríður   STÖÐ 2 EXTRA

20.35 Yes Dear - NÝTT   
 SKJÁR EINN

STÖÐ 2

18.00 Hrafnaþing 

19.00 Reykjavík – Ísafjörður

19.30 Græðlingur 

20.00 Hrafnaþing 

21.00 Græðlingur 

21.30 Reykjavík – Ísafjörður

22.00 Neytendavaktin 

22.30 Óli á hrauni 

23.00 Reykjavík – Ísafjörður

23.30 Eldum íslenskt 

00.00 Hrafnaþing 

08.00 Morgunstundin okkar  Pálína, 
Skellibær, Sögustund með Mömmu Mars-
ibil, Bangsímon og vinir hans, Tóti og Patti, 
Ólivía, Sögurnar okkar, Elías knái,  Fræknir 
ferðalangar, Skúli skelfir og Hrúturinn Hreinn.

10.30 Leiðarljós  (e)

11.10 Leiðarljós  (e)

12.00 Helgarsportið  (e)

12.55 Kastljós  (e)

13.35 Kiljan  (e)

14.25 Út og suður  (e)

14.55 Lincolnshæðir  (18:23) 

15.40 Bikarkeppnin í fótbolta  Bein út-
sending frá leik Fram og KR í undanúrslitum 
Visa-bikars karla á Laugardalsvelli.

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Popppunktur  (e)

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 U2 á tónleikum  (U2=BBC) 
Upptaka frá tónleikum írsku hljómsveitar-
innar U2 á þaki húss breska ríkisútvarpsins, 
BBC, fyrr á árinu.

20.30 Golfkeppni allra tíma  (The 
Greatest Game Ever Played) Bandarísk bíó-
mynd frá 2005. 

22.30 Skuggar fortíðar  (The Bourne 
Supremacy) Bandarísk spennumynd frá 
2004. Aðalhlutverk:  Matt Damon, Franka 
Potente, Brian Cox og Julia Stiles. (e)

00.15 Fimmtán ára  (Quinceañera) 
Bandarísk bíómynd frá 2006. (e)

01.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

13.00 Rachael Ray  (e)

13.45 Dynasty  (46:88) (e)

15.25 All of Us  (22:22) (e)

15.55 America’s Funniest Home 
Videos  (24:48) (e)

16.45 Kitchen Nightmares  (3:12) (e)

17.35 The Contender Muay Thai  (e)

18.25 Family Guy  (15:18) (e)

18.50 Everybody Hates Chris  (e) 

19.15 Welcome to the Captain  (e)

19.45 America’s Funniest Home 
Videos  (26:48) 

20.10 What I Like About You  (17:24) 
Bandarísk gamansería um tvær ólíkar systur 
í New York. 

20.35 Yes Dear - NÝTT   (1:15) Banda-
rísk gamansería um grallaraspóana Greg 
og Jimmy sem eru giftir systrunum Kim og 
Christine. 

21.00 According to Jim  (8:18) Banda-
rísk gamansería með Jim Belushi í aðalhlut-
verki. (e)

21.25 Flashpoint  (7:12) Spennandi 
þáttaröð um sérsveit lögreglunnar. (e)

22.15 Tribute  Ný rómantísk spennu-
mynd sem byggð er á metsölubók eftir 
Noru Roberts.  Aðalhlutverkin leika Brittany 
Murphy og Jason Lewis. (e)

