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„Mongólía er gróið menningarsam-félag og þótt Íslendingum finnist hún fjarlæg kannast þeir við margt þegar þeir koma þangað. Hún er víð-áttumikil og strjálbýl því stór hluti hennar er eyðimörk en ótrúlega víða er landslagið líkt og á Íslandi. Hest-arnir sem bændur nota mikið eru í ætt við þá íslensku en þó ekki eins glæsilegir og á borðum er oft matur sem minnir á íslenskan heimilismatlambakjöt kartöfl h

sinnum á ári til að nýta hagana því þeir hvorki rækta né heyja handa bústofni sínum heldur halda honum til beitar. Það er ríkt í fólki að hirð-ingjalífið sé hið frjálsa líf,“ segir hún. „En höfuðborgin Ulan Bator fer samt ört stækkandi og kringum hana eru víðfeðm svæði sem sveita-fólk hefur sett niður tjöld sín á og býr í þeim áfram með að ií k i

til sveita og svo eru allir í nokkurs konar þjóðbúningum. Ég fór í smá útreiðartúr en hnakkarnir eru úr tré og mjög harðir. Ég var hálf aum í skrokknum næstu daga.“Ásta segir auðvelt að finna ferðirferðirtil Mongólíu á netinu og mælir með heimsókn þangað. Hún sé ævintý i„Stór hluti þjóð
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ÁSTA ÓLAFSDÓTTIR

Gisti í hirðingjatjaldi 
á ferðalagi í Mongólíu
• á ferðinni

            Í MIÐJU BLAÐSINS

HEILSA

Næringarfræði, sund, 
golf og körfubolti
Sérblað um heilsu

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Heilmikill fjársjóður
Kvæðamannafélagið 

Iðunn heldur upp á 80 
ára afmæli með veg-

legri dagskrá um 
næstu helgi.

TÍMAMÓT 14

Börn þurfa betri hjálp
„Það er skylda okkar sem 
samfélags að snúa ekki aftur 
blinda auganu að börnum illa 
staddra foreldra,“ skrifar Sæunn 
Kjartansdóttir.

Í DAG 12

RIGNING   Í dag verður vaxandi 
sunnnan átt 5-13 m/s um miðjan 
dag, hvassast vestan til. Rigning en 
úrkomulítið norðaustan og austan 
til framan af degi. Hiti 8-14 stig.
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Höllin verður geimskip
Diljá Ámundadóttir 
heldur Fan Fest Eve 
Online sem skilar 
100 milljónum til 
þjóðarbúsins.

FÓLK 22 

AXEL EINARSSON

Hefur atvinnu af 
því að spila póker
Vann Íslandsmótið um helgina

FÓLK 22

STJÓRNMÁL Sérákvæði í nýjum 
lögum gerir bankaráði Seðla-
bankans kleift að greiða seðla-
bankastjóra hærri laun en for-
sætisráðherra fær.

Alþingi samþykkti í ágúst laga-
breytingar sem færa marga emb-
ættismenn og framkvæmdastjóra 
hjá ríkisstofnunum og -fyrirtækj-
um undir ákvörðunarvald kjara-
ráðs í launamálum. Útgangs-
punkturinn er að enginn nema 
forseti Íslands hafi hærri laun en 
forsætisráðherra, sem nú fær um 
935 þúsund krónur.

Í sérákvæði um seðlabanka-
stjóra er gert ráð fyrir að kjara-
ráð ákveði hvorki biðlaun né 
eftirlaun seðlabankastjóra held-

ur sé það sem fyrr á valdi banka-
ráðsins. Þess utan segir að banka-
ráðið ákveði „önnur atriði sem 
varða fjárhagslega hagsmuni“ 
bankastjórans.

„Hér er fyrst og fremst verið 
að vísa til þess að samkvæmt 
lögunum er gert ráð fyrir því að 
bankaráðið ákveði áfram þókn-
un fulltrúa í peningastefnunefnd 
og þess vegna nær heimildin 
jafnframt til þess,“ segir Helgi 
Hjörvar, formaður efnahags- og 
skattanefndar Alþingis, spurður 
um þýðingu áðurnefnds ákvæðis 
um „önnur atriði sem varða fjár-
hagslega hagsmuni“ seðlabanka-
stjórans.

Að sögn Helga gera lögin skýrt 

ráð fyrir því að kjararáð úrskurði 
þeim sem lögin ná til laun fyrir 
dagvinnu sem séu ekki hærri en 
laun forsætisráðherra. Það gildir 
einnig um seðlabankastjóra. 
„Bankaráðið hefur síðan heimild 
til að ákveða þóknun fyrir setu 
í peningastefnunefnd. Og það er 
einfaldlega bankaráðsins að vega 
og meta með hvaða hætti það ger-
ist,“ segir Helgi Hjörvar.

Eins og fram kom í Fréttablað-
inu í gær hefur seðlabankastjóri 
nú 1.575.000 krónur á mánuði. 
Upphæðin byggir á fyrri ákvörð-
unum bankaráðs um laun for-
vera bankastjórans. Unnið er að 
ákvörðun kjararáðs um breytingu 
á laununum.   - gar

Seðlabankastjóri fái 
greiðslur ofan á laun
Greiða má seðlabankastjóra aukalega fyrir setu í peningastefnunefnd ofan á 
laun sem kjararáð ákvarðar honum, samkvæmt lögum sem Alþingi samþykkti í 
ágúst. Þannig yrði seðlabankastjóri sem fyrr launahærri en forsætisráðherra.

HEILSA „Í almennri umræðu 
ruglar fólk þessum hugtökum 
oft saman en staðreyndin er sú 
að fæðuofnæmi tengist ónæmis-
kerfinu en fæðuóþol ekki,“ segir 
Guðrún Linda Ásgeirsdóttir nær-
ingarfræðingur.

Að sögn hennar telja ýmsir að 
þeim fjölgi stöðugt sem þjást af 
þessum kvillum, en mikilvægt sé 
að greina á milli svo hægt sé að 
grípa til viðeigandi ráðstafana. 
„Húðpróf og blóðpróf eru yfirleitt 
notuð til að greina fæðuofnæmi. Til 
að kanna hvort vísbendingin um 
fæðuóþol standist er sú fæðuteg-
und sem talin er valda óþolinu úti-
lokuð tímabundið úr fæðunni.“  
 - uhj / sjá sérblaðið Heilsa

Fæðuofnæmi og -óþol:

Mikilvægt að 
þekkja muninn

LÖGREGLUMÁL Ófremdarástand hefur skapast í 
fangelsis málum þrátt fyrir að áætlanir um þau mál 
hafi verið uppi í nær fimmtíu ár.

Um 240 dæmdir afbrotamenn eru nú á boðunar-
lista til að hefja afplánun sína. Í viku hverri bætist 
í hóp þeirra sem úrskurðaðir eru í gæsluvarðhald 
vegna afbrota. Á annan tug nefnda og starfshópa 

hafa verið skipuð síðastliðin fimmtíu ár til að vinna 
að byggingu nýs fangelsis á höfuðborgarsvæðinu. 
Það er enn órisið eins og flestir vita. Nú virðist sem 
öllum hugmyndum um byggingu nýs fangelsis hafi 
verið ýtt út af borðinu, enda niðurskurður boðaður í 
öllum ríkisrekstri.

 - jss / sjá síðu 10

Á annan tug nefnda og starfshópa hafa verið stofnaðir vegna fangelsismála:

Staðið til að byggja í fimmtíu ár

DÆGRADVÖL Fjölmargir hafa sótt 
um að láta loka sig inni í fanga-
klefa og dúsa þar í þrjá sólar-
hringa. Um er að ræða léttan leik 
á vegum Stöðvar 2 í tilefni þess 
að Fangavaktin hefur göngu sína. 
Ætlar Stöð 2 að „fangelsa“ tíu 
ofurhuga í Kringlunni frá 23. til 
25. september. Nú hafa 650 manns 
skráð sig til leiks og enn er vika 
til stefnu.

Þeir heppnu verða ekki beint 
fangelsaðir upp á vatn og brauð 
en munu engu að síður þurfa að 
undirgangast strangar reglur frá 
fangavörðum Stöðvar 2. Þurfa 
fangarnir að leysa flóknar þrautir 
í þeirri von að hreppa glæsileg 
verðlaun, eins og utanlandsferðir 
eða sjónvarp.   - shá

Fangavaktarleikur Stöðvar 2:

Mörg hundruð 
vilja sitja inni

ÚR FANGAVAKTINNI Sannarlega vilja 
Íslendingar leggja mikið á sig.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Meistara-
deild Evrópu
Riðlakeppni Meist-
aradeildarinnar 
hófst í gær með átta 
leikjum.

ÍÞRÓTTIR 17

DYTTAÐ AÐ FARARSKJÓTUNUM Lögregluhjólin þurfa viðhald eins og önnur ökutæki, þótt trúlega hafi þessir lögreglumenn sem 
dyttuðu að hjólum sínum í gær ekki staðið í umfangsmiklu viðhaldi á hjólunum. Þeirra tíma fer líklega fljótlega að ljúka þetta 
árið, enda vélhjólin talsvert verri kostur en bílar í hálku og snjó. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Pálmi, er Fangavaktin komin 
undir Hamarinn?

„Nei, Fangavaktin er algjör sleggja.“

Dagskrártími íslensku þáttaraðanna 
Hamarsins á RÚV og Fangavaktarinnar á 
Stöð 2 rekast á. Pálmi Guðmundsson er 
sjónvarpsstjóri Stöðvar 2.

FÓLK „Ég hef átt flekklausan feril 
og vil ekki tengja mitt nafn við 
slíkan mann,“ segir Magnús Ver 
Magnússon, sem kveðst munu 
sniðganga fyrirhugað heims-
meistaramót í kraftlyftingum 
vegna þátttöku aflraunamanns-
ins Jóns Gunnarssonar.

Magnús 
segir að Jón 
hafi tvisvar 
verið staðinn að 
neyslu ólöglegra 
lyfja og hafi 
verið dæmdur 
í  æv i l a n g t 
keppnisbann 
hjá heimssam-
bandinu IPF, 
International 
Power lifting 

Federation. Þess utan minnir hann 
á að lögreglan hafi fundið gríðar-
legt magn steralyfja á heimili 
Jóns í húsleitum á árinu 2007.

Jón er meðal tólf Íslendinga 
sem nú eru sagðir öruggir með 
þátttöku á heimsmeistaramóti 
sem hefst í Las Vegas 10. nóvem-
ber næstkomandi. Mótið er hald-
ið af öðru heimssambandi en IPF, 
eða World Powerlifting Federat-
ion, sem skammstafað er WPF.

Hér heima eru mismunandi 
félög kraftlyftingamanna sem 
eiga aðild að mismunandi heims-
samböndum. Það er kraftlyftinga-
félagið Metall sem á aðild að WPF 
og sendir þangað áðurnefnda tólf 
keppendur og hugsanlega fleiri. 
Jón Gunnarsson, sem stendur á 
fimmtugu, ætlar að taka þátt í 
flokki 50 til 59 ára.

„Ég er búinn að ræða við for-

mann Metals og benda á að það 
sé ekki gott afspurnar að senda 
mann með slíka fortíð til keppni. 
Sjálfur hef ég ekki áhuga á því að 
vera með ef þetta á að vera svona 
og mun ganga úr þessu félagi ef 
af verður,“ segir Magnús.

Um síðustu helgi sigraði 
Magnús á móti hér heima og 
kveðst vera að ná sér á strik eftir 
á þrálát meiðsli. Eins og kunnugt 
er sigraði Magnús fjórum sinnum 
í keppninni um titilinn sterkasti 
maður heims, síðast fyrir þrettán 
árum. Hann er nú 46 ára gamall.

Jón Gunnarsson segir málflutn-
ing Magnúsar byggðan á mis-

skilningi. Hann heyri ekki leng-
ur undir heimssambandið IPF 
heldur undir WPF, sem stendur 
fyrir mótinu í Las Vegas. „Það er 
fullt af mönnum sem eru í sams 
konar ástandi sem eru að keppa 
þar. Það eru engin boð og bönn í 
því,“ segir Jón.

Þá kveðst Jón enga trú hafa 
á því að Magnús geti keppt á 
heimsmeistaramótinu. „Hann er 
ekki í neinu formi þótt hann hafi 
verið að keppa um daginn,“ segir 
hann.

Ekki náðist í Hermann Har-
aldsson, formann Metals.   
 gar@frettabladid.is

Keppir á HM þrátt 
fyrir ævilangt bann
Magnús Ver Magnússon segist sniðganga heimsmeistaramót í Las Vegas vegna 
þátttöku Jóns Gunnarssonar sem fékk ævilangt bann fyrir steranotkun. Bannið 
gildir ekki hjá heimssambandinu sem heldur mótið, svarar Jón.

JÓN GUNNARSSON Þótt Jón „bóndi“ Gunnarsson hafi fengið ævilangt keppnisbann 
hjá einu heimssambandi kraftlyftingamanna segist hann vel geta tekið þátt í heims-
meistaramóti annars heimssambands.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

MAGNÚS VER 
MAGNÚSSON

ATVINNUMÁL Vændisþjónustan Ice 
Escorte var auglýst á hraðbanka 
Íslandsbanka í Lækjargötu í gær-
morgun. Þar hafði vændiskonan, 
eða einhver henni tengdur, límt lím-
miða með mynd af sér, símanúmer-
um og vefslóð, við hlið lyklaborðsins 
á bankanum.

Vændi var gert ólöglegt með öllu 
fyrir kosningar í vor, en áður var 
það aðeins refsivert fyrir kaupand-
ann – ekki seljandann.

Á vefnum sem vændiskonan gefur 
upp segist hún vera nýlega komin 
til Íslands. Hún birtir verðskrá, og 
kostar hálf klukkustund með henni 
15 til 20 þúsund krónur. Fjórtán 
íslenskir karlmenn hafa skráð sig 

sem vini hennar á síðunni og nokkr-
ir hafa skrifað í gestabók og lýst yfir 
áhuga á að hitta hana.

Már Másson, upplýsingafulltrúi 
Íslandsbanka, hafði ekki heyrt af 
málinu þegar Fréttablaðið ræddi við 
hann, en sagði að svona lagað væri 
fjarlægt um leið og það uppgötvað-
ist. Það gæti auðvitað komið fyrir á 
stöðum eins og í hraðbönkum að þar 
væru unnin skemmdarverk, krotað 
væri á þá eða auglýsingar eins og 
þessi límdar á. Þetta hefði þó ekki 
verið sérstakt vandamál til þessa.  
 - sh

Ólögmæt starfsemi auglýst í hraðbanka í eigu ríkisins:

Vændi auglýst í hraðbanka

VÆNDI MEÐ HRAÐI Engum dylst hvað 
þarna er verið að auglýsa.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KÖNNUN Mikill meirihluti þeirra 
sem afstöðu tóku í nýrri skoðana-
könnun um ESB-aðild, alls 61,5 pró-
sent, sagðist sennilega eða örugg-
lega myndu greiða atkvæði gegn 
aðild væri hún borin undir þjóðar-
atkvæði nú.

Aðeins 38,5 prósent sögðust 
sennilega eða örugglega myndu 
greiða atkvæði með aðild, segir í 
niðurstöðum könnunar sem Capac-
ent Gallup gerði fyrir Samtök iðn-
aðarins. Um 39,6 prósent aðspurðra 
sögðust ánægð með að óskað hefði 
verið eftir aðildarviðræðum við 
ESB, en 43,2 prósent sögðust 
óánægð. Rúm 17 prósent sögðust 
hvorki ánægð né óánægð.  - bj

Skoðanakönnun um ESB:

Mikil andstaða 
við ESB-aðild

ÍRAK, AP Blaðamaður sem var 
fangelsaður fyrir níu mánuðum 
fyrir að henda skó sínum í átt 
að George W. Bush, þáverandi 
forseta Bandaríkjanna, á blaða-
mannafundi var í gær látinn laus 
úr fangelsi. 

Muntadhar al-Zeidi, sem er 
orðinn hetja víða í arabalöndun-
um fyrir skókastið, sagðist í gær 
hafa verið pyntaður í fangelsinu. 
Hann óttast nú að bandarískir 
leyniþjónustumenn muni reyna 
að ráða hann af dögum. Hann 
segir að í fangelsinu hafi hann 
ítrekað verið barinn, sleginn með 
svipu og honum gefið raflost.  - bj

Skókastari laus úr fangelsi:

Segist hafa 
verið pyntaður

BARINN Muntadhar al-Zeidi segist hafa 
verið barinn í fangelsinu og eina fram-
tönn hans vantaði þegar hann var látinn 
laus. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VIÐSKIPTI Skiptastjóri þrotabús Baugs vill rifta nokkr-
um samningum um sölu eigna úr Baugi skömmu 
fyrir gjaldþrot félagsins, þar á meðal samningi um 
sölu á Högum. Þetta var tilkynnt á fundi með kröfu-
höfum í gær.

Hagar, sem reka Bónus, Hagkaup, 10-11 og fleiri 
verslanir, voru seldir út úr Baugi í júlí 2008 fyrir 
þrjátíu milljarða króna. Kaupandinn var eignarhalds-
félagið 1998, dótturfélag Gaums, fjárfestingarfélags 
Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og fjölskyldu. Riftun 
samninga mun ekki hafa bein áhrif á rekstur versl-
ananna.

Kaupþing lánaði fyrir kaupunum og fóru 25 millj-
arðar af söluandvirðinu í að greiða ógjaldfallnar 
skuldir Baugs við Kaupþing. 

Erlendur Gíslason, skiptastjóri þrotabús Baugs, 
segir að í riftuninni felist ekki að þrotabúið taki við 
rekstri verslana Haga. Tilgangurinn með því að 
krefjast riftunar á sölusamningnum sé sá að koma í 
veg fyrir að söluandvirðið renni til ákveðinna kröfu-
hafa, þar með talið Kaupþings. Með því hafi ákveðn-
um kröfuhöfum verið hyglað á kostnað annarra.

Einnig hefur verið krafist riftunar á nokkurra 
milljarða króna uppgjörssamningi frá því í október 

í fyrra á sömu forsendum, segir Erlendur. Þar voru 
erlendar fasteignir, þar á meðal skíðaskáli í Frakk-
landi, seldir út úr Baugi til félags í eigu Jóns Ásgeirs. 

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hreyfði eng-
inn kröfuhafa andmælum við þessum ráðstöfunum 
skiptastjóra á fundinum. 

Jón Ásgeir sagði í viðtali við Stöð 2 í gær að látið 
yrði reyna á riftunina fyrir dómstólum. Hann sagði 
söluna hafa verið gerða í samráði við lánardrottna. 
Jón Ásgeir er stærsti eigandi 365 miðla ehf., útgáfu-
félags Fréttablaðsins. - bj

Skiptastjóri þrotabús Baugs segir greiðslur hafa hyglað ákveðnum kröfuhöfum:

Vill að sölu á Högum verði rift

MÓTMÆLIR Jón Ásgeir Jóhannesson mótmælir kröfu skipta-
stjóra þrotabús Baugs. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÍTALÍA, AP Ítölsk stjórnvöld hafa 
sent rannsóknarskip með fjar-
stýrðan kafbát til að kanna 
skipsflak eftir að fullyrt var að 
mafían hefði komið kjarnorku-
úrgangi fyrir á skipinu og sökkt 
því úti fyrir strönd Sardiníu. 

Fyrrverandi meðlimur mafí-
unnar segir að þetta hafi verið 
gert í að minnsta kosti þrem-
ur tilvikum til að kjarnorkuver 
þyrftu ekki að borga fyrir förg-
un úrgangsins. 

Ítalskur saksóknari sagði í 
gær að enn væri óvíst hvaða 
farm skipið hefði borið. Reyn-
ist það vera með kjarnorkuúr-
gang innanborðs verði leitað að 
skipum sem kunni að hafa verið 
sökkt.  - bj

Segja kjarnorkuúrgangi sökkt:

Mafían liggur 
undir grun

Telja aftur á hluta kjörstaða
Atkvæði frá um tíu prósentum kjör-
staða í Afganistan verða talin aftur, 
samkvæmt ákvörðun eftirlitsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna. Mögulegt er að 
kjósa þurfi á ný leiði endurtalningin í 
ljós að Hamid Karzai forseti hafi ekki 
fengið meira en helming atkvæða.

AFGANISTAN

Eldur í yfirgefnu húsi
Eldur varð laus í dýnu í yfirgefnu húsi 
við Hverfisgötu seinnipart dags í gær. 
Að sögn lögreglu gekk greiðlega að 
slökkva. Hústökufólk hefur hafst við 
í húsinu og þykir ljóst að eldsupptök 
hafi verið af mannavöldum. Enginn 
var handtekinn vegna málsins í gær.

LÖGREGLUMÁL

STJÓRNMÁL Reykjavíkurborg 
ætti að setja sér það markmið 
að annar hver bíll í borginni 
verði knúinn 
umhverfisvæn-
um orkugjöf-
um árið 2020, 
að mati Dofra 
Hermanns-
sonar, vara-
borgarfulltrúa 
Samfylkingar-
innar. 

Í tillögu sem 
borgarfull-
trúar Sam-
fylkingarinnar lögðu fram í 
borgar stjórn í gær er lagt til 
að borgarstjórn skipi starfshóp 
sem fái það hlutverk að kort-
leggja bestu leiðirnar að því 
markmiði.

Borgarstjórn samþykkti í gær 
að vísa tillögunni til umhverfis- 
og samgönguráðs borgarinnar.

 - bj

Vill umhverfisvæna bíla:

Borgin setji sér 
markmið 

DOFRI 
HERMANNSSON

SPURNING DAGSINS



· Persónuleg þjónusta
· Víðtæk þekking og reynsla
· Skilningur á væntingum og þörfum
· Hagkvæmari rekstur
· Aukið öryggi upplýsingakerfa
· Áreiðanleg ráðgjöf
· Skilvirk þjónustustýring

Við höldum
Seltjarnarnesbæ
upplýstum
Seltjarnarnesbær er öflugt og nútímalegt sveitarfélag. Stjórnendur þess leggja mikið upp úr því að 
vera í góðum tengslum við íbúana. Tölvu- og upplýsingakerfi bæjarins gegna þar lykilhlutverki og því
er mikilvægt að þau séu örugg, hagkvæm og þægileg í notkun. 

Skyggnir sérhæfir sig í hönnun og rekstri tölvu- og samskiptalausna sem lækka kostnað og bæta 
eiginleika upplýsingakerfa. Við höfum á annað hundrað sérfræðinga á okkar snærum og 
þjónustumiðstöð sem opin er allan sólarhringinn. 

Eitt af þeim sveitarfélögum sem treysta Skyggni fyrir rekstri tölvukerfa sinna

Urðarhvarf 6                203 Kópavogur                Sími  516 1000                skyggnir.is

Skyggnir sérhæfir sig í hönnun, uppsetningu og rekstri tölvu- og samskiptalausna. Fyrirtækið er hluti af Nýherjasamstæðunni.
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BORGARSTJÓRN Meirihluti borgar-
stjórnar samþykkti í gær samning 
um sölu á hlut Orkuveitu Reykja-
víkur í HS Orku til erlends fyrir-
tækis. Mikið háreysti var á pöll-
um í gær og aðsúgur gerður að 
fulltrúum meirihlutans. Meðal 
annars var krónu kastað að for-
seta borgarstjórnar.

Himinn og haf var á milli mál-
flutnings minni- og meirihluta í 
gær. Samkvæmt meirihlutanum 
var Reykjavíkurborg að losa sig 
við áhrifalausan hlut í HS Orku, að 
skipan Samkeppniseftirlits. Verð-
ið mætti vissulega vera betra, en 
miðað við efnahagsástandið væri 
það fyllilega viðunandi. Með söl-
unni væri fé losað fyrir Orkuveitu 
Reykjavíkur, borgarbúum til hags-
bóta.

Minnihlutafulltrúar lýstu því 
hins vegar yfir að verið væri að 
selja útlendingum íslenskar auð-
lindir á spottprís, kúlulán lánað 
fyrir útborgun með veði í bréf-
unum sjálfum. Þá væri ekki rétt 
að selja fyrirtæki nú, nær væri 
að bíða þar til betra verð fengist. 
Vinstri græn áréttuðu þó að þau 
væru á móti sölunni, hvaða verð 
sem fengist.

Fjöldi fólks fyllti áhorfenda-
pallana og var mikið niðri fyrir. 
Trekk í trekk þurfti Júlíus Vífill 
Ingvars son, forseti borgarstjórnar, 
að áminna áhorfendur um að hafa 
hljóð. Það hafði þó lítil áhrif og fólk-
ið gerði hróp og köll að fulltrúum 
meirihlutans, en klappaði og fagn-
aði þegar fulltrúar minnihlutans töl-
uðu. Þá virtist sem einn áhorfandi 
kastaði krónu að formanni borgar-
ráðs, Óskari Bergssyni.

Óskar varð verst úti hvað hrópin 
snerti. „Lygari, lygari,“ var hróp-
að eitt sinn undir ræðu hans og í 
annað skiptið: „Þekkir þú Finn 
Ingólfsson?“ Þegar salan hafði 
verið samþykkt með fulltrúum 

meirihlutans brutust mikil læti 
út og áhorfendur hrópuðu: „Van-
hæf borgarstjórn! Vanhæf borgar-
stjórn!“ Lögregla handtók þrjá 
mótmælendur og flutti á lögreglu-
stöð í járnum. kolbeinn@frettabladid.is

Rangt er að Hulda Gunnlaugsdóttir, 
forstjóri LSH, hafi að mati umboðs-
manns Alþingis farið á svig við lög 
við ráðningu Einars Karls Haralds-
sonar í starf á sviði almannatengsla 
spítalans, líkt og sagt var í blaðinu á 
föstudag. Hið rétta er að umboðs-
maður taldi ekki ástæðu til aðhafast 
frekar eftir athugun sína. Kom hann 
hins vegar nokkrum ábendingum á 
framfæri við Huldu í tilefni af athug-
un sinni. 

ÁRÉTTING

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

22°

20°

19°

23°

18°

20°

24°

19°

18°

18°

24°

20°

21°

32°

 17°

19°

24°

17°

Á MORGUN 
5-10 m/s.

FÖSTUDAGUR
5-13 m/s hvassast norð-

vestan og vestan til.

12

12

12

12

12 10

11

11

10

10

6 6

8

13

8

6 5

5

5

4

4

8

10
13

16
1310

10 10

10
10

12

VÆTUSAMT  
Það verða úrkomuskil 
að ganga yfi r landið í 
dag og því má búast 
við vætu í fl estum 
landshlutum. Í fyrstu 
verður vætan sunnan 
og vestan til og það 
í töluverðu magni en 
síðan eftir hádegi og 
þegar líður á daginn 
fer einnig að rigna 
norðanlands og aust-
an. Vindur vex smám 
saman í dag, sér-
staklega vestan til og 
einkum í kvöld og má 
búast við 10-15 m/s 
þar með kvöldinu. 

