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„Þetta byrjaði sem skemmti-leg hreyfing hjá mér og nokkr-um skólafélögum mínum í MR í kringum 2003. Í fyrstu vorum við ekki með það á hreinu hvort um alvöru íþrótt væri að ræða en komumst fljótt að því að bandý er mikið spilað í nágrannalöndum okkar og í Svíþjóð er þetta önnur vinsælasta hópíþróttin á ftibolt “

Þær bandýkylfur sem margir kannast við úr leikfimi í grunn-skóla gefa ekki alveg rétta mynd,“ segir Bjarni.Bandýmannafélagið Viktor æfir að jafnaði tvisvar í viku. „Við höfum aðstöðu í Smáranum í Kópavogi ásamt BandýfélagiKópavogs “

plastkúlu í mark andstæðingsins. Leikurinn stendur í klukkustund og eru ótakmarkaðar skiptingar leyfðar. 
Bandýmannafélagið Viktor hefur þrívegis landað Íslands-meistaratitlinum

Bandý sækir í sig veðrið
Mikill uppgangur er í bandýíþróttinni hér á landi og spretta sífellt fleiri lið upp. Bjarni Rafn Gunnarsson 

er einn þeirra sem hafa stundað íþróttina af kappi síðustu ár og státar af Íslandsmeistaratitli.

UPPELDI SEM VIRKAR  – færni til framtíðar 
heita námskeið sem eru að hefjast hjá Þroska- og hegðunarstöð. Bæði er boðið upp á dag- og 

kvöldnámskeið og námskeiðin eru niðurgreidd fyrir 
atvinnulausa foreldra. www.heilsugaeslan.is

Bjarni segir íslensk bandýlið verða sífellt betri og betri en íþróttin er stunduð víða um land.
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Hljóðfærakennslan 
inn í grunnskólana
Tónlistarskóli Reykja-
nesbæjar er tíu ára og 
býður nemendum 
í kaffisamsæti 
í dag.
TÍMAMÓT 16

Hellisbúi í 
happabuxum
Jóhannnes Haukur 
á atvinnuleynd-
armál.

FÓLK 26

BRAGI VALDIMAR

Baggalút langar í 
Rúna Júl
Íhuga að kaupa Rúnars-styttuna

FÓLK 26

FÓLK Katrín Jakobsdóttir mennta-
málaráðherra mun standa frammi 
fyrir erfiðu vali á öðrum degi jóla 
en þann dag stendur mikið til í 
íslensku menningarlífi. 

Tvær íslensk-
ar bíómyndir 
verða frum-
sýndar: Mamma 
Gógó eftir Frið-
rik Þór Frið-
riksson og 
Bjarnfreðarson 
í leikstjórn 
Ragnars Braga-
sonar. Þá mun 
Þjóðleikhúsið 
frumsýna 
Gerplu Halldórs Laxness en þar 
situr Baltasar Kormákur í leik-
stjórasætinu. „Ég ætla að velja á 
milli ef þetta verður allt á sama 
tíma,“ segir Katrín.

Fimmtán íslenskar kvikmyndir 
eru nú annaðhvort í tökum eða 
eftirvinnslu.

Hingað til hefur hefð verið fyrir 
því að frumsýna ekki íslenskar 
kvikmyndir á sama degi.  
 - fgg / sjá síðu 26

Menntamálaráðherra í klípu:

Verður að velja 
á milli sýninga

Meðan fjöldinn sefur 
„Það er undarlegt virðingarleysi 
við þjóðina að hvetja til lagabrota 
„vegna aðstæðna“ til að afla sér 
velvildar og vinsælda,“ skrifar 
Jónína Michaelsdóttir. 

Í DAG 14

LÖGREGLUMÁL Vélhjólaklúbburinn 
Fáfnir hefur verið lagður niður 
og hefur hlotið formlega stöðu 
sem stuðningsklúbbur Vítisengla. 
Hann hefur nú tekið upp nafn 
Vítisenglanna, eða Hells Angels.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins innan úr lögreglunni er 
talið að tugmilljónasvik nokkurra 
ungra manna út úr Íbúðalánasjóði 
og tveimur hlutafélögum fyrr í 
sumar hafi verið lokaprófið sem 
samtökin alþjóðlegu lögðu fyrir 
Fáfnisliða áður en þeim var veitt 
aðild.

Fjórir menn um tvítugt, sem 
allir tengjast Fáfni, sátu um skeið 
í gæsluvarðhaldi vegna svikanna, 

sem voru afar flókin. Fimmti mað-
urinn var síðan handtekinn á dög-
unum, grunaður um að hafa stýrt 
fjórmenningunum. Sá er eldri bróð-
ir eins þeirra og einnig tengdur 
Fáfni.

Það er alþekkt að Vítisenglar láti 
umsækjendur sanna sig með því 
að fremja afbrot af þessu tagi. Féð 
sem svikið var út nam ríflega fimm-
tíu milljónum króna og er ófundið. 
Ljóst þykir að ungu mennirnir hafi 
frá upphafi átt von á því að þurfa að 
sitja inni fyrir glæpinn.

Fáfnisliðar sóttu nýverið fund 
Vítisengla í Englandi og sneru 
aftur þaðan sem aðilar að sam-
tökunum. Í tilkynningu frá Ríkis-

lögreglustjóra er fullyrt að Fáfnir 
muni að óbreyttu geta sótt um fulla 
aðild að Vítisenglunum á seinni 
hluta næsta árs.

Haraldur Johannessen ríkislög-
reglustjóri segir lögreglu líta málið 
alvarlegum augum í ljósi þess að 
fyrir liggur að Vítisenglar eru skil-
greindir sem skipulögð glæpasam-
tök. Full ástæða sé til að huga að 
breytingum á lögum í þá veru að 
öll starfsemi slíkra samtaka verði 
gerð ólögleg. 

Stýrihópur um skipulagða 
glæpastarfsemi, sem starfað 
hefur frá árinu 2004, kom saman 
í gær vegna fréttanna af Fáfni. Í 
kjölfarið fundaði formaður hópsins 

með embættismönnum úr dóms-
málaráðuneytinu um möguleikann 
á því að setja slík lög.

„Hells Angels snúast fyrst og 
fremst um afbrot og gróða af ólög-
legri starfsemi og hafa valdið mik-
illi óáran og skelfingu í Danmörku 
og víðar á Norðurlöndunum,“ segir 
Haraldur.

„Skilaboðin eru mjög skýr frá 
lögreglunni í landinu: hún mun 
gera allt sem hún getur, í samstarfi 
við toll og aðra aðila hérlendis og 
erlendis, til þess að reyna að koma 
í veg fyrir það að skipulögð glæpa-
starfsemi nái fótfestu í íslensku 
samfélagi og fái að blómstra þar 
óáreitt.“ - sh

Sviku sig inn í Vítisenglana
Tugmilljónasvik út úr Íbúðalánasjóði eru talin hafa verið síðasta prófraunin sem vélhjólaklúbburinn Fáfnir 
þurfti að standast til að fá aðild að alþjóðasamtökum Hells Angels. Ríkislögreglustjóri vill banna klúbbinn.

LITLAR BREYTINGAR   Í dag 
verða norðaustan 3-10 m/s, hæg-
ast á Suðurlandi. Lítils háttar væta 
á norðurhelmingi landsins en 
þurrt syðra og bjart með köflum 
suðvestanlands. Hiti 5-14 stig.
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MIKIÐ FJÖR Árlegt karnival í hverfinu Notting Hill í London var haldið í gær. Karnivalið hefur verið haldið frá árinu 1959 en til þess 
var stofnað af innflytjendum frá eyjunum í Karíbahafinu. Milljónir ferðamanna gera sér nú orðið ferð í hverfið til að fylgjast með 
fjörinu. NORDICPHOTOS/AFP

KATRÍN 
JAKOBSDÓTTIR

FÉLAGSMÁL „Það má leiða líkur að því að þetta teng-
ist því efnahagshruni sem varð hér,“ segir Halldóra 
Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Barna-
verndar Reykjavíkur. Tilkynningum til stofnunar-
innar fjölgaði um 25 prósent fyrstu sex mánuði 
ársins miðað við sama tíma í fyrra. 

Alls bárust 2.262 tilkynningar fyrstu sex mánuði 

ársins, en á sama tíma í fyrra höfðu 1.805 tilkynn-
ingar borist. 

Bragi Guðbrandsson, forstjóri Barnaverndar-
stofu, segir að kjör barna hafi versnað og það komi 
fram í þessum tölum. „Það má líka vel vera að þetta 
endur spegli aukna samfélagslega vitund meðal 
almennings og fagfólks,“ segir Bragi.    - þeb / sjá síðu 4

Tilkynningum til Barnaverndar Reykjavíkur hefur fjölgað mjög á þessu ári:

Versnandi kjör barna í kreppu

Vonlítið hjá Þrótti
Þróttur gerði jafntefli 
við FH í Pepsi-deild 
karla og á veika von 

um að halda sæti 
sínu í deildinni.

ÍÞRÓTTIR 19
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DÓMSMÁL Eitt fórnarlamba nauðg-
arans Jóns Péturssonar hefur 
krafið hann um rúmlega tuttugu 
milljónir í skaðabætur fyrir hönd 
ólögráða sonar síns. Bótakrafan 
er til komin vegna andlegs skaða 
sem pilturinn varð fyrir þegar 
hann horfði upp á ofbeldi Jóns 
gegn móður hans. Pilturinn er 
metinn með 25 prósenta örorku 
vegna þess andlega áfalls sem 
hann varð fyrir.

Jón hefur í tvígang hlotið 
fimm ára fangelsi fyrir hrotta-
fengið ofbeldi gegn þremur 
konum. Fyrst hlaut hann dóm í 
október 2006 fyrir ofbeldi gegn 
tveimur konum. Annarri þeirra 

misþyrmdi hann í tvígang, sló 
hana margsinnis og sparkaði í 
hana og ruddist síðar inn í íbúð 
hennar, barði hana og dró hana 
um á hárinu að syni hennar sjá-
andi. Þá var hann einnig dæmdur 

fyrir að halda fyrrverandi unn-
ustu sinni fanginni í átta tíma, 
misþyrma henni hrottalega og 
nauðga henni í þrígang.

Seinni dóminn hlaut hann fyrir 
að halda þáverandi sambýliskonu 
sinni nauðugri í íbúð þeirra í hátt 
í sólarhring, berja hana stöðugt, 
nauðga henni og ógna og lemja 
með eggvopnum.

Ein kvennanna hefur nú, sem 
áður segir, krafið Jón um nálega 
25 milljónir í bætur fyrir hönd 
sonar síns, sem varð vitni að 
einni ofbeldislotunni, þá aðeins 
tólf ára. Málið var endurflutt í 
gær vegna tafa á uppkvaðningu 
dóms.  - sh

MENNTAMÁL Stofnuð verður sér-
deild fyrir einhverf börn í einum 
af grunnskólum Hjallastefnunn-
ar á hausti komanda. Deildin er 
hugsuð sem vísir að umfangs-
meiri úrræðum fyrir börn með 
þroskaraskanir á vegum Hjalla-
stefnuskólanna.

Margrét Pála Ólafsdóttir, 
framkvæmdastjóri Hjallastefn-
unnar, segir að til þessa hafi ríkt 
sú trú að blöndun, eða samskip-
an barna með ólíkar þarfir, sé 
eina rétta leiðin. „Við erum að 
andæfa þeirri hugmynd. Við telj-
um að sérstakar deildir sem taki 
einvörðungu á stöðu einhverfra 
barna og geri þeim kleift að fara 
inn í samstarf með öðrum nem-
endum séu það sem koma skal.“ 

Að mati Margrétar Pálu tekur 
skólakerfið ekki nægilegt tillit 

til þarfa þessa 
hóps barna , 
þrátt fyrir að 
kennarar hafi 
svo sannar-
lega reynt sitt 
besta.

Margrét Pála 
segir að á und-
anförnum árum 
hafi greining-
um á einhverfu-
rófi og dæmi-

gerðri einhverfu fjölgað svo 
undrum sæti. „Kerfið hefur hins 
vegar ekki haft við. Við einka-
aðilarnir getum hins vegar oft 
hlaupið hraðar en stóru kerfin.“

Hin nýja deild verður stofnuð 
við einhvern þriggja grunnskóla 
Hjallastefnunnar. Í upphafi verð-
ur deildin fyrir sjö til tíu börn og 

hvert þeirra fær sinn eigin kenn-
ara. Margrét Pála segir að fjöl-
mörg einhverf börn hafi verið í 
leikskólum Hjallastefnunnar og 
þess vegna sé mikil uppsöfnuð 
þekking hjá starfsfólki sem mun 
nýtast til fullnustu. Nú er hafin 
leit að stuðningsaðilum, bæði fag-
legum og fjárhagslegum. 

„Við trúum því staðfastlega að 
fjölmargir vilji leggja okkur lið 
og ég auglýsi hér með eftir því. 
Það er líka von mín að við verð-
um ekki ein um þetta heldur muni 
fleiri bjóða upp á sértæk úrræði 
fyrir þá sem þurfa sértækan 
stuðning á tilteknu æviskeiði.“

Margrét Pála segir sérdeild 

sem þessa útheimta mikið 
fjármagn. Leitað hefur verið til 
eins sveitarfélags um stuðning en 
fleirum verið kynnt hugmyndin. 

Sigrún Birgisdóttir, fram-
kvæmdastjóri Umsjónarfélags 
einhverfra, segir að stofnun sér-
deildar innan Hjallastefnunnar 
sé frábær frétt og verði góð við-
bót við þær sérdeildir fyrir ein-
hverfa sem fyrir starfa í grunn-
skólum á höfuðborgarsvæðinu. 
Innan hvers árgangs sé talið að 
einn af hverjum 150 einstakling-
um sé með fötlun á einhverfuróf-
inu. „Þörfin fyrir nýja sérdeild 
eins og þessa er vissulega mikil,“ 
segir Sigrún. svavar@frettabladid.is

Deild fyrir einhverf 
börn stofnuð í haust
Skólakerfið tekur ekki nægjanlegt tillit til ólíkrar getu og þroska barna, segir 
Margrét Pála Ólafsdóttir. Hjallastefnan opnar sérdeild fyrir einhverf börn árið 
2010. „Frábærar fréttir,“ segir framkvæmdastjóri Umsjónarfélags einhverfra.

Í SKÓLANUM Hjallastefnan rekur tíu leikskóla og þrjá grunnskóla. Nemendur eru 
1.130 og starfsmenn 249. Myndin tengist ekki efni fréttarinnar með beinum hætti.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MARGRÉT PÁLA 
ÓLAFSDÓTTIR

Sonur fórnarlambs metinn 25 prósenta öryrki af að hafa horft á ofbeldið:

Nauðgari krafinn um milljónatugi

JÓN 
PÉTURSSON

Pálmi, verða menn ekki bara 
blautir allan tímann í svona 
ferð?

„Ef vel gengur verða menn að 
minnsta kosti rakir.“

Stöð 2 stefnir að því að sýna íslenska 
útgáfu af þáttunum Wipeout, þar sem 
fólk buslar sig í gegnum þrautabraut í 
Argentínu, og ætlar að fljúga um 120 
manns þangað suður eftir. Pálmi Guð-
mundsson er sjónvarpsstjóri Stöðvar 2.

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
ákært hálffertugan mann fyrir 
húsbrot og sérstaklega hættu-
lega líkamsárás. Maðurinn rudd-
ist inn á heimili fólks í Vesturbæ 
Reykjavíkur í maí í fyrra 
vopnaður kúbeini.

Manninum er gefið að sök 
að hafa reitt kúbeinið til höggs 
og síðan tekist á um kúbeinið 
við konu sem á heimilinu bjó, 
með þeim afleiðingum að konan 
meiddist talsvert. Þá slasaði 
hann einnig manninn á heimilinu 
þegar sá reyndi að koma konunni 
til hjálpar.

Ákæran var þingfest í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í gær.  - sh

Ákært fyrir húsbrot og árás:

Réðst inn með 
kúbein að vopni

EVRÓPUMÁL Samtök atvinnulífsins 
hafa ákveðið að skipa sex starfs-
hópa til að fjalla um málefni 
atvinnulífsins vegna aðildarum-
sóknar Íslands að ESB. Aðildar-
félög SA munu fjalla um afstöð-
una til ESB innan eigin raða út 
frá hagsmunum sinna atvinnu-
greina en starfshópum SA er 
ætlað að fjalla um málið út frá 
tilteknum atriðum sem snerta 
atvinnulífið sem heild. 

Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri SA, og Róbert 
Trausti Árnason, verkefnastjóri 
Evrópumála hjá SA, munu hafa 
yfirumsjón með störfum hópanna 
og veita þeim liðsinni eftir 
þörfum.   - shá

Samtök atvinnulífsins:

Sex starfshópar 
vegna ESB

Framvísaði skilríkjum annars
Ríkissaksóknari hefur ákært mann á 
þrítugsaldri fyrir að hafa í tvígang ekið 
ólöglega, í annað skiptið of hratt og 
í bæði skiptin sviptur ökurétti. Þá er 
hann ákærður fyrir ranga skýrslugjöf 
og skjalafals, en hann framvísaði skil-
ríkjum annars manns í bæði skiptin.

DÓMSTÓLAR

VINNUMARKAÐUR Ríflega þriðjung-
ur, eða 35 prósent þeirra sem eru 
í launaðri vinnu, hefur orðið fyrir 
því að laun eða starfshlutfall 
hefur verið skert frá hruni bank-
anna í október. Þetta kemur fram 
í skoðanakönnun sem Capacent 
Gallup gerði fyrir Alþýðusam-
band Íslands í júní. Flestir eða 
rúmlega átján prósent hafa lent 
í launalækkun, hjá níu prósent-
um hefur vinnutími verið styttur 
og átta prósent hafa orðið fyrir 
annarskonar skerðingu.  Þetta 
er mikil aukning frá því í desem-
ber 2008 þegar 21 prósent launa-
fólks hafði orðið fyrir í slíkri 
skerðingu.

Mun fleiri karlar en konur 
hafa lent í skerðingu launa og/
eða starfshlutfalls og þá vekur 
athygli að fjörutíu prósent iðnað-
armanna hafa orðið fyrir því að 
laun hafa verið lækkuð eða vinnu-

tími styttur. Þá hafa þeir sem 
eru með laun yfir 550 þúsund á 

mánuði frekar lent í launalækkun 
en þeir sem hafa lægri laun.   - shá

Ný skoðanakönnun Capacent sýnir miklar fórnir launafólks eftir hrunið í október:

Þriðjungur er með skert laun

IÐNAÐARMENN Tæplega helmingur allra iðnaðarmanna hefur orðið fyrir launaskerð-
ingu frá hruninu eða vinnutími þeirra verið styttur. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

DÓMSMÁL Tveir menn sem grunað-
ir eru um að hafa komið að ráni á 
Barðaströnd á Seltjarnarnesi fyrr 
á árinu neita báðir að hafa ætlað 
að ræna úrsmiðinn sem þar bjó. 
Fyrirtaka var í málinu í gær þar 
sem sakborningum gafst færi á 
að taka afstöðu til sakarefnisins. 
Tveir af fjórum mættu.

 Annar þeirra játar að hafa farið 
inn í húsið til að stela, en hann hafi 
ekki ætlað að fremja rán. Hinn 
neitar alfarið sök, en hann er tal-
inn hafa skipulagt ránið. Hálfátt-
ræður úrsmiður var bundinn með 
límbandi og honum hótað.

Einn grunaðra ræningja af 
Barðaströnd kom við sögu lög-
reglu um helgina eftir að hafa 
gengið í skrokk á sautján ára pilti 
í Breiðholti.  - sh

Barðastrandarmál tekið fyrir:

Grunaðir ræn-
ingjar neita sök

VIÐ ÞINGFESTINGU Mennirnir sem 
mættu í gær neita báðir sök.

SJÁVARÚTVEGSMÁL Sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra, Jón 
Bjarnason, hefur ráðið Guðjón 
Arnar Kristj-
ánsson, fyrr-
verandi alþing-
ismann, til 
sérstakra verk-
efna í sjávar-
útvegs- og 
landbúnaðar-
ráðuneytinu. 
Guðjón Arnar 
mun einkum 
sinna verkefn-
um er snúa að 
undirbúningi breytinga á fisk-
veiðilöggjöfinni sem ráðherra 
hyggst leggja fram á haustþingi.

Í tilkynningu frá ráðuneytinu 
segir að Guðjón Arnar hafi yfir-
gripsmikla þekkingu á íslenskum 
sjávarútvegi og telur ráðherra 
því sérstakan feng fyrir ráðu-
neytið að fá að njóta starfskrafta 
hans.  - shá

Guðjón Arnar Kristjánsson:

Mun rannsaka 
fiskveiðilöggjöf

GUÐJÓN ARNAR 
KRISTJÁNSSON

Uppsagnir í Borgarnesi
Tvö fyrirtæki í byggingariðnaði sögðu 
alls upp 23 starfsmönnum í Borgar-
nesi í gær. Þetta eru fyrirtækin Borg-
arverk, sem sagði upp þrettán starfs-
mönnum og BM Vallá sem sendi tíu 
starfsmönnum uppsagnarbréf. 

ATVINNUMÁL 

SPURNING DAGSINS

... og rjómi
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Skipholti 35
105 Reykjavík. sími 511 7010

Gsm: 847-1600
petur@galleriborg.is

Fyrir fjársterka aðila leitum við að módelmyndum eftir 
Gunnlaug Blöndal,  verkum eftir Louisu Matthíasdóttur 

og góðum Kjarvalsmyndum.                              
Vinsamlegast hafi ð samband sem fyrst í 

síma 511 7010 eða 847 1600  

M Á L V E R K A U P P B O Ð
SUNNUDAGINN 6. SEPTEMBER KL. 20:30

Getum ennþá bætt við nokkrum verkum. 

Lægri sölulaun – Örugg þjónusta 

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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FIMMTUDAGUR
8-13 m/s NV- og austan 

Vatnajökuls, annars hægari.
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RÓLEGT FYRIR 
KORTUNUM  
Veðrið í dag verður 
svipað því sem var í 
gær, nema þó þannig 
að það dregur veru-
lega úr úrkomumagn-
inu sem fellur norðan 
og austan en í gær 
var mesta úrkoman á 
Vopnafi rði, 5,5 mm. 
Suðvestan til ætti að 
geta orðið ágætlega 
bjart í dag en síðan 
eru horfur á vætu þar 
um slóðir á morgun. 
Lítill vindur er í kortun-
um næstu daga.  

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

EFNAHAGSMÁL Hugsanleg aðkoma 
lífeyrissjóðanna að verkleg-
um framkvæmdum er að mestu 
órædd og með öllu óákveðin. 

Annir starfsfólks fjármála-
ráðuneytisins vegna Icesave-
málsins ráða þar mestu um en 
mikið álag var á ráðuneytisfólki 
við meðferð Alþingis á málinu. 

Í stöðugleikasáttmála ríkis-
stjórnarinnar, sveitarfélaganna 
og aðila vinnumarkaðarins frá í 
sumar var stefnt að því að við-
ræðum ríkisstjórnarinnar og líf-
eyrissjóðanna þar um yrði lokið 
í dag, 1. september. 

Málið hefur rætt á einum sam-
eiginlegum fundi viðræðunefndar 

stjórnvalda og aðgerðahóps líf-
eyrissjóðanna og á nokkrum 
fundum hvors hóps um sig. 

Arnar Sigurmundsson, for-
maður Landssamtaka lífeyris-
sjóða, segir að málið verði skoð-
að á næstu vikum. Mikilvægt sé 
að koma hlutunum af stað. 

„Við höfum ekki enn skoðað 
tiltekin verkefni og viljum að 
starfshópur stjórnvalda leggi 
fram hugmyndir og tillögur sem 
við svo tökum afstöðu til,“ segir 
Arnar.

Meðal verkefna sem nefnd hafa 
verið sem álitleg fyrir lífeyris-
sjóðina að fjármagna eru upp-
bygging á Landspítalalóðinni, 
samgöngumiðstöð við Reykja-
víkurflugvöll, Vaðlaheiðargöng 
og Búðarhálsvirkjun. - bþs

Viðræðum ríkis og lífeyrissjóðanna um verklegar framkvæmdir átti að ljúka í dag:

Aðgerðir á ís vegna Icesave

REYKJAVÍKURFLUGVÖLLUR Samgöngu-
miðstöð er meðal verkefna sem hugs-
anlegt er að lífeyrissjóðirnir fjármagni.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SAMFÉLAGSMÁL Tilkynningum til 
Barnaverndar Reykjavíkur fjölg-
aði um 25 prósent fyrstu sex mán-
uði ársins miðað við sama tíma í 
fyrra. Fjölda barna sem var til-
kynnt um fjölgaði um sautján 
prósent. 

Barnavernd Reykjavíkur bár-
ust 2.262 tilkynningar á fyrstu 
sex mánuðum ársins, en á sama 
tíma í fyrra höfðu 1.805 tilkynn-
ingar borist. Fjöldi barna sem til-
kynnt var um var 1.301, en var 
1.114 í fyrra. 

„Það má leiða líkur að því 
að þetta tengist því efnahags-
hruni sem varð hér,“ segir Hall-
dóra Dröfn Gunnarsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Barnaverndar 
Reykjavíkur. Hún segir þó að 
einnig hafi orðið vitundarvakn-
ing í barnaverndarmálum og það 
sé líklega hluti af skýringunni. 
Frá árinu 2000 hafi verið stöðug 
fjölgun tilkynninga. 

Bragi Guðbrandsson, for-
stjóri Barnaverndarstofu, tekur í 
sama streng. „Annars vegar hafa 
aðstæður og kjör barna versn-
að og það kemur fram í þessum 
fjölda. Það má líka vel vera að 
þetta endur spegli aukna samfé-
lagslega vitund meðal almenn-
ings og fagfólks. Svo getur verið 
að báðar skýringarnar eigi við,“ 
segir Bragi. 

Að sögn Braga er aukningin 
langmest í Reykjavík, en þó er 
aukningin talsverð víðast hvar. 
Hann segir eðlilegt að fjölgunin 
komi fyrst fram í höfuðborginni, 
félagsleg samsetning borgarinnar 
sé slík. 

„Tilkynningum frá skólum 

fjölgaði á fyrstu  mánuðum árs-
ins og það bendir til þess að það 
sé ákveðin vanlíðan merkjanleg 
hjá krökkunum,“ segir Halldóra. 
Verulega dró úr tilkynningum til 
Barnaverndar eftir að skólastarfi 
lauk í vor. „Það er meira félagslegt 
taumhald þegar skólarnir starfa,“ 
segir Bragi. Hann segist telja lík-
legt að tilkynningum fjölgi aftur 
þegar skólarnir fari á fullt. 

„Þessi þróun er bæði neikvæð, 
því hún getur falið í sér að það 
séu fleiri börn í vanda, en hún er 
líka jákvæð því þetta gefur vís-
bendingu um styrk samfélagsins. 
Að íslenskt samfélag sé meðvitað 
um þarfir barna og það að þau eru 
núna í mjög viðkvæmri stöðu, og 
menn láta sig varða um það. Það 
er ánægjulegt og jákvætt.“ 

 thorunn@frettabladid.is

Barnaverndarmálum 
fjölgar um fimmtung
Tilkynnt var um 17 prósentum fleiri börn til Barnaverndar Reykjavíkur fyrstu 
sex mánuði ársins en á sama tíma í fyrra. Tilkynningum í heild fjölgaði um 
fjórðung. Mest er fjölgunin í Reykjavík en er þó talsverð um landið allt. 

BÖRN AÐ LEIK Tilkynningum frá skólum fjölgaði á fyrstu mánuðum ársins borið 
saman við árin á undan.  Myndin tengist ekki efni greinarinnar beint. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

VERSLUN Fyrstu sex mánuði ársins 
var 455 manns vísað úr verslunar-
miðstöðinni Kringlunni, meðal 
annars fyrir að vera undir áhrifum 
áfengis og fíkniefna.

Frá þessu er greint í Fréttabréfi 
Kringlunnar. 