23.45 World Cup of Pool 2008  (e)

00.35 Murder  (10:10) (e)
01.25 Penn & Teller: Bullshit  (e)
01.55 Penn & Teller: Bullshit  (e)
02.25 Pepsi MAX tónlist

08.00 Revenge of the Nerds 

10.00 She‘s the One 

12.00 Charlotte‘s Web 

14.00 Revenge of the Nerds 

16.00 She‘s the One 

18.00 Charlotte‘s Web 

20.00 Confetti Gamanmynd um þrjú pör 
sem taka þátt í keppni um frumlegasta brúð-
kaup ársins.

22.00 Superman Returns 

00.30 Borat 

02.00 The Bone Collector

04.00 Children of the Corn 6 

06.00 Jesse Stone: Night Passage 

08.25 F1: Ítalía – Æfingar 

08.55 F1: Ítalía – Æfingar 

10.00 PGA Tour 2009: Hápunktar

10.50 Inside the PGA Tour 2009 

11.15 F1: Við rásmarkið 

11.45 F1: Ítalía – Tímataka 

13.20 Meistaradeild Evrópu: Frétta-
þáttur 

13.55 Kraftasport 2008  Hálandaleikarnir.

14.30 10 Bestu: Pétur Pétursson

15.20 La Liga Report Hitað upp fyrir leiki 
helgarinnar í spænska boltanum. 

15.55  Getafe - Barcelona Bein útsend-
ing frá leik í spænksa boltanum. 

17.55 Espanyol - Real Madrid Bein út-
sending frá leik í spænska boltanum. 

20.00 PGA Tour 2009  Bein útsending frá 
BMW Championship mótinu í golfi.

22.00 Ultimate Fighter 
22.45 UFC Unleashed 

23.30 Poker After Dark 

08.35 Liverpool - Aston Villa Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

10.20 Premier League World 

10.50 PL Classic Matches Liverpool - 
Blackburn, 1994. 

11.20 PL Classic Matches Southampton 
- Liverpool, 2000. 

11.50 PL Classic Matches Tottenham - 
Southampton, 1999. 

12.20 PL Classic Matches Tottenham - 
Man. Utd, 2001.

12.50 PL Classic Matches Tottenham - 
Manchester Utd 

13.20 Premier League Preview 

13.50 Man. City - Arsenal Bein út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni. Sport 
3. Liverpool - Burnley Sport 4. Stoke - Chel-
sea Sport 5. Portsmouth - Bolton Sport 6. 
Wigan - West Ham

16.20 Tottenham - Man. Utd Bein út-
sending frá leik Utd í ensku úrvalsdeildinni.

18.30 Mörk dagsins 

19.10 Leikur dagsins 

20.55 Mörk dagsins 

21.35 Mörk dagsins

22.15 Mörk dagsins 

22.55 Mörk dagsins 

23.35 Mörk dagsins 

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Kalli á þak-
inu, Refurinn Pablo og Sumardalsmyllan.

08.00 Algjör Sveppi Boowa and Kwala, 
Svampur Sveinsson, Könnuðurinn Dóra, 
Strumparnir, Maularinn, Kalli litli Kanína og 
vinir, Ofuröndin og Krakkarnir í næsta húsi.

11.35 Risaeðlugarðurinn 

12.00 Bold and the Beautiful 

12.20 Bold and the Beautiful

12.40 Bold and the Beautiful 

13.00 Bold and the Beautiful

13.20 Bold and the Beautiful 

13.45 The Apprentice (7:14)

14.35 Supernanny (6:20) 

15.25 You Are What You Eat (8:18) 
Doktor Gillian McKeith er sérfræðingur 
á  sviði mataræðis og hjálpar fólki sem er 
komið í ógöngur.

15.55 Auddi og Sveppi  Auddi og Sveppi 
eru mættir aftur hressari og uppátækjasam-
ari en nokkru sinni fyrr í gamanþætti þar 
sem allt er leyfilegt.

16.40 Ástríður (4:12) Rómantísk gaman-
þáttaröð um unga konu sem á erfitt með að 
fóta sig í hörðum heimi viðskiptalífsins og 
gengur enn verr á vegi ástarinnar. 

17.15 ET Weekend Fremsti og frægasti 
þáttur í heimi þar sem allt það helsta sem 
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins 
er tíundað á hressilegan hátt.

18.00 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir 
eru að koma út og hverjar aðalstjörnurnar 
eru. Ómissandi þáttur fyrir alla kvikmynda-
áhugamenn.

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.45 Íþróttir 

18.52 Lottó 

19.00 Veður 

19.05 Ísland í dag - helgarúrval 

19.35 America‘s Got Talent (15:20) 
Leitin að sönnu hæfileikafólki er hafin enn 
á ný. Líkt og síðast eru dómarar þau David 
Hasselhoff, Piers Morgan og Sharon Os-
bourne.

20.55 America‘s Got Talent (16:20)

21.20 There Will Be Blood Óskarsverð-
launamynd með Daniel Day-Lewis, Martin 
Stringer og Kevin J. Connor í aðalhlutverkum. 

23.55 Mission: Impossible 3

02.00 The Dust Factory 

03.40 Bring It On: All or Nothing 

05.15 Ástríður (4:12) 

05.40 Fréttir 

> Brittany Murphy
„Ég tek sjálfa mig aldrei alvarlega 
svo hvers vegna ætti ég að taka 
Hollywood alvarlega?“ 
Murphy fer með aðalhlutverkið í 
kvikmyndinni Tribute sem Skjár einn 
sýnir kl. 22.15 í kvöld. 