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

Hlutur seldur undir 
hrópum og köllum
Borgarstjórn samþykkti sölu á hlut í HS Orku til Magma í gær undir hrópum 
áhorfenda. Nokkrir þeirra voru handteknir. Forseti borgarstjórnar segir ríkis-
stjórnina einkavæða orkufyrirtæki. Fráleitt segir fjármálaráðherra.

Óskar Bergsson, forseti borgar-
stjórnar, skaut föstum skotum 
á ríkisstjórnina og Steingrím J. 
Sigfússon fjármálaráðherra. Hann 
sagði Steingrím hafa fært erlend-
um aðilum eignarhald að Geysi 
Green, „ekki í skjóli nætur kannski, 
en á meðan þjóðin var að grilla og 
undirbúa sunnudagssteikina …“ 
Vísaði Óskar þar til samninga um 
að erlendir kröfuhafar gætu eignast 
hlut í Íslandsbanka. Mótmælendur 
ættu frekar að beina athygli sinni að 
fjármálaráðuneytinu.

Steingrímur hafnar þessu alfarið. 
„Það er hlægilegt að blanda 

óskyldum málum inn í sín vandræði, 
staðreyndin er sú að ríkið á Íslands-
banka 100 prósent og allsendis 
óvíst hvernig fer. Þá er Geysir Green 
Energy sjálfstætt fyrirtæki og ekki í 
eigu Íslandsbanka.“ Steingrímur segir 
bankann eiga óverulegan hlut. Lífeyris-
sjóðir, Atorka og aðrir hluthafar eigi 
stærstan hluta. Þá sé mikill misskiln-
ingur að Geysir fylgi Íslandsbanka.

Hvað varðar gagnrýni Óskars 
í hádegisfréttum Stöðvar 2 um 
Atorku, segir Steingrímur það rangt 
að Íslandsbanki eigi veð í Atorku. 
Landsbankinn eigi hins vegar veð í 
dótturfyrirtæki þess.

STEINGRÍMUR HAFNAR GAGNRÝNI ÓSKARS

MÓTMÆLTU Fjöldi mótmælenda mætti á pallana í Ráðhúsi Reykjavíkur og lét hátt 
í sér heyra. Lögregla handtók þrjá en þeir voru látnir lausir í gærkvöldi.
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GENF, AP Bæði ísraelskir hermenn 
og vígamenn Palestínumanna 
frömdu stríðsglæpi í átökum sem 
stóðu frá 27. desember til 18. jan-
úar. Þetta er niðurstaða nefndar 
á vegum Sameinuðu þjóðanna 
sem rannsakaði átökin.

Báðir aðilar frömdu stríðs-
glæpi og mögulega glæpi gegn 
mannkyninu, segir í niðurstöðum 
skýrslu nefndarinnar, sem gerð 
var opinber í gær. Dæmi um slíka 
stríðsglæpi séu eldflaugaárásir á 
óbreytta borgara.

Ísraelsk stjórnvöld neituðu að 
aðstoða nefndina við rannsóknina 
og höfnuðu í gær alfarið niður-
stöðunum. - bj

Rannsókn á átökum á Gasa:

Báðir frömdu 
stríðsglæpi

ÁRÁSIR Fjölmargir óbreyttir borgarar 
týndu lífi í átökum á Gasa í desember 
og janúar síðastliðnum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SJÁVARÚTVEGSMÁL Líkt og í júlí 
fóru veiðar íslenskra skipa úr 
deilistofnum einungis fram í 
íslenskri lögsögu í nýliðnum 
mánuði. Síldaraflinn var mikill 
í ágúst eða rúmlega 63 þúsund 
tonn sem er mesti mánaðarafli 
íslenskra skipa úr norsk-íslenska 
síldarstofninum síðan í júní árið 
2000. 

Heildarafli íslenskra skipa í 
norsk-íslenskri síld fyrstu átta 
mánuði ársins var kominn í 
186.291 tonn, þar af 1.206 tonn 
úr norskri lögsögu. Þetta er um 
tuttugu prósenta meiri afli en á 
sama tíma í fyrra en þá var afl-
inn kominn í 147.558.  - shá

Veiðar úr deilistofnum:

Metveiði af síld

SÓMALÍA, AP Bandarískar sérsveit-
ir flugu í gær inn í Sómalíu og 
gerðu árás á bílalest sem sögð er 
hafa flutt leiðtoga hryðjuverka-
hóps tengdum Al-Kaída. 

Fullyrt er að leiðtoginn, Kenýa-
búinn Saleh Ali Saleh Nabhan, 
hafi látist í árásinni og banda-
rísku hermennirnir hafi haft 
lík hans á brott með sér. Mikil 
leynd hvílir yfir árásinni, og hafa 
bandarísk hermálayfirvöld ekki 
staðfest að árásin hafi átt sér 
stað.  

Talið er að Nabhan hafi átt 
þátt í að skipulegja sprengjuárás 
í Kenía og tilraun til að skjóta 
niður ísraelska farþegaflugvél. - bj

Bandarísk árás í Sómalíu:

Al-Kaída foringi 
sagður fallinn

SJÁVARÚTVEGSMÁL Sífellt færist í 
vöxt að reynt sé að selja viðskipta-
vinum ódýran eldisfisk í stað 
þorsks. Nokkur dæmi þessa hafa 
komið upp á Bretlands eyjum að 
undanförnu. 

Eigandi veitingastaðar sem 
selur fisk og franskar í Kidder-
minster í Worcestershire í Eng-
landi hefur verið dæmdur til að 
greiða sekt sem svarar til 675.000 
íslenskra króna fyrir að selja við-
skiptavinum sínum eldis fiskinn 
pangasius sem þorsk. Hafa stjórn-
völd látið þau boð út ganga að hart 
verði tekið á brotum sem þessum.

Pangasius, sem er ódýr eldis-
fiskur sem aðallega er alinn í 
Víetnam, hefur flætt yfir evr-
ópska fiskmarkaði á síðustu 
þremur árum. - shá 

Vörusvik í Bretlandi:

Reyndi að selja 
svikinn þorsk

Jóna Fanney hætt
Jóna Fanney Friðriksdóttir er hætt sem 
bæjarfulltrúi á Blönduósi. Jóna var 
bæjarstjóri á Blönduósi um árabil en 
hefur staðið ein utan núverandi meiri-
hlutasamstarfs síðan í fyrra. Zophonías 
Ari Lárusson tekur sæti Jónu.

SVEITARSTJÓRNIR

EFNAHAGSMÁL Útilokað er að ríkis-
stjórnin muni leggja til almennar 
afskriftir á skuldum almennings í 
þeim tillögum sem nú er unnið að til 
að koma verst stöddum heimilum til 
hjálpar. Gert er ráð fyrir að tillögur 
starfshóps þriggja ráðuneyta verði 
lagðar fram í lok næstu viku, eða 
byrjun þeirrar þarnæstu.

Fram kom í máli Jóhönnu Sig-
urðardóttur forsætisráðherra og 
Steingríms J. Sigfússonar eftir 
ríkisstjórnarfund í gær að verið 
væri að skoða afskriftir skulda hjá 
heimilum sem eru með yfirveð-
settar eignir og aðgerðir varðandi 
greiðsluaðlögun og greiðslujöfnun. 
Sérstaklega væri horft til þeirra 

tuttugu prósent heimila sem væru 
í vanskilum.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins verða fáar beinar tillögur 
í pakka starfshópsins og lítið fé lagt 
til verksins, enda lítið til staðar. Til-
lögurnar ganga fremur út á það að 

leiða saman banka, fjármögnunar-
fyrirtæki og önnur fjármálafyrir-
tæki til að samhæfa þau úrræði sem 
fólki standa til boða. 

Verði þetta niðurstaðan verður 
aðkoma ríkisvaldsins í raun tak-
mörkuð. Það verður að mestu í hlut-
verki milliliðar sem leiðir stofnanir 
saman og býr til fyrir skuldarana 
pakka sem tekur á öllum þeirra 
skuldum.

Heimildir blaðsins herma að 
innan ráðuneytanna sé litið svo á að 
mörg þeirra úrræða sem nú er kall-
að eftir séu þegar við lýði. Þannig 
eigi greiðslujöfnunarleiðin einmitt 
að tengja afborganir við laun; nokk-
uð sem kallað hefur verið eftir. - kóp

Unnið að aðgerðum fyrir heimilin í starfshópi þriggja ráðuneyta:

Almennar afskriftir útilokaðar

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON 

JÓHANNA 
SIGURÐARDÓTTIR

GENGIÐ 15.09.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 221,1908
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 123,86   124,46

 204,23  205,23

 180,94  181,96

 24,308  24,45

 20,937  21,061

 17,676  17,78

 1,3577  1,3657

 195,82  196,98

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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UMHVERFISMÁL Engin lögbundin 
viðmiðunarmörk gilda á Íslandi um 
hámarksstyrk GSM-senda. Geisla-

varnir ríkis-
ins miða þó við 
sömu mörk og 
Evrópusamband-
ið mælir með.

„Það er margt 
við þessi viðmið-
unarmörk sem 
þarf að skoða 
og rannsaka, 
við tökum alveg 
undir það,“ segir 

Þorgeir Sigurðsson, fagstjóri hjá 
Geislavörnum ríkisins. Öll geislun 
eigi að vera eins lág og hægt sé að 
komast af með.

Lesendur hafa haft samband við 
blaðið til að þakka fyrir að greint  
hafi verið frá fjölskyldu á Egilsstöð-
um sem fann fyrir óþægindum eftir 
að GSM-mastur var sett upp á hæð 
fyrir ofan hús hennar. Þessir lesend-
ur segjast sumir hafa fundið  fyrir 
svipuðum óþægindum í Reykjavík. 
Fjölskyldan á Egilsstöðum flúði úr 
húsinu uns slökkt var á sendinum.

í skýrslu sem rafgæðamælinga-
fyrirtæki gerði fyrir fjölskylduna 
kemur fram að í löndum eins og 
Sviss, Ítalíu og Kína séu viðmiðunar-
mörk fyrir GSM-aflþéttni mun 
lægri en hjá Evrópusambandinu.

Þorgeir Sigurðsson segir að 
starfsmenn Geislavarna hafi heyrt 
af þessum lægri viðmiðum. Hins 
vegar telur hann ólíklegt að í lönd-
unum sé farið eftir svo lágum mörk-
um í einu og öllu. Það leiddi að lík-
indum til verra farsímasambands.

Hann bendir á að athygli nor-
rænna geislavarna sé meiri á símtól-
unum sjálfum heldur en sendunum 

og vísar í samnorræna skýrslu sem 
segir að geislun sú sem fólk verði 
fyrir af sendunum sé hundrað til tíu 
þúsund sinnum undir viðmiðunar-
mörkum Alþjóða geislavarnarráðs-
ins og miklu minni en sú sem það 
verði fyrir af símunum sjálfum. Frá 
sendunum stafi þó stöðugum bylgj-
um, ólíkt símunum.

Spurður hvort Geislavarnir 

ríkisins hafi mælt útsendingu Egils-
staðasendisins, segir Þorgeir nei. En 
svo mikið hafi verið talað um send-
inn að ekki sé ólíklegt að það verði 
gert. „Við kíkjum ekki á öll farsíma-
möstur, það hefur ekki verið talin 
ástæða til þess,“ segir hann. Annan 
daginn í röð svaraði bæjarstjóri 
Fljótsdalshéraðs ekki skilaboðum 
blaðsins.  klemens@frettabladid.is

Taktu þér tíma með fjölskyldunni einu sinni í mánuði 
og farið saman yfir reikningana. Var símareikningur- 
inn til dæmis að hækka eða lækka? Hægt er að gera 
fjármálin að skemmtilegri fjölskyldustund. Þannig 
lærir barnið á skemmtilegan hátt að það sem það 

telur sjálfsagt kostar í raun pening.

Kynntu þér dag fjármálalæsis nánar á fé.is

Stofnun um fjármálalæsi er sjálfstæð stofnun við Háskólann í 
Reykjavík og beitir sér fyrir bættu fjármálalæsi íslensku þjóðarinnar.

Byr sparisjóður er aðalstyrktaraðili stofnunarinnar.  
Okkar markmið er að efla fjárhagslega heilsu allra.

Borgaðu reikningana 
með allri fjölskyldunni

Hollráð:

    Dagur
  fjármálalæsis

18. september

LÖGREGLUMÁL Tveir pólskir menn 
á þrítugsaldri voru handteknir í 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar aðfara-
nótt laugardagsins síðasta með tæp-
lega 6.000 e-töflur faldar í farangri 
sínum.

Mennirnir voru að koma frá Var-
sjá. Töflurnar fundust faldar í niður-
suðudósum í farangri þeirra. Alls 
voru töflurnar 5.995 og voru 2.647 í 
farangri annars og 3.348 í farangri 
hins. Báðir mennirnir voru úrskurð-
aðir í gæsluvarðhald á laugardag 
til 2. október. Annar þeirra kærði 
úrskurðinn til Hæstaréttar, sem 
staðfesti úrskurðinn í gær.

Farið var fram á gæsluvarðhald 
á grundvelli rannsóknarhagsmuna, 
enda ætti eftir að rannsaka aðdrag-
anda ferðar mannanna til landsins, 
tengsl þeirra við hugsanlega vit-
orðsmenn á Íslandi eða erlendis og 
sakaferil þeirra. Þá þykir líklegt að 

þeir reyni að flýja úr landi gangi 
þeir lausir.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins dvaldi annar maðurinn um 
nokkurt skeið hérlendis fyrir nokkr-
um misserum. Hinn sagðist aldrei 
hafa komið hingað fyrr.

Á öðrum stað í blaðinu í dag er 
sagt frá ungum pólskum manni sem 
ákærður hefur verið fyrir innflutn-
ing á um 2.000 e-töflum til landsins í 
póstsendingu í desember síðastliðn-
um.  - sh

Tveir handteknir við komuna frá Varsjá með fíkniefni í niðursuðudósum:

Teknir með 6.000 e-töflur í dósum

LEIFSSTÖÐ Um síðustu helgi voru þrír 
handteknir vegna smygls.

Aðfaranótt sunnudagsins, rétt um 
sólarhring eftir að Pólverjarnir tveir 
voru teknir, handtók lögreglan 
litháíska konu í Leifsstöð með 
ríflega 800 grömm af amfetamíni í 
fórum sínum. Sú hafði notað sömu 
aðferð og Pólverjarnir, og falið 

efnið í niðursuðudósum í farangri 
sínum.

Konan, sem er á þrítugsaldri, 
var að koma frá Litháen. Hún var 
úrskurðuð í gæsluvarðhald til 28. 
september og kærði ekki þann 
úrskurð.

ANNAÐ SVIPAÐ MÁL SÓLARHRING SÍÐAR

Fylgist þú með átökum innan 
Borgarahreyfingarinnar?
Já  28,7
Nei  71,3

SPURNING DAGSINS Í DAG

Er það að vera atvinnulaus eitt 
af því versta sem fólk lendir í?

Segðu skoðun þína á Vísi.is

ÖRYGGISMÁL Samningur hefur 
verið undirritaður á milli Land-
helgisgæslu Íslands og Slysa- og 
bráðasviðs Landspítalans um 
gagnkvæma þjálfun áhafna þyrlu 
LHG og hjúkrunarfræðinga á 
slysa- og bráðasviði LSH.

Samningurinn felur í sér að 
auka öryggi og efla þjálfun 
starfsmanna sem sinna flutn-
ingi á slösuðum og sjúkum með 
þyrlum Gæslunnar. Greiningar-
sveit bráðasviðs LHG fær þjálfun 
í umgengni við þyrlur og sjúkra-
flutningamenn í áhöfnum LHG fá 
þjálfun á bráðasviði LSH. Sam-
komulagið hefur ekki sérstakan 
kostnað í för með sér.  - shá

Gæslan og Landspítalinn:

Samningur um 
aukna þjálfun

Engin lögbundin 
GSM-viðmið notuð
Fagstjóri Geislavarna ríkisins segir engin lögbundin viðmið gilda á Íslandi um 
GSM-geislun. Samnorræn skýrsla segir að sendarnir geisli minna en símarnir 
sjálfir. Geislavarnir ríkisins rannsökuðu ekki sendinn á Egilsstöðum.

ÞORGEIR 
SIGURÐSSON

Geislavarnir Finnlands vöruðu við því 
í byrjun árs að börn fengju að nota 
farsíma að vild. Þær mæla með því 
að textaskilaboð verði notuð í aukn-
um mæli og að foreldrar takmarki 
fjölda og lengd símtala barnanna.

Einnig að notaður sé handfrjáls 
búnaður og ekki talað í farsíma þar 
sem samband er slæmt eða í bíl á 
ferð.

Finnsku geislavarnirnar töldu þó 
ekki rétt að banna farsímanotkun 
barna, þar sem símarnir auki öryggi 

með því að auðvelda samskipti 
barna og foreldra.

Stofnunin tók fram að þetta væri 
gert þar sem ekki væri hægt að meta 
langtímaáhrif af GSM-notkun fyrr 
en eftir nokkra áratugi. Varúðar væri 
þörf þótt ekki hefði verið sýnt fram á 
nein heilsufarsleg áhrif ennþá.

Þorgeir Sigurðsson hjá Geisla-
vörnum ríkisins tekur undir með 
finnskum kollegum sínum að gæta 
eigi varúðar um notkun barna á 
GSM-símum.

VARAÐ VIÐ GSM FYRIR BÖRN

GSM-VÆTT ÍSLAND Í ESB eru viðmiðunarmörk fyrir rafsegulsvið á GSM-tíðni tíu 
vött en í Sviss eru þau 0,4 vött. Svo lág mörk fást með því að fjölga sendum og 
draga úr afli hvers og eins, segir í skýrslu fyrirtækisins Héloga. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

ÞJÓFNAÐUR „Ég á ekki orð yfir að 
nokkur skuli stela vagni frá barni. 
Þetta er ótrúlegt,“ segir Aðalheiður 
Þorsteinsdóttir. Barnavagni tíu 
mánaða sonar hennar og Adams 
Bjarka Ægissonar var stolið fyrir 
utan heimili þeirra á Holtsgötu í 
fyrrakvöld.

Að sögn Aðalheiðar var vagninn 
horfinn þegar Adam hugðist setja 
hann inn í geymslu klukkan níu 
um kvöldið. „Enginn nágrannanna 
sá neitt. Þjófurinn hefur greini-
lega verið á höttunum eftir barna-
vagni, því hann snerti ekki við glæ-
nýju grilli, hjóli og hlaupahjóli sem 
líka stóðu fyrir utan. Þetta er mjög 
rólegt hverfi og við bjuggumst alls 

ekki við þessu,“ segir Aðalheiður.
Hrafnkell Ingi, tíu mánaða 

gamall sonur hjónanna, er hjart-
veikur. „Hann á sína erfiðu daga 
vegna veikindanna. Þessi vagn 
hefur bjargað okkur alveg, því í 

honum hvílist Hrafnkell vel og 
sefur kannski í þrjá klukkutíma 
samfleytt. Í dag [í gær] höfum við 
reynt að láta hann sofa inni, en það 
hefur alls ekki gengið vel.“

Aðalheiður keypti vagninn, sem 
er svartur og grár Brio-kerru-
vagn, árið 2007 þegar dóttir henn-
ar fæddist. „Þá kostaði hann 80.000 
krónur en kostar núna 145.000, og 
bara kerrupokinn kostar 20.000 í 
viðbót. Við fáum tjónið bætt, en 
konan sem ég talaði við hjá trygg-
ingarfélaginu sagðist því miður 
hafa heyrt fleiri dæmi um barna-
vagnaþjófnaði að undanförnu,“ 
segir Aðalheiður Þorsteinsdóttir.
 - kg

Barnavagni tíu mánaða hjartveiks drengs í Hafnarfirði var stolið í fyrrakvöld:

Bíræfinn þjófur stal barnavagni

MEÐ BÖRNUNUM Aðalheiður ásamt 
börnunum sínum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KJÖRKASSINN
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NOREGUR Úrslit norsku þingkosn-
inganna eru fyrst og fremst sigur 
Jens Stoltenberg forsætisráðherra. 
Flokkur hans, Verkamannaflokkur-
inn, bætti við sig þingmönnum og 
tryggði þar með stjórninni meiri-
hluta en í fyrsta sinn í sextán ár 
heldur norsk ríkisstjórn velli í 
kosningum. Stoltenberg þakkaði 
kjósendum rauðgrænu stjórnar-

innar, eins og 
hún hefur verið 
nefnd, kærlega 
stuðninginn á 
blaðamanna-
fundi í gær. 

Norska stjórn-
in hlaut alls 86 
þingmenn af 
169 en stjórnar-
andstaðan, 
bandalag hægri-
flokka, fékk 83 

þingmenn kjörna. Skoðanakann-
anir rétt fyrir kosningar höfðu 
sýnt að stjórnin stæði tæpt. „Þó 
að meirihlutinn sé ekki stór þá er 
hann öruggur,“ segir Birgir Her-
mannsson stjórnmálafræðingur. 
Hann segir ekki ólíklegt að óein-
ing í röðum hægriflokkanna hafi 
ráðið úrslitum um lokaniðurstöðu 
kosninganna. „Þar ræður mestu 
stefna stærsta flokksins, Framfara-
flokksins, í málefnum innflytjenda, 
sem flokkurinn vill miklu strangari 
reglur um. Borgarlegu flokkarnir 
gátu ekki stillt upp sannfærandi 
valkosti,“ segir Birgir. 

Stjórnarflokkarnir komu misvel 
út úr kosningunum. Verkamanna-
flokkurinn bætti við sig þremur 
þingmönnum, Miðflokkurinn stóð í 
stað en Sósíalíski vinstri flokkurinn 
tapaði fjórum þingmönnum. Talið 
er líklegt að ráðherrum síðast-
nefnda flokksins muni fækka í 
kjölfarið. Stoltenberg vildi þó ekki 
láta neitt uppi um mögulegar breyt-
ingar. Hann sagði á blaðamanna-
fundi að fyrst þyrfti að gera nýjan 
stjórnar sáttmála, svo væri hægt að 
huga að skipan ráðherra. 

Verkamannaflokkurinn hefur 

verið fylgjandi aðild Noregs að 
Evrópusambandinu en hún er ekki 
á dagskrá ríkisstjórnarinnar að því 
er fram kom á blaðamannafundin-
um. „Aðild að Evrópusambandinu 
er stóra málið sem menn ræða sín 
á milli í norskum stjórnmálum en 
ekki opinberlega,“ segir Birgir. 
„Það er ekkert í kosningaúrslitun-
um sem breytir því.“ Samstarfs-

flokkar Verkamannaflokksins 
eru andvígir aðild og segir Birgir 
að samkomulag hafi verið um að 
setja málið ekki á dagskrá. Hann 
segir ótímabært að spá fyrir um 
áhrif mögulegra aðildarviðræðna 
Íslendinga. „Því yrði eflaust velt 
upp hvort Norðmenn ættu að fylgja 
Íslendingum, en það er ekkert sjálf-
gefið í því.“ sigridur@frettabladid.is

Sigur Stoltenbergs
Í fyrsta sinn í sextán ár hélt norsk ríkisstjórn velli í kosningum. Kosningarnar eru 
sigur forsætisráðherrans Jens Stoltenberg en flokkur hans bætti við sig þremur 
þingmönnum. Búist er við breytingu á ráðherraliði en ekki í stefnumálum.

„Verkamannaflokkurinn vann kosn-
ingabaráttuna á samskiptasíðunum 
Facebook og Twitter og á blogginu. 
Þó að það sé ekki rétt að kalla þetta 
nýja miðla er það nýtt fyrir okkur 
að nota þá í kosningabaráttunni á 
þann hátt sem við gerðum núna,“ 
sagði Jens Stoltenberg á blaða-
mannafundi í gær. Að því er fram 
kemur á Aftenposten sagði forsætis-
ráðherrann frá því með innlifun 
hversu ágætt honum þætti að vera í 
sambandi við kjósendur sína í gegn-
um Facebook. Hann sagðist þó ætla 
að láta sérfræðingum það eftir að 
greina hversu mikil áhrif kosninga-

baráttan á netinu hefði haft. 
Aftenposten greindi frá því 

síðastliðið vor þegar Verkamanna-
flokkurinn hélt landsfund sinn að 
Stoltenberg hefði sérstaklega hvatt 
liðsmenn Verkamannaflokksins til 
að nota samskiptasíður í kosninga-
baráttunni. Sjálfur er Stoltenberg 
mjög virkur á Twitter og uppfærði 
stöðuna sína til dæmis á kosninga-
nótt þegar hann sagðist vera að 
fylgjast með talningu atkvæða: 
„Verkamannaflokkurinn bætir við 
sig fylgi. Spennandi að sjá hvort 
meirihlutinn heldur velli,“ sagði í 
færslunni.

UNNU Á FACEBOOK OG TWITTER

SIGURVEGARINN Glaðbeittur Stoltenberg á leið frá heimili sínu til skrifstofu í 
gær. Hann hefur verið forsætisráðherra samfellt frá árinu 2005. Hann var einnig 
forsætisráðherra Noregs frá 2000 til 2001 og var þá yngsti forsætisráðherra í sögu 
landsins, 41 árs gamall. NORDICPHOTO/AFP

Verkamannaflokkurinn 35,4% 
64 þingmenn +3

Sósíalíski vinstriflokkurinn 6,1% 
11 þingmenn  -4

Miðflokkurinn 6,2% 
11 þingmenn 0

Framfaraflokkurinn 22,9%
41 þingmenn +3

Hægriflokkurinn 
17,2%
30 þingmenn 
+7

Kristilegi þjóðarflokkurinn 5,6%  
10 þingmenn -1

Frjálslyndir (Venstre) 3,8%
2 þingmenn -8

Aðrir flokkar 2,6% 
0 þingmenn

Meirihluti þingmanna en minnihluti atkvæða

Norska stjórnin hélt þriggja 
þingmanna meirihluta, fékk 86 
þingmenn af 169, þrátt fyrir að 
fá rúmlega 45 þúsundum færri 
atkvæði en hægriflokkarnir. Í 
kosningunum árið 2005 fengu 
rauðgrænu flokkarnir einnig færri 
atkvæði en hægriflokkarnir. Skýring 
þessa er misjafnt atkvæðavægi, 
atkvæði íbúa fámennra fylkja í 
Noregi vega þyngra en atkvæði 
þéttbýlla svæða, rétt eins og á 
Íslandi. 

