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RODARTE-SYSTURNAR,  Kate og Laura Mulleavy, 
hafa vakið þónokkra athygli og hlotið verðlaun fyrir fatat-
ísku sína. Þær viðurkenndu á dögunum að þær sæktu 
oft og tíðum innblástur til hrollvekjumynda á borð við 
Texas Chainsaw Massacre og Dawn of the Dead.

„Ég er mjög mikil kjólakona og er jafn oft klædd kjól og ég er klædd peysum og buxum, nota þá þannig séð bæði hversdags og spari,“ segir Hrund Þórsdóttir, aðstoðarritstjóri á Vikunni. 
Kjólli

á tilfinningunni að það sé meira úrval af fínni kjólum í verslun Spú-útnik í Kringlunni en þeirri sem er staðsett á Laugaveginum.“Rauði kjólli

pastellitakona,“ segir Hrund og segir rautt í sérstöku uppáhaldi.„Hvað á ég marga kjó Éi

Klæðist kjólum við öll hugsanleg tækifæriHrund Þórsdóttir segist eiga það til að dúkka upp í útilegu klædd kjól en hún segist vera sérstaklega 

hrifin af notuðum kjólum. Hún velur sér frekar rautt og slíka liti en mildari tóna.

Hrund Þórsdóttir, blaðamaður á Vikunni og rithöfundur, hefur margsinnis keypt sér flíkur í sterkum litum og finnst gott að nota 

liti og geta þá sleppt skartgripum og öðrum fylgihlutum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Skokkarnir loksins komnir! 
Stærðir 40-50 

Litir: 
Svart og 

Grátt
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VEÐRIÐ Í DAG

Við Georgie
„Georgie fór víða með Elísabetu 
Taylor, nema hún var óstundvís 
með afbrigðum og lét iðulega 
bíða eftir sér tímunum saman“, 
skrifar Þorvaldur Gylfason.
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RÚM
Sérblað um rúm, fimmtudagur 3. september 2009HRUND ÞÓRSDÓTTIR

Á ógrynni kjóla og fer 
jafnvel á kjól í útilegu
• tíska

            Í MIÐJU BLAÐSINS

RÚM

Nauðsynlegt að velja 
rétta dýnu í rúmið
Sérblað um rúm

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Ný bók um 
lungnakrabba
Um 125 einstaklingar 
greinast með lungna-
krabbamein á ári.

TÍMAMÓT 20

Opið til 21

Opið til kl. 21
fimmtudaga

FÓLK Óvissa ríkir um hver eign-
ast Hugverkasjóð Íslands, sem 
gerði samning við fjölmarga 
íslenska tónlistarmenn árið 2006. 
„Ég veit ekkert um samninginn 
né hvar hann er. Ef ég ætti pen-
inga myndi ég kaupa hann aftur,“ 
segir Bubbi. 
„Ég er búinn að 
athuga mögu-
leika mína á að 
kaupa samn-
inginn aftur, 
því mér er ekki 
sama hvert 
hann fer. Þetta 
eru gríðarleg 
verðmæti. Ég 
veit ekki hvort 
einhver ríkisbankinn, sem er 
að hirða úr fólki blóð og taugar, 
sé tilbúinn að lána pening til að 
kaupa þetta.“ 
 - afb / sjá síðu 38

Íslensk tónlist:

Bubbi vill fá 
stefgjöldin á ný

BUBBI MORTHENS

Leikstýrir Betlehem
Dagur Kári Pétursson 
ætlar að leikstýra 
nýjum sjónvarps-
þætti sem hefur 

fengið vinnuheitið 
Betlehem.

FÓLK 38

ATVINNUMÁL Hér á landi hafa að 
meðaltali verið stofnuð 216 ný 
fyrirtæki á mánuði það sem af er 
þessu ári. Þetta er sambærilegur 
fjöldi fyrirtækja og var stofnaður 
fyrir efnahagshrunið í fyrra. Átta 
fyrstu mánuði ársins voru stofn-
uð 1.731 fyrirtæki, aðeins 38 fyr-
irtækjum færra en á sama tímabili 
árið 2008.