Þá kemur fram að á sama tíma-
bili voru 138 þjófnaðarmál til-
kynnt til öryggisgæslu Kringlunn-
ar og voru 99 þeirra kærð til 
lögreglu.

 Ekki var hægt að eiga við hin 
málin 39, meðal annars vegna 
skorts á sönnunum.  - bþs

Lögreglumál í Kringlunni:

455 vísað á dyr 
fyrri hluta árs 

STJÓRNMÁL Frjálslyndi flokkurinn 
íhugar nú að kæra Ólaf F. Magn-
ússon borgarfulltrúa fyrir fjár-
drátt. Formaður flokksins, Guð-
jón Arnar Kristjánsson, segir að 
Ólafur hafi látið greiða lögbund-
inn styrk borgarinnar til stjórn-
málaflokka inn á eigin reikning 
í stað Frjálslynda flokksins, eins 
og tíðkast hafði. Greiðslurnar 
geta numið allt að þremur millj-
ónum króna á ári.

Ólafur, sem klauf sig úr Frjáls-
lynda flokknum fyrr á árinu, 
hafnar ásökununum. Hann segir 
greiðslurnar hafa runnið inn á 
reikning borgaramálafélags F-
listans. Hann hafi ekki viljað að 
féð rynni til flokks sem kæmi 
borgarstjórnarflokknum ekki 
lengur við, og því viljað halda 
sjálfur utan um fjármunina.  - sh

Frjálslyndir íhuga kæru:

Saka Ólaf F. 
um fjárdrátt

ÓLAFUR F. MAGNÚSSON Hafnar ásökun-
um um fjárdrátt.

ÞÝSKALAND, AP Angela Merkel, 
kanslari Þýskalands, segist enn 
gera sér vonir um að mynda 
hægristjórn með Frjálslyndum 
demókrötum eftir þingkosningar, 
sem haldnar verða 27. september.

Þetta segir hún þrátt fyrir að 
flokkur hennar, Kristilegir demó-
kratar, hafi komið illa út úr kosn-
ingum í þremur af sextán sam-
bandslöndum Þýskalands, sem 
haldnar voru um helgina.

Merkel vill heldur mynda 
hægristjórn en að halda áfram 
stjórnarsamstarfi við Sósíal-
demókrata, sem enst hefur í heilt 
kjörtímabil. - gb

Brött þrátt fyrir kosningatap:

Merkel segist 
enn vongóð

Málning á hús Weldings
Blárri blöðru með rauðri málningu 
var hent á heimili Lárusar Welding, 
fyrrum bankastjóra Glitnis, í Blöndu-
hlíð á föstudagskvöldið. Samkvæmt 
heimildum fréttastofu Vísis var Lárus 
með gleðskap á heimili sínu þegar 
atvikið átti sér stað og olli uppá-
koman nokkru fjaðrafoki á meðal 
veislugesta.

LÖGREGLUFRÉTTIR

LÖGREGLUMÁL Piltur sem tilkynnti 
um sprengju í tösku fyrir utan 10-
11 verslun við Laugarima í Grafar-
vogi á ellefta tímanum á sunnudag 
var handtekinn í fyrrakvöld.

Starfsmaður hafði þegar sam-
band við lögreglu, sem sendi lið á 
vettvang á nokkrum lögreglubíl-
um. Þar var samankominn hópur 
unglinga og kviknaði strax grun-
ur um gabb, sem leiddi til þess að 
sextán ára piltur var handtekinn. 
Játaði hann að hafa hringt inn hót-
unina, og lagt til tvær töskur, sem 
stóðu utan við húsið. Önnur var 
merkt: sprengja.

Málið er því upplýst en þung 
refsing liggur við svona athæfi.

Sagði sprengju vera í tösku:

Unglingur játaði 
sprengjugabb

KRINGLAN 99 þjófnaðir voru kærðir til 
lögreglunnar á fyrri hluta ársins. 

GENGIÐ 31.08.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

232,1682
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

125,3  125,9

203,01  203,99

178,94  179,94

24,038  24,178

20,799  20,921

17,521  17,623

1,3454  1,3532

195,57  196,73

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



Áskri�arkort Borgarleikhússins: 

4 sýningar að eigin vali 

á aðeins 8.900 kr. 

Tryggðu þér 

áskri�arkort strax.

Miðasala er hafin:

568 8000 |  www.borgarleikhus.is  | Listabraut 3
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DÓMSMÁL Tveir menn, Jón Krist-
inn Ásgeirsson og Ríkharð Júlíus 
Ríkharðsson, voru í gær dæmdir í 
fangelsi fyrir að kveikja í húsi við 
Kleppsveg í júní og stofna þannig 
lífi manns í hættu. 

Ríkharð hlaut tveggja ára dóm, en 
Jón Kristinn, sem einnig var dæmd-
ur fyrir að aka á mann og örkumla 
hann, hlaut þriggja og hálfs árs 
dóm. Þriðji maðurinn, Karl Halldór 
Hafsteinsson, var sýknaður.

Mennirnir höfðu setið að sumbli 
og neyslu á skemmtistaðnum Gold-
finger, sem er í eigu föður Jóns 
Kristins, þegar þeir ákváðu að 
taka hús á íbúanum við Kleppsveg. 
Ástæðurnar voru tvær: Ríkharður 

vildi tala af festu við húsráðanda 
vegna þess að sá hefði hótað fjöl-
skyldu hans, en Jón Kristinn vildi 
fá upplýsingar um mann í Keflavík 
sem hafði mælt styggðaryrði í garð 
föður hans og forystumanns í vél-
hjólaklúbbnum Fáfni.

Eftir að þeir komu á staðinn 
kviknaði fljótlega eldur sem breidd-
ist hratt um húsið og náði húsráð-
andi með naumindum að forða sér. 
Enginn þremenninganna viður-
kenndi hins vegar að hafa kveikt 
eldinn og vísuðu mennirnir hver á 
annan.

Út frá framburði vitna og bens-
ínleifum sem fundust á skóm Jóns 
Kristins og Ríkharðs eru þeir 

fundnir sekir. Þá er einnig byggt á 
orðum Ríkharðs við yfirheyrslur hjá 
lögreglu, þar sem hann sagði: „Eins 
og ég hugsaði þetta átti þetta bara 

að vera blossi og svo búið.“ Ekki 
þóttu nægar sannanir fyrir því að 
Karl hefði átt mikinn þátt í brenn-
unni og var hann því sýknaður.  - sh

„Átti bara að vera blossi og svo búið,“ sagði maður sem þvertók fyrir að hafa kveikt í húsi og hætt mannslífi:

Tveir dæmdir fyrir brennu á Kleppsvegi
Jón Kristinn var einnig dæmdur fyrir að aka Hummer-bifreið föður síns 
á mann á gatnamótum Laugavegar og Vegamótastígs – á fíkniefnum, án 
ökuréttinda, of hratt og með of marga farþega í bílnum. Í dómnum segir að 
höfuðáverki þess sem ekið var á hafi verið „gríðarlegur og mun hann verða 
að búa við vitræna skerðingu og algera örorku ævilangt“.

Þá segir í dómnum: „Það athæfi ákærða að flýja af slysstað eftir að hafa 
ekið á [X] telst stórkostlega ámælisvert. Þá þykja símboð frá honum fyrst 
eftir slysið bera vott um kaldlyndi og skeytingarleysi, en hann áleit þá að 
banaslys hefði orðið.“ Hann flúði af vettvangi og var handtekinn nokkrum 
klukkustundum síðar. Jón Kristinn er dæmdur til að greiða fórnarlambinu 
tvær milljónir króna í bætur og er sviptur ökurétti ævilangt.

SENDI KALDLYND SKILABOÐ EFTIR SLYSIÐ

ORKA Stjórn Orkuveitu Reykjavík-
ur samþykkti í gær að ganga að 
tilboði kanadíska orkufyrirtæk-
isins Magma Energy um kaup á 
þriðjungshlut í HS Orku. Stjórn-
völd ætla að freista þess að kaupa 
meirihluta hlutafjár í fyrirtækinu 
til að tryggja opinbera eigu þess, 
en hafa ekki rætt við eigandann 
Geysi Green Energy.  

Samningurinn var samþykktur 
með fjórum atkvæðum meirihluta 
Sjálfstæðisflokks og Framsókn-
arflokks í stjórn Orkuveitunnar 
gegn tveimur atkvæðum Sam-
fylkingar og Vinstri grænna. 
Minnihlutinn gagnrýnir harð-
lega hvernig staðið var að söl-
unni. Lítill tími hafi verið gefinn 
til að kynna samninginn og að 
aðeins verði greitt fyrir 30 pró-
sent í reiðufé. Einnig að greiðsla 
70 prósenta af tólf milljarða 
kaupverði komi ekki fyrr en að 
sjö árum liðnum. Þorleifur Gunn-
laugsson, fulltrúi Vinstri grænna, 
segir í bókun sinni að salan ryðji 
brautina fyrir einkavæðingu alls 
einkageirans.

Fundað var í fjármálaráðuneyt-
inu í gærmorgun vegna tilboðs 
Magma Energy. Var þar látið 
reyna á hvort innlendir aðilar 
myndu bjóða í hlutinn. Ekki varð 
af því og sendi fjármálaráðuneyt-
ið og viðskiptaráðuneytið frá sér 
sameiginlega fréttatilkynningu 
þess efnis að viðræðuhópur yrði 
settur á fót til að kanna forsend-
ur þess að ganga til samninga 
við núverandi eigendur fyrir-
tækisins um kaup á meirihluta í 
félaginu. Hópurinn verður skip-
aður af ríkinu, lífeyrissjóðunum, 

Grindavíkurbæ og öðrum sem 
hafa komið að hugsanlegum kaup-
um á hlutum í HS Orku. Geysir 
Green Energy á nú 55 prósenta 
hlut í HS Orku.

Eyjólfur Árni Rafnsson, stjórn-
arformaður GGE, segir að fyr-
irtækið muni koma að viðræð-
um um sölu á hlut fyrirtækisins 
með opnum huga. Hins vegar 
hafi ekki verið leitað til stjórnar 
fyrirtækisins um hugsanleg kaup 
opinberra aðila. 

Í fréttatilkynningu ráðu-
neytanna segir að stjórnvöld 
leggi áherslu á aðkomu sterkra 

eigenda að HS Orku svo fyrir-
tækið geti áfram gegnt mikil-
vægu samfélagslegu hlutverki. 

Arnar Sigurmundsson, formað-
ur Samtaka lífeyrissjóða, segir að 
lífeyrissjóðirnir séu tilbúnir til 
að skoða kaup á hlut í HS Orku. 
„Þetta kemur til greina sem fjár-
festingarkostur af okkar hálfu, 
en lengra er málið ekki komið.“

Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra sagði í fréttum 
RÚV í gærkvöldi að til greina 
kæmi að leita til almennings um 
kaupin á meirihluta í HS Orku.

 svavar@frettabladid.is 

OR gekk að tilboði 
Magma í HS Orku
Stjórnvöld vilja kaupa meirihluta í HS Orku. Geysir Green Energy á um 55 pró-
senta hlut en opinberir aðilar hafa ekki rætt við félagið um kaup á hlut þeirra. 
Ríkið, lífeyrissjóðir og sveitarfélög skoða kaup á meirihluta í HS Orku.

UMDEILD AUÐLIND Niðurstaða viðræðna á vegum stjórnvalda um möguleg kaup á 
meirihluta hlutafjár í HS Orku á að liggja fyrir á næstu vikum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kemur til greina að þú farir í 
„greiðsluverkfall“?
Já 35,3%
Nei 64,7%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á meirihluti í HS Orku að vera í 
opinberri eigu?

Segðu skoðun þína á visir.is

Auglýsingasími

– Mest lesið

KAUPMANNAHÖFN Lögreglan í 
Valby í Kaupmannahöfn var 
furðu lostin þegar hún brást við 
tilkynningu um hávaða úr far-
angursgeymslu leigubíls sem 
lagt hafði verið í stæði þar í 
bænum í fyrradag. 

Þegar lögregluþjónar opnuðu 
farangursgeymsluna steig leigu-
bílstjórinn út frelsinu feginn en 
tveir menn höfðu skömmu áður 
rænt hann, ógnað honum með 
hnífi og neytt hann ofan í far-
angursgeymsluna. Eftir ránið 
óku mennirnir um í dágóða 
stund með fórnarlamb sitt í far-
angursgeymslunni en skildu bíl-
inn að lokum eftir á bílastæði og 
höfðu sig á brott. Lögregla leitar 
þeirra en hefur ekki haft erindi 
sem erfiði enn sem komið er.  - asg

Leigubílstjórarán í Danmörku:

Læstu bílstjóra 
ofan í farang-
ursgeymslu

SJÁVARÚTVEGUR Mikil umsvif voru 
á Vopnafirði nýlega þegar sama 
daginn var skipað út tæplega 
3.700 tonnum af sjávarafurðum 
á vegum HB Granda. Þrjú erlend 
flutningaskip komu þá til hafnar 
og lestuðu frystar síldarafurð-
ir, fiskmjöl og lýsi. Þá voru Faxi 
RE og Ingunn AK í höfninni með 
síldarafla á sama tíma og flutn-
ingaskipin voru þar á ferðinni.

Samkvæmt upplýsingum 
frá Garðari Svavarssyni, sölu-
stjóra fiskmjöls og -lýsis hjá HB 
Granda, var alls skipað út 1.100 
tonnum af fiskmjöli og um 2.000 
tonnum af lýsi. Verðmæti mjöl- 
og lýsisútflutningsins í júlí og 
ágúst nemur alls um 1.500 millj-
ónum króna og segir Garðar að 
sala afurðanna hafi gengið mjög 
vel nú í sumar.  - shá

Vopnafjörður:

Skipuðu út 
3.700 tonnum

LÖGREGLUMÁL Lögregla hefur enn 
ekki handtekið neinn vegna brun-
ans í Laugarásvídeó við Klepps-
veg aðfaranótt sunnudags. Að 
sögn Friðriks Smára Björgvins-
sonar yfirlögregluþjóns er málið 
enn í rannsókn og er meðal ann-
ars verið að fara yfir upptökur úr 
öryggismyndavél.

Á öryggismyndavélinni má sjá 
mann með derhúfu og tagl aka 
að leigunni á hvítum jepplingi og 
henda einhverju inn um bréfa-
lúguna.

Talið er að tjónið nemi hundr-
uðum milljóna króna. Um 40 þús-
und kvikmyndir brunnu. Fjöl-
margir búa í húsinu en allir 
sluppu með skrekkinn.  - sh

Eldsvoði enn í rannsókn:

Enginn í haldi 
vegna brunans

LAUGARÁSVÍDEÓ Gríðarlega mörg verð-
mæt myndbönd brunnu í eldsvoðanum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

MÓTMÆLI Ólafur Ragnar Gríms-
son, forseti Íslands, tók á móti 
fulltrúum söfnunarinnar kjosa.
is í gær. Veitti hann undirskrifta-
lista móttöku þar sem um tíu 
þúsund Íslendingar hafa skrif-
að undir áskorun til forset-
ans að synja lagafrumvarpi 
um Icesave-samningana 
staðfestingar. Söfnunin bar heit-
ið „Í okkar hendur” og vilja for-
svarsmenn að fram fari þjóðar-
atkvæðagreiðsla um málið, sem 
væri niðurstaðan verði forsetinn 
við ósk hópsins. 

Ólafur Ragnar fundaði með 
ábyrgðarmönnum undirskriftar-
listanna í um tuttugu mínútur á 
Bessastöðum en gaf fjölmiðlum 
ekki tækifæri á viðtali. 

Hópur fólks safnaðist saman 
fyrir framan Bessastaði á meðan 
fundurinn stóð.

  - shá

Skorað á forseta Íslands að synja lagafrumvarpi um Icesave staðfestingar:

Tók við 10.000 undirskriftum

Á BESSASTÖÐUM Hjörtur Hjartarson, talsmaður kjosa.is, afhenti Ólafi Ragnari Gríms-
syni forseta undirskriftalistann. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KJÖRKASSINN

Sex stútar teknir
Sex ökumenn voru teknir fyrir ölvunar-
akstur í umdæmi lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu um helgina, að 
því er segir í tilkynningu frá lögreglu. 
Einn var stöðvaður á laugardag og 
fimm á sunnudag. Tveir þessara 
ökumanna höfðu þegar verið sviptir 
ökuleyfi.

Fimm í lyfjaakstri
Þá stöðvaði lögregla för fimm öku-
manna undir áhrifum fíkniefna. Einn 
þeirra var jafnframt með fíkniefni í 
fórum sínum. Fjórir þessara öku-
manna reyndust enn fremur vera 
próflausir.

LÖGREGLUFRÉTTIR



nýjar vörur

Bolurl
st. S-XXL

5.999kr99

Buxur
st. 10-20,-st. 10 20,

4.9994.94999krk9999

SSíð peysaíð peysa
m/bandi
st. S-XXL

9.9999 kr99
KKjóllK
SSt. S-L

4.999kr99

KjóllK
st. S-XXL

6.9996 kr99

SSítt vestiítt
hneppthne
st. S-XXL

5.999kr99

Leggings síðarðs sí
st. S-XXLL

3.999kr

KjóllóllK
st. S-XXLS-XXL

5.999kr99

Hlírabolur
st. S-XXLst. S-XXXL

2.2992 22992 299kr99
Wrap peysasape
st. S/M, L/XLLL/X

8.9999kr99

LLeggins síðari
st. S-XL

1.9999999 krkr9999
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1 Hve margir hvalir hafa veiðst 
á yfirstandandi hvalavertíð?

2 Hver er forseti borgarstjórnar 
Reykjavíkur?

3 Hver stýrir Þrautakóngi á 
Stöð 2 í vetur?

 SVÖRIN ERU Á SÍÐU 26
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KIRKJUMÁL Þinglýsingar á eignar-
haldi kirkna og hlunnindum þeirra 
eru í miklum ólestri. Kirkjuráð 
hyggst nú freista þess að koma 
skikki á þessa hluti.

Í bréfi Kirkjuráðs til aðila sem 
tengst geta umsýslu slíkra mála 
segir að eigendaskráning kirkna 
sé í dag afar mismunandi og stund-
um röng. „Til að hægt sé að þing-
lýsa kirkju á eiganda sinn þarf að 
fylgja henni afmarkað land eða 
lóð,“ segir kirkjuráð og bendir á 
að algengast sé að kirkjur standi 
á lóðum í eigu annarra, eins og til 
dæmis sveitarfélaga.

„Í flestum tilfellum er um það 
að ræða að þinglýsa eignarheimild 
kirkju á viðkomandi sókn. Til að 
svo megi verða þarf að liggja fyrir 
eignarheimild á þeirri lóð sem 
kirkjan stendur á, svo sem afsal 
eða gjafagerningur,“ segir Kirkju-
ráð, sem kveður þörf á samvinnu 
margra aðila sem hagsmuna eigi 
að gæta og nefnir þar sem dæmi 
sveitarfélög, landeigendur, sókn-
arnefndir og ráðuneyti.

„Vegna umfangs verkefnisins 
var ákveðið að taka út nokkrar 
kirkjur í dreifbýli og þéttbýli og 
bjóða fram aðstoð við að þinglýsa 
á réttan eiganda. Með því fæst 
reynsla af ferlinu og því vinnu-
framlagi sem heildarverkefnið 

hugsanlega krefst,“ segir Kirkju-
ráð.

Kirkjurnar tíu sem taka á út 
í forathugun eru Dómkirkjan 
í Reykjavík, Hallgrímskirkja, 
Útskálakirkja, Hólmavíkurkirkju, 
Mosfellskirkja, Prestbakkakirkja, 
Stóra-Dalskirkja, Eyvindarhóla-
kirkja, Stóra-Borgarkirkja og 
Kollafjarðarneskirkja. - gar

Kirkjuráð reynir að lagfæra þinglýsingaóreiðu:

Eignarhald á 
kirkjum í ólestri

DÓMKIRKJAN Í REYKJAVÍK Kirkjuráð 
telur að koma þurfi þinglýsingum á 
kirkjum á hreint og hyggst byrja á 
Dómkirkjunni og níu öðrum kirkjum á 
landinu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

NOREGUR, AP Ban Ki-moon, fram-
kvæmdastjóri Sameinuðu þjóð-
anna, vísaði á bug gagnrýni um 
að hann væri vanhæfur í starfi.

Mona Juul, fastafulltrúi Nor-
egs hjá Sameinuðu þjóðunum, 
sagði nýverið að hann skorti 
bæði leiðtogahæfileika og per-
sónutöfra, í bréfi sem lekið var í 
norska fjölmiðla.

„Sjálfur viðurkenni ég að 
stundum er það ekki góð tilfinn-
ing að fá á sig gagnrýni,“ sagði 
Ban, sem kom í heimsókn til Nor-
egs í gær. Starfið væri hins vegar 
erfitt því taka þyrfti tillit til fólks 
hvaðanæva að úr heiminum sem 
hefði ólíkan bakgrunn. - gb

Framkvæmdastjóri SÞ:

Vísar gagnrýni 
frá Juul á bug

BAN KI-MOON Viðurkennir að starfið sé 
erfitt. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FÉLAGSMÁL Heimatilbúin hass-
pípa fannst í síðustu viku á lóð 
náttúruleikskólans Krakkakots 
á Álftanesi. Starfsfólk á Krakka-
koti hefur sent íbúum ákall 
um nágrannavörslu og bætta 
umgengni.

„Nýlega voru stórir veggir á 
skólanum úðaðir í veggjakroti 
sem ógerningur er að ná af. Einn-
ig hafa starfsmenn skólans þurft 
ítrekað að hreinsa lóðina af hunda-
skít áður en börnin geta farið út á 
lóðina að leika sér. Okkur finnst 
líka mjög miður að eftir síð-
ustu helgi þá fannst hér á lóðinni 
heimatilbúin hasspípa úr hálfslítra 
gosflösku,“ segir í ákallinu.  - gar

Slæm umgengni á Álftanesi:

Hassreykingar 
á leikskólalóð

AFGANISTAN, AP Bandaríski herfor-
inginn Stanley McChrystal, sem er 
yfirmaður herafla Bandaríkjanna 
og NATO í Afganistan, segir að sú 
stefna sem erlenda herliðið þar 
hafi fylgt gangi ekki upp. 

Ástandið sé alvarlegt og nú þurfi 
að breyta um stefnu ef takast eigi 
að stilla til friðar í landinu. Ofbeldi 
og átök hafa aukist mjög síðustu 
mánuði og dauðsföllum fjölgað.

McChrystal sendi í gær skýrslu 
sína um ástandið í landinu til varn-
armálaráðuneytisins í Washing-
ton, rúmum tveimur mánuðum 
eftir að hann tók við sem yfirmað-
ur heraflans. Hann hafði frestað 
að birta matsskýrslu sína þar til 

eftir forsetakosningar í Afganist-
an, sem haldnar voru 20. ágúst.

Sprengjuárásir urðu tveimur 
bandarískum hermönnum að bana 
í gær, og er þá tala látinna banda-
rískra hermanna nú í ágústmán-
uði komin upp í 47. Frá upphafi 
stríðsins hafa ekki fleiri banda-
rískir hermenn fallið í Afganistan 
í einum mánuði.

McChrystal fer í þessari skýrslu 
ekki fram á að bandarískum her-
mönnum í Írak verði fjölgað, en 
mun ætla að gera það á öðrum vett-
vangi. Hann segir að þótt ástand-
ið sé alvarlegt nú sé ekki útilokað 
að ná árangri ef breytt verði um 
stefnu. - gb

Hernaðarstefna Bandaríkjanna og NATO í Afganistan hefur ekki reynst vel:

Breytt stefna óhjákvæmileg

STANLEY MCCHRYSTAL Yfirmaður herafla 
Bandaríkjanna og NATO í Afganistan 
segir stefnubreytingu nauðsynlega.
 NORDICPHOTOS/AFP

EFNAHAGSMÁL Talsmenn ríkisstjórn-
arinnar hafa talað fyrir sértækum 
aðgerðum frekar en almennri nið-
urfellingu skulda heimilanna.

Viðskiptaráðherra var spurður 
hvort ekki mætti óttast reiði meðal 
almennings þegar afskrifað yrði 
hjá einum en ekki hinum. 

Hann segir ekki hægt að finna 
reglu sem öllum líki við.

„En það ætti að vera hægt að 
finna viðmið sem eru eðlileg og 
viðunandi fyrir flesta. Það verður 
auðvitað þannig að einhverjir fá 
afskrifað sem fólki finnst kannski 
óverðskuldað, einhverjir sem fóru 
mjög geyst í uppsveiflunni. Það 
verður bara að hafa það; ef menn 
geta ekki greitt er ekki hægt að 
gera neitt annað en að afskrifa 
eitthvað af því.“

Ráðherra segir að eflaust finnist 
einhverjum ósanngjarnt að slíkt 
fólk fái aðstoð.

„En það er ekki hægt að stinga 
höfðinu í sandinn með það að 
sumir, því miður allt of margir, 
skulda meira en nokkur von er til 
að þeir endurgreiði.“

Hann minnir þó á að tveir þriðju 
heimila ráði við sínar skuldir.

Hann endurtekur orð félags-
málaráðherra hér í blaðinu um að 
horft verði bæði til veðsetning-
ar og greiðslugetu. Gylfi vill þó 
ekki slá neinu fram um hvernig 
fyrirkomulagið verði nákvæm-
lega.

Hins vegar geti, burtséð frá 
þessu, verið eðlilegt að bank-
arnir taki sérstaklega á erlend-
um lánum.

„Þeim fylgir gengisáhætta fyrir 
bankann ekki síður en lánveitand-
ann. Það getur verið akkur í því 
fyrir bæði lánveitanda og skuld-
ara að þeim sé breytt í íslenskar 
krónur,“ segir Gylfi.

Af húsnæðislánum almennt 
verði „ábyggilega verulegar 
afskriftir“.

  klemens@frettabladid.is

Þeir sem fóru mjög geyst í 
góðærinu fái líka aðstoð
Viðskiptaráðherra segir að eflaust komi til verulegra afskrifta. Eflaust finnist einhverjum það ósanngjarnt 
þegar þeir sem skuldsettu sig um of fái aðstoð. Bönkum kunni að koma vel að umbreyta erlendum lánum.

NIÐURRIF Frægt varð þegar íbúi á Álftanesi braut 
hús til að vekja athygli á vanda sínum. Sá 

hafði skuldsett sig þannig að húsið var selt 
ofan af honum.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

GYLFI MAGNÚSSON Segir að það verði 
að hafa það þótt fólki mislíki að afskrif-
aðar verði skuldir hjá fólki sem fór allt 
of geyst í lántöku.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Einhverjir fá afskrifað 
sem fólki finnst kannski 
óverðskuldað, einhverjir 

sem fóru mjög geyst í uppsveifl-
unni. Það verður bara að hafa það.

GYLFI MAGNÚSSON
VIÐSKIPTARÁÐHERRA

VEISTU SVARIÐ?



SOLARAY bætiefnin, hrein og náttúruleg, 
engin óæskileg aukefni.

Lágmúla - Laugavegi - Garðatorgi - Smáralind - Smáratorgi - Setbergi - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Patreksfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Blönduósi - Hvammstanga
Skagaströnd - Sauðárkróki - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstöðum - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Fáskrúðsfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Keflavík

- Lifið heil

www.lyfja.is
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Við í Lyfju höfum margt að bjóða sem hjálpar þér 
að viðhalda góðri heilsu. Þrautreynd bætiefni geta 
lagt þér lið og bætt líðan þína og lífsgæði. Komdu við 
og gríptu með það sem kroppurinn þarfnast  til að 
byggja sig upp fyrir haustið.

hvernig hefurðu það?

Byltingarkennt
andoxunarefni

LIPOSAN
Náttúruleg íslensk vara framleidd hjá 
sjávarlíftæknifyrirtækinu Primex á Siglufirði
Verð áður 4.990 kr. verð nú 3.992 kr.

20%
afsláttur

20%
afsláttur

Gildir til 20. september 2009.

Gildir til 20. september 2009. Gildir til 20. september 2009.