Stærstan ósigur kosninganna 
biðu Frjálslyndir (Venstre) sem töp-
uðu átta þingmönnum. Formaður 
flokksins, Lars Sponheim, sagði 
af sér þegar úrslitin voru ljós og 
norskir stjórnmálaskýrendur velta 
fyrir sér hvort dagar flokksins séu 
taldir. Hægriflokkurinn bætti mestu 
við sig eða sjö þingmönnum. 

BIRGIR 
HERMANNSSON

DÓMSMÁL Sautján ára pólskur pilt-
ur hefur verið ákærður fyrir stór-
fellt fíkniefnabrot. Honum er gefið 
að sök að hafa reynt að taka á móti 
tæplega 2.000 e-töflum, ætluðum 
á markað hérlendis, á pósthúsi í 
Reykjavík í desember.

Pilturinn sótti sendinguna í póst-
miðstöðina að Stórhöfða 15. desem-
ber í fyrra, örfáum dögum eftir 
sautján ára afmælisdag sinn. 

Böggullinn hafði borist frá Pól-
landi og var stílaður á pólska konu 
í Breiðholtinu. Í honum hafði lög-
regla fundið 1.921 e-töflu og nokk-
ur grömm af e-töfludufti. Búið var 
að fjarlægja efnin úr bögglinum 
þegar pilturinn sótti hann.

Hann var handtekinn í kjölfarið 
og sætti gæsluvarðhaldi um nokk-
urra daga skeið.

Ákæra Ríkissaksóknara á hend-
ur piltinum var síðan þingfest í 
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. 
Hann neitar sök og ber fyrir sig að 
hann hafi ekki vitað hvað hafi átt 
að vera í sendingunni. Hann gæti 
jafnvel átt yfir höfði sér nokkurra 
ára fangelsi.

Aðalmeðferð í málinu fer fram 
19. október.  - sh

Sautján ára piltur ákærður fyrir að reyna að smygla hingað um 2.000 e-töflum:

Neitar innflutningi á e-töflum

FÍKNIEFNI Í PÓSTI E-töflurnar fundust í 
bögglinum og voru fjarlægðar áður en 

pilturinn sótti hann.
 SAMSETT MYND

Stilling hf. • Sími 520 8000 • www.stilling.is • stilling@stilling.is

Bílavarahlutir
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FRÉTTASKÝRING: Fangelsismál

Fangelsismál í landinu eru 
í ólestri sökum fjárskorts 
og plássleysis. Á annan 
tug nefnda og starfshópa 
hafa unnið að úrlausn í nær 
fimmtíu ár. Nýtt fangelsi er 
enn óbyggt.

Á annan tug nefnda og starfs-
hópa hafa verið skipuð síðastliðin 
fimmtíu ár til að vinna að bygg-
ingu nýs fangelsis á höfuðborgar-
svæðinu. Þessir vinnuhópar eru 
allt að fjórtán talsins. Fangels-

ið er enn ekki 
risið og raun-
ar hefur öllum 
hugmyndum um 
það verið sópað 
út af borðinu.

Hins vegar 
leitar Ragna 
Árnadóttir 
dómsmálaráð-
herra nú allra 
leiða til að fjölga 

afplánunarplássum fyrir dæmda 
brotamenn. Meðal annars er í 
athugun að leigja húsnæði undir 
slík pláss.

Fréttablaðið hefur að undan-
förnu fjallað um óviðunandi stöðu 
fangelsismála hér á landi. Um 240 
dæmdir brotamenn eru á boðunar-
lista til afplánunar. Fangelsin eru 
troðfull, svo tvísetja þarf í klefa 
í sumum tilvikum. Ekki líður svo 
vika að ekki séu einhverjir, jafn-
vel heilu hóparnir úrskurðaðir í 
gæsluvarðhald vegna afbrota. 

„Þetta er orðin býsna löng saga 
hvað varðar byggingu fangelsis í 
Reykjavík, eiginlega sagan enda-
lausa,“ segir Guðmundur Gísla-
son, forstöðumaður fangelsisins 
í Kópavogi, Hegningarhússins og 
fangelsisins á Akureyri. „Það hafa 

allnokkrar nefndir verið að vinna 
að byggingarmálinu í gegnum tíð-
ina, en sagan nær allar götur aftur 
til 1960, þegar reisa átti fangelsi 
við Korpúlfsstaði. Það var teiknað 
upp, en síðan kom hlé og bygging-
in leit aldrei dagsins ljós.“

Nokkrum árum síðar var Síðu-
múlafangelsið tekið í notkun. Það 
gegndi hlutverki gæsluvarðhalds-
fangelsis fyrir lögregluna og var í 
fullum rekstri til ársins 1996.

Næsta tilraun til fangelsisbygg-
ingar var í kringum 1975, þegar 
ákveðið var að stefna að byggingu 
fangelsis við Tunguháls 6.

„Botnplata byggingarinnar var 
steypt á áttunda áratugnum,“ rifj-
ar Guðmundur upp. „Hins vegar 
var aldrei byggt ofan á hana 
þannig að hún varð ónýt með tím-
anum. Svo var einfaldlega mokað 

yfir hana. Síðan þá hafa nefnd-
ir og hópar verið að störfum við 
að reyna að skipuleggja þetta. 
Ein nefndin skilaði mjög ákveðn-
um tillögum um nýja fangelsis-
byggingu í Reykjavík 1992. Hún 
lagði eindregið til að fangelsi 
yrði reist í Reykjavík, en Litla-
Hraun yrði fyrst og fremst fyrir 
langtímafanga sem annaðhvort 
væru í námi eða vinnu í fangels-
inu. Þáverandi dómsmálaráðherra 
tók annan kost og lét stækka Litla-
Hraun. Þegar Síðumúlafangelsið 
var lagt niður var gæsluvarðhald-
ið fært austur, sem var ekki mjög 
skynsamlegt að ég tel. Lögreglan 
tekur áreiðanlega undir það núna í 
þeim mannahalds- og fjárhagsörð-
ugleikum sem þar er við að stríða, 
að það er ekki gæfulegt að þurfa 
að setja mannskap, bíla og fjár-
muni í að flytja gæsluvarðhalds-
fanga, kannski mörgum sinnum í 
viku, milli Litla-Hrauns og Reykja-
víkur vegna yfirheyrslna, fyrir 
dómara eða í öðrum erindum, á 
sama tíma og kvartað er undan 
því að lögreglan geti ekki sinnt 
brýnni þjónustu vegna öryggis 
borgaranna.“ 

Um 2001 var farið að vinna 
að því að reisa nýtt fangelsi á 
Hólmsheiði. Ágreiningur varð um 
hvernig fangelsið ætti að vera, auk 
þess sem upp kom sterk umræða 
um að reisa flugvöll á heiðinni. 
Ekki varð neitt út neinu.

„Byggingamálin í Reykjavík 
eru í ólestri,“ segir Guðmundur. 
„Nóg hefur verið um starfshópa 
og tillögur, en fjármagn hefur enn 
ekki fengist.“

GUÐMUNDUR 
GÍSLASON

FANGELSIÐ Í KÓPAVOGI Til stendur að loka fangelsinu í Kópavogi um leið og fjármagn fæst til afplánunarúrræða annars staðar.

Sagan endalausa
BOÐUNARLISTAR
– fjöldi dæmdra brotamanna sem 
bíða afplánunar
Ár fjöldi
2001 65
2002 63
2003 53
2004 75
2005 97
2006 105
2007 142
2008 148
2009 240*
 *15.09.2009

HEIMILD: FANGELSISMÁLASTOFNUN

TVÍSETT Í FANGAKLEFA
Staður fjöldi pláss
Akureyri 10 10  
Hegningarhúsið 15 14
Kvíabryggja 22 20
Litla-Hraun 81 77
Kópavogur 10 11 

HEIMILD: FANGELSISMÁLASTOFNUN

„Að láta dæmda brotamenn bíða eftir að 
geta afplánað refsingu svo árum skiptir, 
er ekkert annað en mannréttindabrot.“

Þetta  segir Vigdís Hauksdóttir 
alþingis maður, fulltrúi framsóknar-
manna í allsherjarnefnd Alþingis. Hún 
hefur farið fram á fund í nefndinni vegna 
stöðunnar í fangelsismálum. Formaður 
nefndarinnar hefur ákveðið að verða við 
beiðninni og mun fundurinn verða hald-
inn síðar í vikunni. Þangað verða kvaddir 
fulltrúar frá Fangelsismálastofnun og 
fangelsunum sjálfum.

„Ég vænti þess að við getum farið yfir stöðuna 
með fulltrúum fangelsismála og fengið mynd af 
því hver staðan nákvæmlega er,“ segir Vigdís.

Hún kveðst ekki hafa áhyggjur af því 
að ekki finnist húsnæði sem hægt sé að 
leigja undir fangapláss. Hún hafi frekar 
áhyggjur af því að fá starfsmenn í það 
viðbótarhúsnæði fyrir fangelsin. Ein-
hvern veginn verði að finna úrræði til 
að stytta biðlistann því þegar menn hafi 
hlotið dóm verði þeir að fá að afplána 
hann sem fyrst. Aðstæður manna geti 
breyst til betri vegar frá því að þeir voru 
dæmdir. Þá sé þeim allt í einu kippt út úr 
daglega lífinu til að taka út gamlan dóm. 

„Þessi mál eru komin í algjört óefni og 
fjármagn bráðvantar til fangelsismála,“ segir 
Vigdís. 
 - jss

VIGDÍS 
HAUKSDÓTTIR

Allsherjarnefnd Alþingis ræðir stöðu fangelsismála síðar í vikunni:

Þetta er mannréttindabrot

■ 1960 Dómsmálaráðuneytið felur Valdimar Stefánssyni sakadómara að 
gera áætlun um að koma fangelsismálum í nútímalegt horf. Hann leggur 
til að ríkisfangelsi rísi á Korpúlfsstöðum.

■ 1961 Ný lög um ríkisfangelsi samþykkt þar sem ákveðið er að stofna 
deildaskipt fangelsi fyrir bæði kynin, afplánun, gæsluvarðhald, öryggis-
gæslu og geðsjúka.

■ 1965 Nefnd dómsmálaráðherra leggur til gæsluvarðhaldsdeild í Síðu-
múla, utan ríkisfangelsis.

■ 1974 Reykjavíkurborg veitir vilyrði fyrir lóð undir fangelsi við Tunguháls 6.
■ 1976 Samstarfsnefnd um opinberar framkvæmdir samþykkir að gerð
verði áætlun um byggingu fangelsis við Tunguháls.
■ 1978 Framkvæmdum við grunn og botnplötu lokið. Vegna fjárskorts verð-

ur ekki af frekari framkvæmdum.
■ 1991 Dómsmálaráðherra skipar nefnd til að gera úttekt á fangelsismálum 

og skila tillögum.
■ 1992 Nefndin skilar skýrslu og vill nýtt afplánunar- og gæsluvarðhalds-

fangelsi í Reykjavík. Ný bygging er reist á Litla-Hrauni og plássum fjölgað 
þar.

■ 1995 Dómsmálaráðherra skipar nefnd til að gera áætlun um byggingu 
gæsluvarðhalds- og afplánunarfangelsis á Tunguhálsi 6. 

■ 1996 Skipaður starfshópur til að hafa umsjón með frumathugun, áætl-
anagerð og framkvæmdum við nýtt Tunguhálsfangelsi.

■ 1998 Nefndin skilar tillögum sínum um móttöku-, gæsluvarðhalds-, og 
afplánunarfangelsi á Tunguhálsi 6. Ekki verður af framkvæmdum.

■ 2001 Dómsmálaráðherra kallar saman hóp til að taka upp þráðinn við 
undirbúning nýs fangelsis á höfuðborgarsvæðinu.

■ 2001 Fangelsismálastofnun ríkisins falið að vinna að frekari undirbúningi 
verkefnisins.

■ 2001 Reykjavíkurborg úthlutar lóð undir nýtt fangelsi á Hólmsheiði.
■ 2004 Starfshópur Framkvæmdasýslu skilar drögum fyrir alútboð fyrir 

byggingu gæslu- og afplánunarfangelsis.
■ 2004 Fangelsismálastofnun skilar ítarlegri heildarlausn um uppbyggingu 

fangelsa til dómsmálaráðherra.
■ 2005 Fangelsismálastofnun skilar framkvæmdaáætlun um uppbyggingu 

fangelsa til dómsmálaráðherra.
■ 2005 Áætlun Fangelsismálastofnunar samþykkt í ríkisstjórn.
■ 2009 Fangelsismálastofnun skilar þarfagreiningu til dómsmálaráðuneytis 

með fjórum útfærslum að lausnum.

BYGGINGARFERILL NÝS FANGELSIS Í 50 ÁR

FRÉTTASKÝRING
JÓHANNA S. SIGÞÓRSDÓTTIR
jss@frettabladid.is

KORPÚLFSSTAÐIR Fyrir tæpum fimmtíu árum 
stóð til að reisa fangelsi á Korpúlfsstöðum.

með ánægju

Rödd skynseminnar

Það er alveg málið að fara í 

matvöruverslun og kaupa í 

matinn þegar maður er úti. Um 

að gera að sleppa því að fara á 

veitingahús á hverju kvöldi. 

Þannig spararðu og getur 

keypt alls kyns gúmmelaði 

sem þú finnur ekki á klakanum.

Hlustaðu á rödd skynseminnar, 

bókaðu flug til Evrópu og fáðu 

góð sparnaðarráð á 

www.icelandexpress.is

Farðu út 
í búð!

Verð frá:

Aðra leið með sköttum 
og öðrum greiðslum.
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Við fréttir af slæmri meðferð 
barna fyrir nokkrum ára-

tugum á vistheimilum og öðrum 
stofnunum er freistandi að hugga 
sig við að nú sé öldin önnur. 
Við erum hætt að taka börn frá 
fátækum eða illa stöddum for-
eldrum og senda þau úr augsýn. 
Við lokum ekki lengur fötluð og 
veik börn inni á stofnunum og 
meinum þeim að hitta foreldra 
sína. En sem samfélag sitjum 
við uppi með skömm og sektar-
kennd yfir heimsku okkar og 
dugleysi. Hvernig datt okkur í 
hug að koma bágstöddum börnum 
fyrir í framandi umhverfi innan 
um blá ókunnugt fólk sem hafði 
takmarkaða eða enga menntun í 
umönnun barna? Af hverju tókum 
við ekki mark á þeim sem kvört-
uðu? Hvað vorum við að hugsa?

Það má kannski segja okkur 
til málsbóta að við vorum ekki 
eins vel upplýst þá og við erum 
nú. Við vorum uppteknari af 
líkam legum en tilfinningalegum 
þörfum fólks og vissum ekki hve 
alvarleg áhrif aðskilnaður barna 
frá foreldrum þeirra getur haft 
á líðan þeirra, sjálfsmynd og 
tengslamyndun. Kynferðislegt 
ofbeldi gagnvart börnum var 
ekki komið í almenna umræðu og 
fæstir höfðu hugmyndaflug til að 
ímynda sér þær þjáningar sem 
börn máttu, og mega enn, þola. 
Við gátum samt gert betur.

Í dag vitum við mun meira 
um þarfir barna og mikilvægi 
fyrstu áranna. Börn eru frá fæð-
ingu ofurnæm á þá sem annast 
þau og því hefur líðan og ástand 
foreldranna áhrif á þeirra líðan. 
Vanlíðan foreldra dregur úr 
getu þeirra til að sinna þörfum 
barna og halda streitu þeirra 
innan viðráðanlegra marka. 

Viðvarandi streita ungra barna 
getur skaðað heila þeirra og 
minnkað mótstöðuafl gegn lang-
vinnum heilsufarsvanda fram á 
fullorðins ár. Börnum er sérstök 
hætta búin ef foreldrar þeirra 
voru sjálfir vanræktir eða mis-
notaðir í barnæsku, njóta lítils 
stuðnings, stríða við fíkn eða 
geðheilsuvanda eða búa við 
fátækt eða heimilisofbeldi. Þá 
kennir reynslan börnum að öðru 
fólki sé ekki treystandi, sjálfs-
mynd þeirra verður neikvæð og 
þau skortir forsendur til að setja 
sig í spor annarra. Við núverandi 
þjóðfélagsaðstæður má búast við 
að fjölgi í þessum hópi. 

Það er ekkert launungarmál 
að hættulegasti staðurinn fyrir 
sum börn er heimilið. Þetta 
þýðir ekki að foreldrar þeirra 
séu vont fólk eða vilji ekki gera 
betur. Þeir eru einfaldlega ekki 
færir um að setja þarfir barna 
sinna í forgang og veita þeim 
vernd. Eftir sem áður þrá börnin 
foreldra sína og enginn leggur 
meira á sig til að leyna ofbeldi og 
vanrækslu foreldranna en börnin 
þeirra.

Það er skylda okkar sem sam-
félags að snúa ekki aftur blinda 
auganu að börnum illa staddra 
foreldra. Lausnin felst ekki 

lengur í að taka þau frá foreldr-
um sínum, nema í undantekn-
ingartilvikum, og það er ástæða 
til að ætla að betur sé staðið 
að þeim málum í dag. Stundum 
dugar hjálp nánustu fjölskyldu 
eða vina, oft nægja inngrip frá 
heilsugæslu eða félagsþjónustu, 
en stundum er þörf á sérhæfðri 
meðferð fyrir foreldrana.

Höfum við á þessum síðustu og 
verstu tímum efni á að veita illa 
stöddum foreldrum meðferð? Á 
móti má spyrja hvort við höfum 
efni á, siðferðilega og fjárhags-
lega, að sitja með hendur í skauti 
á meðan geðræn og félagsleg 
vandamál flytjast til næstu kyn-
slóðar. Í kreppunni sem reið 
yfir Finnland voru fjárframlög 
til fjölskyldna í vanda skorin 
verulega niður. Í kjölfarið jókst 
örorka vegna þunglyndis um 
120% hjá fólki sem var á barns-
aldri þegar kreppan reið yfir. 
Heldur einhver að það sé ódýrari 
lausn? Er skárra að ýta þeim 
vanda á undan okkur en Icesave?

Tækifæri til forvarna eru 
aldrei jafn stórkostleg og á 
fyrstu æviárum barna og illa 
staddir foreldrar eru aldrei jafn 
móttækilegir fyrir breytingum 
og þegar börnin þeirra eru lítil. 
Þess vegna felst bæði skynsemi 
og mannúð í að veita þeim með-
ferð, einmitt þá. Vonandi átta 
stjórnmálamenn sig á að kostn-
aður sem af því hlytist er smá-
aurar miðað við sparnaðinn 
sem kæmi á móti í heilbrigðis-, 
mennta- og félagskerfinu. Bregð-
ist kerfið börnum enn og aftur 
getum við ekki skýlt okkur á bak 
við fáfræði, hvorki nú né eftir 
eftir nokkra áratugi.

Höfundur er sálgreinir.

Börn þurfa betri hjálp

SÆUNN KJARTANSDÓTTIR

UMRÆÐAN | Kreppan og 
börnin

Engin skúringakona rekin
Á flokksráðsfundi VG á Hvolsvelli 
á dögunum komu fram áhyggjur 
af því að niðurskurður í heil-
brigðiskerfinu mundi bitna illa 
á ófaglærðu starfsfólki og þeim 
sem ættu minnst undir sér í 
kerfinu. Ögmundur Jónasson 
heilbrigðisráðherra svaraði 
afdráttarlaust; Það verður 
engin skúringakona rekin 
á minni vakt, sagði 
ráðherrann við 
góðar undir-
tektir. En 
svo leið vika 
og þá bár-
ust fregnir 
af fyrstu 

uppsögnum allra þrjátíu starfs-
manna í eldhúsi Landspítalans.

Til hlés
Jóhanna Sigurðardóttir forsætis-
ráðherra lét kröftuglega til sín taka 
þegar skýrslur um meðferð 

barna á vistheimilum 
og í Heyrnleysingja-
skólanum komu fram 
um daginn. Hún 
tók strax af skarið 

og baðst afsökunar 
fyrir hönd þjóðarinnar. 

Jóhanna hefur 
fengið gagnrýni 
fyrir að veita ekki 
nægilega sterka 
forystu. Það er 

rifjað upp að hún lét lítið fara fyrir 
sér í umræðum um þau stórmál 
sem voru á dagskrá í sumar og 
forðaðist að ræða við erlenda 
fjölmiðla. Þegar spurt er út í þetta 
í forsætisráðuneytinu er því svarað 
að forsætisráðherra „haldi sig til 

hlés“ um þessar mundir. Hún hafi 
ekki fengið sumarfrí og geti ekki 
farið frá vegna annríkis en sé 
að reyna að draga úr álaginu 
með því að fá sig lausa utan 

þess að sækja bráðnauðsynlega 
fundi. Því er tekið víðsfjarri 

að hún sé að forðast 
erlenda blaðamenn. 
Slík viðtöl eru sögð á 
döfinni.

peturg@frettabladid.is

UMRÆÐAN
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir 
skrifar um bíla og orku

Á mikilvægri ráðstefnu um 
orkumál sem lauk í gær 

voru ræddar tegundir orkugjafa 
fyrir bifreiðar. Umræðan hefur 
færst frá því að ræða einungis 
hvaða eini orkugjafi taki við af 
bensíni í þágu umhverfisins í 
að ræða marga ólíka orkugjafa 
(t.d. metan og rafmagn).

Mikilvægt er að muna í þessari umræðu að hver 
borg þarf að nálgast sínar umhverfislausnir út frá 
sínum sérkennum. Þannig er til dæmis Kaupmanna-
höfn vel í stakk búin til að leggja meiri áherslu á 
hjólreiðar en nú þegar nýta 39% íbúar þar hjól sem 
ferðamáta til og frá vinnu. Í Reykjavík er þessu 
öfugt farið þar sem einkabíllinn varð sífellt meira 
áberandi undanfarin ár. Frá 1990 hefur fólksbíl-
um í borginni fjölgað um ríflega 70% til ársins 
2007 og 75% allra ferða á eru farnar á einkabíl. 
Reykvíkingar fara 6% ferða sinna með almennings-
samgöngum og 12% gangandi eða hjólandi.

Þrátt fyrir að stór hluti ferða sé farinn á einkabíl 
eru vegalengdir innan borgarinnar stuttar og því 

tækifæri í að nýta aðra orkugjafa en bensín. Um 
60% allra ferða sem farnar voru innan höfuðborgar-
svæðisins árið 2002 voru styttri en 3 km. Í þessu 
felst mikið tækifæri fyrir Reykvíkinga að breyta 
um orkugjafa á bílum sínum.

Samgöngur í Reykjavík eru ein af aðaluppsprettum 
losunar gróðurhúsalofttegunda og tækifærin til 
umbóta hafa ekki farið framhjá borgarfulltrúum. 
Borgarstjórn hefur markvisst unnið að því síðustu 
þrjú ár að bjóða upp á aðra valkosti í samgöngu-
háttum með metnaðarfullum grænum skrefum, 
samgöngustefnu borgarinnar og loftlags- og loft-
gæðastefnu. Fjölgun hjólastíga, fjölgun forgangs-
reina fyrir Strætó, bætt umhverfi fyrir gangandi, 
stæði til að hlaða rafmagnsbíla, frí stæði fyrir 
eyðslugranna bíla og setningu orkustöðvastefnu í 
stað bensínstöðvastefnu eru bara nokkur dæmi um 
aðgerðir. En það þarf meira til – nú af hendi ríkis-
stjórnarinnar – sem talar og talar um umhverfis-
mál, nýjar leiðir í samgöngum og rafmagnsvæð-
ingu en gerir ekkert. Þvert á móti er raunin sú að 
höfuðborgar svæðið fær nær engar samgöngubætur, 
ekkert er gert í að breyta skattaumhverfi umhverfis-
vænna bíla og ríkið viður kennir ekki að göngu- og 
hjólastígar séu hluti af samgöngukerfi. Ríkis stjórnin 
stundar umræðustjórnmál í þessu sem öðru.

Höfundur er borgarfulltrúi.

Sérkenni höfð að leiðarljósi

ÞORBJÖRG HELGA 
VIGFÚSDÓTTIR

bílaperur
Quarts
allt að 80% meira ljós

NÝJAR bílaperur frá 

K
ynbundið ofbeldi er sannarlega mein í íslensku sam-
félagi. Miðað við umfang þessa meins og, sem betur 
fer, vaxandi umræðu um það á undanförnum árum 
verður að teljast sérkennilegt að ekki skuli hafa verið 
dregin upp heildarmynd af umfangi vandans hér á 

landi. 
Rannsókn hér, og önnur þar, eru eins og púslukubbar í heldur 

dökkri mynd. Þeir (eða öllu heldur oftast þær) sem í starfi sínu 
fást við ofbeldið og afleiðingar þess, svo sem talskonur Stígamóta 
og Kvennaathvarfs, koma einnig ötullega til skila upplýsingum 
um tilteknar birtingarmyndir ofbeldisins, púslum í myndina, en 
heildarsýn hefur engu að síður skort.

Bók Þórdísar Elvu Þorvaldsdóttur, Á mannamáli, sem út kom 
í gær er því fagnaðarefni öllum þeim fjöldamörgu sem eiga sér 
þann draum að útrýma þessu meini og vinna að því eftir mis-
munandi leiðum. Þar er ekki bara safnað saman miklum upp-
lýsingum sem snerta kynbundið ofbeldi og raðað saman í mynd 
heldur eru þessar upplýsingar settar í samhengi, samhengi sem 
stundum kemur á óvart. Spurningum er varpað fram, sumum 
svarað og öðrum ekki. Bókin er að auki einstaklega aðgengileg, 
vel skrifuð og lifandi.

Þórdís bendir í bók sinni meðal annars á að kynbundnir 
ofbeldis glæpir kosti íslenskt samfélag að lágmarki hálfan annan 
milljarð króna á ári og er þá átt við bein og óbein útgjöld ríkis-
ins ásamt útgjöldum brotaþola og atvinnurekenda þeirra. Þá er 
vitanlega ótalinn sá miski sem brotaþolinn verður fyrir og ekki 
er hægt að meta til fjár en brotaþolinn getur engu að síður þurft 
að glíma við allt sitt líf.