Þetta sýnir ítarleg úttekt sem 
CreditInfo vann fyrir Fréttablað-
ið um stofnun nýrra fyrirtækja 
frá árinu 2005. Í tölum Credit  Info 
kemur fram að alls hafa 2.369 ný 
fyrirtæki verið nýskráð í hluta-
félagaskrá eftir hrunið í byrjun 
október. Þar af voru 215 stofnuð í 
október, 197 í nóvember og 226 í 

desember. CreditInfo tekur fram í 
greiningu sinni að í ljósi breyttra 
aðstæðna í samfélaginu og í ljósi 
þess fjölda fyrirtækja sem þegar 
hefur farið í þrot á árinu megi telja 
líklegt að forsendur við stofnun fyr-
irtækja séu allt aðrar í samanburði 
við fyrri ár. Er vísað í fjölda fyr-
irtækja sem bankar hafa nú þegar 
yfirtekið eða sem hafa fært rekstur 
yfir í nýjar kennitölur.

Spurður hvort svokallað kenni-
töluflakk kunni að búa að baki 
segir Andrés Magnússon, fram-
kvæmdastjóri Samtaka verslunar 
og þjónustu, að þótt SVÞ hafi gagn-
rýnt kennitöluflakk í gegnum tíð-
ina þá skuli hafa hugfast að allt hafi 
breyst. „Menn gera sér grein fyrir 

því að ævistarfið, stutt eða langt, 
fór með hruninu. Í kringum sjötíu 
prósent allra starfandi fyrirtækja 
í landinu voru með erlend lán. Það 
þýðir tvöföldun skulda yfir nótt. 
Kannski eru þetta varúðarráðstaf-
anir ef illa færi, að hafa kennitölu 
til að hefja rekstur að nýju.“ Hann 
minnir á að í raun sé það ríkið sem 
hafi gengið á undan í kennitölu-
flakki og nefnir þar breytingar 
innan bankakerfisins sem dæmi.

Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins, segir það jákvæðar frétt-
ir að Íslendingar skirrist ekki við 
að stofna ný fyrirtæki. Þetta sé til 
dæmis til vitnis um að þeir sem 
misst hafa vinnuna séu að koma 

undir sig fótunum að nýju.  „Á bak 
við þetta liggur örugglega endur-
skipulagning fyrirtækja, samein-
ingar og fleira,“ segir Vilhjálmur.

Flest fyrirtæki sem stofnuð hafa 
verið í ár eru á sviði verslunar og 
þjónustu auk framleiðslu. Helst má 
sjá mikla fækkun í stofnun fyrir-
tækja í fjármálastarfsemi, eða svo-
kallaðra eignarhaldsfélaga. 

Frá miðju síðasta ári hafa 834 
fyrirtæki verið úrskurðuð gjald-
þrota samanborið við 669 tólf mán-
uði þar á undan, sem er fjórðungs-
aukning. Þetta er þó aðeins lítið 
hlutfall heildarfjölda fyrirtækja en 
á Íslandi eru skráð tæplega 32 þús-
und fyrirtæki í hlutafélagaskrá.

  - shá

Yfir 2.000 fyrirtæki hafa 
verið stofnuð frá hruninu
Ekkert lát er á stofnun nýrra fyrirtækja þrátt fyrir ískyggilega stöðu í efnahagslífinu. Forsvarsmenn 
atvinnulífsins telja sjálfsbjargarviðleitni atvinnurekenda og viðbrögð við atvinnumissi búa að baki. 

HÆGUR   Í dag verður víðast hæg 
norðaustlæg eða breytileg átt. 
Dálítil rigning vestan til, einkum á 
annesjum annars þurrt að mestu. 
Bjart með köflum suðaustan til. 
Hiti 7-13 stig mildast syðra.
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Stendur fast á sínu
Jóhannes Karl 
Guðjóns-
son er afar 
ósáttur við 
vinnubrögð lands-
liðsþjálfarans.

ÍÞRÓTTIR 34

LÖGREGLUMÁL Eins hreyfils flug-
vél nauðlenti á túni gegnt Grund-
arhverfi á Kjalarnesi laust fyrir 
hádegi í gær. Engan sakaði.