Liposan inniheldur náttúrulegar trefjar
· bindur fitu úr fæðunni
· gott fyrir meltinguna
· jákvæð áhrif á kólesteról

Nutrilenk er náttúrulegt byggingarefni 
fyrir liðina. Hentar vel fólki sem þjáist af 
sliti og verkjum í liðamótum.
Nutrilenk hefur fengið frábærar viðtökur 
hérlendis og státar af þúsundum ánægðra 
viðskiptavina.

Lifestream AstaZan
Gott gegn vöðvabólgu, sinabólgu og 
stirðleika. Eykur styrk og úthald vöðva. 
Inniheldur einnig Lutein sem er gott fyrir 
augun. Íþróttafólk og sjúkraþjálfarar 
mæla með AstaZan.

Solaray blöndurnar innihalda besta 
hráefni sem kostur er á, krafist er 
gæða- og upprunavottorða frá öllum 
ræktendum, sem tryggir:
· öryggi 
· virkni
· hreinleika

20%
afsláttur

NUTRILENK
210 stk. verð áður 7.637 kr. verð nú 6.110 kr.
90 stk. verð áður 4.317 kr. verð nú 3.454 kr.

LIFESTREAM AstaZan
30 hylki, mánaðarskammtur, 2.534 kr.
60 hylki,  2 mánaða skammtur, 4.366 kr.

fi ði l k l d i

n og náttúrulegg,
G er 2009.dir til 20. septembeGild

glufirði
2 kr. Gildir til 20. september 2009.
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HALDIÐ Á KJÖRSTAÐ Hún Maria Regell 
er orðin 84 ára. Á sunnudaginn fór 
hún strax eftir messu á mótorhjólinu 
sínu á kjörstað í Saxlandi í Þýskalandi 
til að greiða atkvæði. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DÓMSMÁL „Það eru gleðifréttir fyrir 
okkur að þetta ferli sé að virka,“ 
segir Sævar Freyr Þráinsson, for-
stjóri Símans, um ógildingu kæru-
nefndar útboðsmála á framlengingu 
útboðs Ríkiskaupa á fjarskiptaþjón-
ustu fyrir Landspítalann.

Í Fréttablaðinu í júní sagðist 
Sævar Freyr telja að Ríkiskaup 
væru að sveigja útboðsreglur í því 
skyni að geta samið við Vodafone, 
fyrirtæki sem komið væri í ríkis-
eigu, um símaþjónustu við Landspít-
alann til þriggja ára. Vodafone hafði 
boðið 42 milljónum krónum lægra 
en Síminn í útboði en uppfyllti ekki 
skilmála um eiginfjárstöðu áður en 
útboðið rann út 25. maí. Teymi, móð-
urfélag Vodafone, stefndi á þeim 
tíma hins vegar í hendur Lands-
bankans, Straums og Íslandsbanka 
með nauðasamningum.

 Júlíus S. Ólafsson, forstjóri Ríkis-
kaupa, taldi ljóst að þá stefndi í að 
Vodafone myndi fljótlega uppfylla 
skilyrði um eigið fé og ákvað að 
beita undanþágureglu til að fresta 
því að ganga frá samningum þannig 
að Vodafone næði að koma stöðu 
sinni í rétt horf áður. Þetta kærði 
Síminn.

Kærunefnd útboðsmála bendir 
á að ekki hafi allir þátttakendur í 
Landspítalaútboðinu samþykkt að 
framlengja útboðið. Hún felldi úr 
gildi ákvörðun Ríkiskaupa um fram-
lenginguna og úrskurðaði að stofn-
unin ætti að greiða Símanum 400 

þúsund krónur í málskostnað.
Sævar kveðst telja að úrskurður-

inn feli í sér að semja eigi við Sím-
ann um þjónustuna við Landspít-
alann. Ganga hafi átt til samninga 
miðað við stöðuna eins og hún var 
þegar tilboðsfresturinn rann út 
og að á þeim tíma hafi Teymi ekki 
uppfyllt skilyrðin.

„ Við erum þess fullviss að end-
anleg kjör sem Landspítalinn fær 
verða betri en stóð til boða hjá sam-
keppnisaðila okkar,“ segir forstjóri 
Símans.

„Þessi úrskurður er endanlegur, 
en hins vegar er ekki ljóst hvað hann 
þýðir. Tilboð okkar var 40 milljón-
um krónum lægra en Símans og það 
tilboð stendur enn að okkar hálfu. 
Boltinn er núna hjá Ríkiskaupum, 
sem væntanlega þarf að túlka niður-
stöðu kærunefndarinnar og ákveða 
næstu skref,“ segir Hrannar Péturs-
son forstöðumaður almannastengsla 
Vodafone.  -gar

Framlenging útboðs vegna símaþjónustu ógilt:

Forstjóri Símans fagnar 
sigri í útboðsdeilu 

VIÐSKIPTI  Hagsmunasamtök 
atvinnurekenda ættu að gagnrýna 
atvinnulífið sjálft þegar svo ber 
undir, til dæmis þegar fyrirtæki 

verða uppvís að 
því að fara ekki 
að lögum.

Stjórnvöld 
hafa í nógu 
að snúast og 
atvinnurekend-
ur ættu að leika 
lykilhlutverk 
í endurreisn 
atvinnulífsins.

Samfélags-
leg sjónarmið 
eiga að hafa 
meira vægi nú 
en áður í rekstri 
fyrirtækja og 
það er „ekki 
heill hljómur“ í 
því þegar sam-
tök atvinnurek-
enda gagnrýna 
stjórnvöld en 
þegja um það 
sem miður fer í 

eigin röðum.
Þetta segir forstjóri N1, Her-

mann Guðmundsson, í pistli á 
Pressunni.is í gær. Hann spyr:

„Hvernig má það til dæmis vera 
að engar stofnanir atvinnurekenda 

risu upp eftir að Hæstaréttardóm-
ur var fallinn um olíusamráðsmál-
ið og fordæmdu slík vinnubrögð?“

Hermann spyr einnig um skort 
á gagnrýni á ofurlaunagreiðslur, 
og hví það sé látið viðgangast að 
„þúsundir fyrirtækja“ skili ekki 
ársreikningum. Slík hegðun ætti 
að þýða að yfirvöld leystu fyrir-
tækin upp.

Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins, segist eiga bágt með að 
svara fyrir gagnrýnisleysi í olíu-
samráðsmálinu, enda hafi hann 
ekki starfað hjá SA á þeim tíma.

„En í grundvallaratriðum er SA 
samtök fyrirtækja sem hafa það 
hlutverk að vinna fyrir hagsmuni 
fyrirtækjanna og tryggja að leik-
reglur atvinnulífsins séu til þess 
fallnar að auka samkeppnishæfni 
þess sem mest,“ segir Vilhjálmur.

Spurður hvort það flokkist ekki 
undir hagsmuni fyrirtækja að farið 
sé að lögum, segir Vilhjálmur:

„Við vinnum mjög ötullega í 
því þessa dagana, til dæmis við 
að koma í veg fyrir að hér þrífist 
neðanjarðarstarfsemi. Auðvitað 
verða allir að fara að sömu leik-
reglum, það er undirstöðuatriði 
heilbrigðs atvinnulífs. Og það á 
við um samkeppnislöggjöfina eins 
og öll önnur lög,“ segir Vilhjálmur. 

Hins vegar sé það ekki hlutverk 
SA að skamma félaga sína.

„Þeir verða að vera ábyrgir fyrir 
sínum gerðum, hvort sem það eru 
launasamningar við stjórnendur 
eða að fara eftir lögum og reglum,“ 
segir hann.

Um skil á ársreikningum tekur 
Vilhjálmur undir með Hermanni 
að þeim eigi að skila á réttum tíma: 
„Ég reikna með að í langflestum 
tilfellum þar sem það er ekki gert 
séu fyrirtækin ekki virk. En fyrir-

tæki í fullum rekstri eiga að skila 
reikningum, það liggur algjörlega 
fyrir.“

Spurður hvort hann telji að harð-
ar eigi að taka á slíkum vanskil-
um segist Vilhjálmur hafa staðið í 
þeirri meiningu að hart væri geng-
ið eftir því nú þegar. Hann bend-
ir á að „ársreikningaskrá hangir 
hjá Ríkisskattstjóra og það eru því 
hæg heimatökin að bæta eftirlitið 
ef þess þarf“.

 klemens@frettabladid.is

Forstjóri skammar atvinnu-
rekendur fyrir gagnrýnisleysi
Forstjóri N1 telur að hagsmunasamtök atvinnurekenda ættu að beina sjónum inn á við í endurreisninni og 
gagnrýna eigin félaga þegar þeir brjóta lög. Framkvæmdastjóri SA segir þetta ekki hlutverk samtakanna.

FRÁ FUNDI OLÍUFÉLAGA OG SAMKEPPNISYFIRVALDA „Hvernig má það til dæmis vera 
að engar stofnanir atvinnurekenda risu upp eftir að Hæstaréttardómur var fallinn um 
olíusamráðsmálið og fordæmdu slík vinnubrögð?“ spyr forstjóri N1. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VILHJÁLMUR 
EGILSSON

HERMANN 
GUÐMUNDSSON

LANDSPÍTALINN Símaþjónusta fyrir 
Landspítalann næstu þrjú ár var boðin 
út í vor. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MOSKVA, AP Eldri maður skaut á 
sunnudag þrjá nágranna sína til 
bana í bænum Jaroslavl, norð-
austur af Moskvu. Að því loknu 
snéri hann skotvopninu að sjálf-
um sér.

Að sögn lögreglu létust tveir 
karlmenn og ein kona í árásinni 
en manninum tókst auk þess að 
særa aðra konu áður en hann 
tók eigið líf. 

Ekki er ljóst hvað vakti fyrir 
manninum en hann mun hafa 
notað riffil til verksins. Jaro-
slavl er að mestu sumarhúsa-
byggð.

- ve

Eldri maður í Jaroslavl:

Skaut nágranna 
sína til bana

ELDSVOÐI Fjölbýlishús að Flúðaseli 
91 í Breiðholti var rýmt um klukk-
an þrjú í gær eftir að tilkynning 
barst um reyk í ruslageymslu 
hússins. 

Einn íbúinn hafði opnað rusla-
lúgu og reykur borist upp úr henni. 
Þegar nánar var að gáð reyndist 
ruslageymslan full af reyk sem 
barst um stigagang hússins og log-
aði eldur í einni tunnunni. Slökkvi-
liðið á höfuðborgarsvæðinu sendi 

tvo reykkafara inn í húsið sem 
slökktu eldinn. Slökkvilið reyk-
ræstir nú stigagang hússins og 
kannar hvort reykur hafi borist 
inn í íbúðir.

Íbúi hússins sem starfar sem 
dagmóðir var með tvö börn hjá sér 
þegar reykurinn tók að fylla húsið 
og hljóp með þau út á harðaspretti. 
Á henni var að heyra að subbulegt 
væri umlits eftir reykmettunina.

  - hgh

Fjölbýlishús í Breiðholti rýmt:

Reykur í ruslageymsluVala Sigríður 
Guðmundsdóttir Yates,

Námufélagi og 
söngnemi
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Kynntu þér Námuna á landsbankinn.is, 
í síma 410 4000 eða í næsta útibúi.

2 fyrir 1 í bíó 
fyrir Námufélaga
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ÞAÐ ER LEIKUR AÐ LÆRA MEÐ NÁMUNNI

Náman leggur námsmönnum lið með því að bjóða hagstæðari kjör, 
betri yfirsýn yfir fjármálin, 2 fyrir 1 í bíó*, 150 fríar færslur á ári, 
Námu A-kort með Aukakrónusöfnun auk fjölda annarra fríðinda. 
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BANDARÍKIN, AP Jaycee Lee Dugard 
hefði við ýmis tækifæri getað sagt 
til sín og sloppið úr prísund barna-
ræningjanna Phillips og Nancy 
Dugard, sem rændu henni árið 1991 
þegar hún var ellefu ára gömul.

„Hún ber sterkar tilfinningar til 
þessa manns. Henni finnst í raun 
og veru þetta vera nánast eins og 
hjónaband,“ segir stjúpfaðir henn-
ar, Carl Probyn, sem á sínum tíma 
varð vitni að barnsráninu og var 
lengi síðan grunaður um aðild að 
verknaðinum.

Tveimur dögum eftir að Jaycee 
losnaði úr prísundinni hitti hún 
móður sína og systur. Hún virð-
ist vera við góða heilsu, en er sögð 
hafa samviskubit út af því að hafa 
myndað sterk tilfinningatengsl við 
ræningja sinn.

Sérfræðingar segja ýmsar skýr-
ingar á því að fórnarlömb mann-
ræningja notfæri sér ekki tæki-
færi sem bjóðist til þess að sleppa. 
Mannræninginn hafi fljótlega gert 
Dugard algerlega háða sér, og síðar 
meir hafi hún óttast um börn sín.

Hún hafðist við í tjöldum og 
skúrum í stórum bakgarði þeirra 
hjóna, ásamt tveimur börnum sem 
hún eignaðist þegar hún var fjór-
tán og átján ára gömul. Faðirinn er 
Phillip Garrido, ræningi hennar og 
nauðgari.

Viðskiptavinir prentþjónustu-
fyrirtækis sem Garrido rak 
heima hjá sér segja að hún hafi 
tekið virkan þátt í fyrirtækinu, 
meðal annars hannað prentvörur 
og afgreitt pantanir.

Fæstir nágranna þeirra minnast 
þess að hafa séð Jaycee, en marg-
ir höfðu þó orðið varir við tvær 
feimnar ungar stúlkur. Svo virð-
ist sem nágrannarnir hafi forðast 
að eiga nokkur samskipti við íbúa 
hússins. 

Phillip Garrido var gjarnan 
kallaður „hinn óhugnanlegi Phil“, 
sennilega vegna þess að hann tal-
aði mikið um að heyra raddir frá 
guði, auk þess sem sumir vissu að 
hann væri á skrá yfir kynferðis-
brotamenn.

Garrido var undir ströngu skil-
orðseftirliti, með tækjabúnað um 
ökklann svo hægt var að fylgjast 
með öllum hans ferðum. Engu að 
síður komst ekki upp um hann 
fyrr en öryggisverði við háskóla-
byggingu þótti hegðun hans und-
arleg, þar sem hann hugðist fara 
inn í bygginguna með dætur sínar 
tvær til að dreifa trúarbækling-
um. Þegar vörðurinn komst að 
því að Garrido væri kynferðis-
brotamaður hafði hann samband 
við lögreglu.

 gudsteinn@frettabladid.is

Flóttafærin 
látin ónotuð
Jaycee Lee Dugard tók virkan þátt í prentþjónustu-
fyrirtæki Garrido-hjónanna. Sérfræðingar segja 
ýmsar skýringar á því að hún lét ógert að flýja.

BJÓ Í TJÖLDUM OG SKÚRUM Í stórum bakgarði mannræningjanna voru skúrar og 
tjöld í skjóli hárra trjáa. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

GENF, AP Um 1.500 vísindamenn, 
embættismenn og stjórnmála-
menn taka þátt í loftslagsráð-
stefnu á vegum Sameinuðu þjóð-
anna, sem haldin er í Genf nú í 
vikunni. 

Ekki verður þó fjallað um 
að draga úr útblæstri gróður-
húsalofttegunda, því það verður 
umræðuefnið á loftslagsráðstefnu 
sem haldin verður í Kaupmanna-
höfn í desember. 

Viðfangsefnið þessarar ráð-
stefnu er að samhæfa og kort-
leggja möguleg viðbrögð við hlýn-
un jarðar. Meðal annars er stefnt 
að því að koma á fót upplýsinga-
kerfi, sem varar í tæka tíð við 

fárviðri, fellibyljum, flóðum og 
þurrkatímabilum víðs vegar um 
jörðina. - gb

1.500 taka þátt í loftslagsráðstefnu SÞ:

Hlýnun jarðar rædd

RÁÐSTEFNAN SETT Gro Harlem 
Brundtland í ræðustól. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“
Ys og þys út af engu

„Þetta hefur ekkert truflað 
okkur.“ 

BENEDIKT SVEINSSON, FRAM-
KVÆMDASTJÓRI FISKSÖLUFYRIR-
TÆKIS, UM HVALVEIÐAR

Fréttablaðið, 31. ágúst.

Sjálftekin löggæsla

„Fyrst sýslumaðurinn tekur 
ekki á þessu neyðumst við 
þess.“

MARKÚS ÁRSÆLSSON BÓNDI UM 
NÁGRANNADEILUR Í ÞYKKVABÆ.

Morgunblaðið, 31. ágúst.

■ Japan er ekki bara á nokkrum 
eyjum heldur eru eyjarnar sagðar 
vera nákvæmlega 6.852 talsins. 
Fjórar þeirra eru að vísu lang-
stærstar, en þær heita Honsjú, 
Hokkaídó, Kíusjú og Sjíkokó. Á 
þessum eyjum búa 128 milljónir 
manna, sem gerir Japan að tíunda 
fjölmennasta ríki veraldar. Nærri 
99 prósent þeirra eru japanskir, 
en fjölmennustu innflytjenda-
hóparnir eru Kóreumenn og 
Kínverjar. Merki hafa fundist 
um búsetu þar fyrir þrjátíu 
þúsund árum, en fyrst er 
minnst á íbúa landsins í 
kínverskri sögubók 
frá 2. öld okkar 
tímatals.

JAPAN
ÞÚSUNDIR EYJA

Sumarið er á enda komið 
og styttist í að veiði ljúki 
í laxám landsins. Ólíklegt 
er að veiðimetið frá því í 
fyrra verði slegið úr þessu 
en veiðitölur sýna að veiði-
menn geta engu að síður 
vel við unað. Af stærri ám 
jókst veiði mest í Blöndu á 
milli ára. 

Landssamband veiðifélaga birti á 
dögunum veiðitölur úr 25 viðmið-
unarám fyrir það sem af er tímabil-
inu. Heildarveiði nú er 33.957 laxar 
en var á sama tíma í fyrra 37.317 
laxar. Það munar því 3.360 fiskum, 
eða nálægt tíu prósentum. 

Þorsteinn Þorsteinsson, vefum-
sjónarmaður Landssambands veiði-
félaga, bendir á að veiðisumarið í 
fyrra hafi verið metár og aflinn í 
ár nokkuð góður. 

„Ég held að þetta komi alveg til 
með að ná meðalgóðri veiði,“ segir 
hann. „Vestanlands hefur reynd-
ar verið of þurrt víða en það hefur 
ekki verið vandamál á vestanverðu 
Norðurlandi og í Húnavatnssýslun-
um, enda mjög góð veiði þar víðast 
hvar.“ 

Athygli vekur hversu mikið veiði 
hefur aukist í Blöndu. Í fyrra veidd-
ust þar 986 laxar en eru nú þegar 
orðnir 2.268.  

„Það er langt síðan það veidd-
ist svo mikið í Blöndu,“ segir 

Þorsteinn. Aðstæður hafi verið 
veiðimönnum mjög hagstæðar. 
„Það spilar sjálfsagt ekki síst inn 
í að Blöndulón er vant að fyllast 
snemma í ágúst en eftir því sem ég 
best veit er það ekki fullt enn. Þá 
er líka glæsilegur árangur í Mið-
firðinum og smærri ám, til dæmis 
Gljúfurá, Tjarnará og fleirum. 

Aðrar ár eiga hins vegar töluvert 
í land miðað við veiðina í fyrra, til 
dæmis Ytri-Rangá og Hólsá. Þar 
hafa veiðst 5.453 fiskar það sem 
af er en í fyrra veiddust alls 14.315 
laxar. 

„Það er ekki sama gífurlega veiði 
og í fyrra,“ segir Þorsteinn, „en það 
er hins vegar lengri tími eftir þar 

en í flestum öðrum ám, þar er veitt 
alveg fram í október. September 
gefur oft vel af sér og þetta getur 
komið vel út hjá þeim ennþá.“ 

Á heimasíðu Landssambands 
veiðifélaga, angling.is, má finna 
samantekt á veiðitölum 25 viðmið-
unaráa um allt land.

 bergsteinn@frettabladid.is

Blanda hástökkvari ársins 

Heiti Heildarveiði 26.8 2009 Stangafjöldi Lokatölur 2008 
Ytri-Rangá & Hólsá, vesturbakki 5.453 20 14.315
Miðfjarðará 2.784 10 1.736
Eystri-Rangá  2.777 18 7.013
Blanda 2.268 12 986
Þverá + Kjarará 2.163 14 2.865
Norðurá 2.155 14 3.307
Selá í Vopnafirði 1618 8 2.025
Langá 1.530 10 2.970
Víðidalsá 1.500 8 1.440
Haffjarðará 1.375 6 2.010

HEIMILD: ANGLING.IS

TÍU AFLAHÆSTU ÁRNAR SUMARIÐ 2009

AÐ KASTA FLUGU Í STRAUMVATN Þótt veiðin í ár gefi metárinu í fyrra eitthvað eftir er árangur sumarsins engu að síður nokkuð 
góður. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Fréttir af andláti 
öldungadeildar-
þingmannsins 
Edwards Kenn-
edy á dögunum 
er dæmi um 
hvernig hægt er 
að búa til stór-
mál úr engu, 
segir Haraldur 
Ingi Þorleifsson 
nemi.

Hann er nýkominn frá Tyrklandi 
og hafði bara eina stöð sem hann 
skildi á hótelinu: Breska ríkissjón-
varpið, BBC.

„Þetta voru aðalfréttirnar á BBC í 
þrjá daga í röð. BBC rifjaði svo upp 
sögu Kennedy-fjölskyldunnar og tók 
viðtöl við fólk á götunni og var með 
skoðanakannanir, um hvort þetta 
skaðaði Demókrataflokkinn og svo 
framvegis,“ segir Haraldur Ingi.

Fréttaflutningur sé orðinn ansi 
skrítinn. Allt gangi út á fræga fólkið. 
Til viðmiðunar bendir Haraldur á 
frétt á sömu stöð um að fimm hafi 
látist í lestarslysi í Tyrklandi. Sú frétt 
var ekki endurtekin. „Það er ekkert 
óvenjulegt við það að áttræður 
maður deyi. Eftir að hann er dáinn 
þá er hann bara dáinn. En ef hann 
hefði lifnað við, þá hefðu það verið 
fréttir!“ segir Haraldur Ingi.

SJÓNARHÓLL
ANDLÁT KENNEDYS

Brenglað 
fréttamat

HARALDUR INGI 
ÞORLEIFSSON

„Ég er á leið í veiðiferð og er einmitt að opna 
hlið,“ segir Rúnar Marvinsson matargerðarmaður.
Undanfarið hefur Rúnar starfað á Langaholti á 
Snæfellsnesi. „En ég er orðinn það gamall að 
ég vinn eins lítið og ég kemst upp með,“ segir 
Rúnar, sem kveður aðeins farið að hægjast 
um nú í sumarlok.

„Túrisminn er allur að koðna þannig 
að það er ekki svo mikil vinna, sem 
betur fer, svoleiðis að ég ætla að fara 
að skoða Staðarána og gá hvort ég finn 
ekki einhvers staðar fisk í soðið í sefinu,“ 
segir Rúnar, sem kveðst nú hættur magn-
veiði fyrir veitingastaði heldur veiða bara í 
soðið fyrir sig og sína.

Vegna mikils gróðurs geta aðstæður 
verið erfiðar þar sem Rúnar ætlar að 
reyna við sjóbirting í Staðaránni. „Maður 
verður að hafa fyrir þessu eins og öðru. Ég 

ætla að reyna að fá eitthvað svo ég geti boðið 
fólkinu sem er að taka upp kartöflur í mat. Þá 
fáum við nýjar kartöflur og rófur með sjóbirtingi. 
Með þessu bý ég til sósu úr bláberjum,“ segir 
listakokkurinn, sem aðspurður neitar því að hafa 

áhuga fyrir laxveiði. „Ég hef aldrei haft geð í 
mér eða efni á því að borga hundruð þús-
unda fyrir að standa í einhverri sprænu þó 
að það séu einhver laxakvikindi þar.“

Að sögn Rúnars var sumarið fínt eins 
og sumur eiga að vera. Hugarfar fólks 

virðist honum breytt frá því sem 
verið hefur. „Fólk er aðeins 

nægjusamara og þurfti ekki 
mikið til að það batnaði. 

Það er allt í lagi að vera 
laus við árans græðgina 
í bili þótt hún komi þó 

sjálfsagt aftur.“

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA?  RÚNAR MARVINSSON

Nær í sjóbirting í sefinu í Staðará

Meðal þess sem Íslendingar áttu 
að venjast þegar góðærið náði hér 
hámarki voru gnægtarfullar bygg-
ingavöru- og húsgagnaverslanir, 
þar sem úrvalið virtist engan endi 
ætla að taka. Eftir búsáhaldabylt-
ingu hefur hins vegar orðið sjáan-
legur munur á búsáhaldaverslun-
um, sem hafa líkt og flestir þurft 
að sníða sér stakk eftir vexti í fjár-
málakreppunni. Ekki er lengur 
sjálfgefið að ganga megi að tiltek-
inni parkett- eða flísategund sem 
vísri á lager verslana. 

„Þetta er allt annað landslag en 
2006 og 2007 þegar verslanir höfðu 
aldrei nógu breitt úrval,“ segir 
Víðir Pétursson, framkvæmda-
stjóri Húsasmiðjunnar. „Nú reyna 
menn að vanda sig meira, sem 

gerir það að verkum að það er 
kannski ekki jafnmikið úrval og 
áður. En svo getur fólk alltaf sér-
pantað vörur sem við eigum ekki á 
lager; það kostar bara aðeins meiri 

bið. Ég held að það sé sama hvaða 
fyrirtæki er skoðað á Íslandi í dag, 
það eru allir að stemma stigu við 
innkaupum.“

Víðir segir greinilegan mun á 
viðskiptaháttum fyrir og eftir 
hrun. Hvatvís kaup á innrétting-
um heyri sögunni til. „Fólk virðist 
farið að spá miklu meira í verðið. 
Áður fyrr skipti varla máli hvað 
hlutirnir kostuðu en nú sjáum við 
að ódýrari hlutir ganga betur en 
áður.“ 

Ljóst sé að þótt Íslendingar hafi 
minna á milli handanna en áður 
séu þeir engu að síður að hlúa að 
heimilinu. „Viðhaldsmarkaðurinn 
gengur mjög vel og greinilegt að 
fólk er duglegt við að sinna því 
sem það á heima.“ - bs

Gjörbreytt landslag á lagerum húsbúnaðar- og byggingavöruverslana:  

Minna úrval en vandaðri innkaup 

PARKETT Vöruúrval í verslunum er 
minna en fyrir efnahagshrunið og 
neytendur eru varfærnir. Viðhaldsmark-
aðurinn gengur hins vegar vel.

9. HVER

VINNUR!
VI

Vinningar verða afhendir hjá ELKO Lindum – Skógarlind 2. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið. 

FRUMSÝND 4. SEPTEMBER 2009

SENDU SMS ESL H2
Á NÚMERIÐ 1900

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,

TÖLVULEIKIR, AÐRAR DVD MYNDIR,
PEPSI OG MARGT FLEIRA.
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A
ð loknum sumarfríum er daglegt líf að falla í reglu-
bundinn farveg og haustið og veturinn handan við 
hornið. Við vitum öll að það bíður okkar erfiður vetur 
– enda þjóðfélagið rétt að komast upp á hnén eftir að 
hafa verið feykt um koll haustið 2008.

Með niðurstöðu í Icesave-málinu getur þjóðin betur áttað sig 
á því gríðarlega fjárhagshöggi sem hún hefur orðið fyrir. En þó 
að peningar skipti vissulega miklu máli eru þeir ekki allt. Frá 
hruninu hefur svo margt annað farið úrskeiðis í okkar samfélagi 
sem við eigum ekki síður að hafa áhyggjur af. Það er eins og ný 
siðferðisleg viðmið hafi tekið gildi – að þjóðin hafi lagt blessun 
sína yfir hegðun sem áður fyrr var fordæmd. Í skjóli nafnleyndar 
í bloggheimum hefur fjöldinn allur af fólki orðið að sæta mann-
orðsmorði, eigur einstaklinga eru skemmdar í skjóli nætur og 
sjálfsagt þykir að kenna starfsfólki í fjármála- og viðskiptalífinu 
um allt sem miður hefur farið. Það hugarfar ríkir að ef ég tel að 
komið hafi verið fram við mig á ósanngjarnan og óheiðarlegan 
hátt þá leyfist mér slíkt við sama. Hins vegar eiga óheiðarleiki, 
ósanngirni og andstyggilegheit aldrei rétt á sér. 