Svo virðist sem ákveðið tregðulögmál sé á ferðinni þegar 
kemur að markvissum aðgerðum á vegferðinni til upprætingar 
á kynbundnu ofbeldi. Sú glíma virðist standa við drauga aftur-
halds, hugmyndaheim þar sem það er liðið að þeir sem valdið 
hafa beiti á grundvelli aflsmunar ofbeldi án þess að verða sóttir 
til saka. Þetta er ömurlegur veruleiki og rímar ekki við hug-
myndir um siðað samfélag þar sem mannréttindi eru í hávegum 
höfð. Fjarri því.

Við lestur bókar Þórdísar Elvu vakna margar spurningar. 
Hvers vegna hefur refsiramminn í nauðgunarmálum, sem hefur 
í heil sjötíu ár verið sá sami, sextán ára fangelsi, aldrei verið 
nýttur nema til hálfs? Af hverju er fyrir dómstólum einblínt 
svo mjög á hversu ofbeldisfull nauðgun er í stað þess að skoða 
nauðgun ina sjálfa og afleiðingar hennar sem skipta brotaþola 
margfalt meira máli en skrámur og ör. Og hvers vegna eiga 
úrræði sem að gagni koma í baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi 
ævinlega í vök að verjast fjárhagslega meðan ríkissjóður getur, 
af rausn, stutt ýmis ágæt verkefni sem þó hafa tæplega jafn 
mikla samfélagslega vigt? Til að leita svara við þessum spurn-
ingum og mörgum öðrum þarf að fara í naflaskoðun. 

Sumum kann að þykja fyrirsögn þessa pistils helst til 
hástemmd en sú sem hann ritar hyggur að þannig muni mörgum 
verða innanbrjósts við lestur bókar Þórdísar. Ef þær upplýsingar 
sem fram koma í bókinni verða ekki virtar að vettugi mun hún 
reynast mikilsverð varða á leið okkar til siðaðs samfélags.

Haldgóð samantekt um kynbundið ofbeldi:

Loksins, loksins
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR



Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

„Mongólía er gróið menningarsam-
félag og þótt Íslendingum finnist 
hún fjarlæg kannast þeir við margt 
þegar þeir koma þangað. Hún er víð-
áttumikil og strjálbýl því stór hluti 
hennar er eyðimörk en ótrúlega víða 
er landslagið líkt og á Íslandi. Hest-
arnir sem bændur nota mikið eru í 
ætt við þá íslensku en þó ekki eins 
glæsilegir og á borðum er oft matur 
sem minnir á íslenskan heimilismat, 
lambakjöt, kartöflur, hrísgrjón og 
súrmjólk.“ Þetta segir Ásta eftir 
að hafa dvalið í Mongólíu í nokkrar 
vikur árið 1999. 

 Mongólía liggur langt inni í Asíu, 
á milli Kína og Síberíuhluta Rúss-
lands. Ásta segir landið harðbýlt 
en íbúa þess nægjusama og yndis-
lega. „Hirðingjar eru hluti þjóðar-
innar. Þeir flytja tjöld sín nokkrum 

sinnum á ári til að nýta hagana því 
þeir hvorki rækta né heyja handa 
bústofni sínum heldur halda honum 
til beitar. Það er ríkt í fólki að hirð-
ingjalífið sé hið frjálsa líf,“ segir 
hún. „En höfuðborgin Ulan Bator 
fer samt ört stækkandi og kringum 
hana eru víðfeðm svæði sem sveita-
fólk hefur sett niður tjöld sín á og 
býr í þeim áfram með aðeins garð 
í kring með kartöflum og rófum. 
Í borginni er skólakerfi og heilsu-
gæsla og fólkið er meðvitað um 
nauðsyn menntunar.“ 

Vegakerfið er ófullkomið og Ásta 
kveðst hafa fest jeppann sem hún 
var á, í leðju. „Þá fékk ég að gista 
í hirðingjataldi og kynntist siðvenj-
um sem hafa verið viðhafðar frá því 
fyrir Krist. Smjörið er heimagert og 
osturinn líka eins og hér var áður 

til sveita og svo eru allir í nokkurs 
konar þjóðbúningum. Ég fór í smá 
útreiðartúr en hnakkarnir eru úr 
tré og mjög harðir. Ég var hálf aum 
í skrokknum næstu daga.“

Ásta segir auðvelt að finna ferðirferðir 
til Mongólíu á netinu og mælir með 
heimsókn þangað. Hún sé ævintýri. 
„Stór hluti þjóðarinnar lifir enn eins 
og á þeim tíma þegar �ngólfur steig á�ngólfur steig á steig á 
land hér og Íslendingar þekkja flest 
vandamálin sem upp koma á ferða-
lagi um landið eins og að vegurinnvegurinn 
sem var fær í gær sé kannski ófær í 
dag.“ En er ekkert erfitt að gera sig 
skiljanlegan? „Nei, nei, sumir kunna 
ensku og svo er kurteisi alþjóðlegt 
fyrirbæri. Þú lendir ekki í neinum 
vandræðum með að dást að hestin-
um eða leika við litlu börnin.“  
 gun@frettabladid.is 

Hið frjálsa líf hirðingja
Ásta Ólafsdóttir listakona brá sér til Mongólíu fyrir nokkrum árum. Þótt ýmislegt væri framandi minnti 
annað á Ísland, þar á meðal hestarnir sem hirðingjarnir nota er þeir halda búsmalanum til beitar. 

MiðvikudagSganga ferðafélagsins Útivistar verður 

farin á Helgafell í Mosfellsdal í dag. Lagt verður af stað klukk-

an 18.30 en sameinast verður í bíla og lagt af stað frá Topp-

stöðinni í Elliðaárdal. Í vetur verða síðan miðvikudagsgöngur í 

Elliðaárdalnum. www.utivist.is

Ásta í forláta fínum jakka sem 
hún festi kaup á í Mongólíu. 

UPPLÝSINGAR O



ÁRLEG HAUSTGANGA  Hornstrandafara 

Ferðafélags Íslands verður farin laugardaginn 3. 

október. Nánari ferðatilhögun má skoða á www.fi.is

Bílasýningin í Frankfurt í Þýska-
landi hófst í vikunni. 781 bíla- og 
bílaparta framleiðandi frá þrjátíu lönd-
um kemur saman og frumsýnir um 
hundrað nýjar gerðir bíla. 

Volkswagen reið á vaðið með sýn-
ingu mánudaginn á markverðustu 
nýjungum samsteypunnar. Þar gaf að 
líta nýjar gerðir Bentley, Bugatti, Lam-
borghini, Skoda og Audi-bíla en nýi 
smábíllinn VW Up vakti einna mesta 
athygli.

Rafmagnsbílar eru áberandi á sýn-
ingunni. Til dæmis var Trabant nT raf-
magnsbíll frumsýndur í gær. Trabant 
hefur lengi verið merki gamla Austur-
Þýskalands en snýr nú aftur nýr og 
endurbættur og tilbúinn fyrir fram-
tíðina.

Bílasýningin er 
opin almenn-
ingi frá 17. til 
27. septem-
ber.

Rafmagnið í öndvegi
RAFMAGNSBÍLAR ERU ÁBERANDI Á 
BÍLASÝNINGUNNI Í FRANKFURT.

Vestnorden ferðakaupstefnan var sett í Kaupmanna-

höfn í morgun og er þetta sú 24. í röðinni. Ferða-

málasamtök Norður-Atlantshafsins (NATA), sem eru 

samstarfsvettvangur Íslands, Færeyja og Grænlands, 

standa að Vestnorden. 

 www.ferdamalastofa.is

Trabant nT rafmagnsbíll.

Renault Twizy Z.E. rafmagnsbíll.

„Mörkin skartar sínu fegursta og 
því viljum við bjóða upp á tveggja 
til þriggja tíma haustlitagöngur um 
aðra helgi og þar með starta haust-
og vetrarstarfseminni,“ segir Guð-
rún Ægisdóttir, verkefnisstjóri hjá 
Farfuglum. Félagið hefur séð um 
gistingu og veitingar í Húsadal í 
sumar og þó að Kynnisferðir hafi 
hætt með daglegar ferðir í Þórs-
mörk eru Farfuglar langt frá því 
að skella í lás. „Við verðum með 
eðlilega starfsemi út september. 
Eftir það verður skálavarsla fram 
í miðjan október en kannski ekki 
hægt að ganga að vöfflum vísum í 
kaffi tímanum, eins og verið hefur í 
sumar,“ segir Guðrún glaðlega. 

Hún telur Farfugla þó ávallt til 
þjónustu reiðubúna ef hópar vilji 
gista í Húsadal í haust og vetur. 
Fólk þurfi bara að panta fyrir 
fram. „Við höfum umráðarétt yfir 
mannvirkjunum í Húsadal og þar 
er aðgangur að interneti, gufu-
baði, heitri laug og sturtum. Smá-
hýsin eru vinsæl og hægt er að 
gista í tveggja manna herbergjum 
og fjallaskála. Svo getum við boðið 
upp á gönguferðir, hópefli, hvata-
ferðir, mat og drykk bara ef við 
fáum smá fyrirvara.“ 

Guðrún segir þetta fyrsta 
sumar Farfugla í Mörkinni hafa 
verið skemmtilegt og lærdóms-
ríkt. Haustið leggst líka vel í 
hana. „Það er dásamlegt í Mörk-
inni á öllum árstímum og við 
erum við opin fyrir góðum hug-

myndum,“ segir hún. „Mætum 
bara á staðinn og getum redd-
að flestu sem fólk vill. Það þarf 
bara hafa samband,“ segir hún og 
gefur upp netfangið thorsmork@
thorsmork.is og símann 552 8300.
 gun@frettabladid.is

Haustlitadýrð í Mörkinni
Þórsmörkin er alltaf heillandi og ekki síst þegar hún skartar haustlitunum. Farfuglar verða með göngu-
ferðir þar dagana 26. og 27. september í tengslum við rútuferðir Kynnisferða þangað frá Hvolsvelli.

Landslagið er óneitanlega tignarlegt. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Guðrún segir skálavörslu verða í Húsadal fram í miðjan október, en kannski ekki 
hægt að ganga að vöfflum vísum í kaffitímanum eins og í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þórsmörk hefur sinn sjarma á öllum árstímum. MYND/GUÐRÚN

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir

Loka umferð Íslandmóts Tómstundahúsins og SBKÍ, keppni fjarstýrðra 
bensín torfærubíla verður haldin sunnudaginn 20. september á 

brautasvæði SBKÍ í Gufunesi, Grafarvogi.  Hægt er að skrá sig í keppni á 
heimasíðu sbki.is eða á staðnum. Frekari upplýsingar á www.sbki.is
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Ofnæmi eða óþol
Einkenni fæðuofnæmis og fæðu-
óþols geta verið lík en orsakirnar 
eru ekki þær sömu. BLS. 2

Í yfir 30 ár hafa Íslendingar notað heilsuvörur úr smiðju A. VOGEL með góðum
árangri. Einhver þekkasta heilsuvara hans er án efa Echinaforce sólhatturinn.

ECHINAFORCE ER ÁN EFA EIN ÞEKKTASTA HEILSUVARA HEIMS!

Rannsóknir sýna klárlega að Echinaforce
dregur úr kvefi og flensueinkennum.

Echinaforce fæst í töfluformi og sem mixtúra.

Brjóstsykur með sólhatti og furunálum
 er bakteríudrepandi og góður gegn kvefi.

Fæst í heilsubúðum, apótekum og
matvöruverslunum
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Námskeið fyrir bráðger og námfús börn á aldrin-
um ellefu til sextán ára verður haldið í Háskólan-
um í Reykjavík í haust á vegum Ad Astra. Nítján 
greinar verða í boði og sem dæmi má nefna mat-
væla- og næringarfræði, kvikmyndagerð, java-
forritun, spænsku, tölvuleikjagerð, rafmagns-
verkfræði, lögfræði, latínu og margt fleira.

Kynning á námskeiðunum verður næsta laugar-
dag, 19. september milli klukkan eitt og þrjú í Há-
skólanum í Reykjavík, Ofanleiti 2, en námskeiðin 
sjálf hefjast 3. október og verða á laugardögum til 
7. nóvember. Hver og einn nemandi getur valið sér 
eitt til tvö námskeið. 

Þetta er þriðja haustið sem Ad Astra býður upp 
á krefjandi námskeið fyrir krakka sem vilja þróa 
hæfileika sína og færni á ýmsum sviðum. Nám-
skeiðin eru haldin í samstarfi við Opna háskólann 
í Reykjavík í HR. og skráning fer fram gegnum 
www.adastra.is. - gun

Einkenni fæðuofnæmis og 
fæðuóþols geta verið keimlík 
en orsakirnar eru ekki þær 
sömu, segir Guðrún Linda 
Guðmundsdóttir, næringar-
fræðingur hjá Næringarsetr-
inu. 

„Í almennri umræðu ruglar fólk 
þessum hugtökum oft saman en 
staðreyndin er sú að fæðuofnæmi 
tengist ónæmiskerfinu sem fæðu-
óþol gerir ekki. Einkennin eru oft 
svipuð en eru yfirleitt vægari hjá 
þeim sem glíma við fæðuóþol.“ 

Að sögn Lindu eru það oftast al-
gengar fæðutegundir eins og mjólk, 
egg, hnetur, fiskur, skel-
fiskur, hveiti og soja-
baunir sem valda fæðu-
ofnæmi, en dæmi um 
fæðuóþol er til dæmis 
mjólkursykuróþol. 

Húðpróf og blóðpróf 
eru yfirleitt notuð til 
þess að greina hvort um 

fæðuofnæmi sé að ræða og gefa þau 
oft góða vísbendingu um það. „Ef 
þau próf eru jákvæð er í kjölfarið 
yfirleitt gerð áreitipróf því til stað-
festingar,“ segir Linda.

„Til að kanna hvort vísbending-
in um fæðuóþol standist er sú fæðu-
tegund, sem talin er valda óþolinu, 
útilokuð úr fæðunni. Eftir ákveðinn 
tíma er henni síðan bætt aftur við til 
að sjá hvort einkennin koma fram að 
nýju,“ segir hún. 

Hefur fæðuóþol og -ofnæmi verið 
að aukast eða höfum við aðeins meiri 
vitneskju um það? „Okkur vantar í 
raun rannsóknir til að svara þeirri 
spurningu. Það er þó álit margra að 
fjöldi þeirra sem greinast með fæðu-

ofnæmi sé að aukast og að 
bæði aldur og menningar-
svæði hafi eitthvað með 
það að gera. Til dæmis er 
ofnæmi fyrir fiski algeng-
ara í löndum eins og Noregi, 
Japan og Portúgal þar sem 

neysla á þessari 
fæðutegund 

er meiri. 
Varð-
andi 

t íðnina þá 
telja miklu fleiri sig 

vera með fæðuofnæmi en eru síðan 
greindir. Staðfest ofnæmistilfelli 
eru yfirleitt hjá 1-5 prósentum íbúa 
hverrar þjóðar.“

Á fólk sem glímir við fæðuóþol og 
-ofnæmi auðveldara með að fá vörur 
sem hentar því en fyrir til dæmis 
áratug? „Já, alveg tvímælalaust. 
Matvælaframleiðendur hafa bætt 
mjög framboð á vörum fyrir fólk 
með fæðuofnæmi. Reglur um merk-
ingar á matvælum eru líka orðnar 
strangari sem gerir það að verkum 
að auðveldara er fyrir fólk að finna 
fæði við sitt hæfi. Mörgum finnst 
þetta í upphafi vera algjör frum-
skógur þar sem sömu efni geta haft 
mörg nöfn, en eftir fyrstu skrefin þá 
verður eftirleikurinn auðveldari.“ 

Linda segir marga leita til nær-
ingarfræðings til þess að fá ráð-
gjöf, án tillits til hvort sem þeir eru 
með fæðuofnæmi eða ekki. „Sumir 
vilja eða þurfa að breyta um lífsstíl 
samkvæmt læknisráði og svo eru 
bara margir sem eru orðnir með-
vitaðri um heilsuna en þar skiptir 
mataræðið miklu máli,“ segir hún 
og bendir á að á vefsíðunni www.
naeringasetrid.is sé að finna bæði 
fróðleik og tengla sem tengist þessu 
efni. - uhj

Fæðuofnæmi og 
-óþol er tvennt ólíkt

Guðrún Linda segir að matvælaframleiðendur hafi aukið verulega framboð á vörum sem henti sérstaklega þeim sem eru með 
fæðuofnæmi eða fæðuóþol. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sum grunnskólabörn vilja gjarnan bæta við sig verkefnum. 

Fyrir námfús börn

Algengar fæðuteg-
undir eins og fiskur, 

mjólk og egg geta 
valdið fæðuofnæmi.

● GÓÐ RÁÐ VIÐ VÖÐVABÓLGU  Vöðvabólga einkennist af 
verkjum í einum eða fleiri vöðum og getur einnig tekið til sina og fest-
inga sem tengja vöðva, bein og önnur líffæri saman. Oftast fær fólk 
bólgu í herðar og háls en hún getur þó einnig komið fram í öðrum 
vöðvum.

Algengustu ástæður verkja eða bólgu í vöðvum eru álag og streita, 
og slys og áverkar eins og tognun. Ofálag verður þegar vöðvi er notaður 
mikið, lengi og of oft. 
■ Hvíld og bólgueyðandi lyf eru góð við vöðvabólgu 

sem hlýst af ofálagi eða áverkum. Einnig getur 
verið gott að setja ísbakstur við vöðva fyrsta 
sólarhringinn eða tvo eftir áverka. En eftir 
það getur hiti reynst vel til að draga úr 
verkjum.

■ Nudd og slökun eru góð við verkjum 
vegna spennu og ofálags. Einnig er 
gott að gera teygjur eftir hvíld. Hreyfing 
og góðar æfingar geta einnig aukið vöðva-
styrk sem minnkar hættu á bólgum.

■ Annar mikilvægur þáttur er að sofa vel og draga 
úr því sem veldur streitu. Þá gæti verið gott að 
stunda jóga eða íhugun.

■ Breyttar vinnustellingar geta einnig orðið til 
þess að létta fólki lífið og fá margir vöðvabólgu 
út frá slæmum vinnuvenjum.

Skráning og uppl. í síma 5551727 og á skraning@heilunarskolinn.is   
www.heilunarskolinn.is

Geymið auglýsinguna

Heilunarskólinn

Næstu námskeið:                                  

Hugleiðslunámskeið  

22. og 23. sept. nk. Nýr þróunarhringur  stofnaður 28. sept.

Reiki I  12. og 13. október 

Kyrrðardagar 22. til 26. Október

Gunnnámskeið í miðlun 11. - 13. nóvember

Heilun í handverki  25., 26., og 29. nóvember

Kyrrðarbæn á fi mmtudögum kl. 5.30 í Brautarholti 4a, 

2.h., kynningarfundur  5.nóv. frá 7.30 – 9.0

Heilunarstund kl. 8, annan hvern sunnudag í 

Brautarholti 4a, 2h. fyrst 1. nóvember nk.

karto.is
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Salsafjör   Teygjutímar    Göngur   Tækjasalur 

Gleym -þér- ei

Leikfimi og heilsurækt fyrir konur á öllum aldri
í fallegu og notalegu umhverfi

Námskeið hefjast 7. sept.  

Kynningarvika er frá 7. til 12. sept. Prufutímar eru í boði alla vikuna. 

Þeir Jón Margeir Sverrisson og 
Skúli Steinar Pétursson hafa 
æft sund frá því að þeir voru 
litlir strákar og ætla sér stóra 
hluti á Evrópumóti fatlaðra í 
sundi sem verður haldið hér á 
Íslandi dagana 15.-25. október. 
Þeir keppa í flokki S14 sem er 
flokkur þroskaheftra íþrótta-
manna.

„Við erum bestu vinir en æfum 
samt ekki með sama félagi,“ segir 
Jón Margeir, sautján ára, sem 
æfir með Ösp/Sunddeild Fjölnis 
en Skúli Steinar, 23 ára, æfir með 
Firði. Þeir segja að það sé svolítið 
erfitt að útskýra hvað sé svona 
gaman við sundið. „Flugsund er 
mín sterkasta grein,“ segir Skúli 
Steinar, sem hefur æft í sautján 
ár og sigrað á mörgum mótum er-
lendis. Hann ætlar samt að keppa 
í 100 metra baksundi og 100 metra 
bringusundi á mótinu því ekki 
er keppt í flugsundi. Jóni Marg-
eiri hefur ekki síður geng-
ið vel. „Ég er tvöfaldur 
Íslandsmeistari í 100 
metra baksundi og 
100 metra skriðsundi,“ 
segir hann. 

Þeir segja að þetta sé 
í fyrsta skipti sem 

Ísland heldur Evrópumeistaramót í 
sundi. „Þetta er líka í fyrsta skipti 
síðan 2001 sem þroska hamlaðir 
fá að taka þátt í stórmóti á vegum 
Alþjóðaólympíuhreyfingar fatl-
aðra. Það er víst út af því að þá 
svindluðu Spánverjar á stórmóti 
og sendu nær heilbrigt lið í körfu-
bolta sem þroskahamlaðir áttu að 
vera í. Þetta er búið að vera voða-
lega mikið vesen,“ segja þeir báðir. 
„Það er búið að þurfa að skrifa fullt 
af bréfum og undirrita alls kyns 
skjöl svo við megum keppa,“ segir 
Skúli Steinar og hristir höfuðið en 
alls keppa þrettán íslenskir sund-
menn á mótinu.

Finnst ykkur þroskahömlunin 
trufla ykkur í daglegu lífi? „Ekki 
finnst mér það neitt,“ segir Jón 
Margeir en Skúli Steinar er á öðru 
máli. „Við erum að berjast fyrir 
svo mörgu í lífinu, eins og að kom-
ast í grunnskóla, framhaldsskóla 
og háskóla. Mamma og pabbi eru 
búin að berjast fyrir mig að kom-
ast í almennilega skóla.“

Og nú eru þið búnir að berj-
ast fyrir því að komast á Evrópu-
meistaramót fatlaðra í sundi? „Já, 

og við ætlum að gera okkar besta. 
Það eru 37 þjóðir sem keppa á 
þessu móti svo það verður erf-
itt en við erum alveg óhrædd-
ir og ætlum að synda til sigurs. 

Svo viljum við hvetja 
alla Íslendinga til 

þess að koma og 
horfa á okkur í 

Laugardags-
lauginni.“

 - uhj

Synda til sigurs
Jón Margeir er óhræddur við erlendu keppendurna, sem koma frá 37 löndum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Skúli Steinar er 
búinn að æfa í 
sautján ár og 

segir flugsund 
sína sterkustu 

grein.

Söfnum kröftum − breytum 
vandamálum í verkefni nefnast 
fjögurra vikna námskeið sem 
hefjast 29. september. Þau eru 
haldin á vegum Lífs og sálar, í 
húsakynnum þess að Fiskislóð 75. 
Leiðbeinendur eru sálfræðingarn-
ir Þórkatla Aðalsteinsdóttir, Einar 
Gylfi Jónsson, Áslaug Kristins-
dóttir og Rakel Davíðsdóttir.  

Markmiðið með námskeiðinu er 
að leggja þátttakendum lið við að 
glíma á jákvæðan hátt við erfiðar 
aðstæður. Fjallað verður um við-
brögð við áföllum og breytingum, 
árangursríkar leiðir til að byggja 
upp sjálfsmynd og mikilvægi já-
kvæðra viðhorfa til viðfangsefna 
tilverunnar. Þátttakendur verða 
aðstoðaðir við að setja sér mark-
mið, auka virkni sína og gefa dag-
lega lífinu innihald.

Námskeiðið er í allt sex skipti, 
tveir tímar í senn. Starfsmennta-
sjóðir stéttarfélaga og Vinnu-
málastofnun niðurgreiða það.

Nánari upplýsingar í síma 511 
5508 og lifogsal@lifogsal.is. - gun

Glímt við erfiðleika

Einar Gylfi Jónsson sálfræðingur er 
meðal leiðbeinenda á námskeiðinu. 
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Nýtt tölvusneiðmyndatæki hefur 
verið tekið í notkun á Landspítala. 
Tækið þjónar starfseminni í Foss-
vogi.

Þær myndgreiningarrannsóknir 
sem gera mestar kröfur til 
tækisins eru rannsóknir á hjarta 
og æðakerfi en Landspítalinn 
hefur ekki haft yfir að ráða tæki 
til þess þar til nú.

Tækið er af gerðinni Brilliance 
64 frá Philips Medical Systems, 
búið stafrænum skynjara og tölvu-
búnaði sem getur skilað 64 tölvu-
sneiðmyndum samtímis af sjúkl-
ingnum.

Með því má meta bráða brjóst-
verki þar sem unnt er að útiloka 
kransæðasjúkdóm og fækka inn-
lögnum. Samtímis má greina 
segarek til lungna sem er bráða-
dánarorsök. Bætt og hraðari 
myndgerð er einnig mikilvæg við 
rannsóknir fjöláverkasjúklinga 
og greiningu á heilablóðfalli og 
kransæðasjúkdómi. Þess má geta 
að tækni í nýjustu gerðum TS-
tækja, meðal annars í þessu tæki, 
hefur leitt til geislasparnaðar við 
tölvusneiðmyndarannsóknir.

Hraðari og betri 
sjúkdómsgreining

Íslenskum kylfingum gefst færi á að 
leika ótakmarkað golf í ferðum sem GB 
Ferðir bjóða upp á í haust.

MYND/ÚR EINKASAFNI 

GB Ferðir bjóða upp á ótakmarkað 
golf á Foxhills Club & Resort í 
Surrey það sem eftir lifir árs.

Foxhills hefur átt vinsældum 
að fagna meðal íslenskra kylf-
inga síðustu ár. Aðstaðan, sem er 
í tuttugu mínútna akstursfjarlægð 
frá Heathrow, er búin hóteli, tveim-
ur átján holu völlum og einum níu 
holu velli.

Báðir átján holu vellirnir eru 
skógarvellir sem þykja gefa Went-
worth og Sunningdale lítið eftir. 
Þeir eru að mörgu leyti ólíkir hvað 
hönnun varðar sem gefur kylfing-
um þann möguleika að leika á mjög 
frábrugðnum völlum innan sama 
svæðis.

Þess má geta að nýrri álmu með 
þrjátíu herbergjum var bætt við 
hótelið og hún tekin í notkun í mars 
árið 2006. Stendur hún viðskipta-
vinum GB Ferða til boða.

Nánari upplýsingar eru á heima-
síðu GB Ferða, www.gbferdir.is.

Ótakmarkað 
golf á Foxhills

● NÝR KÖRFUBOLTAVEFUR  Nýr 
íslenskur vefur helgaður körfubolta 
hefur verið settur á laggirnar. Þar verð-
ur fjallað um NBA-deildina ásamt því 
að fjalla um íslensku deildina í samstarfi 
við KKÍ. Síðar er stefnt að því að 
gera yngri flokkum Íslands í körfu-
bolta góð skil.