Samkvæmt upplýsingum frá lög-
reglunni á höfuðborgarsvæðinu 
tilkynnti flugmaður vélarinnar 
um erfiðleika í aðflugi að Reykja-
víkurflugvelli. Hann hélt því flugi 
áfram og lenti heilu og höldnu á 

túni við Vesturlandsveg. Lögreglu 
var gert viðvart og slökkviliðs- og 
sjúkrabílar ræstir út, en þeirra 
reyndist ekki þörf.

Flugmaðurinn var einn í vélinni 
og talið að vélin hafi lítið sem ekk-
ert skemmst.  - kg

Flugmaður eins hreyfils flugvélar lenti í vandræðum í aðflugi:

Nauðlenti flugvél á túni á Kjalarnesi

ÚTI Á TÚNI Fulltrúar frá rannsóknarnefnd 
flugslysa skoða hreyfil flugvélarinnar.
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HEIMILISLEGT Strákarnir okkar í íslenska fótboltalandsliðinu mættu sprækir á æfingu á Framvöllinn í Safamýrinni í gær þar sem 
þeir undirbjuggu sig fyrir leikinn gegn Norðmönnum um helgina. Sumir ákváðu að næra íslenska náttúru í leiðinni.
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Hannes, er platan á leiðinni, 
alltaf á leiðinni?

„Á morgun er kominn nýr dagur.“

Hljómsveitin Buff vinnur nú að plötu 
með sínum útgáfum af vinsælustu lögum 
Magnúsar Eiríkssonar. Hannes Friðbjarn-
arson er trommari Buffsins.

LÖGREGLUMÁL „Hann var alveg viti 
sínu fjær,“ segir yfirmaður bensín-
afgreiðslumanns Olís í Norðlinga-
holti sem ærðist við störf í gær. 
Hann veittist að viðskiptavinum 
bensínstöðvarinnar og samstarfs-
mönnum sínum og var að lokum 
færður burt í járnum.

Ekki liggur fyrir hvað kom yfir 
manninn, sem er á þrítugsaldri og 
af erlendum uppruna. Að sögn sjón-
arvotts virðist sem kveikjan hafi 
verið þegar starfsmaðurinn sak-
aði hjón sem biðu eftir afgreiðslu 
um að ætla að stela  bensíni. Átök 
brut ust út í kjölfarið.

Aðrir viðskiptavinir og sam-
starfsmenn mannsins brugðust við 

og reyndu að hemja hann með litl-
um árangri. Hillur með sælgæti og 
mynddiskum brotnuðu í átökunum 
og dreifðust um allt gólf. Lögregla 
var að lokum kvödd til og handtók 
hún manninn.

„Þetta var auðvitað afskaplega 
óeðlileg hegðun sem maðurinn 
sýndi af sér,“ segir Jón Halldórs-
son, framkvæmdastjóri sölusviðs 
Olís. „Það er alveg á hreinu að 
hann er ekki velkominn í vinnu hjá 
okkur aftur,“ segir Jón en tekur þó 
fram að starfsmaðurinn hafi verið 
dagfarsprúður og ágætur starfs-
maður. Þetta hafi komið öllum 
mjög á óvart. Mestu skipti að eng-
inn hafi meiðst.

Einn þeirra sem lentu í átökum 
við manninn í gær hafði samband 
við Fréttablaðið og sagðist myndu 
verða sér úti um áverkavottorð á 
slysadeild og kæra árásina.  - sh

Starfsmaður Olís handtekinn eftir árás á viðskiptavini og samstarfsfólk:

Bensínafgreiðslumaður ærðist

Á OLÍS Maðurinn fær ekki vinnu aftur á 
Olís eftir berserksganginn. Myndin er úr 
safni. FRÉTTABLAÐIÐ / DANÍEL

FJÖLMIÐLAR Borgarfulltrúinn Ólaf-
ur F. Magnússon hefur ákveðið að 
höfða meiðyrðamál gegn Ríkis-
útvarpinu vegna fréttaflutnings 
af deilum hans 
við Frjálslynda 
flokkinn um 
fjárframlög 
frá Reykjavík-
urborg. Ólaf-
ur kvaddi sér 
hljóðs á borgar-
stjórnarfundi 
á þriðjudag og 
kynnti þessi 
áform sín.