Þó að einhver hafi misstigið sig á siðferðissvellinu verður þjóð-
in ekkert betur stödd eftir því sem fleiri telja í lagi að ganga 
gegn áður óskrifuðum siðferðisreglum. Ef þjóðin mótmælir ekki 
kröftuglega slíkri lágkúru og hún festir sig í sessi sem viður-
kennd hegðun verður fjárhagstjón hennar sennilega ekki mesti 
skaðinn sem hún stendur uppi með þegar fram líða stundir.

Hins vegar er brýnt að sannfæra þjóðina um að réttlát reiði 
hennar muni að lokum fá útrás með því að þeir sem ábyrgð bera 
á hruninu verði látnir sæta ábyrgð. En sú niðurstaða á að birtast 
í dómsölum landsins – ekki hjá dómstóli götunnar.

Það segir margt um einstaklinga og þjóð hvernig hún mætir 
mótlæti. Við – íslenska þjóðin – höfum val um það að snúa bökum 
saman og vinna okkur út úr þessari kreppu þannig að við getum 
horft hreykin til baka eftir nokkur ár, stolt yfir því hvernig til 
tókst. Því við munum vinna okkur upp úr þessari kreppu – það 
er eingöngu spurning með hvaða hætti.

Þrjú hundruð þúsund manna þjóð er smáþjóð – en þrjú hundruð 
þúsund einstaklingar geta lyft grettistaki ef allir leggjast á eitt. 
Við getum öll gert eitthvað og þetta eitthvað þarf ekki að vera 
fjármagn – enda margir ekki aflögufærir þegar kemur að pen-
ingum. Hins vegar eigum við öll að geta látið af reiðinni, horft 
fram á við, veitt hvatningu og smitað út frá okkur með von, 
krafti og jákvæðni. Þetta verður ekkert auðvelt – en það er miklu 
meira í okkar anda að fara í gegnum þetta með jákvæðni og trú 
á framtíðina. 

John F. Kennedy sagði fyrir tæpri hálfri öld í frægri ræðu: 
„Spurðu ekki hvað þjóð þín getur gert fyrir þig, heldur hvað þú 
getur gert fyrir þjóð þína.“ 

Er þetta ekki spurningin sem við stöndum öll frammi fyrir?

Hvað getum við sjálf lagt af mörkum?

Í anda Kennedy
MARGRÉT KRISTMANNSDÓTTIR SKRIFAR 

Í skjóli nætur hafa verið unnin 
spjöll á húsum á höfuðborgar-

svæðinu. Einhver eða einhverjir 
þjóna lund sinni með þessum 
hætti. Finna eflaust til sín þegar 
fjölmiðlar bregðast við með því 
að birta myndir af spellvirkinu. 
Þetta á að vera táknræn vand-
læting á einstaklingum sem voru 
áhrifamenn í peningastofnunum 
fyrir hrun. Ekkert nafn tengist 
ennþá þessum gjörningi. 

Í þessum húsum búa fjölskyld-
ur. Börnin fara í skóla eða gæslu 
þennan morgun í uppnámi og 
finnst þau ekki lengur örugg 
heima hjá sér eftir þetta. Óhugn-
aðurinn er ekki minni fyrir það 
að gerandinn hefur hvorki nafn 
né andlit, þannig að börn og ungl-
ingar geta gefið hugmyndafluginu 
lausan tauminn.

Þessi gjörningur er ekki sak-
laus málningarsletta. Þetta er 
ógnun. Ekki bara við þann sem 
hún beinist að, heldur friðhelgi 
heimilisins, sem jafnvel hávær-
ustu uppreisnarmenn dagsins 
mæra seint og snemma. Viðkom-
andi er að sýna vald sitt, og nýtur 
þess. Þetta er nokkurs konar 
sjálfsupphafningarvald sem er 
réttlætt með því að vera fyrir 
góða málstaðinn.

Réttlætið. En ógnun og vald-
beiting er ógnun og valdbeiting, 
hvert sem tilefnið er. Miklu 
skiptir að sofna ekki á verðinum 
gagnvart valdi og ofbeldi í hvaða 
mynd sem það birtist, því það 
hefur tilhneigingu til að breiða 
úr sér og festast í sessi, þar sem 
rými gefst.

Eftirfarandi vísa eftir Jón 
Sigfinnsson frá Seyðisfirði á 
ekki bara við um yfirvöld og 
fjárglæframenn: Bak við tjöld-
in situr sál/ sú er völdin hefur,/ 
reiknar gjöldin, metur mál,/ 
meðan fjöldinn sefur.

Friðþæging
Mér finnst athygli vert hvað krafa 
um opinbera iðrun einstaklinga er 
orðin hávær hér á landi.

Þetta lúrir náttúrlega í mann-
legu eðli, en hefur ekki verið 
áberandi hér á landi fyrr en á 
síðustu árum. Eitt er að biðjast 
afsökunar, annað að það þurfi að 
sýna iðrun opinberlega. Helst að 
brotna svolítið saman fyrir fram-
an sjónvarpsvélarnar og ögra 
ekki með því að vera vel klæddur 
og kurteis. 

Þegar víkingurinn frá Vest-
mannaeyjum braut af sér á 
sínum tíma, missti hann bæði 
æruna og lifibrauðið og þurfti 
að sitja af sér dóm. Það var ekki 
nóg. Hann var rægður linnulaust 
fyrir að iðrast ekki opinberlega 
á sannfærandi hátt. Þegar hann 
nýtti refsivistina til að bæta 
aðstæður einstaklinga á staðn-
um til muna og hella sér í skap-
andi vinnu til að halda heilsu og 
kröftum, var hann spottaður í 
grínþáttum. Hann greiddi sína 
skuld við samfélagið og kom upp-
réttur úr þeirri eldskírn. Bauð 
síðan fram krafta sína og fékk 
ótvíræða traustsyfirlýsingu frá 
meirihluta kjósenda í sínu kjör-
dæmi. Ekki hefur farið mikið 
fyrir viðurkenningarorðum um 
þann manndóm og baráttuþrek 
sem þetta endurspeglar. Hins 

vegar er ekki langt síðan ég 
heyrði talað um að þessi maður 
hefði aldrei sýnt viðeigandi 
iðrun!

Þetta minnir mann á fögnuð-
inn á Torgi hins himneska friðar 
í Kína, þegar yfirvöld stilltu upp 
fjölda manna sem að þeirra mati 
skulduðu þjóðinni iðrun. Þarna 
gat fólk kveinað á hnjánum um 
syndir sínar, misgjörðir og óvið-
eigandi skoðanir fyrir framan 
tugþúsundir landa sinna. Og 
mikið hlýtur áhorfendum hinnar 
opinberu niðurlægingar að hafa 
liðið vel á leiðinni heim!

Ekki alltaf grænt ljós 
Lög og reglur eru rammi utan 
um samfélagið. Þau setja okkur 
skorður og tryggja öryggi okkar. 
Það er undarlegt virðingarleysi 
við þjóðina að hvetja til laga-
brota „vegna aðstæðna“ til að 
afla sér velvildar og vinsælda. 
Fólk verður að geta treyst því að 
samfélagsramminn haldi, rétt 
eins og umferðaljósin. Það geng-
ur ekki að hafa alltaf grænt.

Fyrir nokkrum árum var vin-
konuhópur á fjórtánda ári að 
spjalla saman heima hjá einni 
þeirra. Ellefu ára systir henn-
ar sat hjá þeim. Stúlka í hópn-
um var að ræða um eitthvað 
sem hún hefði keypt sér – hefði 
reyndar ekki átt alveg fyrir því, 
en bjargað málinu með því að 
hnupla tíkalli, sem hún fann í 
eldhússkápnum heima hjá sér.

„Ertu þjófur?“ spurði litla syst-
irin stundarhátt.

Allra augu beindust að henni í 
forundran. Hvers konar spurn-
ing þetta eiginlega væri, hvort 
hún gerði sér grein fyrir hvað 
hún væri að segja. Hvernig henni 
dytti í hug að kalla stúlkuna þjóf 
út af einum tíkalli.

„Er eitthvað betra að gera sig 
að þjófi fyrir tíkall en þúsund-
kall?“ ansaði sú litla.

Vinkonunum þótti þetta ekki 
svaravert – en eftir situr ágætis 
dæmisaga.

Meðan fjöldinn sefur 

Krafan um iðrun
JÓNÍNA MICHAELSDÓTTIR

Í DAG |

Allt fyrir borgarbúa
Furðu lítið hefur verið um skandala 
á vettvangi borgarstjórnar Reykja-
víkur síðustu mánuði. Enda kannski 
nóg komið á einu kjörtímabili. Fjórir 
meirihlutar, fjórir borgarstjórar og allt 
það. Sex borgarfulltrúar hlaupnir í 
burtu. En aldrei fór það 
svo að allt væri búið. 
Nú bítast Ólafur F. 
Magnússon og Guð-
jón A. Kristjánsson 
um þrjár milljónir af 
skattfé borgarbúa. 
Og auðvitað eru hags-
munir borgarbúa þeim 
efst í huga í þeirri 
rimmu. Nema 
hvað.

Guttarnir hlýði á meting
Lagið Pabbi minn er ríkari en pabbi 
þinn af plötunni Gilligill er það lag 
sem best á heima í Lögum ungra 
verðbréfagutta. Már Wolfgang Mixa 
efnir til könnunar þar um á vefsíðu 
sinni mixa.blog.is. Í öðru sæti, með 
nokkru minna fylgi, er Wall Street 
Shuffle með 10cc og í þriðja sæti 
er Abba-lumman Money, Money, 
Money.

Jón ræður Guðjón 
Nýjasti starfsmaður sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytisins er fyrr-
nefndur Guðjón A. Kristjánsson. Jón 

Bjarnason lét auðvitað margra 
ára kröfu VG um auglýsingu 

lausra starfa í stjórnsýsl-

unni lönd og leið við ráðninguna. 
Guðjón á að undirbúa breytingar á 
fiskveiðilöggjöfinni. Áralöng þátttaka 
Guðjóns í pólitík stafaði af löngun 
hans til að breyta þeirri löggjöf. Hans 
tími er nú kominn, fjórum mánuðum 
eftir að kjósendur afþökkuðu störf 
hans í stjórnmálum. 

bjorn@frettabladid.is

Blaðberinn
bíður þín

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

UMRÆÐAN
Víðir Guðmundsson skrifar um 
spellvirki

Nú hefur þú um nokkurt skeið stund-
að þá iðju að skvetta rauðri máln-

ingu á hús og bíla þeirra sem á einhvern 
hátt hafa tengst hinni íslensku útrás eða 
hinu íslenska bankahruni. Þetta gerir 
þú í skjóli nætur og lætur skapofsa þinn 
miskunnarlaust bitna á steindauðum 
hlutum þessa fólks. Nú ætla ég ekki að 
halda því fram að sumir af þessum einstakling-
um eigi ekki skilið að láta skvetta einhverju á sig 
en hins vegar hefur það lítið að segja að skvetta í 
skjóli nætur á dauða hluti sem tryggðir eru bak og 
fyrir. Það er því eingöngu til þess fallið að valda 
okkur,  almenningi, þér og mér, meira tjóni en 
orðið hefur.  

Kæri herra Skap ofsi, þú gerir þér væntanlega 
grein fyrir því að þessir bílar eru tryggðir? Þú 

gerir þér grein fyrir því að þessi hús eru 
tryggð? Og það að þau séu tryggð þýðir 
að tjónið er borgað úr svokölluðum bóta-
sjóðum, sem vill svo skemmtilega til að 
er í eigu allra landsmanna.  Ef geng-
ið er á þá sjóði vegna þess að þig langar 
að stunda eitthvert flipp í skjóli nætur 
með lambhúshettu á hausnum svo enginn 
komist að því hver þú ert, þá ert þú, herra 
Skap ofsi, að auka tjón okkar almennings 
enn meira en sem komið er. Af því að á 
endanum þurfum við að greiða trygging-
arnar okkar sem hækka við þínar gjörðir.  

Mig langar því að biðja þig vinsamlegast um að 
hætta þessu paufi um miðjar nætur með svartan 
poka yfir hausnum og lélegt dulnefni.  Þú gætir 
hins vegar prófað að banka á dyrnar hjá útrásar-
víkingunum, kynnt þig með fullu nafni og skvett 
einhverju á þá mín vegna. Og borgað svo brúsann 
sjálfur.  

Höfundur er leikari.

Kæri herra Skap ofsi

VÍÐIR GUÐMUNDSSON

Þessi gjörningur er ekki sak-
laus málningarsletta. Þetta er 
ógnun. Ekki bara við þann sem 
hún beinist að, heldur friðhelgi 
heimilisins



Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

„Þetta byrjaði sem skemmti-
leg hreyfing hjá mér og nokkr-
um skólafélögum mínum í MR í 
kringum 2003. Í fyrstu vorum 
við ekki með það á hreinu hvort 
um alvöru íþrótt væri að ræða en 
komumst fljótt að því að bandý er 
mikið spilað í nágrannalöndum 
okkar og í Svíþjóð er þetta önnur 
vinsælasta hópíþróttin á eftir fót-
bolta,“ segir Bjarni Rafn Gunn-
arsson eðlisfræði- og hugbún-
aðarverkfræðinemi við Háskóla 
Íslands.

„Við félagarnir stofnuðum Ban-
dýmannafélagið Viktor árið 2004 
og fengum sendan búnað frá 
sænska bandýsambandinu fyrir 
milligöngu Tómasar Jónssonar, 
aðalritara norska bandýsambands-
ins. Í kjölfarið gátum við farið að 
stunda íþróttina af alvöru en það 
skiptir miklu að hafa réttan búnað. 

Þær bandýkylfur sem margir 
kannast við úr leikfimi í grunn-
skóla gefa ekki alveg rétta mynd,“ 
segir Bjarni.

Bandýmannafélagið Viktor 
æfir að jafnaði tvisvar í viku. 
„Við höfum aðstöðu í Smáranum 
í Kópavogi ásamt Bandýfélagi 
Kópavogs,“ segir Bjarni og bend-
ir á að þangað geti áhugasamir 
haft samband vilji þeir vera með. 
Hann segir íþróttina skemmtilega 
og hraða. „Hún minnir um margt 
á íshokkí og skiptir mestu að ná 
upp snerpu og að vera fær með 
kylfuna.“ 

Í bandý mega tuttugu leikmenn 
vera skráðir í hvort lið fyrir sig 
en einungis sex eru inni á vellin-
um í einu, þar af fimm útispilar-
ar og einn markmaður. Allir nema 
markmaðurinn eru með kylfur og 
gengur leikurinn út á að koma 

plastkúlu í mark andstæðingsins. 
Leikurinn stendur í klukkustund 
og eru ótakmarkaðar skiptingar 
leyfðar. 

Bandýmannafélagið Viktor 
hefur þrívegis landað Íslands-
meistaratitlinum en mótið var 
fyrst haldið árið 2004. „Við unnum 
2004 og 2005 og endurheimtum 
bikarinn aftur í ár,“ segir Bjarni 
kampakátur. Í ár tóku níu keppn-
islið þátt í mótinu og verða þau að 
sögn Bjarna alltaf betri og betri. 
„Hér áður fyrr voru það kannski 
tvö lið sem voru að bítast um 
titilinn og svo einhverjir sprelli-
gosar með en í ár var ekkert lið 
sem vann alla leikina og ekkert 
sem tapaði öllum, sem segir sitt. 
Menn voru reyndar að flytja inn 
einhverja Svía fyrir mót en það 
sýnir bara aukinn metnað.“

vera@frettabladid.is

Bandý sækir í sig veðrið
Mikill uppgangur er í bandýíþróttinni hér á landi og spretta sífellt fleiri lið upp. Bjarni Rafn Gunnarsson 
er einn þeirra sem hafa stundað íþróttina af kappi síðustu ár og státar af Íslandsmeistaratitli.

UPPELDI SEM VIRKAR  – færni til framtíðar 

heita námskeið sem eru að hefjast hjá Þroska- 

og hegðunarstöð. Bæði er boðið upp á dag- og 

kvöldnámskeið og námskeiðin eru niðurgreidd fyrir 

atvinnulausa foreldra. www.heilsugaeslan.is

Kennt í Reykjavík 25. - 28. september

Uppl. í síma 496-0769 og 897-7469 • Margeir 

Bjarni segir íslensk 
bandýlið verða sífellt 

betri og betri en 
íþróttin er stunduð 

víða um land.
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BÍLVEIKI  hrjáir marga. Gott ráð er að hafa augun á sjóndeildar-

hringnum en ekki einblína á hluti sem þeysa framhjá. Einnig getur 

hjálpað að sitja í framsætinu. Ekki lesa meðan á ferð stendur og betra 

er að snúa fram en aftur þegar ferðast er í bíl, skipi eða lest.

Miklar breytingar eiga sér stað á 
unglingsárunum og til að ungl-
ingunum líði sem best er svefn 
undirstöðuatriði.

Scarlett Johansson og fleiri feg-
urðardrottningar halda því fram 
að góður svefn og vatnsdrykkja 
sé lykill þeirra að stórkostlegu 
útliti. Þótt flesta gruni að þar 
komi meira til er fullsannað að 
góður svefn er uppskriftin að 
betri heilsu og útliti, fyrir utan 
starfsgetu okkar. Þegar sumar-
fríi lýkur og skólar hefjast aftur 
er því gott að hafa í huga að við 
þurfum 7-8 tíma nætursvefn og 
unglingar tíu tíma. Einnig er vert 
að hafa í huga að það nægir ekki 
að leggja sig á daginn því lúr á 
þeim tíma kemur ekki í staðinn 

fyrir tapaðan nætursvefn. Lítill 
blundur getur þó hlaðið batteríin 
ef orkuleysi hellist yfir mann. 

Hvað unglingana varðar hafa 
rannsóknir leitt fleira í ljós en að 
svefn sé þeim aðeins nauðsynleg-
ur vegna vaxtarkipps þess sem 
þeir ganga í gegnum. Þannig eru 
unglingar sem sofa vel hamingju-
samari og borða hollari mat. Einn-
ig ætti að taka sjónvarpstæki og 
tölvur af dagskránni og slökkva á 
öllu slíku áður en gengið er til náða 
því hvort tveggja örvar heilann og 
truflar þar af leiðandi svefninn. 
Að sofna út frá sjónvarpinu í vetur 
er því algerlega bannað. Síðast en 
ekki síst er gott að hafa í huga að 
það læra börnin sem fyrir þeim er 
haft og gott er að fjölskyldan, það 
er að segja eldri meðlimir, gangi 
til náða á svipuðum tíma. - jma

Ungmenni sofni 
ekki út frá tölvunni

Góður svefn er ekki síður mikilvægur unglingum en yngstu börnunum.

Það getur verið erfitt að hafa 
fulla yfirsýn yfir mataræði sitt í 
dagsins önn og stundum vant-
ar upp á að maður sjái hvað 
vantar inn á listann. Lýðheilsu-
stöð býður upp á sniðugt sjálf-
spróf þar sem fólk getur kom-
ist að því hvort það borðar nógu 
hollan mat, hvort fitan er of mikil 
og hvort nóg sé af trefjum og 
bætiefnum í fæðunni. Hvert svar 
gefur ákveðinn fjölda stiga fyrir 
fitu og hollustuefni. Vefslóð lýð-
heilsustöðvar er www.lydheilsu-
stod.is. - jma

Mataræðissjálfs-
próf á netinu
Á VEF LÝÐHEILSUSTÖÐVAR ER 
HÆGT AÐ TAKA SJÁLFSPRÓF ÞAR 
SEM HÆGT ER AÐ SJÁ HVORT MAT-
ARÆÐI MANNS SÉ NÓGU GOTT.

Hollur matur er hverjum manni 
nauðsynlegur.

Komdu og skoðaðu það nýjasta í hönnun
og tækni heyrnatækja.

Ellisif Katrín Björn
verður með fyrirl
nákominn þér á v
Fyrirlesturinn ver

Gestum fyrirlestra
í fí ría heyrnarmæl

Opið hús
hjá Heyrn í dag
kl. 10-18 
í Hlíðasmára 11

Hlíðasmári 11, 201 Kópavogur - heyrn.isHeyrnarþjónustan

Tímapantanir 534 9600

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

ENSKA   
ENSKA fyrir útlendinga 

DANSKA  
NORSKA
SÆNSKA
FRANSKA
ÍTALSKA 
SPÆNSKA
ÞÝSKA

Íslenska
fyrir útlendinga I - V
10 vikna námskeið 
60 kennslustundir

Icelandic
for foreigners I - V
10 weeks courses
60 class hours

Kurs jezyka 
Islandzkiego dla 
obcokrajowcow I -V
Kurs 10-tygodniowy
60 godzin lekcyjnych

Verklegar greinar
Bókband

Frístundamálun

Glerbrennsla

Silfursmíði

Skrautritun

Trésmíði

Útskurður

Innritun í síma 564 1507
 á vef  skólans http:// kvoldskoli.kopavogur.is 

eða á skrifstofu Kvöldskólans í Snælandsskóla við Furugrund
Nánari upplýsingar eru einnig á vefsíðu skólans

http:// kvoldskoli.kopavogur.is

NÁMSKEIÐ Á HAUSTÖNN 2009
Saumanámskeið
Að breyta fötum og 
endursauma

Crazy quilt

Fatasaumur/
Barnafatasaumur

Skrautsaumur
Baldering
Skattering

Þjóðbúningur - saumaður

Tölvunámskeið
Fingrasetning 

Tölvugrunnur

Word 
Ritvinnsla

EXCEL
Töfl ureiknir

Matreiðslunámskeið
Gómsætir bauna – pasta –
og grænmetisréttir

Gómsætir hollir 
suðrænir réttir frá 
Miðjarðarhafslöndunum

Hráfæði

Ítölsk matargerð

Matarmiklar súpur 
og heimabakað brauð

Matargerð fyrir karlmenn I

Garðyrkjunámskeið
Garðurinn allt árið

Trjáklippingar

Förðunarnámskeið
Förðunarnámskeið
Að farða sig og aðra

Prjónanámskeið
Grunnnámskeið í að prjóna
Peysuprjón

,

MISTY
Gó jónusta - fagleg rá gjöf

Laugavegi 178, 105 R

sími 551-3366 - www.misty.is

Glæsilegur og létt fylltur í BC skálum á 
kr. 3.950,- buxur í stíl á kr. 1.950,-

Einfaldur, léttfylltur og fl ottur í BC 
skálum á kr. 3.950,-  boxer buxur í stíl 

kr. 1.950,-

Opið mán-fös kl. 10-18
Lau. kl. 10-14

Auglýsingasími

– Mest lesið



ÞRIÐJUDAGUR  1. september 2009 3

HONDA HR-V. Árgerð 2003, ekinn 115 
þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 850.000. 
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is 865-7539

NISSAN TERRANO. Árgerð 2005, ekinn 
65 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð 1.790.000. 
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is 865-7539

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

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

Götuskráður bíll ATH. Tilboð 990 þús. 
á tveimur síðustu bílunum. Frábær fyrir 
td. Íþróttafélög og sveitina líka, kemst 
allt og fleyra. Bíll með sturtanlegum 
palli, 4x4 með háu og lágu drifi + drif-
læsingum, sjálfskiptur, með götuskrán-
ingu! og fl. Aðeins 1190,000,- kr. nú 
990.000 k. www.sportx.is 897 6040.

Sport-X
Draupnisgötu 7, 600 Akureyri

Sími: 5642323 / 8976040
Verslun og viðgerðaþjónusta 

á staðnum
www.sportx.is

100% LÁN!!! SPARIBAUKU
TOYOTA AYGO H/B Árg 2006, ek. 60 
þ.km, BENSÍN, 5 gírar.álfelgur, spoiler 
Verð 1.290þ áhvl. 1.250þ Rnr.127735 
Vegna mikillar sölu undanfarið óskum 
við eftir bílum á staðinn og á söluskrá 
okkar WWW.HOFDABILAR.IS

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

TOYOTA COROLLA WAGON TERRA, árg. 
2/2002, ek. 150.þ km., 1.6L Beinskiptur, 
Dráttarkúla, Mjög vel með farinn bíll. 
Verð 650.þ Arnarbílar, Malarhöfða 2. 
S: 567 2700.

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

M. BENZ ML 350 4MATIC, árg. 03/2006, 
ek.53þús.km., 269 hö, leður, lúga, 
rafmagn, Harman kardon hljóðkerfi, 
Hlaðinn aukabúnaði! Lítur út eins og 
nýr! Verð 6390 þús kr.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Sjálfsskiptur!
Til sölu Toyota Avensis nýskráð-
ur 16.05. 2003 sjálfskiptur 1800 vél. 
Ekinn 112.000km. skoðaður 2010 verð 
1.590.000. Skoða skipti Upplýsingar í 
síma 693 505.

Volvo S40 árg. ‘06 ek. 62þ. bsk. Ásett 
verð 2250þ. Mjög vel með farinn. Óska 
eftir beinni sölu eða skiptum á jeppa/
pallbíl. S. 770 0555.

Er að rífa Musso 96-04.Musso Sport 
04.Isuzu Trooper 99.Landrover 
Discovery 98.Lanos 00-02.Nubira 
02.Cherokee 94.Toy Double Cap 94. 
Kaupum bíla til niðurrifs.Musso vara-
hlutir Kaplahrauni 9.S.864 0984

Kóngabláa Hondu Accord Sport ‘03. 
Ek.100þ. 155hö. ssk., rafdrifnar rúður, 
leðurákl. Fallegur bíll á yfirtöku á láni 
+ 300þ. sem fylgir með!! Bíllinn er 
metinn á 1790þ. lánið stendur í ca. 2m. 
Allar uppl. í s. 848 7945.

Hvítur Nissan Almera GX árg. ‘00. Ekinn 
132þús. Nýskoðaður og vel með farin 
(reyklaus). Ásett verð 490þús. Áhvíl 
170þús. S 849 6292

 0-250 þús.

Stór útsala!! Subaru Legacy 5g. st. ‘98 
v. 155þ. Susuki Swift ‘99 5g. v. 165þ. 
Báðir nýsk. S. 692 2312.

 250-499 þús.

!!! 4x4 jepplingur !!!
Kia Sportage 4x4 árg. ‘98, ekinn 
136þús. Skoðaður 2010, bsk. bílinn er 
á nýjum dekkjum, cd, hátt og lágt drif, 
álfelgur, góður bíll. Verð aðeins 390 
þús. s. 659 9696.

Opel Astra ‘99 st. ekinn 106 þús. Nýsk. 
verð 350 þús. Uppl. í síma 860-0011

 1-2 milljónir

TOYOTA LAND CRUISER 90 LX 35’’ 
skráður 10/99 ekinn 161 þús. verð 
1750 þús. S:665 6156

 Bílar óskast

0-200 STAÐGREITT!!!
Óska eftir bíl á 0-200 þús., helst skoð-
aðan enn má þarfnast smá lagfæringar. 
s. 691 9374.

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

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

 Jeppar

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

 Sendibílar

Leigð’ann og aktu sjálf/ur. Lyfta 1 tonn 
og opnanleg hlið. Uppl. í s. 898 3206.