▼

▼

▼

▼

RÚV hefur sýnt fádæma kænsku við að selflytja 
vinsæla sjónvarpsþætti af öðrum íslenskum 
sjónvarpsstöðvum yfir í dagskrána sína síðustu 
misserin, og hefur þessi nýlendustefna fyrst 
og fremst beinst að Skjá einum. Sigtið með 
Frímanni Gunnarssyni, Popppunktur og Silfur 
Egils slitu allir barnsskónum á Skjá einum 
en hafa nú hreiðrað um sig í sjónvarpi allra 
landsmanna. Silfrið hafði reyndar viðkomu á 
Stöð 2 og Nýju fréttastöðinni í millitíðinni og 
má teljast ótrúlegt að RÚV hafi ekki enn séð 
hag sinn í að endurskapa fleiri þætti úr ranni 
NFS sálugu.

Næsta rökrétta skref hjá dagskrárstjóra RÚV hlýtur að vera að 
hefja á ný sýningar á flaggskipi NFS, sem fékk mikið rými í dagskrá 
stöðvarinnar á sínum tíma; Séð af þaki Orkuveitunnar. Þessi 
dagskrárliður naut mikilla vinsælda og skyldi í raun engan undra. 
Hvern hefur ekki dreymt um að sitja í makindum sínum á þaki 

Orkuveitunnar og virða fyrir sér allt það fjöl-
marga sem höfuðborgin hefur upp á að bjóða, 
það er að segja allt það sem sést af þaki Orku-
veitunnar? Vetur, sumar, vor og haust; ávallt var 
hægt um vik að klippa yfir á hina hundtryggu 
myndavél á þakinu, sem gerði engar tilraunir til 
að fegra það sem hún sá. Heiðarlegri dagskrár-
gerð í sjónvarpi er vandfundin.

RÚV gæti líka gert enn betur, kafað ofan í 
eigin fortíð og endurlífgað spjallþáttinn Á líð-
andi stundu, sem sló í gegn um miðjan níunda 
áratuginn. Endurfundir umsjónarmanna þáttar-

ins, Sigmundar Ernis Rúnarssonar, Agnesar Bragadóttur og Ómars 
Ragnarssonar yrðu væntanlega rafmagnaðir. Sigmundur og Agnes 
eru stundum glöð á góðri stundu, eins og ratað hefur í fjölmiðla, 
og gersemin Ómar auðvitað þekktur fyrir uppátæki sem fáir aðrir 
létu sér detta í hug fyrr en eftir gott golfmót. Því yrði heilmikið stuð 
hjá þríeykinu.

VIÐ TÆKIÐ KJARTAN GUÐMUNDSSON SPÁIR Í NÝLENDUSTEFNU RÍKISSJÓNVARPSINS

Myndavélin á þakinu lýgur ekki

Tekk Company  –  Sími 564 4400  –  www.tekk.is

Holtagarðar
Opið: Laugardag 10-17

Sunnudag 13-17

Kringlan
Opið: Laugardag 10-18

Sunnudag 13-17

Ericur og Callunur á tilboðsverði – aðeins 390 kr. stk.
30% afsláttur af kertum, blómapottum og -körfum

Hausttilboð í verslunum Tekk-Companys: 
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RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

FM 88,5  XA-Radíó
FM 90,9  Gullbylgjan
FM 91,9  Kaninn 
FM 93,5  Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3  FM Suðurland
FM 96,7  Létt Bylgjan
FM 97,7  X-ið
FM 98,9  Bylgjan
FM 99,4  Útvarp Saga

FM 90,1  Rás 2
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9  Lindin
FM 105,5  Útvarp Boðun

SVT 1

10.05 Never Better 10.35 Never Better 11.05 
Never Better 11.35 EastEnders 12.05 EastEnders 
12.35 EastEnders 13.05 EastEnders 13.35 Dalziel 
and Pascoe 14.25 Dalziel and Pascoe 15.15 Doctor 
Who 16.00 Never Better 16.30 Never Better 
17.05 Hotel Babylon 18.00 Jonathan Creek 19.00 
The Jonathan Ross Show 19.50 The Inspector 
Lynley Mysteries 20.35 The Inspector Lynley 
Mysteries 21.20 Spooks 22.10 Hotel Babylon 
23.05 Jonathan Creek 