Málið snýst 
um inngang fréttar, þar sem sagt 
var að Ólafur hefði í heimildarleysi 
látið leggja framlag ætlað Frjáls-
lynda flokknum inn á reikning í 
eigin eigu. Með þessu telur Ólaf-
ur að fréttastofan hafi þjófkennt 
hann. „Þetta er dropinn sem fyllir 
mælinn,“ segir Ólafur, sem telur 
RÚV ítrekað hafa sýnt honum van-
virðingu í fréttaflutningi.  - sh

Ólafur F. Magnússon:

Ætlar í mál við 
Ríkisútvarpið

ÓLAFUR F. 
MAGNÚSSON

BRUSSEL, AP Fjármálaráðherrar 
Evrópusambandsins fagna frum-
kvæði Frakka og Þjóðverja, sem 
vilja fá Bandaríkjastjórn og fleiri 
ríki í lið með sér til þess að hafa 
hemil á bónusgreiðslum til yfir-
manna í bönkum.

Á fundi ráðherranna í Brussel í 
gær sagð Anders Borg, fjármála-
ráðherra Svíþjóðar, að óhófleg-
ar bónusgreiðslur verði að heyra 
sögunni til. „Bankamennirnir eru 
að skemmta sér eins og enn væri 
árið 1999, en reyndar er komið 
árið 2009,“ sagði Borg. Bæði Nicol-
as Sarkozy Frakklandsforseti og 
Angela Merkel Þýskalandskanslari 
hafa lagt áherslu á að óhófsgreiðsl-
ur verði stöðvaðar. - gb

Fjármálaráðherrar ESB:

Bónusar banka-
manna lækki

FJÁRMÁLARÁÐHERRAR Juncker frá 
Lúxemborg, Lagarde frá Frakklandi og 
Asmussen frá Þýskalandi. NORDICPHOTOS/AFP

SJÁVARÚTVEGSMÁL Fiskistofa hefur 
úthlutað alls 259.797 tonnum í 
þorskígildum talið nú í upphafi 
nýs fiskveiðiárs og er það tæplega 
2,8 prósenta aukning frá 2008. 
Alls fengu 788 skip úthlutað afla-
marki á grundvelli aflahlutdeild-
ar, þar af eru 456 skip í krókaafla-
markskerfinu. Þetta er 21 skipi 
fleira en á síðasta fiskveiðiári og 
er aukningin í krókaaflamarkinu. 

Hæst hlutfall úthlutaðs afla-
marks fer til skipa með heima-
höfn í Reykjavík, og þar á eftir 
til skipa með heimahöfn í Vest-
mannaeyjum, eins og á síð-
asta fiskveiðiári. HB Grandi hf. 
og Brim hf. eru, líkt og í fyrra, 
stærstu kvótahafarnir.  - shá

Úthlutun nýs fiskveiðiárs:

Tæplega 800 
skip fá kvóta

FÉLAGSMÁL Minnst 59 fórnarlömb 
mansals hafa komið fram á Íslandi 
á síðastliðnum þremur árum. Þetta 
er meðal þess sem fram kemur í 
nýrri rannsókn Rauða Krossins á 
umfangi og eðli mansals á Íslandi, 
þeirri fyrstu sem gerð er hér.

Rannsóknin leiðir í ljós að um 
þriðjungur tilfellanna eru tengd 
kynlífsiðnaði, en önnur tilvik 
tengjast jafnan konum sem ann-
aðhvort giftast íslenskum mönn-
um eða starfa við heimilishjálp, 
eða starfsfólki í byggingariðn-
aði og veitingarekstri. Af þeim 59 
þolendum sem vitað er um eru 50 
konur og níu karlar. Allir karlarn-
ir höfðu verið órétti beittir í starfi 
sínu í byggingariðnaði eða á veit-
ingahúsum.

Fríða Rós Valdimarsdóttir, höf-
undur rannsóknarskýrslunnar, 
segir það helst hafa komið sér á 

óvart við gerð hennar hversu hljótt 
vandamálið hefur farið í samfélag-
inu undanfarin ár, miðað við það 
hversu umfangsmikil baráttan 
gegn mansali hefur verið hjá fag-
aðilum bak við tjöldin.

