
Börn ákveða hvað fer í innkaupakörfurnar 
og eru kyrfilega merkt fyrirtækjum

Frægustu málverkaþjófar sögunnar 
höfðu ekki síður frjótt ímyndunarafl 
en góðan smekk

„Þegar maður hugs-
ar málið til baka er dálítið skrítið 
að strákarnir tóku dýnurnar úr 
skútunni,“ segir Ægir Kristinsson, 
hafnarvörður á Fáskrúðsfirði.

Í september 2005 lagði skútan 
Lucky Day að bryggju snemma 
morguns á Fáskrúðsfirði. Um borð 
voru tveir menn. Annar þeirra var 
Einar Jökull Einarsson, 27 ára, 
sem nú situr í gæsluvarðhaldi 
grunaður um aðild að Pólstjörnu-
málinu svokallaða. Ekki kom í ljós 
fyrr en vorið 2006 að eigandi 
Lucky Day var bróðir Einars, Logi 
Freyr Einarsson, 30 ára, sem hand-
tekinn var í Noregi í fyrradag og 

er sömuleiðs grunaður um aðild að 
Pólstjörnumálinu.

Einar Jökull og félagi hans 
kynntu sig ekki fyrir heimamönn-
um haustið 2005 og voru horfnir 
úr bænum fyrir hádegi. Ægir hafn-
arvörður segir þá hafa komið frá 
Noregi en annar bæjarstarfsmað-
ur, Björgvin Baldursson verk-
stjóri, kveður áhafnarmeðlimina 
hafa sagst hafa komið frá Reykja-
vík og ætlað til Noregs. Þeir hafi 
lent í brjáluðu veðri og bilun 
komið upp í siglingatækjum 
þannig að þá hafi brostið kjark til 
að halda förinni áfram.

Ægir segir mennina tvo hafa 

sett áðurnefndar dýnur úr skút-
unni í yfirbyggðan pallbíl.

„Þeir sögðu okkur strákarnir að 
skútan hefði blotnað að innan og 
að þeir ætluðu með dýnurnar til 
Reykjavíkur að láta sauma utan 
um þær aftur. Þegar maður fer að 
hugsa um þetta og það sem nú 
hefur gerst finnst manni skrítið að 
þeir skyldu ekki bara geta þurrk-
að þetta hér. Hvað var inni í dýn-
ununum?“ spyr hafnarvörðurinn.

Að sögn Björgvins mætti lög-
regla með fíkniefnahunda á vett-
vang en það var ekki fyrr en Einar 
Jökull og félagi hans voru farnir. 
„Það var leitað í skútunni. Hund-

urinn fór um borð og hann fann 
ekki lykt af einu eða neinu,“ segir 
hann.

Svo fór að Lucky Day hafði 
vetursetu í smábátahöfninni í 
Fáskrúðsfirði. Áhöfnin hafði ekki 
sagt á sér deili og illa gekk að hafa 
uppi á eigandanum, sem á endan-
um reyndist vera Logi Freyr Ein-
arsson eins og áður segir. Logi 
gerði upp öll hafnargjöld og annan 
kostnað, og 13. maí var skútan 
horfin úr höfninni. „Þeir voru nú 
ekki svo almennilegir að láta mig 
vita þegar þeir tóku hana,“ segir 
Björgvin Baldursson.

Grunur um að smyglararnir 
hafi notað sömu leið áður 
Skúta á vegum bræðranna sem eru í gæsluvarðhaldi í Pólstjörnumálinu kom til Fáskrúðsfjarðar haustið 
2005. Áður en lögregla fór með fíkniefnahund um borð hafði áhöfnin yfirgefið þorpið, með dýnur og 
annan búnað úr skútunni. Þrír menn eru grunaðir um að vera skipuleggjendur fíkniefnasmyglsins. 

®

„Mér finnst það einfaldlega 
tilheyra þessu æviskeiði að maður 
vakni svolítið þreyttur og fjörið 
byrji snemma. 
Við erum með 
fullt hús af 
börnum og þannig 
á það að vera,“ 
segir Helga 
Sverrisdóttir, 
stjórnarformaður
Hjallastefnunnar
og eiginkona 
Bjarna Ármanns-
sonar, stjórnar-
formanns Reykjavík Energy 
Invest.

Helga segir frá borgaralegri upp-
reisn sinni á yngri árum, brennandi 
áhuga á Hjallastefnunni og ást á 
hversdagsleikanum. „Ég elska 
heimabuxur og skyrslettur, nýja 
vinnuviku og að setjast niður við 
matarborðið á kvöldin með börnun-
um og aukabörnunum,“ segir 
Helga.

Heimabuxur og 
skyrslettur

 Tveir karlmenn og 
ein kona, öll á fertugsaldri, voru 
handtekin við húsleit í Laugarnes-
hverfi í Reykjavík um kvöldmatar-
leytið í gær. Þau eru talin eiga þátt 
í innflutningi á talsverðu magni af 
kókaíni frá Bandaríkjunum.

Stefán Eiríksson lögreglustjóri 
segir málið ekki tengjast Pól-

stjörnumálinu sem upp kom á 
Fáskrúðsfirði á fimmtudag.

Fíkniefnadeild lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu réðst inn í 
hús í Laugarneshverfi og handtók 
þremenningana þar. Lítilræði af 
fíkniefnum fannst á staðnum. 
Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins var kókaínið sem um 

ræðir sent til landsins frá Banda-
ríkjunum.
 Ákveðið verður í dag hvort krafist 
verði gæsluvarðhalds yfir fólkinu. 

Heimildir herma að lögreglan 
hafi vaktað húsið drjúgan hluta 
gærdagsins áður en hún lagði til 
atlögu. Þetta vildi Stefán ekki stað-
festa, en neitaði því þó ekki.



Kristján Hjálmarsson hefur tekið 
við starfi fréttastjóra á Frétta-

blaðinu.
Kristján hefur 
starfað á 
Fréttablaðinu
frá stofnun 
þess árið 2001. 
Hann hefur 
starfað í öllum 
deildum innan 
ritstjórnar, 
síðast sem 
ritstjóri

Sirkuss.
Aðrir fréttastjórar eru Arndís 

Þorgeirsdóttir og Sigríður Björg 
Tómasdóttir. 

Nýr fréttastjóri

 Þrír starfsmenn 
við Kárahnjúka eru hugsanlega 
smitaðir af berklum og bíða þeir 
frekari rannsóknar. Í maí 
greindist portúgölsk stúlka á 
Kárahnjúkum með berkla og er 
enn verið að prófa þessa sam-
starfsmenn hennar.

Upphaflega voru 132 starfs-
menn prófaðir, ásamt starfsmönn-
um Landspítala og Fjórðungs-
sjúkrahússins í Neskaupstað.

Rannsókninni í Neskaupstað er 
ólokið en samkvæmt Farsóttar-
fréttum lýkur henni senn. 

Þrír gætu verið 
berklasmitaðir

 Þúsundir mótmæl-
enda gengu fylktu liði um götur 
smábæjarins Jena í Louisiana í 
Bandaríkjunum í gær. Mótmælin 
minntu einna helst á baráttuna 
fyrir borgararéttindum þeldökkra í 
Suðurríkjunum á sjötta og sjöunda 
áratug síðustu aldar.

Fólkið var að mótmæla örlögum 
sex þeldökkra pilta, sem ákærðir 
voru fyrir morðtilraun eftir að þeir 
börðu hvítan skólafélaga sinn. Sá 
missti meðvitund og andlit hans 
var blóðugt og bólgið eftir barsmíð-
arnar, en hann var engu að síður 
fær um að mæta á skemmtun í skól-
anum það sama kvöld.

Slagsmál höfðu nokkrum sinnum 

brotist út í skólanum milli svartra 
og hvítra nemenda.

Forsaga slagsmálanna er sú að 
þeldökkur nemandi spurði skóla-
stjórann í ágúst árið 2006 hvort 
svartir nemendur mættu sitja undir 
tré, þar sem hvítir nemendur voru 
vanir að koma saman. Skólastjór-
inn sagði það að sjálfsögðu leyfi-
legt, en daginn eftir héngu þrjár 
snörur í trénu.

Þrír hvítir nemendur voru í kjöl-
farið reknir úr skólanum í þrjá 
daga en voru ekki ákærðir. Eftir 
þetta brutust út slagsmál af og til, 
og í desember í fyrra voru svo nem-
endurnir sex handteknir eftir árás-
ina á skólabróðurinn. Að þeir skuli 

hafa verið ákærðir fyrir morðtil-
raun hefur vakið mikla reiði meðal 
þeldökkra í Bandaríkjunum.

Þúsundir mótmæltu misrétti

Kristinn, er þá í lagi að stela 
úr búðinni?

Eigendur hunds af Labradorkyni sem 
fluttur var inn til landsins í júlí síðastliðnum saka 
Einangrunarstöð Reykjanesbæjar um okur og 
ófagmannleg vinnubrögð í samskiptum við eigendur 
dýranna sem þar dvelja. 

Þegar Aldís Einarsdóttir og Gunnar Már Gunnars-
son kynntu sér verð á vistun hunda hjá einangrunar-
stöðinni í desember síðastliðnum segja þau að illa 
hafi gengið að ná sambandi við stöðina. Þau hafi því 
brugðið á það ráð að hafa samband við landbúnaðar-
ráðuneytið, sem hafi tjáð þeim að kostnaðurinn yrði 
rúmar 120.000 krónur fyrir stóran hund. Þegar 
reikningurinn barst í sumar hljóðaði hann upp á 
250.000 krónur. 

Áður höfðu þau greitt staðfestingargjald, tæpar 
20.000 krónur, vegna innflutnings hundsins, sem 
felur í sér eftirlit héraðsdýralæknis við komu 
dýrsins í einangrunarstöð og við brottför.

„Þegar við áttuðum okkur á muninum bað ég um 
sundurliðun á reikningnum en fékk slæm viðbrögð 
við þeirri bón og svo fór að  ég fékk hana ekki,“ 
segir Gunnar Már og fékk hann hundinn ekki 
afhentan fyrr en reikningurinn var greiddur. 

Að sögn hjónanna er lítil þjónusta við viðskipta-
vini einangrunarstöðvarinnar og reyndist þeim 
erfitt að leita upplýsinga um hundinn á meðan hann 
dvaldi þar, þrátt fyrir að hafa hringt á auglýstum 
símatíma.

Árið 2005 var einangrun á dýrum gefin frjáls en 
áður hafði ríkið rekið Einangrunarstöðina í Hrísey. 
Um 140 prósent hækkun hefur orðið á verðskránni 
frá að þeirri stöð var lokað.

„Þegar stöðin var opnuð í desember árið 2005 
kostaði 150.000 krónur að vista stóran hund. 
Sumarið 2006 hækkaði verðið í 196.000 krónur og í 
byrjun febrúar 2007 hækkaði verðið aftur og þá í 
250.000 krónur,“ segir Ingibjörg Þórhallsdóttir, sem 
situr í starfshópi um einangrun hjá Hundaræktarfé-
lagi Íslands. „Daggjald fyrir hund í einangrun á 
Reykjanesi er svipað eða hærra en daggjald á 
vistheimili aldraðra.“

Hundaeigendur kvörtuðu til Samkeppniseftirlits-
ins í kjölfar hækkunarinnar en ákveðið var að 
athuga ekki málið að svo stöddu.

Einangrun dýra jafn 
dýr vistun aldraðra
Gjaldskrá fyrir einangrun hunda og katta sem fluttir eru til landsins hefur farið 
stighækkandi. Árið 2002 kostaði um 62.000 krónur að hýsa hund þyngri en 20 
kíló í fjórar vikur í Hrísey en árið 2005 kostaði það 104.000 krónur. 

 Einangrun reynist oft 
dýrum erfið og þótti það vera bót 
í máli þegar Kristín Jóhannsdóttir 
opnaði fyrstu og einu einkareknu 
einangrunarstöð Íslands fyrir 
hunda og ketti í Reykjanesbæ og 
stytti ferðalag dýranna umtals-
vert.

Kristín segir að hækkun á verð-
skránni megi rekja til þess að 
rekstrarkostnaðurinn hafi reynst 
meiri en lagt var upp með í upp-
hafi. Senda þurfi sýni til útlanda 
og borga starfsmönnum laun. Þá 
starfi hún eftir strangri reglu-
gerð um einangrun dýra.

Um sundurliðun á reikningum 
frá stöðinni segir Kristín slíkt 
ekki vera nauðsynlegt og líkir því 
við að menn biðji um sundurliðun 
á hótelreikningi. „Þegar greitt er 
fyrir gistingu eru sápustykki og 

kostnaðurinn við að þvo hand-
klæði ekki skráður sérstaklega á 
reikninginn,“ segir hún.

„Á grundvelli ábendinga sem 
okkur bárust öfluðum við upplýs-
inga um Einangrunarstöð Reykja-
nesbæjar en á grundvelli þeirra 
var ákveðið að fara ekki í athug-
un á málinu og taka það ekki upp 
sem stjórnsýslumál að svo 
stöddu,“ segir Páll Gunnar Páls-
son, forstjóri Samkeppniseftir-
litsins.

„Ekkert efnislegt mat átti sér 
því stað í þessu máli. Þegar Sam-
keppniseftirlit ákveður að athuga 
ekki mál getur það til dæmis 
verið á þeim grundvelli að ekki 
séu nægilegir hagsmunir, ekki 
nægilega skýr gögn eða við 
metum það sem svo að málið 
heyri ekki undir okkur.“

 Byrjað er að 
fjarlægja utan af Þjóðleikhúsinu 
tréverkið sem hefur umlukið það 
að stórum hluta síðustu mánuði 
en við það kemur í ljós ný 
klæðning.

Fimmtíu tonn af hrafntinnu úr 
Hrafntinnuskeri voru mulin í 
klæðninguna, og féll það í afar 
grýttan jarðveg hjá þeim sem 
unnu á því friðlýsta svæði. 
Þrjátíu listamenn stofnuðu meðal 
annars samtökin Hrafntinnuridd-
arana til verndar tinnunni og 
kærðu fyrirhugaða framkvæmd, 
sem nú er komin langt á veg.

Byrjað að fjar-
lægja stillansa

Hjóladagur samgönguvik-
unnar er í dag. Hjólalest leggur 
af stað frá Hafnarborg í Hafnar-
firði klukkan tólf á hádegi og 
hjólar til Reykjavíkur.

Leið lestarinnar liggur frá 
Hafnarborg til Sjálandsskóla í 
Garðabæ, næst til Gerðarsafns í 
Kópavogi og þaðan til Naut-
hólsvíkur. Ferðinni lýkur síðan 
hjá Ráðhúsinu þar sem skemmti-
dagskrá hefst. Meðal atriða er 
hjólreiðakeppni helstu hjóla-
kappa landsins, sýning á hjólum 
af ýmsum gerðum, þrautabraut á 
Austurvelli og fyrirlestrar um 
sögu reiðhjóla í Reykjavík og 
öryggi á hjólum.

Hjólalest fer 
um alla borg

Maðurinn sem sem féll í Sogið í 
fyrradag hét Árni Eyjólfsson, 
til heimilis við Sóltún í Reykja-
vík. Hann var 53 ára, fæddur 
20. ágúst 1954. Hann lætur eftir 
sig þrjú uppkomin börn og eitt 
barnabarn. Hann fannst látinn 
eftir mikla leit síðdegis í gær. 
Vinir hins látna og félagar í 
Stangveiðifélagi Reykjavíkur 
fundu hann fyrir ofan Álfta-
tanga þar sem Sogið rennur í 
Álftavatn. Kafarar frá Lands-
björg köfuðu eftir honum.

Mikill fjöldi fólks hefur leitað 
mannsins frá því á miðvikudag 
og vilja aðstandendur hans 
koma á framfæri þakklæti til 
leitarfólks fyrir fórnfýsi og 
óeigingjarnt starf.

Fannst látinn 
í Soginu
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GARÐHEIMA:
GÓÐ RÁÐ 

Haustlaukar
Það borgar sig að setja 
haustlaukana snemma niður,
Þá koma þeir fyrr upp á 
vorin.
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GARÐHEIMA:
GÓÐ RÁÐ 

Athugið að rétt tegund 
kattafóðurs,  í réttu magni, 
skiptir sköpum til að 
kötturinn fái fallegan og 
glansandi feld.

Valdar rósir
250KR

HOLLT & GOTT

KOMIÐ Í GARÐHEIMA
OG SJÁIÐ ALLA

SKEMMTILEGU KETTINA!

laugardag og sunnudag
frá kl 12.00 - 17.00 KATTASÝNING

Í GARÐHEIMUM UM HELGINA!

KYNNING Á ÚRVALS KATTAFÓÐRI FRÁ:
SPYRJIÐ DÝRALÆKNINN!
FULLT AF TILBOÐUM
LUKKUPOTTUR!

TILBOÐ

TILBOÐ

ÖÐRUVÍSI ERIKUTILBOÐ
ERIKUR OG / EÐA CALLUNUR

GLÆNÝ SENDING AF 

Kynning á lífrænum safa frá 
kl. 13.00 – 16.00 á laugardag

HAUSTLAUKAR
yfir 300 tegundir

FRÁBÆRUM POTTAPLÖNTUM!



 Talið er að 250 manns 
hafi týnt lífi í Afríku vegna mik-
illa flóða undanfarið sem heima-
menn segja þau verstu í marga 
áratugi. Meira en 600 þúsund 
manns í sautján löndum eru á 
vergangi eftir að hafa misst 
heimili sín, sem jafngildir tvö-
földum íbúafjölda Íslands.

Hjálparstofnanir kalla eftir 
því að ríki heims bregðist við 
neyð þeirra rúmlega milljón 
Afríkubúa sem hafa á einhvern 
hátt orðið illa úti vegna flóða í 
heimsálfunni.

Af ríkjunum sautján hefur 
Úganda orðið einna verst úti og 
lýstu stjórnvöld þar yfir neyðar-
ástandi á fimmtudaginn. „Ef við 
komum ekki matvælum til þessa 
fólks mun það deyja hér og nú,“ 
sagði Francis Aruo, starfsmaður 
hjálparstofnunar í austurhluta 
Úganda. „Öll okkar uppskera er 
skemmd.“

Fyrir utan þá aðkallandi neyð 

sem ríkir nú í Afríku vegna flóð-
anna hafa þau einnig langtíma-
áhrif þar sem mikið af uppskeru 
hefur skemmst í flóðunum og 
því höggvið stórt skarð í matar-
birgðir í álfunni. 

Talskona matvælaaðstoðar 
Sameinuðu þjóðanna í Vestur-
Afríku, Stephanie Savarlaud, 
segir marga bændur hafa misst 
uppskeru sína og að uppskera 
hafi verið áætluð eftir aðeins 
einn mánuð.

Sameinuðu þjóðirnar hafa 
kallað eftir fjárhagsaðstoð aðild-
arríkja að andvirði 2,7 milljarða 
króna fyrir Úganda. Evrópusam-

bandið hefur lofað stuðningi að 
andvirði tæpra 970 milljóna 
króna, sem rennur til þeirra 
svæða sem verst hafa orðið úti. Í 
gær lofuðu Hollendingar að 
leggja fram sömu upphæð, tæpar 
970 milljónir, í hjálparaðstoð 
vegna flóðanna.

 Heimsmeistaramótið í skák 
stendur nú yfir í Mexíkóborg. 
Átta keppendur eru á mótinu, 
þar á meðal heimsmeistarinn í 
skák, Rússinn Vladimír 
Kramnik.

Aðeins einu sinni áður hefur 
baráttan um heimsmeistaratitil-
inn í skák verið útkljáð á móti en 
ekki í einvígi. Kramnik fær 
síðan að skora á sigurvegarann í 
einvígi til að geta endurheimt 
heimsmeistaratitilinn, vinni 
hann sjálfur ekki mótið. 

Indverjinn Viswanathan 
Anand er efstur nú þegar mótið 
er hálfnað, Ísraelsbúinn Boris 
Gelfand er í öðru sæti og 
Kramnik í því þriðja. 

Anand einn 
efstur á mótinu

Femínistafélag
Háskóla Íslands var stofnað í gær. 
Á stofnfundinn mættu um 
fimmtíu manns, en aðalfundur 
verður haldinn fyrstu vikuna í 
október.

„Markmiðið er að fjalla um 
femínisma á fræðilegum grund-
velli og benda á kynjafræði sem 
viðurkennda fræðigrein,“ segir 
Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 
einn forsprakka félagsins. „Við 
viljum fara með umræðuna á 
hærra plan, meðal annars með 
fyrirlestrum og námskeiðum um 
jafnrétti.“ Hún segir alla nemend-
ur og starfsmenn HÍ velkomna í 
félagið, konur sem karla.

Femínistafélag 
stofnað við HÍ

Afríka í sárum eftir 
verstu flóð í áratugi
Mikil flóð í Afríku hafa valdið dauða 250 manns og 600 þúsund hafa misst 
heimili sín. Hjálparstofnanir senda ákall til alþjóðasamfélagsins um að bregð-
ast við þeirri miklu neyð sem nú ríkir í fjölda Afríkuríkja. 

Jóhanna Sigurðardóttir 
félagsmálaráðherra ætlar að 
skipa nefnd til að fjalla um fjár-
hagslega og félagslega stöðu ein-
stæðra og forsjárlausra foreldra, 
stjúpforeldra og réttarstöðu 
barna þeirra. 

Hún upplýsti þetta á málstofu 
Rannsóknarseturs í barna- og fjöl-
skylduvernd og félagsráðgjafar-
skorar Háskóla Íslands í gær.

Í erindi sínu sagði Jóhanna að 
málefni barna og fjölskyldna 
þeirra væru mikilvægasti mála-
flokkur ráðuneytis síns. Með vel-
ferð barna og unglinga væri lagð-
ur grunnur að framtíðinni og 
samfélaginu öllu.

„Mér finnst 
sárt að vita til 
þess að í þeirri 
miklu velmegun 
sem blasir við 
okkur hvert sem 
litið er búi börn 
við mismunandi 
aðstæður, bág 
kjör og óviðun-
andi aðbúnað,“ 
sagði Jóhanna.

Hún rakti jafnframt áform rík-
isstjórnarinnar um aðgerðir í 
þágu barna og barnafjölskyldna 
og aðgerðaráætlun til ársins 2011 
til að styrkja stöðu barna og ungl-
inga.

Jóhanna sagði að í aðgerða-
áætluninni væri kveðið sérstak-
lega á um einstæða og forsjár-
lausa foreldra, sem væru 
viðkvæmir hópar enda sýndu 
rannsóknir að mikil hætta væri á 
að þau börn sem byggju við lak-
astar aðstæður væru börn ein-
stæðra foreldra. „Við vitum að 
álag á þessum hópum er gífurlegt 
í því hraða nútímasamfélagi sem 
við búum í, þar sem kröfurnar 
ætla allt um koll að keyra. Mér 
finnst óásættanlegt að ekki sé 
reynt að jafna aðstæður barna í 
samfélaginu almennt og hér er 
hópur sem okkur ber skylda til að 
skoða sérstaklega.“

 Þjóðarsorg ríkti í 
Líbanon í gær þegar hundruð 
manna fylgdu líbanska þing-
manninum Antoine Ghanem til 
grafar í höfuðborginni Beirút gær. 
Ghanem var myrtur í bílsprengju 
á miðvikudaginn.

Andstæðingar Sýrlands í 
Líbanon segja Ghanem nýjasta 
fórnarlambið í herferð sýrlenskra 
stjórnvalda til að koma í veg fyrir 
komandi forsetakosningar í 
Líbanon.

Bandaríkin fordæmdu árásina 
og Öryggisráð Sameinuðu 
þjóðanna krafðist þess að skipu-
lögðum morðum á líbönskum 
leiðtogum yrði hætt án tafar.

Myrtur þing-
maður jarðaður

Karlmaður um þrítugt 
var dæmdur til tveggja mánaða 
skilorðsbundinnar fangelsisvist-
ar í Héraðsdómi Norðurlands í 
gær fyrir ítrekuð fíkniefnabrot. 
Honum var einnig gert að greiða 
160 þúsund krónur í sekt.

Maðurinn var sakfelldur fyrir 
að hafa í fórum sínum samtals 
sjötíu grömm af amfetamíni og 
hassi í fimm handtökum. Hann 
ók einnig bíl undir áhrifum 
fíkniefna, og var sviptur 
ökuleyfi í þrjú ár fyrir það. 

Með 70 grömm 
af fíkniefnum

Ef við komum ekki 
matvælum til þessa fólks 

mun það deyja hér og nú,“
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Þú sérð innihaldið!
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Samstarfsaðilar ÍSAGA – endursala á AGA Gasol:

AGA Gasol hylkin eru léttari, ryðga ekki
og þú sérð innihaldið. Þú getur valið á
milli tveggja hylkjastærða – 5 og 10 kílóa
– allt eftir því hvað hentar þér.

Komdu til okkar að Breiðhöfða 11,
heimsæktu umboðsmann okkar eða
verslaðu AGA Gasol hylki og áfyllingar
hjá BYKO eða Atlantsolíu, nýjum
samstarfsaðilum ÍSAGA.

Þú færð allar nánari upplýsingar um
AGA Gasol hylkin, þrýstiminnkara,
slöngur og sérlausnir hjá umboðs-
mönnum okkar og í þjónustuveri
ÍSAGA í síma 577 3000.

Umboðsmenn ÍSAGA ehf.:

AKUREYRI: Sandblástur og málmhúðun hf., s. 460 1515.

ÍSAFJÖRÐUR: Þröstur Marsellíusson hf., s. 456 3349

REYÐARFJÖRÐUR: Heildverslunin Stjarnan, s. 474 1114

SELFOSS: Vélaverkstæði Þóris, s. 482 3548

SAUÐÁRKRÓKUR: Byggingavörudeild Kaupfélags Skagfirðinga, s. 455 4626 

ÍSAGA ehf.

Breiðhöfða 11, 110 Reykjavík.

Sími 577 3000, Fax 577 3001.

Engin fyrirhöfn
– það getur varla verið auðveldara!

Ryðfrítt
við útigrillið

Öruggt
í bústaðinn

Léttara
í ferðalagið

Gegnsætt
við eldavélina

Nett
í garðinn

Afgreiðslan

Breiðhöfða 11

er opin virka daga

8 til 17

Heimsendingarþjónusta

alla daga frá 10 til 22

* Kópavogsbraut 115, Kópavogi



 Gagnaveita Reykjavíkur 
ehf. er um ellefu milljarða króna 
virði í dag, en miðað við fjárfest-
ingar verður verðmæti hennar um 
28 milljarðar árið 2011. Þetta 
kemur fram í mati Landsbanka 
Íslands (LÍ) sem kynnt var stjórn 
Orkuveitu Reykjavíkur (OR) á 
fimmtudag.

Gagnaveitan er skilgetið 
afkvæmi Línu.nets, sem miklar 
deilur stóðu um fyrir nokkrum 
árum. OR keypti Línu.net og breytti 
síðar gagnaveituhluta fyrirtækis-
ins í sérstakt einkahlutafélag, 
Gagnaveitu Reykjavíkur.

Tveir bankar mátu verðmæti 
Gagnaveitunnar fyrir stjórn OR; 
Landsbankinn og Glitnir. Upplýs-
ingarnar eru trúnaðarmál, en sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
mat Landsbankinn Gagnaveituna á 
um ellefu milljarða króna miðað 
við stöðuna í ár. Bankinn mat enn 
fremur verðmætið eftir fjögur ár á 
um 28 milljarða króna miðað við 
þær framkvæmdir og fjárfesting-
ar sem eru í burðarliðnum. 

Glitnir mat aðeins verðmætið 
eins og staðan er í dag, og taldi það 
í hæsta lagi um sjö milljarða króna 
miðað við eiginfjárstöðu.

Gangi spár Landsbankans eftir 
þannig að verðmæti gagnaveitunn-
ar nái 28 milljörðum eftir fjögur ár 
verður Gagnaveitan verðmætari 
en hlutur borgarinnar í Landsvirkj-
un. Þegar borgin seldi sinn hluta í 
fyrirtækinu í nóvember 2006 feng-
ust tæplega 27 milljarðar króna 
fyrir rúmlega 44,5 prósenta hlut 
borgarinnar.

Guðlaugur Þór Þórðarson, þáver-
andi stjórnarformaður Orkuveit-
unnar, lagði fram tillögu á fundi 
stjórnarinnar um að unnið yrði mat 
á verðmæti Gagnaveitu Reykja-
víkur. Í tillögunni var tekið fram að 
metið yrði hvort Gagnaveitan ætti 
að fara í söluferli þegar niðurstaða 
verðmætamatsins lægi fyrir.

Þegar fjallað var um tillögu Guð-
laugs í stjórn OR lét Björn Ingi 
Hrafnsson, fulltrúi Framsóknar-
flokks í stjórninni, bóka það sér-
staklega að hann væri hlynntur 
verðmætamati, en gerði fyrirvara 
við söluferli. 

Björn Ingi vildi ekki tjá sig um 
málið þegar eftir því var leitað í 
gær, og sagðist bundinn trúnaði 
um stjórnarfundina. Spurður um 
skoðun hans á mögulegri sölu 
Gagnaveitunnar sagðist hann ekki 
hafa myndað sér skoðun á henni.

Guðlaugur Þór hafði í gær ekki 
heyrt af verðmætamatinu, og vildi 
ekki tjá sig um það að öðru leyti en 
því að ánægjulegt væri ef þessi 
starfsemi væri loksins orðin ábata-
söm.

Ekki náðist í Hauk Leósson, 
stjórnarformann OR, eða Vilhjálm 
Þ. Vilhjálmsson, borgarstjóra og 
stjórnarmann Sjálfstæðisflokks í 
OR, í gær.

Orkuveituljósleiðari 
ellefu milljarða virði
Mat tveggja banka á verðmæti Gagnaveitu Reykjavíkur hefur verið kynnt í 
stjórn OR. Landsbankinn segir verðmæti fyrirtækisins verða um 28 milljarða 
eftir fjögur ár. Hlutur borgarinnar í Landsvirkjun var seldur á 27 milljarða.

Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • www.ellingsen.is
Tryggvabraut 1–3, Akureyri • Sími 460 3630
Opið mánud.–föstud. 8–18, laugard. 10–16 
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Stangveiði-
vörur 25–7

0%
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25–70% afsláttur af stangveiðivörum og búnaði.
Gríptu tækifærið og „græjaðu þig upp“.

Viltu láta takmarka opnunar-
tíma verslana í íbúðarhverfum?

Þykir þér rétt að bólusetja 
íslensk börn?

Konur eru nú í 
meirihluta í norsku ríkisstjórn-
inni eftir að Magnhild Meltveit 
Kleppa tók við ráðherrasæti. Þar 
eru nú tíu konur ráðherrar en níu 
karlar.

Kleppa tók við sem svæðaþró-
unarráðherra af Åslaugu Haga, 
sem skipti um sæti í stjórninni og 
er orðin olíumálaráðherra. Þessar 
tilfærslur urðu eftir að Odd Roger 
Enoksen sagði af sér sem olíuráð-
herra af fjölskylduástæðum.

Konur eru einnig í meirihluta 
ráðherra í finnsku ríkisstjórninni, 
sem tók við völdum fyrr á þessu 
ári. Þar eru tólf af tuttugu 
ráðherrum konur.

Konur komnar 
í meirihluta

 Hæstiréttur hefur 
sýknað íslenska ríkið af kröfu 
forsvarsmanna Trésmiðju Snorra 
Hjaltasonar um skaðabætur 
vegna sölu á Borgartúni 6, 
svokallaðri Rúgbrauðsgerð.

Við sölu var uppgefið að húsið 
væri 5.211 fermetrar. Við 
mælingu eftir að kaupin höfðu 
gengið eftir reyndist það aðeins 
4.735 fermetrar, eða 9,13 prósent-
um minna en gefið var upp.

Hæstiréttur féllst á rök ríkisins 
að breyttar aðferðir við mat á 
fermetrafjölda hafi valdið þessu 
misræmi. Forsvarsmaður 
trésmiðjunnar væri auk þess 
fróður um byggingar og hefði því 
mátt gera sér grein fyrir því að 
athuga þyrfti upplýsingar um 
stærð húseignarinnar.

Kaupandi fær 
engar bætur

Starfshópur sem vinnur að endurskoðun á 
álögum á eldsneyti tók vel í erindi forsvarsmanna 
Atlantsolíu um litað bensín á fundi nefndarinnar og 
fulltrúa Atlantsolíu í gær, segir Albert Þór Magnússon, 
framkvæmdastjóri Atlantsolíu.

Starfshópurinn á að fjalla um álögurnar almennt, og 
mun skila niðurstöðum sínum í febrúar 2008. Eftir það 
fara tillögurnar fyrir Alþingi, og því vart hægt að búast 
við breytingum fyrr en næsta sumar, segir Albert.

Altantsolía hefur óskað eftir því að fá að selja litað 
bensín, sem ekki beri skatta sem notaðir séu við 
viðhald vegakerfisins, og yrði selt á farartæki og vélar 
sem ekki nota vegi landsins. 

Albert bendir á að slíkt kerfi sé þegar til staðar fyrir 
dísilolíu, og ekkert því til fyrirstöðu að taka upp sama 
kerfi fyrir tæki á borð við skemmtibáta, vélsleða, 
torfæruvélhjól og önnur tæki sem aldrei aki á vegum 
landsins.

Vinnuaðstaða starfsfólks 
leikskóla Kópavogsbæjar verður 
bætt og haldin námskeið sem miða 
að því að draga úr streitu, 
samkvæmt nýrri aðgerðaáætlun 
leikskólaráðs bæjarins. Þá verður 
stjórnendum gert kleift að sækja 
sérsniðið stjórnunarnám og 
erlendum starfsmönnum boðið á 
íslenskunámskeið á vegum 
bæjarins.

Bæjarráð Kópavogs hefur 
samþykkt áætlunina sem ætlað er 
að auka stöðugleika í starfsmanna-
haldi, laða nýtt starfsfólk að 
leikskólum bæjarfélagsins og auka 
fagþekkingu í leikskólum Kópa-
vogsbæjar.