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 
Troldspejlet 10.30 Family Guy 10.55 Skråplan 
11.20 Boogie Update 11.50 S P eller K 12.00 
Talent 09 13.00 Talent 09 - afgorelsen 13.45 Kong 
Salomons miner 15.10 For sondagen 15.20 Held 
og Lotto 15.30 Hulter til bulter - med Louise og 
Sebastian 16.00 Mr. Bean 16.30 TV Avisen med 
vejret 16.55 SportNyt 17.05 Det vilde Kina 18.00 
Merlin 18.45 Kriminalkommissær Barnaby 20.20 
The Kid 22.00 Kriminalkommissær Clare Blake 
23.15 Seinfeld 

10.30 Kunstnerbyen New York 11.20 Prins Charles 
og den andre elskarinna 12.10 Salmer fra kjokke-
net 13.45 4-4-2 16.00 Kometkameratene 16.25 
Underbuksepiratene 16.30 Gutta Boys 17.00 
Lordagsrevyen 17.45 Lotto-trekning 17.55 De 
ukjente 18.55 Norsk attraksjon 19.25 Med hjartet 
på rette staden 20.10 Lovebakken 20.35 Fakta på 
lordag. Fri og Frank - på ett bein i svingene 21.05 
Kveldsnytt 21.20 Breaking Up 22.45 Riksarkivet 
23.15 20 sporsmål 23.40 Dansefot jukeboks 
m/chat 

10.30 Hanser Lina - vallkullan som blev oper-
asångerska 11.00 Basar 12.10 Cranford 13.05 
Andra Avenyn 13.50 Uppdrag Granskning 14.50 
Doobidoo 15.50 Helgmålsringning 15.55 Sportnytt 
16.00 Rapport 16.15 Disneydags 17.00 En ö 
i havet 17.30 Rapport 17.45 Sportnytt 18.00 
Här är ditt liv 19.30 Kommissarie Barclay 20.30 
Motor 21.15 Återkomsten 23.05 Parkinson 23.55 
Doobidoo

06.30 Árla dags
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Gatan mín
09.03 Út um græna grundu
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Ísland og Evrópusambandið
14.00 Til allra átta
14.40 Lostafulli listræninginn
15.15 Frá Bókmenntahátíð í Reykjavík 
2009
16.00 Síðdegisfréttir

16.10 Vændi á Íslandi
17.05 Húslestrar á Listahátíð 2009
18.00 Kvöldfréttir
18.17 Bláar nótur í bland
18.50 Dánarfregnir
19.00 Danslagakeppni S.K.T og Tólfti 
september
20.00 Sagnaslóð
20.40 Draumaprinsinn
21.10 Á tónsviðinu
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Útvarpsperlur: Sigga frænka og syst-
irin í kommóðuskúffunni
23.10 Stefnumót
00.07 Næturtónar

14.00 Doctors (20:25) 

14.30 Doctors (21:25)

15.00 Doctors (22:25)

15.30 Doctors (23:25)

16.00 Doctors (24:25) 

16.30 Nágrannar 

16.50 Nágrannar

17.10 Nágrannar

17.35 Nágrannar 

18.00 Nágrannar 

18.25 Ally McBeal (17:21) 

19.15 Gilmore Girls 

20.00 Ástríður (3:12) Rómantísk 
gamanþáttaröð um unga konu sem á erfitt 
með að fóta sig í hörðum heimi viðskiptalífs-
ins og enn verr á vegi ástarinnar. 

20.25 Ástríður (4:12) 

20.55 The Best Years (1:13) Unglings-
stúlkan Samantha Best hefur ekki átt fastan 
punkt í tilverunni síðustu ár og margoft þurft 
að flytja milli fósturheimila. Nú er hún að 
hefja skólagöngu í virtum háskóla og þar þarf 
hún að læra að takast á við háskólalífið, ást-
ina og það sem aðrir myndu kalla eðlilegt líf.

21.45 John From Cincinnati (1:10) Fersk 
og áhugaverð þáttaröð frá HBO. Sögusviðið 
er Kalifornía, og snýst um þá sem helgað 
hafa líf sitt brimbrettum og hinum sérstæða 
lífsstíl sem þeim tengjast.