Sem stendur er hægt að 
skrá sig inn á vefinn, setja inn 
myndbönd, spjalla, blogga og lesa 
nýjustu fréttir af NBA-deildinni og 
þeirri íslensku, svo dæmi séu tekin.

Nýja vefsíðan er á slóðinni www.
korfubolti.is.

● MÆLT HVERJIR GANGA LENGST  Sjúkraþjálfarar fylgdust með hreyfingu 
nokkurra starfsstétta Landspítalans á alþjóðlegum degi sjúkraþjálfunar 8. september 
síðastliðinn. Frá þessu er sagt á vef Landspítala, www.lsh.is. 

Settur var skrefmælir á deildarlækni, sjúkraþjálfara, hjúkrunarfræðing, sjúkraliða og 
starfsmann í flutningum. Allir báru þeir mælinn á dagvinnutíma.

Ef miðað er við að hvert skref sé sjötíu sentimetrar að meðaltali voru 
niðurstöðurnar þær að starfsmaður í flutningum var ótvíræður 
sigurvegari enda gekk hann rúma tólf kílómetra yfir daginn. 

Deildarlæknir gekk um 10,5 kílómetra, sjúkraþjálfar-
inn 5,2 kílómetra og hjúkrunarfræðingurinn og 

sjúkraliðinn gengu jafn langt, um 4,3 
kílómetra. 

Þess skal getið að þessi tilraun 
var ekki vísindaleg heldur aðeins til 
gamans gerð.

Nýja tækið verður í Fossvogi.

MEISTARADEILDIN

ÞAÐ ER ÓDÝRARA

AÐ HORFA 

Á SPORTIÐ 

HEIMA

 Í KVÖLD
Í KVÖLD

18:30   INTER MILAN – BARCELONA
18:30   LIVERPOOL – DEBRECEN

18:40   STANDARD LIEGE – ARSENAL

20:40   MEISTARAMÖRKIN
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TOYOTA COROLLA L/B TERRA. Árgerð 
1998. Ekinn 180 þ.km. Verð kr. 
480.000.

KUBOTA SMÁGRAFA OG KERRA 
Árgerð 2005. Ekinn -1 þ.km Verð kr. 
2.690.000.

MMC LANCER GLXI/SEDAN Árgerð 
2001. Ekinn 116 þ.km Verð kr. 
790.000.

MMC GALANT GLSI/SEDAN Árgerð 
1999. Ekinn 133 þ.km Verð kr. 
790.000.

TOYOTA LAND CRUISER 90 VX. Árgerð 
2000. Ekinn 232 þ.km. Verð kr. 
1.890.000.

Höfðahöllin
Norðurhella 8, 221 

Hafnafjörður
Sími: 567 4840

www.hofdahollin.is

Toyota Rav4 VVTI 4WD VX, 07/2008 
Ekinn 10þús. Ssk, Álfelgur, dráttarkrók-
ur, ofl. Verð 4.650.000.-

Jeep Grand Cherokee Laredo 3.7, 2005 
Ekinn 67þús. Ssk, Álfelgur, filmur ofl., 
Verð 2.590.000.-

MMC Outlander Intence+Diesel, 
11/2007 Ekinn 67þús. Bsk, leður, film-
ur, dráttarkrókur ofl., Verð 3.950.000.- 
Allt að 100% lán

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

MMC Lancer SSK., (272003), ek. 
112.000, 1600cc, áhvíl 1.080.000, afb 
32.000, ásett verð 1.150.000.

M.Benz E320 SSK., (201461), ek. 
158.000, 3200cc, leður, topplúga o.f.l. 
ásett verð 1.490.000. Fallegur bíll.

Jeep Grand Cherokee Limited, (271694), 
árg 1999, ek. 146.000,4700cc, leður 
o.f.l, 2 notendur, topp eintak, ásett verð 
990.000.

Isuzu Crew cab SSK, (113266),6/2006, 
ek. 91.000, hús, beisli o.f.l, disel, ásett 
verð 2.290.000

Óskum eftir Toyota Corolla bílum. 
Árgerðir 1991 til 2001. Upplýsingar og 
myndir af bílum má senda á toyotasel-
fossi@toyotaselfossi.is Einnig erum við 
tilbúnir til að kaupa flestar gerðir Toyotu 
bíla frá 0 til 500.000 kr.

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

TOYOTA Avensis, ssk, (113296), 
10/2002, ek. 108.000 ásett verð 
990.000.

Toyota Land Crusier 100 VX 35“ ssk., 
(270962), 08.1998, ek 260.000, disel, 
35“ breyttur, loftdæla. O.fl. ásett verð 
2.290.000.

Toyota Land Cruiser 80, ssk., (113175), 
5/1992, ek. 337.000, disel, 38“ breyttur. 
Læstur að aftan og framan, 90 lítra 
aukatankur, CB stöð, nmt sími, Ásett 
verð 1.290.000.

Toyota Rav 4 GX, ssk., (137253), 
9/2006, ek. 50.000, krókur, ásett verð 
3.300.000.

Toyota Rav 4 GX 2,2 DISEL, beinsk., 
(230491), ek. 79.000, 2,2 disel, krókur, 
krómfelgur, filmur, krómgrind að fram-
an,kastara, gluggavindhlifar, o.f.l Ásett 
verð 3.390.000, möguleiki á 80% láni. 
Gullfallegur bíll.

Toyota Yaris 1,3 SOL ,ssk., (271244), 
ek. aðeins 22.000, 1300cc, ásett verð 
1.690.000.

Nissan Almera, beinsk, (137252), ek. 
197.000, ásett 380.000.

Nissan Almera Luxury SSK., 09/2000 
(137140), ek. 109.000, 1800cc, ásett 
690.000.

Nissan Terrano II, beinsk., (134867), 
ek. 237.000, 2400cc bensín, ný dekk, 
ásett 390.000.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

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

TILBOÐSDAGAR á VESPUM verð frá 
195.000 kr. með skráningu full búð 
af frábærum og góðum Vespum sjáið 
fleyri tegundir á www.sportx.is

Sport-X
Draupnisgötu 7, 600 Akureyri

Sími: 5642323 / 8976040
Verslun og viðgerðaþjónusta 

á staðnum
www.sportx.is

Nissan Almera, árg 2000, ek:197þ.km, 
bsk, 5dyra, Verð:370þús. Listaverð skv. 
bgs 500þús! Upplýsngar í síma 588-
5300 eða á www.netbilar.is

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Land Rover Discovery HSE Árgerð 2005, 
ek. 51þ. km, ssk, dísel, verð 5.990.000, 
Rnr 150217. Vantar allar gerðir af bílum 
á staðinn!

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

 Bílar til sölu

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

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

VW Bjalla árg. ‘02 ek. 113þ. Verð 1150þ. 
Uppl. í s. 864 9595.

VW Golf 1.8 turbo GTi highline árg. ‘99. 
Ek. 148þ. Fullkominn bíll! V. 890þ. S. 
865 6473.

Toyota Landcruiser 100 VX árg.’05. ek. 
68þ. ssk. 35“ br., tölvukubbur. S. 892 
0848.

Sjálfsskiptur!
Til sölu Toyota Avensis nýskráð-
ur 16.05. 2003 sjálfskiptur 1800 vél. 
Ekinn 112.000km. skoðaður 2010 verð 
1.590.000. Skoða skipti Upplýsingar í 
síma 693 5053.

Flottur Benz !!!!!!
M.Benz 230E Station árg. ‘92 ekinn 
296þ. km sjálfskiptur topplúga álfelgur 
krókur cd vetradekk fylgja, abs, hleðslu-
búnaður skoðaður 2010 bíll sem er 
mikið endurnýjaður og nánast ryðlaus 
verð 300.000 stgr. uppl. í síma 861-
7600.

Til Leigu BMW 540 árg. 2000 leiga pr. 
mán. 45þ. Lámarksleigu tími er 1 ár. S. 
896 5120 & 551 0836, Heimir.

Zafira 250þ., Sub Forrester 300þ., Op. 
Combo 800þ. Óskoðaðir. S. 660 1794.

Opel Astra ‘97. Ek. 99 þús. km. Ný 
tímareim. Verð 285 þús. Uppl. í s. 
697 3297.

Nissa Terrano ‘95. Fínn bíll. V 275 þús. 
Ssk. Uppl. í s. 697 3297.

Reno Megen Senic. Árg ‘98. Sk 10. Þarf 
smá lagfæringu. Sími 615 1810.

 0-250 þús.

M.Benz E220. ‘93 árg, Ek 314 þús. Verð 
100 þús kr. Frekari uppl í s: 8486875

Dawoo Nubira árg.’00. Sjálfsk. Ek. 
130þ. Km. Skoðaður ‘10. Ný tímareim. 
Verð 230.000kr. Sími: 868 9876.

Nissan Micra ‘98 ek. 134 skoð. 2010 
verð 190 þús., s. 899 4292.

Ford Escort árg. ‘93, keyrður 130 þús-
und. Skoðaður 2010 Verð 110 þús. 
Suzuki Fox árg. ‘88, keyrður 141 þús-
und Skoðaður 2010. Sumar, vetrardekk, 
aukavél og mikið af varahlutum. Verð 
170 þús. Sími 843-7785.

Nissan Almera 1600 árg. ‘97, ek. 177þ. 
ssk. sk. ‘10, v. dekk, gott viðhald, verð: 
150þús. s: 847 1418.

Suzuki Baleno sjálfsk. ‘97. Aðeins ekinn 
120þús km. Skoðaður ‘10. Verð 195þús. 
Sími 615 1810

Til sölu Kia Pride ‘02 árg. Ek. 109þ. 
beinsk. Skoðaður. Í góðu standi & eyðir 
litlu. Uppl. í s. 847 4405.

 250-499 þús.

ÓDÝR JEPPI! 350 þús!!
KIA GRAND SPORTAGE 2,0 árg 2000,ek 
105 þús,ný skoðaður 2010,dráttarkrók-
ur,búið að skipta um tímareim,listaverð 
er 500 þús TILBOÐ 350 ÞÚS! S. 841 
8955

sjálfskiptur eðalvagn!
Volvo S40 1,8, árg ‘98, ekinn aðeins 
153þús, skoðaður fyrir 2010, sjálf-
skiptur, góður bíll, tilboðsverð aðeins 
390þús, uppl í s:659-9696

Toyota á 270.000-
Toyota Corolla G6 árg 98 ekinn 196 
þ km 6 gíra 1.3 vél skoðaður 2010 ný 
kupling ný smurður verð 270.000- stgr 
upplí síma 861-7600

 500-999 þús.

Volvo S40 1,9 T4 árg. ‘98 ek. 155 þús. 
200 hö. 590 þús. uppl. 866 0565.

Hyundai Getz til sölu árg. ‘05. mjög 
flottur bíll. Aðeins ek. 49 þ. km. Ásett 
1150 fæst á 950 stgr. s. 770 4775.

 1-2 milljónir

Skoda Octavia 2004. Bensín ekinn 110 
þ. km. Verð 1.100.000 kr. Uppl. 863 
3110.

 2 milljónir +

Ford Explorer Sport Trac LTD V8 nýskr. 
10/07 ek 29þ. Leer pallhús, 32“ breyt-
ing, einn eigandi. Ásett verð 4.350þ. 
Tilboð 3.690þ. s: 848-0846

 Bílar óskast

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

Óska eftir að fá ódýran bíl á verðinu 
50-130 þús. Helst jeppa. Þarf að vera 
gangfær. S. 483 3836.

Óska eftir bíl, 30-120 þús. Ekki eldri en 
‘98, má þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 
868 8565.

 Jeppar

FLOTTUR JEPPI
ISUZU TROOPER 38“. Árgerð 2000, 
ekinn 110 þ.km, DÍSEL, 5 gíra, 2 auka-
tankar, loftlæstur, loftdæla, hlutföll, 
Verð 1.790.000. Bílabankinn S 588-
0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is

4x4 á 390.000-
Daihatsu Terios árg 2000 ekinn 133 þ 
km 5 gíra 1.3 vél 4x4 skoðaður 2010 
góð dekk ný tímareim, púst verð aðeins 
390.000- stgr upplí síma 861-7600

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

 Sendibílar

Volkswagen LT 46 - árg. 1999 Kassi 4 
metrar + vörulyfta. Ekinn 215.000 km. 
Verð 750.000 Upplýsingar 863 3110.

 Vörubílar

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Húsbílar

Vil kaupa 4 x 4 ferðabíl, helst upp-
hækkaðann með svefnaðstöðu. Uppl. 
898-6337 eða sendið upplýsingar á : 
stone@internet.is

 Hjólhýsi

Hjólhýsi óskast í skiptum fyrir Ford 
250 Disel. árg.03. Ek. 79 þ. Uppl. í s. 
659 2452.

 Fellihýsi

ER með upphitað geymsluhúsnæði 
fyrir Fellihýsi-tjaldvagna-hjólhýsi-pall-
hýsi S: 867 1282.

 Bátar

Plastbátur til sölu. Lengd 590. V 590. 
2.4 dísel, þarfnast frágangs á hæl. S. 
899 9968.

Ný grásleppunet
10mm flot, 10mm blý, nálfelt 38 fml, 
0,52 x 240 yrd, 12 md. Heimavík, S. 892 
8655 heimavik.is

 Varahlutir

Er að rífa Toyota Yaris ‘00, Corollu 
Hatcback ‘96, Escord ‘98. Accent árg. 
‘95. Impreza árg. ‘99. Almera ‘98. Kaupi 
bíla til niðurrifs. S. 896 8568.

VW, Skoda S. 534 1045
Varahlutir í VW og Skoda bíla. Kaupum 
bíla til niðurrifs. Bílabúið, Suðurhella 
10, Hfj.

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s. 
554 1610 & 892 7852.
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555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Cati, Audi A4. 
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, 
I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, 
Yaris. M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. 
Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC 
Galant, Pajero. Citroen Berlingo. 
Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 
26530 árg.’05. og margt fleira. Kaupum 
bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 615 
0888. Skeiðarás 3, 210 Grb.

www.netpartar.is
 Bílapartasala

Notaðir varahlutir í nýlega bíla. Opið 
virka daga 9-18. S. 486 4499 & 486 
4477.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

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

 Veitingastaðir

Erum í Bláu húsunum við 
Faxafen

Tilboðsdagar! Réttur dagsins frá 850 
kr. Afsláttur til fyrirtækjahópa og náms-
manna. Nýtt: gómsætir salatbakkar.

 Veislusalir

Leigjum veislusal, með eða án veitinga. 
Rúmar 120 manns í sæti. S. 896 1250.

 Hreingerningar

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

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.

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 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

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.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir
Múrarar, málarar með mikla reynslu 
í viðhaldi fasteigna geta bætt við sig 
verkum. Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 
& 618 7712

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.

Caelum verktakar 
Reykjavík og nágrenni

 Allt sem tengist viðhaldi húsa 
s.s þakskipti, sprunguviðgerðir 
málun og fl. Hellulagnir, þöku-
lagnir, klóaklagnir, drenlagnir, 
múrviðgerðir, flísalagnir og allt 

því tengt, berum á sólpalla, 
garðúðun, grassláttur og margt 

margt fl. Fagleg og góð þjónusta. 
Tökum að okkur stór og smá 

verk. Tilboð að kostnaðarlausu.
Uppl. í síma 820 8888.

Handlaginn húsasmíðameistari óskar 
eftir verkefnum. Tek að mér verk, stór 
sem smá. S. 894 9529.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 699 6069

Getum bætt við okkur málninga og múr-
vinnu. Uppl. í s. 770 6563 & 866 6563.

Húsaviðgerðir
Skiptum um rennur og bárujárn á 
þökum og múrviðgerðir og fl. Uppl. í 
s. 659 3598.

Lekur þakið ?
Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök 
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. 
Uppl. í s. 659 3598.

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

Húsasmíðameistari
Húsasmíðameistari getur bætt við sig 
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og við-
hald. Uppl. í s. 894 0031.

 Stífluþjónusta

 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

LUXURY TANTRIK MASSAGE ANY TIME!!! 
8476555

NEW!!! Tantrik massage in AKUREYRI! 
8698602

Frábært heilnudd, fantastic massage. S. 
843 9420 & 894 6823.

 Spádómar

 Rafvirkjun

Rafvirki getur bætt við sig vinnu. Helgi í 
síma: 821-1334

 Trésmíði

smidaland.is
Nýsmíði, viðhald, gluggar, sólpallar, 
skálar, þakviðgerðir. Allt milli himins og 
jarðar. S. 772 0040.

 Önnur þjónusta

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

Öryggis- og peningaskápar.

STUBBASTANDAR
Bæði standar og á vegg. Standur ehf. 
S. 842 2535.

Antík vekjaraklukka 10þ., fullorðins 
videospólur, gamalt VHS tæki, 3ja ára 
lítið notað 28“ Philips TV 15þ. 2 flottar 
veggklukkur 5þ. stk. Nokia 3G gsm sími 
v. 4þ. S. 772 5290.

 Gefins

Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, 
má vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

Einstæð móðir óska eftir ísskáp, svefn-
sófa, baðskáp, eldhúsborði ofl. S. 618 
4969.

 Óskast keypt

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

Óska eftir að kaupa notaða hitatúpu 9-
12kw. Upplýsingar í síma: 8999114.

 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 bygginga

Harðviður til húsabygg-
inga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park-
et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf-
ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

Krossviður, timbur, mótaborð, kamb-
stál, gips og fl. uppl. í s: 840-7273 og 
ulfurinn.is

 Verslun

 Fyrirtæki

Söluturn til sölu á góðum stað. 
Hagstæður rekstur. Uppl. í s. 824 2480 
eða á oskar@atv.is

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.betr-
iheilsa.is/erla

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

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

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

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.

 Þjónusta

Er andlega orkan á þrot-
um?

Miðlun og heilun vinnur á sorg, kvíða, 
verkjum og streitu. Lausir tímar. Guðrún 
695 5480.

 Námskeið

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

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

 Dýrahald

English Springer Spaniel hvolpar til 
sölu. Uppl. í síma 869 9627.

Óska eftir ástargauk, góðu fuglabúri og 
varpkassa. Á sama stað óskast blóma-
súlur. Uppl. í s. 891-8727

Hreinsari og lofdæla í fiskabúr 4000 
kr. 14 stórir Neon fiskar 3500 kr. 10 
Mollý fiskar 3000 kr. 3 Gúbbý kerlingar 
1000kr. S. 772 5290.

 Ýmislegt

Landslags módelefni í miklu úrvali. 
Tómstundahúsið, Nethyl 2, sími 587-
0600, www.tomstundahusid.is

 Gisting
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 Fyrir veiðimenn

Super salmon fishing in Vancouver B.C. 
Kings up to 20 kg.Coho, Sockeye etc. 
Persons interested in forming a small 
party for July/Aug.2010 for 6 day’s 
fishing, 7 nights stay, please contact at 
; bjorn03@ru.is

 Hestamennska

EIK
Eik í hesthúsagrindur og veggjaklæðn-
ingar. Hefluð, nótuð og vel þurrkuð. 
Uppl. í s. 691 8842.

 Húsnæði í boði

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

Studio apt. and rooms with private 
bathroom for rent in Stapahraun 2 Hfj. 
Kitchen, washer, dryer and free inter-
net. Furniture if needed. Tel 893 6060.

2 herb. björt og falleg íbúð í Garðabæ 
til leigu. Stutt í alla þjónustu. 90þ. á 
mán. allt innif. S. 899 0764.

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.

Lítið herb. til leigu við HÍ og einnig 
70fm ný íbúð með húsgögnum í Hfj. 
Uppl. í s. 846 3748.

Lítil studíó - Miðb. Rvk. húsg. fylgja. 
leiga 60þ. með hússjóð. Uppl. í síma 
895 0482 e. kl. 17.

74 fm 2 herb. íbúð til leigu í Hafnarfirði. 
Sérinngangur, garður. Gæludýr velkom-
in. Uppl. í s. 695 1676.

Til leigu í Grindav. einbýlishús m/ 
2földum bílskúr, ásamt raðhúsi. Laus 
strax. Uppl. í S 897 1494.

 TIL LEIGU SNYRTILEG OG FULLB. 8-20 
FM. HERB. Í 105, ALLT INNIF. UPPL 
S.660-7799

Góð 3ja herb. íbúð á hrísateig til leigu. 
Uppl. í s. 892 2722.

2 herb. íbúð til leigu í neðra breiðholti. 
64 fm. Uppl. í S 565 6269.

Stúdíóíbúð í Mörkinni / Vogahv. ca 40 
fm. V. 56 þ. Eldri en 25 ára, barnlaus. 
F. reglus. einstakl. S. 898 7868 milli 
kl. 13-16.

 Húsnæði óskast

Vantar íbúð á höfuðborgarsvæðinu frá 
01.okt fyrir par með ungabarn og lítinn 
hund. Upplýsingar Ásmundur 6611758

Háskólakennari með ungling í mennta-
skóla leitar að 3 herb. íb. í Rvk. vestan 
Elliðarár. 70-90 þús. s: 864 0743 e. 
19:00.

Traust og heiðarleg, 2 manneskjur óska 
eftir 3 herb. íbúð í Rvk, róleg og ljós-
andi. 90-120þ./mán. gsm 663 9768 & 
sigurlina.pech@gmail.com.

 Atvinnuhúsnæði

Gott atvinnuhúsnæði til leigu, neðar-
lega á Skólavörðustíg. Uppl. í s. 899 
9760.

Óska eftir 30-60fm atvinnuhúsnæði í 
Mosfellsbæ eða nágr. á jarðhæð með 
innkeyrsludyr. S. 864 4030.

 Geymsluhúsnæði

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótor-
hjól ofl. Uppl. í s. 864 3176

Geymsluhúsnæði
Geymi fellihýsi, tjaldvagna. Staðsetning 
Breiðholt. Uppl. í s. 892 4424.

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 2074.

Geymsluhús.is
Mjög gott 3000 m2 upphitað geymslu-
hús í Innri Njarðvík, hjólhýsi, fellihýsi, 
tjaldvagnar, bílar ofl. ATH!gott verð!! 
Uppl. í síma 770-5144 og 770-2175.

Hlýjar vagnageymslur
Í Borgarfirði. Löng reynsla, gott verð. 
Ferðavagnar bátar og fl. S. 663 2130 & 
magnus1220@hotmail.com

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.

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.

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“

HÚSVAGNAGEYMSLA
Upphitað og nýstandsett hús á 
Eyrarbakka. Hreint, þurrt og lyktarlaust. 
Sömu verð og í fyrra. 10% stgr.afsl. S. 
660-1060 & 564-6500

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað.S: 
564-6500

 Bílskúr

Óska eftir bílskúr helst í Hafnafirði eða 
nágrenni. Uppl. 892 2641

 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

Pylsuvagninn í Laugardal
Óskar eftir rösku og áreiðanlegu starfs-
fólki í afgreiðslu. Lágmarksaldur 18 ára. 
Um er að ræða 1-3 virk kvöld í viku og 
aðra hverja helgi. Tilvalið fyrir skóla-
fólk. Vinsamlegast sækið um á www.
umsókn.foodco.is

Skólavefurinn
Skólavefurinn óskar eftir 

starfsfólki í úthringingar 2-3 
kvöld í viku. Föst laun í boði.

Hægt er að sækja um í 
thordur@skolavefurinn.is 
eða hafa sambandi í síma 

869-3333 eftir kl. 17.

Sushibarinn, Laugavegi 2 óskar eftir 
starfsm. í fulla vinnu og hlutastarf um 
helgar og kvöldin.Uppl eftir kl 16:30 
á staðnum

STÖRF.IS
Leitaðu á meðal rúmlega 400 atvinnu-
auglýsinga. Leitin hefst hjá okkur.

Óska eftir úthringjara fyrir öflugt fyrir-
tæki , góð laun og sveiganlegur vinnu-
tími, nánari upplýsingar Jóhann gsm: 
699-8828.

Kaffi Zimsen óskar eftir starfsfólki, 
barþjónar, fólk í uppvask og þjóna í 
sal. Upplýsingar veittar á kaffi Zimsen 
Hafnarstræti 18 Rvk eða í síma 771 
4603 frá kl 16 á daginn.

 Atvinna óskast

Starfsfólk frá Lettlandi óskar eftir vinnu 
á Islandi: smiðir, verkamenn, bilstjórar, 
fiskvinnslufólk o.fl. S.8457158

Vantar þig smið?
Smiður sem hefur mikla reynslu óskar 
eftir vinnu strax. S. 865 7293.

Pólskur karlmaður óskar eftir vinnu allt 
kemur til greina er vanur bílstjóri og 
laghenntur viðgerðarmaður akstur,bíla-
viðgerðir, fiskvinnsla eða hvað sem 
er kemur til greina upplýsingar í síma 
8991688 Íslenska 8676213 Pólska

 Tapað - Fundið

Einn bíllykill tapaðist 11./12. sept. 
Renault merktur á lyklakyppu. S. 661 
0408.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 & 908 2000. Opið 
þegar þér hentar

Nýr íslenskur stenfumótavefur aðgang-
ur okeypis. Hittu nýja víni þér að kostn-
aðarlausu. http//:elska.pmabox.com

Atvinna

Uppboð

Tilkynningar



14  16. september 2009  MIÐVIKUDAGUR

timamot@frettabladid.is

MICKEY ROURKE 
ER 56 ÁRA Í DAG.

„Ég var mjög óþroskaður 
lengi framan af ævinni og 
ekkert var í jafnvægi. Hjá 
mér var það annað hvort 

allt eða ekkert.“

Bandaríski leikarinn Mickey 
Rourke vann til Golden Globe 
og BAFTA-verðlaunanna fyrir 
leik sinn í The Wrestler fyrr á 

þessu ári en hann var fjarri 
sjónarsviðinu í mörg ár vegna 

eiturlyfjaneyslu.

MERKISATBURÐIR
1810 Mexíkó lýsir yfir sjálfstæði 

frá Spáni.
1893 Lög sem taka Austur-

Skaftafellssýslu undan 
Suðuramti og leggja hana 
til Austuramtsins eru sam-
þykkt.

1963 Lyndon B. Johnson, vara-
forseti Bandaríkjanna, 
kemur til Íslands í opin-
bera heimsókn. Rúmum 
tveimur mánuðum síðar, 
þegar Kennedy er myrtur, 
verður Johnson forseti 
Bandaríkjanna.