Starfsumhverfi 
leikskóla bætt
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Fjölbreyttir gistimöguleikar í boði - Eitthvað fyrir alla - Bókaðu strax

Láttu ekki snjóleysi
skemma skíðafríið...
Í Colorado snjóar 
að meðaltali 8-10

 metra yfir tímabilið.

Nánari upplýsingar á www.gbferdir.is og í síma 534 5000
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Átta manns eru í haldi lögreglu í 
þremur löndum í tengslum við 
rannsókn á stórfelldu fíkniefna-
smygli er upp komst um á 
Fáskrúðsfirði á fimmtudag. Rúm-
lega sextíu kíló af amfetamíni 
fundust þá í skútu við höfnina á 
Fáskrúðsfirði sem siglt var til 
landsins frá Stavanger í Noregi, 
með viðkomu í Danmörku og 
Færeyjum.

Pari í Danmörku, sem handtek-
ið var í gær, hefur verið sleppt. 
Lítilræði af fíkniefnum fannst við 
húsleit á heimili fólksins en það 
er ekki talið tengjast skipulagn-
ingu smyglsins. Tveir menn í 
Færeyjum, 23 ára Íslendingur og 
24 ára Dani, eru í haldi lögreglu 
en tvö kíló af amfetamíni fundust 
í fórum þeirra. Þeir voru hand-
teknir rétt fyrir klukkan sjö að 
kvöldi á fimmtudag í nágrenni 
Þórshafnar, höfuðstaðar Fær-
eyja.

Skýrslutökur vegna málsins 
eru ekki langt komnar og rann-
sókn málsins er enn á frumstigi, 
samkvæmt upplýsingum frá Frið-
riki Smára Björgvinssyni yfirlög-
regluþjóni.

Fimm eru enn í haldi lögreglunn-
ar hér á landi, tveir í Færeyjum 
og einn í Noregi. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins eru 
Bjarni Hrafnkelsson, 35 ára 
Hafnfirðingur, og bræðurnir Logi 
Freyr Einarsson, 30 ára, og Einar 
Jökull Einarsson, 27 ára, taldir 
vera skipuleggjendur innflutn-
ingsins. Bjarni var árið 1994 
dæmdur í átta mánaða fangelsi 
fyrir þátttöku í innflutningi á 
hassi. Guðbjarni Traustason og 
Alvar Óskarsson, báðir 25 ára, 
sigldu skútunni til landsins með 
efnin innanborðs. Þeir hafa áður 
komið við sögu lögreglu. 

Logi Freyr er í haldi norsku 
lögreglunnar en hann var hand-
tekinn á heimili sínu í Stavanger 
um tvöleytið á fimmtudag, sam-
kvæmt upplýsingum frá Ernst 
Rosenberg hjá norsku lögregl-
unni.

Lögreglan gerði húsleit hjá 
Bjarna snemma morguns á 
fimmtudag, á sama tíma og 
umfangsmikil lögregluaðgerð fór 
fram á Fáskrúðsfirði. Lítilræði af 
kannabisefnum fannst á heimili 
hans en lögreglan leitaði einnig í 

báti Bjarna, Fagurey HF-21, þar 
sem hann lá við höfnina í Sand-
gerði. Engin efni fundust í bátn-
um.

Einar Jökull Einarsson var 
handtekinn á heimili sínu í 
Reykjavík en engin fíkniefni 
fundust þar. Bæði Bjarni og Einar 
Jökull hafa neitað sök og hafa 
kært gæsluvarðhaldsúrskurðinn 
til Hæstaréttar. Samkvæmt upp-
lýsingum Fréttablaðsins hefur 
lögreglan fylgst náið með þeim 
um margra mánaða skeið og 
byggði krafan um gæsluvarðhald 
til 18. október á því.

Alls voru rúmlega 60 kíló af fíkni-
efnum í skútunni á Fáskrúðsfirði, 
þar af um fjórtán kíló af e-töflu-
dufti, um 1.800 e-töflur og 45 kíló 
af amfetamíndufti. Fyrstu athug-
anir á efninu leiddu í ljós að það 
væri mjög hreint, samkvæmt 
upplýsingum frá lögreglu. For-
svarsmenn lögreglunnar buðu 
blaðamönnum að spyrja út í málið 
á blaðamannafundi en svöruðu 
engri spurningu efnislega vegna 
rannsóknarhagsmuna, þar á 
meðal hvar talið væri að amfet-
amínið væri upprunnið. 

Lögreglan hefur þegar gert 
fimm húsleitir á Íslandi vegna 
málsins, þar á meðal í bátum í 
Reykjavíkurhöfn og í Sandgerðis-
höfn.

Skútan sem efnin fundust í var 
flutt í gær landleiðina frá 
Fáskrúðsfirði til höfuðborgar-
svæðisins til frekari rannsókna. 
Var komið með hana suður í gær-
kvöldi.

Skútan var leigð í Noregi en 
kaupverð nýrrar slíkrar er um 
sex milljónir króna.

Íslenskir lögreglumenn í fíkni-
efnadeild lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu hafa unnið að 
málinu erlendis undanfarna mán-
uði og munu gera það áfram. Eins 
og greint var frá í Fréttablaðinu í 
gær hóf lögreglan að rannsaka 
málið í fyrra en það hefur verið 
unnið í samvinnu við lögregluyf-
irvöld í Noregi, Danmörku, Fær-
eyjum, Þýskalandi og Hollandi. 
Fíkniefnadeild lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu hefur stýrt 
rannsókninni. Friðrik Smári 
Björgvinsson, yfirlögregluþjónn 

í rannsóknardeild, Karl Steinar 
Valsson, aðstoðaryfirlögreglu-
þjónn og yfirmaður fíkniefna-
deildar, og Hulda María Stefáns-
dóttir aðstoðarsaksóknari hafa 
borið hitann og þungann af rann-
sókninni, að því er fram kom í 
máli Stefáns Eiríkssonar, lög-
reglustjóra höfuðborgarsvæðis-
ins, í gær.

Meira en sjötíu manns tóku þátt 
í umfangsmikilli lögregluaðgerð 
á Fáskrúðsfirði á fimmtudags-
morgun. Lögregluyfirvöld í Dan-
mörku, Noregi og Færeyjum voru 
þá í viðbragðsstöðu en samþætt-
ing íslenskra og erlendra lög-
reglustofnana var í höndum Arn-
ars Jenssonar, fulltrúa Íslands í 
höfuðstöðvum Europol. Hann 
hefur starfað þar frá því um ára-
mót.

Þrír menn skipulögðu smyglið
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins telur lögreglan þátt þriggja manna, Bjarna Hrafnkelssonar og bræðranna Einars Jökuls og Loga 
Freys Einarssona, vera viðamestan í smyglmálinu sem kom upp á Fáskrúðsfirði. Hinum handteknu í Danmörku sleppt í gær. 





 Ísrael og Palestína þurfa að leggja 
drög að skjali sem verður grundvöllur fyrir alvöru 
friðarviðræður á fyrirhugaðri ráðstefnu um málefni 
Mið-Austurlanda í nóvember, að sögn Condoleezzu 
Rice, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sem stendur 
fyrir ráðstefnunni. 

Helstu deilumál snúast um landamæri framtíðar-
ríkis Palestínu, örlög palestínskra flóttamanna og 
skiptingu Jerúsalem. Aðstoðarmaður Abbas, forsæt-
isráðherra Palestínumanna, sagði Rice hafa sagt að 
þessi mál yrðu rædd á ráðstefnunni.

Ísraelar hafa ekki viljað láta mikið uppi um hvað 
þeir séu tilbúnir að semja um en varaforseti Ísraels, 
Haim Ramon, var óvenju berorður þegar hann lagði í 
gær til að arabahverfi í Jerúsalem yrðu afhent 
Palestínu sem hluti af friðarsamkomulagi.

Leiðtogar Hamas á Gaza gerðu lítið úr mikilvægi 
ráðstefnunnar og sögðu að hvers konar samkomulag 

sem kæmi út úr friðarráðstefnu á vegum Bandaríkj-
anna væri ekki bindandi fyrir palestínsku þjóðina.

Helstu deilumálin verða rædd

 Utanríkisráðherra 
ræddi við framkvæmdastjóra Atl-
antshafsbandalagsins (NATO) um 
aðkomu Íslands að starfi NATO og 
loftvarnakerfi landsins.

„Ég lagði áherslu á að við 
þyrftum að átta okkur á því hvern-
ig við störfum innan NATO. Við 
búum ekki yfir hernaðarstyrk 
eins og hin ríkin. Þegar um er að 
ræða sameiginlegar aðgerðir 
NATO, líkt og í Afganistan, send-
um við ekki fólk í hernað, heldur 
borgaralega starfsmenn, en það 
er ekki síður mikilvægt,“ segir 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir.

„Öryggi verður ekki tryggt með 
vopnum. Við höfum ýmsa reynslu 
í til dæmis flugmálum, við getum 
hjálpað til við að byggja upp lög-
gæslu og stjórnsýslu, eða veitt 
mannúðaraðstoð.“ Ráðherrann
ræddi við framkvæmdastjóra 
NATO, Jaap de Hoop Scheffer, í 
heimsókn til Brussel á mánudag. 

„Það sem mér þykir áhugavert 
er áhersla framkvæmdastjórans 
á að það þurfi að endurskilgreina 
öryggishugtakið. Varnir og 
öryggi snúast ekki bara um að 
tryggja ákveðin svæði, heldur að 
tryggja öryggi fólks almennt. 
Öryggi borgaranna snýr einnig 

að heilbrigði og umhverfi og 
stoppar ekki við landamæri. 
Gamla varnarhugtakið er ekki 
lengur í gildi.“

Þá ræddi ráðherra um loft-
varnakerfi Íslands. Enn á eftir að 
tengja kerfið við loftvarnir NATO 
og er unnið að því. 



[Hlutabréf]

Töluverð umframeftirspurn var í 
skuldabréfaútgáfu Glitnis banka í 
Bandaríkjunum á fimmtudag. Upphaf-
lega stóð til að gefa út skuldabréf upp á 
500 milljónir dala, en upphæðin var 
færð upp í einn milljarð dala. Eftirspurn 
í útgáfunni var samkvæmt upplýsingum 
Glitnis 1,7 milljarðar dala.

Útgáfan, sem nemur tæpum 63 millj-
örðum íslenskra króna, er til fimm ára 
með föstum 6,375 prósenta vöxtum, en 
þeir samsvara 140 punkta álagi á fljót-
andi fimm ára LIBOR vexti. Í umfjöllun 
greiningardeildar bankans kemur fram 
að kjörin séu um 40 punktum yfir fimm 
ára skuldatryggingarálagi (CDS) á 
skuldabréf Glitnis, sem hafi verið um 
100 punktar í gær.  

Ingvar H. Ragnarsson, framkvæmda-
stjóri fjárstýringar Glitnis, segir að 

þótt kjör á alþjóða-
lánamörkuðum séu 
ekki jafnhagstæð og 
áður hafi þau versnað 
minna hlutfallslega 
hjá Glitni en mörgum 
öðrum bönkum, svo 
sem Barclays, 
Deutsche Bank og 
Credit Suisse. „Það 
er ljóst að útgáfan er 
túlkuð sem mikið 

styrkleikamerki, ekki bara fyrir Glitni, 
heldur einnig hina íslensku bankana 
því álagið á skuldatryggingar þeirra 
allra hefur hríðlækkað,“ segir hann. 
Eftir útgáfuna í gær lækkaði álag 
Glitnis um 20 punkta, Kaupþings um 10 
punkta og Landsbankans um 8 punkta.

Ingvar segir alla banka finna fyrir 

þrengingum á fjármálamörkuðum, en 
góð lausafjárstaða Glitnis gefi gott 
svigrúm til að glíma við vandann. „Þar 
má segja að reynslan frá í fyrra, þegar 
íslensku bankarnir gengu í gegnum 
mikinn óróa, komi okkur til góða 
núna.“

Alexander Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri fjármálasviðs Glitnis, 
fagnar í tilkynningu bankans frá því í 
gær niðurstöðu útboðsins og viðtökum 
fjárfesta. Útboðið segir hann stykja 
enn frekar trausta lausafjárstöðu 
bankans sem leggi á það áherslu að 
eiga á hverjum tíma laust fé til að mæta 
öllum skuldbindingum bankans til tólf 
mánaða. Umsjón með útgáfu Glitnis 
vestra höfðu bankarnir Citigroup, 
Credit Suisse og Wachovia.

Útgáfa Glitnis eflir traust á bankana

Gengi Bandaríkjadals hefur lækk-
að talsvert síðastliðnar vikur og 
hefur ekki verið jafn lágt gagn-
vart helstu gjaldmiðlum og gulli í 
áraraðir. 

Nú er svo komið að ein evra 
kostar 1,41 dal og hefur hún aldrei 
verið dýrari. Gullverð, sem greitt 
er í dölum, hefur sömuleiðis aldrei 
verið dýrara.

Gengið lækkaði talsvert eftir 
stýrivaxtalækkun í Bandaríkj-
unum á þriðjudag og segir Bloom-
berg að vaxtaþróun vestanhafs á 
næstu mánuðum ráði miklu um 
gengi dalsins. 

Dalur lækkar

Bandaríski fjárfestingabankinn 
JPMorgan bauðst til þess í lok júní 
í sumar að veita breska fasteigna-
lánafyrirtækinu Northern Rock 
hálfan milljarð punda, jafnvirði 
rúmra 63 milljarða króna, að láni í 
kjölfar afkomuviðvörunar lána-
fyrirtækisins.

Stjórnendur Northern Rock 
ákváðu að taka því ekki. Breskir 
fjölmiðlar gagnrýndu fyrirtækið 
harðlega í gær enda hefði lánið 
geta komið í veg fyrir þau vand-
ræði sem fyrirtækið stendur 
frammi fyrir. Gengi bréfa í North-
ern Rock hefur hríðfallið síðan á 
föstudag fyrir viku, um tæp sextíu 
prósent.

Northern Rock 
hafnaði láni

Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgar-
svæðinu hefur hækkað um 0,8 
prósent milli mánaða samkvæmt
tölum Fasteignamats ríkisins, en 
hún mældist 344,7 stig í ágúst. 
Vísitala tólf mánaða nemur 10,8 
prósentum og hægir því heldur á 
en þar áður var hún 12,7 prósent. 

Í Vegvísi greiningardeildar 
Landsbankans kemur fram að 
mikil hækkun hafi átt sér stað í 
ágúst í fyrra og skýrist lækkun á 
tólf mánaða meðaltali nú af því að 
sá mánuður detti nú út.

Vísitala íbúða-
verðs í 344,7 stig

Í tilefni af 75 ára afmæli SPRON er efnt til samkeppni um bestu myndina af Esjunni.

Keppt er í fjórum aldurshópum: 0-5 ára, 6-11 ára,12-15 ára,16 ára og eldri.
Dómnefnd er skipuð listamönnunum Daða Guðbjörnssyni og Maríu Sif Daníelsdóttur
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F
íkniefnafundur lögreglunnar á Fáskrúðsfirði í fyrradag 
er mikilvægur í baráttunni gegn skipulögðu smygli á 
eiturlyfjum til Íslands. Haft var eftir Max-Peter Ratzel, 
forstjóra löggæslustofnunar Evrópusambandsins, 
Europol, í fréttatilkynningu að það væri afar jákvætt 

að sjá eina af smyglleiðunum til Íslands upprætta. Bæði hann 
og Stefán Eiríksson, lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins, 
hafa lagt áherslu á að traust samvinna milli lögregluliða innan 
og utan Evrópusambandsins hafi leitt til þess að aðgerðin 
heppnaðist. Liður í þeim árangri er tvímælalaust að íslenskur 
lögreglumaður var sendur til starfa hjá Europol og sér um 
samskipti stofnunarinnar við íslensk yfirvöld. 

Aldrei áður hefur verið lagt hald á nálægt því jafnmikið magn 
örvandi fíkniefna í einu. Aðferðin sem notuð var til smyglsins er 
líka nýstárleg, sé tekið mið af fréttum af stórum fíkniefnamál-
um sem upp hafa komið síðustu ár. Við það vakna spurningar um 
hvernig fylgst er með siglingaleiðum til og frá landinu. Það eftirlit 
er á herðum Landhelgisgæslunnar. 

Georg Kr. Lárusson, forstjóri stofnunarinnar, leggur áherslu á 
að setja þurfi upp eftirlitskerfi meðfram ströndum landsins svo 
að hægt sé að fylgjast með sjófarendum. Það sé mikilvægur hluti 
af öryggi sjófarenda og ekki síður til að fylgjast með fleyjum sem 
ekki tilkynna um ferðir sínar. Þetta eftirlit hlýtur að vera jafn 
mikilvægt og eftirlit með flugi til og frá landinu.

Samvinna löggæsluyfirvalda á Íslandi og í Evrópu er nauðsyn-
leg til að árangur náist í baráttunni gegn smygli á fíkniefnum til 
Íslands. Áhersla lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins á góða sam-
vinnu stofnana á Íslandi er eftirtektarverð. Endurskipulagning 
lögregluliðsins, meðal annars stofnun embættis lögreglustjóra 
höfuðborgarsvæðisins, virðist vera að skila árangri. Góð sam-
skipti löggæsluyfirvalda innanlands og við erlendar stofnanir er 
lykillinn að árangri. Fundurinn á Fáskrúðsfirði er dæmi um það.

Íslensk stjórnvöld hafa undanfarið ár lagt áherslu á eflingu 
lögreglu, Landhelgisgæslu og tollgæslu. Í því sambandi er mikil-
vægt að almenningur átti sig á mikilvægi og hlutverki þessara 
embætta. Því er öll upplýsingagjöf um störf þessara stofnana 
nauðsynleg. Stefán Eiríksson, lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins,
áttar sig á því og hefur verið duglegur að kynna störf lögreglunnar 
á vettvangi. Forsvarsmenn annarra löggæslustofnana ríkisins 
mættu taka hann sér til fyrirmyndar í þeim efnum.

Samvinna lykill 
að árangri

Íslensk stjórnvöld hafa lagt áherslu á eflingu lögreglu, 
Landhelgisgæslu og tollgæslu undanfarið ár. Í því 
sambandi er mikilvægt að almenningur átti sig á 
mikilvægi þessara embætta og hlutverki. Því er öll 
upplýsingagjöf um störf þessara stofnana nauðsynleg.

Fyrir nokkrum vikum var 
tilkynnt um grundvallar-

breytingu á einni af helstu 
stofnunum íslensks samfélags, 
sjálfri Spaugstofunni. Einn 
félaganna sem hefur verið með í 
hópnum frá upphafi, Randver 
Þorláksson, hefur verið rekinn 
frá Ríkisútvarpinu og verður 
ekki með í Spaugstofunni í ár. Í 
sjálfu sér eru það engin tíðindi 
að Sjónvarpið endurráði ekki 
starfsmann. Það sem vakti 
athygli mína voru hins vegar 
viðbrögð félaga Randvers í 
Spaugstofunni. Að sögn eru þeir 
óánægðir með brottreksturinn en 
ekkert sé við þessu að gera. Þeir 
hafi alla tíð verið fimm verk-
takar sem ráðnir voru í vinnu hjá 
Ríkisútvarpinu.

Þetta finnst mér merkileg 
yfirlýsing vegna þess að ég hef 
aldrei litið á Spaugstofuna 
þessum augum fyrr. Í mínum 
augum var Spaugstofan skapandi 
afl, ekki verktakar að vinna eftir 
teikningum heldur listamenn að 
búa til eitthvað nýtt. Gaman-
leikir eru meðal merkustu 
listgreina hvers samfélags og 
Spaugstofan telst stórmerkileg á 
þeim mælikvarða – þátturinn 
hefur verið vinsælasta gaman-
efni Íslendinga í 18 ár. Það sem 
var merkilegast við þáttinn var 
þó líklega hvernig hann varð til 
sem afsprengi hópvinnu. Húmor 
Spaugstofunnar tilheyrir ekki 
einum manni heldur varð 
kómíkin til í sínu eigin rými; 
tengslanna sem voru á milli 
þessara ágætu gamanleikara. Á 
bak við Spaugstofuna voru 
einstaklingar en hún var líka 
sjálfstætt afl, lítið samfélag sem 
endurspeglaði annað stærra 
samfélag. Fólk trúði því jafnvel 
að einhver ósýnileg tengsl væru 
á milli Spaugstofunnar og 
íslensku þjóðarsálarinnar.

Þannig virkar líka kómíkin. 
Það gengur ekki að hafa Laurel 
án Hardys, eða Abbott án 

Costellos. Marxbræður færu 
ekki að reka einn bróður og ráða 
óskyldan mann í hans stað. 
Monty Python-hópurinn dó með 
Graham Chapman, ekkert síður 
en Bítlarnir dóu með John 
Lennon. Á sama hátt ætti 
Spaugstofan ekki að geta þrifist 
án Randvers.

Eða ekki. Nú er okkur sagt að 
þetta hafi allt saman verið 
blekking. Spaugstofan var aldrei 
til sem samfélag skapandi 
listamanna heldur voru þetta 
verktakar í vinnu hjá ríkinu. 
Ríkisútvarpið á Spaugstofuna 
eins og hvert annað skrásett 
vörumerki. Samfélag Karls 
Ágústs, Sigurðar, Arnar, Pálma og 
Randvers – míkrókosmosinn sem 
okkur fannst stundum fela í sér 
allt Ísland – var heldur aldrei til. 
Þeir voru staksteinar sem komu 
hver öðrum ekkert meira við en 
hver annar Kínverji eða Portúgali 
við Kárahnjúka. Það er ekki til 
samfélag, bara einstaklingar.

Auðvitað veit maður að söngur 
tímans er svona. Við komum 
hvert öðru ekkert við heldur 
erum við öll lítil atóm sem verða 
hvert og eitt að eiga við stóra-
bróður – hinn alráða vinnuveit-
anda. Atómin koma hvert öðru 
ekkert við því að þau eru frjáls og 
sjálfstæð. Samstaða þeirra og 
samhjálp kemur ekki til greina 
því að hún er stórhættuleg; gott 
ef hún er ekki kommúnismi. 
Forðumst öfgar, er boðskapur 

þjóðstjórnarinnar nýju, og núna 
eru það hættulegar öfgar að efast 
um frelsi atómanna og tala þess í 
stað um samstöðu.

Svona er veruleiki nýfrjáls-
hyggjunnar og boðberar stefn-
unnar þreytast ekki á að segja 
manni að það sé ekki til neinn 
annar valkostur. Allir eiga að 
vera saman í einu liði – liði 
hinnar samstiga og alráðu 
einstaklingshyggju. Við megum 
ekki eiga lengur neitt saman, 
ekki skóla, sjúkrahús eða 
rafmagnsleiðslurnar sem liggja í 
húsin okkar. Við erum öll 
sjálfstætt starfandi verktakar í 
samfélagi launaleyndar þar sem 
öll dýrð, peningar og áhrif flæða 
að ofan en ekki vegna þess að 
atómin séu að rekast saman. Í 
rýminu milli atómanna gerist 
ekkert, engin sköpun getur orðið 
til þar; hvort sem það er á sviði 
auðsköpunar eða lista.

Einhvern veginn trúði maður því 
þó samt að Spaugstofan væri 
undanskilin þessu. Að á milli 
okkar firrtu og valdalausu 
launþeganna leyndist eitt hirðfífl 
sem tæki ekki þátt í sjónleik 
nýfrjálshyggjunnar. Hirðfífl sem 
hægt væri að hlæja að en segði 
stundum óþægilegan sannleika. 
Að meðal þjóðar þar sem 
samvinnuhugsjónin væri dauð 
leyndist eitt, lítið samvinnufélag 
þar sem veruleikanum var snúið 
við. Að til væri samfélag hlátur-
menningarinnar þar sem 
konungur betlaranna ríkti þótt 
það væri ekki nema eitt kvöld í 
viku, hálftíma í senn. Að Bogi og 
Örvar myndu aldrei skilja þó að 
ekkert annað samfélag fái þrifist 
í veröld nýfrjálshyggjunnar.

En auðvitað er slíkt samfélag 
ekki til. Það er enginn annar 
valkostur, ekki einu sinni í 
gamni. Spaugstofan var aldrei 
til, aðeins stakir launamenn og 
sjálfstætt starfandi verktakar. 

Grínverktaki rekinn

Það er lykilatriði í hinu hraða nútíma-
þjóðfélagi að undirbúa yngri 

kynslóðina vel áður en hún fer út á 
vinnumarkaðinn.  Allir hafa sína 
hæfileika en þurfa að fá tækifæri og 
stuðning til að þroska þá í viðeigandi 
menntastofnunum áður en þeir taka 
þátt í samkeppninni í atvinnulífinu. Það er ein 
besta leiðin til að byggja upp gæfuríka framtíð 
fyrir hvern og einn og tryggja það að samfélaginu 
farnist vel um leið. 

Það er stundum erfitt að sannfæra fólk um 
réttmæti útgjalda til menntamála því þau skila 
ekki árangri strax, heldur á löngum tíma. En við 
Íslendingar höfum borið gæfu til að fara þá leið 
eftir sem áður og því ber að fagna. 

Á dögunum var birt skýrsla Efnahags- og 
framframfarastofnunarinnar (OECD) sem 
staðfestir þetta. Íslenska ríkið varði árið 2004 um 
8% af vergri landsframleiðslu til menntamála og 
það er hæsta hlutfall ríkja OECD.  Þau verja að 
meðaltali 5,8% sinnar landsframleiðslu til 
málaflokksins sem er umtalsvert minna. Einnig 

kemur fram í skýrslunni að við vörðum á 
árinu rúmum 600 þúsund krónum (m.v. 
gengi um mitt ár 2004) til menntunar hvers 
nemanda frá grunnskóla upp í háskóla. Það 
er um 87 þúsund krónum meira heldur en 
OECD-ríkin vörðu að meðaltali til mála-
flokksins. 

Ríkisstjórn Framsóknarflokks og 
Sjálfstæðisflokks sem sat frá 1995 og fram 
á síðasta vor var mjög meðvituð um 
mikilvægi menntamála eins og þessi 

skýrsla OECD sýnir vel. Nú eru fleiri einkaaðilar 
og einstaklingar farnir að leggja fé til skólastarfs 
og því ber að fagna þó að alltaf verði að gæta að 
því að jafnrétti til náms skerðist ekki um leið. 
Engin ástæða er þó til að leggjast gegn því að 
fyrirtæki og einstaklingar efli skólana almennt og 
hugsanlega mætti veita þeim skattaafslátt fyrir. 

Framsóknarflokkurinn vann að þessum málum í 
ríkisstjórnarsamstarfinu og mun áfram leggja 
þeim lið í stjórnarandstöðu. Leiðarljós okkar er 
sem fyrr að koma áfram þeim málum sem við 
teljum að þjóni íslensku samfélagi best til 
framtíðar.  Efling menntakerfisins er svo sannar-
lega eitt þeirra. 

Höfundur er þingmaður Framsóknarflokksins. 

Framsýni í menntamálum 



Gerum hús að heimili
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Opið laugardag og sunnudag kl. 12—16 
HEKLU, Laugavegi 

Frumsýning um helgina
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Einnig opið laugardag hjá söluumboðum HEKLU Selfossi og Reykjanesbæ kl. 12—16
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SIMPLY CLEVER
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Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi

Ást við fyrsta akstur
Hann er kominn, bíllinn sem er að slá í gegn í Evrópu, 
Skoda Fabia. Auðvitað skiptir útlitið ekki öllu en það er það 
fyrsta sem hrífur. Ríkulegur staðalbúnaðurinn lætur þér líða eins 
og heima hjá þér. Handhæg tenging fyrir ipodinn gefur rétta 
tóninn, hitinn í sætunum yljar, flott hönnunin gleður augað og
sex loftpúðar og ESP stöðugleikakerfi veita öryggistilfinningu.

Komdu og eigðu stefnumót við Skoda Fabia. 
Þú finnur strax að leitinni er lokið.



E
lísabet
Gunnars-
dóttir
hefur
náð

frábærum árangri 
með kvennalið Vals 
og gert liðið 
þrisvar að Íslands-
meisturum síðustu 
fjögur árin. 
Viðmælendur 
Fréttablaðsins rak 
ávallt í rogastans 
þegar átti að fara 
að tína til galla hins 
sigursæla þjálfara 
sem nær bæði að 
vera besti vinur 
leikmanna sinna 
sem og að halda 
virðingu þeirra 
sem þjálfari. 
Elísabetu er lýst 
sem traustum vini, 
metnaðarfullri og 
góðri manneskju 
sem leggur áherslu 
á hreinskilni og 
hjálpsemi við 
náungann. Það er 
nóg að gera hjá 
Elísabetu, sem á 
fimm mánaða 
gamalt barn, er 
þjálfari besta 
kvennaliðsins á 
Íslandi og er 
nýbúin að stofna 
fyrirtæki.

„Hún er að gera 
mikið í einu og 
hlífir sér aldrei. Það 
er ástæðan fyrir því 
að hún er stundum 
óstundvís að hún 
hefur of mörg járn í 
eldinum. Hún er 
líka alltaf tilbúin til 
að hitta fólk og 
hjálpa því,“ segir 
samstarfsmaður 
Elísabetar. Leik-
menn Valsliðsins 
hafa þurft að bíða 
nokkrum sinnum 
eftir henni. „Hún er 
ótrúlega óstundvís 
og mætir sjaldan á 
réttum tíma. Hún 
hefur oftar en ekki 
látið liðið bíða eftir 
sér,“ segir ein og 
önnur tekur líka 
undir þetta. „Hún 
er alltaf í símanum 
og verður því oft of 
sein,“ segir einn 
liðsmaður hennar 
sem segir hana 
samt alltaf klára 
það sem hún setur 
sér fyrir hendur. 
„Hún er ótrúlega 
metnaðarfull og allt 
sem hún tekur sér 
fyrir hendur klárar 
hún. Hún setur sér 
markmið og nær 
þeim.“ 

„Hún er ótrúlega góð manneskja en stundum 
svolítið misskilin af mörgum í fótboltanum. Þeir 
sem þekkja hana vita hvernig hún er en þeir sem 
þekkja hana ekki vel telja sig kannski vita 
hvernig hún er en vita það ekki,“ segir félagi 
Elísabetar í Val sem hefur þekkt hana lengi. „Fólk 
hræðist hana fyrst og ég get alveg viðurkennt það 
að ég var pínulítið hrædd við hana áður en ég 
kynntist henni. Ég komst fljótt að öðru þegar ég 
kynntist henni,“ sagði leikmaður hjá henni í 
Valsliðinu og bætir við: „Beta er frábær persóna 
að öllu leyti. Hún er hjartahlý og góð manneskja. 
Hún vill allt fyrir alla gera og er mjög hjálpsöm. 
Hún setur alltaf manninn við hliðina í forgang.“

Elísabet er mjög góð vinkona leikmanna sinna 
en þegar kemur inn á æfingu þá nær hún að skilja 
á milli og verða þjálfari þeirra. „Það er mesti 
kostur hennar sem þjálfari að hún þekkir leik-
mennina sína svo vel. Hún er mjög meðvituð um 
andlegt ástand sinna leikmanna sem skilar 
miklu,“ segir leikmaður hennar. Leikmenn virða 
hana sem þjálfara og hlusta á hana en hringja 
kannski í hana sem vinkonu eftir á. „Utan vallar 
er hún besti félagi okkar en á æfingum fer ekki á 

milli mála að hún er 
þjálfarinn,“ segir einn 
leikmaður Valsliðsins 
sem hefur verið með 
öll fjögur árin sem 
Elísabet hefur þjálfað 
meistaraflokkinn.

Elísabet er þekkt 
fyrir að vinna 
einstaklingsbundið
með hverjum og 
einum leikmanni. 
„Hún kemur misjafn-
lega fram við 
leikmenn eftir 
persónum. Fólk þolir 
misjafnlega vel 
gagnrýni og hrós. 
Hún er ótrúlega 
lunkin við það að spila 
inn á hvern leikmann. 
Hún hefur rosalegan 
sannfæringarkraft og 
sannfærir okkur um 
að allt sem hún geri 
og segi sé rétt,“ segir 
leikmaður hennar.

Elísabet hefur ekki 
fengið allt upp í 
hendurnar hjá Val. 
„Þegar Elísabet 
Gunnarsdóttir hafði 
þjálfað lengi í yngri 
flokkum í Val og búin 
að gera þrjú lið að 
Íslandsmeisturum þá 
voru einhverjir í Val 
sem efuðust um að 
hún gæti þjálfað 
meistaraflokk. Hún er 
búin að sýna það og 
sanna að hún er okkar 
hæfasti fótboltaþjálf-
ari í dag og þá er ég 
ekki bara að tala um 
kvennamegin,“ segir 
kunnur Valsmaður 
sem hefur hrifist 
mikið af því hvernig 
hún þjálfar lið sitt. 
„Hún hefur mikla 
ástríðu fyrir því að 
vera þjálfari. Það var 
sjaldgæft á sínum 
tíma að finna stelpu 
sem væri áhugasam-
ari en allt um að ná 
árangri. Hún er 
gríðarlega metnaðar-
full og mikil fag-
manneskja,“ segir 
félagi hennar úr Val 
og vinkona hennar 
nefnir þrjóskuna sem 
lykilatriði í að hún 
hafi náð svona langt. 
Hún er mjög ákveðin 
og hefur ríka réttlæt-
iskennd. Hún er mjög 
þrjósk og vill alltaf 
hafa rétt fyrir sér. 
Hún hefur ekki síst 
náð langt á þrjósk-
unni,“ segir vinkona 
hennar.