22.40 ER (6:22)

23.25 Ally McBeal (17:21)

00.10 Gilmore Girls 

00.55 The Best Years (1:13)

01.45 John From Cincinnati (1:10)

02.40 Sjáðu 

03.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

▼

Óskarsverðlaunamynd sem gerist 
um síðustu aldamót og fjallar um 
kapphlaupið um olíuauðlindirnar 
í Bandaríkjunum og þá miklu 
grimmd sem þar ríkti. Daniel 
Day-Lewis sýnir bestu leikframmi-
stöðu ferils síns en hann hlaut 
Óskarsverðlaunin sem besti leikari 
í aðalhlutverki en myndin hlaut alls 
átta tilnefningar.
Leikstjóri: Paul Thomas Anderson.

Leikarar: Daniel Day-Lewis, Mart-
in Stringer og Kevin J. Connor.

STÖÐ 2 KL. 21.20

There Will Be Blood
Sannsöguleg bandarísk bíómynd frá 
árinu 2005. Myndin segir frá opna 
bandaríska meistaramótinu í golfi 
árið 1913 þar sem hinn tvítugi Francis 
Quimet átti í höggi við átrúnaðargoð 
sitt, Englendinginn Harry Vardon. 
Báðir voru þeir af alþýðufólki komnir 
og mættu miklu andstreymi þar sem 
golf þótti frekar við hæfi fína fólksins. 

   VIÐ MÆLUM MEÐ

Golfkeppni allra tíma
Sjónvarpið kl. 20.30
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PERSÓNAN

LÁRÉTT
2. skrafa, 6. 49, 8. þangað til, 9. hluti 
kynfæra, 11. forfaðir, 12. rabb, 14. 
gimsteinn, 16. hvað, 17. röst, 18. 
sprækur, 20. umhverfis, 21. upp-
spretta.

LÓÐRÉTT
1. kvenflík, 3. tvíhljóði, 4. snautaðu, 
5. flýtir, 7. bókastóll, 10. æxlunarkorn, 
13. kjáni, 15. lappi, 16. gyðja, 19. 
ónefndur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. masa, 6. il, 8. uns, 9. leg, 
11. ái, 12. skraf, 14. tópas, 16. ha, 17. 
iða, 18. ern, 20. um, 21. lind. 

LÓÐRÉTT: 1. pils, 3. au, 4. snáfaðu, 
5. asi, 7. lektari, 10. gró, 13. api, 15. 
sami, 16. hel, 19. nn. 

Gylfi Ægisson

Aldur: Ég er 62 ára en lít út fyrir að 
vera 43 ára. 
Starf: Listamaður.
Stjörnumerki: Sporðdreki (fæddur 
sama dag og Richard Burton).
Búseta: Nei, ég er ekki í Búseta.
Fjölskylda: Ég, Jóhanna, köttur og 
Schäfer-hundur.

Í vikunni var staðfest að skrautleg ævi-
saga Gylfa kemur út fyrir jólin.

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 Magnús Þorsteinsson.

 2 Sautján.

 3 Gilles Mbang Ondo.

„Hann er mjög spenntur fyrir því 
að koma hingað, hefur lengi langað 
að koma til Íslands,“ segir Davíð 
Óskar Ólafsson, einn þriggja fram-
leiðenda kvikmyndarinnar Kónga-
vegur 7 sem Valdís Óskarsdóttir 
leikstýrir. Í vikunni var gengið frá 
samningum við þýska leikarann 
Daniel Brühl um að hann myndi 
leika stórt hlutverk í íslensku 
myndinni sem fjallar um hvers-
dagsleikann í hjólhýsahverfi. 

Brühl hefur skotist upp á 
stjörnuhimininn að undanförnu 
fyrir frammistöðu sína í Taranti-
no-myndinni Inglourious Basterds 
en hann leikur stórt hlutverk í 
kvikmynd sem sýnd er inni í þeirri 
ágætu mynd. Tökur á Kóngavegi 
7 hefjast í næstu viku en myndar-
legt hjólhýsahverfi er nú að rísa 
fyrir myndina. Davíð vildi ekki 
gefa upp nákvæma staðsetningu á 
því svæði af ótta við skemmdar-
verk og þjófnaði. Davíð segir þetta 

hafa krafist mikillar skipulagn-
ingar enda sé Brühl stórstjarna í 
sínu föðurlandi og ákaflega eftir-
sóttur. Inglourious Basterds hafi 
heldur ekki skemmt fyrir fram-
anum. „Hann er í tökum á þýskri 
kvikmynd um svipað leyti en við 
lögum okkur að þeim tíma. Hann 
verður smá tíma með okkur í þess-
ari viku, svo flýgur hann til Berl-
ínar og kemur síðan aftur.“