Athygli vekur að einungis þriðj-
ungur dæmanna hérlendis tengjast 
kynlífsiðnaði, en yfirleitt er talið 
að 70 til 80 prósent þolenda man-
sals í heiminum séu í þeim iðnaði. 
Fríða segir hugsanlegt að slík til-
vik komi síður fram á Íslandi en 
annars staðar, enda skorti stuðn-
ing fyrir fólkið, sem sé til dæmis 
til staðar í mun meiri mæli á Norð-
urlöndum.  - sh

Fyrsta rannsóknin á umfangi og eðli mansals á Íslandi kynnt:

Minnst 59 þolendur mansals

MARGIR ÞOLENDUR Dæmi eru um 
konur á Íslandi sem þurfa að búa við 

það að eiginmenn þeirra krefji þær 
skilyrðislaust um kynlíf.

Karlmaðurinn sem féll af hús-
þaki við vinnu sína í Árbæjar-
hverfi var úrskurðaður látinn 
við komu á slysadeild á sjötta 
tímanum á þriðjudag. 

Maðurinn hét Gísli Ágústsson 
og var á fimmtugsaldri. Hann 
var til heimilis að Vagnhöfða 7 í 
Reykjavík. Gísli lætur eftir sig 
tvö börn.

Tildrög slyssins liggja ekki 
fyrir en lögregla og Vinnueftir-
litið vinna að rannsókn málsins.

Lést í vinnu-
slysi í Árbæ

VIRKJANIR Landsvirkjun greiddi 
fimm sveitarstjórnarmönnum 
í Skeiða- og Gnúpverjahreppi 
fyrir að sitja fundi þar sem fjall-
að var um fyrirhugaðar virkjan-
ir í hreppnum. Þetta kom fram í 
fréttum Stöðvar 2 í gærkvöldi.

Sigurður Jónsson, fyrrverandi 
sveitarstjóri í hreppnum, sagði 
hvern hinna kjörnu fulltrúa hafa 
þegið 200 þúsund krónur fyrir 
að sitja tíu slíka fundi. Þá hafi 
hreppurinn fengið ellefu milljón-
ir króna frá Landsvirkjun, meðal 
annars vegna lögfræðikostnaðar.

Oddviti hreppsins sagði að sér 
þætti ósanngjarnt að vera nánast 
sakaður um mútur.  - sh

Kjörnir fulltrúar í Árnessýslu:

Fengu greitt frá 
Landsvirkjun

BORGARMÁL „Fjölmargir fram-
sóknarmenn, þar á meðal ég, 
telja það ekki þjóna hagsmunum 
almennings á Íslandi að selja úr 
landi yfirráð á orkuauðlindum. 
Fjölmargir framsóknarmenn 
eru andstæðingar þeirrar skefja-
lausu einkavæðingarstefnu sem 
einkennir Sjálfstæðisflokkinn“, 
skrifar Salvör Gissurardóttir, 
stjórnarmaður í framsóknarfé-
lagi Reykjavíkur. 

Salvör staðfestir að hún sé 
alfarið á móti því að hlutur Orku-
veitunnar verði seldur á þessum 
tímapunkti og „vil gera allt sem 
í mínu valdi stendur til að stöðva 
þennan gjörning“, eins og hún 
orðar það. 

Spurð hvort hún hafi tilfinningu 
fyrir því hvort þetta sé skoðun 
margra framsóknarmanna segir 
hún að svo sé. Viðhorf framsókn-
armanna til einkavæðingar séu 
önnur en sjálfstæðismanna. Sal-
vöru finnst að framsóknarmenn 
ættu að fjarlægja sig frá Sjálf-
stæðisflokknum og ekki standa 
með þeim að samþykkt á sölu hlut-
arins til Magma Energy. 