„Hún er einstak-
lega skipulögð og 
rosalega vel gefin. 
Það er mjög gott að 
vinna með henni og 

hún er toppmanneskja í alla staði,“ segir sam-
starfsmaður Elísabetar í Valsliðinu og bætir við: 
„Hún er vinur leikmannanna og samt þjálfari. 
Hún getur verið bæði og það er ekki auðvelt að 
vera báðum megin við línuna. Hún getur hlegið 
með þeim og sagt brandara en þegar hún er 
komin hinum megin við línuna sem þjálfari þá 
hlusta allir þegar hún talar. Þessir kostir hjá 
þjálfara eru einstakir og það er mín skoðun að 
hún sé besti kvenþjálfarinn á Íslandi og þótt 
víðar væri leitað. Það hefur verið hreinn unaður 
að vinna með henni. Hún er góður kennari og ég 
hef lært rosalega mikið af henni. Þetta er 
yndisleg persóna og það eru forréttindi að fá að 
vinna með henni,“ segir einn aðstoðarmanna 
Elísabetar í Valsliðinu. 

Elísabet er dugleg við að safna góðu fólki í 
kringum sig og hún hefur hjálpað til við að búa til 
frábæra umgjörð í kringum kvennalið Vals. Hún 
vinnur vel með öllum og nær því besta út úr 
öllum í kringum liðið. „Hún er klárlega vinur 
vina sinna. Hún er traustur vinur og góð mann-
eskja,“ segir vinkona Elísabetar til margra ára og 
er ekki sú eina sem lofar hana á alla vegu. 

Metnaðarfull og hjartahlý 
en misskilin af mörgum
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BRJÁLUÐ

Matar- og kaffistell, hnífaparasett,

eldhúsáhöld, glös, pottar og pönnur,

bökunarform, geymsluílát o.fl.

%

Vnr. 65746036

Blandari
KASSEL blandari, 1,5 ltr. skál.

1.990
3.990

Vnr. 88016500

Ryksuga
KASSEL ryksuga, 2000W, Stillanlegur
kraftur og stór hjól. Mælir sýnir hvað mikið
er í ryksugupokanum. HEBA filter.

4.990
6.990

1.995
3.990

Vnr. 65743002

Handryksuga
BOSCH handryksuga.

1.495
2.990

Vnr. 65745300

Kaffikanna
KASSEL kaffikanna, 1000W.

laugardag & sunnudag



Nýjar ábendingar í Baugsmálinu
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er hrópað húrra fyrir lögreglustjóra höfuðborgarinnar, féglöggum rafeindavirkja og óvæntu ástar-
bréfi. Einnig er skýrt frá nýjum ábendingum í Baugsmálinu.

Ég er orðinn stálsleginn eftir að 
hafa tekið lífinu með ró um helg-
ina. Það hittist vel á að ég 
skyldi vera orðinn bratt-
ur því að um helgina 
byrjuðu öll viðvörun-
arljós að loga í mæl-
aborðinu á fjölskyld-
ubílnum svo að ég 
þurfti að leggja hann 
inn á verkstæði.

Ég er farinn að trúa 
því að nýja lögregl-
ustjóranum okkar sé 
alvara með því að koma 
skikk á miðborgina. 
Húrra fyrir honum! Hann 
vill láta takmarka opnun-
artíma skemmtistaða í 
miðbænum við klukkan 
tvö á nóttunni. 

Mér er nákvæmlega sama 

um hvað skemmtistaðir eru opnir 
lengi svo framarlega sem löggan 
tekur í taumana þegar fólk hegð-
ar sér eins og svín á almanna-
færi. Ef lögreglustjóranum tekst 
að kenna íslenskum fyllirútum af 
báðum kynjum að virða lögregl-
usamþykkt Reykjavíkur mun ég 
berjast fyrir því að styttan af 
danska kónginum við Stjórn-
arráðið verði flutt og stytta af 
lögreglustjóranum látin prýða 
miðborgina í staðinn.

Í dag var merkisdag-
ur. Fröken litla Sól, 
öðru nafni Sólveig 
Kristín, varð fjögurra 

ára.
Að sjálf-

sögðu til-
heyrði það 
afmælinu að 
ég bakaði afa-
pizzu og borð-
haldið í kvöld 
var mjög 
skemmtilegt
og góðir gest-

ir fengu for-
skot á sæluna – 

því að hinn 
raunverulegi

afmælisfögnuður
verður á sunnu-

daginn.
Vísir.is er með 

athyglisverða útreikn-

inga á því að 72 fjölskyldur þarf 
til að borga afborganir af bíl Páls 
útvarpsstjóra RÚV ohf.  Hinn 
ágæti Egill Helgason bendir rétti-
lega á það í Silfri sínu á Eyjan.is 
að áskrifendur Stöðvar 2 borgi 
líka laun forstjóra 365 hf.

Í framhaldi af þessu sendi 
ég Agli smánetpóst. Þar 
stendur m.a.: „Þó að kjara-
mál og bílamál mikilmenna 
séu ofar mínum skiln-
ingi held ég samt að 
það sé eðlismunur á 
bílamálum útvarps-
stjórans hjá RUV og 
forstjórans hjá 365. 
Hvort sem mér er 
það ljúft eða leitt er 
ég skyldugur til að 
borga minn hlut í 
lúxuskerru undir 
rassgatið á Páli 
Magnússyni, en ef ég 
kæri mig ekki um að 
standa undir launum 
Ara Edwalds þá segi 
ég bara upp áskrift-
inni að Stöð 2 – og eyði 
peningunum í sjálfan 
mig.“

Svo að maður haldi 
áfram með bílamálin 
þá endurheimti ég bíl-
inn minn af verk-
stæði í dag. 141 þús-
und kostuðu þeir 
endurfundir. Bíllinn 
er orðinn eins og 
unglamb aftur 
nema hvað það 
vantar reyndar ein-
hverja gorma sem 
ekki borgar sig 

fyrir umboðið að eiga á lager en 
búið er að panta frá BMW sjálf-
um í Þýskalandi.

Nú fer að líða að því að ég svip-
ist um eftir nýjum (öðrum) bíl. 

Þessi bíll sem ég á hefur veitt 
mér ómælda ánægju. Hann 
er næstum 300 hestöfl. Þrátt 
fyrir það hef ég bara fengið 
eina hraðasekt. Það var 
þegar ég gleymdi mér og ók 

á 87 km hraða þar sem 
hámarkshraði er 70. 
Lögreglustjórinn á 
höfuðborgarsvæðinu
sektaði mig um sjö 
þúsund og fimm 
hundruð krónur 
fyrir gáleysið. Hann 
segist eiga ljósmynd 
af atvikinu. Ég ber 
samt engan kala til 
hans. Agi verður að 
vera í hernum, sagði 
góði dátinn Svejk.

Það er margs konar 
umstang eftir þegar 
maður er búinn að skila 
handriti að bók. Í dag 
þurfti að taka 
upp aug-
lýsinga-
mynd

fyrir
bókina.
Ég var 

búinn að 
skrifa kvikmynda-
handrit sem útgef-
andinn minn hafn-
aði einhverra 
hluta vegna. Það 
var svona: 

ANGELÍKA JOLIE liggur í 
rúminu niðursokkin í að lesa. 
Bókin sem hún heldur á heitir 
ENGLAR  DAUÐANS eftir ÞB.

BRAD PITT lostafullur á svip 
þreifar eftir náttlampanum yfir 
höfðalagi hennar og býr sig undir 
að slökkva ljósið:

ANGELÍKA: Þú verður að sofa 
í sófanum í stofunni þangað til ég 
er búin með þessa bók. (Lyftir 
bókinni í átt að myndavélinni).  
Meðan ég er að lesa bókina hans 
Þráins vil ég ekki láta trufla 
mig.

Í staðinn fyrir að filma þetta 
eðalhandrit var ég látinn svara 
nokkrum spurningum 
og labba um 
bæinn með 
skáldlegu
göngulagi.

Litla Sól 
hefur ekki 
fengið mikinn póst 
hingað til en í dag 
varð breyting á því 
þegar pósturinn kom 
með kort frá hennar 
kærasta vini, Hreiðari 
Nóa, sem var skólafélagi 
hennar á Njálsborg en fluttist til 
Lundúna í sumar. Það var fallegt 
bréf. Vonandi er ég ekki of opin-
skár um einkamál ungfrúarinnar
þótt ég skýri frá því að hér var 
um ástarbréf að ræða, það fyrsta 
sem hún fær á ævinni.

Eins og Júdas er ég í viðskipt-
um við Símann. Til að komast í 
þau viðskipti lagði ég sjálfur 
ljósleiðara í húsið mitt í stað þess 
að bíða í tuttugu ár eftir því að 
Síminn sæi sér hag í að koma 
Grjótaþorpinu í samband. Keypti 
sjálfur ljósleiðara hjá Símanum, 
lagði hann niður Fischersundið 
100 metra og fékk að stinga 
honum í samband í Aðalstræti 2. 

Hér hefur ekkert sjónvarp 
náðst síðan um síðustu helgi og 
allir á Bráðavaktinni gætu verið 
dauðir án þess að við hefðum 
hugmynd um það. 

Í dag tók ég loksins á mig rögg 
og náði sambandi við rafeinda-

virkja sem kom hingað. Eins og 
ég gat hann ekkert sjónvarps-
merki fundið í húsinu. Hann labb-
aði því þangað sem ég stakk ljós-
leiðaranum í samband með 
mælitæki og komst að þeirri nið-
urstöðu að sjónvarpsinntak Sím-
ans í Aðalstræti 2 sé bilað. 

Þetta tók rúmt korter og kost-
aði mig sjö þúsund kall, eða nánar 
tiltekið sex þúsund og tvö 
hundruð krónur, sem var allt 
lausafé sem ég gat fundið í hús-
inu. (Tvö hundruð kallinn fann ég 
í regnkápuvasa frú Sólveigar).

Nú hefur Síminn verið látinn 
vita af þessari bilun á sínu dreifi-
kerfi.

Af rafeindavirkjanum lærði ég 
hins vegar hvernig ég get aukið 
tekjur mínar: Hér eftir tek ég sjö 
þúsund kall (nótulaust) af öllum 
aðilum sem hafa samband við 
mig og vilja að ég vinni eitthvað 
fyrir sig. Sjö þúsund kall pr. 
útkall.

Nú er Róman Abramovitsj búinn 
að reka José Mourinho frá Chel-
sea og Guðlaugur heilbrigðisráð-
herra að fjarlægja Alfreð 

Þorsteinsson
úr
bygging-
arnefnd
hins
umdeilda

hátæknisjúkrahúss. Maður á eftir 
að sakna Mourinho. Nýtt 
hátæknisjúkrahús á Landspítal-
alóðinni er svona álíka nauð-
synlegt fyrir þjóðina og Seðl-
abankinn.

Af engri ástæðu fór ég að velta 
því fyrir mér í dag hvort Baugs-
málið sé búið, hef ekkert séð um 
það fjallað í háa herrans tíð. Ætli 

einhverjir dóm-
arar liggi and-
vaka út af því og 
hafi varla þrek til 

að mæta í vinnuna 
til að lækka 
refsingar á nauðg-
urum og ofbeld-
ismönnum?

Það verður 
flaggað í hálfa 
stöng í Seðl-
abankanum og 

dómsmálaráðuneyt-
inu ef Jón og 
Jóhannes verða 

endanlega 
sýknaðir. Það 
er náttúrlega 

alveg ómögulegt 
að láta menn sleppa 

þegar búið er að hafa svona 
mikið fyrir þeim. 

Best gæti ég trúað því að þeir 
feðgar hafi annar hvor eða í sam-
einingu stútað Reynisstað-
abræðrum og þaðan séu 
Baugspeningarnir komnir og 
síðasta illvirki þeirra hafi verið 
að ræna hundinum Lúkasi og 
drekkja honum í pytti einhvers 
staðar fyrir norðan. 

Hvernig er það, býr ekki 
Jóhannes á Akureyri? Það er 
fyrir norðan. Þetta þyrfti Ríkis-
lögreglustjóri endilega að rann-
saka.

Talaði við einhvern á Símanum 
um hvenær breiðbandið kemst 
aftur í lag þannig að hægt verði 
að horfa á sjónvarp. Fékk þær 
upplýsingar að það væri verið 
„að skoða“ þetta mál. Sem sagt 
toppþjónusta. Á sunnudaginn 
geta þeir sem hafa sjónvarp horft 
á Man. United leika við Chelsea!

Sklep bedzie zamkniety 
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„Að ganga í hjónaband er það besta 
sem ég hef gert um dagana. Ég var 
allt í einu gagntekinn af þeim létti 
sem fylgdi þeirri uppgötvun að við 

eigum okkur mikilvægara hlutverk en 
okkur sjálf og það er hjónabandið. Því 

fylgir feikileg hamingja.“ 

Árbæjarsafn opnað með viðhöfn

AFMÆLI 

Í komandi viku stendur Iðjuþjálfa-
félag Íslands fyrir skólatöskudögum 
undir yfirskriftinni „Létta leiðin er 
rétta leiðin“.

Þá heimsækja iðjuþjálfar yfir fjöru-
tíu grunnskóla víðs vegar um land til 
að fræða börn um rétta notkun skóla-
töskunnar og rétta líkamsbeitingu í 
forvarnarskyni.

„Stoðkerfisvandi barna og ung-
menna er vaxandi vandamál, og for-
varnir geta bætt líðan þeirra,“ segir 
Hólmdís Freyja Methúsalemsdóttir 
iðjuþjálfi, en skólatöskudagar eru nú 
haldnir þriðja árið í röð.

„Upphaf skólatöskudaga má rekja 
til heimsóknar bandaríska kennarans 
Karenar Jacobs sem er upphafsmað-
ur Back Pack Awareness Day í Banda-
ríkjunum sem ávallt er haldinn þar 
ytra í september. Karen kom til Akur-
eyrar árið 2005 og fékk þá nokkra iðju-
þjálfa til að vigta skólatöskur í grunn-
skólum.  Eftir það var ákveðið að halda 
skólatöskudaga árlegan á Íslandi,“ 
segir Hólmdís og bætir við: 

„Við sjáum að börn eru mjög oft með 
töskurnar vitlaust stilltar og  nýta ekki 
möguleikana sem töskurnar bjóða. Til-
dæmis stillingu á axlaböndum, band 
yfir bringu, brjóst, og mjaðmabönd. Þá 
er mikilvægt að skólataskan sitji vel, 
sé í réttri stærð og að þunginn dreifist  
yfir bakið,“ segir Hólmdís og bætir við 
að börn séu þakklát fræðslunni.

„Þau eru mjög áhugasöm og  það 
eru margar hendur sem fara á loft 
þegar spurt er um bakverki og höf-
uðverk. Við vigtum töskurnar, en 
þær mega ekki vera þyngri en tíu til 
fimmtán prósent af líkamsþyngd. Þá 
upplýsum við börnin um hvernig best 
sé að raða í töskuna og sendum for-
eldrum áminningu um að vera vak-
andi yfir hvað sé í skólatöskum barna 
sinna því oft eru þau daglega að bera 
þungar bækur sem notast bara einu 
sinni í viku. Best er að setja þyngri 
bækur aftast í töskuna og sem minnst 
í framhólfin til að ná bestum þyngdar-
punkti,“ segir Hólmdís og hvetur for-
eldra til að láta börn ganga í skólann, 
en gæta þess um leið að skólataskan 
sé rétt valin og rétt stillt.

„Best væri að hafa iðjuþjálfa í föst-
um stöðum í öllum grunnskólum lands-
ins, en enn sem komið er hafa sveit-
arfélög landsbyggðarinnar sýnt því 
mestan skilning. Skólar eru vinnustað-
ir barnanna og miklu skiptir að huga 
vel að þeim og þeirra heilsu. Iðjuþjálf-
ar starfa á fjölbreyttu sviði og gera 

mikið gagn í skólum við aðstoð á réttri 
vinnustöðu, félagsfærni, aðgengismál-
um, færnisvanda í skrift, þroska og 
hegðun, svo fátt sé upptalið. Þeir vinna 
að því að styrkja einstaklinga í dagleg-
um athöfnum svo frammistaða og þátt-
taka þeirra sé með besta móti.“

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Guðmundur G. Pétursson
ökukennari, áður Lindargötu 61,

sem andaðist á líknardeild Landspítala Landakoti
13. september sl., verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju
þriðjudaginn 25. september kl. 15.00. Þeim sem vilja
minnast hans er bent á Líknarsjóð Landakots í síma
543 9890.

Esther Guðmundsdóttir Björgvin Jónsson
Sigríður Guðmundsdóttir Kristján Eysteinsson
Pétur Steinn Guðmundsson Anna Toher
Helga Dögg Björgvinsdóttir Bjarni Hauksson
Ragnheiður Björgvinsdóttir Jóhannes Andri Kjartansson
Róbert Orri Pétursson
Ragnheiður Merima Kristjánsdóttir
Úlfur Kristjánsson
Björgvin Haukur, Inga Sif og Atli Þór.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug vegna
fráfalls elskulegrar eiginkonu, móður,
tengdamóður og ömmu,

Hjördísar Rögnu
Þorsteinsdóttur
Lyngbergi 37, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Líknardeildar LSH í
Kópavogi fyrir góða umönnun.

Georg Ragnarsson
Friðbjörn Georgsson Margrét Ingólfsdóttir
Hildur Georgsdóttir Hlynur Árnason
Ingólfur Már, Hjördís Ragna, Ingibjörg og Thelma.

Okkar ástkæri

Haukur Guðmundsson
frá Kvígindisfelli, Austurbrún 4, Reykjavík,

andaðist á Landakotsspítala 19. september sl.
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju, fimmtudaginn
27. september kl. 13.00.

Systkini hins látna og aðrir aðstandendur.

Kæru vinir 
v/ 50 og 60 á árinu.
 Öllum sem komu og glöddu okkar geð

gæfu til framtíðar bjarta.
Spilurum, kokkum og vinunum vel

velg jörðir þökkum af hjarta.

 Sigurbjörg og Sveinn
Galtalæk 2
Landsveit.

Einlægar þakkir til allra sem sýndu okkur samúð og
hlýhug við andlát og útför

Sigþrúðar Pálsdóttur
ljósmóður frá Eyjum, Kaldrananeshreppi.

Halldór Hjálmarsson
Steinunn Halldórsdóttir    Einar Steingrímsson
Hjálmar Halldórsson          Rún Halldórsdóttir
Páll Halldórsson                  Stella Óladóttir
Örn Halldórsson                  Ingibjörg Bryndís Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Útför okkar ástkæru

Svövu Magneu
Þórðardóttur
Mánatúni 2,

sem lést á Landspítalanum í Fossvogi þann
13. september sl., verður gerð frá Háteigskirkju mánu-
daginn 24. september kl. 15.00. Hjartans þakkir til
lækna og alls starfsfólks deildar A6 fyrir frábæra
umönnun. Þökkum öllum þeim sem hafa hjálpað
okkur og stutt á erfiðum tímum.

Fyrir hönd fjölskyldunnar og annarra ættingja

Magnús Stefánsson Halla Stefánsdóttir
Þorleifur V. Stefánsson



SALA ÚTSALA ÚTSALA Ú

ÚTSALA UM LAND ALLT

*Útsöluafsláttur gildir ekki af öðrum tilboðum eða stjörnumerktum vörum.

30%
AFSLÁTTUR

FrystikistaHandklæðaofnar

Plastparket, eik/hnota
7mm ,1.290x192 mm
146878/146877

790
kr/m2

Öll málning

25%
AFSLÁTTUR

Hleðsluborvél, Hitachi
12V, 3 rafhlöður 1,4 Ah, ljós og 
bitasett fylgir með, allt í tösku
603400

12.999
19.995

Stingsög, DWT
550W, framkast, hraðastilling
5245277

1.999

Skrúfjárnasett, Toolux
22 stk.
5010138

799
1.595

3 rafhlöður

32.999

Frystikista, Frigor
182 ltr. 89,5x73x64,5 sm, 
hraðfrystikerfi
1805486

Reiðhjólahjálmar

599



L
íkar? Ég held mér 
finnist börn jafn-
skemmtileg og 
mömmu fannst og 
finnst börn. En að 
öðru leyti held ég að 

við séum fremur ólíkar,“ svarar 
Helga spurð hvort hún og móðir 
hennar, Guðrún Helgadóttir, séu 
af sama meiði. Hún gengur jafn-
vel það langt að fullyrða að í 
sinni „hippafjölskyldu“ hafi hún 
nánast stungið í stúf sem ofur-
borgaralega barnið. 

Hippafjölskyldan, sem Helga 
kallar svo, bjó í húsi við Skafta-
hlíð árið sem Helga fæddist, 
1968. Þar var hún næstyngst 
fjögurra systkina en faðir henn-
ar, Sverrir Hólmarsson, sem lést 
árið 2001, starfaði sem ensku-
kennari og þýðandi. Heimilislífið 
var fjörugt þar sem einungis 
voru tvö ár á milli þriggja yngri 
systkinanna. Uppeldið var frjáls-
legt og stundum helst til frjálst 
og hippalegt að mati Helgu. 
„Auðvitað sér maður frábæru 
hliðarnar á því í dag en ég man 
að ég skammaðist mín oft þegar 
mamma kom til dæmis með osta-
bakka og kertaljós inn í herbergi 
til mín þegar vinirnir voru í 
heimsókn. Þeir voru alltaf vel-
komnir á heimilið og ég man að 
mamma var dugleg að spjalla við 
okkur og það var oft margt um 
manninn í kvöldmat. Vinir okkar, 
ættingjar, fjölskyldan og svo 
bara þeir sem duttu inn. Jú, 
kannski ekki svo ósvipað og í 
bókunum um Jón Odd og Jón 
Bjarna og hálfgerð Soffía frænka 
passaði okkur. En mér fannst 
samt stundum fullmikil lausung 
á hlutunum og man að ég dauð-
öfundaði vinkonur mínar úr 
Garðabæ sem ég kynntist í MR 
af því hvað þær ættu borgara-
legt líf. Þær aftur á móti öfund-
uðu mig brjálæðislega af því 
hvað ég átti „líbó“ mömmu. 
Kannski þess vegna var ég svo-
lítið erfiður unglingur. Svona er 
þetta – grasið virðist oft vera 
grænna hinum megin.“ 

Helga náði þannig, í sinni litlu 
einkaborgaralegu uppreisn, að 
skrá sig úr Alþýðubandalaginu á 
unglingsárum, flokknum sem 
fjölskyldumeðlimum var rúllað 
inn í hér um bil beint af vöggu-
stofunni. Ólíkt systkinunum hélt 
hún svo í MR í stað MH að lokn-
um grunnskóla og setti svo 
punktinn yfir i-ið með því að sitja 
í stúdentaráði fyrir Vöku. „Ég 
var nú samt ekki borgaralegri en 
svo að ég lét til að mynda ekki 
ferma mig. Ég hafði sterkar 
skoðanir og þrætti og þræti enn 
reglulega við mömmu um hin og 
þessi mál – það verður alltaf 
þannig en breytir því ekki að við 
erum miklir mátar og í miklu 
sambandi. Þegar ég var með fullt 
hús af litlum börnum kom hún 
næstum daglega og við erum 
þannig stórfjölskylda – sem 
hjálpast að.“

Undir lok grunnskólanáms 
skildu foreldrar Helgu og Guð-
rún flutti í Vesturbæinn með 
börnin, sumarið áður en Helga 
hóf nám í MR. „Framhaldsskóla-
árin eru frábær minning. Við 
vorum þarna nokkur í afskap-
lega litríkri og skemmtilegri 
klíku og vorum lítt að hugsa um 
veraldlega hluti. Við vorum allt-
af að skipuleggja eitthvað og 
standa fyrir uppákomum og 
mínir bestu vinir í dag eru frá 
þessum tíma.” 

Helga, staðráðin í að verða 
kennari eða leikkona, fór á 
nýmálabraut en með skólanum 
var hún jafnframt að vinna á elli-
heimilinu Grund. „Mér fannst 

það óskaplega gaman og jú, það 
er rétt að umönnunarstörf hafa 
alla tíð átt vel við mig. Ég var 
alltaf að passa börn og er auðvit-
að enn að því – með mín eigin 
fjögur og svo aukabörn. Svona 
hefur þetta bara alla tíð verið. 
Fullt hús af fólki og þannig vil ég 
hafa það. Kannski er það mitt 
afskiptasama eðli að ég þarf allt-
af að vera að vesenast í öllu, 
hvort sem er að gegna for-
mennsku í foreldrafélaginu hér á 
Seltjarnarnesi eða skamma fólk 
sem hendir rusli á göturnar. 
Þetta virðist vera mér í blóð 
borið og mamma var svo sem 
líka svona. Ég man hvað ég 
skammaðist mín mikið þegar hún 
var að skipta sér af svipuðum 
hlutum þegar ég var yngri,“ 
segir Helga og hleypur í því til 
og opnar fyrir vinum elsta sonar 
síns og býður í bæinn. „Tómas er 
ekki kominn, en komið bara inn.“ 
Bætir svo við þegar hún er sest: 
„Mér finnst að foreldrar eigi að 
sýna skóla- og foreldrastarfi 
áhuga og hafa þannig áhrif í þágu 
barna sinna og síns nánasta sam-
félags.“

Hvort sem það var umönnunar-
genið, afskiptasemin eða sitt lítið 
af hvoru, steig Helga hvorki á 
fjalirnar né fór í Kennaraháskól-
ann. Þess í stað varð hjúkrunar-
fræði fyrir valinu. Og þar hittust 
þau Bjarni – í Háskóla Íslands. 
„Á þeim tíma var ég handviss um 
að það ætti ekki fyrir mér að 
liggja að verða gift kona og eign-
ast börn. Ég var 22 ára, hafði ekki 
verið í föstu sambandi og var 
farin að lesa viðtöl við konur í 
Nýju lífi sem bjuggu einar og 
fann til mikillar samsvörunar 

Ég er hversdagsmanneskja
Helga Sverrisdóttir er ekki óvön því að halda heimili með þjóðþekktum einstaklingum; fyrst sem dóttir eins ástsælasta barna-
bókahöfundar okkar og síðar meir í hjónabandi með einum helsta athafnamanni landsins. Hún er þó síður en svo viðhengi 
heldur „afskiptasöm“ kona, að því er hún segir sjálf, hefur óbilandi áhuga á eigin börnum sem annarra, sem hefur leitt hana 
í stjórnarformennsku hjá Hjallastefnunni ehf. Júlía Margrét Alexandersdóttir ræddi við Helgu um ágæti hversdagsleikans, 
skyrslettur og heimabuxur. 

Mér fannst samt 
stundum full mikil 
lausung á hlutunum 
og man að ég dauð-
öfundaði vinkonur 
mínar úr Garðabæ 
sem ég kynntist í MR 
af því hvað þær ættu 
borgaralegt líf. Þær 
aftur móti öfunduðu 
mig brjálæðislega af 
því hvað ég átti „líbó“ 
mömmu.



með þeim,“ segir Helga kímin. 
„Ég ætlaði bara að fara til Afríku, 
vinna í þróunaraðstoð og vera 
einhleypi hjúkrunarfræðingur-
inn.“ En það var háskólapólitíkin 
sem greip í taumana og gerði það 
að verkum að Helga er ekki stödd 
í Afríku um þessar mundir. „Við 
Bjarni kynntumst í háskólapólit-
íkinni. Hann kom í heimsókn til 
mín í kjallarann á Túngötunni til 
að fá mig á lista hjá Vöku en fór 
síðan bara ekkert aftur heim! Við 
fundum strax að við áttum vel 
saman þótt við séum ekkert ægi-
lega lík í okkur, en hann er nú 
reyndar engum líkur.“ 

Eftir námið starfaði Helga sem 
hjúkrunarfræðingur í eitt ár en 
síðan þá hefur hún ekkert unnið 
við fagið. „Annað tók fljótt við og 
í dag sæi ég það ekki ganga upp 
að vinna vaktavinnu. En ég verð 
samt alltaf hjúkrunarfræðingur-
inn og það er frábært að eiga 
þetta nám að baki, það var mikil 
gæfa í mínu lífi að velja þessa 
leið og ég hugsa að eitthvað úr 
þessu námi nýtist manni á hverj-
um einasta degi. Maður er alltaf 
að reyna að hafa áhrif á heilbrigði 
og heilsu annarra þannig að þetta 
er einhvern veginn hluti af manns 
karakter. Og svo er ég í sauma-
klúbbi með frábærustu hjúkkum 
í heimi!“

Úr hjúkrunarfræðikaflanum fer 
umræðan á bólakaf í fen heil-
brigðiskerfisins. Helga hefur 
sterkar skoðanir á því, bæði um 
að sjálfstætt starfandi aðilar 
ættu að fá að koma að rekstri 
hjúkrunarheimila og sambýla og 
varðandi laun heilbrigðisstarfs-
fólks, sem henni finnst að þurfi 
ekki einu sinni að ræða meira að 
séu of lág. „Ég segi stundum að 
það ætti að „Hjallavæða“ heil-
brigðiskerfið. Ég sé alveg fyrir 
mér að fengju sjálfstæðir aðilar 
að taka yfir reksturinn á sumum 
af þessum stofnunum gæti starfs-
fólkið haft mun meira um sinn 
vinnustað að segja.“ Hún gefur 
líka lítið fyrir þá umræðu að þá 
verði allt er viðkemur heilbrigð-
isþjónustunni svo dýrt. „Það er 
hvort eð er varla hægt að hreyfa 
sig innan heilbrigðiskerfisins án 
þess að borga háar fjárhæðir 
fyrir hvers kyns þjónustu eða 
lyf.“

Helgu er Hjallastefnan vel 
kunnug en fyrir ári tók hún að 
sér að gegna stjórnarformennsku 
hjá Hjallastefnunni ehf. og er 
hún í dag hluthafi í fyrirtækinu, 
sem hafði þar til þá verið í einka-
eigu Margrétar Pálu Ólafsdóttur. 
„Rekstur fyrirtækisins hafði 
undið upp á sig og ábyrgðin var 
orðin fullmikil fyrir eina mann-
eskju að bera. Auk þess þurfti að 
fjármagna viðbyggingu við 
barnaskólann á Vífilstöðum en sú 
viðbygging varð til þess að nokkr-
ir hluthafar komu inn í Hjalla-
stefnuna. Margrét Pála á þó auð-
vitað ennþá langstærsta hlutann 
í fyrirtækinu, en fleiri hluthafar 
væru kærkomnir.“ Í stjórninni 
eru auk Helgu þau Inga Lind 
Karlsdóttir, Halla Tómasdóttir, 
Þór Sigfússon, Guðmundur 
Kristjánsson og Halldór Haf-
steinsson. „Starfsfólk Hjalla-
stefnunnar þurfti að vísu enga 
aðstoð við sjálft skólastarfið því 
þar er unnið frábært starf en 
hins vegar voru ýmis mál sem 
þurfti að leggja orku í sem vörð-
uðu framtíð og vöxt fyrirtækis-
ins, sem við höfum þá frekar 
verið að vinna að. Það er mikil-
vægt fyrir hugsjónafyrirtæki 
eins og Hjallastefnuna að á bak 
við hana séu aðilar sem með 
vinnu og fjármagni geti stutt við 
þá sýn að bjóða upp á Hjalla-
stefnuna sem valmöguleika.“

En af hverju heillaðist hjúkrun-
arfræðingurinn á Seltjarnarnesi 
svo af Hjallastefnunni? Helga 
nefnir þar fyrst þá virðingu sem 
börnum í skólum Hjallastefnunn-
ar er sýnd. „Skólinn er rekinn 
áfram af gríðarlegum kærleik til 
barnanna ekki síður en fag-
mennsku. Börnin eru höfð í fyrir-
rúmi og starfsfólkið kemur fram 
við þau eins og það eigi þau sjálft. 
Ég hafði auðvitað haft veður af 
því að Margrét Pála væri stór-
kostleg manneskja en það var 

samt ótrúleg upplifun að ganga í 
gegnum skólana með henni, horfa 
á hvernig hún dreifir gleði í 
kringum sig og sjá börnin hæn-
ast að henni. Þau hlaupa til henn-
ar og faðma hana. Ég hafði held-
ur ekki gert mér grein fyrir því 
að það væri svona stór hópur af 
frábæru fólki að starfa með henni 
og starfsandinn er þannig að 
manni finnst eins og allir séu að 
gera það sem þá langar allra mest 
í lífinu,“ segir Helga og bætir við 
að gildin sem þar séu kennd 
mætti innlima í alla uppfræðslu í 
þjóðfélaginu almennt. „Mikið er 
lagt upp úr vináttu og virðingu 
auk þess sem námið er að miklu 
leyti bókalaust og óhefðbundið 
þar sem sköpun fær að vera í fyr-
irrúmi. Á mínu heimili eru til 
fleiri leikföng en á öllum leik-
skólum Hjalla til samans og því 
eru það óneitanlega viðbrigði að 
koma fyrst á leikskólana. En 

hugsunin er að það sé ekki mikið 
sem trufli hug barnanna; þau 
leika sér mikið með kubba og 
form og ímyndaraflið er í háveg-
um haft. Þau fá til að mynda autt 
blað til að teikna á frekar en fyr-
irframgerða mynd sem þau eiga 
að lita inn í. Það er margt sem er 
aðdáunarvert í þessari stefnu 
sem Margrét Pála hefur unnið 
eftir síðastliðin átján ár og stór-
kostlegt að sjá hvernig kærleik-
urinn er þjálfaður upp á milli 
barnanna í stað þess að reynt sé 
að grípa til hans þegar eitthvað 
bjátar á og þau fara að rífast.“

En er stefnt að heimsyfirráð-
um? Að innleiða Hjallastefnuna í 
sem flesta leikskóla og skóla 
landsins? „Nei, en valfrelsi er 
málið. Það væri gaman ef Hjalla-
stefnan væri alltaf valmöguleiki, 
sem og aðrar stefnur í leik- og 



grunnskólastarfi. Og það sýnir 
sig á biðlistum Laufásborgar, 
sem er eini Hjallaleikskólinn í 
Reykjavík, að þeir eru mjög 
margir sem myndu velja þann 
kost. Eins og stendur eru níu leik-
skólar og þrír barnaskólar á 
okkar snærum með 1.200 börnum 
í og á þriðja hundrað starfsfólks. 
Einnig rekum við skóla fyrir rétt-
indalaust Hjallastefnustarfsfólk 
í samvinnu við Fjölbraut í Garða-
bæ. Þetta fyrirtæki á engar eign-
ir þótt auðvitað væri það draum-
urinn að geta átt húsnæði 
skólanna í framtíðinni en þangað 
til erum við upp á sveitarfélögin 
komin með slíkt. Bæjaryfirvöld í 
Reykjanesbæ, Hafnarfirði og 
Garðabæ hafa á undanförnum 
árum verið ótrúlega framsýn 
hvað þetta varðar og áhugi 
Reykjavíkurborgar hefur aukist 
verulega að undanförnu. Það 
liggur því í hlutarins eðli að við 
höfum getað boðið upp á Hjalla-
skóla í þeim bæjarfélögum sem 
hafa greitt götu okkar.“ Nú síðast 
opnaði Hjallastefnan leikskóla og 
barnaskóla á svæði Keilis við 
Keflavíkurflugvöll og Helga 
segir að draumurinn sé að fara í 
samstarf við Háskólann í Reykja-
vík og byggja Hjallaskóla í 
tengslum við nýja háskólabygg-
ingu í Vatnsmýrinni.