Eins og kom fram í Fréttablaðinu 

fyrir skömmu er leikhópurinn 
Vesturport í stóru hlutverki í 
myndinni og einn meðlimur hóps-
ins hafði töluvert mikið um það að 
segja að Brühl tók hlutverkið að 
sér. „Þannig var með máli vexti 
að Nína Dögg Filippusdóttir og 
hann voru svokallaðar Shooting 
Stars í Berlín 2003 og þar kynnt-
ust þau. Þegar upp kom sú pæling 
að fá evrópskan leikara í myndina 
stakk Nína upp á honum og hann 
reyndist meira en lítið til í að vera 
með. Hann hafði lengi langað til að 
vinna með Nínu og Vesturporti.“ 

Davíð viðurkennir að nærvera 
Brühls eigi eflaust eftir að liðka 
enn frekar fyrir dreifingarsamn-
ingum erlendis og þá sér í lagi í 
Þýskalandi þar sem íslensk menn-
ing hefur löngum átt sína aðdáend-
ur. „Þetta skemmir ekkert fyrir 
og opnar okkur vissulega ýmsar 
dyr fyrir dreifingu myndarinnar 
erlendis.“  freyrgigja@frettabladid.is 

DAVÍÐ ÓSKAR: DANIEL BRÜHL OPNAR DYR INN Á ERLENDAN MARKAÐ

Inglourious Basterds-leikari 
í kvikmynd Valdísar Óskars

Fæðingarstaður-og ár: Barcelona 
árið 1978.
Helstu myndir:
Goodbye Lenin (2003)
2 days in Paris (2007)
Bourne Ultimatum (2007)
Inglouriuus Basterds (2009)

DANIEL BRÜHL Í 
HNOTSKURN

„Ég var náttúrlega bara í skýjunum þegar við 
fundum þessar upptökur. Þær eru algjör dem-
antur,“ segir Bubbi Morthens. Hann komst 
heldur betur í feitt þegar myndbrot með tónlist-
argoðsögninni Bing Crosby kom í leitirnar. Þar 
semur Crosby lag um Laxá í Aðaldal en eins og 
komið hefur fram í fjölmiðlum er Bubbi nú að 
leggja lokahönd á heimildarmynd um ána. „Það 
er ekki nóg með að hann syngi heldur fer hann 
bara algjörlega á kostum. Hann setur í lax 
og fiskurinn fær slý á hausinn. Og þá heyrist 
Crosby segja; „this guy looks like a hippie“ eða, 
þessi lítur út eins og hippi.“ 

Crosby kom hingað til lands árið 1969 og 
heill her af fólki fylgdi honum við hvert fótmál. 
Bandarísk sjónvarpsstöð var með í för og tók 
myndirnar en Bubbi segir að gömlu Loftleiðir 
hafi átt réttinn. „Og þannig fengum við heimild 
til að nota myndirnar.“ 

Varla þarf að hafa mörg orð um hvers 

lags goðsögn Bing Crosby er; hann á vin-
sælasta jólalag allra tíma, White Christmas, 
en söngurinn um jólasnjóinn hefur 
selst í yfir 100 milljónum eintaka. 
Bing Crosby er þar að auki þriðji 
vinsælasti leikari allra tíma ef 
marka má tölur úr miðasölu, aðeins 
Clark Gable og John Wayne skáka 
honum. Bubbi segir að fleiri 
gullmola sé að finna í heim-
ildarmyndinni, þar á meðal 
myndbrot með listamannin-
um Guðmundi frá Miðdal. „Og 
svo er það náttúrlega rúsín-
an í pylsuendanum, sem eru 
myndir af Lee Wulff við veiði 
í ánni,“ segir Bubbi en fyrir 
þá sem ekki vita, þá er Wulff 
þessi algjör frumkvöðull í 
fluguveiðiheiminum.  - fgg

Bing Crosby syngur fyrir Bubba 

SJALDGÆFT MYNDEFNI Meðal þess sem má 
sjá í heimildarmynd Bubba Morthens um 
Laxá í Aðaldal er sjálfur Bing Crosby að taka 
lagið við árbakkann. Á svarthvítu myndinni 

kveður Crosby land og þjóð og stígur um borð í 
Loftleiðavél eftir velheppnaða veiði í hinni sögu-
frægu á árið 1969.