 Vörubílar

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

 Mótorhjól

Enduro ferðir sem þú getur ekki misst 
af. Förum nokkrar frábærar helgarferðir 
á enduro hjólunum í september og 
október. Lagt af stað á laugardags-
morgni og komið til baka á sunnudag. 
Mótorhjól, tryggingar, gisting, matur, 
fylgdarbíll, leiðsögn og fleira innifalið. 
Þú getur komið á eigin hjóli eða fengið 
hjól hjá okkur. Verð: kr. 58.000,- eða 
kr. 28.000,- ef þú ert á eigin hjóli. 
Hringdu í okkur í síma 5787860 eða 
skoðaðu heimasíðuna okkar www.blu-
emountain.is

 Hjólhýsi

Viljum kaupa vel með farið hjólhýsi 
með kojum og ALDE hitakerfi, yfir-
tökum lán eða staðgreiðum allt að 2 
milljónir, sendið tilboð á hjolhysi1@
gmail.com

 Bátar

Bátur til sölu sk,nr 1396.Tilboð ósk-
ast,Uppl, 770-5144.

 Hjólbarðar

2 stk. 235/50 18“ á 10þ. 3 stk. 175/70 
13“ á Golf felgum á 10þ. 3 stk. 175/70 
13“ á álfengum á 10þ. S. 896 8568.

 Viðgerðir

 Varahlutir

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

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

Netpartar-Partasala 
 S. 486 4499 & 486 4477

Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla! www.
netpartar.is

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s. 
554 1610 & 892 7852.

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

 Hreingerningar

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, regluleg ræsting sam-
eigna. Verðtilboð. Simi 512 4010. www.
vy.is

 Garðyrkja

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöð-
um grjótkanta og útvegum 

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577 
4444 & 892 9999.

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur 
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S. 
897 7279.

Haustklippingar!
Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting á 
trjágróðri. Alhliða umhirða garða.

 Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.

 S. 848 1723.

 Bókhald

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

 Málarar

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetning-
um og fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Múrverktakar
Múrvertakar geta bætt við sig öllu 
almennu múrverki og húsaviðgerðum. 
Einnig flísalagnir og hellulagnir. Margt 
kemur til greina. S. 865 2782.

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

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

Eldhús og baðinnréttingar, parketlagnir, 
viðhaldsverkefni,mikil reynsla og sann-
gjarnt verð. Óli smiður 698 9608.

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

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem 
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 
Baldvin

Tölvuviðgerðir 
- vírushreinsanir - 

Gagnabjörgun
Geri við allar tegundir. 15 ára reynsla 
og microsoft vottun.Ríkharður - Miðnet 
ehf - S. 6152000

 Nudd

Frábært nudd/ Fantastic masaage call 
8946823/ 8698076

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

 Spádómar

Spálínur Sjáandans

Opið virka daga
Sjáandinn S. 908 2727 kl. 18-

22 þri.-fim 

Sibba 908 2507 kl. 22-24 

Spádómar og ráðgjöf

Spái í spil, einnig í gegnum síma. 
Ekkert mínutugjald. Ef þú ert með 
heimasíma þá hringi ég til baka. S. 891 
8727, Stella.

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

 Rafvirkjun

 Trésmíði

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

 Viðgerðir

Pípulagnaviðgerðir sími 
897 3656

Pípulagnaviðgerðir á öllu höfuðborg-
arsvæðinu. Uppl. í s. 897 3656 / 561 
9078.

 Önnur þjónusta

Fatabreytingar
Styttum buxur, skiptum um 

rennilása á buxum og jökkum, 
einnig leðurjökkum.

Opin mánudag- föstudag 
frá kl 09 - 17.30. laugardaga 
10-14. Sími 552 5540. & 861 

4380. Skraddarinn á Horninu, 
Lindargötu 38. Geymið auglýs-

inguna.

Lítil járnsmiðja getur bætt við sig verk-
efnum. Smíða bæði úr svörtu efni og 
riðfríu. Uppl. í s. 862 2530.

Bílar óskast
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 Til sölu

Propress gufuvél til sölu!
Mjög góð Propress gufuvél sem er lítið 
notuð til sölu. Kostar ný um 100.000,- 
þús. Verðhugmynd kr. 50.000 kr. eða 
tilboð. Nánari upplýsingar í síma 696 
8236.

Þvottavélar á 12-20þ. Þurrkari á 10þ. 
Stór amerísk þvottav. á 25þ. og þurrk-
ari á 25þ. Bakaraofn á 10þ. 20“ TV á 
5þ. Leðurstóll á 5þ. Dráttarkr. á 5þ. S. 
896 8568.

Nýlegur 3ja sæta sófi til sölu. Uppl í s. 
565 8808.

Er með 14 fm af Harmoný korkflísum 
til sölu þær eru 30 x 30 og eru 3 mm á 
þykkt. fm kostar um 5800 kr út í búð. V. 
tilboð. Uppl. sigurveig20@gmail.com

 Óskast keypt

Kaupi gull !
Ég Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi af 

fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi 
allt gull, nýlegt, gamalt og illa 

farið. 
Leitið til fagmanns.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13,
Verið velkomin

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

 Verslun  Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og 
stilliflautu. 1/2 stærð kr. 7.900.- Full 
stærð kr 12.900.- 3/4 kr. 10.900.- 4/4 
kr. 12.900.- Rafmagnsgítarpakkar frá 
kr. 34.900 Hljómborð frá kr. 8.900 
Trommusett kr. 69.900 með öllu. 
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 
www.gitarinn.is.

 Tölvur

Er tölvan biluð?
Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld 
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla, 
100% ánægja. Magnús 695 2095.

 Til bygginga

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

 Heilsuvörur

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

Mér finnst Herbalife vera best. Ótrúlegur 
árangur, Hjálpumst að. Sólrún Ósk s: 
891 9883 www.heilsufrettir.is/solosk.

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

NUDD - HEILSULIND 
 TILBOÐ KR. 3.500.-

Heilsunudd 45 mín. Kr. 3.500.-slök-
unarnudd,svæðanudd, Ayur Veda, 
hunangsnudd, heitsteina- og jurta-
nudd, sogskálanudd, allskyns snyrting 
og fleira. Ekkert sex nudd, NO erotic 
massage. Opið frá 12-18. Pantanir í S. 
445 5000.

Vandaðir ferðanuddbekkir frá 60.000 
kr. Óléttuferðabekkir, lök, ofl. S: 891 
6447

Tantric Massage of 
Sacred touch

For men, women and couples. Tel 698 
8301 www.tantra-temple.com

 Námskeið

Viltu læra að hlaupa með minni 
áreynslu? Smári s. 896.2300 www.
smartmotion.org

 Dýrahald

Gullfallegir snögghærðir chihuahua 
hvolpar til sölu. Uppl í s. 897 8848

ANGIELSKI dla Polaków 
 Icelandic

 Enska fyrir börn

Level I: 4 weeks Md to Fr; 10-11:30, 
start 31/8Level I: 4 w Md to Fr; 18-
19:30, st 31/8Level II: 4w Md to Frd 
13-14:30 st. 31/8. Level II: 4w Md to 
Frd 13-14:30 st. 31/8.Level III: 4w Md 
to Frd 15-16:30 st. 31/8Level II: 7w 
Md,Wd, Frd 19:45-21:15 st. 31/8Level 
III: 7 weeks 19:45-21:15 st: 31/8.Level 
IV: 10w. Sat/Sun 14:-15:30; st 29/8.
ANGIELSKI dla POLAKÓW: Level I: 4 
weeks; Md to-Fr;18-19:30, Level II: 4 
w;19:45-21:15.start 31/8, 28/9: ENSKA 
f. BÖRN: start 31/8, 26/10; 8 vikur; kl 
16:30-17:30; 5-8 ára; Md/Mið; 9-12 ára: 
Þri/fim og föstd: framhstig: 1 x viku.
Ármúli 5, s.5881169. www.icetrans.
is/ice

LEIRKRÚSIN Ný og spennandi nám-
skeið í leirmótun www.leir.is S:555 
1809 /661 2179.

 Kennsla

Tónskóli Guðmundar
Innritun í nám á píanó, gítar, harm-
onikku og þverflautu. Kennsla hefst 7. 
sept. Tónskóli Guðmundar S: 822 0715 
& 567 8150 Hagaseli 15, 109 Rvk.

 Ferðalög

Tenerife. Við búum í 340m2 einbýls-
húsi með stórum garði og sundlaug á 
Tenerife. Erum að leita eftir húsaskipt-
um frá 1.Okt fram í Júní, helst í hverfi 
112. Uppl í síma 4960072 eða ingi.
ingason@gmail.is

 Fyrir veiðimenn

Silunganet - Silunganet
Flot- og sökknet. Mikið úrval. Heimavík. 
Sími 892 8655. heimavik.is

 Húsnæði í boði

Room for rent/ herbergi til leigu á 
svæði 105. Stórt og bjart. Þvottav., 
internet ofl. Uppl. s. 695 1918.

13fm herb. til leigu í Kóp. með aðgengi 
að sameiginlegu WC ekki sturtu. Leiga 
25þ. á mán. Laust 1sept. Uppl. í s. 820 
6904, Rakel.

Ventura Willowpoint 
Flórída

Til leigu íbúð, 2 herb., eldh. og stofa. 
Ódýrt golf og stutt í garða. Uppl. s. 499 
2404 og jokasig@cfl.rr.com á Fl. Rvk. 
Sigrún 868 0204.

Glæsilega 5 herb., 130 fm., íbúð í 
Grafarholti til leigu. Laus strax. Verð 
170.000 kr. Uppl. í síma 822-8750.

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

ROOM FOR RENT WITH FURNITURE 
IN 108 Rvk NEAR KRINGLA AND 111 
BREIÐHOLT 8973611

Penthouse all inclusive 101 Rvík 96fm. 
Glæsileg íbúð með útsýni til allra átta. 
Leigist með öllu. Laus strax . S.8211616. 
Mail. helenah@iex.is

Til leigu gott Herb.í 105 nálægt Lista- 
og tækniskóla. Herb.er laust og verð er 
30Þ.kr. með hita og rafm. S. 8655971

63 fm íbúð með 60 fm sólpalli og 
heitum potti, laus 1. sept, verð: 95 þús 
+ notkun. S. 820 4312

www.leiguherbergi.is 
1-2 manna herb.Funahöfða 

17a -19 Rvk og Dalshraun 13 
Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.
Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535.
www.leiguherbergi.is

 Húsnæði óskast

Nemi við H.Í óskar eftir íbúð til leigu 
með húsgögnum og hundur leyfður. 
Uppl. 846 9445.

Tveimur háskólanemum vantar 3 herb. 
íbúð í 101, 105 eða 107 nálægt HÍ. 
Uppl. í s. 692 6789 & 698 5929.

Reglusöm og heiðarleg fjölskylda óskar 
eftir 4-5 herb leiguhúsnæði í hlíðunum. 
Getum lagt fram meðmæli, heitið góðri 
umgengni og öruggum greiðslum. S: 
6982947

Íbúð óskast til leigu í vesturbæ 
Kópavogs. Uppl. í s. 696 2886.

Óska eftir 3-4 herb íbúð. Í hverfi 200 
eða 201 Kóp. Reglusemi og skilvísum 
greiðslum heitið. Uppl í s 692 4411.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 200 fm tveggja hæða atvinnu-
húsnæði. Stórar innkeyrsludyr á neðri 
hæð. Verð 80 þús. per. mán. ATH. 
Skammtímaleiga. Uppl. í s. 898 8300.

Skrifstofu- og/eða lagerhúsnæði til 
leigu í Ármúla, leiga.armuli@gmail.com 
6943113

Til leigu ca. 55fm iðnaðarbil við 
Flatahraun í Hfj. Góð staðsetning. Laust 
1 sept. S. 661 9083.

Til leigu atvinnhúsnæði á góðum 
stað í Hafnarfirði. 100 til 180 ferm. S. 
8224200

 Geymsluhúsnæði

Eigum ennþá nokkur upphituð rými 
f. fellihýsi, tjaldv. hjólh. báta ofl. í 
Borgarfirði. Gott verð. Áralöng reynsla. 
S. 663 2130 eða á magnus1220@
hotmail.com

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

FELLIHÝSI-HJÓLHÝSI-TJALDVAGNAR 
TÖKUM TIL GEYMSLU FELLIHÝSI, 
HJÓLHÝSI, TJALDVAGNA OG HÚSBÍLA. 
ENGIN STÆRÐARTAKMÖRK. LEIGUTÍMI 
SEPTEMBER TIL 15. MAÍ UPPHITAÐ 
FYRSTA FLOKKS HÚSNÆÐI Í HJARTA 
REYKJAVÍKUR. UPPLÝSINGAR Í SÍMUM 
544 5466, 893 1162 og 660 4560.

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

Er með pláss fyrir húsbíla, hjólhýsi, felli-
hýsi, báta o.fl. S. 893 1257 & 861 3976.

Geymsla á farartækjum
Vetrargeymsla fyrir bíla, húsbíla, felli-
hýsi, hjólhýsi, tjaldvagna, báta ofl. 
Upphitað húsnæði með sólahrings 
vakt. Sanngjarnt leiguverð. Leigutímabil 
frá sept-11. maí. Uppl. í s. 899 0274, 
Gylfi, eða á www.husbilageymslan.net

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

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

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

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 
 GÓÐ STAÐSETNING 

 GOTT VERÐ! 
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki 
og einstaklinga. Verð 950 dkr nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com

 Fasteignir

Góð kaup
150 fm. raðhús í HFJ auk 24 fm. 
bílskúrs. V: 31,5 m. Skipti mögulega 
á minni íbúð. Uppl. í s 891 6768 / 
695 1095.

 Atvinna í boði

Vinsælt veitingahús í 
hjarta miðbæjarins

Óskar eftir matreiðslumanni/
matráð, einnig vanatar aðstoð-

arfólk í eldhús.
Umsóknir sendist á thjon-
usta@365.is merkt „mat-

reiðslumaður“

Tal leitar að sölumönnum á aldrin-
um 20-35 ára. Vinnutími frá kl 17-22 
þrjú til fjögur kvöld í viku. Mjög góð 
laun í boði Áhugasamir sendi mail á 
Hannes@tal.is

Atvinna
Óskum eftir deildarstjóra í 

sængurdeild.
Upplýsingar gefur Njáll 

Bjarnason í síma 820-8004 Eða 
á staðnum, Rúmfatalagerinn 

Smáratorgi.

Meiraprófsbíltsjóri óskast til starfa við 
vörudreifingu. Næturvinna. Reynsla og 
hreint sakavottorð skilyrði. Umsóknir 
sendast til atvinna@flutt.is

Glaumbar
Óskum eftir hressu fólki í dyravörslu 
um helgar. Þarf að geta hafið störf sem 
fyrst. Umsóknir með mynd sendist á 
glaumbar@glaumbar.is.

Söluturninn Allt í einu, Jafnaseli 6, 109 
Rvík, óskar eftir hressu og brosmildu 
starfsfólki í dag- og kvöldvinnu. Ekki 
yngri en 18 ára. Upplýsingar fást á 
staðnum og í síma 587-7010.

Vantar starfskraft í dagvinnu á sólbað-
stofu frá 11-18. Umsóknir sendast inná 
facebook, Jón H Hallgrímz.

Starfsmaður óskast til þjónustustarfa 
á veitingahúsi í efribyggðum reykja-
víkur. Aðeins kraftmikið, heiðarlegt og 
stundvíst fólk með mikla þjónustu-
lund kemur til greina. Vinnutími frá 
12:00 til 16:00 á kvöldin, 50% starf. 
Áhugasamir hafi samband í netfangið 
spice@visir.is.

 Atvinna óskast

2. stigs vélstjóri
með góða reynslu af kæli og 

frysti kerfum óskar eftir plássi 
uppl. 822-5639 eða 891-9512

Sjálfstæður smiður getur bætt við 
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

 Viðskiptatækifæri

We need help! Do you need 30-200 
IKR? health.and.wealth.iceland@gmail.
com

Miklir tekjumöguleikar. Kíktu á www.
vidskipti.com

 Einkamál

108 Espigerði, tveggja hæða 165 íbúð 
með góðu útsýni, bílskýli, 180 þ, s. 
856 7453.



VIÐ FELLSMÚLA - REYKJAVÍKMIKIÐ ÚRVAL ÚTILJÓSA!
LÁGVÖRUVERÐS-VERSLUN

VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888

FRÁ

4 STÆRÐIR

FR

ÚTIKASTARIÚÚÚÚTIÚTIÚTIIKASKASKASKASTATARTARIII

46954695

38953895459545954595

549554955495

64956495

549554955495
54955495

649564956495

499549954995

899589958995
GARÐSETT 3 STK.

12V M/SPENNI

STÆRÐ: 23X10 CM

VEGGLJÓS

VEGGLJÓS VEGGLJÓS

VEGGLJÓS VEGGLJÓS

199519951995
INNFELLD LJÓS

899589958995
GARÐSETT 3 STK.

12V M/SPENNI

VEGGLJÓSVEGVEGGGGLJGLJGLJGLJÓÓÓÓSÓSÓSÓS

38953895
VEGGLJÓSVEGGLJÓÓÓS

389538953895
899589958995
GARÐSETT 3 STK.

12V M/SPENNI

FRÁ

LED GARÐSETT 3 STK.
M/SPENNI

FRÁ

LEDDDD GGG GARÐSRÐRÐRÐ ETTETTETTETT 3 3 STSTSTSTK.L
M/SPENNI

899589958995

649564956495 64956495

899589958995

FRÁÁ 399539953995
VEGG OG LOFTLJÓS

BREIDD 23,5 CM
VEGGLJÓS VEGGLJÓS

ÚTIKASTARI

77957795
NIÐURGRAFIÐ LED LJÓS

FR

NIÐU

ÁÁ 499549954995
INNFELLD LED LJÓS 

3 STÆRÐIR 

OPIÐ:
Mánud. til föstud. kl 9 - 18
Laugard. kl 10 - 16

Birt með fyrirvara um prentvillur. Vörur geta verið uppseldar.

LITIR:
STÁL
KOPAR

449544954495
ÚTISTAUR - LÍTILL

549554955495
ÚTISTAUR - STÓR

ÚTISTAUR
HÆÐ 100 CM

HÆÐ:
35 CM

HÆÐ:
110 CM

HÆÐ:
80 CM

HÆÐ:
80 CM

HÆÐ:
45 CM

HÆÐ:
80 CM

HÆÐ:
80 CM

HÆÐ:
45 CM

HÆÐ:
30 CM

HÆÐ:
40 CM
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timamot@frettabladid.is

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

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettab-
ladid.is eða hringja í síma 512 5000.

LILY TOMLIN ER SJÖTUG Í DAG.

„Ég held að við höfum 
þróað tungumál vegna 

djúpstæðrar þarfar til að 
kvarta.“

Lily Tomlin er marg-
verðlaunuð bandarísk leik-

kona, grínisti, rithöfundur og 
framleiðandi.

Miðað er við að heimsstyrj-
öldin síðari hafi hafist þennan 
dag árið 1939. Þá réðust Þjóð-
verjar inn í Pólland. Nokkrum 
dögum fyrr höfðu einræðis-
herrarnir Adolf Hitler og Jósef 
Stalín gert með sér griða-
samning, loforð um að ráðast 
ekki hvor á annan. Í þessum 
samningi var leyniákvæði sem 
skipti Austur-Evrópu í raun 
í tvennt milli Þýskalands og 
Sovétríkjanna. 

Bretar og Frakkar höfðu 
lofað því að ábyrgjast landa-
mæri Póllands, og sögðu því 
Þjóðverjum stríð á hendur 3. september 1939. 
Kanada, Ástralía og Nýja-Sjáland fylgdu svo 
fljótlega í kjölfarið.

Franski herinn gerði svo 
sýndarárás en dró sig fljótlega 
í hlé. Bretar gátu ekki aðstoð-
að Pólverja á þeim stutta tíma 
sem þeir höfðu. Pólski herinn 
var lítil fyrirstaða fyrir þann 
þýska, sem náði hinn 8. sept-
ember til höfuðborgar Pól-
lands, Varsjár.

Hinn 17. september réðist 
sovéski herinn á Pólland úr 
austri. Degi síðar flúði for-
seti Póllands til Rúmeníu. Eftir 
tæpt mánaðar umsátur, hinn 
1. október, þrammaði þýski 
herinn inn í Varsjá og sex 

dögum síðar gáfust síðustu pólsku hermennirnir 
upp. Opinberlega gáfust Pólverjar þó aldrei upp 
fyrir Þjóðverjum.

ÞETTA GERÐIST:  1. SEPTEMBER 1939

Seinni heimsstyrjöldin hefst
ADOLF HITLER

Í dag eru fimm ár liðin frá 
því salir Þjóðminjasafns 
Íslands voru opnaðir á ný 
eftir gagngera viðgerð og 
breytingar á safnhúsinu við 
Suðurgötu. Í tilefni dagsins 
verður aðgangur ókeypis í 
safnið í dag. 

Árið 1998 var sýningar-
sölum Þjóðminjasafnsins 
við Suðurgötu lokað tíma-
bundið. Allir gripir voru 
fluttir í vandaðar geymslur, 
en starfsfólk fékk aðstöðu á 
tveimur stöðum í Kópavogi 
og Garðabæ. Á meðan fram-
kvæmdir við safnhúsið stóðu 
yfir var öll önnur starfsemi 
Þjóðminjasafnsins í fullum 
gangi og átti safnið hlut að 
ýmsum sérsýningum hér-
lendis sem erlendis. 

Þjóðminjasafn Íslands var 
opnað 1. september 2004 í 
endurbættu safnhúsi með 
nýrri og fjölbreyttri starf-
semi. Á nýrri grunnsýningu 
Þjóðminjasafnsins, Þjóð 
verður til – menning og sam-
félag í 1200 ár, er leitast við 

að varpa ljósi á það hvern-
ig samfélag á Íslandi mótað-
ist í tímans rás frá landnámi 
til nútíma. Á sýningunni er 
boðið upp á margmiðlun, 
símasamband við fortíðina, 
skemmtimenntun, leiki, 
fræðslumöppur, hljóðleið-
sögn og margt fleira. Með 
þessu er leitast við að sýn-
ingin nái til sem flestra, 
bæði fullorðinna og barna, 
Íslendinga sem og ferða-
manna. 

Við endurnýjun safnsins 
var sérstök áhersla lögð á 
aðgengismál og stöðugt er 
unnið með slagorðið „að-
gengi fyrir alla“ að leiðar-
ljósi. 

Rúmlega 100.000 gestir 
heimsækja safnið árlega, en 
að auki taka um 15.000 nem-
endur á öllum skólastigum 
þátt í skipulagðri fræðslu 
í safninu. Í safninu eru að 
jafnaði 14-16 nýjar sýning-
ar á ári auk margvíslegra 
fyrirlestra og viðburða allt 
árið um kring. 

Ókeypis í Þjóð-
minjasafnið

ÞJÓÐMINJASAFNIÐ Fimm eru frá því að Þjóðminjasafnið var opnað á 
ný eftir endurbætur.

Jarðfræði og ferðamennska verða meðal 
umræðuefna á tveggja daga námssmiðju 
sem haldin verður á Hótel Gíg í Mý-
vatnssveit dagana 2. til 4. september. 
Varðveisla náttúrunnar á ferðamanna-
stöðum, menning og velferð íbúanna í 
kring verða og í brennidepli.

Staðsetning námssmiðjunnar er ekki 
tilviljun. Mývatn og nágrenni þess er 
þekkt og fjölsótt vegna fjölbreyttra nátt-
úrufyrirbæra. Lykillinn að velgengni 
svæðisins sem ferðamannastaðar er 
náttúruvernd í gagnkvæmu sambandi 
við ferðaþjónustu. 

Út frá Hótel Gíg verður farið í skoð-
unarferðir um Norð-Austurland, meðal 
annars í Jökulsárgljúfur, Námaskarð, 
að Kröflu, Dettifossi og Goðafossi. Það 

eru Útflutningsráð Íslands, Atvinnuþró-
unarfélag Þingeyinga, Rannsóknarmið-
stöð ferðamála og Svartárkot, menning-
náttúra sem standa fyrir námssmiðj-
unni. Aðalfyrirlesari og stjórnandi 
vinnuhópa verður dr. David Newsome, 
aðstoðarprófessor við Murdoch-háskól-
ann í Ástralíu. Auk hans eru þekkt nöfn 
á mælendaskrá eins og dr. Rögnvald-
ur Ólafsson, dósent í eðlisfræði, Oddur 
Sigurðsson jarðfræðingur, Aðalheiður 
L. Guðmundsdóttir leiðsögumaður og 
Hjörleifur Finnsson þjóðgarðsvörður.  
 - gun

Jarðfræði og ferðamennska

HÓTEL GÍGUR Er við eitt af merkum náttúru-
fyrirbærum Mývatns, gervigígana.

 FRÉTTABLAÐIÐ/GUN

Okkar ástkæra, 

Agna Guðrún Jónsson
áður til heimilis Barðavogi 1, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju miðvikudaginn 
2. september kl. 15.00.

Fyrir hönd aðstandenda, 
Kristján S. Sigmundsson  Guðrún H. Guðlaugsdóttir

„Tónlistarskóli Reykjanesbæjar er 
samsettur úr tveimur skólum sem 
starfræktir voru í sveitarfélögunum 
Njarðvík og Keflavík,“ segir Haraldur 
Á. Haraldsson, skólastjóri Tónlistar-
skóla Reykjanesbæjar sem er tíu ára 
í dag. Báðir skólarnir voru rótgrón-
ir, annar stofnaður 1957 og hinn 1976. 
Árið 1994 voru Keflavík, Njarðvík og 
Hafnir sameinuð og fimm árum síðar 
var tekin ákvörðun um að stofna nýjan 
skóla sem þó byggði á grunni þeirra 
gömlu.
„Um leið var gerð töluverð breyting 
á kennsluháttum sem hafði þó verið 
gerð tilraun með hjá Tónlistarskóla 
Keflavíkur,“ segir Haraldur. Stefnan 
með breytingunum var að færa tónlist-
arkennslu inn í grunnskólana þannig 
að kennt yrði á hljóðfæri á skólatíma. 
Þetta hefur gengið að óskum að sögn 
Haraldar. „Í dag eru grunnskólarn-
ir orðnir sex og því kennt á átta stöð-
um í bænum,“ segir hann en húsnæði 
gömlu tónlistarskólanna er einnig 
nýtt undir kennslu. Haraldur segir 
stofurnar allar ágætlega útbúnar til 
tónlistarkennslu og að þessi breyt-
ing sé til hagræðingar fyrir nemend-
ur en ekki síður foreldra sem þurfi að 
eyða minni tíma í skutl á milli staða. 
Þó sækja nemendur enn tónfræði-
kennslu og hljómsveitar æfingar í 
gömlu skólana. 

„Tónlistarskólinn er orðinn hluti 
af samfelldum skóladegi hjá þessum 
nemendum,“ segir skólastjórinn glað-
lega og bendir á að grunnskólarnir 
séu einnig nýttir eftir að skólatíma 
ljúki enda dugi gömlu húsin ekki fyrir 
alla þá starfsemi sem fram fari seinni 
hluta dags. Ekki er að furða þar sem 
í skólanum eru um 780 nemendur og 
tónlistarskólinn því með þeim stærri 
á landinu.

Annað verkefni sem beið Harald-
ar fyrir tíu árum var að stuðla að því 
að öll börn í fyrsta og öðrum bekk í 
Reykjanesbæ fengju að njóta forskóla 
tónlistarskólans. Sú er raunin í dag og 
tónlistarskólinn sér um kennsluna á 
skólatíma án endurgjalds.

Framtíðin er björt fyrir nemend-
ur tónlistarskólans. Haraldur minn-
ist spenntur á að stutt sé í að húsa-
kostur tónlistarskólans batni til muna. 
„Reykjanesbær stendur um þessar 
mundir fyrir byggingu tónlistar- og 
ráðstefnuhúss, Hljómahallarinnar. 
Þar verður meðal annars nýtt aðalhús-
næði skólans á um 2.500 fermetrum,“ 

segir hann. Ráðgert er að flytja í nýja 
húsnæðið á næstu misserum.

„Við ætlum að gera eitthvað annað 
en við erum vön,“ svarar Harald-
ur þeirri spurningu hvað verði gert í 
tilefni dagsins. „Við höldum um sjö-
tíu tónleika á hverju ári og ákváð-
um að sleppa tónleikum í þetta sinn. 