Í nægu öðru en Hjallastefnu er 
að stússast fyrir Helgu og svo 
skemmtilega vill til að strúktúr 
fjölskyldunnar á Seltjarnarnes-
inu er næstum sá sami og í bók-
unum um Jón Odd og Jón Bjarna. 
Elsti strákurinn er að verða tán-
ingur, níu ára tvíburar eru á 
heimilinu og svo er það yngsta 
barnið sem er þriggja ára. 

Helga er síður en svo ósátt við 
samlíkinguna og segist halda 
mikið upp á mánudaga, sem hún 
telur gróflega vanmetna í lífinu. 

„Ég er alger hversdagsmann-
eskja. Ég elska heimabuxur og 
skyrslettur, nýja vinnuviku og að 
setjast niður við matarborðið á 
kvöldin með börnunum, auka-
börnunum, ættingjunum og 
hverjum þeim sem rekur inn 
nefið. Þetta er svolítið eins og á 
brautarstöð.“ Helga segist hræð-
ast það að færi hún út á vinnu-
markaðinn í niðurnjörvaðan 
vinnutíma myndu hún missa af 
öllu gamaninu. „Mér finnst börn-
in mín og vinir þeirra nefnilega 
svo ótrúlega skemmtileg. Ég er 
oft með 10-12 börn hér heima 
samtímis þar sem maður ristar 
brauð og hitar núðlusúpur ofan í 
gengið til skiptis. Ha, ha, nei, ég 
er reyndar ekki að fara inn með 
ostabakka til þeirra. En ég reyni 
samt að „taka mömmu á þetta“ og 
vera ekki kerling í mér. Leyfa 
þeim að leika sér í stofunni og 
ekki vera æpandi, nýbúin að 
skúra! Þó það geti auðvitað komið 
fyrir.“ 

Helga hefur kankvísan og kald-
hæðinn húmor og sá sem fær 
hvað mest að kynnast honum er 
eiginmaðurinn sjálfur. Sögur 
ganga um bæinn að hún stríði 
Bjarna óspart og kalli hann Lýð í 
höfuðið á Lottó-Lýð. Hún viður-
kennir að geta oft ekki setið á sér 
og hnýti jafnt í hann sem og að 
grínast með sjálfa sig. „Bjarni 
tekur stríðni vel og við hlæjum 
mikið saman. Við reynum að taka 
sjálf okkur ekki of hátíðlega og 
sjá spaugilegu hliðarnar á til-
verunni. Það er svo gott að vera 
glaður og það smitar frá sér. 
Gleðin þarf að fá að blómstra og 
Bjarni er þannig – glaður og ósér-
hlífinn – og hann kenndi mér 
fljótt að maður á ekki að gera 
meiri kröfur til annarra en maður 
gerir til sjálfs sín. Hann lifir eftir 
því.“ 

En er ekkert farið að hægjast 
um eftir að Bjarni hætti sem for-
stjóri Glitnis og fór í nýtt starf? 
„Nei, það er reyndar ekki svo. Og 
ég er fegin að Bjarni er farinn að 
vinna aftur. Við erum 38 og 39 
ára gömul og á þessum aldri er 
hreinlega óeðlilegt að fólk hafi 
ekki mikið fyrir stafni. Mér 
finnst það einfaldlega tilheyra 
þessu æviskeiði að maður vakni 
svolítið þreyttur og fjörið byrji 
snemma. Við erum með fullt hús 
af börnum og þannig á það að 
vera. Ég er engin prinsessa og ég 
þrífst á því að þetta sé ákveðið 
álag og þá held ég einmitt að það 
verði svo notalegt þegar fer að 
hægjast um á efri árum. En þang-
að til vona ég svo sannarlega að 
verði hasar.“

Bjarni tekur stríðni vel og við hlæjum mikið saman. Við 
reynum að taka sjálf okkur ekki of hátíðlega og sjá spaugi-
legu hliðarnar á tilverunni. Það er svo gott að vera glaður 
og það smitar frá sér.



REYKJAVÍK    AKUREYRI    HÚSAVÍK    SELFOSS
SÆTÚNI 8

SÍMI 569 1500
GLERÁRGÖTU 36

460 3380
GAR‹ARSBRAUT 18A

464 1600
EYRARVEGI 21

480 3700

47PFL9732D

HTS8100

Hin virta dómnefnd óháðra blaðamanna frá
European Imaging & Sound Association (EISA)
hefur veitt Philips viðurkenningu fyrir tækniþróun
og nýsköpun á sviði afþreyingartækni fyrir heimili 
með tveimur eftirsóttum tækniverðlaunum.

Já, við erum hreykin enn og aftur!
PHILIPS VINNUR EISA VERÐLAUNIN 2007-2008 FYRIR HÁSKERPU FLATSKJÁ OG HEIMABIÓKERFI

European Full-HD LCD-TV 2007-2008
„...skilar hreint ótrúlegum gæðum í fullri High Definition upplausn. 
Jafnvel fíngerðustu smátriði eru skýr og greinileg í 1920x1080p
upplausn. Öll hreyfing er skýrari og eðlilegri með hjálp hinnar
framúrskarandi Perfect Pixel HD Engine myndtækni frá Philips“,
eins og segir í skýrslu EISA nefndarinnar um 47PFL9752D.

European Home Theater Compact System 2007-2008
Ólíkt hefðbundnum heimabíókerfum með aðskildum hátölurum 
er HTS8100 grundvallað á Ambisound tækninni frá Philips sem 
skilar alvöru 5.1 rása hljóðgæðum úr einu sambyggðu tæki.

EISA dómnefndin lofar hönnunina sérstaklega 
„Þessi hönnun virkar einstaklega vel með flatskjám og skilar
öllu sem til er ætlast. Afgerandi heimabíóupplifun“.



M
atur sem börn ættu 
að borða minna af 
er yfirleitt sá matur 
sem mest er aug-
lýstur. Það er ekki 
að ástæðulausu að 

auglýsingum er beint að börnum. Þau 
hafa mjög mikið að segja um hvaða 
vörur enda í innkaupakerrunni.“ Ofan-
greindar setningar eru úr skýrslu 
Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, um 
langvinna sjúkdóma. 

Með nýrri tækni og breyttum 
lifnaðarháttum hafa ótal nýjar leiðir 
opnast til markaðssetningar. Eftir stutt 
innlit blaðamanns á tveimur íslenskum 
vefsíðum, b2.is og 69.is, sem vitað er að 
eru að mestu heimsóttar af börnum og 
unglingum, var hægt að telja saman-
lagt fimm auglýsingar áfengra drykkja 
auk fjölda skyndibita- og tækjaauglýs-
inga. 

Í aðeins einni áfengisauglýsingunni 
hafði verið haft fyrir því að vitna til 
þess með smáum stöfum í horni að um 
væri að ræða áfengislausa tegund. Í 
annarri var hægt að taka þátt í keppni 
og vinna til peningaverðlauna, í þriðju 
var hægt að spila leiki og horfa á mynd-
bönd þar sem bjórtegund var í aðal-
hlutverki. Í þeirri fjórðu var áfengur 
drykkur auglýstur með skírskotunum 
til kynlífs en í þeirri fimmtu voru 
ýmsar tegundir vinsæls léttvíns kynnt-
ar. 

Margrét María Sigurðardóttir, 
umboðsmaður barna, segir að eitt 
helsta vandamál foreldra sem reyna að 
vera meðvitaðir um markaðsáhrif í 
kringum börn sín vera í gegnum tækni 
sem þeir hafa ekki náð sömu leikni í og 
börn þeirra. Þegar blaðamaður benti 
henni á síðurnar tvær og auglýsingarn-
ar sem þar mátti finna taldi hún víst að 
málið yrði skoðað hið fyrsta og hún 
bendir á að gagnlegt sé fyrir foreldra 
að kvarta við þá fjölmiðla sem leyfa 
óæskilegar auglýsingar eða hafa sam-
band við stofnanir og embætti eins og 
Umboðsmann barna, Talsmann neyt-
enda, Samtök íslenskra auglýsenda eða 
Lýðheilsustöð. 

Fyrr í þessum  mánuði ákváðu fulltrú-
ar Samtaka verslunar og 
þjónustu að reyna að hvetja 
frekar til aukinnar neyslu á 
hollri matvöru og setja frek-
ari mörk við markaðssókn 
sem beinist að börnum. Hug-
myndirnar þóttu ríma mjög 
vel við hugmyndir Gísla 
Tryggvasonar, talsmanns 
neytenda og Margrétar 
Maríu, umboðsmanns barna, 
og samráðsferli er þegar 
farið af stað um málið. 

Árangurinn af því gæti 
verið eftirfarandi: „Að sæl-
gæti og óhollar matvörur 
yrðu fjarlægðar af stöðum 
sem sérstaklega eru áber-
andi fyrir börn,“ segir Gísli. 
Hann vonast til þess að slík-
ar breytingar geti orðið 
strax nú í vetur. Óholl mat-
vara, sem hingað til hefur 
verið við afgreiðslukassana 
eða í augnhæð barnanna, 
gæti því endað á sérstökum 
stað sem foreldrar geta forð-
ast kæri þeir sig ekki um að 
kaupa sætindi þá stundina. 
Suð og tuð barna og foreldra 
gæti því orðið minna áber-
andi í verslunum en áður 
hefur verið. 

„Við viljum samt ekki 
vera sífellt að benda á það 
sem illa fer heldur einnig 
styrkja það jákvæða með því að benda 
á lausnir með því markmiði að aðeins 
hollustumerkjum verði haldið að börn-
um í verslunum. Hitt sé eitthvað sem 
foreldrarnir sjá sjálfir um að taka 
ákvörðun um að kaupa,“ segir Gísli. 
Segir hann nálgunina byggjast á því að 
börn séu ekki fullgildir og jafn sterkir 
neytendur sem og þeirri staðreynd að á 
barnsaldri mótast neysluvenjur mjög.

Gísli telur mun vænlegra til árang-
urs að sjá til þess að þær vörur sem 
þykja uppfylla ákveðin skilyrði til að 
teljast hollar geti fengið hollustustimpil 
heldur en að reyna að láta merkja þær 

vörur sem teljast óhollar sérstaklega. 
„Neikvæð merki myndu skiljanlega 
ekki njóta stuðnings verslana og fram-
leiðenda. Því væri ólíklegt að slíkar 
merkingar yrðu notaðar nema sérstök 
löggjöf kæmi til. Ég tel æskilegra að 
frekar verði notast við leiðbeiningar og 
samkomulag í þessum efnum,“ segir 
Gísli. Hann bendir á að góður hollustu-
stimpill gæti orðið framleiðendum og 
söluaðilum hvatning til að velja frekar 
að framleiða og selja vörur sem upp-
fylltu þau skilyrði sem þyrfti til að fá 
slíka viðurkenningu á vörur sínar. Að 
minnsta kosti ættu foreldrar auðveld-

ara með að velja sjálfir hve-
nær börn þeirra fengju sæt-
indi. 

Jónína Þ. Stefánsdóttir, 
matvælafræðingur hjá 
Umhverfisstofnun, segir að 
verið sé að fara yfir viðmið-
anir um samnorrænt holl-
ustumerki. Slíkt merki telur 
Gísli sérstaklega eftirsókn-
arvert það sem markaður-
inn virðir ekki alltaf landa-
mæri. 

„Við viljum að leik- og grunn-
skólabörn séu frjáls undan 
markaðsáreiti,“ segir Gísli 
og nefnir sem dæmi að 
honum þyki óæskilegt að ung 
börn séu klædd í fatnað 
merktum fyrirtækjum. Þá 
væri best að láta banna allar 
auglýsingar á þeim tíma sem 
barnaefni væri í sjónvarp-
inu. „Það væri hægt að tak-
marka auglýsingarnar, 
þannig að aðeins yrðu aug-
lýstar vörur sem ekki eiga að 
vera óhollar en matið á slíku 
getur verið flókið og því auð-
veldast að banna auglýsingar 
á þeim tíma sem börn eru 
helst fyrir framan skjáinn,“ 
segir Gísli. Meðal þeirra sem 
talsmaður neytenda og 

umboðsmaður barna hafa hitt vegna 
þessara hugmynda eru sjónvarpsstjór-
ar hér á landi. „Viðleitni okkar hefur 
verið að semja við markaðinn. Ef það 
tekst ekki væri þrautalendingin sú að 
fara fram á strangari löggjöf en ég tel 
að samkomulag yrði best til þess fallið 
að ná árangri,“ segir Gísli.

Gísli segir einnig að nauðsynlegt sé að 
setja einhver viðmið fyrir vörur sem 
nota forskeytið „skóla-“ eða annað sem 
vísar helst til ungmenna. Fjöldi mat-
vara ber þetta forskeyti svo sem jógúrt 

og skinka. Slík heiti segir Gísli líkleg til 
að gefa ungum neytendum þá hugmynd 
að um sé að ræða holla vöru sem henti 
börnum. 

Sú er þó ekki raunin þegar innihald 
varanna er athugað. Jógúrtin er mjög 
sykruð og þegar reglur um kjötvörur 
eru skoðaðar kemur í ljós að saltaðar 
og reyktar kjötafurðir sem innihalda 
aðeins um 50 prósent kjöt verða að hafa 
forskeyti, svo sem skóla-. „Þarna leiða 
reglur um innihaldsmerkingar ef til 
vill óbeint til þess að vörur með minna 
næringargildi er haldið að börnum,“ 
segir Gísli.

Framleiðendur og auglýsendur hafa 
því hugsanlega ekki hagsmuni barna 
og fjölskyldna í huga í auglýsingum 
sínum. Það gæti þó breyst til batnaðar 
með nýjum merkingum og takmörkun-
um sem nú eru í deiglunni. Að þeirri 
umræðu hafa ýmsar stofnanir og emb-
ætti komið, á borð við Lýðheilsustöð, 
Umhverfisstofnun, Umboðsmann 
barna, Neytendasamtökin og Talsmann 
neytanda. 

Vissulega má þó verja markaðsvæð-
inguna með ýmsu móti og benda á að 
þegar öllu er á botninn hvolft séu það 
foreldrarnir sem bera ábyrgð á börn-
unum. Á vefsíðu Neytendasamtakanna 

kemur fram að af öllum auglýsingum 
sem sýndar eru í sjónvarpinu á barna-
tíma í Bretlandi eru 40 prósent þeirra 
þeirra matvælaauglýsingar. Það er 
hærra hlutfall en á öðrum tímum sjón-
varpsútsendinga. Þykir þetta til marks 
um að seljendur matvæla viti vel að 
börn ráða miklu um það hvað keypt er. 
Kannanir þar í landi sýna að foreldrar 
telja almennt að þeir beri ábyrgð á því 
að börn þeirra fái hollan mat. Skoðana-
kannanir bresku neytendasamtakanna 
hafa þó sýnt að 70 prósent vilja að rusl-
fæðisauglýsingar verði bannaðar. 

Málið snertir samfélagið allt enda 
ber það hitann og þungann af heilbrigð-
iskerfinu.  Í fréttatilkynningu frá Sam-
tökum verslunar og þjónustu frá því í 
sumar kemur fram að 86 prósent 
dauðsfalla og 77 prósent sjúkdóms-
byrðarinnar í Evrópu árið 2002 mátti 
rekja til sjúkdóma sem draga má úr 
með aukinni hollustu og breyttum lífs-
háttum. Ávinningurinn af því að draga 
úr slíkri neyslu er því ótvíræður, bæði 
fyrir einstaklinga og samfélag. 

„Það er ekki stefnt að því að taka 
ábyrgðina af foreldrum eða fullorðn-
um en ung börn eru ekki fullgildir neyt-
endur og eiga rétt á því að njóta vernd-
ar gegn óhóflegu áreiti, sérstaklega 
þegar um er að ræða vöru sem ekki er 
holl,“ segir Gísli.

Börnin stjórna innkaupunum  
Börn eru ekki fullgildir neytendur en framleiðendur vilja tryggja framtíðarviðskiptavini auk þess sem þeir vita að blessuð börnin 
ráða miklu um hvað endar í innkaupakörfum foreldranna. Karen D. Kjartansdóttir kannaði málið og komst að því að hér á landi 
eru líkur á að sætindi og óhollusta hverfi úr augsýn barna úr verslunum og að hætt verði að auglýsa fyrir og eftir barnatímana. 

Við viljum 
að leik- og 
grunnskóla-
börn séu 
frjáls undan 
markaðs-
áreiti.



Guðmundur Halldór Guðmundsson er 28 ára 
Reykvíkingur sem starfar hjá kappakstursliði 
í Bretlandi, en starfsheiti hans er mótorsport-
verkfræðingur. 

„Vinnan mín gengur út á að sjá til þess að tölvukerfi 
í bílum kappakstursliðsins séu í lagi,“ segir Guð-
mundur, en líkt og flugvélar geyma svartan kassa, 
geyma kappakstursbílar einnig lítið box sem prent-
ar út upplýsingar um virkni vélarinnar, aksturhæfi 
ökumannsins og hegðun bílsins að akstri loknum. 
„Mitt hlutverk er svo að reyna að finna út hvernig 
við komumst hraðar,“ segir hann.

Guðmundur fór upphaflega í vélaverkfræði í 
Háskóla Íslands, en þaðan lá leiðin til Bretlands þar 
sem hann sérhæfði sig í því sem kallast mótorsport-
verkfræði. Hann segist búast við því að eiga eftir að 
starfa aðallega erlendis, en þó geti það breyst ef vel 

gengur með áætlaða kappakstursbraut á Reykja-
nesi.

Liðið sem Guðmundur starfar með kallast Team 
RAC en fyrirtækið sem rekur bílana heitir West 
Surrey Racing og keppnin sem slík kallast British 
touring cars eða BTCC.

„Þeir keppa fyrst og fremst í Bretlandi, en svo er 
tekin ein keppni í Kína í lok tímabilsins. Þessi keppni 
er frábrugðin keppnum á borð við Formúlu 1 og aðrar 
keppnir á efstu stigum, meðal annars vegna þess að 
bílarnir líta allir næstum því út eins og venjulegir 
götubílar, en eru þó með 275 hestafla, tveggja lítra, 
BMW 320FI vél og vega í kringum ellefu hundruð 
kíló,“ segir Guðmundur og bætir því við að draumur-
inn sé að komast í Formúlu 1. „Þó held ég að það sé 
enn langt í það að íslenskt lið keppi á móti af því tagi, 
kannski spurning með hvað verður úr þessum tíu ára 
köppum sem eru á go-kart-brautinni í dag,“ segir 
Guðmundur að lokum.

Vill komast hraðar

VIÐ FJÁRMÖGNUM 
ÞAÐ SEM UPP Á VANTAR! 

Ertu að spá í bílakaup?
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Nýttu þér upplýsingar og reiknivélar á 
www.gf.is eða hafðu samband við ráðgjafa 
okkar í síma 440 4400.

Vesturlandsvegur

Reykjavík

Mosfellsbær

Húsasmiðjan

Nóatún

Toppskórinn

Margt Smátt

Vínlandsleið

Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt

PUMA FUTURE CAT JRVerð áður: 6.990
Stærðir: 31–38



Grænir hugmyndabílar eru 
áberandi á bílasýningunni sem 
fram fer í Frankfurt. 

Gróðurhúsaáhrifanna gætir víða, 
meðal annars á 62. bílasýningunni 
í Frankfurt sem stendur yfir þessa 
dagana. Bílaframleiðendur 
keppast þar við að kynna til sög-
unnar nýjar gerðir af vistvænni 
bílum með nýjum gerðum af 
„grænum“ vélum sem eru knúnar 
af umhverfisvænna eldsneyti og 
orkugjöfum.

Mercedes-Benz reið á vaðið og 
kynnti nýjan hugmyndabíl með 
nýrri Diesotto-vél sem er blanda 
af dísil og bensínvél.

Volkswagen er líklega meistar-
inn á þessu sviði en framleiðand-
inn kynnir hvorki meira né minna 
en sex nýjar gerðir sem nýta 
BlueMotion dísil-tæknina. Þetta 
eru Golf, Golf Plus, Golf Variant, 
Jetta, Touran og Caddy. 

Fleiri framleiðendur taka þátt í 
umhverfisvæna kapphlaupinu svo 
sem Volvo, General Motors og 
margir fleiri.

Vistvænir bílar eru þó ekki það 
eina sem má sjá á sýningunni. Þar 
er einnig úrval lúxus- og sportbíla 
sem ávallt er skemmtilegt að 
skoða.

Frá hugmynd til veruleika

Hekla frumsýnir nýjan Skoda 
Fabia um helgina.

Nýr Skoda Fabia verður frum-
sýndur hjá Heklu um helgina. 
Hresst hefur upp á útlit bílsins 
sem er búinn ríkulegum staðal-
búnaði. Hann er með sex loftpúð-

um, ESP-stöðugleikakerfi, hita í 
sætum, Cruise Control og tengi 
fyrir Ipodinn og margt fleira.
Bíllinn verður kynntur hjá Heklu 
á Laugavegi á laugardag og sunnu-
dag frá klukkan 12.00 til 16.00 og 
hjá söluaðilum Heklu á Selfossi og 
í Reykjanesbæ á laugardag á sama 
tíma.

Nýr Skoda Fabia

Nýr Lexus fáanlegur á næsta ári.

Lexus IS-F árgerð 2008 er gríðar-
lega afkastamikill lúxusfólksbíll 
með fimm lítra V8-vél og skilar 
yfir 400 hestöflum en búist er við 
að bíllinn verði fáanlegur í Evrópu 
á næsta ári. 

Þessi nýja háafkasta-útgáfa af 
hinni vinsælu sportbifreið Lexus 
IS 250 er einstæð í hönnun og mjög 
aflmikil, enda fer bíllinn í 100 kíló-
metra hraða á innan við 4,9 sek-
úndum.

Lúxus Lexus



Þrjátíu og tveir nýir bílar eru 
í forvali Bandalags íslenskra 
bílablaðamanna, BÍBB, um bíl 
ársins 2008.

Bíll ársins 2008 verður valinn af 
bílablaðamönnum hinn 27. októ-
ber en 22. október verður tilkynnt 
um þá tólf bíla sem komast upp 
úr forvali. Alls eru 32 nýir bílar í 
forvali BÍBB um bíl ársins en 

sigurvegarinn hlýtur Stálstýrið.
Bílunum er skipt niður í fjóra

flokka í forvali; smábíla, milli-
stærðarbíla, stærri fjölskyldu-
bíla og lúxusbíla og jeppa/jepp-
linga/pallbíla. Þrettán af þessum 
bílum eru í síðasta flokknum, 
sem vekur nokkra athygli og 
segir til um þá þróun sem hefur 
orðið í átt til meiri jeppavæðingar 
á markaðnum.

Þrír bílar komast upp úr 

hverjum flokki fyrir sig og verða 
gerðar ítarlegar prófanir á þeim 
af dómnefnd BÍBB. Að því loknu 
verður valinn einn sigurvegari í 
hverjum flokki þar sem litið 
verður til aksturseiginleika, 
notkunarsviðs, búnaðar, hönnun-
ar og verðs. 

Þetta er í fjórða sinn sem valið 
fer fram. Árið 2004 varð Volvo 
S40 fyrir valinu, 2005 var það Suz-
uki Swift og árið 2007 Lexus IS.

Bílablaðamenn velja bíl ársins

Vesturlandsdeild 4x4 fer í 
Landmannahelli síðustu helg-
ina í september.

Ferðaklúbburinn 4x4 teygir anga 
sína út um allt land. Vesturlands-
deildin fer í árlega haustferð þar 
sem gist verður í Landmannahelli. 
Lagt verður í hann föstudaginn 28. 
september kl. 17.00. Á laugardags-
morgun verður síðan farið niður 
með Faxasundi og að Botnlanga-
lóni.

Þar ætla ferðamenn að gæða sér 
á nesti, sem hver og einn tekur 

með sjálfur í ferðina.
Í Botnlangalóni er hægt að 

skoða sérkennilega skessukatla og 
fram kemur á heimasíðu félagsins 
að hægt sé að fá upplýsingar um 
katlana á bls. 42 í Hálendisbókinni
sem kom út árið 2004.

Heimleiðin liggur um Faxasund 
eða um Sveinstind og verður sleg-
ið til grillveislu um kvöldið. Á 
sunnudaginn verður farið í Jökul-
gilið við Landmannalaugar ef 
áhugi er fyrir hendi, síðan er hald-
ið heim á leið. Allar nánari upplýs-
ingar er að finna á heimasíðu 
félagsins: www.4x4.is

Haustferð 4x4  
Vesturlandsdeildar

Tillögur um að setja hámarks-
hraðamörk á þýskar hrað-
brautir voru felldar í þinginu. 
Því er hraðinn frjáls áfram.

Græningjar og Vinstri flokkurinn 
í þýska þinginu settu fram tillögur 
um hámarkshraðamörk á þýsku 
hraðbrautirnar. Tillaga Vinstri 
flokksins var að hámarkshraðinn 
yrði 130 kílómetrar á klukkustund 
en Græningjar gengu lengra í tak-
mörkunum og lögðu til 120 kíló-
metra hámarkshraða. Þessar til-
lögur voru báðar felldar af stóru
flokkunum Union, Sósíaldemó-
krötum og Frjálslyndum. Þeir 
telja allar rannsóknir sýna að slys-
um á þýsku hraðbrautunum hafi 
fækkað og að bílarnir séu orðnir 
miklu öruggari en áður og auk 
þess umhverfisvænni.

Þýskur hraði

Ökunám í fjarnámi !!!!
Ekill ökuskóli er eini ökuskólinn á landinu sem býður upp 

á ökunám í fjarnámi.  Þú getur unnið námskeiðin 
í tölvunni heima þegar þér hentar.

Skoðaðu þennan frábæra kost á ekill.is

Námskeið sem hægt er að taka nú þegar eru fyrra námskeið 
til almennra ökuréttinda (Ö1) og bifhjólanámskeið. 
Fleiri námskeið eru væntanleg á næstu mánuðum

Ö2 námskeið / Aukin ökuréttindi / Fyrir lesblinda ofl.

Ekill ökuskóli. Sími 461-7800 www.ekill.is ekill@ekill.is

FDA
Approved
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Vörn gegn bakteríum, 
vírusum og sýklum

Vörn gegn bakteríum, 
vírusum og sýklum

Flensa

Áblástur o.fl.

Kvef

Sveppasýking

Meltingarsýking

Fuglaflensa

Blöðrubólgusýking

Sótthreinsandi
blautklútar

Sótthreinsandi
blautklútar

Heilsársdekk
vetrardekk

Öryggi bílsins
byggist

á góðum
hjólbörðum

Gúmmívinnustofan
SP dekk - Skipholti 35 -105 R
Sími: 553 1055

Heilsársdekk
vetrardekk

Öryggi bílsins
byggist

á góðum
hjólbörðum

Gúmmívinnustofan
SP dekk - Skipholti 35 -105 R
Sími: 553 1055
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Höfuðborg Lettlands, Riga, er skemmtilega blönduð 
heimsborg sem býður upp á fjörugt næturlíf, spennandi 
verslanir og nokkra af bestu veitingastöðum Evrópu.

Gamli bærinn í Riga er afar fallegur og þar má auðveldlega 
auka skilning sinn á sögu landsins í rólegu og þægilegu 
andrúmslofti.  Í Riga er verðlag líka óvenju lágt og því virkilega 
hægt að njóta lífsins til hins ítrasta.

Riga
11. - 14. október

Ferðaskrifstofa

á mann m.v. tvo á hóteli.
Innifalið í verði er fl ug, hótel-
gisting á Radisson SAS Daugava 
og fl ugvallaskattar.

Falleg og spennandi

Skáksveit Salaskóla í Kópa-
vogi er nýkomin úr skákferð 
til Namibíu þar sem Patrekur 
Maron Magnússon sigraði á 
meistaramóti landsins undir 
20 ára aldri.

Þróunarsamvinnustofnun Íslands 
og Kópavogsbær buðu nýverið 
heimsmeistaraliði Salaskóla í 
skólaskák ásamt fararstjórum til 
Namibíu til að vekja athygli á skák. 
Hópurinn dvaldi ytra í tíu daga og 
vann einn íslensku keppendanna, 
Patrekur Maron Magnússon, 
frækinn sigur á meistaramóti 
ungmenna undir 20 ára aldri.

Patrekur var að vonum ánægður 
með sigurinn en svarar af stakri 
hógværð þegar blaðamaður spyr 
hvernig hafi gengið. „Mér gekk 
frekar vel. Vann eitt mót og er 
Namibíumeistari undir 20 ára.“ 
Patreki fannst mótherjarnir standa 
sig vel og telur að þeir gætu orðið 
betri með meiri þjálfun.

Hann var líka í skýjunum með 
ferðina en milli þess sem hópurinn 
tefldi við grunnskólabörn og tók 
þátt í tveimur meistaramótum ung-
menna var farið í safaríferðir, á 
götumarkaði og skólar heimsóttir.

Athyglisverðast þótti þessum 
unga manni þó að sjá alla fátæktina 
og hversu glatt fólk virtist með að 
búa í litlum kofum, sem virtust 
eingöngu samsettir úr bárujárns-
bútum. Það fannst honum lærdóms-
ríkt.

Heimsmeistarar í Namibíu

Ævintýrasmiðjan Eskimós skipuleggur óvissu-
ferðir, uppákomur, árshátíðir og þemapartí. Nú 
hefur hlutverkaleikurinn Morðgáta bæst við 
möguleikana til að gera sér dagamun.

„Morðgáta fer fram undir kvöldverði á einhverjum 
góðum stað. Þetta er þema- og hlutverkaleikur þar 
sem „morð“ er framið og einn gestanna er hinn seki 
en leikurinn gengur út á að finna hver hann er,“ 
segir Herbert McKenzie hjá Eskimós. Hann segir 
hvern og einn veislugest þurfa að setja sig sem best 
inn í hlutverk sitt með framkomu og klæðnaði. 

Ævintýrasmiðjan Eskimós hefur starfað í sjö ár. Í 
boði eru fjórhjólaferðir, klifur og alls kyns 
skemmtilegheit og alltaf er verið að bæta einhverju 
við. En hvernig ber fólk sig að ef það vill fara í 
morðgátuleik? „Fólk tekur sig saman, hvort sem 
það er starfsmannafélag, vinahópur, klúbbur eða 
annar hópur, hringir í okkur og pantar. Þá spyrjum 
við spurninga eins og „hvar viljið þið vera? Úti á 
landi, í bænum, í einkasal eða í heimahúsi? Síðan 
kemur fólk með sínar óskir og við finnum út 
fjöldann, hvernig kynjaskiptingin er, finnum út 
hlutverkin, hver er hvað og allir fá sinn skammt af 
peningum, erfðaskrám, dópi eða hvað það nú er sem 
málið snýst um. Allt þetta fá þátttakendur nokkrum 
dögum fyrir kvöldið, ásamt hlutverkalýsingum, en 
mega ekki bera sig saman á neinn hátt. Svo mæta 
menn í búningum og í hlutverkum og eru ekkert 
þeir sjálfir fyrr en grímurnar falla.“ 

Herbert segir fólk skemmta sér vel yfir því að 
leysa hina flóknu gátu. „Svo þegar leikurinn er 
búinn er líka léttir að komast aftur í sinn gamla 
karakter, sem maður er búinn að vera þessi herrans 
mörgu ár,“ segir hann glaðlega.

Þátttakendur í morðgátunni þurfa að vera að 
lágmarki tólf en hámarkið er í kringum fimmtíu í 
augnablikinu. „Við höfum verið með morðgátuna á 
mjög skemmtilegum stöðum eins og í Kríunesi við 
Elliðavatn og Grímsá í Borgarfirði,“ segir Herbert 

og bætir við: „Skemmtilegast er að hafa þetta 
elegant og flott en ef hópurinn vill hafa hlutina 
einfalda og ódýra er það líka hægt.“

Þegar grímurnar falla 

Ferðamannabólusetningar 
og ráðgjöf

tímapantanir í síma: 535-7700

Læknasetrið Mjódd,      Þönglabakka 1
www.ferdavernd.is       ferdavernd@ferdavernd.is

ferðavernd

Fegursta borg Evrópu

Verð kr. 33.790 – flug & gisting
Flug, gisting, skattar og íslensk fararstjórn. M.v. gistingu í tvíbýli í 
3 nætur á Hotel Ilf með morgunmat. Netverð á mann.
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HÖNNUÐUR

Tinna til bjargar 
náttúrunni

HEIMILIÐ

Hver fermetri 
nýttur

INNLIT

Spessi í aðal-
stólnum

LAUGARDAGUR 22. SEPTEMBER 2007
hús&heimili
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„Ég hélt að ég ætti að taka þátt í 
samsýningu, en svo reyndist þetta 
vera einkasýning inni á Gwangju-
tvíæringnum. Þar hef ég til um-
ráða hundrað fermetra rými, sem 
er óskaplega stórt og miklu stærra 
en ég hef sýnt í áður,“ segir Tinna, 
sem sendi til Suður-Kóreu allt sem 
hún hafði áður skapað sem iðn-
hönnuður.