„Það er búið að vera að vinna í þessu lengi. 
Góðir hlutir gerast hægt,“ segir sjónvarps-
kokkurinn Völli Snær. Upptökur hafa staðið 
yfir á Snæfellsnesi á nýjum matreiðsluþætti 
sem nefnist Delicious Iceland. Um prufu-
þátt er að ræða á enskri tungu og ef hann 
fær góðar viðtökur dreifingaraðila stend-
ur til að framleiða heila þáttaröð hér á 
landi. Leikstjóri þáttarins heitir Dom-
inic Cyriax og er hinn sami og hefur 
búið til matreiðsluþættina vinsælu með 
Nigellu Lawson sem hafa verið sýndir í 
Sjónvarpinu. 

„Það er verið að reyna að gera spenn-
andi efni og vanda sig við það,“ segir 
Völli. Eingöngu verða notaðar íslenskar 
afurðir í þættinum, sem verður kynnt-
ur á sjónvarpsráðstefnu í Cannes á 
næstunni. Þar verður einnig kynnt 
heimildarmyndin Living on the 
Edge eins og Fréttablaðið greindi 
frá á föstudag.

Hinrik Ólafsson hjá Profilm segir að mikill áhugi 
sé á þættinum úti í heimi og hafa margir dreifing-
araðilar sýnt honum áhuga. Hann segir að áhuginn 
hafi komið þeim geysilega mikið á óvart. „Þetta 
er ekkert auðveldur markaður, sérstaklega ekki 
núna,“ segir hann. „Við erum í „prósess“ með þess-
um leikstjóra. Hann þekkir þennan matreiðslu-
sjónvarpsmarkað út og inn og hann sér rosalega 
mikla möguleika í þessu.“  - fb

Leikstjóri Nigellu stýrir Völla

VÖLLI SNÆR Sjónvarpskokkurinn Völli Snær stjórnar 
nýjum matreiðsluþætti sem er í undirbúningi.

NIGELLA LAWSON Dominic Cyriax hefur 
leikstýrt matreiðsluþáttunum vinsælu með 

Nigellu Lawson.

Óttar Felix Hauksson brosir út að 
eyrum þessa dagana enda tókust 
09.09.09-tónleikarnir hans, 
sem tileinkaðir voru John 
Lennon, ákaflega vel. Fullt 
var út úr dyrum á Nasa 
og góður rómur var 
gerður að frammi-
stöðu flytjenda. 
Óttar er því lagstur 
undir feld þessa 
dagana og er 
alvarlega að velta því fyrir sér að 
halda afmælistónleika til heiðurs 
Lennon en Bítilinn hefði orðið 69 
ára hinn 9. október næstkomandi. 
Afmælisdaginn ber upp á föstudag, 
sem hefur löngum þótt prýðilegur 
til tónleikahalds.

Stöðvar 2-menn eru 
brosmildir eins og Óttar 
því skráningin í Wipe-
out hefur farið fram 

úr þeirra björtustu 
vonum. Bæði Idol 
og X-Factor trekktu 
duglega að en ekki 
í líkingu við þennan 
þrautakóng. Þegar 
lokað var fyrir skrán-

ingu í gær höfðu rúmlega þrjú þús-
und manns óskað eftir því að fá að 
komast frítt til Argentínu. Friðrika 
Hjördís Geirsdóttir verður kynnir 
þáttanna ásamt Idol-Jóa og Simma.

Popparinn Daníel Ágúst Har-
aldsson og sambýliskona hans, 
listakonan Kitty Von Sometime, 
eignuðust litla dóttur í fyrradag. 
Þetta er annað barn Daníels, sem 
á fyrir dóttur úr fyrra sambandi, 
en fyrsta barn Kittyar. Víst er að 
parið er himinlifandi með hinn 
nýja fjölskyldumeðlim, sem mun 

án efa láta til sín taka í 
listaheiminum 

í framtíðinni. 

 - fgg, sm
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Með breyttu hugarfari getur þú öðlast 
það líf sem þú óskar þér.

NLP er notað af fólki um allan heim sem 
hefur náð frábærum árangri í lífinu.

NLP er öflugasta sjálfstyrkingarnámskeið 
sem völ er á.

Námskeið í NLP tækni verður haldið 
25. - 27.sept. og 2. - 4.okt. 2009

www.ckari.com; Mail: rosa@ckari.com; Sími: 894-2992

Kári Eyþórsson MPNLP

„Hugurinn ber þig alla leið“

- Er sjálfstraustið í ólagi?