1979  Minnisvarði er afhjúpað-
ur um Hermann Jónasson 
ráðherra í Hólmavík.

1989 Erró, Guðmundur Guð-
mundsson listmálari, 
gefur Reykjavíkurborg tvö 
þúsund listaverk eftir sig.

Þennan dag árið 1936 fórst franska rannsóknar-
skipið Pourquoi-Pas? við Álftanes á Mýrum og 
með því franski vísindamaðurinn og landkönn-
uðurinn Jean-Baptiste Charcot og 37 aðrir skip-
verjar.

Charcot leiddi tvo mikilvæga könnunarleið-
angra til Suðurskautslandsins og kortlagði þar 
haf- og landsvæðin. Hinn fyrri var farinn á skip-
inu Français á árunum 1904 til 1907 og hinn síð-
ari á sérútbúna rannsóknarskipinu Pourquoi-
Pas? frá 1908 til 1910. Síðan fór hann í rann-
sóknarleiðangra á sama skipi til Færeyja, 
Grænlands og Svalbarða en skipið var búið 
þremur rannsóknarstofum og bókasafni.

Á leið sinni frá Grænlandi kom Charcot við á 
Íslandi, eins og oft áður, til að sækja kol og vistir. 
Á leiðinni frá Íslandi til Kaupmannahafnar lenti 
skipið í miklu óveðri úti af Mýrum í Borgarfirði 
og fórst. Aðeins einn komst lífs af.

ÞETTA GERÐIST:  16. SEPTEMBER 1936

Pourquoi-Pas? ferst 

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Svanhildur Guðnadóttir
Hörgshlíð 6, Reykjavík,

lést á Landspítala Landakoti laugardaginn 12. september.
Útförin verður auglýst síðar.

Guðrún Þ. Þórðardóttir Þorvaldur K. Þorsteinsson
Svanhildur Þorvaldsdóttir Þór Tryggvason
Margrét Á. Þorvaldsdóttir Georg Garðarsson
og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og systir,

Ástrós Sigurbjörg Jónsdóttir 
Lingaas
Faxabraut 13-15, Keflavík, áður til 
heimilis að Hólmgarði 2,

lést á Hjúkrunarheimilinu Hlévangi, föstudaginn 
11. september. Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju, 
föstudaginn 18. september kl. 11.00.

Per Snorri Lingaas   Carola Lingaas
Edda Lingaas
Aina, Sofia, Pétur, Baldur,
Ragnhildur S. Jónsdóttir og Ársæll Jónsson.

Elskuleg dóttir okkar, sambýliskona, 
móðir, tengdamóðir, systir, mágkona og 
besti vinur,

Bylgja Hrönn Nóadóttir
frá Tálknafirði, Tjaldhólum 52, Selfossi,

lést á bráðamóttöku Landspítalans aðfaranótt mánu-
dags 14. september sl. Útför verður auglýst síðar.

Fríða Sigurðardóttir Nói Marteinsson
Bjarki Hrafn Ólafsson
Hildigunnur Kristinsdóttir Ívar Pétur Hannesson
Fríða Hrund Kristinsdóttir Róbert Árni Jörgensen
Atli Fannar Bjarkason
Börkur Hrafn Nóason Helena Rut Hinriksdóttir
Ingibjörg Jóna Nóadóttir Birgir Már Gunnarsson
Hannes Kristinn, Róbert Maron
og aðrir aðstandendur.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Þórarinn Jens Óskarsson 
húsasmíðameistari, Skúlagötu 20, 
Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Seljakirkju fimmtudaginn 
17. september kl. 15.00.

Gunnar Þórarinsson Steinunn Sighvatsdóttir
Ágúst Þórarinsson Sigríður Hanna    
 Jóhannesdóttir
Sæmundur Þórarinsson Kristjana Daníelsdóttir
Katrín Þórarinsdóttir Haukur Ingason
Sigrún Þórarinsdóttir Stefán Örn Bjarnason
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Margrét Guðmundsdóttir
frá Leiðólfsstöðum, Laxárdal, Dalasýslu,
áður til heimilis Hraunbæ 87, Reykjavík,

lést fimmtudaginn 10. september að hjúkrunar-
heimilinu Skógarbæ. Útför hennar fer fram frá 
Langholtskirkju þriðjudaginn 22. september kl. 15.00.

Svanur Ingvason Rán Einarsdóttir
Sigmar Hlynur Sigurðsson Anna Guðný Guðjónsdóttir
Eygló Björk Sigurðardóttir
Elfa Brynja Sigurðardóttir Sigfús Haraldsson
ömmubörn og fjölskyldur þeirra.

Systir okkar, mágkona og frænka,

Katrín Vigfúsdóttir 
frá Sunnuhvoli, Vopnafirði, 

sem lést fimmtudaginn 10. september, verður jarð-
sungin frá Vopnafjarðarkirkju laugardaginn 19.09.2009 
klukkan 14.00.

Herdís Vigfúsdóttir
Fanney Vigfúsdóttir
Haukur Vopni 
og aðrir vandamenn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, fyrr-
verandi eiginkona, amma og langamma,

Erna Guðlaugsdóttir 
frá Vík í Mýrdal, Grænumörk 2, Selfossi,

lést á Fossheimum að morgni mánudagsins 14. sept-
ember. Útförin fer fram frá Víkurkirkju laugardaginn 
19. september kl. 16.00.

Óskar Jóhann Björnsson Sigríður Haraldsdóttir
Guðlaugur Gunnar Björnsson Elsa Birna Björnsdóttir
Guðmunda Rut Björnsdóttir Pétur R. Gunnarsson
Sigurður Guðni Björnsson Lilja Guðrún Viðarsdóttir
Björn Jóhann Óskarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

MOSAIK

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Kvæðamannafélagið Iðunn var stofn-
að 15. september 1929 og átti því áttatíu 
ára afmæli í gær. Í tilefni af því efna fé-
lagsmenn til veglegrar tveggja daga af-
mælisdagskrár í Menningarmiðstöðinni 
Gerðubergi um helgina. Haldnir verða 
tónleikar með rímnakveðskap og hljóð-
færaslætti, kvæðafólk og skáld fjalla 
um kveðskaparhefðina, sýning verð-
ur á munum úr eigu Iðunnar í hliðar-
sal og tekið á móti upptökum af rímna-
söng sem fólk lumar á í heimahúsum. 
Steindór Andersen kvæðamaður er einn 
þeirra sem koma fram á hátíðinni.

„Ég byrja dagskrána með því að troða 
upp ásamt félögum mínum í Sigur Rós 
og Hilmari Hilmarssyni á laugardag,“ 
segir Steindór. „Við flytjum parta úr 
tónverkinu okkar og fjöllum um tildrög 
tónsmíðanna. Fjöldi listamanna treður 
síðan upp.“ 

Steindór hefur verið félagsmaður 
Kvæðamannafélagsins Iðunnar síðan 
1993. „Það var forvitnin sem laðaði 
mig að þessu. Um leið og ég kynntist 
þessu uppgötvaði ég hversu stórkost-
legur heimur er í kringum rímurnar 
og merkilegri en margur gæti ætlað.“ 
Hann segir sérstakt fyrir þjóð að eiga 
óslitna hefð í kveðskap eins og Íslend-
ingar státa af. „Við eigum mikið dýr-
mæti í þessum sjóðum.“ Hann bætir við 
að ekki hafi þó verið farið að safna kveð-
skap saman með skipulögðum hætti fyrr 
en með sjálfri stofnun Kvæðamanna-
félagsins Iðunnar árið 1929. „Að stofn-
un félagsins stóð fólk, með systkinin frá 

Vatnsnesi í fararbroddi, sem vildi halda 
utan um þessa gömlu hefð að kveða 
rímur og varðveita það sem það þekkti 
frá þessum heimi. Sjálfsagt hafði eitt-
hvað gleymst en þarna var gerð krafa 
um að rifja þetta upp. Svo var nú hluti 
af þessu gefinn út á plötu.“

Steindór segir markmið félagsins hafa 
verið að safna saman efni, kenna yngra 
fólkinu og halda reglulega fundi. „Þarna 
voru margir að flytja á mölina og þeir 

söknuðu baðstofuandans, sem gæti hafa 
ýtt undir stofnun félagsins.“ Hann bætir 
við að góðu skipulagi megi þakka að fé-
lagið er enn við lýði eftir öll þessi ár en 
félagsmenn eru nú um 250. „Hluti kemur 
fram á hátíðinni, þar sem kveðið verð-
ur úr rímum þekktra manna og Lúðra-
sveit Reykjavíkur, Spilmenn Ríkinís og 
Voces Thule troða upp. Dagskráin er frá 
klukkan 14 til 17 báða daga.“ Nánar á 
www.gerduberg.is. roald@frettabladid.is

KVÆÐAMANNAFÉLAGIÐ IÐUNN:  Á 80 ÁRA AFMÆLI

Merkilegra en margur gæti ætlað

FJÁRSJÓÐUR Steindór segir mikil dýrmæti að finna í rímunum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



CINTAMANI KLARA
Jakki með hettu úr Soft Shell® efni frá  
Pontetorto®. Efnið er með útöndun,  
er vindhelt og hrindir frá sér vatni.

CINTAMANI ELVA
ömu s e sa.  vasar og rennilás sem 

h gt er að renna  áðar áttir. e no ile® 
sefni frá Pontetorto®.

CINTAMANI HRINGUR
Léttur jakki úr Soft Shell® efni frá  

Pontetorto®. Einn rj stvasi og tveir 
hliðarvasar, atlo ked saumar og ordura® 

st rkingar á ö lum, framan á ermum og  
við mjaðmir. 

CINTAMANI LOFTUR
S ðerma sk rta sem h gt er að rúlla u  og 
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 renndir rj stvasar.  

Efnið er j t ornandi og te gist.

CINTAMANI RÓBERT 
Stráka s e sa úr e no ile® efni frá  

Pontetorto®. Endurskin meðfram  
rennilás og  kraga. 

CINTAMANI PALLI 
l sgalli með hettu. etta er með  

angsae ru. enndur alla leið frá hálsmáli 
og niður aðra skálmina. Ermar og skálmar 
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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

Litli Úgg kemur 
út úr hellinum...

Mamma, pabbi... 
ég er safnari.

RANGSTÆÐUR?! 
OPNAÐU AUGUN 

MAÐUR!

Einhvern veginn 
á ég bágt með 
að trúa því að 
Collina muni 

nokkurn tímann 
dæma í old boys 

hér á landi!

Hljómar samt 
vel! Hann gæti 

ábyggilega 
dáleitt mig í 
dómarabún-

ingnum!

Sæll Pétur, 
velkominn.

Við erum að 
baka smákökur!

Þið segið bara 
til ef þið viljið 

kökur.
Ókei.

Er alltaf 
svona 

venjulegt 
hjá ykkur?

Foreldrar mínir 
eru óvenjulega 

venjulegir.

Hvað er á 
listanum 
mínum í 

dag?

1. Náðu í skottið 
á sjálfum þér.

Maður á bara 
ekki að fá 
neinn frið.

Já, ég ætla að panta 
stóra pítsu. Einn fimmti 
með pepperoni, einn 

fimmti með skinku, einn 
fimmti með grænmeti, 
einn fimmti með lauk 
og einn fimmti með 

tvíbökum.

Pantaðu í síma 

565 6000
eða á www.somi.is

Frí heimsending*

FERSKT & ÞÆGILEGT

TORTILLA
VEISLUBAKKI

EÐALBAKKI

LÚXUSBAKKI

DESERTBAKKI

GAMLI GÓÐI

TORTILLA OSTABAKKI

30 bitar

30 bitar

20 bitar

20 bitar

20 bitar

50 bitar

Fyrir 10 manns

ÁVAXTABAKKI

Hver samlokubakki er hæfilegur fyrir fjóra eða fimm.
*Frí heimsending gildir aðeins ef pantaðir eru 4 eða fleiri bakkar.

smyrja bílinn hjá Max1
Max1 verðdæmi á ódýrri smurþjónustu

Toyota Yaris 1,3   Olía, olíusía og vinna: 9.095 kr.
Nissan Almera 1,5   Olía, olíusía og vinna: 9.092 kr.
Mazda3 1,6   Olía, olíusía og vinna: 9.370 kr.
Ford Focus 1,6   Olía, olíusía og vinna: 9.688 kr.

Sparaðu, láttu

Smurþjónusta

Við erum góðir í að gera hlutina fljótt og vel og ódýrt – skoðaðu: www.max1.is

Reykjavík, sími 515 7190: Bíldshöfða 5a, 
Bíldshöfða 8, Jafnaseli 6, Knarrarvogi 2. 
Akureyri, sími 462 2700: Tryggvabraut 5.

Skoðaðu www.max1.is

Innifalið 2 lítrar af Max1 rúðuvökva

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Þjóðernishyggja er aldrei af hinu góða. 
Hún hefur alið af sér einræðisherra 
á borð við Hitler, fjöldamorð eru 

yfirleitt rétt handan við hornið og 
fáfræði og fordómar blómstra þegar 
svona mannfjandsamleg stefna leik-
ur lausum hala. Auðvitað á maður 
að vera stoltur af uppruna sínum 
og sennilega eru fáir jafn upp-
teknir af sínum bæ og Hafnfirð-
ingar. Þeir halda því meðal ann-
ars fram að Reykjavík hafi stolið 
höfuðborgarnafnbótinni af sér.

Og ég er alveg jafn sekur og allir 
aðrir Hafnfirðingar. Ég oft staðið mig 
að því að flytja slíkar lofræður um 
ágæti bæjarins að viðmælendunum hefur 
hreinlega blöskrað. En mér þykir ein-
faldlega fátt jafn gaman og að dásama 
heimabæ minn við hvern þann sem 
verður á vegi mínum. Að tala um Bó, 

hraunið, Keili, kirkjuna og tónlistar skólann 
eru mínar ær og kýr. Eða alveg þangað til 
áheyrandinn verður svo móðgaður að hann 

kveður upp þann dóm að maður sé 
ekki með öllum mjalla og  fer með 
Hafnarfjarðarbrandara í leiðinni, 

svona til að reyna að særa hafn-
firska stoltið. En er eitthvert annað 
bæjarfélag með heilan brandarabálk 

á sínum snærum?
Um þverbak ætlaði síðan að keyra í 

þjóðernisstolts-mælinum  þegar 1. deildar-
lið Hauka tryggði sér sæti í efstu deild 
eftir 38 ára fjarveru. Því það þýðir að 
bæjarstæðið í hrauninu verður með tvö 
úrvalsdeildarlið í knattspyrnu, bæði í 
karla- og kvennaflokki. Fá bæjarfélög, 
ef nokkur, geta státað af viðlíka árangri. 

Og því þykir mér rétt, af einskæru monti, 
að nýta þennan dálk til að óska öllum 

sveitungum mínum til hamingju. 

Þú hýri Hafnarfjörður

NOKKUR ORÐ
Freyr Gígja 

Gunnarsson
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FÓTBOLTI Í kvöld hefst riðlakeppn-
in í riðlum E til H í Meistara-
deild Evrópu. Þar ber hæst 
leik Inter og sigurvegara síð-
ustu keppni, Barcelona. Þá 
verða ensku félögin Liver-
pool og Arsenal einnig í 
eldlínunni.

Barcelona og Inter 
skiptu á framherj-
unum Zlatan Ibra-
himovic og Samu-
el Eto‘o í sumar 
og búast má við að 
flestra augu verði á 
frammistöðu þeirra í 
leiknum.

Zlatan er ekki þekktur fyrir 
að liggja á skoðunum sínum og 

hann hefur heldur betur látið 
gamminn geisa í fjölmiðlum 
síðustu daga. 

„Ég veit ekkert hvernig 
móttökur ég fæ en ég 

geri ráð fyrir að allir 
alvöru stuðnings-
menn félagsins 
geri sér grein 
fyrir fram-
lagi mínu til 
félagsins. 

Ég var þarna í 
þrjú tímabil og 
við unnum þrjá 
titla,“ segir 
Zlatan.

Varnar-
maðurinn og 
harðjaxlinn 

Marco Materazzi var einn af þeim 
leikmönnum Inter sem tjáðu sig 
um ummæli Zlatans. 

„Ibra, takk kærlega fyrir titl-
ana þrjá. Við sjáumst bara á vell-
inum,“ er haft eftir Materazzi.

 - óþ

Barcelona hefur titilvörn sína í Meistaradeildinni gegn Inter í kvöld:

Zlatan snýr aftur á San Siro

ZLATAN Fellur vel inn í 
lið Barca þrátt fyrir að 
vera höfðinu hærri en 
margir. NORDIC PHOTOS/AFP

LEIKIR KVÖLDSINS
E-riðill:
Liverpool-Debrecen
Lyon-Fiorentina
F-riðill:
Inter-Barcelona
Dynamo Kiev-Rubin Kazan
G-riðill:
Sevilla-Unirea Urziceni
Stuttgart-Rangers
H-riðill:
Olympiakos-AZ Alkmaar
Standard Liege-Arsenal

> Nær KR að viðhalda pressunni á FH?

KR dugir ekkert annað en sigur gegn Breiðabliki á 
Kópavogsvelli í kvöld til þess að halda pressunni á FH í 
toppbaráttu Pepsi-deildar karla. Allt annað en sigur KR 
í kvöld þýðir að FH verður Íslandsmeistari í 
fimmta sinn á sex árum. Fyrir leikinn í kvöld 
hafa Hafnfirðingar átta stiga forskot á Vestur-
bæinga þegar FH á tvo leiki eftir en KR 
þrjá leiki. Þá mætast Keflavík og Grindavík 
í Suðurnesjaslag á Sparisjóðs-
vellinum í Keflavík en báðir leikir 
kvöldsins hefjast kl. 17.30.

Meistaradeild Evrópu
A-riðill:
Juventus-Bordeaux 1-1
1-0 Vincenzo Laquinta (63.), 1-1 Jaroslav Plasil 
(75.).
Maccabi Haifa-Bayern München 0-3
0-1 Daniel van Buyten (65.), 0-2 Thomas Muller 
(85.), 0-3 Thomas Muller (88.).

B-riðill:
Wolfsburg-CSKA Moskva 3-1
1-0 Grafite (35.), 2-0 Grafite (41.), 2-1 Alan 
Dzagoev (77.), 3-1 Grafite (87.).
Besiktas-Manchester United 0-1
0-1 Paul Scholes (77.).

C-riðill:
FC Zürich-Real Madrid 2-5
0-1 Cristiano Ronaldo (27.), 0-2 Raul (34.), 0-3 
Gonzalo Higuain (45.), 1-3 Margairaz (64.), 2-3
Aegerter (65.), 2-4 Ronaldo (89.), 2-5 Guti (90.).
Marseille-AC Milan 1-2
0-1 Filippo Inzaghi (28.), 1-1 Gabriel Heinze (50.),
1-2 Filippo Inzaghi (76.).
D-riðill:
Chelsea-Porto 1-0
1-0 Nicolas Anelka (48.).
Atletico Madrid-APOEL FC 0-0

Pepsi-deild karla
Fram-Fjölnir 3-1
1-0 Paul McShane (19.), 2-0 Joseph Tillen (30.),
2-1 Gunnar Guðm. (61.), 3-1 Jón Fjóluson (85.).

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Fyrstu leikir riðlakeppni 
Meistaradeildar Evrópu fóru 
fram í gærkvöldi en þar bar hæst 
að stjörnumprýtt lið Real Madr-
id stimplaði sig inn með 2-5 sigri 
gegn FC Zürich þar sem Cristiano 
Ronaldo skoraði tvennu fyrir 
Madrídinga. Þá unnu ensku félög-
in Manchester United og Chelsea 
einnig góða sigra.

Það gerðist ekki mikið framan 
af í leikjunum átta í gærkvöldi en 
fyrsta mark riðlakeppninnar skor-
aði Portúgalinn Cristiano Ron-
aldo beint úr aukaspyrnu fyrir 
Real Madrid gegn FC Zürich á 27. 
mínútu leiksins. Raul og Gonzalo 
Higuain bættu við tveimur mörk-
um til viðbótar í fyrri hálfleik 
og allt benti til markaveislu hjá 
Madrídingum. Svisslendingarnir 
svöruðu hins vegar með tveimur 
mörkum um miðbik síðari hálf-
leiks og minnkuðu muninn í 2-3. 
Ronaldo gerði hins vegar út um 
leikinn með öðru marki sínu beint 
úr aukaspyrnu á 89. mínútu og 
Guti innsiglaði svo 2-5 sigur með 
marki í uppbótartíma. 

Paul Scholes skoraði eina mark-
ið fyrir Manchester United í frem-
ur bragðdaufum sigurleik gegn 
Besiktas í Tyrklandi en engu að 
síður komu góð þrjú stig í hús hjá 
Sir Alex Ferguson og lærisveinum 
hans á erfiðum útivelli. 

„Það er alltaf gaman að skora 
og allir sigrar á útivelli í Meistara-
deildinni eru mikilvægir, sérstak-
lega á jafn sterkum útivelli og í 
Tyrklandi. Þetta var ekki okkar 
besti leikur en sigur er alltaf 
sigur,“ sagði Scholes í leikslok.

Chelsea lét sér að sama skapi 
nægja eitt mark til þess að hirða 
stigin þrjú gegn Porto á Brúnni en 
það var Nicolas Anelka sem skor-
aði sigurmarkið.

„Nicolas er frábær leikmaður 
og hann spjarar sig vel hvort sem 
hann er með Didier Drogba eða 
ekki,“ segir Carlo Ancelotti, knatt-
spyrnustjóri Chelsea. 

Þá skoraði gamli refurinn Fil-
ippo Inzaghi bæði mörk AC Milan í 
1-2 sigri gegn Marseille en Gabriel 
Heinze skoraði mark Frakkanna.  
 omar@frettabladid.is

Ronaldo með tvö
Cristiano Ronaldo var í stuði í stórsigri Real Madrid 
í gær en Man. United og Chelsea unnu sína leiki.

FYRSTA MARKIÐ Cristiano Ronaldo hjá Real Madrid fagnar hér fyrsta markinu sem 
skorað var í riðlakeppni Meistaradeildarinnar á þessu tímabili en markið skoraði 
Ronaldo beint úr aukaspyrnu á 27. mínútu sigurleiks gegn FC Zürich.  NORDIC PHOTOS/AFP

Fjölnir féll í gærkvöld úr Pepsi-deild karla eftir, 3-1, ósigur gegn Fram á 
Laugardalsvelli þrátt fyrir hetjulega baráttu í seinni hálfleik.

Fram var mikið betri aðilinn í fyrri hálfeik og skoraði 
tvö mörk gegn engu í hálfleiknum. Munurinn var 
síst of stór í hálfleik og virtust Fjölnismenn hrein-
lega búnir að gefast upp áður en í leikinn kom 
en liðið þurfti að vinna þrjá síðustu leiki sína í 
deildinni til að eygja von um sæti í henni að ári.

„Við vorum slakir í fyrri hálfleik og virkuðum 
yfir spenntir. Þó að menn hafi ætlað sér sigur þá 
tókst það ekki. Við komum okkur í vonda stöðu 
og þó að menn hafi sýnt smá líf í síðari hálfleik 
þá vantaði eins og oft áður herslumuninn á 
að komast almennilega inn í leikinn,“ sagði 
Ásmundur Arnarsson, þjálfari Fjölnis, eftir 

leikinn.
Fjölnismenn voru mun sterkari í síð-

ari hálfleik og náðu að minnka muninn 
úr vítaspyrnu en nær komst liðið ekki og 

Fram gerði út um leikinn með glæsilegu marki Jóns Guðna Fjólusonar 
beint úr aukaspyrnu fimm mínútum fyrir leikslok.

„Þetta eru mikil vonbrigði og svekkelsi. Við vissum að við værum 
í vondri stöðu fyrir leikinn en þetta var síðasta hálmstráið. Við sáum 
möguleika og vissum að hann væri fyrir hendi. Við trúðum á hann og 
menn ætluðu sér að gera eitthvað í leiknum,“ sagði Ásmundur.

„Þetta er búið að blasa við í svolítinn tíma. Það var annars staðar 
sem við töpuðum mótinu. Við eigum heimaleiki gegn liðum í kringum 
okkur sem fóru illa. Heimaleikur gegn ÍBV, heimaleikur gegn Þrótti. Það 
eru leikir sem við horfum í og erum svekktir með niðurstöðuna úr.“

„Ég er með samning út næsta tímabil þótt það séu hefð-
bundin uppsagnarákvæði af beggja hálfu. Við 
förum yfir hlutina að móti loknu og skoðum 
hlutina í rólegheitum, hvað borgar sig að gera.

Ég sé ekkert á móti því að halda áfram. Það er 
spennandi framtíð í Grafarvogi og mikill efniviður 

að koma upp. Það er margt vitlausara en að halda 
áfram og reyna að koma liðinu upp,“ sagði Ásmundur 

að lokum.  - gmi

PEPSI-DEILD KARLA: FJÖLNIR FALLINN NIÐUR Í FYRSTU DEILD EFTIR 3-1 TAP GEGN STERKU LIÐI FRAM Í GÆRKVÖLDI

Hetjuleg barátta dugði skammt gegn Frömurum



18  16. september 2009  MIÐVIKUDAGURNÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 564 0000

16
16
16
16
16
L
L

FINAL DESTINATION 3D kl. 6 - 8 - 10 
HALLOWEEN 2  kl. 5.45 - 8 - 10.15 
INGLOURIOUS BASTERDS  kl. 5 - 8
INGLOURIOUS BASTERDS LÚXUS kl. 5 - 8 
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 5 - 8
ÍSÖLD 3  3D ÍSLENSKT TAL kl.  3.45
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  3.40

SÍMI 462 3500

FINAL DESTINATION 3D kl. 8 - 10 
THE GOODS LIVE HARD SELL HARD kl. 8
INGLORIOUS BASTERDS   kl. 10
STELPURNAR OKKAR   kl. 6
THE TIME TRAVELER’S WIFE kl. 6

16
14
16
L
12

16
16
12
L
16

BEYOND REASONABLE DOUBT kl. 5.45 - 8 - 10.20
SEPTEMBER ISSUE  kl. 6 - 8 
INGLORIOUS BASTERDS kl. 6 - 9
THE TIME TRAVELER’S WIFE kl. 5.30 - 8 - 10.30
KARLAR SEM HATA KONUR kl. 10

SÍMI 530 1919

16
12
16
16

BEYOND REASONABLE DOUBT kl. 5.40 - 8 - 10.20
G.I. JOE kl. 5.40 - 8 - 10.20
TAKING OF PELHAM 123    kl. 5.30 - 8 - 10.30
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 6 - 9

SÍMI 551 9000

Heimir og Gulli
Bítið á Bylgjunni.

45.000 MANNS!

H.G.G, Poppland/Rás 2

HVAÐ FÆR MANN 
TIL AÐ KOMA 
SÖKINNI Á 
SJÁLFAN SIG?