„Það virtist falla vel í þemað 
sem aðstandendur sýningarinn-
ar völdu mér og er Green, en 
þemu tvíæringsins eru fimm tals-
ins,“ segir Tinna. LIGHT er nafn 
Gwangju-tvíæringsins í ár, þar 
sem hver stafur í nafninu stend-
ur fyrir eitt þema og stafurinn G 
fyrir Green. 

„Í græna þemanu verða hlutir 
sem eiga sér kannski lengri líf-
daga en gengur og ger-
ist í dag. Hugmynd-
in er samlíf manns 
og náttúru. Mað-
urinn hefur arðrænt 
náttúruna á sínum for-
sendum og í nafni uppbygg-
ingar, sem kannski er ástæða þess 
að afturkippur varð í náttúrunni. 
Og án þess að hafa fundið lausnir til 
handa friðsælli og sameiginlegri til-
veru mannkyns við jörðina, horfum 
við fram á óafturkallanlegar ham-
farir af völdum gróðurhúsaáhrifa. 
Hönnun er því afbragðs milligöngu-
maður milli manns og náttúru því 
umhverfisvæn hönnun er ein lausn 
til bjargar náttúrunni,“ segir Tinna 
um sýninguna, sem hefst 5. október 
og stendur til 3. nóvember, en reikn-
að er með 220 þúsund gestum.

Verkin sem Tinna sýnir í Suður-
Kóreu eru Hraunhellur, Króm-
hellur, Vík (geymslukollar), Fluga 
(borð), Samurai (gólfmottur) og 
Table-cloth-table, sem er hennar 
nýjasta verk.

thordis@frettabladid.is

Til bjargar náttúrunni
 Tinnu Gunnarsdóttur iðnhönnuði hefur verið boðið að sýna verk sín á Gwangju-

tvíæringnum í Suður-Kóreu, en sýningin er sú stærsta í Asíu.

Fluga, 2006. 
Garðborð/
garðstóll 
- 40x40x40.

Hraunhellur, 
2004. Íslenskt 
hraun, 40x40.

Krómhellur, 
2004. Íslenskt 
hraun og ál, 
40x40.

Tinna Gunnarsdóttir iðnhönnuður, sem í októberbyrjun fer utan til Suður-Kóreu þar 
sem henni hefur verið boðið að sýna á stærstu hönnunarsýningu Asíu.

MYNDIR/VIGFÚS BJARNASON

Samurai, 2007. 
Gólfmotta 
- gúmmí, 70, 100 
og 130 cm.

Vík, 2005. 
Geymslukollar 
- MDF-plötur og 
ál, 33x33x45 cm.

Samurai, 2007. 
Gólfmotta - 
gúmmí, 70, 100 
og 130 cm.

Forsíðumynd: Gunnar V. Andrésson tók myndina á heimili Spessa ljósmyndara. Útgáfufélag: 365 - 
miðlar ehf, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512-5000 Ritstjórar: Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is 
og Emilía Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is. Auglýsingar: Ámundi Ámundason og Ásta Bjartmarsdóttir 
s. 517-5724 Útlitshönnuður: Kristín Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is. 

Hreinsar loftið
Eyðir lykt
Drepur bakteríur

Bolholti 4
105 Reykjavík
Sími 511 1001 Bolholti 4

105 Reykjavík
Sími 511 1001
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„Við byrjuðum að rífa og henda út 
í mars 2005 og svo var húsið tilbú-
ið níu mánuðum síðar, í desember 
sama ár,“ segir húsfreyjan Ásdís 
en þá var búið að endurnýja allt 
í húsinu, meira að segja heimil-
istæki. „Sonur okkar stóð og las 
leiðbeiningarnar með eldavélinni 
meðan jólasteikin kraumaði í ofn-
inum.“

Þegar ráðist er í endurbæt-
ur á húsnæði fer aldrei allt alveg 
samkvæmt áætlun og oft bætast 
nýjar framkvæmdir við. Þau hjón-
in létu skipta um raf- og pípulagnir, 
hurðir og glugga, einangrun, hita-
kerfi, lýsingu, klæðningu og svo 
framvegis. Í raun var húsið alger-

lega tekið í gegn og reglulega kom 
upp sú staða að ákveðið var að gera 
meira.

Ásdís tekur það fram að í jafn 
umfangsmiklar framkvæmdir 
væri ekki hægt að ráðast nema með 
aðstoð góðra manna og nefnir hún 
húsasmíðameistarann Ólaf Sigur-
jónsson og bróður hans Albert, sem 
ásamt Þórbergi, syni Ólafs, hjálp-
uðu fjölskyldunni að koma húsinu í 
það horf sem það er í. 

Verðlaunahús í Voginum
 Umhverfisráð Kópavogs veitti fyrir nokkru þeim Ásdísi Arnardóttur myndlistarmanni og 

Ágústi Jóel Magnússyni flugstjóra viðurkenningu fyrir endurbætur á húsi sínu að Bjarn-
hólastíg 3. Verðlaunin voru í flokki sem kallast „endurgerð húsnæðis“ og þótti húsið að 
Bjarnhólastíg bera af.

Styrktarbitinn í loftinu var klæddur með gifsi og halógenlýsing sett inn í klæðninguna en þannig mátti slá tvær flugur í einu 
höggi. Eldhúsinnréttingin var keypt hjá Panorama en borðplatan, sem er úr graníti, var keypt hjá Rein. „Þetta er svolítið dýrt, en 
ótrúlega sniðugt og hverrar krónu virði,“ segir Ásdís um slíkar borðplötur.

Nýr kvistur var settur á norðurhlið hússins og við það fékk heimasætan töluvert 
stærra herbergi. Takið eftir sjónvarpstenglinum hátt uppi á vegg við gluggann. 

Eikarstiginn á efri hæðina var smíðaður 
úr einu og sama eikartrénu en Ólafur, 
húsameistari og handverksmaður, tók 
verkið að sér.

Framhald á síðu 6

Út frá borðstofunni er hægt að 
ganga í garðinn þar sem mat-

jurtir vaxa á sumrin. Dyrnar voru 
smíðaðar samkvæmt teikningum 

arkitekts og smíðaðar af Byko.
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„Við fluttum út í sex og hálf-
an mánuð og á meðan unnu þeir 
allan tímann í húsinu, en við telj-
um okkur vera mjög heppin með að 
hafa fengið aðstoð frá þessum góðu 
mönnum því maður leggur heimili 
sitt og tíma að veði,“ segir hún og 
leggur um leið áherslu á að mikil-
vægt sé að ráða iðnaðarmenn í viss 
verk en reyna ekki að taka þau að 
sér sjálf. „Enda hafa þeir sérþekk-
ingu á sínu sviði og nauðsynlegt að 
nýta sér hana ef útkoman á að vera 
góð.“

Það má með sanni segja að vel 
hafi tekist til í þeirra tilfelli því út-
koman á húsinu við Bjarnhólastíg 
er vissulega góð.

margret@frettabladid.is

Framhald af síðu 4

„Þegar ég flutti heim frá Kaupmannahöfn árið 1981 fékk ég að 
búa hjá vini mínum sem bjó á Nýja Garði. Hann var líka nýflutt-
ur frá Kaupmannahöfn og fór í háskólann. Síðan fannst honum 
svo leiðinlegt í skólanum að hann flutti aftur út og ég fékk her-
bergið hans. Fólk hélt að ég væri orðinn rosalegur spekingur í 
einhverjum eldflaugafræðum í háskólanum en ég var nú bara að 
vinna á barnaheimili,“ segir Sigurþór Hallbjörnsson ljósmynd-
ari, sem í daglegu tali er kallaður Spessi.

Hann var þá nýlega byrjaður að mynda og hafði fengið sína 
fyrstu almennilegu myndavél. Einn daginn þegar Spessi kom út 
af stúdentagörðunum stóð þar fallegur rauður hægindastóll og 
síðan hafa þeir fylgst að, Spessi og stóllinn.

„Stóllinn er íslensk framleiðsla og hafði verið á ganginum á 
Nýja Garði. Honum hafði verið skipt út fyrir einhver rosalega 
ljót húsgögn og átti að henda. Hann var með einhverju rauðleitu
tauáklæði en ég lét bólstra hann upp á nýtt með rauðu leður-
áklæði,“ segir Spessi, sem hefur flutt með stólinn um átta sinn-
um.

„Hann hefur verið með mér úti á Granda, á Grettisgötunni, í 
Kópavogi og núna á Barónsstíg. Þetta er eini hægindastóllinn á 
heimilinu og þarna les ég oft blöðin. Þetta er aðalstóllinn,“ segir 
Spessi, sem segir ósennilegt að Barónsstígur sé endastöð stóls-
ins. rh@frettabladid.is

Þetta er aðalstóllinn 
á heimilinu

Rauði stóllinn sem háskólinn ætlaði að henda er sígild íslensk hönnun sem 
Spessi lét bólstra upp á nýtt með rauðu leðri. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Garðurinn er ekki síður fallegur og er þar að finna fjölda runna og blómleg blómabeð.

Húsið fyrir breytingar en það var allt 
tekið í gegn. Skipt um raf- og pípu-
lagnir, hurðir og glugga, einangrun, 
hitakerfi, lýsingu, klæðningu og svo 
framvegis.

Það er óneitanlega rómantískt þetta 
fallega timburhús sem „endurfæddist“ 

í desember  2005.

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir
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[Iðnó]

HÉR OG NÚ eftir Sokkabandið.
Í samstarfi við LR. Leikstjóri Jón Páll Eyjólfsson
Frumsýnt í lok október 2007

EIN SAGA ER GEYMD
eftir Guðrúnu Ásmundsdóttur. Leikstjóri Sigrún Edda Björnsdóttir

Í samstarfi við Annað svið

Frumsýnt í haust

HEIÐUR eftir Joanna Murray-Smith.

Frumsýnt 12. janúar

INTAKE eftir Lars Petterson. Í samstarfi við Austurbæ.
Leikstjóri Agnar Jón Egilsson
Frumsýnt 10. nóvember 2007 

ÓÞELLÓ, DESDEMÓNA OG JAGÓ
eftir William Shakespeare. Í samstarfi við LR og ÍD. 
Leikstjóri og höfundur leikgerðar Gunnar I. Gunnsteinsson
Frumsýnt 19. janúar 2008 

KILLER JOE eftir Tracy Letts. 
Í samstarfi við LR. Leikstjóri Stefán Baldursson

Sýningar hefjast að nýju í september 2007

FAUSTeftir Gísla Örn Garðarsson, Níck Cave og Carlo Grosse. 

Leikstjóri Gísli Örn Garðarsson
Frumsýnt vorið 2008

Til SAMMANS eftir Lucas Moodyson. 
Leikstjóri Gísli Örn Garðarsson
Heimsfrumsýnt í desember á Íslandi 

HAMSKIPTIN eftir Franz Kafka.

Í leikgerð Gísla Arnar Garðars. og David Farr. Í samv. við Lyric Hammersmith 
og Þjóðleikhúsið. Leikstjórar Gísli Örn Garðarsson og David Farr.
Sýnt á stóra sviði Þjóðleikhússins

ÁST eftir Gísla Örn Garðarsson og Víking Kristjárnsson. 
Í samstarfi við LR. Leikstjóri Gísli Örn Garðarsson
Sýnt á Nýja sviði Borgarleikhússins veturinn 

Einnig mun Vesturport sýna Súperstar í samstarfi
við LR og Dubbeldusch í samstarfi við LA.

Barnaleikhús

Hefðbundnar sýningar

Dans og dansleikhús

ÉG Á MIG SJÁLF eftir Gunnar I. Gunnsteinsson
og leikhópinn. Leikstjóri Margrét Pétursdóttir
Farandsýning í skóla og á vinnustaði

RISARÓFAN eftir Ivica Tichá. Leikstjóri Jan Fiurasek
Farandsýning í skóla og leikskóla

MYNDATAKANeftir leikhópinn

Farandsýning

JÓLASVEINAR GRÝLUSYNIR
eftir Elfar Loga Hannesson og Soffíu Vagnsdóttur. Leikstjóri Soffía Vagnsd.
Farandsýning frá og með nóvember 2007 

SKRÍMSLI eftir Pétur Eggerz. Leikstjóri Pétur Eggerz 
Farandsýning

DIMMALIMM eftir Elfar Loga Hannesson og
Sigurþór A. Heimisson. Leikstjóri Sigurþór A. Heimisson

Farandsýning

GÍSLI SÚRSSON eftir Elfar Loga Hannesson 
og Jón Stefán Kristjánsson. Leikstjóri Jón Stefán Kristjánsson

Farandsýning

HVAR ER STEKKJARSTAUR eftir Pétur Eggerz.
Leikstjóri Pétur Eggerz

Ferðasýning, einnig sýnd í Möguleikhúsinu við Hlemm

HÖLL ÆVINTÝRANNA eftir Bjarna Ingvarsson. 
Leikstjóri Sigurður Sigurjónsson

Ferðasýning, einnig sýnd í Möguleikúsinu við Hlemm.

LANDIÐ VIFRA byggt á barnaljóðum Þórarins Eldjárns.
 Leikstjóri Ágústa Skúladóttir
Ferðasýning, einnig sýnd í Möguleikhúsinu við Hlemm

LANGAFI PRAKKARI leikrit eftir Pétur Eggerz
byggt á sögum Sigrúnar Eldjárn. Leiksktjóri Pétur Eggerz

Ferðasýning, einnig sýnd í Möguleikhúsinu við Hlemm

SMIÐUR JÓLASVEINANNA eftir Pétur Eggerz. 
Leikstjóri Pétur Eggerz

Ferðasýning, einnig sýnd í Möguleikhúsinu við Hlemm

SÆMUNDUR FRÓÐI  í leikgerð Péturs Eggerz
Leikstjóri  Þórhallur Sigurðsson

Ferðasýning, einnig sýnd í Möguleikhúsinu við Hlemm

AÐVENTA eftir Gunnar Gunnarsson. Leikstjóri Alda Arnardóttir

Frumsýnt í mars 2008
Ferðasýning, einnig sýnd í Möguleikhúsinu við Hlemm

UNGLINGAMAÐURINN eftir Þorvald Þorsteinsson.
Leikstjóri Sigrún Sól Ólafsdóttir.
Frumsýnt 19 september 2007. 

BÓLU-HJÁLMAR eftir Ármann Guðmundsson,
Snæbjörn Ragnarsson, Sævar Sigurgeirsson og Þorgeir Tryggvason.
Leikstjóri Ágústa Skúladóttir.
Frumsýnt í mars 2008

ELDFÆRIN eftir H.C.Andersen í leikgerð leikhópsins.
Leikstjóri Margrét Kaaber.
Frumsýnt í haust 

JÓLIN HENNAR JÓRU eftir Eggert Kaaber og Katrínu 
Þorkelsdóttir. Leikstjóri Sigurþór Albert Heimisson.
Ferðasýning fyrir leik og grunnskóla.

HRAFNKELSSAGA FREYSGOÐA 
eftir Valgeir Skagfjörð. Leikstjóri Valgeir Skagfjörð.

Ferðasýning fyrir grunn og framhaldsskóla.

SPOR eftir Karólínu Eiríksdóttur og Messíönu Tómasdóttur 
Leikstjóri Messíana Tómasdóttir

Sýnt fyrir skóla og leikskóla á Stór-Reykjavíkursvæðinu 

EGLA Í NÝJUM SPEGLI eftir Snorra Sturluson
í leikgerð Hallveigar Thorlacius og Þórhalls Sigurðssonar.
Leikstjóri Þórhallur Sigurðsson 
Ferðasýning

MJALLHVÍTeftir Helgu Arnalds. Leikstjóri Þórhallur Sigurðsson 

Ferðasýning fyrir leik - og grunnskólar 

JÓLALEIKUR eftir Helgu Arnalds. Leikstjóri Ása Hlín Svavarsd.

SKOPPA OG SKRÍTLA Í SÖNG-LEIK
eftir Hrefnu Hallgrímsdóttur. Leikstjóri Þórhallur Sigurðsson

Frumsýning vorið 2008.

SKOPPA OG SKRÍTLA
eftir Hrefnu Hallgrímsdóttur og leikhópurinn. Leikstjóri Þórhallur Sigurðsson

Sýnt í Togo í Afríku 25. sept - 3. október
New York 20. október -  5. nóvember.

[Fimbulvetur]

[Draumasmiðjan]

[Skámáni]

[Vesturport]

[Sokkabandið]

[Draumasmiðjan]

[Kómedíuleikhúsið]

[Möguleikhúsið]

[Stoppleikhópurinn]

[Strengjaleikhúsið]

[Sögusvuntan]

[10 fingur]

Hedda Gabler Eftir Henrik Ibsen

Frumsýnt í Tjarnarbíó í nóvember  2007

[Fjalakötturinn]

LANGBRÓK (1999)
Eftir Láru Stefánsdóttur
Dansari og danshöfundur Lára Stefánsdóttir                               

Sýnt í Reykjavík og Berlín

JÓI
Eftir Láru Stefánsdóttur

Sýnt í Reykjavík og Berlín

G.DUO
Eftir Láru Stefánsdóttur og Vicente Sancho
Leikstjóri Vicente Sancho 

Sýnt í nóvember 2007 í Reykjavík

NUNNUKABARETT
Eftir Hrafnhildi Hagalín, Ástrósu Gunnarsdóttur og Láru Stefánsdóttur
Danshöfundur Ástrós Gunnarsdóttir, Lára Stefánsdóttir

Sýnt í apríl – maí 2008

PACKED UP AND POSTED PANIC
Eftir Margréti Söru Guðjónsdóttur, Sveinbjörgu Þórhallsdóttur, 
Jared Gradinger og Grétu Maríu Bergsdóttur

Sýnt í apríl – maí 2008

DEAD MEAT
Eftir: Margréti Söra Guðjónsdóttur og Knut Berger

Sýnt á Nútímadanshátíð í Reykjavík, 
Le Grand Traverse hátíðin í Bordeaux, 
Ballhaus Ost Berlín
í apríl – maí 2008

[Pars Pro Toto]

[Panic Productions]

[SKOPP]

ABBABABB eftir Dr. Gunna. Hafnarfjarðarleikhúsið
í samstarfi við Á senunni. Leikstjóri María Reyndal
Sýningar hefjast aftur í september 2007 

SVARTUR FUGL eftir David Harrower.
Hafnarfjarðarleikhúsið í samstarfi við Kvennfélagið Garp. 
Leikstjóri Graeme Maley 
Frumsýnt 5. október 2007 

ÆVINTÝRIÐ UM AUGASTEIN
eftir Felix Bergsson. Í samvinnu við Á senunni.
Leikstjóri Kolbrún Halldórsdóttir

Sýnt í Hafnafjarðarleikhúsinu í desember 2007

KÁRI OG HALLA eftir Hávar Sigurjónsson. 
Leikstjóri Hilmar Jónsson

Leikstjóri Björn Gunnlaugsson

Frumsýnt í janúar 2008

[Hafnarfjarðarleikhúsið]

MAMMA Hafnarfjarðarleikhúsið í samstarfi við hópinn Opið út

Frumsýnt í mars 2008

FJALLIÐ eftir Jón Atla Jónasson

vetur 2007-2008



TILBO‹     159.990

TILBO‹     399.990

TILBO‹     89.990 VER‹      99.990
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ      119.990

VERÐ      219.990VERÐ      139.990

FLÖT LCD

JVC LT26A61SV
26" HD LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP me› Progressive Scan, 
1366x768 punkta upplausn og 1000:1 skerpu, 500cd/m2 
birtu, 7ms svartíma, HD Ready, 20w Nicam stereó hljó›kerfi, 
textavarpi, 2 Scart (me› RGB), SVHS, CVBS, Component og PC
tengi (DVI), bor›standi, heyrnartólstengi og fjarst‡ringu.

JVC LT32A80ZU
32" LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausn, 
DynaPix myndtækni, HD Ready, 1.200:1 skerpu, fullkomnum 
litstýringum, 24w Nicam Stereó hljóðkerfi með 3D Cinema Sound, 2 
Scart (með RGB), 2 HDMI, Component, CVBS og heyrnartólstengi, 
textavarpi og fjarstýringu.

JVC LT32G80BU
32" LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausn, 
DynaPix Plus myndtækni, HD Ready, 1.200:1 skerpu, Black Level 
Correction og Digital Comb Filter, fullkomnum litstýringum, 20w
RMS MaxxBass hljóðkerfi, 2 Scart (með RGB), 2 HDMI, Component, 
CVBS og heyrnartólstengi, 

JVC LT42P80BU
42" HD LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta 
upplausn, DynaPix HD myndtækni, 100 Hz Clear Motion Drive, HD 
Ready, 1.500:1 skerpu, fullkomnum litstýringum, 20w RMS MaxxAudio 
Nicam Stereó hljóðkerfi, 2 Scart (með RGB), 2 HDMI, Component, 
SVHS, CVBS og heyrnartólstengi, textavarpi og fjarstýringu.

JVC LT42A80ZU
42" HD LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausn, 
DynaPix HD myndtækni, 100 Hz Clear Motion Drive, HD Ready, 1.500:1
skerpu, fullkomnum litstýringum, 20w RMS MaxxAudio Nicam Stereó
hljóðkerfi, 2 Scart (með RGB), 2 HDMI, Component, SVHS, CVBS og
heyrnartólstengi, textavarpi og fjarstýringu.

JVC LT37R71SV
37” LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með1366x768 punkta upplausn,
DynaPix HD D.I.S.T. myndtækni, HD Ready, 1.200:1 skerpu, Super DigiPure 
og Digital Comb Filter, fullkomnum litstýringum, 20w RMS, BBE Nicam 
Stereó hljóðkerfi, 2 Scart (með RGB), HDMI, Component, SVHS, CVBS og 
heyrnartólstengi, VGA tengi (styður VGA og XGA), textavarpi og fjarstýringu.

JVC LT46Z70
46" FUll HD LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1920x1080 
punkta upplausn, DynaPix HD D.I.S.T. myndtækni, HD Ready, 
1.200:1 skerpu, fullkomnum litstýringum, 20w RMS Nicam 
Stereó hljóðkerfi með MaxxBass, 2 Scart (með RGB), 2 HDMI, 
Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi, VGA tengi (styður 
VGA og XGA), textavarpi og fjarstýringu.

VEGGFESTINGAR



UMBO‹SMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆ‹I‹: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljóms‡n, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIR‹IR: Kaupfélag Steingrímsfjar›ar, Drangsnesi. Samkaup, Ísafir›i.
NOR‹URLAND: KF Steingrímsfjar›ar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfir›ingabú›, Sau›árkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstö›um. Kauptún, Vopnafir›i. KF Héra›sbúa, Sey›isfir›i.
Sparkaup, Fáskrú›sfir›i. Martölvan, Höfn Hornafir›i. SU‹URLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Rás, fiorlákshöfn. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tölvuspítalinn, Grindavík. Rafeindatækni, Keflavík. Hagkaup, Njar›vík. Raflagnavinnustofa Sigur›ar Ingvarssonar, Gar›i.

1971 - 2007 www.sm.is

KORT

MYNDATÖKUVÉLAR
JVC GZMG47
Örsmá Digital Media TÖKUVÉL me› 20GB hör›um diski (allt a› 25 tíma upptaka) og 
innbygg›ri kyrrmyndavél, 1/5” upptökuflögu me› 1.33 MegaPixel upplausn, 2,7” LCD 
skjá, F1.2 linsu, tekur Secure Digital kort, 15x Optical Zoom og 700x Digital Zoom, 
Dolby Digital hljó›upptöku og USB 2.0. 
Everio Share Station fylgir.
Tekur SecureDigital kort. 

VER‹      25.990VER‹      22.990

VER‹      59.990VER‹      39.990

VER‹      17.990 VER‹      21.990

VER‹      32.990

VER‹      54.990

OLYMPUS FE190
Digital MYNDAVÉL me› 6 milljón punkta upplausn, 
3x Optical Zoom og 4x Digital Zoom, 6.3 - 18.9mm 
linsu (35mm samb.: 38 - 114mm), 2,5” LCD skjá, 
hreyfimyndatöku, 3 myndstær›um, 22Mb innra minni 
og USB tengingu vi› tölvu. Tekur xD kort.

OLYMPUS FE240
Digital MYNDAVÉL me› 7.1 milljóna punkta upplausn,
5x Optical Zoom og 4x Digital, 6.4 - 32mm linsu, 2,5” 
LCD skjá, Autofocus og Auto White Balance, Auto 
Exposure, hreyfimyndatöku me› hljó›i, hristivörn, 3 
myndstær›ir, Auto Flass og Red Eye Reduction, USB 
tengingu og 20 Mb minni. Tekur xD kort.

OLYMPUS MJU1000
Digital MYNDAVÉL me› 10 milljón punkta upplausn, 3x
Optical Zoom og 5x Digital Zoom, 7.4 - 22.2mm linsu 
(35mm samb.: 35 - 105mm), 2,5” LCD Skjár (230.000 
pixlar), frábær vi› öll birtuskilyr›i, hreyfimyndataka me› 
hljó›i, USB tengingu vi› tölvu, 28,5Mb innbygg›u minni. 
Tekur xD kort. 1Gb xD kort fylgir.

OLYMPUS FE250 
Digital MYNDAVÉL me› 8 milljóna punkta upplausn, 
3x Optical Zoom og 4x Digital, 7.4 - 22.2mm, 2,5” 
LCD skjá, Dual Image Stabilization hristivörn, hreyfi-
myndatöku me› hljó›i, 3 myndstær›um, Auto Flass 
og Red Eye Reduction, USB tengingu og 20 Mb 
minni. Tekur xD kort.

OLYMPUS MJU760
Digital MYNDAVÉL me› 7.1 milljóna punkta 
upplausn,3x Optical Zoom og 5x Digital, 6.5 - 
19.5mm, 2,5” LCD skjá, Dual Image Stabilization 
hristivörn, hreyfimyndatöku me› hljó›i, 8 mynd-
stær›um, Auto Flass og Red Eye Reduction, USB
tengingu og 18 Mb minni. Tekur xD kort.

OLYMPUS E330KIT
Digital SLR MYNDAVÉL með 7.5 milljónir punkta 
upplausn, Live Preview, 3x Optical Zoom og 3x 
Digital Zoom, 14 - 45mm linsu, Autofocus og Auto 
White Balance, Auto Exposure og þremur Manual 
stillingum, 6 myndstærðum, 19 Picture Modes, 
tímarofa og USB. Notar CompactFlash og xD kort.

OLYMPUS SP550UZ
Digital MYNDAVÉL með 7.1 milljónir punkta upplausn, 18x 
Optical Zoom og 5.6x Digital Zoom, 4,7 - 84,2mm linsu,
2,5" LCD skjá, Autofocus og Auto White Balance, Auto 
Exposure og þemur Manual stillingum, hreyfimyndatöku með 
hljóði, níu myndstærum, 23 Scene Modes, tímarofi, 20MB 
innbyggðu minni og USB tenginu við tölvu. Tekur xD kort.

TUTTUGUÞÚSUND
KRÓNA AFSLÁTTUR

20GB
HAR‹UR
DISKUR

6
MEGA
PIXELA

SKRIFAR BEINT Á DVD DISKA

Everio Share Station

Everio

6
MEGA
PIXELA

8
MEGA
PIXELA

7.5
MEGA
PIXELA

10
MEGA
PIXELA

7.1
MEGA
PIXELA

7.1
MEGA
PIXELA

7.1
MEGA
PIXELA

6
E
X

VER‹      26.990

OLYMPUS MJU780
Digital MYNDAVÉL me› 7,1 milljón punkta upplausn, 5x 
Optical Zoom og 5.6x Digital Zoom, 6.4 - 32mm linsu 
(35mm samb.: 36 - 180mm), 2,5” LCD skjá (215.000 
pixlar) frábær vi› öll birtuskilyr›i, hreyfimyndatöku me› 
hljó›i, USB tengingu vi› tölvu, 15Mb innbygg›u minni. 
Tekur xD kort. Fæst í blá e›a silfurlit.

7.1
MEGA
PIXELA

7
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X
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JVC GZMG575
Digital TÖKUVÉL með 40GB hörðum diski (u.þ.b. 50 klst.), 5 MegaPixel 
1/2.5" myndflögum, 2,7" LCD breiðskjá, 10x Optical Zoom og 300x
Digital Zoom, innbyggðri 5 MegaPixel kyrrmyndavél, inngangi fyrir 
míkrafón, Dolby Digital, flassi, titringsdeyfi, USB 2.0 og DV/i.link/
firewire (Everio vagga). Tekur SecureDigital kort.

40GB
HAR‹UR
DISKUR

5
MEGA
PIXELA

5
E
X

VER‹      109.990

JVC GZMC255
Ótrúlega Nett Digital Media
TÖKUVÉL me› 30GB hör›um 
diski (allt a› 37.5 tíma upptaka) og innbygg›ri kyrrmyndavél, 1/3,9" 
upptökuflögu me› 2.2 MegaPixel upplausn, 2,7” LCD skjá, F1.2 
linsu, tekur SecureDigital kort, 10x Optical Zoom og 300x Digital 
Zoom, Dolby Digital hljó›upptöku og USB 2.0. Tekur Secure Digital 
kort. Everio Docking Station fylgir.

30GB
HAR‹UR
DISKUR

2.2
MEGA
PIXELA

2
M
P

VER‹      69.990

JVC GZMG57
Ótrúlega Nett Digital Media TÖKUVÉL me› 30GB hör›um diski (allt 
a› 37.5 tíma upptaka) og innbygg›ri kyrrmyndavél, 1/5” upptökuflögu 
me› 1.33 MegaPixel upplausn, 2,7” LCD skjá, F1.2 linsu, tekur 
SecureDigital kort, 15x Optical Zoom og 700x Digital Zoom, Dolby 
Digital hljó›upptöku og USB 2.0. Tekur SecureDigital kort.

30GB
HAR‹UR
DISKUR

1.33
MEGA
PIXELA

1
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P

VER‹      64.990
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 SNYRTILEGIR VASKAR 
Til að halda vöskum í eldhúsi 
og baðherbergjum snyrtilegum 
getur verið sniðugt að fá sér litla 
og sæta bakka undir smáhluti. 
Hægt er að finna ýmiss konar 
bakka í húsbúnaðarverslunum 
og smávörubúðum. Hins vegar 
getur líka verið skemmtilegt að 
finna gamla og sérstaka bakka á 
antíksölum eða í Góða hirðinum 
og Kolaportinu. Svona bakkar og 
undirskálar geta verið tilvalin til að 
geyma í sápur, svampa, bursta, uppþvottalög og aðra smáhluti sem 
þurfa að vera innan seilingar. Stundum geta bakkarnir verið ætlaðir 
til annarra nota, til dæmis undir mat, en þá er um að gera að hugsa 
út fyrir kassann og sjá nýtt notagildi í hlutunum.

skipulag

FYRIRTÆKIÐ 
FROMENTAL á Bretlandi 
var stofnað árið 2005 með það 
háleita markmið að leiðarljósi 
að framleiða fallegasta vegg-
fóður í heimi. Í dag sérhæfir 
það sig í handmáluðu og hand-
saumuðu veggfóðri. Meðal 
annars framleiðir það veggfóður 
í barnaherbergi eins og þau 
sem hér sjást og kallast „í 
hringekjunni“. Þannig geta börnin 
sökkt sér niður í draumaheim 
tívolísins meðan þau sofna.

FEGURÐ OG NOTAGILDI  Allar vörur með hinu 
virta merki Georg Jensen eiga það sameiginlegt að 
vera klassísk hönnun sem stenst tímans tönn. Lauf-
blaðið er dæmi um slíkt en þessi skál var hönnuð 
af Helle Damgaard, innblásin af stórum, sveigðum 
magnólíulaufblöðum. Skálin er úr ryðfríu stáli og fæst í 
þremur stærðum. Einnig er hægt að kaupa sett með 
öllum þremur stærðunum. Þessar skálar eru 
einstaklega stílhreinar og fallegar. Auk þess 
er tilvalið að bera fram 
ýmiss konar nasl og 
rétti í þeim. 

veggfóður
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1. Beddinge-svefnsófi frá Ikea. Kostar 33.900 til 43.900 krónur 
eftir því hvort hann er með svampdýnu eða springdýnu. Hægt er 
að fá alls konar áklæði í ýmsum litum. Flottur sófi sem verður 
að virkilega góðu rúmi með springdýnu.

2. Jane-eldhúsborð frá Húsgagnahöll-
inni. Kostar 24.980 krónur. Fallegt hnotu-
brúnt borð sem tekur lítð pláss en má 
draga fram og stækka ef gestir koma. Líka 
hægt að nota sem skrifborð.

3. Magis Folding Air-
klappstóll frá Epal. Kost-
ar 11.260 krónur. Í lítilli íbúð 
getur verið gott að eiga nokkra aukastóla 
sem taka lítið pláss en hægt er að draga 
fram þegar þörf er á fleiri sætum. Fáan-
legur í ýmsum litum. 

4. Kubus-hilla á hjólum frá Hús-
gagnahöllinni. Kostar 47.960 án 
skápahurða. Opin báðum megin og 
getur til dæmis verið tilvalin sem 
skilrúm sem hægt er að færa 
til og frá eftir þörfum. Þessi 
er hnotubrún en hægt er að 
fá hilluna í fleiri litum og 
ýmsum stærðum.

5. Chess-skóskápur frá Húsgagna-
höllinni. Kostar 14.980 krónur. Mjög 
fyrirferðarlítill og getur komið sér vel þar sem forstofan er lítil eða engin 
og rúmar fjölmörg skópör sem taka þá ekki gólfpláss. Einnig til í rauðu.