Við kennararnir bjóðum þess í stað 
nemendum okkar í afmælisveislu og 
færum þeim skúffuköku, kaffi og 
safa,“ segir Haraldur en veislan fer 
fram í stóru tjaldi fyrir utan Austur-
götu 13. Tónlistin er þó ekki fjarri en 
nokkrir nemendur leika létta tónlist.
 solveig@frettabladid.is

TÓNLISTARSKÓLI REYKJANESBÆJAR:  BÝÐUR Í TÍU ÁRA AFMÆLISVEISLU

Kennt á átta stöðum í bænum

MERKISATBURÐIR
1910 Fyrstu gasljósin við götur 

í Reykjavík eru tendruð. 
Þusti fólk út á götur með 
blöð og bækur til þess að 
athuga hvort lesbjart væri 
við ljósin. 

1910 Vífilsstaðaspítali er opn-
aður. 

1930 Í Reykjavík hefja bæði 
kvikmyndahúsin sýningu 
talmynda. Í Gamla bíói 
var sýnd Hollywood-reví-
an og í Nýja bíói var það 
Sonny Boy.   

1971 Bann við hundahaldi 
gengur í gildi í Reykja-
vík. Þrettán árum síðar 
er hundahald leyft með 
skilyrðum.  

1972 Bobby Fischer sigrar Boris 
Spasskí í „skákeinvígi ald-
arinnar“ í Reykjavík með 
12½ vinningi gegn 8½.
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SKÓLASTJÓRI Haraldur 
Á. Haraldsson segir 
framtíð tónlistarskólans 
bjarta enda er ráðgert 
að flytja í Hljómahöllina 
á næstu misserum.
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Dagmar Heiða Reynisdóttir líkamsræktar-
þjálfari var oft spurð að því hvort Dag-
mar væri ekki strákanafn þegar hún var 
að alast upp en þrátt fyrir spurningarnar 
segist hún alltaf hafa verið hæstánægð 
með nafnið sitt.

„Foreldrar mínir völdu nafnið út í blá-
inn en það var ekki fyrr en á leiðinni 
í kirkjuna sem þau ákváðu endanlega 
hvað ég ætti að heita. Þegar þau lögðu 
af stað átti ég að heita Heiða Björk 
en svo kom nafnið Dagmar til þeirra 
og endanlega var ég nefnd því nafni í 
kirkjunni.“

Dagmar segir að nafnið sé gamalt 
danskt nafn og þýði eitthvað í líkingu við 
„ung kona“ eða „ung dama“. 

Ég hef um alla mína ævi einungis 

kynnst fimm öðrum sem bera þetta 
nafn, og þá mun frekar sem seinna nafn. 
Ég á heldur ekki nöfnu, Dagmar Heiðu, 
í þjóðskrá og hef því fengið að halda 
þessu alein hingað til.“ - jma

FORELDRARNIR ÁKVÁÐU 
NAFNIÐ Á SÍÐUSTU STUNDU 

Nokkrar mínútur voru í 
skírnarveislu Dagmarar 

Heiðu Reynisdóttur 
þegar nafn hennar 

var endanlega valið.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Endurkynni rammanna er yfirskrift 
sýningar í Listasafni Reykjavíkur í 
Hafnarhúsinu sem opnar á morgun, 
fimmtudag, klukkan 17. 

Á sýningunni hefur Friðrik Þór 
Friðriksson valið myndir eða ramma 
úr kvikmyndum sínum og Lars von 
Triers sem síðan hafa verið málað-
ir upp með olíulitum á gríðarstóra 
strigafleti. 

Í hverri níutíu mínútna langri 
kvikmynd eru 129.600 myndrammar 
og hver þeirra sést aðeins í brot af 
sekúndu. Sýningunni er ætlað að 
raska vana okkar og fá okkur til að 
hugsa öðruvísi um þær myndir sem 
birtast okkur í kvikmyndunum, að 
staldra við og skoða efnið í öðru 
samhengi og með öðrum augum. 

Á sýningunni verður einnig mynd-
bandsverk sem Ari Alexander Ergis 
Magnússon hefur gert og notað til 
þess leikara sem komið hafa fram 
í kvikmyndum Lars von Trier og 
Friðriks Þórs Friðrikssonar. Sýn-
ingin stendur til 18. október.

Sunnudaginn 6. september klukk-
an 15 verða Friðrik Þór og Ari Alex-
ander með listamannaspjall í Hafn-
arhúsinu og verður það endurtekið á 
ensku í hádeginu 25. september.

Fjölmargir aðrir viðburðir eru 
tengdir sýningunni sem eru unnir 
í samstarfi við Alþjóðlega kvik-
myndahátíð í Reykjavík og kvik-
myndahátíðina Nordisk Panorama, 
sem báðar fara fram seinni hluta 
september.

Málað upp úr kvikmyndum

NAFNIÐ MITT:  DAGMAR HEIÐA REYNISDÓTTIR

Engin með sama tvínefni í þjóðskrá

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, bróðir, mágur og afi,

Hörður Halldórsson
Furugrund 54, Kópavogi,

lést fimmtudaginn 27. ágúst. Útförin fer fram frá 
Digraneskirkju föstudaginn 4. september kl. 11.00.

Þórdís Sigtryggsdóttir
Eiríkur A. Harðarson
Haukur Harðarson
Sigtryggur Harðarson   Katrín Helga Reynisdóttir
Vildís Ósk Harðardóttir  Steindór Guðmundsson
Svanur Halldórsson   Jóhanna Jóhannsdóttir
og barnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, afi og langafi,

Höskuldur Stefánsson
frá Illugastöðum í Laxárdal, A-Húnavatnssýslu, fyrrverandi 
verkstjóri í Sútunarverksmiðju Loðskinns á Sauðárkróki,

andaðist í Heilbrigðisstofnun Blönduóss sunnudaginn 
30. ágúst 2009. Útförin mun fara fram í Reykjavík og 
verður hún auglýst síðar.

Valný Georgsdóttir
Erla Höskuldsdóttir
Sigrún Höskuldsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi, lang-
afi og langalangafi,

Kári Ísleifur Ingvarsson
trésmíðameistari,
Hrafnistu Reykjavík,

sem lést þriðjudaginn 25. ágúst, verður jarðsunginn frá 
Fossvogskirkju föstudaginn 4. september kl. 11.00.
Jarðsett verður í Gufuneskirkjugarði.

Katrín Sigríður Káradóttir Ölver Skúlason
Stefán Arnar Kárason              Stefanía Björk Karlsdóttir
Anna Káradóttir  Karsten Iversen

og aðrir afkomendur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir, afi og langafi,

Guðmundur Jónsson
Engihjalla 11, fyrrverandi strætisvagna-
bílstjóri,

sem lést aðfaranótt 28. ágúst á Elliheimilinu Grund, 
verður jarðsunginn föstudaginn 4. september kl. 11.00 
í Hjallakirkju.

S. Halla Hansdóttir
Jónína Guðmundsdóttir   Brynjólfur Erlingsson
Þröstur Guðmundsson   Unnur Heimisdóttir
Ástþór Guðmundsson   Valgerður Jónsdóttir
                        og aðrir aðstandendur.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Sigurður Brynjar 
Sigurðsson
Sunnuhlíð 21 a, Akureyri
(áður til heimilis á Hellu, Grenivík),

lést á Dvalarheimilinu Hlíð, föstudaginn 28. ágúst.  
Útför hans fer fram frá Glerárkirkju fimmtudaginn 3. 
september kl. 13.30.

Sigríður Sigurjónsdóttir
Sólveig Brynjarsdóttir  Björn Aðalsteinsson
Elín Brynjarsdóttir   Guðmundur V. Guðmundsson
Bessi Brynjarsson   Hafdís Garðarsdóttir
afa- og langafabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Halldór Geir Lúðvíksson
Erluhólum 1, Reykjavík,

sem lést laugardaginn 22. ágúst, verður jarðsunginn frá 
Fossvogskirkju miðvikudaginn 2. september kl. 13.00.

Lúðvík Thorberg Halldórsson Jóna Sigríður Þorleifsdóttir
Guðríður Halldórsdóttir     Sveinn G. Óskarsson
Jóhanna Ósk Halldórsdóttir    Gísli Björnsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför 
ástkærrar föðursystur okkar,

Emilíu Guðmundsdóttur
frá Gnýstöðum.

Fyrir hönd ættingja,

Sólveig Árnadóttir
Aðalheiður Jóhannesdóttir.

Minningarathöfn verður um hjartkæra 
móður okkar, 

Guðrúnu Stefánsdóttur 
frá Vestmannaeyjum, 

í Seltjarnarneskirkju á Valhúsahæð, fimmtudaginn 
3. september kl. 13.00. 
Jarðsett verður í Vestmannaeyjum 5. september 
kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hennar er vinsamlegast 
bent á Minningarsjóð hjúkrunarheimilisins Eirar.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Sigtryggur, Páll, Guðrún, Arnþór og Gísli.

Elskuleg móðir okkar,

Kristveig Björnsdóttir
Safamýri 38, Reykjavík,

lést á Líknardeild Landakotsspítala laugardaginn 
29. ágúst. Útförin verður auglýst síðar.

Björn Jóhannsson
Sigríður Jóhannsdóttir
Sveinn Jóhannsson
Guðrún Jóhannsdóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma, 

Guðrún Sigurbjörg 
Bjarnadóttir 
Spítalastíg 8, Hvammstanga, 

lést mánudaginn 24. ágúst. Útför hennar fer fram frá 
Hvammstangakirkju föstudaginn 4. september kl. 
15.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, þeim 
sem vildu minnast hennar er bent á Hollvinasamtök 
Heilbrigðisstofnunar Hvammstanga. 

Guðmundur Jónsson
Bjarni Guðmundsson Eygló Ólafsdóttir 
Unnar Atli Guðmundsson
Jón Halldór Guðmundsson Margrét Vera Knútsdóttir
Reynir Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkæri eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir, afi og langafi,

Eggert Snorri Símonsen
Jónsgeisla 43, 113 Reykjavík,

lést mánudaginn 24. ágúst. Útförin fer fram frá 
Grafarvogskirkju miðvikudaginn 2. september kl. 13.00.

Brynja Símonsen
Ottó W. Eggertsson Rut Guðmundsdóttir
Sigrún B. Eggertsdóttir 
Hafdís L. Eggertsdóttir  Magnús G. Gunnarsson
Þórunn M. Eggertsdóttir  Böðvar B. Þorvaldsson
afabörn og aðrir aðstandendur.

BÖRN 
NÁTTÚR-
UNNAR
Eftir Frið-
rik Þór 
Friðriks-
son.

ELEMENT 
OF CRIME
Mynd 
eftir Lars 
von Trier.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Það má endalaust deila um femínisma, 
en sannleikurinn er sá að hlutskipti 
kynjanna hefur löngum verið æði 

ójafnt. Vestrænar konur þurftu lengi að 
berjast fyrir því sem í dag telst til sjálf-
sagðra mannréttinda, og er menntun þar á 
meðal. 

Hér áður fyrr skemmtu konur hver ann-
arri og öðrum með munnmælum og þjóð-

sögum því fæstar voru þær læsar eða 
skrifandi. Konurnar voru misgóðir 
sagnamenn, eins og gengur og ger-
ist, og náði hróður góðrar sagnakonu 
langt út fyrir hennar sveit.

Vinkonuhópur minn heldur í hverj-
um mánuði mikið matarboð þar sem 
setið er að spjalli yfir drekkhlöðnu 
borði fram eftir öllu. Auk þess 
að geta belgt mig út af ljúffeng-
um réttum finnst mér alltaf jafn 
gaman að hlusta á sögur vinkvenna 

minna. Af nógu er að taka og umræðuefn-
in virðast vera óþrjótandi uppspretta nýrra 
sagna. Það skemmtilega við þetta er að 
hlusta á og greina ólík stílbrigði vinkvenn-
anna við sögusagnirnar. Ég tek eftir orða-
vali þeirra og frásagnarmáta, leikrænni 
tjáningu og hversu mikið þær nýta sér 
slettur úr erlendum málum. Allt þetta gerir 
þær allar að stórkostlegum sagnamönnum. 
Ein þeirra virðist til að mynda hafa sér-
stakt dálæti á gróusögum og klúrum 
gamansögum. Hún nýtir sér mikið leik-
ræna tilburði til að ná fram tilætluðum við-
brögðum og sögur hennar enda oftast með 
hlátrasköllum okkar hinna. Önnur tekur 
tíma til að orða hlutina sem best og er vel 
máli farin, sögulokin eru oft óvænt, hnyttin 
og beinskeytt. Sagnaarfur kvenna lifir enn, 
en nú ekki í formi þjóðsagna og ævintýra 
heldur í formi reynslu- og flökkusagna sem 
vinkonurnar krydda hver með sínu nefi.

Greining á íslenskum sagnakonum

NOKKUR ORÐ
Sara 

McMahon

Pöbbinn 
eftir hálf-

tíma!
Gott 

og vel, 
sjáumst!

Í hverju ætlarðu 
að vera?

Heheheh, 
í hverju 

ætlarðu að 
vera...

Þetta er 
skemmtileg 

skyrta!

Skápurinn 
þinn er 

aðeins of 
villtur!

Það eru 
ýkjur!

Frú Lúlú

Dýrasálfræðingur

Hann segir mér að 
dýrasælgætið klárist 

stundum!

Veistu 
hvað!!!!

Hvað? Ég seldi mest 
af sælgæti 
fyrir fjáröfl-
unina og 

vann fyrstu 
verðlaun

Það er 
frábært!

Hvað er í 
verðlaun?

150 kílóa 
páska-
egg!

Hvað 
segirðu?

Viltu að ég setji 
eggið í bílinn 

eða viltu kannski 
bara rúlla egginu 

heim?

Já, ég er 
búinn með 
of marga, 
turninn 
virðist 
réttur!

STARFSFÓLK 
ÓSKAST
Leitum að hressum og duglegum aðilum til starfa 
í móttöku og við þrif.  
Áhugasamir hafi  samband við Valda í 
síma 663-4521.

Orlofsnefnd húsmæðra í Reykjavík
Nokkur sæti laus í dagsferð

 okkar laugardaginn 5. sept. n.k.

 Farið verður í hringferð um Suðurnesin , hádegis-
verður Flösinni Garðsskaga. Verð 2500  kr. 

Innifalið: akstur, veitingar og leiðsögn.
Brottför frá Umferðarmiðstöðinni kl. 10:00

 laugard. 5. sept.  

Skráning og upplýsingar hjá Ferðaskrifstofu 
Guðmundar Jónassonar í síma 5111515.

Stjórnin

Mat á umhverfi sáhrifum 
- Ákvarðanir Skipulagsstofnunar um matsskyldu 
framkvæmda 

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvarðanir um að eftirtaldar 
framkvæmdir skuli ekki háðar mati á umhverfi sáhrifum sam-
kvæmt lögum um mat á umhverfi sáhrifum. nr. 106/2000 
m.s.br. 

Nesjavallavirkjun, breytt afmörkun borsvæða og niður-
rennslisvæðis, Grímsnes- og Grafningshreppi. 

Framleiðsluaukning Alcoa Fjarðaáls í allt að 360.000 
tonn á ári, Fjarðabyggð. 

Efnistaka vegna Árnesvegar milli Þjórsárdalsvegar og 
Landvegar, Skeiða- og Gnúpverjahreppi og Rangárþingi 
ytra. 

Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 
166, 150 Reykjavík. Þær er einnig að fi nna á heimasíðu 
Skipulagsstofnunar: www.skipulag.is. 
Ákvarðanir Skipulagsstofnunar má kæra til umhverfi s-
ráðherra og er kærufrestur til  2. október 2009. 

Skipulagsstofnun 
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Fylkir sótti þrjú góð stig til Grindavíkur í gær þegar liðið lagði heima-
menn, 3-2, í miklum baráttuleik.

Fylkismenn léku undan stífum norðanvindi í fyrri hálfleik og 
voru mun fljótari að ná tökum á leiknum en engu að síður skoraði 
Grindavík fyrsta markið. Fylkir jafnaði skömmu seinna og þar við 
sat í hálfleik en fyrri hálfleikur var ekki mikið fyrir augað.

Seinni hálfleikur var mun fjörugri og skemmtilegri og mikið 
um fín tilþrif. Fylkir skoraði eftir tæplega tveggja mínútna leik 
en Grindavík náði fljótt að jafna metin.

Fylkir tryggði sér sigurinn með marki úr vítaspyrnu á 66. 
mínútu og fór þar með langt með að tryggja sér þriðja sæti 
deildarinnar hið minnsta en liðið á nú átta stig á Fram þegar 
níu stig eru í pottinum.

„Við verðum að halda haus og vera einbeittir á meðan 
þetta er ekki enn öruggt. Það eru níu stig í pottinum, KR er á 
undan okkur og við gerum allt sem við getum til að komast 
eins hátt og við getum,“ sagði Ólafur Þórðarson, þjálfari 
Fylkis, eftir leikinn.

Orri Freyr Hjaltalín, fyrirliði Grindavíkur, skoraði í sínum 

öðrum leik í röð en hann var vægast sagt ósáttur í leikslok.
„Við vorum ekki tilbúnir í byrjun, það vantaði baráttu í 

okkur. Dómarinn hafði enginn tök á þessum leik og leyfði 
þeim að komast upp með allt allt of mikið. Þegar við fórum 
að mæta þeim af krafti fannst mér við hafa góð tök á leikn-
um.“

„Allir leikmenn í okkar liði hafa lesið reglurnar og 
kunna reglurnar. Það var einn maður á vellinum sem 
kunni ekki reglurnar,” sagði Orri og átti við Einar Örn 

Daníelsson dómara leiksins.
„Ég er skelfilega óánægður með dómarann. Þetta 

var til skammar. Þeir fá að komast upp með ljótar 
tæklingar út um allan völl og svo kemur fyrsta 
spjaldið fyrir mótmæli á okkar leikmann sem 
var alveg út í hött,“ sagði Orri að lokum en Ólaf-
ur Þórðarson gaf lítið fyrir þessa skoðun Orra.
„Ég varð ekki var við harðar tæklingar, Orri þarf 

bara að massa sig upp, þú mátt skila því til hans,” 
sagði brosandi Ólafur eftir leikinn. - gmi

PEPSI-DEILD KARLA:  FYLKIR FÓR LANGT MEÐ AÐ TRYGGJA SÉR ÞRIÐJA SÆTIÐ Í GÆR

Fylkir sótti þrjú baráttustig til Grindavíkur

FÓTBOLTI Breiðablik hélt upptekn-
um hætti í Pepsi-deild karla með 1-
3 sigri gegn Stjörnunni á Stjörnu-
velli í gærkvöld. Blikar hafa nú 
rakað saman þrettán stigum úr 
fimm síðustu leikjum sínum og 
ætla greinilega að læra af síðasta 
sumri þegar þeir hrundu niður 
stigatöfluna á lokaprettinum.

„Strákarnir hafa verið að vinna 
mjög vel í allt sumar og ég er hæst-
ánægður með stigin þrjú á þessum 
erfiða útivelli,“ sagði Ólafur Kristj-
ánsson, þjálfari Blika, í leikslok. 

Blikar fóru langt með að gera 
út um leikinn á átta mínútna 
kafla í lok fyrri hálfleiks þegar 
þeir skoruðu þrjú mörk. Kári 
Ársælsson kom Blikum á bragð-
ið og Alfreð Finnbogason skor-
aði svo tvö mörk. Tryggvi Sveinn 
Bjarnason klóraði í bakkann 
fyrir Stjörnuna með marki þegar 
stundarfjórðungur lifði leiks en 
lengra komust heimamenn ekki 
þrátt fyrir nokkur ágæt færi og 
1-3 sigur Blika var niðurstaðan. 
 - óþ

Breiðablik sótti stigin þrjú á Stjörnuvelli:

Blikar á siglingu

FÓTBOLTI Þróttur og FH gerðu í gær 
markalaust jafntefli á Valbjarnar-
velli. Fyrir vikið eru Þróttarar nú 
níu stigum frá öruggu sæti í deild-
inni þegar níu stig eru eftir í pott-
inum og liðið þar að auki með veik-
ara markahlutfall en andstæðingar 
þeirra í fallbaráttunni.

Það er því allt útlit fyrir að 
Þróttarar falli en Þorsteinn Hall-
dórsson, þjálfari liðsins, segir liðið 
munu berjast áfram. „Á meðan það 
er von þá gefumst við ekki upp,“ 
segir Þorsteinn. „En þetta er vissu-
lega erfitt.“

FH er nú með fimm stiga for-
ystu á KR á toppi deildarinnar og 
því meiri spenna í toppbaráttunni 
nú en oft áður í sumar. Heimir 
Guðjónsson, þjálfari FH, sagði titil-
baráttuna enn í þeirra höndum.

„Nú höfum við tvær vikur til að 
undirbúa okkur fyrir lokaátökin,“ 
segir Heimir en mikið hefur verið 
um meiðsli í herbúðum FH-inga 
undanfarnar vikur. Hann sagði 
það skýra ýmislegt en væri ekki 
afsökun.

„Eðlilega hefur það sitt að segja 
þegar fimm til átta leikmenn hafa 
verið meiddir síðan um miðjan 
júlí. Það er þó engin afsökun og 
við erum enn með góða forystu í 
mótinu. Við þurfum bara að klára 
þetta enda er það þannig í fótbolta 
að enginn annar klárar þetta fyrir 
þig.“

Hann sagði erfitt að spila á móti 
liði sem legði jafn ríka áherslu á 
varnarleikinn og Þróttur gerði. 
„Þeir pökkuðu í vörn og okkur 
gekk illa að brjóta þá á bak aftur. 
Það vantaði hraða í okkar leik. Við 
vorum að taka of margar snert-
ingar og spilið gekk ekki nægi-
lega hratt fyrir sig. Við fengum 
þó færi í seinni hálfleik og var 
þetta bara spurning um að koma 
inn einu marki – þá hefðum við 
klárað þetta.“

FH-ingar voru lengst af sterkari 
í leiknum og fengu fleiri færi til 
að koma sér á blað. En Þróttarar 

voru fastir fyrir í vörninni og 
Henryk Boedker átti góðan leik í 
markinu. 

Á síðustu tíu mínútunum fóru 
Þróttarar þó að hætta sér framar 
á völlinn og uppskáru tvö hættu-
leg færi. Í bæði skiptin átti Þórður 
Steinar Hreiðarsson skot að marki. 
Það fyrra hafnaði í stönginni og 
Daði Lárusson varði það síðara. 
FH-ingar reyndu líka að sækja að 
marki heimamanna undir lokin en 
allt kom fyrir ekki.

„Jú, auðvitað hefðum við vilj-
að skora,“ sagði Þorsteinn. „En 
við vorum ekki nægilega dugleg-
ir að fylgja þessum færum eftir. 
Það hefðum við getað gert betur. 
En menn lögðu sig fram í dag. 
Þeir höfðu mikinn vilja og það var 
margt jákvætt í okkar leik. Við 
vorum að spila á móti besta liði á 
Íslandi og eftir fyrstu tíu mínút-
urnar fannst mér við ekki í teljandi 
vandræðum með þá.“

 eirikur@frettabladid.is

Þróttarar halda 
enn í veika von
Þróttur og FH skildu í gær jöfn í markalausum leik. 
Von Þróttara enn um að halda sæti sínu í efstu deild 
veiktist enn. Meiri spenna er í toppbaráttunni.

BARÁTTA Jón Ragnar Jónsson, Þróttari 
og fyrrum FH-ingur, og Alexander 
Söderlund hlaupa á eftir boltanum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohn-
sen gekk í gærkvöldi til liðs við AS 
Monaco sem leikur í frönsku úrvals-
deildinni. Hann gekkst undir lækn-
isskoðun í gær og skrifaði svo undir 
samninginn um kvöldmatarleytið en 
lokað var á félagaskipti í Evrópu á 
miðnætti í gær.

Barcelona, hans gamla félag, stað-
festi í gærkvöldi að Monaco mun 
greiða allt að tvær milljónir punda, 
rúmar 400 milljónir króna, fyrir 
Eið Smára en að hluta til væru það 
árangurstengdar greiðslur. 

Eiður Smári mun klæðast treyju 
númer níu hjá félaginu, sama núm-
eri og hann hefur notað í íslenska 
landsliðinu á sínum ferli. Hann var 
hins vegar númer 7 hjá Barcelona 
og 22 hjá Chelsea. 

Eiður Smári lék alls 100 leiki með 
Barcelona en undir það síðasta voru 
tækifærin af skornum skammti. 

Það kom því fáum á óvart að Eiður 
skyldi söðla um en hann er 31 
árs gamall.

Ferill Eiðs Smára hjá 
Barcelona var glæsilegur. 
Hann varð Evrópumeist-
ari með liðinu í vor sem og 
spænskur deilda- og bik-
armeistari. Tvívegis varð 
hann meistari meistar-
anna með félaginu á 
Spáni og einu sinni 
í Evrópu.

Hann varð þar 
að auki enskur 
meistari í tví-
gang með Chel-
sea á sínum 
tíma og hefur 
því unnið flest-
allt sem hann 
hefur getað með 
sínum félögum 

en leitar nú nýrra áskorana á nýjum 
vettvangi í Frakklandi.

AS Monaco komst í úrslitaleik 
Meistaradeildarinnar árið 2004 
þar sem liðið tapaði fyrir Porto, 
3-0. Síðan þá hefur mikið geng-
ið á. Félagið hefur verið með 
sex knattspyrnustjóra á sínum 

snærum á undanförnum fjórum 
árum og liðið varð í ellefta 

sæti frönsku úrvals-
deildarinnar á síðasta 
tímabili.

Núverandi stjóri 
liðsins er Guy Lac-
ombe sem áður 
stýrði liði Rennes.
 - esá

Eiður Smári Guðjohnsen gerði tveggja ára samning við AS Monaco í gær:

Fær loksins að vera númer níu

EIÐUR SMÁRI Hér í 
búningi AS Monaco 
eftir að hann skrifaði 
undir í gær.

MYND/WWW.ASM-FC.COM

> Haukar nær efstu deild

Haukar tóku risastórt skref í átt að því að vinna sér sæti í 
Pepsi-deild karla í knattspyrnu með 2-0 sigri á HK í topp-
slag 1. deildarinnar í gær. Garðar Ingvi Geirsson var hetja 
Haukamanna í gær en hann skoraði bæði mörk liðsins, 
það fyrra á 72. mínútu og hitt ellefu mínútum síðar. 
Haukar hafa nú þriggja stiga forystu á HK þegar hvort lið 
á tvo leiki eftir. Selfyssingar eru á toppi deildar-
innar með þriggja stiga forystu á Hauka og 
eiga þar að auki leik til góða. Þeir þurfa 
aðeins eitt stig til viðbótar til að tryggja sér 
sæti í efstu deild.

sport@frettabladid.is



NÚ ER ÓTRÚLEG ÚTSALA Á TÖLVUM OG TÖLVUVÖRUM Í TÖLVULISTANUM
HÉR ER AÐEINS BROT AF ÚRVALINU – TAKMARKAÐ MAGN!

80%

FRÁBÆRT ÚRVAL
MÓÐURBORÐ - VERÐ FRÁ 2.990
NETBÚNAÐUR - ALLT AÐ 75% AFSL.
HEYRNATÓL - ALLT AÐ 70% AFSL.

DVD SKRIFARAR - VERÐ FRÁ 2.990
FARTÖLVUTÖSKUR - ALLT AÐ 70% AFSL. - FRÁ 1.990 
TURNKASSAR - ALLT AÐ 40% AFSL.
MÚSAMOTTUR - VERÐ FRÁ 190

Toshiba Satellite Pro A300-1EA
2.26GHz Intel Core 2 Duo P8400 örgjörvi 2GB DDR2 800MHz minni 160GB SATA diskur

DVD±RW Dual Layer skrifari 15.4” WXGA skjár Intel GMA X4500 skjákort Þráðlaust 
54Mbps 802.11a/b/g og Bluetooth 2.0 netkort  Windows Vista Business ásamt XP Pro

Toshiba L300-25L
2.2Ghz Intel Celeron M 900 Centrino örgjörvi 1GB DDR2 800MHz minni 
 120GB SATA diskur 8xDVD±RW Dual Layer skrifari 15.4" WXGA skjár 
 Intel GMA X4500 skjákort Windows Vista Home Basic

1TB flakkari með hljóðlátum WD Green Power disk. USB 2.0.