SÍÐUSTU
SÝNINGAR!

L

BANDSLAM kl. 5:45 - 8 - 10:20
WHALE WATCHING MASSACRE kl. 6 - 8 - 10:20
UP M/ Ensk. Tali kl. 8 - 10:20
UPP M/ ísl. Tali kl. 5:50(3D)

UPP M/ ísl. Tali kl. 5:50
DRAG ME TO HELL kl. 8 - 10:10
THE PROPOSAL kl. 8 - 10:20
THE PROPOSAL kl. 5:50
HARRY POTTER 6 kl. 5

FINAL DESTINATION 4 (3D) kl. 8:10 - 10:10
BANDSLAM kl. 5:40 - 8
WHALE WATCHING MASSACRE kl. 8:10 - 10:10
UP M/ Ensk. Tali kl. 10:20(3D)

UPP M/ ísl. Tali kl. 6(3D)

UPP M/ ísl. Tali kl. 6

BANDSLAM kl. 8 - 10:10
WHALE WATCHING MASSACRE kl. 8 - 10:10 16

16

16

V I P

10

L

L

L

L

L

16

16

L

L

L

L

Vanessa Hudgens   Lisa Kudrow

-EMPIRE
���

-ROGER EBERT
���

SKRÁÐU ÞIG Í FRÍÐINDAKLÚBB SAMBÍÓANNA Á 
HTTP://FACEBOOK.COM/BIOMYNDIR

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE FINAL DESTINATION 3D kl. 6 og 10(POWER) 16

HALLOWEEN II kl. 5.50 og 10.10 16

INGLORIOUS BASTERDS kl. 6 og 9 16

MY SYSTERS KEEPER kl. 8 12

POWERSÝNING

KL. 10.00

- Þ.Þ., DV

Eftir japl, jaml og fuður sendu 
útgefendur Dans Brown nýja 
skáldsögu hans í nokkrum millj-
ónum eintaka á markað á þriðju-
dagskvöld. Fimm ár eru liðin frá 
Da Vinci lyklinum og enn heldur 
áfram sögum af meistara hinn-
ar klassísku táknfræði; Lang-
don lendir í vanda. Nýja sagan, 
The Lost Symbol, sver sig í ætt 
við fyrri bækurnar tvær í serí-
unni um þetta lifandi uppflettirit. 
Nú er hann kallaður til Washing-
ton og á örfáum klukkustundum 
lendir hann í svakalegum ævin-
týrum. Það eru táknheimar Rósa-
riddaranna, Frímúrara og kóðaðar 

byggingar stofnenda Bandaríkj-
anna sem eru grunnurinn að verk-
inu. Annars er formúlunni fylgt til 
hins ýtrasta, stuttir kaflar enda á 
hengifluginu, þá er skotist á annan 
stað í bænum og ýmist fylgst með 
illmenninu eða minni persónum.  
Brown kann sitt fag fram í fing-
urgóma og veltir fléttunni áfram 
með snaggaralegum snúningum og 
lesandinn getur varla lagt frá sér 
fimm hundruð síðna doðrantinn.

Mér varð oft hugsað til forn-
vinar míns, Basils fursta, meðan 
á þessum lestri stóð. Aldrei fund-
um við íslenskir aðdáendur hans út 
hver stóð fyrir þeirri framleiðslu, 
en meðulin eru mörg hin sömu, 
þótt kómíska meðreiðarsveininn 
vanti í rit Browns. Langdon próf-
essor er ekki náttúrumikill maður, 
þótt alltaf lendi hann í svaðilförum 
með myndarlegum konum.

Brown sviðsetur sögur sínar 
gjarna í opinberum byggingum og 
oft læðist að manni sá grunur að 
vinsældir verka hans liggi meðal 
annars í því að hetjan kemst um 
allt. Washington er svipmikil borg 

í umhverfi sögunnar og lýsingin á 
mektarstöðum borgarinnar vekur 
hjá lesandanum áhuga til að sjá 
hana í öðru ljósi en myrkri nótt 
spennusögunnar.

Páll Baldvin Baldvinsson

Danni Brúni kominn á kreik
BÓKMENNTIR
The Lost Symbol
Höfundur: Dan Brown
Bantam Press 2009

★★★★
Hörku spennusaga samin af mikilli 
fimi.

Leikarinn Patrick Swayze 
er látinn, 57 ára gamall, 
eftir tæplega tveggja ára 
baráttu við krabbamein í 
brisi. 

Eftir að Swayze greindist með 
krabbameinið lék hann í sjónvarps-
þáttunum The Beast og barðist 
hetjulega við sjúkdóminn allt þar 
til yfir lauk. Hann hafði einnig í 
hyggju að rita endurminningar 
sínar ásamt eiginkonu sinni. 

„Patrick var sjaldgæf og falleg 
blanda af ekta karlmennsku og 
miklum þokka,“ sagði Jenni-
fer Grey, sem lék á móti Swayze 
í Dirty Dancing. Rob Lowe lék á 
móti honum í mörgum myndum: 
„Patrick lifði þúsund líf á einni 
ævi. Hann var afburða dansari, 
samdi vinsæl lög, lék í vinsæl-
um myndum og var ótrúlegur 
knapi. En ég mun helst minnast 
hans fyrir ótrúlegt ástarsamband 
hans við konu sína Lisu.“ Demi 
Moore lék á móti Swayze í mynd-
inni Ghost: „Patrick, gríðarlega 
margir elska þig og ljós þitt mun 

lýsa áfram í lífi okkar allra. Ég 
elska þig og sakna þín.“ 

Auk þess að slá í gegn í Dirty 
Dancing og Ghost, sem komu út 
1987 og 1990, lék Swayze í mynd-
um á borð við Point Break og Road 

House. Á þessum tíma var hann 
talinn einn helsti hjartaknúsarinn 
í Hollywood en síðasta áratuginn 
fór að halla undan fæti hjá honum 
og hafði hann úr færri góðum hlut-
verkum að moða en áður.

Stjörnurnar sakna Swayze

HJÓN Patrick Swayze ásamt eiginkonu sinni, Lisu Niemi. Swayze er látinn eftir 
tæplega tveggja ára baráttu við krabbamein. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

alltaf í leiðinni!
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Raftónlistarmaðurinn Rúnar 
Magnússon er um þessar mund-
ir á sinni fyrstu tónleikaferð 
um Bandaríkin til að fylgja 

eftir útgáfunni 
Options. Útgáf-
an er USB-lykill 
sem er framleidd-
ur í bambuskassa 
og geta kaupend-
ur valið hvaða 
lög fara á lykil-
inn. Á honum er 
grunnútgáfa með 
nýjum lögum 
eftir Rúnar en 

kaupendur geta síðan keypt 
meira af nýju og eldra óútgefnu 
efni frá Rúnari og hljómsveit 
hans Vindva Mei. Rúnar hefur 
síðustu árin farið í tónleika-
ferðir um Asíu og í vor spilaði 
hann í Mexíkó. Options er fyrsta 
útgáfan sem kemur út hjá fyrir-
tækinu Hljóðaklettum.

Ferðast um 
Bandaríkin

Tæplega eitt hundrað flytjendur 
koma fram á tónleikaseríunni 
Réttum í næstu viku, 23. til 26. 
september. Á meðal þeirra sem 
hafa bæst í hópinn eru Hanne 
Hukkelberg frá Noregi, Bode-
brixen frá Danmörku, Dr. Spock 
og XXX Rottweiler. Áður höfðu 
flytjendur á borð við Hjaltalín, 
Hjálma, Jesse Hartman og The 
State, the Market & the DJ boðað 
komu sína. Tónleikarnir fara 
fram á fimm tónleikastöðum: á 
Grand Rokk, Nasa, Sódómu, Batt-
erí og Jacobsen. Miði sem veitir 
aðgang að öllum tónleikum kost-
ar 3.500 krónur. Nánari upplýs-
ingar má finna á síðunni Rettir.
is.

Eitt hundrað 
í Réttum

DR. SPOCK Hljómsveitin Dr. Spock spilar 
á tónleikaseríunni Réttum í næstu viku.

Hátt í þrjátíu erlendir blaðamenn eru væntanlegir á 
Alþjóðlega kvikmyndahátíð í Reykjavík, RIFF, sem 
stendur yfir frá 17. til 27. september.

Wendy Mitchell frá kvikmyndasíðunni Screen-
daily.com kemur hingað, auk blaðamanna frá Pol-
itiken, Jyllandsposten, Berlingske Tidende, Boston 
Phoenix, Tagesspiegel, Sight and Sound og fleiri 
fjölmiðlum. „Þetta er mesti fjöldi blaðamanna sem 
hefur komið á hátíðina. Það hefur aldrei verið meiri 
áhugi á henni,“ segir Hrönn Marínósdóttir hjá RIFF. 

Jessica Hausner, sem er í dómnefnd á RIFF, fékk 
nýverið hin virtu Fipresci-verðlaun á kvikmynda-
hátíðinni í Feneyjum fyrir mynd sína Lourdes. Hún 
gerist á samnefndum pílagrímaslóðum í Pýrenea-
fjöllum Frakklands og fjallar um Christine, sem 
er sjónskert og bundin í hjólastól. Myndin verður 
sýnd á RIFF 17. september, sama dag og hátíðin 
verður sett í Háskólabíói með sýningu kanadísku 
myndarinnar Ég drap mömmu. Katrín Jakobsdóttir 
menntamálaráðherra setur hátíðina auk þess sem 

leikstjórinn Ólafur Jóhannesson og Alan Bones, 
sendiherra Kanada á Íslandi, halda ræður.  - fb 

Þrjátíu erlendir blaðamenn

HRÖNN MARÍNÓSDÓTTIR Aldrei hafa fleiri erlendir blaðamann 
komið á Alþjóðlega kvikmyndahátíð í Reykjavík. MYND/RIFF

Norræna netsíðan dvoted.net 
hefur boðið ungum kvikmynda-
gerðarmönnum að sýna stutt-
myndirnar sínar á hátíðinni 
Nordisk Panorama. „Þetta 
er gríðarlega skemmti-
legt tækifæri fyrir unga 
kvikmyndagerðarmenn,“ 
segir Grímur Hákonar-
son leikstjóri. Hann 
verður viðstaddur ásamt 
leikstjórunum Rúnari 
Rúnarssyni og Benedikt 
Erlingssyni og veita 
þeir opna gagn-
rýni á hverja 
stuttmynd á 
sérstakri Nord-
isk Panorama-
sýningu. Þar 

verða fimm sérvaldar íslenskar 
stuttmyndir frá vefnum dvoted.net 
sýndar. Áhugasamir ungir kvik-

myndagerðarmenn sem vilja 
eiga möguleika á að mynd-
in þeirra verði sýnd geta 
hlaðið inn stuttmyndunum 
sínum fyrir 22. september 
inn á dvoted.net. Sýning 
dvoted.net fer fram í Regn-

boganum í sal 3, laugardag-
inn 26. september kl. 16, og 

er aðgangur ókeypis.

Stuttmyndir á netið

GRÍMUR HÁKONAR-
SON Grímur 

tekur þátt í 
kvikmynda-
hátíðinni 
Nordisk 
Panorama.

RÚNAR 
MAGNÚSSON

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Miðvikudagur 16. september 2009 

➜ Tónleikar
20.00 Blokkflautaleikarinn Michala 
Petri og gítarleikarinn Lars Hannibal 
flytja verk eftir m.a. J.S. Bach, A. Vivaldi 
og A. Piazzolla á tónleikum í Norræna 
húsinu við Sturlugötu.
20.30 Bubbi Morthens verður með 
tónleika í félagsheimilinu Klifi í Ólafsvík 
þar sem hann flytur nýtt efni í bland 
við eldra.

➜ Blómaskreytingar
14.00 Japanskur Ikebana-meistari 
verður með sýnikennslu í japanskri 
blómaskreytingalist í Norræna húsinu 
við Sturlugötu. Nánari upplýsingar á 
www.nordice.is. Aðgangur er ókeypis.

Með leyfi AVALON PROMOTIONS & LIBERTY BELL

GRUMPY OLD WOMEN LIVE
Miðasala á www.midi.is og 
www.loftkastalinn.is
einnig í síma: 527 1000

erglind Berghreinsdóttir

etta var ótrúlega fyndið og ég var eftir mig af hlátri. 

g vona að þetta verði gefið út á DVD svo ég geti 

éð þetta aftur.

Kristín Ásgeirsdóttir

Þetta er frábær sýning, allir geta séð sjálfan sig eða 

þekkja eitthvað sem kemur fram. Ég og dóttir mín 

grétum úr hlátri alla sýninguna. Enginn má missa af 

þessari sýningu.

Svandis Birkisdóttir

Ég fór á Fúlar á móti og var með harðsperrur í 

maganum lengi á eftir, ég hló svo mikið.

Hjördís G. Thors

Athuga vel að vera búnar að pissa... ÁÐUR en 

gengið er til sætis !!! :)

Ingunn Mjöll SigurðardóttirHló á mig gat, þetta var sko ekkert frat,fúl á móti, já ég segi það,
svitakóf, pirringur, hormóna hvað,á Fúlar á móti, þær tækluðu það :)

Axel Axelsson
rábær sýning og bráðfyndin. Allt satt og rétt sem fram om í sýningunni. Látið mig þekkja það að heiman og ðar að.

nda Lorange
urning um að fara í blöðruaðgerð eftir allan krampa-turinn og sixpakkinn breyttist í kút;)

sa María Guðjónsdóttir
ar á móti var snilld! Hef sjaldan hlegið jafn mikið á u leikriti, algjör snilld! Hló á mig gat.

Jóhanna Vídalín Þórðardóttir

Þið voruð bara flottar og fyndnar. Góð sýning og kennsla í 

því sem koma skal, er að koma eða kannski þegar byrjað? 

He he!

Sigurlaug Ásta Grétarsdóttir

hló mikið og skemmti sér vel. Var hálf marin á annarri 

hliðinni eftir regluleg olnbogaskot frá eiginmanninum. 

Mæli eindregið með þessari sýningu.

Gróa Kristjánsdóttir

Geðveik sýning sem þjálfaði maga- og andlitsvöðva vel.

Ingibjörg Ingadóttir

Veit ég truflaði sýninguna töluvert, þetta með að ná ekki 

andanum á köflum er auðvitað stórhættulegt! Endorfín 

sem dugði fram á nótt.

Gísli Gíslason

Vaknaði í morgun ennþá hlæjandi og við verðum það 

næstu daga, við hjónin. Takk fyrir frábæra skemmtun.

Sýnt í Loftkastalanum
Miðasala á midi.is

Takmarkaður sýningafjöldi

fim. 10 sept. UPPSELT

fös. 11. sept. UPPSELT

fös. 18. sept. ÖRFÁ SÆTI LAUS

lau. 19. sept. ÖRFÁ SÆTI LAUS

fim. 24. sept. ÖRFÁ SÆTI LAUS

fös. 25. sept. ÖRFÁ SÆTI LAUS
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

16.05 Út og suður  (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Púkka  (24:26)

17.55 Gurra grís  (103:104)

18.00 Disneystundin  Gló magnaða og 
Stjáni.

18.54 Víkingalottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.20 Ljóta Betty  (Ugly Betty) Bandarísk 
þáttaröð um ósköp venjulega stúlku sem er 
ráðin aðstoðarkona kvennabósa sem gefur 
út tískutímarit í New York. 

21.05 Kiljan  Bókaþáttur í umsjón Egils 
Helgasonar. 

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 Afsökunarbeiðni efnahags-
böðuls  (Apology of an Economic Hit Man) 
John Perkins var í leynilegri sveit „efnahags-
böðla” sem beittu upplognum skýrslum, 
kosningasvikum, mútum, fjárkúgun, kynlífi, 
valdaránum og morðum til að styrkja veldi 
Bandaríkjanna eftir seinni heimsstyrjöld. Eftir 
að hafa barist lengi við sektarkennd og ótt-
ann við að segja sannleikann hittir hann 
dóttur forseta sem ráðinn var af dögum og 
rekur söguna frammi fyrir reiðum áheyrend-
um í Suður-Ameríku.

23.25 Kastljós  (e)

23.55 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dynasty  (51:88) (e)

08.50 Pepsi MAX tónlist

17.30 Dynasty  (52:88) Blake Carrington 
stýrir olíufyrirtæki og er umkringdur konum 
sem eru óhræddar við að sýna klærnar 
þegar þess þarf. 

18.20 Style Her Famous  (20:20)  (e)

18.50 Design Star  (8:9) Bandarísk raun-
veruleikasería þar sem efnilegir hönnuðir fá 
tækifæri til að sýna snilli sína. (e)

19.40 Psych  (13:16) (e)

20.30 Welcome to the Captain  (5:5) 
Bandarísk gamanþáttaröð um skrautlegan 
hóp fólks sem býr í sömu byggingu í Holly-
wood. Josh fer í starfsviðtal hjá forstjóra 
Paramount og Saul heimtar að fá að hjálpa 
honum að undirbúa sig.

21.00 She’s Got the Look  (2:6) Í þess-
ari fyrirsætukeppni fá lífsreyndar og þrosk-
aðar konur sem fá að sýna sig og sanna. 
Aldurs takmarkið er 35 ára og þær geisla 
allar af fegurð. Sumar þeirra hafa áður reynt 
fyrir sér sem fyrirsætur og aðrar eru heima-
vinnandi húsmæður sem hefur dreymt um 
að sitja fyrir á forsíðum tískublaða. Kynnir 
þáttanna er Kim Alexis. 

21.50 Secret Diary of a Call Girl 
 (4:8) Skemmtileg og ögrandi þáttaröð um 
unga konu sem lifir tvöföldu lífi. Það er lítið 
að gera í bransanum og Belle samþykkir að 
fara með Bambi að hitta kúnna en hugur-
inn er hjá Alex.

22.20 Californication  (4:12) (e)

22.55 Penn & Teller: Bullshit  (1:59) (e)

23.25 Law & Order: Criminal Intent  

00.15 The Contender Muay Thai  (e) 

01.05 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Könnuðurinn 
Dóra, Stóra teiknimyndastundin og Bratz.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.20 Tekinn 2 (11:14) 

11.00 Gilmore Girls

11.45 Monarch Cove (7:14)

12.35 Nágrannar 

13.00 The Loop (7:10)

14.15 ER (8:22)

15.00 The O.C. 2 (13:24) 

15.45 Leðurblökumaðurinn 

16.08 Barnatími Stöðvar 2 Ben 10, 
Stóra teiknimyndastundin og Dynkur smá-
eðla.

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (21:25) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons (2:23) Hómer áttar 
sig á því að hann er að verða miðaldra og 
ákveður að verða næsti Thomas Edison.

20.10 Supernanny (7:20) Ofurfóstran 
Jo Frost kennir ráðþrota fólki að ala upp litla 
ólátabelgi.

20.55 Ástríður (5:12) Ný íslensk rómant-
ísk gamanþáttaröð. 

21.25 Medium (5:19) Allison Dubois 
sér í draumum sínum skelfilega atburði sem 
enn hafa ekki átt sér stað. Þessi náðargjöf 
hennar gagnast lögreglunni sem hún aðstoð-
ar við rannsókn ýmissa mála. 

22.10 Monarch Cove (14:14)

22.55 Love You to Death (13:13)

23.20 Sex and the City (6:18)

23.45 In Treatment (18:43) 

00.10 Big Love (1:10)

01.05 Eleventh Hour (8:18) 

01.50 ER (8:22) 

02.35 Sjáðu 

03.05 Throw Momma from the Train 

04.30 Medium (5:19)

05.15 The Simpsons (2:23) 

05.40 Fréttir og Ísland í dag

20.00 Borgarlíf  Marta Guðjónsdóttir 
ræðir um málefni borgarinnar.

20.30 Íslands safarí  Akeem R. Oppang 
ræðir er um málefni innflytjenda á Íslandi

21.00 Reykjavík – Ísafjörður – Reykja-
vík.  Seinni hluti. Opinber heimsókn ÍNN á 
höfuðstað Vestfjarða. 

21.30 Björn Bjarna  Björn ræðir við gest 
sinn um málefni allra landsmanna.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um 
helgar og allan sólarhringinn.

08.00 Beethoven: Story of a Dog 

10.00 Fool‘s Gold 

12.00 Firehouse Dog 

14.00 Beethoven: Story of a Dog 

16.00 Fool‘s Gold 

18.00 Firehouse Dog 

20.00 Alien Autopsy Gamanmynd þar 
sem sjónvarpsstjörnurnar Ant og Dec – kynn-
ar í breska Idolinu og Britain‘s Got Talent, fara 
á kostum í aðalhlutverkum.

22.00 Poseidon 

00.00 Secrets of Angels, Demons and 
Masons 

02.00 Infernal Affairs 

04.00 Poseidon 

06.00 Throw Momma from the Train 

07.00 Meistaradeild Evrópu: 
Meistaramörk 

07.40 Meistaradeild Evrópu: 
Meistaramörk 

08.20 Meistaradeild Evrópu: 
Meistaramörk 

09.00 Meistaradeild Evrópu: 
Meistaramörk

14.45 Hápunktar Sýnt frá hápunktunum 
á PGA-mótaröðinni í golfi.

15.40 Meistaradeild Evrópu Endur-
sýndur leikur úr Meistaradeild Evrópu í knatt-
spyrnu.

17.20 Meistaradeild Evrópu: 
Meistaramörk 

18.00 Meistaradeild Evrópu: 
Upphitun 

18.30 Inter Milan - Barcelona Bein 
útsending frá leik í riðlakeppni Meistara-
deildar Evrópu. Sport 3. Liverpool - Debrecen 
Sport 4. Standard Liege - Arsenal

20.40 Meistaradeild Evrópu: 
Meistaramörk 

21.20 Liverpool - Debrecen Útsending 
frá leik í Meistaradeild Evrópu.

23.10 Standard Liege - Arsenal Út-
sending frá leik í Meistaradeild Evrópu.

16.20 Wigan - West Ham Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.00 Fulham - Everton Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.40 Premier League Review Rennt 
yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni og 
allt það helsta úr leikjunum skoðað gaum-
gæfilega.

20.35 Coca Cola mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum í Coca-Cola deildinni. Öll flottustu 
mörkin og tilþrifin á einum stað.

21.05 Stoke - Chelsea Útsending frá leik 
í ensku úrvalsdeildinni.

22.45 Portsmouth - Bolton Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

> Dan Castellaneta
„Ég hef margoft sagt að þótt ég 
væri ekki að vinna við Simpsons-
þættina væri ég samt þeirra stærsti 
aðdáandi.“ 
Castellaneta talar fyrir 
persónurnar Hómer, 
trúðinn Krusty, 
Barney Gumble, 
Quimby bæjarstjóra 
og fleiri í teikni-
myndaþættinum The 
Simpsons sem Stöð 
2 sýnir mánudaga 
til fimmtudaga kl. 
19.20.

17.30 Gilmore Girls   
 STÖÐ 2 EXTRA

18.30 Inter Milan – Barcelona, 
beint   STÖÐ 2 SPORT

21.25 Medium   STÖÐ 2

21.50 Secret Diary of a Call 
Girl   SKJÁREINN

22.25 Afsökunarbeiðni efna-
hagsböðuls   SJÓNVARPIÐ

NÁGRANNAVARSLA
EYKUR ÖRYGGI
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.

Sjáið fyrir ykkur atriði: Batman og Robin eru staddir 
úti á rúmsjó. Þeir eru bundnir við bauju og geta 
sig hvergi hreyft þótt þeir iði og sprikli. Það er 
sjöundi áratugurinn og búningar þeirra félaga eru lit-
skrúðugir og aðsniðnir. Tundurskeyti kemur æðandi 
í átt að baujunni og hetjunum virðist bráður bani 
búinn. Og klippa! Batman og Robin synda í átt að 
landi og tala saman. Þannig eru samræðurnar:

Robin: „Heilagar sardínur, Batman! Hnísur eru 
sannarlega göfug dýr!“

Batman: „Svo sannarlega, Robin. Hún fórnaði sér 
til að bjarga okkur.“

Þannig eru „góðar vondar“ myndir; þær eru 
asnalegar og klúðurslega gerðar en eru samt góð skemmtun. Sumar 
góðar vondar myndir verða sígildar, eins og Plan 9 from Outer 
Space eftir furðufuglinn Ed Wood, sem hefur unnið titilinn „Versta 
mynd allra tíma“ til eignar. Þar fer saman algjör skortur á handriti, 
gjörsamlega hæfileikalausir leikarar, enn verri leikstjóri, ráfandi 

leikmynd og fleira og fleira þannig að úr verður stórkost-
lega hörmuleg heild. Versta mynd allra tíma er þannig í 
rauninni besta góða vonda mynd allra tíma.

Stundum reyna menn vísvitandi að gera góðar vondar 
myndir. Það getur sloppið, eins og í Batman-myndinni 
frá bítlatímanum, en oftar fer það hins vegar út í 
leiðindarugl. Eitt dæmi um slíkt er Attack of the Killer 
Tomatoes, sem margir hafa gefið séns vegna smellins 
titils en lítið fengið í staðinn. Á mínum menntaskóla- 
og vídeógláps árum voru þess lags tímasóunarmyndir 
kallaðar núllstillingar og afsakaðar með þeim rökum 
að þær skerptu á ánægjunni af góðum myndum með 
því að veita dýnamískt mótvægi. Í þá daga hefði maður 

kannski látið sig hafa það að horfa á hina skelfilegu Batman 
and Robin sem ég rakst á nýverið á Stöð 2 Bíó, þar sem Arnold 
Schwarzenegger og Alicia Silverstone fara hamförum, en á síðari 
árum gerir maður meiri kröfur. Upprunalega Batman-myndin hefði 
verið góður vondur kostur í staðinn.