6. Box-svefnpulla frá BoConcept. Kostar 50.000 krónur með röndóttu 
áklæði. Mjög sniðugt gestarúm sem er brotið saman í þrennt í fallega pullu í 
stofuna. Fáanleg með alls konar áklæði.

emilia@frettabladid.is 

Hver fermetri nýttur
 Lítil heimili geta verið alveg jafn falleg og notaleg og stór en stundum þarf að skipu-

leggja þau betur. Hver hlutur þarf að eiga sinn stað og ef stofa, eldhús og svefnherbergi er 
kannski allt í einu rými getur verið nauðsynlegt að hægt sé að færa til húsgögn þegar þörf 
er á, bæta við stólum og stækka borð þegar gestir koma og breyta sófa í rúm þegar kvöldar. 
Mikið er til af sniðugum lausnum fyrir þá sem búa þröngt og hér má sjá nokkrar þeirra.

1

2

3
4

5

6

Tröppur og stigar

Iðnaðartröppur

Tunguháls 15
sími: 564 6070
www.kvarnir.is

Hinar vinsælu 
dönsku bókahillur 

komnar aftur
Tekk - Kirsuberja - Hlynur

Hringið og biðjið um mynda- og verðlista

Efnalaugin Björg
Gæðahreinsun
Góð þjónusta
Þekking

Opið: mán-fim 8:00 - 18:00
föst 8:00 - 19:00
laugardaga 10:00 - 13:00
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Sveitasetur í 
nánd við þéttbýli

Í 2,5 km fjarlægð frá Selfossi í suðvesturátt býðst 
nú áhugaverður valkostur fyrir þá sem kjósa að
búa í sérbýlum við ró og næði.
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Lóðir - möguleikar
Arkitektastofan ARKITEÓ hefur unnið hugmyndavinnu
í samstarfi við Byggðarhorn.
Niðurstaða þeirrar vinnu er framandi og glæsileg 
í senn. Nánari upplýsingar, vinsamlegast hafið 
samband við ARKITEO www.arkiteo.is og netfang
arkiteo@arkiteo.is eða söluaðila Byggðarhorns.is

Sveitarfélagið Árborg mun sjá um alla almenna þjónustu
við Byggðarhorn á sama hátt og aðra skipulagða byggð 
í sveitarfélaginu. Þar á meðal er skólaakstur, sorphirða,
vatsnveita, hitaveita, viðhald vega, snjómokstur, tæming
rotþróa ásamt annarri þjónustu og gæslu samkvæmt
samþykktum sveitarfélagsins. Á Selfossi eru bæði grunn-
skólar og Fjölbrautaskóli Suðurlands. Þar er einnig heil-
brigðisþjónusta. Sjá nánar undir www.arborg.is Vatns-
veita Árborgar hefur umsjón með hönnun, lagningu og
rekstri vatnsveitu á svæðinu. Selfossveitur annast hönnun,
lagningu og rekstur hitaveitu að Byggðarhorni.

Atvinnusvæði höfuðborgarsvæðissins hefur á 
síðustu árum teygt út anga sína og á síðastliðnum 

árum hefur suðurlandið verið fjölsótt 
sem byggðarlag.

FASTEIGNASÖLURNAR
VEITA ALLAR UPPLÝSINGAR

26

BYGGÐARHORN

F= 6.4ha

F= 7.4ha

F= 7.7ha

F= 7.5ha

F= 7.7ha

F= 7.2ha

F= 7.5ha

F= 7.9ha

F= 6.9ha
F= 6.7ha

F= 7.3ha

F= 7.2ha

F= 7.3ha

F= 1.9ha

F= 1.8ha

F= 3.6ha

F= 3.8ha
F= 4.0ha

F= 3.4haF= 3.6ha

F= 3.9ha

F= 3.9ha

F= 7.9ha

F= 3.6ha

F= 3.1ha

F= 10.9ha
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„Það er erfitt að finna jafnvægi milli þess 
að hanna list og hluti með gott notagildi,“ 
segir Nicolette Brunklaus, sem stofnaði 
hönnunarfyrirtækið Brunklaus Amster-
dam árið 1998. „Innblástur minn fæ ég 
frá myndmáli, umhverfi og sögum sem 
mig langar að koma á framfæri. Þegar 
hugmyndin er sprottin leita ég að formum 
og efnum,“ segir Nicolette, sem segir 
mikilvægt að hönnun grípi augað. Gæði 
hlutanna séu mikilvæg en ekki síður að þeir 
hafi listrænt gildi og lífgi upp á rými. „Ég 

reyni að hafa verk mín 
persónuleg í stað þess 
að höfða til víðs hóps,“ 
segir Nicolette, sem í 
upphafi seldi hönnun 
sína eftir pöntunum í 
pósti. Fyrirtækinu hefur 
á tæpum tíu árum vaxið 
fiskur um hrygg og selur 
nú framleiðsluna í heild-
sölu bæði innanlands og 
utan.

Meðal viðskiptavina 
Brunklaus eru Rock-
well Group í New 
York, Gap, Heineken, 
Globus, Maze London 
og Cibone í Tókyó.

Viðkvæmt jafnvægi listar og notagildis
 Nicolette Brunklaus hannar persónulega muni sem eru bæði nytsamlegir og listrænir.

Nicolette Brunklaus segir mikilvægt að hönnun grípi 
augað.
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KERTO LÍMTRÉ 

KERTO LÍMTRÉ býður upp á ýmsa möguleika.
KERTO LÍMTRÉ er frá Finnlandi og hefur verið á markaði á Íslandi frá árinu 1981.

KERTO LÍMTRÉ er það hagkvæmasta og besta sem notað er sem burðarbitar.

KERTO LÍMTRÉ getur sparað verulega fjármuni í burðarvirki þar sem 
þaksperrur fara yfir 5 metra í lengd,  þá er notað KERTO LÍMTRÉ í stað 

hefðbundinna þaksperra og losnað við burðarbita og súlur.

Einnig er KERTO notað í milliveggjastoðir.

KERTO LÍMTRÉ, eitt það besta í tré, til nýbygginga og viðhalds.

TM MOSFELL EHF   •   HOLTSBÚÐ 93   •   SÍMI 566 6606   •   FAX 566 6619   •   MOSFELL@MOSFELL.IS  •  WWW.MOSFELL.IS

Finnsk gæðavara

Létt og meðfærileg

Hátt brunaþol

Hæð eftir óskum

Lengd allt að 23 m.

Alltaf til á lager

16% meira eldþol

20% meira brotþol

Finnsk gæðavara

Létt og meðfærileg

Hátt brunaþol

Hæð eftir óskum

Lengd allt að 23 m.

Alltaf til á lager

16% meira eldþol

20% meira brotþol

Söluaðilar um allt land 
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– Mest lesið
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TILKYNNINGAR

Norðurbrú 2, íbúð 101 – Opið hús 
Til sölu eða leigu

Fr
um

Glæsileg 116,7 fm. 3ja herbergja íbúð í húsi byggðu
2004. Eignin skiptist í anddyri, stofu, borðstofu, eldhús
– stáltæki, eyja og háfur -, baðherbergi, barnaherbergi,
svefnherbergi, þvottahús. Eikarparket á gólfum, flísar á
baði. Sérstæði í sameiginlegri bílageymslu ásamt sér-
geymslu í sameign. Tilboð óskast.

Opið hús í dag milli kl. 14:00 og 14:30. 
Þorvarður verður á staðnum og sýnir, sími 892 6101

Laugavegur 182 • 4. hæð • 105 Rvík Fax 533 4811 • midborg@midborg.is
Sími 533 4800

Björn Þorri hdl., lögg. fastsali, Karl Georg hrl., lögg. fastsali.

Hraunbær 10-12
Hveragerði
Innréttaðu sjálf/ur

Stærð: 169 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2007
Brunabótamat:

Bílskúr: Já

Verð:  tilboð
Húsið  er  fullbúið  að  utan,  stenað  með  fallegum  ljósum  steinsalla.  Þak  er  fullfrágengið  með  þakkanti  og
rennum, þak fulleinangrað. Viðhaldslitlir  ál  í  tré gluggar eru komnir í  og glerjaðir  með tvöföldu gleri.  Lóðin
verður  tyrfð  og  innkeyrsla  að  bílskúr  verður  steypt  með  hitalögn.  Gert  er  ráð  fyrir  þremur  til  fjórum
svefnherbergjum,  anddyri,  eldhúsi,  stofu,  borðstofu,  baðherbergi,  þvottahúsi.  Innangengt  er  í  bílskúr.
Byggingaraðili er Guðjón Grétarsson - Endurbygging ehf.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

Opið
Hús

Laugard.& Sunnudag frá kl 13 til 15:00

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

899 0800

699 6165

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.

Fr
u

m

Bergþórugata 5 - 101 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15-16

Glæsilegt 232,9fm einbýlishús með bílskúr sem innréttaður er sem
íbúð/vinnstofa. Neðri hæð: Forstofu, hol, 4 herbergi, baðherbergi,
þvottahús. Efri hæð: Stofa, borðstofa, eldhús, sjónvarpshol. Bíl-
skúrinn er innréttaður sem 2ja herb. íbúð /vinnustofa. Í kj. undir bíl-
skúr er stór geymsla. Glæsilegur garður með pöllum og skjólgirðing-
um. Parket og flísar á gólfum. Mikliir stækkunarmöguleikar. (5113) 

Sölumenn verða á staðnum í dag milli kl. 15-16.

Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

Fr
um

Verð 29,8
millj. 102,2 fm.

Laus við kaupsamning.
Magnús k tekur á móti gestum.

SAFAMÝRI 55 SÖLUSÝNING 

LAUGARDAG KL. 15:00-15:30

HLÍÐARHJALLI 76   200 KÓP.

SÖLUSÝNING Í DAG KL 14:00-14:30

Verð 27,9 millj. 128 fm.
Júlíus Jóhannsson 

tekur á móti gestum

ATVINNUHÚSNÆÐI - HÓTEL - TIL SÖLU

Mjög góðar leigutekjur
eru af eigninni og er verð eignarinnar mjög gott ef
samið er strax. Góð áhvílandi lán fylgja. Sjón er
sögu ríkari.



Poszukujemy
pracowników

Poszukujemy
pracowników

BÓKIÐ SKOÐUN Í S: 821 4400. LAUS! HÖRÐUKÓR 5, KÓP.
PENTHOUSE ÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM M/BÍLSKÝLI.

FR
U

M

Sími: 534 2000
Hrafnhildur Bridde
löggildur fast.sali
GSM 821 4400

196,3 fm glæsileg íbúð á tveimur hæðum (10. og 11. hæð) með
stórkostlegu útsýni. Bílskýli. Neðri hæð: 2 svefnherb,  stofa
m/útg. út á suður svalir, eldhús opið inn í stofu, þvottahús og bað-
herb. Efri hæð: Stofa m/ útg. út á suður svalir, hjónaherb.m/fata-
herb inn af, baðherb. VERÐ 58,8 MILLJ. ÁHV. 35 MILLJ.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Íbúðir 0203-1103

Íbúðir 0201-1101

Húsgögn í sýningaríbúðum eru frá EGG

HAFÐU SAMBAND VIÐ SÖLUAÐILA
EÐA KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ NÁNAR Á WWW.HORDUKOR.IS 898 3023

RE/MAX STÓRBORG

534 8300

203 KÓPAVOGUR

WWW.HORDUKOR.IS

ÖLL ÞJÓNUSTA 
Í GÖNGUFÆRI

OPIÐ HÚS
Í dag milli
14:00 - 17:00

Sunnudag milli
14:00 - 17:00

52 ÍBÚÐIR Í
BARNGÓÐU

HVERFI

AUÐVELDARA LÍF



L
istaverkaþjófnaðurinn í smábæn-
um Jelling á Jótlandi þegar sögu-
frægar eftirlíkingar af dönsku 
gullhornunum voru teknar vakti 
mikla athygli nýverið.  Ekki síst í 
ljósi þess að þjófarnir létu verð-

mæta eyrnalokka algjörlega í friði og ein-
blíndu þess í stað eingöngu á hornin.

Danska lögreglan í Vejle lét í veðri vaka að 
reyndir listaverkaþjófar hefðu verið þarna á 
ferð en eftir ábendingar frá almenningi tókst 
laganna vörðum að hafa hendur í hári 
þjófanna og  hornin fundust 
tveimur dögum eftir hið 
bíræfna rán.

Þetta reynist því miður 
ekki alltaf raunin og lista-
verkaþjófar eru yfirleitt 
slyngir og bröðgðóttir refir 
sem reynast yfirvöldum 
erfiðir viðfangs. Yfirleitt 
eru þeir þó ekki á höttunum 
eftir magni heldur einu sér-
stöku listaverki sem gerir 
glæpinn enn undarlegri en 
ella. Stolin listaverk eru oft-
ast notuð sem skiptimynt í  
eiturlyfjaviðskiptum eða 
vopnasölu og eru þá aðal-
trompið þar. Einnig eru fjöl-
mörg dæmi um að lista-
verkaþjófar séu gerðir út af 
örkinni af söfnurum sem 
treysta sér ekki sjálfir í 
klifrið og lambhúshettuna 
en þrá ekkert heitara en að 
fá Monu Lisu í safnið.

Listaverkarán eru einstök hvert fyrir sig en 
ekkert þeirra jafnast þó á við bíræfinn og 
óforskammaðan þjófnaðinn á altaristöflu 
Hans Memling, Last Judgement, en henni var 
rænt árið 1473. Altaristaflan var upphaflega 
hugsuð sem gjöf handa de’Medici dómkirkj-
unni  í Flórens en þegar belgísk skip sigldu 
með gripinn til Ítalíu voru þau yfirbuguð af 
sjóræningjum frá Gdansk í Póllandi sem 
gerðu sér lítið fyrir og komu henni fyrir í 
dómkirkju heilagrar Maríu í heimaborg sinni. 
Við tóku þrotlausar samningaviðræður um að 
verkinu yrði skilað en allt kom fyrir ekki og 
verkinu hefur enn þann dag í dag ekki verið 
skilað. Þess í stað er það geymt á listaverka-
safni í Gdansk og umsjónarmenn þýfisins 
hafa aldrei séð ástæðu til að fela það fyrir 
umheiminum og hafa meira að segja stór-
grætt á eftirmyndum þess.

Rán á altaristöflum er ekkert smámál í 
framkvæmd og það er erfitt að gera sér í 
hugarlund hvernig listaverkaþjófar hrein-
lega nenna að leggja sig í líma við að skipu-
leggja slíkt. Pólska sjóræningjaránið er þó 
ekkert einsdæmi því nokkrum öldum síðar 
var tveimur bútum úr Ghent-altaristöflunni  
sem lokið var árið 1432, stolið í Belgíu. Annar 
búturinn fannst skömmu 
eftir þjófnaðinn en hinn er 
týndur og tröllum gefinn. 
Hinn meinti þjófur, Arsène 
Goedertier, var sá eini sem 
bjó yfir vitneskju um hvar 
búturinn var niðurkominn 
en hann fór með leyndar-
málið með sér í gröfina þar 
sem stjórnvöld neituðu alla 
tíð að greiða lausnargjald.

Annar mun heppnari ræn-
ingi, Adam Worth, fékk hins 
vegar greidda væna fúlgu 
fyrir verk eftir Gainsbor-
ough, Hertogynjan af 
Devonskíri, sem hann rændi 
árið 1878. Worth var 
alræmdur þjófur sem  
Arthur Conan Doyle not-
aði sem fyrirmynd að dr. 
Moriaty, höfuðóvini Sher-

lock Holmes. Worth var að vísu lítt listelskur 
og mun umsvifameiri í annars konar ránum 
en gerði undantekningu og rændi verkinu frá 
listaverkasölunum Agnew & Agnew í London. 
Worth ætlaði sér hins vegar ekki að græða 
neinar fúlgur á ráninu heldur nota málverkið 
sem skiptimynt til að losa félaga sinn úr fang-
elsi. Þegar honum varð ljóst að hann hafði eitt-
hvað misreiknað sig og félaginn var þá þegar 
laus úr haldi krafðist hann lausnargjalds sem 
hann og fékk. 

Þótt ránin heppnist er ekki 
alltaf jafn auðvelt að koma 
listaverkunum í verð. Þetta 
vita þjófarnir yfirleitt enda 
oftast engir blábjánar á 
ferð og þeir voru tveir sem 
stálu frægu verki eftir 
Leonardo Da Vinci, Mad-
onnu with the Yarnwinder, í 
Skotlandi árið 2003, ekki til 
að græða heldur til að öðl-
ast virðingu. Málverkið, 
sem metið var á sex millj-
arða íslenskra króna, var 
geymt í kastala hertogans 
af Buccleuch og var það 
mat bresku lögreglunnar að 
þjófarnir hefðu stolið því til 
að öðlast einhvers konar 
tignarstöðu meðal starfs-
bræðra sinna. Málið er enn 
í rannsókn enda verkið 
ennþá týnt og engar nýjar 
vísbendingar hafa komið 
fram.  

Málverkum eftir Da Vinci er mjög erfitt að 
að koma í verð í ljósi sögulegs mikilvægis 
listamannsins, enda mun arðvænlegra fyrir þá 
sem sjá verkin að kjafta frá og fá greiðslu frá 
yfirvöldum. Þess vegna var til að mynda Monu 
Lisu stolið af hugsjón og þjóðernisást en ekki 
gróðahyggju. 

Hinum ítalska Vincenzo Peruggia fannst 
franska Louvre-safnið ekkert eiga með að 
geyma list föðurlands síns og ákvað því í 
stundarbrjálæði að stinga Monu Lisu inn á sig 
árið 1911. Þjófnaðurinn tryggði listaverkinu 
heimsfrægð því í þau tvö ár sem verkið var 
týnt borguðu þúsundir Frakka sig inn á Louvre-
safnið til að berja augum hinn auða vegg þar 
sem Mona Lisa hafði eitt sinn hangið.

Hugsjónamenn innan bransans eru alls 
ekki fáséðir. Þegar verkum eftir van Gogh, 
Picasso og Gaugain var stolið úr Whitworth 
Gallery í Manchester árið 2003 stóð lögreglan 
ráðþrota frammi fyrir þjófnaðinum. Verkin 
fundust hins vegar daginn eftir á almennings-
klósetti með miða þar sem aðstandendur lista-
safnsins voru vinsamlegast beðnir um að 
bæta öryggisgæsluna. 

Listaverk eru oftar en ekki vel varin og 
mjög sjaldgæft að þjófar hafi möguleika á því 
að geta látið greipar sópa um listasöfn. Árið 

1990 réðust hins vegar tveir 
menn, dulbúnir sem lög-
reglumenn, inn í Isabella 
Stewart Gardner safnið í 
Boston og stálu verkum 
sem þá voru metin á rúm-
lega 300 milljónir dollara 
eða 18 milljarða. Verk eftir 
Vermeer, Rembrandt og 
Manet voru meðal þeirra 
sem stolið var og hafa aldrei 

fundist, Hins vegar eru 5 milljónir dollarar í 
boði fyrir þann sem finnur verkin.

Hinir bíræfnu Boston-þjófar komast þó 
ekki í hálfkvisti við sjálfan Adolf Hitler. 
Nasistaleiðtogann dreymdi á sínum yngri 
árum um að verða listmálari en hlaut ekki náð 
fyrir inntökunefnd listaháskólans í Vínar-
borg.

Þegar Hitler hafði lagt stærsta hluta Evr-
ópu undir sig gerði hann út heila listaverka-
herdeild sem sá um að „endurheimta“ lista-
verk gömlu meistaranna sem Hitler taldi 
Þýskaland eiga eftir „ránin“ í Napóleons-
stríðinu og fyrri heimsstyrjöldinni. Hitler 
hugðist gera heimabæinn sinn, Linz, að mekka 
mestu listaverka heims og hafði ráðið arki-
tekta og hönnuði til að teikna söfn og gallerí. 

Hitler var augsýnilega annt um lista-
verkin því þegar bandamenn hófu að þrengja að ríkinu voru verðmætustu verkin 

flutt í saltnámur þar verkin voru geymd við 
fullkomið rakastig sem gerði það að verkum 
að þau björguðust nánast ósködduð úr stríð-
inu. Þrátt fyrir að bandamenn hafi endur-
heimt stærstan hluta þessara verka er enn 
ekki vitað um örlög hundruð mynda.

Listin að stela 
Listaverkaþjófar eru í augum sumra betri borgarar þjófastétt-
arinnar. Eflaust hafa Hollywood og skáldsögur hjálpast að við 
að skapa þá ímynd en eins og alltaf er raunveruleikinn samt 
enn ótrúlegri en skáldskapurinn. Júlía Margrét Alexandersdóttir
skoðaði helstu listaverkaþjófnaði sögunnar og komst að því að 
listaverkaþjófar hafa ekki síður frjótt ímyndunarafl en góðan 
smekk. 





A
ð sjálfsögðu verð 
ég hérna áfram,“ 
sagði Vladimír 
Pútín Rússlands-
forseti á fundi með 
erlendum háskóla-

mönnum og fjölmiðlafólki á föstu-
daginn í síðustu viku, sama dag-
inn og Viktor Súbkov tók við 
embætti forsætisráðherra af 
Mikhaíl Fradkov. 

Pútín sagðist reyndar ekki hafa 
ákveðið nákvæmlega hvað hann 
myndi taka sér fyrir hendur, en 
lítur svo á að hann muni tvímæla-
laust áfram hafa einhver áhrif.

„Það fer líka eftir því hvað ég 
fæst við – hvort það verður stjórn-
málastarf eða eitthvað annað,“ 
sagði Pútín en vildi ítreka að hann 
ætlaði ekki að nota áhrif sín „til 
þess að gera starfandi stjórnvöld 
óstöðugri eða veikari. Tilgangur 
minn er sá tryggja að áfram ríki 
stöðugleiki í Rússlandi.“

Þingkosningar verða haldnar 2. 
desember næstkomandi og for-
setakosningar líklega 9. mars, 
aðeins þremur mánuðum síðar. 
Vladimír Pútín hefur verið for-
seti Rússlands í tvö kjörtímabil, 
eða rúmlega það, allt frá því Boris 
Jeltsín fékk hann til að taka við af 
sér í byrjun ársins 2000. Sam-
kvæmt stjórnarskrá landsins má 
Pútín ekki sitja lengur í embætt-
inu en tvö kjörtímabil samfleytt.

Miklar vangaveltur hafa verið 
um hvað Pútín hyggist fyrir að 
kjörtímabilinu loknu. Margir eiga 
erfitt með að trúa því að hann 
ætli í raun og veru að víkja, held-
ur sé hann staðráðinn í að tryggja 
sér áframhaldandi völd, jafnvel 
þótt breyta þurfi stjórnarskránni. 
Eða þá að hann fái einhvern auð-
sveipan aðstoðarmann sinn til 
þess að vera forseti í eitt kjör-
tímabil og geti þá sjálfur boðið 
sig fram aftur að því kjörtímabili 
liðnu.

Sjálfur hefur Pútín aldrei gefið 
annað í skyn en að hann ætli að 
víkja úr embættinu eins og 
stjórnarskráin kveður á um.

Það kom fáum Kremlarfræðing-
um á óvart að Pútín skyldi skipta 
um forsætisráðherra nú í haust, 
þremur mánuðum fyrir þingkosn-
ingarnar. Það sem kom hins vegar 
á óvart var val hans á nýja forsæt-
isráðherranum, Viktor Súbkov,
sem tók við af Mikhaíl Fradkov 
fyrir rúmri viku. 

Viktor Súbkov var nánast 
óþekktur maður, þótt hann hafi 
lengi starfað í rússneska stjórn-
kerfinu og verið náinn samstarfs-

maður Pútíns frá því stuttu eftir 
hrun Sovétríkjanna.

Almennt höfðu menn búist við 
að í forsætisráðherraembættið 
myndi Pútín velja einhvern þeirra 
manna sem líklegastir hafa þóttir 
til að verða arftakar hans á for-
setastól. Þar komu helst til greina 
tveir menn, sem báðir eru aðstoðar-
forsætisráðherrar, nefnilega þeir 
Sergei Ívanov, sem er fyrrver-
andi utanríkisráðherra, og Dmitrí 
Medvedev, sem einnig er stjórnar-
formaður ríkisrekna orkufyrir-
tækisins Gazprom, eins af stærstu 
orkufyrirtækjum heimsins.

Súbkov er gamall félagi Pútíns, 
en það eru þeir Ívanov og Med-
vedev líka. 

Sjálfur segir Pútín ekkert óeðli-
legt búa að baki. Ástæðan fyrir 
því að ákveðið var að stokka upp 
í stjórninni núna segir hann ein-
faldlega vera þá að ráðherrar séu 
mannlegir eins og annað fólk: 
„Ég tók eftir því að þeir voru 
farnir að slaka á í vinnunni og 
farnir að hugsa um að móta sín 
eigin örlög að loknum kosningun-
um.“ Nauðsynlegt sé að stjórnin 
geti starfað áfram og sinnt verk-
um sínum ótrufluð. Súbkov hafi 
orðið fyrir valinu einfaldlega 
vegna þess að hann sé „frábær 
fagmaður, góð manneskja, skýr í 
hugsun og vitur“.

Súbkov var strax spurður hvort 
hann ætlaði að bjóða sig fram til 

forseta í mars á næsta ári, og 
hann vildi ekki útiloka það. 
Vladimír Pútín lýsti strax ánægju 
sinni með það og sagði að nú 
væru fimm manns komnir fram á 
sjónarsviðið, sem gætu orðið 
hugsanlegir eftirmenn hans í for-
setastólnum á næsta ári. Auk 
Viktors Súbkov, sem þá var 
nýorðinn forsætisráðherra, 
nefndi hann stjórnmálamennina 
Grigorí Javlinskí, leiðtoga frjáls-
lynda stjórnmálaflokksins 
Jabloko, og Gennadí Sjúganov, 
leiðtoga rússneska Kommúnista-
flokksins. Að auki er talið að 
Pútín hafi átt við aðstoðarforsæt-
isráðherrana Dmitrí Medvedev 
og Sergei Ívanov, þótt hann hafi 
ekki nefnt þá fyrr en síðar, utan 
sviðsljóss fjölmiðlanna.

Pútín hefur jafnan sætt harðri 
gagnrýni, ekki síst á Vesturlönd-
um. Innan Rússlands hafa gagn-
rýnisraddir verið færri, en sumar 
því harðari. Þar hefur skákmeist-
arinn Garrí Kasparov verið einna 
fyrirferðarmestur. Kasparov 
lætur ekkert tækifæri ónotað til 

að skjóta á Pútín, og skefur aldrei 
utan af því. Hann segir Pútín ekk-
ert annað en ótíndan glæpamann 
og mafíuforingja. 

„Til þess að átta sig á Rússlandi 
þarf að lesa Guðföðurinn,“ sagði 
Kasparov í grein sem birt var á 
leiðarasíðu bandaríska dagblaðs-
ins Wall Street Journal í sumar: 
„Svikavefurinn, leyndarhjúpur-
inn, óskýrar línur milli þess hvað 
eru viðskipti, hvað er stjórnsýsla 
og hvað er glæpsamlegt – allt er 
þetta þarna í bókum Mario Puzo,“ 
segir Kasparov og lýsir síðan 
glæpaverkum Pútíns ómyrkur í 
máli.

Aðrir hafa orðið til að andmæla 
þessari hörðu gagnrýni, segja 
Pútín hafa bjargað því sem bjarg-
að varð eftir að Boris Jeltsín 
hafði skilað landinu af sér meira 
og minna í rúst. Meðal þeirra sem 
komið hafa Pútín til varnar eru 
Mikhaíl Gorbatsjov, síðasti leið-
togi Sovétríkjanna, og gamli and-
ófsmaðurinn Alexander Solsjen-
itsín, sem segir að fáir hafi tekið 
eftir því, og hvað þá metið að 
verðleikum, hve Pútín hafi í raun 
unnið mikilvægt uppbyggingar-
starf.

Á Vesturlöndum mætir Pútín 
ekki síst tortryggni vegna þess 
hve vegur fyrrverandi og núver-
andi leyniþjónustumanna og yfir-
manna úr hernum hefur vaxið á 
valdatíð hans síðustu átta árin. 
Tímaritið Economist skýrði 
nýverið frá því að fjórðungur 
ráðamanna í Kreml væri svokall-
aðir „silovikar“, eða valdamenn 
úr röðum leyniþjónustumanna 
og hersins. Menn með sama upp-
runa í valdakerfinu og Pútín 
sjálfur.

Vera má að Pútín láti sér í léttu 
rúmi liggja hver tekur við af 
honum, nú þegar honum hefur 
tekist að koma sínum mönnum í 
helstu valdastöður landsins hvort 
sem er. 

Ég tók eftir því að 
þeir voru farnir að 
slaka á í vinnunni og 
farnir að hugsa um 
að móta sín eigin 
örlög að loknum 
kosningunum.

Pútín vill hafa áhrif áfram
Óðum styttist í þingkosningar í Rússlandi og á næsta ári verða forsetakosningar. Vladimír Pútín forseti segist staðráðinn í að 
hafa áfram áhrif á rússnesk stjórnmál þótt hann láti af forsetaembættinu. Guðsteinn Bjarnason kynnti sér málið.



Borgarnes villikryddað lambalæri

Þú sparar 746 kr/kg

1.120 kr/kg. áður 1.866 kr/kg.

Fanta - 2 ltr.
85 kr/stk.

40%
afsláttur

Nettó lambalæri - nýslátrað
979 kr/kg.

Nettó lambahryggur - nýslátrað
1.099 kr/kg.

allt í matinn á einum stað
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Goða pylsur
241 kr/pk. áður 482 kr/pk.

Ísfugl kjúklingur - ferskur
459 kr/kg. áður 655 kr/kg.

30%
afsláttur

50%
afsláttur

Nýslátrað Nýslátrað

Þú sparar 427 kr/kg

Borgarnes saltkjöt - blandað
427 kr/kg. áður 853 kr/kg.

50%
afsláttur



Vandræðalegasta augnablikið?
Þegar ég kastaði sígarettu út um 
gluggann á sendibíl sem ég keyrði 
og hún fór inn um topplúgu á bíln-
um við hliðina. Mjög vandræða-
legt. Ég veit þó að bíllinn skemmd-
ist ekki og ökumaðurinn brenndist 
ekki.

Eftirlætisborg? Ulan Baator í 
Mongólíu.

Gáfulegustu orð sem þú hefur 
heyrt? Hlustaðu á hjartað í þér.

Hvaða íslensku tónlistarmenn 
finnst þér standa fremstir í dag ?
Sigur Rós.

Ef þú yrðir að vera einhver önnur 
fræg manneskja í einn dag, hver 
myndirðu vilja vera og af hverju?
Mike Wallace – hann fær viðtal 

við hvern sem hann vill. Hvort 
sem það er forseti Bandaríkjanna 
eða forseti Írans og allt þar á 
milli.

Trúir þú á drauma? Nei.

Í hvaða stjörnumerki ertu og 
hvernig passar það við þig? Vatns-
beri. Passar ágætlega.

Hver er þín mesta nautn? Kaffi.

Hver er þín fyrsta minning? Sat í 
fanginu á pabba mínum að skoða 
Morgunblaðið.

Hver er þinn fararskjóti?
Toyota.

Hvert er þitt eftirlætisdýr?
Hundar.

Af hverju hefurðu mestar áhyggj-
ur í augnablikinu? Að hafa ekki 
nægan tíma með fjölskyldunni.

Hvaða kæki ertu með? Enga, held 
ég.

Þú ert að fara á grímuball og mátt 
fara í hvaða búning sem er. Í 
hverju ferðu? Björn Aron sonur 
minn myndi örugglega vilja senda 
mig í sjóræningjabúningi.

Hvað er það besta sem þú hefur 
bragðað um ævina? Pastaréttir 
konunnar minnar.

Ertu aldrei haldinn sviðskrekk?
Jú, alltaf.

Hvaða frasa ofnotar þú? Hvað er 
málið?

Eftirlætissjónvarpsþáttur?
Kompás að sjálfsögðu.

Frægasti ættingi þinn? Jóhannes 
eftirherma.

Og að lokum – draumaviðmæland-
inn? Nelson Mandela.

Myndi vilja vera Mike Wallace
Jóhannes Kr. Kristjánsson hefur vakið athygli fyrir skelegga og vasklega framgöngu í fréttaskýringa-
þættinum Kompási þar sem hulunni hefur verið svipt af viðkvæmum og eldfimum málum.
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Mót tveggja elskenda gerir allan 
kjarna skáldskaparins að veruleik 
sem er sjálfum sér nógur, tvö líf 
hafa fundið hvort annað, tveir lík-
amir skilja hvor annan, og það er 
alt í senn, draumur, tilhlökkun, 
gleði, nautn, fullnægíng, endur-
minning og sorg. Þessi fullnaður 
veruleikans er svo voldugur að 
hann ber í sér þá hættu að hið guð-
lega og eilífa vitji sálarinnar aldrei 
meir.

Halldór Laxness: 
Höll sumarlandsins

Fasteignaauglýsingar eru stund-
um furðulega orðaðar. Í þessum 
pistlum hefur áður verið bent á 
hús sem eru „fokheld að innan“ og 
íbúð „sem er stödd“ á ákveðnum 
stað. Og í Mbl. 26. ágúst er svo 
auglýst „sérhæð á tveimur 
hæðum“. Hvernig hugsar sá sem 
semur svona auglýsingu? Varla er 
það traustvekjandi í viðskiptum.

Árni Björn Árnason skrifar: „Einn 
góður kylfingur reynir þráfald-
lega að telja manni trú um það í 
sjónvarpinu að kylfingar fljúgi 
boltanum annað tveggja til hægri 
eða vinstri, ofan í glompu eða inn 
á flöt. „Hann flýgur boltanum“. Á 
barnsaldri trúði ég því að galdra-
nornir gætu riðið á prikum um 
loftin blá en fjandakornið að nokk-
ur fái mig til að trúa því að menn 
fljúgi á golfbolta.“

Sigrún Björgvins skrifar: „Það er 
eitt sem mig langar til að minnast 
á og heyrist nú oft, eða sést. Það er 
að segja t.d. flestir komu ekki 
aftur í staðinn fyrir fæstir komu 
aftur. Nýjasta dæmið er úr Frétta-
blaðinu í gær [1/9] úr grein um 

Austur-Þýskaland. Þar stendur: 
„Því held ég ekki að flestir Þjóð-
verjar hugsi um Austur-Þýskaland 
á jákvæðan hátt.“ – Að svipuðu 
hefur verið vikið áður, en endur-
tekning skaðar ekki.