22” LCD



80%
ACER ASPIRE 5738Z-424G32MN FARTÖLVA - 
TOSHIBA PORTÉGÉ M800-11D 13.3” FARTÖLVA - 
23.6” ACER V243HQBD 5MS TFT LCD SKJÁR - 
ICY BOX MP3010HW ÞRÁÐLAUS TV FLAKKARI MEÐ UPPTÖKU - 31.990
19” ACER P194W 5MS CB LCD SKJÁR SVARTUR - 26.990
LOGITECH MEDIA 600 LYKLABORÐ MEÐ ÍSLENSKUM STÖFUM - 3.990
CORSAIR 4GB USB2 MINNISLYKILL MINI - 3.990
SPEED LINK SILVER LIGHTNING STÝRI - 3.490
LOGITECH DIALOG 320 DESKTOP HLJÓÐNEMI - 1.290
512MB DDR2 667MHZ FARTÖLVUMINNI - 590

NÓATÚNI 17
S: 414 1700

STRANDGÖTU 9
S: 414 1730

MIÐVANGI 2-4
S: 414 1735

AUSTURVEGI 34
S: 414 1745

HAFNARGÖTU 90
S: 414 1740

REYKJAVÍKURVEGI 66
S: 414 1750

www.tolvulistinn.is

TL.IS
REYKJAVÍK AKUREYRI EGILSSTAÐIR KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
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➜ Tónleikar
21.00 Lára Rúnars-
dóttir heldur tón-
leika í Batteríinu við 
Hafnarstræti. Söng-
konan Björt sér um 
upphitun. Aðgangur 
er ókeypis.

➜ Sýningar
Í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi 
við Gerðuberg 3-5, hefur Ólöf Erla 
Einarsdóttir opnað ævintýralega ljós-
myndasýningu sem hún nefnir „Sögur 
án orða“. Þar stendur einnig yfir sýning 
Halldórs Baldurssonar skopmyndateikn-
ara.
Þóra Sigurþórsdóttir leirlistakona og 
Harpa Örvarsdóttir listmálari hafa 
opnað samsýningu í Gallerí Hvirfli í 
Mosfellsdal. Opið alla daga kl. 14-18.
Í Listasafni ASÍ við Freyjugötu 41 hefur 
verið opnuð sýning á verkum Valgerðar 
Hauksdóttur. Opið alla daga nema 
mánudaga kl. 13-17.

➜ Síðustu Forvöð
Í Galleríi Ófeigs við Skólavörðustíg 5, 
stendur yfir samsýning fjögurra gler-
listakvenna. Helle Viftrup Kristiansen, 
Susanne Aaes, Ólöf Sigríður Davíðsdótt-
ir og Dagný Þrastardóttir. Sýningu lýkur 
á miðvikudag. Opið virka daga kl. 10-18. 
og lau. kl. 11-16.

➜ Kvikmyndir
20.00 Kvikmyndasafn Íslands sýnir 
kvikmynd leikstjórans Bernardo 
Bertolucci, „Strategia del ragno“ í 
Bæjarbíói við Strandgötu 6 í Hafnarfirði.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

Leikstjórarnir Friðrik Þór Frið-
riksson, Hilmar Oddsson og Ragn-
ar Bragason ætla að bjóða áhuga-
fólki um kvikmyndir heim til 
sín í vídeókvöld mánudaginn 21. 
september í tilefni af Alþjóðlegri 
kvikmyndahátíð í Reykjavík. 

„Mér finnst þetta mjög skemmti-
leg hugmynd,“ segir Ragnar og 
óttast ekkert að fá ókunnugt fólk 
heim til sín í vídeó. „Það er bara 
forvitnilegt að eiga skemmtilega 
kvöldstund með ókunnugu fólki.“ 
Ekki komast þó margir fyrir heima 
hjá Ragnari því hann býr í lítilli 
kjallaraíbúð. „Það komast í mesta 

lagi tíu manns. Þetta verður lítið 
og notalegt.“

Ragnar er ekki búinn að ákveða 
hvaða mynd hann ætlar að sýna. 
„Það verður eitthvað mjög óvænt 
og skemmtilegt, ég get lofað því.“ 
Sjálfur segist hann vera alæta á 
kvikmyndir og því getur fólk á von 
á hverju sem er.

Hægt er að kaupa miða á skrif-
stofu Alþjóðlegrar kvikmyndahátíð-
ar í Reykjavík og gegnum síma 411 
7015. Sýningarnar hefjast stund-
víslega kl. 20 á heimilum leikstjór-
anna. Eins og gefur að skilja er tak-
markaður fjöldi miða í boði. - fb

Leikstjórar bjóða 
fólki í heimavídeó

RAGNAR BRAGASON Ragnar, Hilmar og Friðrik Þór bjóða fólki heim til sín í vídeó-
kvöld mánudaginn 21. september. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Allt frá stofnun Oasis árið 
1991 hafa bræðurnir Noel 
og Liam Gallagher rifist 
eins og hundur og köttur. 
Núna er mælirinn loksins 
fullur hjá Noel, sem er 
hættur í sveitinni. Frétta-
blaðið rifjar upp helstu 
slagsmálin.

Hingað til hafa bræðurnir allt-
af náð sáttum eftir rifrildi sín en 
ekki í þetta skiptið. Ef litið er á það 
sem gengið hefur á hjá þeim und-
anfarin átján ár skal engan undra 
að Noel hafi loksins fengið nóg. Við 
brotthvarf Noels velta menn nú 
fyrir sér hvort sveitin muni halda 
áfram án aðallagahöfundar síns 
og gítarleikara. Ólíklegt er talið 
að Liam og félagar fái að starfa 
áfram undir Oasis-nafninu. Engu 
að síður mega þeir spila Oasis-lög á 
tónleikum en þurfa þó að greiða til 
þess stefgjöld sem myndu að mestu 
renna til Noels.

Bræður munu berjast:
Apríl 1994: Liam og Noel rífast 
í viðtali við NME. Upptaka með 
viðtalinu er gefin út ári síðan á 
smáskífu undir nafninu Wibbling 
Rivalry.
September 1994: Fyrsta platan, 
Definitely Maybe, fer beint í efsta 
sætið í Bretlandi. Liam lemur Noel 
á sviði í Bandaríkjunum.

September 1996: Liam hættir við 
tónleikaferð til Bandaríkjanna 
kortéri áður en flugvélin á að fara á 
loft. Tónleikaferðin hefst án Liams, 
sem flýgur síðan út til félaga sinna. 
Tveimur vikum síðar aflýsir Noel 
tónleikaferðinni eftir rifrildi við 
Liam. 
Maí 2000: Noel yfirgefur tón-
leikaferð Oasis um heiminn vegna 
ósættis við Liam. Hann segist ekki 
lengur geta verið í sama herbergi 
og bróðir sinn. Hljómsveitin heldur 
áfram að spila án hans.
Desember 2002: Tónleikaferð er 
frestað eftir að átök á næturklúbbi í 
München leiða til handtöku Liams.
Mars 2009: Noel viðurkennir í 

viðtali við tímaritið Q að honum sé 
illa við Liam.
Júlí 2009: Noel segist ekki ætla að 
hefja sólóferil þrátt fyrir orðróm 
þess efnis.
Ágúst 2009: Liam segir í viðtali við 
NME að þeir bræður talist varla 
við. Þeir ferðist ekki saman og hitt-
ist aðeins á sviðinu. 
Ágúst 2009: Liam hættir við að 
koma fram á V-hátíðinni á Englandi 
vegna barkabólgu. 
Ágúst 2009: Noel hættir í Oasis 
nokkrum mínútum áður en hann á 
að stíga á svið í París. Hann seg-
ist ekki geta starfað degi lengur 
með Liam. Drykkju Liams er kennt 
um.

Barátta Oasis-bræðranna

NOEL GALLAGHER Noel er hættur í 
Oasis vegna ósættis við bróður sinn 
Liam.

LIAM GALLAGHER Heldur Liam áfram að 
syngja með Oasis án bróður síns?

NORDICPHOTOS/GETTY

Tónleikar Nirvana á Reading-
hátíðinni árið 1992 verða gefnir 
út á geisla- og mynddiski 3. nóv-
ember næstkomandi. Tónleik-
arnir, þar sem söngvarinn Kurt 
Cobain mætti á sviðið í hjóla-
stól, eru frægir vegna frábærr-
ar frammistöðu sveitarinnar. 
Fyrsta opinbera og endurhljóð-
blandaða útgáfan af tónleikum 
verður nú loksins gefin út en 
hingað til hefur óopinber útgáfa 
verið fáanleg. Alls verða 25 lög 
á þessari nýju útgáfu, þar á 
meðal Breed, Lithium, Smells 
Like Teen Spirit og About a 
Girl.

Ný útgáfa 
með Nirvana

NIRVANA Sögufrægir tónleikar Nirvana 
frá Reading-hátíðinni í Englandi verða 
gefnir út opinberlega á næstunni.

SANDRA BULLOCK RYAN REYNOLDS

BÓNORÐIÐ
„
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HERE COMES THE BRIBE...
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INGLOURIOUS  BASTERDSINGLOURIOUS  BASTERDS kl. 5:30 - 8:30 - 10:10kl. 5:30 - 8:30 - 10:10
INGLOURIOUS  BASTERDS kl. 10:10
UPUP M/ Ensk. Tali kl. 8kl. 8(3D)

UP M/ Ensk. Tali kl. 3:40 - 5:50 - 8
UPPUPP M/ ísl. Tali kl. 3:40kl. 3:40(3D) - 5:50- 5:50(3D)

UPP M/ ísl. Tali kl. 3:40
DRAG ME TO HELLDRAG ME TO HELLDRAG ME TO HELL kl. 8  10:10kl 8 - 10:10kl 8 - 10:10
PUBLIC ENEMIES kl. 8 - 10:40
G-FORCE M/ ísl. Tali kl. 3:30 - 5:50
THE PROPOSAL kl. 5:50 - 8 - 10:20
HARRY POTTER kl. 5
THE HANGOVER kl. 3:40

UPUP M/ Ensk. Tali        kl. 6       kl. 6(3D) - 8:10- 8:10(3D) - 10:20- 10:20(3D)

UPP M/ ísl. Tali kl. 3:40(3D) - 5:50(3D)

UPPUPP M/ ísl. Tali kl. 3:40 - 5:50kl. 3:40 - 5:50
DRAG ME TO HELL kl. 8:20 - 10:30
PUBLIC ENEMIESPUBLIC ENEMIES kl. 10:10kl. 10:10
G-FORCE M/ ísl. Tali kl. 4(3D)

THE PROPOSALTHE PROPOSALTHE PROPOSAL kl. 8kl 8kl 8

UPP M/ ísl. Tali kl. 5:40
UP M/ Ensk. Tali kl. 8 - 10:20
G-FORCE M/ ísl. Tali kl. 6
THE PROPOSAL kl. 8 
DRAG ME TO HELL kl. 10:20

EIN ALLRA BESTA DISNEY-PIXAR MYND TIL ÞESSA

 STÓRKOSTLEGT ÆVINTÝRI SEM ENGIN 

FJÖLSKYLDA MÁ MISSA AF

T.V. - KVIKMYNDIR.IS
����

ROGER EBERT
����

SKRÁÐU ÞIG Í FRÍÐINDAKLÚBB SAMBÍÓANNA Á 
HTTP://FACEBOOK.SAMBIOIN.IS

ÞÞRRIÐIÐJÐJUJUDUDADAGAGSGSSBBÍÓÍÓ Í SASAAMBMBBÍÓÍÓÓUNUNUNUMUM Í DADAGAG KRKRR. 5050000
GILLDIR EEKKKKIKI Í VIVIP,P, Á ÍSÍSLLEENSKAKAAR MYMYNYNDDIR OOG Á MYMYNYNDDIR Í 33D

NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 564 0000

L
16
16
16
12
16
L

UPP 3D ÍSLENSKT TAL kl. 3.45 - 5.50 (850)
INGLORIOUS BASTERDS  kl. 5 - 8 - 10.30
INGLORIOUS BASTERDS LÚXUS kl. 5 - 8 
TAKING OF PELHAM 123  kl. 8 - 10.30
G.I. JOE kl. 5.30 - 8
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 5 - 8 
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  3.40

SÍMI 462 3500

INGLORIOUS BASTERDS   kl. 6 - 9
TAKING OF PELHAM 123    kl. 8 - 10
G.I. JOE kl. 6

16
16
12

16
12
L
12
16

INGLORIOUS BASTERDS kl. 6 - 9
THE TIME TRAVELER’S WIFE kl. 5.30 - 8 - 10.30
STELPURNAR OKKAR kl. 6 - 8 
G.I. JOE kl. 10
KARLAR SEM HATA KONUR kl. 6 - 9

SÍMI 530 1919

14
12
16
12
16

THE GOODS LIVE HARD SELL HARD kl. 5.50 - 8 - 10.10
THE TIME TRAVELER’S WIFE  kl. 5.30 - 8 - 10.30
TAKING OF PELHAM 123    kl. 5.30 - 8 - 10.30
MY SISTERS KEEPER   kl. 5.50 - 8 
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 10.10

850 kr.

SÍMI 551 9000

Heimir og Gulli
Bítið á Bylgjunni.

40.000 MANNS!

„EIN BESTA MYND 
TONY SCOTT 
SEINNI ÁRIN“

-S.V., MBL

„BESTA
TARANTINO-MYNDIN

SÍÐAN PULP FICTION OG 
KLÁRLEGA EIN AF BETRI

MYNDUM ÁRSINS“
T.V. - KVIKMYNDIR.IS

H.G.G, Poppland/Rás 2

- bara lúxus
Sími: 553 2075

INGLORIOUS BASTERDS kl. 7 og 10(POWER) 16

THE GOODS kl. 6, 8 og 10 12

THE TAKING OF PELHAM 123 kl. 8 og 10.10 16

G.I.JOE: THE RISE OF COBRA kl. 5.45 12

ÞRIÐJUDAGUR
ER TILBOÐSDAGUR

TILBOÐ
Á  A L L A R
M Y N D I R

POWERSÝNING

KL. 10.00

500 kr.500 kr.

500 kr.500 kr.

500 kr.500 kr. 500 kr.500 kr.

Hópur íslenskra flytjenda hefur 
bæst við tónleikaseríuna Rétt-
ir sem verður haldin í Reykja-
vík dagana 23. til 26. september. 
Ólafur Arnalds, Ólöf Arnalds, Dr. 
Spock, Megas og Senuþjófarnir 
og Ensími hafa öll bæst í hópinn, 
auk þess sem meðlimir múm 
ætla að kynna eitt tónleikakvöld 
og spila sem plötusnúðar. Áður 
höfðu boðað komu sína á hátíð-
ina listamenn á borð við Mugison, 
Hjálma, Hjaltalín, FM Belfast, 
Dikta og Agent Fresco.

Miðasala á Réttir hefst í dag á 
Midi.is og í verslunum Skífunnar. 
Hægt er að kaupa einn miða sem 
gildir á alla tónleikana og kostar 
hann 3.500 krónur. 

Fjölgar í 
Réttunum  
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Árið 1933 reið glæpaalda yfir 
götur Chicago. J. Edgar Hoov-
er, stjórnandi bandarísku Alrík-
islögreglunnar, stofnaði sérstaka 
deild sem sérhæfði sig í að stöðva 
bankaræningjann John Dillinger. 
Hoover fól alríkislögreglumann-
inum Melvin Purvis það verk 
að leiða þessa sérstöku deild, og 
innan skamms var hann kominn 
fast á hæla Dillingers.

Það fer ekkert á milli mála að 
það er sannkallaður Óskarsbragur 
yfir Public Enemies með leikstjór-
ann Michael Mann við stjórnvölinn 
og Johnny Depp í hlutverki Dillin-
gers. En svo bregðast krosstré sem 
önnur tré. Mann hefur fyrir löngu 
sannað sig sem sterkur og örugg-
ur leikstjóri. Kvikmyndir á borð 
við Síðasta móhíkanann, Heat og 
The Insider eru meðal hans bestu 
mynda. Honum tekst að ná því 
besta fram úr aðalleikurum sínum 
eins og sést í fyrrnefndum mynd-
um, og á það áfram við hérna. 
Mann hefur þróað nýjan stíl sem 
hefur verið styrkur hans í síðustu 
myndum, Miami Vice og Collater-
al, sem fór þeim vel en passar alls 
ekki við tímabilsmynd á borð við 
þessa.

Handritið er óhnitmiðað, stikl-
að er á stóru og jafnvel hoppað 
yfir nokkur atriði, þá sérstak-
lega ástarsamband Dillingers við 
Billie Frechette. Sambandið þróast 
aldrei  almennilega og þess vegna 
verður enginn grundvöllur fyrir 
því. Samtöl þeirra eru auk þess 
ótrúverðug og þvinguð. Enginn 
fókus virðist vera á hvort það eigi 
að fjalla um Dillinger, ástarsam-
band hans eða hvers konar áhrif 
Dillinger hafði á bandaríska sögu. 
Í lok myndarinnar er farið í eftir-
mála um hvað varð um Frechette 
og þá sem tóku þátt í fyrirsátinni 
gegn Dillinger, en ekkert fjallað 
um hvað varð um Purvis eða deild-
ina sem hann rak eða hvernig Dill-
inger hafði áhrif á þróun banda-
rísku Alríkislögreglunnar.

Myndatakan er einhver sú 
versta sem ég hef séð í kvikmynd 
í langan tíma. Það er hvergi stuðst 
við kyrran flöt og ramminn er á 
fleygiferð alla myndina. Stór-
furðulegt að fara þessa nýstár-
legu leið í mynd á borð við þessa. 
Búningar og sviðsmynd eru í anda 

tímabils myndarinnar, þá er tekin 
sú ákvörðun að hafa myndatökuna 
alla í nærmynd og hvergi rými til 
þess að njóta atriðanna.

Það verður ekki frá Depp tekið 
að hann lifir sig svo sannarlega inn 
í hlutverk Dillingers og gerir það 
að sínu eigin. Þrátt fyrir að vera 
„óvinur almennings“ hafði Dill-
inger vissan sjarma yfir sér sem 
almenningi líkaði, og nær Depp 
honum vel. Að vera viðkunnanleg-
ur glæpon er ekki sjálfgefið. Með 
hverri mynd Christians Bale sést 
betur og betur að það á ekki við 
hann að leika þung dramatísk hlut-
verk, og sést það best þegar hann 
er kominn meðal leikara á borð 
við Depp og Billy Crudup, sem 
hann deilir atriði með. Crudup er 
alveg dúndurgóður sem Hoover 
þótt hann eigi ekki margar senur 
í myndinni. 

Þrátt fyrir slíka þungavigtar-
leikara og -leikstjóra er Public 
Enemies langt frá því að standa 
undir væntingum. Góð frammi-
staða Depps nær ekki að halda 
myndinni gangandi, handritið er 
ekki gott og myndatakan úr takti 
við alla myndina. Það er á hreinu 
að myndin er langt í frá að vera 
það meistaraverk sem hún hefði 
getað orðið.  Vignir Jón Vignisson

Púðurlaust stór-
skotalið hjá Mann

KVIKMYNDIR
Public Enemies
Leikstjóri: Michael Mann. Aðal-
hlutverk: Johnny Depp, Christi-
an Bale, Marion Cotillard, Billy 
Crudup, Stephen Dorff, Giovanni 
Ribisi o.fl.

★★
Sannkallað stórskotalið nær ekki að 
gera myndina að því meistaraverki 
sem hún hefði getað orðið.

Kaupþing námsmenn 
- þegar námið 
  skiptir höfuðmáli

- Alhliða fríðindakreditkort fyrir námsmenn
- Engin færslugjöld
- Fyrsta árgjaldið frítt
- Góðar tryggingar
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

Merkilegt hvernig sumir þættir slá í gegn á netinu en 
koma aldrei eða seint og um síðir í íslenskt sjónvarp. 
Nýlegasta dæmið væri True Blood. Höfundur American 
Beauty og Six Feet Under gerir þessa heillandi þáttaröð 
sem gerist í samfélagi þar sem vampírur hafa krafist rétt-
inda á við aðrar manneskjur og drekka tilbúið blóð frá 
Japan, Tru Blood, í flöskum. Þættirnir teljast frekar grófir, 
í þeim er kynlíf og gróft ofbeldi. Vampírur hafa aldrei 
verið svona sexí áður, nei, ekki heldur í Twilight.

Ég er ekki mikið fyrir það að horfa á tölvuskjái og því 
hleð ég ekki niður efni. Ótrúlegt en satt. Ég hef engan 
áhuga á því að fylgjast með einhverju á netinu, ég vil 
eiga DVD-útgáfur af öllu sem ég hef gaman af. Þetta 
setur mig í smá klípu. Á ég að brjóta odd af oflæti 

mínu og hlaða niður eða finna þættina? Ég gæti horft 
á þá „streaming“. Eða á ég að bíða róleg eftir því að 
það sjónvarpsefni sem hefur vakið mestan áhuga minn 
seinustu ár, í raun síðan Six Feet Under kláraðist, komi 

út á DVD hér á landi á verði sem ég ræð við? Mér finnst 
ég dragast aftur úr vinum mínum og félögum á hverjum 
degi. Ég þrái meira blóð!

Annars er nóg af vampírum alls staðar. Það er nú efni 
í góða ritgerð einhvers menningarfræðings hvers vegna 
vampírur fylla alla skjái þessa dagana. Hvað ætli það 
þýði? Ef Gojira var kjarnorkusprengjan, þá hlýtur það 
að merkja eitthvað magnað. Hvað sem það þýðir endar 
það örugglega með því að ég punga út fyrir fyrstu seríu 
og bíð svo og bíð eftir annarri, líkt og ég hef beðið róleg 
eftir Six Feet Under á viðunandi verði í áraraðir. 

Einfaldast væri að sjálfsögðu að vonast til að sjón-
varpið tæki þættina í spilun. En það er engin vissa í 
voninni. Það væri líka fýsilegt að leita uppi vampíru, láta 
bíta sig og lifa bara þættina. Já, eða flytja til Banda-
ríkjanna, panta góssið á Amazon og setja í galopinn 
spilarann. Eða bara láta sig hafa það að horfa á netinu, 
eins og allir aðrir.

SEXÍ VAMPÍRA Þó að 
Robert Pattinson sé 
ágætlega útlítandi er 
hann engan veginn jafn 
freistandi og þættirnir 
True Blood. 

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Go Diego 
Go!, Maularinn og Íkornastrákurinn.

08.10 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 Doctors (16:25) 

10.00 Doctors (17:25)

10.30 In Treatment (9:43) 

11.00 Hell‘s Kitchen 

11.45 The Best Years (1:13)

12.35 Nágrannar 

13.00 Newlywed, Nearly Dead (9:13) 

13.25 Lake House 

15.00 Sjáðu 

15.30 Barnatími Stöðvar 2 Tutenstein, 
Ben 10, Maularinn og Go Diego Go!

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (19:24) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons (13:22) Hómer 
lendir í laglegri klípu og Lísa segir honum 
sögu af Burns, sem segir líka sögu af öðrum 
sem einnig segir sögu og svo koll af kolli.

20.10 Two and a Half Men (3:24)  
Gamaþáttur og bræðurna Charlie og Alan 
Harper.

20.30 ´Til Death (14:15) Gamanþættir 
um óþolandi nágranna sem gengur af göfl-
unum þegar ungt og nýgift par flytur í næsta 
hús. En svo tekst með þeim ágætis vin-
skapur.

20.55 Bones (26:26) 

21.40 Little Britain (5:6) Stöð 2 rifjar nú 
upp þættina sem slógu svo rækilega í gegn 
með þeim félögunum Matt Lucas og David 
Walliams.

22.10 Inside the Michael Jackson 
Mansion: Never Can Say Goodbye 

22.55 The Sopranos (31:39)

23.55 Ástríður (2:12) 

00.25 Medium (2:19) 

01.10 John From Cincinnati (2:10) 

02.00 Lake House 

03.35 Amy‘s Orgasm 

05.00 Little Britain (5:6)

05.30 Fréttir og Ísland í dag 

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

18.00 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti. 

18.45 America’s Funniest Home 
Videos  (20:48) Fjölskylduþáttur þar sem 
sýnd eru fyndin myndbrot sem venjulegar 
fjölskyldur hafa fest á filmu. (e)

19.10 Family Guy  (13:18) Teiknimynda-
sería fyrir fullorðna með kolsvörtum húmor 
og drepfyndnum atriðum. (e)

19.35 Everybody Hates Chris  Bandarísk 
gamansería þar sem háðfuglinn Chris Rock 
gerir grín að uppvaxtarárum sínum. (e)

20.00 According to Jim  (7:18) Banda-
rísk gamansería með Jim Belushi í aðal-
hlutverki. 

20.30 Style Her Famous  (18:20) Jay 
Manuel heimsækir venjulegar konur sem 
dreymir um að líta út eins og stjörnurnar 
í Hollywood. Að þessu sinni hjálpar hann 
stúlku sem er föst á níunda áratug síðustu 
aldar til að fá nútímalegra útlit og fyrirmynd-
in er Hilary Duff.

21.00 Design Star  (6:9) Bandarísk raun-
veruleikasería þar sem efnilegir hönnuðir fá 
tækifæri til að sýna snilli sína.

21.50 The Dead Zone  ( 12:13) 

22.40 The Dead Zone - Lokaþáttur  

23.30 Penn & Teller: Bullshit  (50:59) 
Penn og Teller leita sannleikans. Takmark 
þeirra er að afhjúpa svikahrappa og lyga-
laupa með öllum tiltækum ráðum. 

00.00 The Contender Muay Thai  (e)

00.50 Home James  (9:10) (e)

01.20 Pepsi MAX tónlist
15.10 Stoke - Sunderland Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

16.50 Chelsea - Burnley Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.30 Coca Cola mörkin 2009/2010 
Sýnt frá öllum leikjunum í Coca-Cola deild-
inni. Öll flottustu mörkin og tilþrifin á einum 
stað.

19.00 Portsmouth - Man. City Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.40 Aston Villa - Fulham Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

23.15 Bolton - Liverpool Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

07.00 Þróttur - FH Útsending frá leik í 
Pepsí-deild karla í knattspyrnu.

17.05 World Supercross GP Að þessu 
sinni fór mótið fram í Toronto í Kanada.

18.00 Barcelona - Sporting Útsending 
frá leik í spænska boltanum.

19.40 Þróttur - FH Útsending frá leik í 
Pepsí-deild karla í knattspyrnu.

21.30 Meistaradeildin í golfi 2009 
Skemmtiþáttur um golf. Fylgst með Meist-
aradeildinni í golfi, kylfingar teknir tali, golf-
kennsla skoðuð og einnig verða íslenskir golf-
vellir skoðaðir.

22.00 PGA Tour 2009 - Hápunktar 
Sýnt frá hápunktunum á PGA-mótaröðinni 
í golfi.

22.55 Pepsímörkin 2009 Magnús Gylfa-
son og Tómas Ingi Tómasson fara yfir alla 
leiki umferðarinnar ásamt íþróttafréttamönn-
um Stöðvar 2 Sport.

23.55 World Series of Poker 2008 Sýnt 
frá World Series of Poker þar sem mæta til 
leiks allir bestu og snjöllustu pókerspilarar í 
heiminum.