VIÐ TÆKIÐ MAGNÚS TEITSSON HEFUR SÉÐ SLATTA AF LÉLEGUM MYNDUM

Af leðurblökum, vígatómötum og núllstillingum
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í 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

12.00 Rob Brydon‘s Annually Retentive 12.30 
Saxondale 13.00 Only Fools and Horses 13.30 
Absolutely Fabulous 14.00 The Weakest Link 
14.45 Rob Brydon‘s Annually Retentive 15.15 
Saxondale 15.45 Only Fools and Horses 16.15 
Absolutely Fabulous 16.45 EastEnders 17.15 The 
Weakest Link 18.00 The Catherine Tate Show 
18.30 Saxondale 19.00 Rob Brydon‘s Annually 
Retentive 19.30 Absolutely Fabulous 20.00 The 
Inspector Lynley Mysteries 20.45 The Catherine 
Tate Show 21.15 Saxondale 21.45 Rob Brydon‘s 
Annually Retentive 22.15 Absolutely Fabulous 
22.50 EastEnders 23.20 The Weakest Link 

12.00 Det lille hus på prærien 12.50 Nyheder 
på tegnsprog 13.00 DR Update - nyheder og vejr 
13.10 Boogie Mix 14.00 Pigerne Mod Drengene 
14.30 Braceface 14.50 Hojspændingsmanden 
og Robotdrengene 15.00 Ninja Turtles 15.20 
Oggy og kakerlakkerne 15.30 PLING BING 16.00 
Aftenshowet 16.30 TV Avisen med Sport 17.00 
Aftenshowet med Vejret 17.30 Hvad er det værd? 
18.00 DR1 Dokumentaren - SOS Fanget af pirater 
19.00 TV Avisen 19.25 Penge 19.50 SportNyt 
20.00 Taggart 21.40 Onsdags Lotto 21.45 
Blekingegadebanden 22.45 Seinfeld 

12.00 NRK nyheter 12.05 Naboer 12.30 Andre 
avenyen 13.00 NRK nyheter 13.10 Sjukehuset i 
Aidensfield 14.00 NRK nyheter 14.10 Dynastiet 
15.00 NRK nyheter 15.10 Oddasat - nyheter på 
samisk 15.25 På fisketur med Bård og Lars 15.55 
Nyheter på tegnspråk 16.00 Olivia 16.10 Ugler i 
mosen 16.30 Safari Europa 16.40 Distriktsnyheter 
17.00 Dagsrevyen 17.30 Forbrukerinspektorene 
17.55 Folk. Livet på Bjoberg 18.25 Redaksjon 
EN 18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 
19.40 Lærerne 20.10 Vikinglotto 20.15 Sporlost 
forsvunnet 21.00 Kveldsnytt 21.15 I rettferdighet-
ens navn 22.05 Vervingsoffiseren 23.35 Du skal 
hore mye jukeboks

12.35 Åh, en sån deckare 14.00 Rapport 14.05 
Gomorron Sverige 14.55 Älskar dig för evigt? 15.25 
Älskade, hatade förort 15.55 Sportnytt 16.00 
Rapport med A-ekonomi 16.10 Regionala nyh-
eter 16.15 Go‘kväll 17.00 Kulturnyheterna 17.15 
Regionala nyheter 17.30 Rapport med A-ekonomi 
18.00 Uppdrag Granskning 19.00 Livvakterna 
20.00 True Blood 20.50 Kulturnyheterna 21.05 
Himmelblå 21.50 Den stora resan 22.50 Studio 
60 on the Sunset Strip 23.35 Dr Åsa 

06.39 Morgunútvarp hefst
07.05 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Tríó
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vændi á Íslandi
14.03 Tónlistarklúbburinn

15.03 Útvarpssagan: Brestir í Brooklyn
15.25 Seiður og hélog
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Fólk og fræði
21.10 Út um græna grundu
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Bláar nótur í bland
23.00 Ísland og Evrópusambandið
00.07 Næturtónar

16.30 Doctors (9:25) Læknar og 
hjúkrunar fólk á Riverside-spítalanum eiga fullt 
í fangi með að sinna sjúklingum á milli þess 
sem þau greiða úr flækjum í einkalífinu.

17.00 Doctors (10:25)

17.30 Gilmore Girls Lorelai Gilmore 
er einstæð móðir sem býr í góðu yfirlæti í 
smábænum Stars Hollow ásamt dóttur sinni 
Rory. Þar rekur hún gistiheimili og hugsar vel 
um vini og vandamenn.

18.15 Seinfeld (3:5) 

18.45 Doctors (9:25) 

19.15 Doctors (10:25)

19.45 Gilmore Girls 

20.30 Seinfeld (3:5)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.20 Ísland í dag 

21.40 Back to You (6:17) Gamanþáttur 
um sjálfumglaðan fréttalesara og skrautlegt 
samband hans við barnsmóður sína og fyrr-
verandi kærustu sem vinnur með honum. 

22.05 Chuck (2:22) Chuck Bartowski 
lifði tilbreytingarlitlu lífi allt þar til hann opn-
aði tölvupóst sem mataði hann á öllum 
hættulegustu leyndarmálum CIA. Hann varð 
þannig mikilvægasta leynivopn sem til er og 
örlög heimsins hvíla á herðum hans.

22.50 Burn Notice (2:16) Njósnarinn 
Michael Westen var settur á brunalista; lista 
yfir njósnara sem njóta ekki lengur verndar 
yfirvalda. Hann reynir því nú að komast að 
því hverjir „brenndu“ hann og hvers vegna.

23.35 Sjáðu 

00.05 Fréttir Stöðvar 2 

01.05 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Ný rómantísk gamanþáttaröð 
um unga konu sem ræður sig 
til vinnu hjá fjármálafyrirtæki 
þar sem allt er auðvitað að 
gerast en um leið ekki neitt. 
En þótt Ástríði reynist erfitt að 
fóta sig í hörðum heimi við-
skiptalífsins gengur henni enn 
verr í mun harðari heimi ástar-
innar. Þar veit hún sjaldnast í 
hvorn fótinn hún á að stíga og 
veðjar ósjaldan á rangan hest, 
jafnvel þótt sá rétti sé beint 
fyrir framan nefið á henni. Ástríður er ný og spennandi leikin gamanþátta-
röð, full af rómantík og drama og með stórskemmtilegri skírskotun í íslensk-
an veruleika rétt fyrir hrun.

STÖÐ 2 KL. 20.55

Ástríður Kiljan, bókmenntaþáttur Egils Helga-
sonar, hefur hafið göngu á ný eftir 
sumarfrí. Í þættinum í kvöld mun Egill 
fjalla um Jóanes Nielsen, skáld og 
fyrrverandi sjómann frá Færeyjum, en 
hann var gestur á bókmenntahátíð. 
Einnig mun Egill ræða við 
Steindór Andersen 
kvæðamann um 
rímnakveðskap 
og tónlistina sem 
fylgir. Ráðgjafar 
þáttarins, þau 
Kolbrún og Páll 
Baldvin, verða á 
sínum stað sem og 
Bragi Kristjóns-
son bóka-
kaupmaður.

VIÐ MÆLUM MEÐ
Kiljan 

Sjónvarpið kl. 21.05

▼

▼

Enska- Speaking up
Tími: Mánudaga og fimmtudaga.
29. okt. 2., 5., 9., 12. og 16. nóv.,  kl. 
16.45 - 18.45
Lengd: 12 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð.
Leiðbeinandi:  Mica Allen, Bloom 
Training.

Listin að spara
Tími:  Fimmtudag og mánudag,
5. og 9. nóv.,  kl. 16:45-18:45.
Lengd: 4 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð.
Leiðbeinandi: Vigdís Stefánsdóttir, 
ráðgjafi.

Lyklar að sjálfsþekkingu – 
kraftur til framtíðar
Tími:  Mánudaga og fimmtudaga, 12., 
16., 19. og 23. nóv.,
kl. 16:45-18:45.
Lengd: 8 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð.
Leiðbeinandi: Jón Bjarni Bjarnason, 
markþjálfi.

Skapandi skrif, framhald 
- um frásagnarlistina sem tæki til að 
skapa, skilja og skemmta.
Tími: Fimmtudaga  19., 26., nóv.
og 3. des., kl. 19-22:30
Lengd: 10,5 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð.
Leiðbeinandi: Þorvaldur Þorsteinsson, 
rithöfundur.

Hádegis- og
síðdegisfróðleikur:

Hláturjóga
Tími:
a) Föstudaginn 9. okt.
kl. 12:00-12:50.
b) Fimmtudaginn 26. okt.
kl. 16:30 -17:30
Lengd: 50 mín.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð.
Leiðbeinandi: Ásta Valdimarsdóttir, 
hláturjógakennari.

Hættu fyrir lífið – losaðu þig 
við tóbakið
Tími:  Fimmtudaginn 15. okt.,
kl. 16:30-17:30.
Lengd: 1 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð.
Fyrirlesari: Ingibjörg Katrín Stefánsdóttir, 
fræðslufulltrúi.

Kreppan og kynin
Tími: Föstudaginn 13. nóv.
kl. 12-12:50.
Lengd: 50 mín.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð.
Fyrirlesari: Silja Bára Ómarsdóttir, 
aðjúnkt í stjórnmálafræðideild HÍ.

Réttindi þín og skyldur
Tími:
a) Fimmtudaginn 26. nóv.,
kl. 17- 17:50.
 b) Föstudaginn  4. des.
 kl. 12:00-12:50.
Lengd: 50 mín.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð.
Fyrirlesari: Sigurður Á. Friðþjófsson, 
upplýsinga- og fræðslufulltrúi BSRB.

Skapandi skrif
- um frásagnarlistina sem tæki
til að skapa, skilja og skemmta.
Tími: Þriðjudaga 29. sept., 6. og
13. okt., kl. 19-22:30.
Lengd: 10,5 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð.
Leiðbeinandi: Þorvaldur Þorsteinsson, 
rithöfundur.

Hreyfing til heilsubótar – 
auðveldara en þig grunar
Tími:  Fimmtudaginn 1. okt.,
kl. 17-19.
Lengd: 2 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð.
Leiðbeinandi: Ólöf R. Ámundadóttir, 
sjúkraþjálfari.

Útgjaldastýring - spara.is
Tími:  Fimmtudaginn 8. okt.,
kl. 16:45 – 18:45.
Lengd: 2 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð.
Fyrirlesari: Ingólfur H. Ingólfsson, 
ráðgjafi.

Hvort ég get – ekki málið
Tími:  Þriðjudaga og fimmtudaga,
20., 22., 27. og 29. okt.,
kl. 16:45-19:45.
Lengd: 9 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð.
Leiðbeinandi: Dr. Hallfríður Þórarins-
dóttir, mannfræðingur.

Ljósmyndun og stafræn 
vinnsla – minni vélar
Tími:  Þriðjudaga 20., 27. okt. og
3. nóv., kl. 16:30-19:30.
Lengd: 9 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð.
Leiðbeinandi: Pálmi Guðmundsson, 
áhugaljósmyndari.

Námskeið og fyrirlestrar
Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar og SFR bjóða upp á námskeið og 
fyrirlestra fyrir félagsmenn nú á haustönn. Boðið er upp á fjölbreytta 
fræðslu á mismunandi tíma svo flestir finni eitthvað við sitt hæfi. 
Lágmarksfjöldi þátttakenda á hvert námskeið er 12 en hámarksfjöldi 
mismunandi eftir námskeiðum. Því er öruggast fyrir áhugasama að skrá 
sig sem fyrst. Námskeiðin eru félagsmönnum að kostnaðarlausu.

Skráning og nánari upplýsingar á vefsíðu eða skrifstofum félaganna:
• SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu, www.sfr.is, sími 525-8340
• Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar, www.strv.is, sími 525-8330
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BESTI BITINN Í BÆNUM

LÁRÉTT
2. planta, 6. fíngerð líkamshár, 8. 
matjurt, 9. gerast, 11. 950, 12. vaða, 
14. korr, 16. tveir eins, 17. þrí, 18. 
umfram, 20. hljóm, 21. murra.

LÓÐRÉTT
1. fyrst fædd, 3. kúgun, 4. hugarró, 
5. angan, 7. galli, 10. sprækur, 13. 
klæði, 15. festa, 16. vefnaðarvara, 19. 
íþróttafélag.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. mosi, 6. ló, 8. kál, 9. ske, 
11. lm, 12. torfa, 14. snörl, 16. tt, 17. 
trí, 18. auk, 20. óm, 21. urra. 

LÓÐRÉTT: 1. elst, 3. ok, 4. sálarró, 5. 
ilm, 7. ókostur, 10. ern, 13. föt, 15. 
líma, 16. tau, 19. kr. 

„Mér finnst veitingastaðurinn 
Á næstu grösum vera með 
langbesta og hollasta matinn í 
bænum. Ég mæli alveg eindreg-
ið með honum við alla.“

Barði Guðmundsson, flugþjónn og 
leikari. 

Rokkarinn Krummi 
Björgvins nýtur nú 
lífsins í Bandaríkj-
unum. Krummi 
nýtir sumarfríið til 
að heimsækja 
Hörpu Einars, 
fyrrum 
kærustu 
sína, sem 
búsett er í 
Atlanta og 
systur sína 
Svölu Björg-
vins sem hefur 
komið sér fyrir 
í Los Angeles. 
Söngvarinn 
kann þó 
ekki betur 
en svo að 
vera í fríi að 
hann steig 
á svið með 
Steed Lord, 
hljómsveit Svölu, á tónleikum í 
vikunni.

Myndband með Sigfúsi nokkrum 
að syngja í norska X-files hefur 
gengið eins og eldur um sinu inter-
netsins. Þrátt fyrir góða frammi-
stöðu í Uriah Heep-lagi komst Sig-
fús ekki áfram. Hann brást illa við 
höfnuninni og kenndi um rasisma 
norsku dómaranna. Áður en Sigfús 
yfirgaf Ísland hafði hann reynt fyrir 
sér með sveitaballabandinu Nítró, 
auk þess að reka sjoppuna Hómer 
á Hverfisgötu. Þar mátti stundum fá 
tilboðið „Tveir fyrir einn á útrunn-
um mjólkur vörum“.

Dónadúettinn vinnur nú að sinni 
fyrstu hljómplötu og er Stefán 
Magnússon við takkaborðið. 
Dónadúettinn er skipaður Ottó 
Tynes og Karli Ægi, en þeir hafa 
oft troðið upp með frumsamin lög 
á undanförnum árum. Þeir sem 
heyrt hafa í dúettinum vita að von 

er á góðu því 
lög eins og 

„Venjulegt 
kynlíf“, 
„Dagbjört 

og Rúna“, 
„Stærri lim“ 
og „Rassinn 
á hr. Ólafi 

R.“ eru öll á 
sínum stað.

 - hdm, drg

FRÉTTIR AF FÓLKI
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„Það er eitthvað mikið að hjá þessum manni, 
það er einfaldlega ekki hægt að hata þessa 
mynd svona mikið. Þetta er létt og skemmtileg 
mynd og þessi dómur er algjörlega úr takti 
við allt raunveruleikaskyn,“ segir Þórir Snær 
Sigurjóns son, einn af framleiðendum The 
Good Heart eftir Dag Kára Pétursson. 

Myndin var frumsýnd á kvikmyndahátíð-
inni í Toronto fyrir fullum sal á föstudaginn 
þar sem áhorfendur klöppuðu henni 
lof í lófa. Jákvæðir dómar hafa birst 
á netinu, meðal annars á vefsíðunni 
Twitch, sem nýtur mikilla vin-
sælda meðal áhugafólks um sjálf-
stæða kvikmyndagerð, og veftíma-
ritinu Varsity, þar sem myndinni er 
hrósað fyrir frumleika og trú-
verðugleika.

Gagnrýnandinn Kirk Honeycutt hjá tíma-
ritinu Hollywood Reporter fer hins vegar 
ekki fögrum orðum um íslensku myndina sem 
skartar þeim Brian Cox og Paul Dano í aðal-
hlutverkum. Honum þykir hún of fyrirsjáan-
leg og að leikararnir þrír reyni og reyni að 
láta myndina öðlast líf en hafi ekki erindi sem 
erfiði. „Að sjálfsögðu þurfa ekki allir að elska 
myndina, en það að hún skuli hafa farið svona 
rosalega í taugarnar á manninum er mér fyrir-
munað að skilja,“ segir Þórir. 

Kirk Honeycutt virðist reyndar ekkert sér-
staklega vel við íslenskar myndir sem sýndar 
eru í Norður-Ameríku. Hann skrifaði ansi 
neikvæðan dóm um kvikmynd Baltasars 
Kormáks, A Little Trip to Heaven, fyrir 

þremur árum þegar hún var sýnd á Sund-
ance-hátíðinni. Þórir viðurkennir að hann 
sé gáttaður á þessari framgöngu gagnrýn-
andans. Þeir bíði hins vegar eftir úrskurði 

Screen Daily og Variety sem séu með þeim 
virtustu í þessum bransa. „Og svo maður vitni 
bara í meistara Woody Allen: Ef mér tekst að 
láta einni manneskju líða illa yfir myndinni 
minni, þá líður mér vel.“  - fgg

Ósáttir við gagnrýni Hollywood Reporter

SLÆM ÚTREIÐ Gagnrýnandi Hollywood Reporter er 
ekki hrifinn af The Good Heart eftir Dag Kára. Myndin 
hefur fengið misjafnar viðtökur gagnrýnenda eftir frum-
sýningu á kvikmyndahátíðinni í Toronto.

DAGUR KÁRI PÉTURSSON

„Þetta var náttúrlega mjög mikil 
heppni,“ segir Axel Einarsson, 
nýkrýndur Íslandsmeistari í póker. 
Mótið var haldið á Hilton Nordica-
hótelinu um síðustu helgi.

„Eftir dag númer eitt sagði ég 
við mömmu að það væri einn á 
móti tuttugu að ég myndi vinna,“ 
segir Axel, sem var þá í fimmt-
ánda sæti af 31 keppanda. Hann 
viðurkennir að stressið hafi verið 
farið að segja til sín undir það 
síðasta. „Ég var mjög stressaður í 
þessu móti, ég neita því ekki. Það 
er ekki auðvelt að verða Íslands-
meistari,“ segir hann.  „Ég fór 
á svolítið „rush“ á degi númer 
tvö. Ég kom á lokaborðið með 
1,3 milljónir og það er erfitt að 

komast ekki langt þegar maður 
er svona heppinn.“

Axel hlaut í sigurlaun 1,5 millj-
ónir króna sem hann ætlar að nota 

í áframhaldandi spilamennsku. 
Hann er 23 ára, sér eingöngu fyrir 
sér með pókerspili og gerir ekk-
ert annað. Í fyrrasumar fór hann 
á heimsmeistaramótið í Las Vegas 
en datt út á degi númer tvö. Í jan-
úar síðastliðnum fór hann þangað 
aftur og spilaði í sex vikur, án þess 
þó að vinna stórar upphæðir. 

Upphæðin sem Axel vann á 
Íslandsmótinu er sú hæsta sem 
hann hefur unnið en áður hafði 
hann mest grætt 2.500 dollara á 
einu kvöldi á netinu, eða um 300 
þúsund krónur. 

„Það er hægt að græða fínan 
pening á þessu ef þú veist hvað 
þú ert að gera,“ segir þessi fyrsti 
Íslandsmeistari í póker.  - fb

Vinnur við að spila póker

AXEL EINARSSON Varð fyrsti Íslands-
meistarinn í póker um síðustu helgi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Tölvuleikjafyrirtækið CCP heldur 
árlega ráðstefnu fyrir aðdáendur 
tölvuleiksins EVE Online nú í byrj-
un október. Ráðstefnunni lýkur 
með stórri veislu sem haldin verð-
ur í Laugardalshöllinni og hefur 
fyrirtækið ákveðið að bjóða Íslend-
ingum upp á sérstakt miðaverð svo 
að sem flestir geti komið og upp-
lifað þennan viðburð. Starfsmenn 
CCP hafa unnið að undirbúningi 
fyrir ráðstefnuna frá því í mars í 
samvinnu við fyrirtækið Exton.

„Laugardalshöllinni verður 
breytt í geimstöð og þar verður 
haldið heljarinnar partí fyrir 
ráðstefnugesti og alla þá sem 
hafa gaman að góðri tónlist og 
góðu partíi. Meðal þeirra sem 
stíga á stokk eru plötusnúðurinn 
Dj Alienhand/RealX, sem leik-
ur tónlist sem líkist þeirri sem 
er í EVE Online, og Dj Margeir 
ásamt sextán manna strengja-
sveit auk húsbandsins RöXöR. 

Þetta verður mjög glæsilegur við-
burður og ég hvet sem flesta til 
að mæta og taka þátt í gleðinni,“ 
segir Diljá Ámundadóttir, fram-
leiðandi hjá CCP, sem skipuleggur 
viðburðinn ásamt Oddi Erni Hall-
dórssyni, stjórnanda Fan Fest-
ráðstefnunnar. 

Um 300 þúsund manns spila 
EVE Online að staðaldri og í fyrra 
sóttu 800 erlendir spilarar ráð-
stefnuna. „Við reiknuðum út að 
hver og einn hefði eytt sem nemur 
120 þúsund krónum í flug og uppi-
hald í fyrra, sem gerir um hundrað 
milljónir. Við gerum ráð fyrir svip-
uðum fjölda í ár þannig þetta ætti 
að hafa góð áhrif á íslenskt efna-
hagslíf,“ segir Diljá. 

Aðspurð segir Diljá að ráðstefn-
an sé vel sótt af dyggum spilur-
um EVE Online ár hvert. Þeir 
komi á ráðstefnuna til að hlýða 
á fyrirlestra, taka þátt í ýmiss 
konar verkefnavinnu og til að 

hittast. „Þetta er fólk sem hefur 
verið í sambandi næstum dag-
lega síðastliðin ár og þarna gefst 
því tækifæri á að hittast og spjalla 
saman og jafnvel undirbúa næstu 
árás. Það eru einnig margir sem 
vilja hlýða á fyrirlestur um nýjan 
leik sem er enn í framleiðslu og 
kallast Dust 504. Hann gerist í 
sýndarveruleika sem svipar til 
íslensks landslags og getur haft 
áhrif á gang mála í EVE Online 
og öfugt. Þetta er tækni nýjung 
sem hefur aldrei verið notuð áður. 
Dyggustu spilurunum finnst einn-
ig mjög gaman að fá tækifæri til 
að hitta starfsfólk fyrirtækisins, 
sem er hálfgerðar stjörnur í þeirra 
augum,“ segir Diljá.

Ráðstefnan fer fram 1. til 3. 
október, en lokahófið sjálft verður 
laugardagskvöldið 3. október og 
geta áhugasamir nálgast miða á 
viðburðinn á vefsíðunni midi.is.

sara@frettabladid.is

DILJÁ ÁMUNDADÓTTIR: FAN FEST SKILAR 100 MILLJÓNUM TIL ÞJÓÐARINNAR

Höllinni breytt í geimskip

HALDA VEISLU Í GEIMSKIPI Diljá Ámundadóttir og Oddur Örn Halldórsson skipuleggja Fan Fest-ráðstefnu á vegum tölvuleikjafyrir-
tækisins CCP. Ráðstefnan verður haldin í Laugardalshöllinni, sem verður búið að breyta í geimskip.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN  
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

Eyjabúum sem búa við sóllitla 
daga rigninganna lungann 

úr árinu er vorkunn, ef þeir lifa 
mest innandyra, þótt þeir hangi 
útivið þegar sólarglenna sést. Það 
er alltaf gott að orna sér í hitan-
um af blessaðri sólinni í skjóli, 
jafnvel fletta sig klæðum og 
leyfa skininu að hita brjóst, maga 
og bak. Hitt er alltaf furðulegra 
þegar það er gert að keppikefli að 
ná sem mestri brúnku á sig með 
látlitlum legum vakandi í sterkri 
sól, eins og segir í söngnum: Mad 
dogs and Englishmen sit out in 
the blistering sun. Þá draga suð-
lægar þjóðir sig í skuggann.

NÚTÍMINN hefur séð við þessu 
eins og mörgu öðru: hún er bæsuð 
þessi, segja stelpurnar þegar 
stallsystir þeirra kemur arkandi 
brún eins og nýáborinn sólpallur. 
Eða þegar vinkona hefur um ára-
langa tíð skrökvað því ýmisttil að 
hún sé nýkomin frá sólarlöndum 
sem allir vita að er ekki satt, eða 
hafi verið á skíðum (og þá rennt 
sér niður brekkurnar í megin-
landsfrosti allsber) sem er held-
ur ekki satt, eru fá skjól fáanleg. 
Enginn vill lengur viðurkenna 
að hann liggi vikulega í nokkr-
ar klukkustundir í sólbekk. Þá er 
ekkert eftir nema ljúga því til að 
brúnkan sé ættgeng og hafi ekk-
ert með látlausa geislaneyslu að 
gera. Og það er rétt: þetta leggst 
í fjölskyldur. Pabbi, mamma, börn 
og bíll – allt dökkbrúnt eins og 
það vinni daglega við akuryrkju 
sunnan miðbaugs í skjóllitlum 
þvengjum.

BRÚNKUFÍKN er eins og mörg 
heimskan í ofneyslu hættuleg. Vel 
steiktar kellingar og kúka brúnir 
kallar þeirra eru að safna sér í 
húðmein – lokapunkturinn á brún-
kuástundun er svartur blettur – 
ekki einn heldur margir. Og það 
kallar á meðferðarúrræði eins og 
það kallast nú til dags. Lækningu. 
Sem er vissulega miklu dýrari en 
hugarfarsbreyting ef sú leið væri 
fær. Þess vegna er öllum hollt 
næst þegar þeir hitta einhvern 
af þessum brúnu að byrja á hrós-
inu: Rosalega ert þú alltaf brún/
brúnn. Heyra lygina og svara: 
hvað liggur þú marga klukku-
tíma í mánuði í bekknum? Hef-
urðu leitað þér hjálpar?

ER það ekki fulllangt gengið, 
segir þú. Er persónufrelsið ekki 
þannig: þú mátt éta á þig fitu þar-
til þú drepst, reykja úr þér löng-
un, svelta þig að beini, éta töflur 
þangaðtil þú ert búinn að rugla 
efnablöndu líkamans gersamlega? 
Því má til að svara að á endanum 
er rórill fólks á kostnað annarra. 
Líka brúnkan. Þá er bæsið betra.

Brúna fólkið

BAKÞANKAR
Páls Baldvins
Baldvinssonar

Í dag er miðvikudagurinn 16. sept-
ember 2009, 259. dagur ársins.

6.54 13.23 19.49
6.36 13.07 19.36 H E I L S U R Ú M

ÁTTU VON Á GESTUM?
SVEFNSÓFAR

Í Rekkjunni er að finna eitt mesta úrval landsins af svefnsófum í einum stærsta og glæsilegasta
svefnsófasýningarsal landsins. Allt frá einföldustu og ódýrustu svefnsófum upp í hágæða svefnsófa

sem veita þér og þínum endurnærandi svefn. 

Svefnsófi
T160

Svefnsófi
CLOVE

Gestarúm
OZI

Svefnsófi
COMODO

Svefnsófi
COUPLE

1 2 3

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

SKOÐAÐU
ÚRVALIÐ!

Jóhann Ólafsson & Co 

NÚNA!
SKIPTU

OSRAM SPARPERUR

SPARAÐU með
OSRAM 
SPARPERUM.
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