Fbl. 2. sept.: „„Við erum búnir að 
sakna hans og það er frábært að 
vera búið að endurheimta hann,“ 
sagði Ferguson, stjóri United.“ 
Finnst einhverjum þetta fallegt 
mál?

Orðið áhyggja kemur fyrst fyrir í 
rituðu máli í þýðingu Odds Gott-
skálkssonar á Nýja testamentinu 
(1540). Ekki veit ég hvort hann bjó 
það til, en þannig þýðir hann soll-
icitudo í Biblia Vulgata (Matt 
13:22) sem merkir kvíði, órói, 
uggur. Orðið virðist hugsað frá so. 
hyggja á e-ð, þ.e. eitthvað sem leit-
ar á (eða angrar) hugann. Síðan 
hefur mörg áhyggjan amað okkur, 
eins og eftirfarandi orðskviðir 
sýna (úr safni Guðmundar Jóns-
sonar 1830): Hvar mikill ríkdómur 
er, þar er mikil áhyggja. Það er 
þægur ábati, að vera frír fyrir 
áhyggjunni. Áhyggja kemur með 
aukníngu. Aldrei dettur áhyggjan 
um koll, ef atorka fylgir. Illt er að 
kvelja sinn hug með áhyggjunni. 
Hvar mikil áhyggja er, þar er 
mikil ágirnd. – Þessar „áhyggjur“ 
eru sprottnar af eftirfarandi brag-
hendu sem var laumað að mér:

Áhyggja er undanfari illra 
                                   fregna.
Finnst þó sumum furðu gegna
fyrirhyggjuleysis vegna.

Vilji menn senda mér braghendu 
eða góðfúslegar ábendingar: 
npn@vortex.is

Eitt af því fyrsta sem maður verður 
áþreifanlega var við í Peking er 
umferðin í borginni. Við öðru er svo 
sem ekki að búast í 16 milljóna 
manna borg. Mikið er af stórum og 
breiðum umferðargötum með marg-
ar akreinar í báðar áttir. Einn helsti 
ferðamátinn í borginni eru hjólreið-
ar og liggja hjólreiðagötur meðfram 
flestum akbrautunum. Umferðin er 
með magnaðra móti, því hér ægir 
öllu saman, gangandi vegfarendum, 
hjólreiðamönnum, bílum og strætó-
um. Það virðist eins og hér haldist 
gamli og nýi tíminn í hendur enda 
hefur þróunin verið hröð undanfar-
in ár og allt verið byggt upp með 
ógnarhraða. Þetta setur hins vegar 
sinn sjarma á borgarlífið, að horfa á 
nýtísku sportbíl sem er ekið af afar 
kúl ungum manni með nýjustu pönk-
hárgreiðsluna við hliðina á gömlum 
manni á ryðguðu hjóli með böggla-
bera hlaðinn varningi svo að hjólið 
lítur út eins og lítill vörubíll.

Lífsbaráttan hér í þessu milljóna 
manna samfélagi er hörð og sam-
keppnin mikil og það sem gildir í 
umferðinni er frumskógarlögmálið. 
Maður er ekki búinn að vera lengi í 
Peking þegar maður áttar sig á því 
að að hika er sama og að tapa. Þú 
verður að troða þér áfram, nota 
hverja einustu glufu sem skapast til 
að koma þér áfram, því ef þú gefur 
eftir ertu bara skilinn eftir og ein-
hver annar tekur plássið þitt. 

Svo er það flautið, í umferðinni er 
stöðugt flautað, til þess að vara 
gangandi eða hjólandi vegfarendur 
við að bíll sé að aka framhjá þeim.  
Eða þegar umferðin er komin í 
algjöran hnút, þá er eins og sumir 
ökumenn haldi að ef þeir flauti nógu 
mikið þá gufi bílarnir fyrir fram þá 
upp. En flautan glymur allan daginn 
og eftir smá tíma hættir maður að 
taka jafn mikið eftir því.

Þar sem fjarlægðir eru miklar í 
Peking eru leigubílar mikið þarfa-

þing. Almennt er nóg af þeim og 
ekki eru þeir dýrir á íslenskan mæli-
kvarða. En frá því að ég kom hingað 
hefur það ekki alltaf verið einfalt að 
taka leigubíl og komast á áfanga-
stað. Í fyrsta lagi þá tala ég ekki 
neina kínversku og varla nokkur 
leigubílstjóri sem ég hef rekist á 
talar ensku. Þetta þýðir að maður 
verður að reiða sig á táknmálið 
alþjóðlega til þess að koma sínu á 
framfæri. Einnig hef ég gripið til 
þess ráðs að hafa öll heimilisföng 
skrifuð á kínversku en það hefur 
ekki heldur dugað til þar sem sumir 
leigubílstjóranna virðast ekki geta 
lesið þau. Þá hef ég verið með síma-
númerið á áfangastaðnum og beðið 
bílstjórann vinsamlegast um að 
hringja þangað til að fá leiðbeining-
ar um hvernig hann komist á 
umræddan stað. Ég verð að viður-
kenna að þegar ég kom hingað varð 
ég fyrir ákveðnu sjokki yfir því 
hversu fáir hérna tala ensku. En 
þegar maður veltir því aðeins betur 
fyrir sér að fyrir einhvern sem talar 
tungumál sem 1.300 milljónir manna 
skilja þá er það kannski ekkert 
skrýtið. En þrátt fyrir að þeir tali 
ekki stakt orð í ensku er ekki óal-
gengt að þeir kveðji mann með orð-
unum: „okay bye bye take care“.

Eins og áður sagði gengur það 
yfirleitt vel fyrir sig að finna leigu-
bíla hér í borg, yfirleitt er alveg nóg 
að veifa hendi og það er kominn bíll 

um leið. Hins vegar komst ég að því 
að þegar ég ætlaði að mæta í tíma 
kl. 9 var langt frá því að vera auð-
velt að finna leigubíl þegar flestir 
Pekingbúar eru á leið til vinnu eða 
skóla. Ég og bekkjarfélagar mínir 
sem búa hér á sama stað hlupum 
fram og til baka eftir endilangri göt-
unni og veifuðum út öllum öngum 
sem bar engan árangur. Eftir að 
hafa reynt í næstum því klukku-
stund og orðin alltof sein í skólann 
náði félagi okkar að stoppa einn 
venjulegan borgara og telja hann á 
að keyra okkur í skólann fyrir borg-
un. Eftir nokkur skipti í morgunsár-
ið áttaði ég mig á því hvar vænleg-
ast er að ná í leigubíl. Ég er ekki frá 
því að það hríslist um mig sama til-
finning og við veiðar, þegar maður 
var búinn að uppgötva besta staðinn 
þar sem alltaf er bitið á. 

En þrátt fyrir að maður hafi orðið 
svolítið skelfingu lostinn yfir 
umferðarmenningunni hér og 
reyndar fundist þetta bara vera hel-
ber ómenning hef ég enn ekki orðið 
vitni að einu einasta óhappi í umferð-
inni. Jafnframt hafa kínverskir 
skólafélagar mínir, sem eru aldir 
upp hérna í Peking, sagt mér að það 
sé alls ekki erfitt að keyra í umferð-
inni hérna. Enn sem komið er held 
ég að ég taki bara orð þeirra trúan-
leg og sé ekkert að reyna að sann-
reyna það. 

Þú sendir SMS skeytið
JA LAUSN LAUSNARORÐIÐ á númerið 1900

Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón.
Þá sendir þú SMS-ið: JA LAUSN JON
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krossgátuna!
LEYSTU

Þú gætir unnið
spennutryllinn

á DVD! 28 WEEKS LATER 

Lausn krossgátunnar er birt að viku liðinni á vefnum, www.this.is/krossgatur
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BAT:NOM1-NSUM7-LA1
FSC AMILO LA1703 AMD
AMD Sempron 3500+
15,4” CrystalView skjár

- 1280 x 768 upplausn
UniChrome Pro skjástýring
512MB DDR2 vinnsluminni
80GB SATA Harður Diskur
Innbyggt þráðlaust net
DVD Skrifari - Dual Layer

GSM SAMSUNG SGH-X680 
Svartur,Rauður eða Orange
GSM 900/1800/1900
Skjár utan á síma (96x96 punktar)
3 klst. í tali og 250 klst. í bið
VGA myndavél 640x480 - hreyfimyndataka
MP3/AAC spilari
Innbyggt 32 MB minni
GPRS/EDGE gagnaflutningur
Bluetooth
1000 nöfn í símasrká

5 Megapixla myndavél
Carl Zeiss linsa
DVD gæði á afspilun
GPS staðsetningartæki
Fullkominn Mp3 spilari

NOKIA2610
Gsm Nokia 2610
Dualband GSM
GPRS - WAP
Tölvupóstur
Biðtími allt að 300 klst.
Taltími allt að 3 klst.
Íslensk valmynd
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FSC AMILO PI T7100
Intel® Core™ 2 Duo T7100
15.4“ TFT LCD WXGA
2048MB DDR II 667Mhz (2 x 
1024MB)
160GB Serial ATA Harður diskur
Innbygð vefmyndavél og
míkrafónn
Innbyggður kortalesari
Intel PRO/Wireless 3945ABG
3 x USB 2.0, SPDIF, 2 x Audio,
DVI+VGA, Expresscard slot
DVD Skrifari - Dual Layer
2 ára ábyrgð

99.999
2.8972.632 999159.

CQC3303
PANASONIC BÍLTÆKI CQC3303
50W x 4 High Power
CD-R/CD-RW Playback
MP3 Playback

ID3 Tag
CD Text display
Tengi að framan fyrir spilara (t.d. iPod)
Frontur opnast, CD rauf fyrir aftan

9.999
12. 999

15.4” 15.4”PSAE0E-04T01GN5
TOSHIBA SATELLITE A200-1ML
Intel Core Duo T2080
15.4” TFT  WXGA TruBrite
Intel 943 251MB skjástýring
1GB Vinnsluminni (2x512MHz)
120GB Harður diskur
1.3MP netmyndavél og hljóðnemi
DVD skrifari Dual Layer
Innbyggt þráðlaust netkort
Innbyggður 5 - 1 kortalesari
4xUSB2 / FireWire / TV out
Aðeins 2,72kg á þyngd
Windows Vista™ Premium
2 ára alþjóðleg ábyrgð

89.999
999129.
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ALLT AÐ 90% AFSLÁTTUR!!

6365IS
Medion V12 X-Line 4300
Intel® Core 2 Duo 4300
ATI Radeon X1650SE - 256
- TV-out - D-SUB/DVI-I
320 GB 7200 rpm SATA
1024 MB DDR2-RAM
Sjónvarpskort og fjarstýring
DVD Skrifari Dual Layer
Þráðlaust netkort
IEEE1394/Firewire
Medion Media Bay
Lyklaborð og Mús
Windows Vista Premium

49.999
999109.
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ÓDÝRASTIR Á

LANDINU!!! ÓDÝRASTIR Á

LANDINU!!!
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Aðeins til í BT Skeifunni, BT Kringlunni
og BT Smáralind.

TSALA

7.999

ÓDÝRASTIR Á

LANDINU!!!

11. 999
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Ég verð alltaf jafn 
hneyksluð þegar ég 
heyri fréttir af því 
að einhver bankinn 
hafi boðið sínum 
helstu viðskiptavin-
um í laxveiði eða 
lúxusferð með öllu 
tilheyrandi. Í síð-

ustu viku bauð Landsbankinn 200 
viðskiptavinum sínum í ferð til 
Ítalíu þar sem gist var á fimm 
stjörnu hóteli og farið í La Scala-
óperuna. Í fréttum var sérstaklega 
tekið fram að boðsgestirnir myndu 
gera vel við sig í mat og drykk. En 
ekki hvað? Það var orðað sem svo 
að bankinn hefði boðið „völdum 
viðskiptavinum“ í ferðina. Í sama 
fréttatíma var fjallað um lúxus-

kvöldverð Kaupþings í Lúxem-
borg þar sem „stærstu viðskipta-
vinum“ bankans var boðið í mat 
sem framreiddur var af frönskum 
eðalkokki ásamt víni sem kostaði 
allt að 100 þúsund krónur flaskan 
ef ég skildi þetta rétt. Gestir átu 
hreindýr, dúfur og humar svo fátt 
eitt sé nefnt.

Ekki veit ég hver munurinn er á 
völdum viðskiptavinum og stór-
um. Ég reikna með því að hann sé 
nákvæmlega enginn. Auk þess 
reikna ég með að stórir viðskipta-
vinir séu ekki þeir sem eru með 
stærsta yfirdráttinn og borga 
hæstu vextina, heldur þeir sem 
eiga hæstu upphæðirnar á reikn-
ingum innan bankans. Það er 
nákvæmlega þess vegna sem mér 

finnst ferðirnar fáránlegar, af 
hverju að bjóða þeim einu sem 
hefðu efni á að fara á eigin kostn-
að ef þeir hefðu áhuga á að fara í 
slíkar ferðir á annað borð?

Mér fyndist gaman að sjá bank-
ana bjóða fólki sem gæti gert sér 
alvöru dagamun með því að mæta 
í svona ferðir eða veislur. Þá væri 
bara hægt að „velja viðskiptavini“ 
með því að draga af handahófi úr 
þeim reikningum sem væru í hvað 
mestum mínus. „Bestu“ viðskipta-
vinunum væri svo hægt að senda 
viðurkenningarskjal þess efnis að 
þeir hefðu gert góðverk. Þá gætu 
þeir farið og pantað sér sínar eigin 
lúxusferðir, fengið sér hreindýr 
og humar og tuggið hvern bita 
með góðri samvisku.



Í dag kl. 14 opnar í Gerðubergi sýn-
ingin Handverkshefð í hönnun. Á 
henni gefur að líta verk 34 íslenskra 
hönnuða, lista- og handverksfólks. 
Sýningin er í tengslum við þing 
norrænna heimilisiðnaðarfélaga 
sem verður haldið í Reykjavík dag-
ana 26.-30. september.  

Arndís Árnadóttir stýrir sýning-
unni í Gerðubergi. „Á sýningunni 
eru nytjahlutir sem eiga það sam-
eiginlegt að sækja í íslenska hand-
verkshefð. Um er að ræða hluti 
sem eru komnir mislangt í hönnun-
ar- og framleiðsluferlinu, þannig 
að sumir eru nú þegar komnir í 
framleiðslu en aðrir eru hugsan-
lega ekki enn komnir í endanlega 
mynd.“

Sýningin er unnin í samvinnu við 
Heimilisiðnaðarfélag Íslands sem 
stendur einnig fyrir þinginu og 
fleiri sýningum tengdum því. Eins 
og titill sýningarinnar ber með sér 
er það markmið Heimilisiðnaðar-
félagsins að hvetja til þess að hand-
verkverkshefðin sé nýtt sem inn-
blástur að nýjum verkum. 

Arndís segir það þó misjafnt 
hvernig hlutirnir á sýningunni vísa 
í handverkshefðina. „Það er ekki 
augljóst í öllum tilfellum. Í suma 
hlutina er notað hefðbundið hrá-
efni eins og íslenska ullin sem 
hefur verið notuð í heimilisiðnaði 
hérlendis svo öldum skiptir. Svo 
eru aðrir hlutir á sýningunni sem 
eru unnir úr nútímalegri efnum, til 
dæmis plasti, en notast við gömul 
munstur eða að útlit hlutarins 
minnir á íslenska náttúru. Þannig 
eru þeir litir sem eru áberandi í 
náttúrunni einnig fyrirferðarmikl-
ir á sýningunni.“ 

Í dag opnar önnur sýning í Nor-
ræna húsinu sem tekst einnig á við 
hugmyndina um handverkshefð. Á 

þeirri sýningu má sjá verk nem-
enda grunnskóla, framhaldsskóla 
og Listaháskóla Íslands sem unnin 
voru skólaárið 2006-2007 og ganga 
út frá sömu forsendum og verkin í 
Gerðubergi. „Sýningarnar tvær 
eru unnar út frá sömu hugmynd-
inni um handverkshefð. Sýningin í 
Norræna húsinu varpar ljósi á 
nálgun nemenda á þessa hugmynd 
en sýningin hér í Gerðubergi sýnir 
hvernig hönnuðir nálgast hana. 
Hlutirnir sem eru til sýnis hér eru 
nytjahlutir sem á að framleiða en 
hlutirnir í Norræna húsinu fara að 
öllum líkindum ekki í framleiðslu,“ 
segir Arndís. 

Handverkshefðir hafa átt upp á 
pallborðið undanfarið, en ungir 
hönnuðir leita í auknum mæli í 
þjóðlegan menningararf við eigin 
sköpun. „Hönnuðir þurfa náttúru-
lega að þekkja vel söguna til þess 
að geta sótt þangað hugmyndir, en 
þeir virðast óhræddir við að nota 
gamlar hugmyndir og þróa þær 
fyrir nútímaframleiðslu. Hönnun 
nytjahluta er fjöldaframleiðsla og 
því er skemmtilegt að þjóðlegar 
hefðir fái að njóta sín í þessum 
vörum sem rata svo inn á heimili 
landsmanna,“ segir Arndís að 
lokum.

Þjóðlegir nytjahlutir
Stoppleikhópurinn frumsýn-
ir í Tjarnarbíói í kvöld kl. 
20 nýtt verk eftir Þorvald 
Þorsteinsson sem nefnist: 
„Óráðni maðurinn.“ 

Í þessu nýjasta leikriti Þorvalds 
Þorsteinssonar er viðfangsefnið í 
senn sígilt og óvenjulegt; nefni-
lega leit mannsins að „réttu útgáf-
unni“ af sjálfum. Leikritið fjallar 
um leikhóp sem um árabil hefur 
sinnt forvörnum og unglinga-
fræðslu í verkum sínum og er með 
verk í vinnslu  þegar heimsókn 
ljósmyndara með harla undarlega 
myndavél snýr tilverunni skyndi-
lega á hvolf.

Stoppleikhópurinn var stofnað-
ur árið 1995 með það að markmiði 
að sýna íslenskum börnum og 
unglingum heiminn í gegnum leik-
húsið. Á þessum árum hefur leik-
hópurinn frumsýnt þrettán ný 
íslensk leikrit sem öll hafa að ein-
hverju leyti fræðslu- og forvarn-
argildi. Eggert Kaaber leikhús-
stjóri segir verkið til þess fallið að 
vekja áhorfendur til umhugsunar. 
„Verkið er samið fyrir efstu bekki 
grunnskólans og fyrir framhalds-
skólana. Það verður meðal annars 
notað við kennslu lífsleikni í 

grunnskólum og verður handrit-
inu og ítarefni tengdu leikritinu 
dreift í grunnskólana. Við von-
umst til að það geti orðið kveikja 
að umræðum og vangaveltum 
meðal nemenda.“ 

Magnús Guðmundsson, ungur 
leikari er einn leikara sem kemur 
fram í verkinu. „Það er mikill 
heiður að ungur og efnilegur leik-

ari taki sín fyrstu skref með Stopp-
leikhópnum. Við erum  hæstánægð 
með það,“ segir Eggert. Leikstjóri 
verksins er Sigrún Sól Ólafsdóttir 
og leikarar eru Katrín Þorkels-
dóttir, Magnús Guðmundsson og 
Sigurður Eyberg Jóhannesson. 
Leikmynd og búninga gerir höf-
undur verksins, Þorvaldur Þor-
steinsson.

ATH kl 17
Í Fréttablaðinu í gær kom fram að 
ljóðatónleikar Sólrúnar Bragadóttur og 
Gerrit Schuil færu fram samdægurs, 
föstudaginn 21. september. Hið rétta er 
að þeir fara fram í dag, laugardaginn 22. 
september kl. 17 í Kirkjuhvoli, safnaðar-
heimili Vídalínskirkju í Garðabæ. Eru 
aðstandendur tónleikanna beðnir 
velvirðingar á þessum mistökum.

Fyrstu tónleikar Kristalsins, kamm-
ertónleikaraðar Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands, fara fram í Þjóð-
menningarhúsinu laugardaginn 22. 
september kl. 17. Þar munu bás-
únu- og túbuleikarar hljómsveitar-
innar spila fjölbreytta tónlist sem 
ýmist er frumsamin fyrir þessa 
óvenjulegu hljóðfæraskipan, eða 
útsett sérstaklega fyrir hana. 

Efnisskráin á þessum fyrstu tón-
leikum nær yfir drjúgan hluta tón-
listarsögunnar og inniheldur allt 
frá barokki til popptónlistar. Leikin 
verður hin velþekkta tokkata og 
fúga í d-moll eftir Bach, Bítlalagið 
Yesterday og Queen-smellurinn 
Bohemian Rhapsody. Þorgeir segir 
þá blöndu verka sem flutt verður á 
tónleikunum sérlega áhugaverða. 

„Þetta er náttúrulega óvenjuleg 
hljóðfæraskipan og því við hæfi að 
bjóða upp á óvenjulega blöndu. 
Poppið nýtur sín vel í þessarri 
útsetningu.“ Hljóðfæraleikarar á 
tónleikunum verða þau Oddur 
Björnsson, Sigurður Þorbergsson, 
Jessica Wiklund og David Bobroff 

sem leika á básúnur en á túbuna 
leikur Tim Buzbee. Slagverksleik-
arinn Frank Aarnink kemur einnig 
við sögu í einu verkanna. 

Kammertónleikaröðin Kristall-
inn fór af stað í fyrravetur og tókst 
svo vel til að starfseminni er haldið 
áfram í vetur. Að þessu sinni verða 
Kristalstónleikarnir í Þjóðmenn-
ingarhúsinu og verða sex tónleikar 
á dagskránni. Meðal annars verður 
boðið upp á Kvartett fyrir endalok 
tímans eftir Olivier Messiaen, verk 
eftir Ravel, Debussy og Prokoffiev, 
og á þremur tónleikum verða okt-
ettar á dagskrá, eftir Schubert, 
Mendelssohn og Louis Spohr. 

Allir tónleikarnir verða í Þjóð-
menningarhúsinu á laugardögum 
og hefjast kl. 17. 

Blásarar í brennidepli

T

Bjarni Þór Bjarnason opnar sýningu 
laugardaginn 22. september kl. 13:00Málverkasýning
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Tískublöðin og bloggið í New York eru uppfull af stelpuslag mánaðarins. 
Hann á sér stað milli Hollywood-stílistans Rachel Zoe og Önnu Wintour 
sem hefur ritstýrt bandaríska Vogue í næstum því tuttugu ár. Zoe segir í 
nýlegu viðtali við New York Times að hún sé orðin áhrifameiri en Wintour. 
Mikil andköf voru tekin yfir yfirlýsingunni en Wintour er ókrýnd drottning 
tískuheimsins. Fræg fyrir ískalt viðmót sem Meryl Streep túlkaði svo 

eftirminnilega í myndinni „The Devil Wears Prada“ og 
óaðfinnaleg í klæðaburði. Zoe skaust hins vegar upp á 
stjörnuhimininn þegar hún hóf að klæða Nicole Richie. 
Umbreyting Richie frá þrýstinni og ósmekklegri vinkonu 
Paris Hilton yfir í tannstöngulsmjóa ofurbrúna tískudrós 
leiddi af sér hóp klóna, því Mischa Barton, Lindsay Lohan 
og fleiri Hollywood-píur fylgdu í kjölfarið. Zoe segir í NY 
Times-viðtalinu að ástæða þess að hún sé áhrifameiri en 
Anna Wintour sé sú að Vogue muni aldrei bæta viðskipti 
hönnuðar. „En ef ákveðin manneskja í slúðurpressunni 
klæðist fötum eftir óþekktan hönnuð verður hann stærsti 
hönnuðurinn innan viku,“ segir Zoe. Ef til vill höfðar 
smekkur Rachel Zoe meira til þess almennings sem vill 
heldur líkjast partístelpunum í Hollywood en fölum 
fyrirsætum í Vogue. Zoe, sem er 35 ára, er með umdeildan 

smekk þar sem útlitið sem hún predikar er að líta út eins og anorexíusjúk-
lingur með barbídúkkuhár og sólgleraugu og eyrnalokka í yfirstærð. Samt 
á Zoe einhvern heiður skilinn fyrir að koma sjálfri sér og klónunum sínum 
á stjörnukortið. Hún hefur stuðlað að frekari aðgreiningu þess sem mætti 
kalla „hátísku“ og þess sem lagast ef til vill meira að „mainstream“-smekk. 
Sem er kannski bara besta mál. Ég las nöðrulegt blogg frá tískublaðamanni 
New York Times þar sem hún lýsir því er hún horfir á konurnar tvær á 
tískuvikunni: „Í einu horninu sat Zoe, pínulítill stílisti sem ber ábyrgð á 
öllum fötum sem við höfum hatað . Hún ríghélt í risastóra græna tösku, 
stressuð og þjáð af næringarskorti. Hún verður greinilega að hætta 
ljósabekkjunum þar sem ennishrukkurnar sáust úr órafjarlægð. Hinum 
megin í salnum sat ofurtíkin Anna Wintour, tuttugu og fimm árum eldri en 
ekki hrukku að sjá, ofursvöl og leit stelpulega út í litlum skokk.“ Ó, já, hinn 
harði, harði vegur tískunnar er þyrnum stráður...

Stelpuslagur í tískuheiminum

Þrátt fyrir að haustið sé 
komið og við stelpur önnum 
kafnar við að gramsa í 
búðum til að setja saman 
vetrarlúkkið er líka gaman 
að sjá hvað uppáhalds-
hönnuðirnir okkar sjá fyrir 
sér næsta sumar. Í síðustu 
viku var tískuvikan í Lond-
on en þar stóð  hönnuðurinn 
Luella Bartley fyrir mestu 
rokk og ról uppákomu vik-
unnar. Gamanið hófst klukk-

an hálf ellefu að morgni á 
Claridges-hótelinu og rokk-
sveitin Sister lék undir. 
Gestir fengu vodkakokkteil 
í morgunsárið, að undan-
skilinni Önnu Wintour sem 
mætti að vana með stóran 
Starbucks-kaffibolla. Luella 
Bartley opnaði verslun í 
Bandaríkjunum á síðasta 
árið og í kjölfarið  hefur 
þessi vinsæli breski hönn-
uður slegið í gegn á heims-

vísu. Sýningin 
fyrir vor/sumar 
2008 fékk 
afbragðs dóma 
tískupressunnar
en hún einkenndist 
af stelpulegum og 
stuttum blómakjól-
um, grófum skóm 
í DocMartens-stíl 
og rokkaralegum 
jakkafötum. Luella 
notaðist einnig við 
Batman-grafík á 
stuttermabolum og 
festi brjóstsykurs-
bleika toppa á fyr-
irsæturnar sem gaf 
sýningunni veru-
lega pönkaraleg-
an blæ. Fylgihlut-
ir eins og gegnsæ 
veski í skærum 
litum og risastór 
Buddy Holly-gler-
augu voru fynd-
inn punktur yfir 
i-ið á fullkominni 
sumarlínu. Þess 
má geta að ein-
staka fylgihlut-
ir frá Luellu Bartley 
fást í versluninni Tril-
ogiu á Laugavegi.
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Árið er 1989.  Fall Sovíetríkjanna er yfir-

vofandi.  Til að sporna við því ráðast 

Sovíetmenn inní Bandaríkin.  Bandaríkja-

menn verjast með öllum mætti, en þurfa að 

fá aðstoð frá bandamönnum sínum í NATO.

Klárlega einn af herkænskuleikjum ársins, 

en hasarinn og vígvellirnir eru í fullkominni

þrívíddargrafík. 4.699PC leikur

"..mögnuð nýjung í gerð herkænskuleikja." 
93 af 100 - Gamespot.com

"Með samblandi af ótrúlegri grafík og 
hraðri, taktískri spilun, er ljóst að World in 
Conflict á eftir að verða vinsælasti leikurinn 

hjá þeim sem spila á netinu." 
93 af 100 - PC Gamer

"Einstakt afrek og klárlega besti 
herkænskuleikur ársins." 

92 af 100 - PC Zone UK



Eyðimerkurrokksveitin Brain 
Police hefur gert útgáfusamn-
ing við bandaríska fyrirtækið 
Small Stone. „Við erum búnir 
að stefna að þessu síðan við 
byrjuðum,“ segir trommarinn 
Jónbi. „Við sendum út tónlist á 
tíu fyrirtæki og fengum svör 
frá þremur, þar af voru tvö 
með tilboð. Small Stone var 
annað þeirra. Við töluðum við 
fólk úti sem við þekktum og 
það mæltu allir með þeim hjá 
Small Stone þannig að við 
ákváðum að kýla á tilboðið 
þeirra.“

Brain Police vonast til að 
nýi samningurinn veiti þeim 
enn betri tækifæri í framtíð-
inni hjá stærra hljómplötufyr-

irtæki. „Þetta er sterkt fyrir-
tæki til að byrja á,“ segir 
Jónbi. Síðasta plata sveitar-
innar, Beyond the Waistland, 
verður gefin út í Evrópu og 

Bandaríkjunum á næstu 
vikum auk þess sem hún 
kemur út í stafrænu formi. 

Brain Police hefur endur-
heimt gítarleikarann Gunn-

laug Lárusson sem hætti 
óvænt í sveitinni fyrir nokkr-
um árum. Gunnlaugur segir 
það „geðveikt“ að vera kom-
inn aftur. „Það er eins og ekk-
ert hafi í skorist,“ segir hann.

Brain Police  er á leiðinni í 
þriggja vikna tónleikaferð um 
Evrópu ásamt sænsku rokkur-
unum í Dozer. Hefst ferðin í 
Berlín 27. september og verð-
ur hún farin undir yfirskrift-
inni Inside the Falcon. Til að 
hita upp fyrir ferðina og afla 
fjár spilar Brain Police á 
Gauki á Stöng í kvöld ásamt 
Sólstöfum og Zodogan. Húsið 
opnar klukkan 23 og er 
aðgangseyrir 1.000 krónur.

Fyrsti samningurinn í höfn

Nýjustu ásakanirnar á hendur 
Lindsay Lohan snúast ekki um eit-
urlyfjaneyslu. Stephanie Allen, 
eiginkona rokkarans Tony Allen 
úr hljómsveitinni Dead Stays 
Alive, sakar leikkonuna um að 
hafa dregið mann sinn á tálar á 
meðferðarheimili í Utah. Lohan er 
sögð hafa haft samfarir með 
umræddum Tony, sem er 
þrjátíu og níu ára gamall, á 
baðherbergi á meðferðar-
heimilinu.

Í kjölfar ásakananna 
hefur Stephanie hent eig-
inmanni sínum út af heim-
ili þeirra, en þau eiga 
átta mánaða gamla tví-
bura.

Vinur Stephanie 
segir í viðtali við 
Daily Mirror að hún 
sé eyðilögð. „Hann 
er að reyna að lifa 
rokkstjörnudraum-

inn fertugur að aldri. Það eina sem 
Stephanie vildi var að hann væri 
góður eiginmaður og faðir,“ segir 
heimildarmaðurinn.

Tony, sem hefur yfirgefið með-
ferðarheimilið Cirque Lodge, 
heldur því fram að samband hans 
við Lindsay sé algjörlega plat-
ónskt. „Hún er vinkona mín. Við 

eigum við sama vandamál að 
stríða, og við tölum bara saman 
um lífið stundum,“ segir 
hann. Hann bætti því við að 
Lindsay einbeitti sér nú að 
því að ná heilsu. „Hún vill 
geta deilt hinum fjölmörgu 
hæfileikum sínum með 
öðrum,“ segir hann. 

Lindsay hjónadjöfull

Tímaritið Monitor fagnaði 
útgáfu fyrsta tölublaðs síns 
með teiti á skemmtistaðnum 
7-9-13 fyrir skömmu. Fjöl-

margir úr blaða- og tónlist-
argeiranum létu sjá sig og 
eins og gefur að skilja var 
létt yfir mönnum.

RÝMINGARSALA

Egilsson er að flytja og af því tilefni verðum við með RISA rýmingarsölu á 
lagernum okkar að Skútuvogi 1d (ekið inn frá Barkarvogi).

Jólaskraut, jólaseríur, jólapappír, föndurvörur, púslur, spil, geisladiska- og 
skólatöskur, skólavara, myndarammar og fleira og fleira...

Opið í dag frá 10:00 - 17:00
og á morgun sunnudag frá 11:00 - 17:00

Við ætlum að tæma lagerinn. ALLT á að seljast!!!
Við göngum meira að segja svo langt að selja hana ömmu okkar.*

*Eins lengi og amma endist.

Ammaokkar





 Allir eiga sín leyndarmál.