00.40 World Series of Poker 2008 

08.00 A Little Thing Called Murder 

10.00 License to Wed 

12.00 Roxanne 

14.00 Buena Vista Social Club 

16.00 A Little Thing Called Murder 

18.00 License to Wed 

20.00 Cocoon Gamanmynd um ellilíf-
eyrisþega í Flórída í Bandaríkjunum sem upp-
götva leið til að viðhalda æskublómanum. 

22.00 Flags of Our Fathers 

00.10 Into the Blue 

02.00 The Big Nothing 

04.00 Flags of Our Fathers

14.45 EM kvenna í fótbolta  Upptaka 
frá leik Rússa og Ítala á Evrópumóti lands-
liða sem fram fer í Finnlandi.

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Matta fóstra og ímynduðu 
vinirnir hennar  (58:65)

17.52 Herramenn  (8:13)

18.10 Íslenski boltinn  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Skólaklíkur  (Greek) (16:22) 
Bandarísk þáttaröð um systkinin Rusty og 
Casey Cartwright og fjörugt félagslíf þeirra 
í háskóla. 

20.55 Íslenska golfmótaröðin  Þáttaröð 
um Íslandsmótið í golfi. 

21.25 Fangi í framandi landi  (I 
fremmed fængsel) (2:2) Dönsk heimildar-
mynd í tveimur hlutum um Dani sem dúsa 
í fangelsum í Suður-Ameríku. 

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 Uppljóstrarar  (The Whistle-
blowers) (5:6) Bresk spennuþáttaröð um 
lögfræðinga sem hjálpa fólki að fletta ofan 
af spillingu og glæpum. 

23.15 Í sálarháska  (Sea of Souls) (1:2) 
Bresk mynd í tveimur hlutum. Ung hjón 
sem verða fyrir miklum missi kaupa sér 
niðurnítt sveitasetur á afskekktum stað í 
Skotlandi. Fljótlega komast þau að því að 
húsið á sér skuggalega sögu. (e)

00.20 Kastljós  (e)

00.50 Dagskrárlok

20.00 Hrafnaþing  Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar. Umræður um pólitík líðandi 
stundar.

21.00 Græðlingur  Í umsjón Guðríðar 
Helgadóttur garðyrkjufræðings. 

21.30 Reykjavík – Egilsstaðir – 
Reykjavík  Seinni hluti. Opinber heimsókn 
ÍNN til höfuðstaðar Austurlands. Umsjón: 
Árni Árnason og Snorri Bjarnvin Jónsson.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

VIÐ TÆKIÐ KOLBRÚN BJÖRT SIGFÚSDÓTTIR NEITAR ENNÞÁ AÐ HALA NIÐUR

Biðin langa eftir að True Blood-blóðið flæði
> David Walliams
„Það er engin samkeppni á 
milli okkar Matts og hefur 
aldrei verið. Samstarfið hefur 
verið lykillinn að velgengninni 
og án þess hefðum við aldrei 
náð svona langt.“ 
Walliams bregður 
sér ásamt félaga 
sínum Matt Lucas í 
hlutverk alls kyns 
furðufugla í þætt-
inum Little Britain 
sem sýndur er á 
Stöð 2 í kvöld kl. 
21.40.

17.30 Ally McBeal  
 STÖÐ 2 EXTRA

20.00 Cocoon   STÖÐ 2 BÍÓ

20.30 ´Til Death   STÖÐ 2

20.30 Style Her Famous  
 SKJÁREINN

21.25 Fangi í framandi landi  
 SJÓNVARPIÐ

▼

BYLGJAN
Í FYRSTA SÆTI

Hlustendur Bylgjunnar eru í eftirsóttasta markhópnum og 

stærsta neysluhópnum. Bylgjan ber af og tryggir að skilaboð 

auglýsenda komist áleiðis til mikilvægasta markhópsins.

Samkvæmt mælingum Capacent á hlustun í mínútum í aldurshópnum 18 – 49 ára, vika 33, 2009.

BYLGJAN ÞAKKAR HLUSTENDUM SAMFYLGDINA Á HVERJUM DEGI
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 88,5  XA-Radíó FM 90,9  Gullbylgjan FM 93,5  Rás 1  
FM 95,7 FM957 FM 96,3  FM Suðurland FM 96,7  Létt Bylgjan 
FM 97,7  X-ið FM 98,9  Bylgjan FM 99,4  Útvarp Saga 
FM 90,1  Rás 2 FM 102,2 Útvarp Latibær FM 102,9  Lindin 
FM 105,5  Útvarp Boðun

SVT 1

▼

12.15 Absolutely Fabulous 12.45 Only Fools 
and Horses 13.35 The Weakest Link 14.20 The 
Weakest Link 15.05 Only Fools and Horses 15.55 
Only Fools and Horses 16.45 EastEnders 17.15 The 
Weakest Link 18.00 My Family 18.30 My Family 
19.00 Blackadder Goes Forth 19.30 Blackadder 
Goes Forth 20.00 Spooks 20.50 My Family 21.20 
My Family 21.50 EastEnders 22.20 The Weakest 
Link 23.05 Spooks 23.55 Blackadder Goes Forth 
00.25 Blackadder Goes Forth 00.55

12.00 Det lille hus på prærien 12.50 Nyheder 
på tegnsprog 13.00 DR Update - nyheder og vejr 
13.10 Boogie Mix 14.00 Fremtidens detektiver 
14.30 Braceface 14.55 Den lyserøde panter 15.00 
Ninja Turtles 15.20 Oggy og kakerlakkerne 15.30 
Lille Nørd 16.00 Aftenshowet 16.30 TV Avisen 
med Sport 17.00 Aftenshowet med Vejret 17.30 
Ha‘ det godt 18.00 Hammerslag 18.30 Nikolai 10 
år 19.00 TV Avisen 19.25 Kontant 19.50 SportNyt 
21.30 Truslen fra dybet 22.10 Dødens Detektiver 

12.00 NRK nyheter 12.05 Naboer 12.30 Andre 
avenyen 13.00 NRK nyheter 13.10 Sjukehuset i 
Aidensfield 14.00 NRK nyheter 14.10 Dynastiet 
15.00 NRK nyheter 15.10 Oddasat - nyheter på 
samisk 15.25 På fisketur med Bård og Lars 15.55 
Nyheter på tegnspråk 16.00 Frosken og vennene 
16.10 Molly Monster 16.15 Jack og Pedro 16.20 
Milly, Molly 16.35 Leon 16.40 Distriktsnyheter 
17.00 Dagsrevyen 17.30 Ut i nærturen 17.55 
Velg! 09 18.50 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 
21 19.30 Brennpunkt 20.20 Extra-trekning 20.30 
Bokprogrammet 21.00 Kveldsnytt 21.15 Intriger 
og begjær 22.10 1929 - det store krakket 23.00 
Uventet besøk 23.30 Kulturnytt 

12.40 Kungsgatan  14.00 Rapport  14.05 
Gomorron Sverige  14.55 Fader, sonen och 
hushållerskan  15.55 Sportnytt  16.00 Rapport 
med A-ekonomi  16.10 Regionala nyheter  16.15 
Go‘kväll  17.00 Kulturnyheterna  17.15 Regionala 
nyheter  17.30 Rapport med A-ekonomi  18.00 På 
spåret - Oldsbergs favoriter  19.00 Höst och vinter  
21.15 Kulturnyheterna  21.30 Livvakterna  22.30 
På kabaret med Patricia Kaas  23.25 Sändningar 
från SVT24  

06.50 Bæn
07.05 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Óvissuferð - allir velkomnir
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Í heyranda hljóði
14.03 Í ljósi skáldsögunnar 

15.03 Útvarpssagan: Með hægð
15.25 Þriðjudagsdjass
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
21.20 Jazzhátíð á Rás 1
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Ehrengard
23.00 Gatan mín
23.35 Kvöldtónar
00.07 Næturtónar

16.30 Doctors (12:25) Læknar og hjúkr-
unarfólk á Riverside-spítalanum eiga fullt í 
fangi með að sinna sjúklingum á milli þess 
sem þau greiða úr eigin flækjum í einkalífinu.

17.00 Doctors (13:25)

17.30 Ally McBeal (16:21) Samstarfs-
fólk Billys kemst að því hvað hefur verið að 
trufla hann undanfarið og John Cage lendir í 
frekar flókinni aðstöðu.

18.15 Seinfeld (21:22) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en 
á í stökustu vandræðum með eðlileg sam-
skipti við annað fólk því hann er bæði smá-
munasamur og sérvitur. Sem betur fer á 
hann góða vini sem eru álíka duttlungafull-
ir og hann sjálfur.

18.45 Doctors (12:25)

19.15 Doctors (13:25)

19.45 Ally McBeal (16:21) 

20.30 Seinfeld (21:22) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.20 Ísland í dag 

21.45 Love You to Death (8:13) Þættir 
úr smiðju Johns Waters þar sem sagðar eru  
dagsannar sögur af sakamálum sem tengjast 
hjónum og ástríðuglæpum. 

22.10 So You Think You Can Dance 
(22:23) Nú er úrslitastundin að renna upp 
en þetta er síðasti séns fyrir keppendurna til 
að heilla áhorfendur. Hver mun standa uppi 
sem sigurvegari?

23.35 So You Think You Can Dance 
(23:23) Úrslitastundin er runnin upp og nú 
kemur í ljós hver verður næsta dansstjarna 
Bandaríkjanna.

01.00 John From Cincinnati (2:10) 

01.50 Sjáðu

02.20 Fréttir Stöðvar 2 

03.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Við kveðjum Brennan og Booth í 
bili í ótrúlegum lokaþætti í kvöld. Í 
síðasta þætti dró aldeilis til tíðinda 
þegar fram kom að rannsóknarlög-
reglumaðurinn Booth væri með 
heilaæxli. Í þessum lokaþætti finnst 
lík á vinsælum næturklúbbi og skilin 
milli draums og veruleika verða 
óskýr. 

STÖÐ 2 KL. 20.55

Bones

SkjárEinn sýnir í kvöld síðustu tvo 
þættina af The Dead Zone. Þetta er 
bandarísk þáttaröð byggð á söguper-
sónum eftir Stephen King. Í þættinum 
í kvöld reynir Johnny að komast að 
því hver það var sem myrti Walt auk 
þess sem hann fær sýnir sem varpa 
nýju ljósi á föður hans og gömul 
leyndarmál koma upp á yfirborðið.

VIÐ MÆLUM MEÐ

The Dead Zone – Lokaþáttur
SkjárEinn kl. 21.50

▼

ostur.is

Rjómaostur er einstaklega mjúkur og auð- 

smyrjanlegur ferskostur. Hann er uppistaðan 

í ostakökum og krydduðu tegundirnar eru 

einkar ljúffengar með brauði og kexi. 

Rjómaostur hentar einnig sérlega vel til að 

bragðbæta súpur og sósur.
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MORGUNMATURINN

„Ég fæ mér yfirleitt súrmjólk 
með banönum og kornflexi. Svo 
fæ ég mér góðan kaffibolla eftir 
á.“

Snæbjörn Brynjarsson, leikskáld og 
leikstjóri. 

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 93 langreyðar og 71 hrefna.

 2 Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson.

 3 Friðrika Hjördís Geirsdóttir.

TILBOÐIÐ GILDIR ALLA VIKUNA 
*(ALLUR FISKUR Í FISKBORÐI, GILDIR EKKI UM FROSINN FISK)

 SJÁUMST ELDHRESS Í DAG.   

NÚNA SPÖRUM VIÐ.NÚNA SPÖRUM VIÐ.
ALLUR FISKURALLUR FISKUR**  

1.1901.190  KR.KG.KR.KG.

-SAMA HVAÐ ÞAÐ ER-
Ýsufl ök roðlaus 
beinlaus
Þorskfl ök roðlaus 
beinlaus
Steinbítsfl ök
Rauðsprettufl ök
Stórlúða
Plokkfi skur
Saltfi skur
Smálúða

Fiskibollur
Gellur
Keilusteikur
Laxafl ök
Löngusteikur
Allir Fiskréttir
Allir Sósuréttir 
Allur Marineraður 
fi skur
og fl eira og fl eira.

„Ég er með lukkunærbuxur,“ viðurkennir Jóhannes 
Haukur Jóhannesson leikari. „Það byrjaði á Akureyri, 
þegar ég var að leika í Fló á skinni þar, en þá fékk ég 
svona Joe Boxer-nærbuxur með hjörtum á. Ég þurfti 
að vera í þeim í þeirri sýningu, því þær sáust, og var 
alltaf í þeim. Fló á skinni endaði í 144 sýningum. Það 
gekk vel, þannig að ég ákvað bara að slá til og vera í 
þeim líka í Hellisbúanum.“

Nærbuxurnar eru þó þvegnar á milli sýninga. 
„Þetta getur verið mikil vinna. Ég þarf að sirka það 
þannig út að þær fari í taukörfuna og verði tilbúnar á 
sýningardegi. Það er heilmikil athöfn í kringum þetta. 
Ég er náttúrlega bara rétt nýbyrjaður að forsýna 
Hellisbúann, þannig að ég á eftir að athuga hvort það 
gangi ekki að vera alltaf í þeim, en það er stefnan. Ég 
ætla að sjá hvort ég get ekki gert hefð úr þessu.“

Lukkufatnaður tíðkast í fótboltanum og öðru sporti. 
„Maður hefur heyrt að íþróttamenn séu með eitthvað 
svona. Mér finnst ég alveg jafn töff og hver íþrótta-
maður. Maður verður að hafa eitthvað svona.“

Jóhannes er ekki lengur á samningi við Borgar-
leikhúsið, en hann var þar seinasta vetur. „Ég var á 
árssamningi en er núna að fara í Hellisbúann og verð 
í Þjóðleikhúsinu líka, í Gerplu hjá Baltasar. Hver 
veit nema maður snúi svo aftur í Borgarleikhúsið. 
Leikarar eru oft að flakka svona á milli húsanna.“

Hellisbúinn er frumsýndur á fimmtudaginn. Finn-
ur Jóhannes fyrir spennu? „Já, það er ekki laust við 
það. Ég hef nokkuð góða tilfinningu fyrir þessu, við 
höfum verið með forsýningar fyrir fullum sal og 
það hefur gengið æðislega, þannig að ég hef enga 
ástæðu til að ætla annað, svo lengi sem ég næ að tolla í 
nærbuxunum.“ - kbs

Hellisbúi í lukkunærbuxum

„Okkur langar ógeðslega mikið 
í hana. Við ætlum að kanna fjár-
hagsstöðuna og sjá hvað kemur 
út úr ársskýrslunni, hvort það sé 
einhver rekstrarafgangur,“ segir 
Bragi Valdimar Skúlason. 

Grallararnir í Baggalúti hafa 
mikinn áhuga á að kaupa nýja 
styttu sem var gerð eftir tón-
listargoðsögninni Rúnari Júlí-
ussyni, sem lést á síðasta ári. 
Frétt um að styttan væri til sölu 
birtist í DV fyrir helgi og sagðist 
Kristinn Rúnar Hartmanns-
son hafa unnið að henni 

í sjö mánuði. Reykjanesbær ætlaði 
upphaflega að kaupa hana en hætti 
síðan við.

Rúnar starfaði töluvert með 
Baggalúti og því kemur áhugi 

hópsins á styttunni ekki 
á óvart. „Það væri ekki 
ónýtt að hafa þetta í 
höfuð stöðvum Baggalúts 
en samningaviðræður 
eru ekki komnar í gang,“ 
segir Bragi. „Þegar svona 

tækifæri býðst hljótum við 
að skoða það enda var 

Rúnar stórkost-
legur maður.“

Bragi telur 
að allt of lítið 
hafi verið 
búið til af 

styttum eftir þjóðþekktum ein-
staklingum á borð við Vigdísi Finn-
bogadóttur, Hólmfríði Karlsdóttur 
og Jón Pál Sigmarsson. Þess vegna 
ætla Baggalútsmenn að stökkva á 
Rúnars-styttuna, hafi þeir efni á 
henni. „Það er skandall að Reykja-
nesbær skuli ekki vera búinn að 
kaupa hana. Við munum leita allra 
leiða til að ná henni. Þegar við verð-
um komnir með Rúnar vantar okkur 
bara þrjá upp á til að vera komnir 
með alla Hljómana eða bara helm-
inginn af GCD. Þetta er fjárfesting 
til framtíðar.“  - fb

Baggalútur vill Rúnars-styttu

KRISTINN OG STYTTAN Kristinn Rúnar 
Hartmannsson við styttuna af Rúnari 

Júlíussyni.
 VÍKURFRÉTTIR/HILMAR BRAGI

LUKKULEGUR Jóhannes treystir á að gæfa nærbuxnanna úr Fló 
á skinni virki í Hellisbúanum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BRAGI BAGGALÚTUR 
Bragi og félagar í Bagga-
lúti vilja kaupa styttuna 
en vita ekki hvort þeir 
hafa efni á henni.

Yfirleitt þykir það tíð-
indum sæta þegar 
ný útvarpsstöð fer 
í loftið á Íslandi. 
Hinn stórhuga 
umboðsmaður 
Íslands, Einar 
Bárðarson, 
hyggst hasla 
sér völl sem 
útvarpsstjóri en 
í morgun fór útvarpsstöðin Kaninn 
af stað. Einar verður með tvo senda 
á höfuðborgarsvæðinu og geta 
áhugasamir nálgast útsendingar 
á 91,9 og 103,9. Einar hefur verið 
duglegur á útvarpsmannamarkað-
inum og náð til sín þungavigtar-
mönnum á borð við Tvíhöfða og 
Gulla Helga. 

Þá mun Jóhannes Kr. Kristjáns-
son einnig setjast fyrir framan 
hljóðnemann en hann er þekktast-

ur fyrir sjónvarpsþættina 
sína Kompás. Einar 
stóðst auðvitað sjálfur 
ekki freistinguna og 
ætlar að hita upp 

fyrir morgunhanann 
Gulla Helga milli 

klukkan sjö og 
níu. Einar bauð 
síðan öllum 

velunnurum stöðvarinnar til mik-
illar veislu í morgunsárið og bauð 
þar upp á beikon, egg og vöfflur að 
hætti Kanans. 

Unnur Birna Vilhjálmsdóttir er 
á forsíðu nýjasta heftis Monitors. 
Unnur Birna leikur stórt hlutverk 
í kvikmyndinni Jóhannes, syngur 
þar eitt lag og fær að reyna sig á 
móti sínu gamla átrúnaðargoði, 
Ladda. Þetta upplýsir 
hún í viðtalinu. Þá 
kemur einnig fram 
að alheimsfegurðar-
drottningin fyrrver-
andi fái ennþá sent 
töluvert magn af 
bréfum, meðal 
annars frá karl-
mönnum sem 
óska eftir stefnu-
móti við hana og 
öðrum sem óska 
eftir aðstoð við 
bílakaup. - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

Fjöldi íslenskra kvikmynda, sem 
annaðhvort eru í tökum eða eftir-
vinnslu, hefur sjaldan eða aldrei 
verið meiri. Hins vegar vekur það 
mestu athyglina að tvær íslensk-
ar kvikmyndir verða frumsýndar 
sama dag, 26. desember eða annan 
í jólum.  

Annars vegar er þetta Mamma 
Gógó eftir Friðrik Þór Friðriksson 
með Hilmi Snæ, Gunnari Eyjólfs-
syni og Kristbjörgu Kjeld í aðal-
hlutverkum og hins vegar Bjarn-
freðarson. Sú mynd er byggð á 
sjónvarpsþáttunum vinsælu um 
þá Ólaf Ragnar, Georg og Daníel 
en Jón Gnarr, Ágústa Eva Erlends-
dóttir, Pétur Jóhann og Jörundur 
Ragnarsson leika aðalhlutverkin. 
Til að flækja hlutina enn frekar er 
skemmst að minnast þess að töku-
lið Fangavaktarinnar með Ragnar 
fremstan í flokki lék lítið hlutverk í 
Mömmu Gógó eins og Fréttablaðið 
greindi frá fyrr í sumar. 

Óskrifuð regla hefur verið innan 
íslenska kvikmyndabransans að 
íslenskar bíomyndir séu ekki frum-
sýndar sama dag. Ragnar Bragason, 
leikstjóri Bjarnfreðarsonar, gefur 
lítið fyrir þá reglu þótt hún sé nú 
brotin í fyrsta sinn. „Er þetta ekki 
bara það sem koma skal? Viljum við 
ekki líka bara sjá kvikmyndahús-
in full af íslensku bíói, það hlýtur 
bara að styrkja sjálfsmynd þjóðar-
innar,“ segir Ragnar. Laufey Sig-
urðardóttir, forstöðumaður Kvik-
myndamiðstöðvar, segir hins vegar 
að þetta sé ekki alveg eftir bókinni, 
betra hefði verið ef þær hefðu ekki 
verið frumsýndar á sama tíma. 
„Það er mín persónulega skoð-
un að þetta sé óheppilegt. Ég held 
hins vegar að fólk eigi eftir að fara 
á þær báðar,“ segir Laufey. Guðrún 
Edda Þórhannesdóttir, framleiðandi 
Mömmu Gógó, segir ekki koma til 
greina að breyta frumsýningar-
deginum, þau hafi stefnt að honum 
um nokkurt skeið. „Þær eru líka á 
vissan hátt ólíkar, Mamma Gógó og 
Bjarnfreðarson,“ segir Guðrún. 

KATRÍN JAKOBSDÓTTIR:  MUN VELJA Á MILLI SÝNINGA

HART BARIST UM JÓLIN

ANNASAMUR DAGUR
Friðrik Þór Friðriksson og 
Ragnar Bragason (f.miðju) 
frumsýna báðir nýjustu kvik-
myndir sínar, Mömmu Gógó 
og Bjarnfreðarson, á annan 
í jólum. Baltasar Kor-
mákur frumsýnir síðan 
Gerplu í Þjóðleikhúsinu 
þennan sama dag.

Hátíð í bæ eftir Hilmar Oddsson
A Good Heart eftir Dag Kára
RWWM eftir Júlíus Kemp
Mamma Gógó eftir Friðrik Þór Frið-
riksson
Bjarnfreðarson eftir Ragnar Bragason
Brim eftir Árna Ólaf Ásgeirsson
Jóhannes eftir Þorstein Gunnar 
Bjarnason

Laxdæla Lárusar Skjaldarsonar eftir 
Ólaf Jóhannesson
Sumarlandið eftir Grím Hákonarson
Kóngavegur 7 eftir Valdísi Óskarsdóttur
Algjör Sveppi eftir Braga Þór Hinriksson
Rokland eftir Martein Þórsson
Inhale eftir Baltasar Kormák
Þetta reddast eftir Börk Gunnarsson
Órói eftir Baldvin Z

ÍSLENSKT KVIKMYNDAÁR

Rúsínan í pylsuendanum fyrir 
fína fólkið verður svo auðvit-
að frumsýning Þjóðleikhússins 
á Gerplu í leikstjórn Baltasars 
Kormáks þennan sama dag. Katrín 
Jakobsdóttir menntamálaráðherra 
segir að ef svo fer að allt sé á sama 
tíma þá muni hún velja á milli. „Ég 

hef alltaf vanið mig á að gefa mér 
tíma, ég horfi til að mynda bara 
alltaf á einn þátt í einu en flakka 
ekki á milli sjónvarpsstöðva. Það 
er eins með þetta. Hvað verður 
fyrir valinu verður síðan bara að 
koma í ljós.“ 

 freyrgigja@frettabladid.is

(VERKEFNI SEM ERU Í VINNSLU EÐA TILBÚIN)

LÁRÉTT
2. samsull, 6. hvað, 8. gilding, 9. skelf-
ing, 11. kusk, 12. hvæsa, 14. mæra, 16. 
skóli, 17. tilvist, 18. loga, 20. járnstein, 
21. brýna.

LÓÐRÉTT
1. ofneysla, 3. umhverfis, 4. land í SA-Asíu, 
5. hlóðir, 7. agnúi, 10. nálægt, 13. sunna, 
15. ávinna, 16. stúlka, 19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gums, 6. ha, 8. mat, 9. ógn, 
11. ló, 12. fnæsa, 14. hrósa, 16. ma, 17. 

líf, 18. eld, 20. al, 21. ydda. 

LÓÐRÉTT: 1. óhóf, 3. um, 4. malasía, 
5. stó, 7. agnhald, 10. nær, 13. sól, 15. 

afla, 16. mey, 19. dd. 
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Bergsteins 
Sigurðssonar

Í dag er þriðjudagurinn 1. sept-
ember 2009, 244. dagur ársins.

6.10 13.28 20.43
5.49 13.13 20.33

Upp er risinn áhrifamikill 
hópur í samfélaginu sem trúir 

einlæglega á tilvist norna og vill 
leggja blátt bann við veiðum á 
þeim. Þótt nornaverndunarsinnar 
hafi ýmislegt til síns máls aðhyll-
ast aðrir ábyrga nýtingu í norna-
veiðum og vilja koma á þær skikk. 
Fyrsta skrefið í þá átt er að setja 
regluramma um veiðarnar. (Þar 
sem eignaspjöll koma oft við sögu 
í nornaveiðum og tilvist norna er 
andlegt málefni er hyggilegast að 
umsjón og eftirlit veiðanna sé á 
ábyrgð dóms- og kirkjumálaráðu-
neytisins.)

SKILGREINING. Með norn er átt 
við hvern þann sem með orðum og/
eða æði ber beina sök á óhóflegri 
efnahagsþenslu á Íslandi á liðnum 
áratug, sem endaði með banka-
hruni og kreppu.

STOFNSTÆRÐ. Af skrifum að 
dæma bera um þrjátíu til fjöru-
tíu manns beina ábyrgð á efna-
hagslegum ógöngum okkar. Það 
gefur því auga leið að nornir eru 
takmörkuð auðlind og því þarf að 
stíga varlega til jarðar við veiðar 
á þeim. Höfuðsök norna á 21. öld er 
reyndar rányrkja og kannski eru 
það makleg málagjöld að þær verði 
einmitt henni að bráð. Líklegt er þó 
að ákveðið forvarnargildi sé í varð-
veislu norna og því rétt að ganga 
ekki of nærri stofninum.

VEIÐARFÆRI. Margt hefur 
breyst frá því nornir voru veiddar 
á nýöld og hefur tækninni fleygt 
fram. Í stað heykvísla, kyndla og 
ketiltaka höfum við blogg, blaða-
greinar og innhringingar í Útvarp 
Sögu. Fyrir allra versta fordæðu-
skap enduðu nornir áður fyrr á 
bálkesti. Nú er eldrauðri máln-
ingu slett á eignir þeirra. Þetta er 
þó umdeild veiðiaðferð, þar sem 
mörgum þykir hún hafa neikvæð 
áhrif á vistkerfi norna. 

MARKMIÐ. Segja má að tvö 
sjónarmið togist á í umræðunni 
um stjórnun nornaveiða. Annars 
vegar eru þjóðhagsleg markmið; 
að tilgangur nornaveiða sé fyrst 
og fremst að sjá til þess að hinir 
ábyrgu endurgreiði eftir fremsta 
megni þær búsifjar sem þeir hafi 
valdið og taki út refsingu ef svo ber 
undir. Þar kemur net réttarkerfis-
ins eflaust að bestum notum, þótt 
deila megi um möskvastærð. Hins 
vegar eru félagsleg markmið, þar 
sem tilgangur veiðanna er fyrst 
og fremst sá að veita almenningi 
útrás fyrir gremju sína. 

HÉR skal því haldið fram að beint 
orsakasamhengi sé á milli þessara 
tveggja markmiða. Ef þeim fyrri 
er fylgt eftir af samviskusemi upp-
fyllast þau síðari af sjálfu sér. 

Sjálfbærar 
nornaveiðar

Ertu að drukkna ?
Láttu Sporthúsið 
bjarga þér!

Máltíð frá Serrano

BK Kjúklingasalat 
og toppur

Drykkur á 
Wellnes bar

2 fyrir 1 í 
íþróttanudd hjá Drífu 

20% afsláttur á meðferð 

2 fyrir 1 í Sambíóin

2 fyrir 1 á hestbak 
í Laxnesi 

3 tímar í ljós

50 % afsláttur af stóru boxi af 
Diet shake og hristiglas

50% afsláttur 
af völdum vörum

15 mín steinanudd 
hjá Ingibjörgu 

Sportþrenna 
frá Lýsi

12 MÁNAÐA KORT
Á AÐEINS 4.990 KR. Á MÁNUÐI
MEÐ 93.000 KR. KAUPAUKA

93. 000 kr. kaupauki - Árskort í sund innifalið
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