- Viltu betri líðan?

- Skilja þig fáir?

- Viltu vinna bug á einhverju í fari þínu?

- Gengur öðrum betur í lífinu en þér?

- Gengur illa að klára verkefni?

- Er erfitt að höndla gagnrýni?

© cKari.com

STÓRSTJARNA Í 
ÞÝSKALANDI
Daniel Brühl er ákaflega þekkt-
ur í sínu heimalandi en hann 
lék stórt hlutverk í Taranti-
no-myndinni Inglourious 
Basterds sem frum-
sýnd var fyrir nokkru í 
íslenskum kvikmynda-
húsum. Brühl og Nína 
Dögg Fillippusdóttir 
eru vinir eftir að þau 
voru Shooting Stars 
í Berlín árið 2003 
en leikhópurinn 
Vesturport verður 
í stórri rullu í 
myndinni.
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

Í dag er laugardagurinn 12. sept-
ember 2009, 255. dagur ársins.

6.42 13.24 20.04
6.24 13.09 19.51

Miklar framkvæmdir eru í 
vændum í miðborg Reykja-

víkur. Rífa á Nasa við Austur-
völl og skerða Ingólfstorg til að 
rýma fyrir risahóteli. Ég er þeirr-
ar skoðunar að þessar hugmyndir 
séu glapræði. Kemur þar einkum 
þrennt til.

Í fyrsta lagi er byggingin sem 
hýsir Nasa menningarsögulegt 
djásn, elsti hlusti hennar var 
byggður 1870. Salurinn, frá 1946, 
á engan sinn líka. Innréttingarnar, 
sem margar eru upphaflegar, eru 
fágætur vitnisburður um glæsi-
leika og tísku eftirstríðsáranna 
sem víðast annars staðar hefur 
vikið fyrir séríslenskum gráma 
og landlægri meðalmennskudýrk-
un. Að smíða eftirlíkingu af saln-
um í kjallara fyrirhugaðs hótels er 
auðvitað ekkert annað en hámark 
plebbaskaparins. Eða dytti ein-
hverjum í hug að réttlæta eyðilegg-
ingu á handriti með þeim rökum að 
til sé ljósrit af því?

Í öðru lagi hlýtur að teljast fásinna 
að fara út í framkvæmdir af þess-
ari stærðargráðu á sama tíma og 
hálfkaraðar draugahallir og tómir 
turnar á víð og dreif um borgar-
landið bera hruni og kreppu ófag-
urt vitni. Væri nú ekki ráð að klára 
eitthvað af þeim áður en hafist er 
handa við jafnviðamikið og tíma-
frekt rask og hér er á ferðinni?

LOKS hlýtur það að orka tvímæl-
is að sá sem mest mun hagnast á 
þessari framkvæmd skuli vera 
jafnrækilega tengdur inn í annan 
stjórnmálaflokkinn sem myndar 
meirihluta í borgarstjórn, og hér 
er um að ræða. Einhver kynni að 
spyrja hvort hann eigi að gjalda 
þess, en spurningin er heimskuleg 
því svarið er augljóslega já. Hann 
á að gjalda þess. Frelsi auðkýf-
inga til stórframkvæmda er ekki 
forgangsmál í íslensku samfélagi 
eins og sakir standa. 

Í nútímaþjóðfélagi er ekki nóg að 
sennilega sé staðið að framkvæmd-
um sem þessum með eðlilegum 
hætti. Það þarf að vera hafið yfir 
allan vafa að svo sé. Þegar fólk er 
í þeirri stöðu að taka ákvarðanir 
sem ekki aðeins hafa víðtæk áhrif 
á líf og umhverfi samborgaranna 
heldur ekki síður tekjur og gróða-
möguleika stórbokka, gilda einfald-
lega um það aðrar reglur en fólk 
almennt. Þegar eiginmaður framá-
manns í valdaflokki færi leyfi fyrir 
svona umdeildum, umfangsmiklum 
og langvinnum framkvæmdum 
í hjarta miðborgarinnar í óþökk 
fjölda borgarbúa, ef ekki flestra, 
þá minnir einfaldlega of margt á 
klassíska, íslenska spillingu til að 
verjandi sé að fallast á þær.

Árásin á 
Ingólfstorg

BAKÞANKAR
Davíðs Þórs 
Jónssonar

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18 – 49 ára.
Könnun Capacent í maí 2009 – júlí 2009.

Hvar er þín auglýsing?
35%

72%
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