Óvæntasti sálfræðitryllir ársins.

www.SAMbio.is 575 8900

ÁLFABAKKA AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSSI

KRINGLUNNI

CUCK AND LARRY kl. 5:50 - 8 - 10:10 L

SHARK BATE kl. 1:30 - 3:40 L

BRATZ THE MOVIE kl. 5:50 - 8 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:40 L

DISTURBIA kl.  10:10 14

CHUCK AND LARRY kl. 12:30 - 3 - 5:30-8-10:30 12

CHUCK AND LARRY kl. 5:30 - 8 - 10:30
MR. BROOKS kl. 5:30 - 8 - 10:30 16

BRATZ kl. 12:30 - 3 - 5:30 -8-10:30 L

DISTURBIA kl.  8 - 10:30 14

ASTRÓPÍÁ kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 L

ASTRÓPÍÁ kl. 12:30 - 3
RATATOUILLE  M/- ÍSL TAL kl. 12:30    - 3     - 5:30 L

RATATOUILLE M/- ENSKU TAL kl. 3 L

HARRY POTTER 5 kl. 12:30 10

VIP

VIP

MR. BROOKS kl. 8 - 10:30 16

BRATZ kl. 12:30 - 3 - 5:30 L

LICENSE TO WED kl. 6 - 8 7

ASTRÓPÍÁ kl. 4 - 6:30 - 8:30 L

BOURNE ULTIMATUM kl. 10 14

TRANSFORMERS kl. 10:30 10

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 4 L

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 L

DIGITAL
DIGITAL

BRATZ - THE MOVIE kl. 2 - 4 - 6 L

SHOOT ´EM UP kl. 8 -10 16

ASTRÓPÍÁ kl. 6 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

MR. BROOKS kl. 8 16

VACANCY kl. 10 16

KNOCKED UP kl. 5:30 - 8 - 10:40 12

VEÐRAMÓT kl. 8 - 10:20 14

SHARK BATE M/- ÍSL TAL kl. 2 - 3:40 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 1:40 L

LICENSE TO WED kl. 6 7

D D

síðustu sýningar

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

16

16
14
14

12

14

14

CHUCK AND LARRY kl. 4 - 8 - 10.10
HÁKARLABEITA kl.2 - 4 - 5.50
HAIRSPRAY kl. 5.50 - 8
KNOCKED UP kl. 10.10
BRETTIN UPP ÍSL. TAL     kl.2

12

14

16

16
14

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

   Borgarbíói merktar með rauðu
!óíbí.rk045

Gildir á allar sýningar í
   Háskólabíói merktar með rauðu

CHUCK AND LARRY kl.3.20 - 5.40 -8- 10.20
HAIRSPRAY kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
VEÐRAMÓT kl. 3.20 - 5.40 -8- 10.20
ASTRÓPÍA kl. 4 - 6
BOURNE ULTIMATUM kl. 8 - 10.30

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SHOOT´EM UP kl. 6 - 8 - 10
HÁKARLABEITA kl.3 - 6
VACANCY kl. 8 - 10
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl.3
RUSH HOUR 3 kl. 5.40 - 8 - 10.20
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl.3
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.3

SHOOT´EM UP  kl. 6 - 8 - 10
SHOOT´EM UP LÚXUS kl. 6 - 8 - 10
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 2 - 4
HAIRSPRAY kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
VACANCY  kl. 8 - 10
VEÐRAMÓT kl. 5.40 LÚXUS kl. 3
KNOCKED UP  kl. 8 - 10.40
BRETTIN UPP ÍSL. TAL     kl. 2 - 4 
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 1.30 - 3.45

-A.F.B. Blaðið-A.F.B. Blaðið

- L.I.B., Topp5.is

STÓRSKEMMTILEGT
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUNUM!

- bara lúxus
Sími: 553 2075

CHUCK & LARRY kl. 1.30, 3.45, 5.45, 8, 10.20 12
HÁKARLABEITA ÍSL TAL kl. 2, 4 og 6 600 kr. L
HAIRSPRAY kl. 5.45, 8 og 10.20 L
KNOCKED UP kl. 8 og 10.30 14
BRETTIN UPP! ÍSL TAL kl. 2 og 4 L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Ein stærsta tónlistarkaupstefna Evrópu, PopKomm, 
fer þessa dagana fram í Berlín. Ísland hefur í fyrsta 
skipti sérstakan kynningarbás á hátíðinni og er það 
ÚTÓN, Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar, 
sem sér um básinn. Á hátíðinni eru einnig fulltrúar 
12 Tóna, Iceland Airwaves, FÍH og Reykjavík 
Records. Jafnframt hafa Bloodgroup og Lay Low 
spilað á hátíðinni við góðar undirtektir. Bloodgroup 
spilaði meðal annars efni af væntanlegri breiðskífu 
sinni og stigu Þjóðverjarnir í salnum villtan dans.

Á miðvikudagskvöldið var haldið sérstakt 
Íslendingapartí þar sem allir sem töluðu íslensku 
fengu frítt inn. Partíið var haldið á barnum 8mm 
sem er þekktur Íslendingabar í Prenzlauer Berg-
hverfinu.

Ísland á PopKomm

Þrjátíu ára afmælistón-
leikar Hins íslenska Þursa-
flokks og Caput verða 
haldnir í Laugardalshöll 
hinn 23. febrúar. Freyr 
Bjarnason ræddi við Egil 
Ólafsson, söngvara Þurs-
anna, sem eru þegar byrj-
aðir að æfa fyrir tónleikana.

„Ég held að þetta verði mjög 
spennandi og við hlökkum allir til 
en þetta verður aðeins í þetta eina 
skipti,“ segir Egill Ólafsson um 
tónleikana. „Við erum byrjaðir að 
æfa og hittumst einu sinni í viku,“ 
bætir hann við og vill ekki meina 
að þeir félagar séu ryðgaðir þrátt 
fyrir áralangt hlé. „Við erum spil-
arar sem erum í fullu „swingi“ og 
með reynslu, sem vegur ekki lítið 
í þessu. Það kunna allir á sín hljóð-
færi þannig að þetta verður bara 
skemmtilegt, en auðvitað höfum 
við ekki spilað sum lögin síðan 
1981, sem er langur tími.“

Þursaflokkurinn var stofnaður í 
febrúar árið 1978 og starfaði óslit-
ið til 1982. Síðan þá hefur sveitin 
komið tvisvar sinnum fram, fyrst á 
minningartónleikum um hljóm-
borðsleikara sinn Karl Sighvatsson 
sem lést árið 1991 og síðan á hátíð-
inni Reykjavík Music Festival árið 
2000. Þursaflokkurinn gaf út fimm 

plötur á ferli sínum ef með er talin 
tónlist sveitarinnar við söngleikinn 
Gretti og lék á um þrjú hundruð 
tónleikum í níu löndum.

Að sögn Egils verða öll gömlu 
góðu lögin spiluð á tónleikunum, 
þar á meðal Pínulítill karl, Búnað-
arbálkur, Brúðskaupsvísur og 
Gegnum holt og hæðir. „Þetta 
verður fyrst og fremst bæði upp-
lifun fyrir okkur og þá sem voru 
með okkur í liði. Það var nokkuð 
stór hópur sem sótti tónleikana og 

við hvetjum alla þá sem upplifðu 
þetta með okkur í gamla daga að 
láta sjá sig og vonandi koma ein-
hverjir nýir líka,“ segir hann.

Á fjórða tug hljóðfæraleikara 
verður á sviðinu í Höllinni og fá 
lög Þursanna því væntanlega að 
njóta sín vel í nýjum viðhafnarút-
setningum með aðstoð Caput-
hópsins, sem hefur sérhæft sig í 
flutningi nútímatónlistar. Tónleik-
arnir verða teknir upp og ef vel 
tekst til verða þeir gefnir út.

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudag

www.SAMbio.is

SparBíó 450krSparBíó 450kr

HARRY POTTER
KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA

I NOW PROUNOUNCE YOU CHUCK AND LARRY
kl. 12:30 í álfabakka

BRATZ kl. 12:30 í álfabakka , 5:50 í
keflavík og kl. 2 á akureyri

RATATOUILLE m. ísl tal - kl. 12:30
í álfabakka, 1:30 í keflavík  og

Selfossi og kl 2 á akureyri



Rapparinn Kanye West bar enn á 
ný sigurorð af kollega sínum 50 
Cent á Mobo-verðlaununum sem 
voru afhent í London á dögunum. 
West fékk verðlaun sem besti 
hiphop-listamaðurinn en 50 Cent 
hafði einnig verið tilnefndur.

Ekki er langt síðan West vann 
bardaga sinn við 50 Cent um mest 
seldu plötuna í Bandaríkjunum, 
auk þess sem plata West hefur 
selst betur í Bretlandi.

Vandræðagemlingurinn Amy 
Winehouse var valin besta tón-
listarkonan á Mobo-verðlaunun-
um og notaði hún tækifærið og 
söng tvö lög af plötunni sinni 
Back to Black. Dizzee Rascal var 
valinn besti tónlistarmaðurinn og 
Rihanna, sem hefur slegið í gegn 

með laginu Umbrella, var kjör-
inn besti alþjóðlegi listamaður-
inn.

West valinn bestur

LANG MEST SÓTTA MYNDIN Á ÍSLANDI YFIR 40.000 MANNS

-AS, MBL -RÁS 2 -JIS, FILM.IS

SÝND Í REYKJAVÍK, AKUREYRI OG FJARÐABYGGÐ.
FRÁBÆR ÍSLENSK  AFÞREYING  /  PÉTUR OG SVEPPI HAFA ALDREI VERIÐ FYNDNARI

SÚ SKEMMTILEGASTA SÍÐAN SÓDÓMA



 Úrslitaleikur í VISA-
bikar kvenna fer fram á Laugar-
dalsvelli laugardaginn 22. sept-
ember kl. 16.00, þar sem lið KR og 
Keflavíkur eigast við. KR-liðið 
hefur sjö sinnum áður leikið til 
úrslita í bikarnum og unnið tvisv-
ar, en lið Keflavíkur hefur aldrei 
áður leikið til úrslita.

KR liðið missti af Íslandsmeist-
aratitlinum á dögunum eftir harða 
baráttu við Val, en Helena Ólafs-
dóttir, þjálfari KR, telur að bikar-
úrslitaleikurinn sé kjörið tæki-
færi fyrir lið sitt til þess að bæta 
að einhverju leyti fyrir það. 

„Við erum náttúrulega örlítið 
særðar eftir Íslandsmótið, en 
bikarúrslitaleikurinn er stærsti 
og flottasti leikur sumarsins og 

allir vilja spila hann og við höfum 
þarna kjörið tækifæri til þess að 
vinna bikar.“ 

Helena hefur fulla trú á því að 
liðið mæti vel stemmt til leiks og 
klári verkefnið. „Við erum með 
mjög gott lið og börðumst um 
Íslandsmeistaratitilinn fram á 
lokastund og KR-stelpurnar hafa 

náttúrulega unnið vel og gert það 
að verkum að við erum komnar í 
þennan leik. Við erum því mjög 
spenntar og okkur hungrar í titil, 
en okkar mottó á laugardag verð-
ur bara að njóta leiksins og ef við 
vinnum þá getum við verið mjög 
sáttar með sumarið,“ sagði Hel-
ena.

Keflavíkurliðið má vel við una 
með árangur sinn í sumar en liðið 
hafnaði í 4. sæti í Landsbanka-
deildinni, sem er besti árangur 
liðsins síðan árið 1975. Keflavík-
urliðið mun jafnframt spila sinn 
fyrsta bikarúrslitaleik þegar liðið 
mætir KR og spennan er því mikil 
í herbúðum þeirra. 

„Leikurinn leggst mjög vel í 
okkur. KR-liðið er mjög sterkt og 
hálfgert landslið, en þegar kemur 
að svona leik gleymist það allt 
saman,“ sagði Salih Heimir Porca, 
þjálfari Keflavíkur. 

Hann telur möguleika Keflavík-
urliðsins ágæta í leiknum. „Okkar 
möguleikar felast í því að vera 
betur skipulagðari og vera grimm-
ari og berjast. Við spiluðum tvo 
leiki við KR í sumar og þá gátum 
við ekki telft fram okkar besta 
liði, en ef við verðum með full-
skipað lið þá getum við vel ógnað 
þeim.“

En sama hvernig fer þá er Salih 
Heimir ánægður með sumarið hjá 
Keflavík. „Ég er mjög sáttur með 
sumarið og við erum í raun þegar 
búin að vinna sigur og ná okkar 
markmiði, en nú er eitthvað meira 
í boði, bónusinn, og við viljum auð-
vitað sækja hann og við sjáum til 
hvað gerist á laugardaginn,“ sagði 
Salih Heimir að lokum.

Ástand á leikmönnum liðanna er 
nokkuð gott. KR-liðið verður þó án 
Katrínar Ómarsdóttur og enn er 
óvíst hvort Embla Grétardóttir 
verður leikfær og Keflavíkurliðið 
vonar að Guðný Petrína Þórðar-
dóttir verði leikfær á ný.    

Hið gríðarsterka lið KR mætir Keflavík í úrslitum VISA-bikars kvenna á Laugardalsvelli í dag. Þjálfari KR 
segir sína leikmenn hungraða í titil eftir að hafa misst Íslandsmeistaratitilinn til Vals á dögunum. Þjálfari 
Keflavíkur segir að það verði við ramman reip að draga enda sé KR hálfgert landslið.

 Jónas Grani Garðarsson 
er ekki bara í baráttu um að bjarga 
Fram frá falli úr Landsbanka-
deildinni heldur á hann einnig í 
baráttu um gullskóinn við Valsar-
ann Helga Sigurðsson. Jónas 
Grani hefur skorað 11 mörk í sex-
tán fyrstu umferðunum alveg eins 
og Helgi. 

Fimm af þessum mörkum hefur 
Jónas Grani skorað með skalla en 
aðeins einn leikmaður hefur skor-
að fleiri skallamörk á einu tíma-
bili í tíu liða efstu deild. Sá er Ingi 
Björn Albertsson, sem skoraði 7 
af 14 mörkum sínum með skalla 
þegar hann varð markakóngur 
deildarinnar 1983. Ingi Björn lék 
þá með Val. Jónas Grani hefur nú 
tvo leiki til þess að reyna að jafna 
met Inga Björns, sem hefur aldrei 
verið í raunverulegri hættu allan 
þennan tíma.

Jónas Grani skoraði tvö fyrstu 
skallamörkin eftir aukaspyrnur 
frá Igor Pesic en hefur skorað síð-
ustu þrjú eftir fyrirgjafir frá þeim 
Hjálmari Þórarinssyni, Hans 
Mathiesen og Alexander Steen. 
Tvö hafa komið úr vítateignum 

utan markteigs en hin þrjú skor-
aði Jónas Grani úr markteignum. 

Jónas Grani var búinn að skora 
23 mörk í 61 leik með FH í efstu 
deild fyrir þetta tímabil og höfðu 
fimm þeirra komið með skalla. 
Hann hefur því tvöfaldað skalla-
mörk sín í sumar, sem er besta 
tímabils hans á ferlinum, en Jónas 
Grani hafði mest skorað átta mörk, 
sumarið 2002.

Jónas Grani nálgast skallamarkametið

Rodman er hinn bandaríski Finni Jóhanns

 Dómstóll HSÍ tók á 
fimmtudag fyrir kröfur bæði Vals 
og Fram í máli Sigfúsar Páls 
Sigfússonar. Skemmst er frá því 
að segja að dómstóllinn vísaði 
öllum kröfum frá í málinu.

Upprunaleg krafa Vals var að 
dómstóllinn féllist á að sann-
gjarnt gagngjald vegna félaga-
skiptanna væri 600 þúsund 
krónur. Þeirri kröfu var vísað frá. 
Varakrafa Vals var að dómstóll-
inn ákvarðaði sjálfur sanngjarnt 
gagngjald í málinu en þeirri 
kröfu var einnig vísað frá.

Þrautavarakrafa Vals var að 
dómstóllinn vísaði ákvörðun um 
sanngjarnt gagngjald til HSÍ eða 
almennra dómstóla. Þeirri kröfu 
var sömuleiðis vísað frá. Fram 
var einnig með frávísunarkröfur í 
málinu en þeim var hafnað af 
dómstólnum.

Málið er því í sama hnút og það 
var fyrir og jafnvel í enn meiri 
hnút.

Davíð B. Gíslason, dómskvadd-
ur matsmaður í málinu, hefur 
skilað inn áliti sínu til Vals en mat 
Davíðs var ekki kynnt dómstól 
HSÍ. Valsmenn vildu ekki svara 
því í gær hvert mat Davíðs væri 
en heimildir Fréttablaðsins 
herma að það sé talsvert hærra 
en þeir voru að vonast eftir. 
Valsmenn vildu heldur ekki svara 
því hvert næsta skref væri í 
málinu.

Ekki náðist í Framara í gær 
vegna málsins.

Öllum kröfum 
vísað frá





Afrekskvennasjóður Glitn-
is og ÍSÍ úthlutaði í gær einni og 
hálfri milljón til þriggja afreks-
kvenna en þetta var í annað sinn sem 
íþróttakonur fá styrk úr sjóðnum. 52 
umsóknir bárust að þessu sinni og 
þær sem fengu styrk voru fimleika-
konan Fríða Rún Einarsdóttir, frjáls-
íþróttakonan Helga Margrét Þor-
steinsdóttir og knattspyrnukonan 
Sara Björk Gunnarsdóttir.

Fríða Rún Einarsdóttir,  fim-
leikakona úr Gerplu, er á sínum 
fyrsta vetri í keppni í fullorðins-
flokki og fær styrk vegna þátttöku 
á  Evrópumóti, Norður-Evrópumóti 
og Norðurlandamóti fullorðinna. 
Fríða varð sexfaldur Norðurlanda-
meistari unglinga í fyrra í fjöl-
þraut á öllum áhöldum og í liða-
keppni með liði Íslands. 

Helga Margrét Þorsteinsdóttir, 
frjálsíþróttakona úr USVH, fær 
úthlutað hálfri milljón króna vegna 
verkefna á komandi keppnistíma-
bili. Helga Margrét varð í 5. sæti í 

sjöþraut á HM unglinga 17 ára og 
yngri, í 10. sæti í sjöþraut á EM 
unglinga 20 ára og yngri og fékk 
silfur í sjöþraut á Norðurlandamóti 
17 ára og yngri.

Sara Björk Gunnarsdóttir, knatt-
spyrnukona úr Haukum, fær hálfa 
milljón króna vegna einstaklings-
þjálfunar á komandi tímabili. Sara 
Björk lék sinn fyrsta A-landsleik í 
sumar sextán ára gömul ig lék auk 
þess lykilhlutverk í 17 og 19 ára 
landsliðum kvenna sem og með 
félagsliði sínu. 

Afrekskvennasjóður Glitnis og 
ÍSÍ er sjóður sem hefur það að 
markmiði að styðja við bakið á 
afrekskonum í íþróttum og gera 
þeim betur kleift að stunda sína 
íþrótt og ná árangri. Stofnframlag 
Glitnis í sjóðinn var 20 milljónir 
króna. Í stjórn sjóðsins sitja þær 
Svafa Grönfeldt, Vanda Sigurgeirs-
dóttir og Vala Flosadóttir. Næsta 
úthlutun úr sjóðnum verður í 
febrúar 2008.

Þrjár afrekskonur 
fengu hálfa miljón

 Chelsea er mál málanna á 
Englandi um þessar mundir og 
menn þar ytra velta vöngum yfir 
framtíð félagsins án José 
Mourinho. Brotthvarf hans gæti 
kallað á fleiri breytingar hjá enska 
félaginu enda margir leikmanna 
félagsins ekki par sáttir við gang 
mála.

„Þetta er mjög sorglegur dagur 
fyrir mig og liðið í heild sinni. Ég 
fékk til að mynda mjög freistandi 
tilboð frá Real Madrid en ég hélt 
tryggð við Chelsea út af Mourinho,“ 
sagði portúgalski varnarmaðurinn 
Ricardo Carvalho, sem kom með 
Mourinho frá Porto á sínum tíma. 
„Fyrir mér er þetta ekkert erfitt, 
José Mourinho er einfaldlega besti 
þjálfari í heimi og ég trúi því ekki 
að við séum búnir að missa hann 
frá okkur. Ég átti ekki von á því að 
hann færi áður en hann hefði náð 
öllum sínum markmiðum hjá 
félaginu.“

Carvalho er ekki einn um að 
vera ósáttur við brotthvarf Mour-
inho en Frakkinn Florent Malouda 
segist hafa komið til félagsins í 
sumar út af Mourinho. Claude 
Makelele er einnig í uppnámi. 
„Þessar fréttir koma mér algjör-
lega í opna skjöldu. Ég hefði aldrei 
trúað því að stjórinn færi þegar 
aðeins tveir mánuðir eru búnir af 
tímabilinu,“ sagði Makelele.

Svo er almennt talið að Didier 
Drogba sé brjálaður en fregnir 
herma að hann hafi brostið í grát 
þegar Mourinho tilkynnti liðinu að 
hann væri á förum. Þeir voru mjög 
nánir. Vitað er að AC Milan hefur 
mikinn áhuga á Drogba. Einnig er 
rætt um að Michael Essien gæti 
hugsað sér til hreyfings, sem og 
Paulo Ferreira.

Stóra málið er þó Frank Lamp-

ard, sem hefur ekki enn gengið frá 
nýjum samningi við Chelsea, en 
hann var mjög náinn Mourinho og 
portúgalski þjálfarinn fór aldrei 
leynt með aðdáun sína á Lampard. 
Síðustu ár hefur Lampard verið 

sterklega orðaður við Barcelona 
og Mourinho er sjálfur orðaður við 
spænska félagið þessa dagana. Það 
skyldi þó aldrei vera að þeir hitt-
ust þar á ný ásamt Eiði Smára?

Mikið er spáð og spekúlerað í framtíð Chelsea eftir að José Mourinho fór frá 
félaginu. Því er spáð að margir leikmanna Chelsea muni fara sömu leið.

 Carl Lloyd, 34 ára 
aðdáandi Everton, ásakar 
Cristiano Ronaldo, leikmann 
Manchester United, um að hafa 
traðkað á hendinni á sér í leik 
Everton og United á dögunum. 

„Ég var bara að reyna að ná í 
boltann þegar hann fór úr leik og 
Ronaldo traðkaði með tökkunum 
á hendinni á mér,“ sagði Lloyd og 
kvaðst sárkvalinn eftir atvikið. 

„Ég kærði Ronaldo, því ég veit 
ekki hvort ég geti sinnt vinnu 
minni aftur í bráð.“ 

Lögreglan í Liverpool er að 
rannsaka málið og Ronaldo gæti 
átt yfir höfði sér bann ef mál-
flutningur Lloyds reynist á rökum 
reistur. -

Ég er búinn að 
kæra Ronaldo

 ÍR og Hamar komust í 
gær í átta liða úrslit Powerade-
bikarsins. ÍR vann Fjölni 81-73 og 
mætir Njarðvík í Njarðvík á 
sunnudaginn en Hamar vann 
Tindastól 94-78 og mætir Íslands-
meisturum KR í DHL-Höllinni á 
sama tíma.

Ómar Sævarsson skoraði 15 
stig fyrir ÍR, Sveinbjörn Claessen 
var með 14 stig og 5 stolna og 
Sonny Troutman bætti við 11 
stigum, 7 fráköstum og 5 stoð-
sendingum.  Hjá Fjölni var 
Nemanja Sovic atkvæðamestur 
með 27 stig og 12 fráköst en 
Drago Pavlovic skoraði 22 stig.

Marvin Valdimarsson skoraði 
27 stig fyrir Hamar, Friðrik 
Hreinsson var með 18 stig og 
George Byrd skoraði 16 stig og 
tók 13 fráköst. Donald Brown 
skoraði 16 stig fyrir Tindastól.

Átta liða úrslitin hefjast í dag 
með leik Grindavíkur og Skalla-
gríms í Grindavík og leiks 
Snæfells og Þórs í Stykkishólmi 
en undanúrslitin eru síðan á 
fimmtudagskvöldið.

ÍR og Hamar í 
átta liða úrslit
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Sést hefur til þeirra Fjöln-
is Þorgeirssonar og 
Ragnheiðar Ragnars-
dóttur sundkonu á 
stefnumótum undan-
farið. Fjölnir segir þó 
að þau séu ekki 
saman. „Ég er ennþá 
laus og liðugur. Við 
Ragnheiður erum 
bara vinir eins og 
staðan er núna,“ 
segir Fjölnir. 
Hann og Ragn-
heiður eiga 
ýmislegt sam-
eiginlegt því 
Fjölnir var lið-
tækur í sundi á 
árum áður og 

keppti fyrir KR, sama félag 
og Ragnheiður. „Já, ég vann 
til dæmis keppni í 50 m 
skriðsundi drengja árið 
1983,“ segir Fjölnir og 
skellir upp úr. Þess má 
geta að Ragnheiður er 
fædd árið 1984 og varð 
því ekki vitni að sigrin-
um.

Annars er nóg um að 
vera hjá hestakóng-

inum sem rekur 
sinn eigin hestaf-
réttavef á www.
hestafrettir.is. 

Hann bíður þessa dagana 
spenntur eftir símtali frá 
Þórhalli Gunnarssyni, dag-
skrárstjóra Sjónvarpsins. 
„Þórhallur hlýtur að 
fara að óska eftir 
því að ég leysi Örn 
Árna af í Spaug-
stofunni,“ segir 
Fjölnir en lið hans í 
spurningaþættinum
Útsvari halaði inn 
fleiri stig þegar 
Fjölnir sýndi leik-
listartakta heldur en 
mótherjarnir með 

Örn Árnason í fararbroddi. 
„Annars var mjög gaman að 
keppa með svona þrælgáfuðu 

fólki og ég finn hvernig ég verð 
hoknari af reynslu eftir hverja 

spurningu sem þau svara fyrir 
mig,“ segir hann og hlær. 
„Reyndar svaraði ég nú þess-
um tveimur fyrstu án hjálp-
ar.“

Fjölnir orðaður við sunddrottningu
Kristrún Tinna Gunnarsdóttir

Sigrún Hjálmtýsdóttir, betur þekkt sem Diddú, syngur 
með Garðari Thor Cortes á stórtónleikum hans í Barbi-
can Centre í London í næstu viku. Hún snýr þar með 
aftur á kunnuglegar slóðir. Diddú var við nám í 
Guildhall School of Music and Drama á árum áður, en 
húsnæði skólans er tengt Barbican Centre. „Þetta er 
svolítið eins og að fara heim,“ sagði Diddú létt í bragði, 
en hún kvaðst full tilhlökkunar þegar Fréttablaðið náði 
tali af henni í gær. 

„Ég legg í hann í bítið á morgun [laugardag]. Það er 
alveg stórkostleg tilfinning að fá að syngja í þessum 
tónleikasal, þar sem maður upplifði marga tónlistar-
viðburði á námsárunum,“ sagði Diddú. „Ég hef aldrei 
sungið þar sjálf, en hef lært mikið af æðri listamönn-
um þar,“ bætti hún við. 
Diddú segir það jafnframt yndislegt að fá að syngja 
með Garðari Thor, þó það sé ekki í fyrsta skiptið.

 „En þetta eru svona hans debut-tónleikar í London, 
fyrstu stórtónleikarnir,“ sagði Diddú, sem hafði fyrst 
kynni af Garðari fyrir mörgum árum. „Hann var alltaf 
að snattast niðri í Óperu þegar ég var sem mest að 
syngja þar. Síðan hefur maður svona fylgst með 

honum,“ sagði Diddú og hló. „Hann er einstakur 
drengur. Ljúfmennið uppmálað, og svo hjartahreinn,“ 
bætti hún við. 

Tónleikarnir fara fram í Barbican Centre næstkom-
andi miðvikudag, við undirleik Sinfóníuhljómsveitar 
Lundúna. Stjórnandi er Garðar Cortes eldri. 

Diddú snýr aftur á fornar slóðir

Básúnuleikarinn Samúel Jón 
Samúelsson, betur þekktur sem 
Sammi í Jagúar, fór á tónleika með 
söngvaranum Prince í London síð-
astliðið sunnudagskvöld. Hann fékk 
einnig miða í partí sem haldið var 
eftir tónleikana en þangað mætti 
Prince óvænt ásamt hljómsveit 
sinni og spilaði klukkustundunum 
saman.

„Ég vissi að þeir ættu það til að 

mæta í þessi eftirpartí og var búinn 
að reikna þetta allt saman út. Prince 
heldur 21 tónleika og þetta voru þeir 
þriðju síðustu. Mig grunaði að hann 
myndi koma eftir þá síðustu og þá 
líklega sleppa þeim næstsíðustu. 
Þess vegna veðjaði ég á þetta gigg,“ 
segir Sammi og hlær.

„Aukatónleikarnir“ voru haldnir í 
litlum næturklúbbi í London sem 
rúmar um 500 manns. „Þegar ég 
kom inn ásamt kærustunni minni og 
vini heyrði ég að þeir voru að sánd-
tékka trommusettið baka til. Svo 
var slökkt á tónlistinni, tjöldin dreg-
in frá á sviðinu og þar var bara allt 
liðið mætt. Þegar þeir byrjuðu að 
spila dró ég upp símann til að hringja 
í mág minn. Þá tróðu tveir verðir 
sér í gegnum þvöguna og ætluðu að 
henda mér út fyrir að taka myndir. 
Það var greinilega hálfgerð 
YouTube-paranoja í gangi og öllum 
sem reyndu að taka myndir var hent 
út.“

Sammi segir að hann hafi ekki 
verið Prince-aðdáandi frá unga 
aldri. „Þegar ég vissi að Prince ætl-

aði að vera með tónleikasyrpu í 
sumar ákvað ég að þetta væri eitt-
hvað sem ég ætlaði ekki að missa af. 
Ég á flestar plöturnar hans í dag en 
var ekki aðdáandi þegar ég var 
yngri. Í seinni tíð uppgötvaði ég hins 
vegar að Prince er framúrskarandi 
lagahöfundur og ein af þessum stóru 
poppstjörnum sem hafa komið út úr 
fönkinu.“

Prince spilaði í þrjár klukku-
stundir á næturklúbbnum, lengur 
en á sjálfum tónleikunum. „Hann 
spilaði til klukkan þrjú á sunnudags-
nóttu, þetta var algjörlega ógleym-
anlegt. Mér sýndust hann og bandið 
jafnvel skemmta sér betur þarna.“

Sammi kom heim í vikunni og er 
nú á fullu að undirbúa sína eigin tón-
leika með Jagúar, en sveitin gaf út 
plötuna Shake It Good í ágúst síðast-
liðnum. „Við erum að fara að taka 
spilarispu í október og nóvember. 
Hinn 2. nóvember verðum við með 
stóra útgáfutónleika á Nasa. Það eru 
þrjú ár síðan við gáfum síðast út 
plötu svo þetta verður mjög gaman.“





ÍFrank og Jóa bókunum sem ég 
las sem krakki minnir mig að 

þeir félagar hafi sífellt verið að 
kljást við smyglara. Þetta voru 
vanalega einhverjir dularfullir 
stórskornir menn með húfu niður 
að augum, í sjóarapeysum, að 
læðupokast eitthvað við skemm-
ur á hafnarsvæðinu, ef ég man 
rétt. Og þeir félagar Frank og Jói 
náðu einhvern veginn að afhjúpa 
þá, enda einstaklega vel gefnir 
drengir. 

síðan hef ég ómeðvitað og 
meðvitað skyggnst eftir smygl-
urum í hvert einasta skipti sem 
ég á leið fram hjá hafnarsvæð-
um. Ég varð nefnilega fyrir veru-
legum áhrifum frá þessum 
bókum. En það er sama hvað ég 
hef rýnt. Ég hef aldrei séð smygl-
ara. Á síðari tímum var ég meira 
að segja farinn að telja mér trú 
um að svona smyglarar af gamla 
skólanum væru ekki til lengur og 
að þetta orð væri við það að 
hverfa úr íslenskri tungu í þeirri 
merkingu. Svona svipað og orðið 
„fuglahræða“ en það heyrði ég í 
fyrsta skipti um daginn aftur, 
eftir um fimmtán ára hlé, og 
fannst skemmtilegt. 

var þess vegna dálítið nost-
algískt að heyra þau tíðindi nú í 
lok vikunnar að enn væri líf í 
þessari ævafornu tegund gæpa-
mennsku, að smygla með báti. 
Það voru svo auðvitað ánægjuleg 
tíðindi að lögreglunni – að vísu 
ekki með aðstoð Frank og Jóa – 
hefði tekist að hafa hendur í hári 
smyglaranna. Öll atburðarásin 
var eins og í sannri gamaldags 
unglingabók fyrir stráka. 

á síðkastið hefur allt púðrið 
farið í það að afhjúpa fólk sem 
ferðast með flugi, sem er ákaf-
lega óspennandi. Þetta hefur 
gengið út í svo miklar öfgar að 
alsaklausir ferðalangar eru látn-
ir afhenda linsuvökvann sinn. 
Yfirmaður í lögreglunni orðaði 
þetta vel í fréttunum. Hann sagði 
efnislega að nú væri nauðsynlegt 
að beina athyglinni betur að sjón-
um. Það væri allt of auðvelt að 
koma hættulegu dóti – eiturlyfj-
um, vopnum eða öðru - inn í land-
ið sjóleiðis. Á þetta benti reyndar 
einnig Michael Moore í heimild-
armynd um eftirleik 11. septemb-
er fyrir nokkrum árum. Á meðan 
bandarískir tollverðir voru 
önnum kafnir við að biðja fólk 
um að fara úr skónum á flugvöll-
um reyndist strandlengjan öll 
svo til alveg óvarin. Þar var einn 
maður á vakt. Mjög einmana. 

Smyglarar

TILBOÐ
Rósir 7 stk./35-40 cm

Kjúklingalæri
með kartöflum, sósu og gulrótum  

595,-595,- 540,-

heillandi
HUGMYNDIR

1.990,-
IKEA STOCKHOLM kertastjaki 
H33 cm ryðfrítt stál

1.990,-
BARNSLIG RAND sængurverasett
150x200/50x60 cm

MAMMUT fataskápur
84x50x186 cm 16.950,-RUSIG ruggustóll 79x39x33 cm

MAMMUT rúmgrind
170x89x70 cm ýmsir litir 16.950,-
Ath. dýna og rúmföt eru seld sér

MINNEN kassar m/loki 3 stk.
32x24x15 cm 395,-

BARNSLIG PRICKAR teppi 
90x90 cm 1.790,-

SMILA SNÄCKA veggljós
25x8x26 cm ljósblátt 795,-

ATOLL SPORT
himnasæng 
marglituð 1.490,-

RINGUM motta
Ø70 cm ýmsir litir 995,-

MAMMUT vegghilla
33x21 cm blá

GLIS kassi m/loki 3 stk.
17x10x8 cm 295,-

KORALL BUBBLOR hengi 
90x250 cm 1.490,-

MAMMUT barnastóll
39x67 cm rauður

1.790,-1.790,-

995,-

495,-

MAMMUT barnaborð 
Ø85, H48 cm blátt 3.990,-