Óskar Bergsson, borgarfull-
trúi Framsóknarflokksins og for-
maður borgarráðs, tekur ekki 
undir að urgur sé á meðal fram-
sóknarfólks í borginni. „Það er 
allt of mikið sagt að það sé mik-
ill óróleiki innan okkar raða en 
hins vegar eru skiptar skoðanir 
og við höfum tekið umræðuna. 
Menn átta sig á því að við erum í 
þeirri stöðu að vera með úrskurð 
samkeppnisyfirvalda um að selja 
þennan hlut og það skiptir Orku-
veituna miklu máli að losa hlutinn 

á þessum tíma. Þannig getum við 
byggt upp Orkuveitu Reykjavíkur 
sem er fyrirtæki í almannaeigu.“ 
Óskar segir að þessu slepptu megi 
velta fyrir sér hugmyndafræðinni 
um hvorum megin orkufyrirtækin 
eiga að liggja og það sé nærtækt 
að beina spjótum að þeim sveitar-

félögum sem þegar hafa selt frá 
sér orkufyrirtækin. „Það er ekki 
hægt að segja það um Reykvík-
inga.“

Í niðurlagi bloggfærslu Salvarar 
segir að nú reyni á borgarfulltrúa 
í borgarráði og borgarstjórn um 
hvort samkomulagið verði stað-
fest. „...þar eiga menn að horfa á 
víðari hagsmuni en bara hagsmuni 
eins fyrirtækis. Það er margt sem 
bendir til að borgin sé ekkert að 
tapa á því að bíða og gefa rík-
inu eða öðrum innlendum aðilum 
meira svigrúm til að kaupa.“ 

Spurður hvort þrýstingur frá 
óánægðu framsóknarfólki geti 
haft áhrif á niðurstöðu málsins úr 
þessu svarar Óskar neitandi.

 svavar@frettabladid.is

Ólga í Framsókn 
vegna Magma-sölu
Bakland Framsóknarflokksins í Reykjavík virðist missátt við að Orkuveitan 
hafi gengið að kauptilboði Magma Energy. Formaður borgarráðs segir að þrýst-
ingur frá óánægðu framsóknarfólki breyti ekki niðurstöðu málsins.

RÁÐHÚS REYKJAVÍKUR Sala á hlut Orkuveitunnar til Magma Energy hefur fengið 
umfjöllun í borgarstjórn. Borgarráð fundar í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SALVÖR 
GISSURARDÓTTIR

ÓSKAR 
BERGSSON

SPURNING DAGSINS



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

FRYSTIKISTUR OG SKÁPAR
SLÁTURTÍÐ

FRÁBÆRT
VERÐ

MIKIÐ ÚRVAL

Frystiskápur
FHF 142-55
155 ltr, 142 x 58 x 50 sm
1805493

Frystiskápur
FHF 85
88 ltr, 85 x 58 x 55 sm
1805492

Frystikista
G115
98 ltr, 54,5 x 59 x 84 sm
1805483
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Frigor frystiskápar og kistur væntanlegar í allar verslanir Húsasmiðjunnar fyrir helgi.

Frystikista
272 ltr, 89,5 x 98 x 64,5 sm
1805487

Frystikista
461 ltr, 89,5 x 150 x 64,5 sm
1805489

Frystikista
G215
197 ltr, 89,5 x 59 x 84 sm
1805482
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-

A+

FRÁBÆRT
VERÐ

89.990FRÁBÆRT
VERÐ

79.990

FRÁBÆRT
VERÐ

116.990
FRÁBÆRT

VERÐ

56.990

FRÁBÆRT
VERÐ

56.990
FRÁBÆRT

VERÐ

74.990

Sláturtunnur
15 - 54ltr
2200914/17/19/22

verð frá 

6.999

Dönsk gæði í 45 ár

20%
AFSLÁTTUR

af öllum
sultukrukkum
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Í frétt í blaðinu í gær um útbreiðslu 
sjálfsprottins trjágróðurs hér á landi 
var missagt að birkiskógur hefði vaxið 
vestan Skaftárbrúar. Umræddur skóg-
ur er vestan Skeiðarárbrúar.

LEIÐRÉTTINGAR

www.ob.is

-5kr.
VIÐ FYRSTU NOTKUN

Á ÓB-LYKLINUM

OG SÍÐAN ALLTAF -2KR.
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Sæktu um ÓB-lykilinn á www.ob.is eða í síma 515 1141.
ÓB-lykilhafar geta safnað Vildarpunktum Icelandair. 

EFNAHAGSMÁL Ríkisskattstjóri hefur 
sektað á þriðja hundrað hlutafélaga 
fyrir að skila ekki ársreikningum 
fyrir árið 2006. 

Nú er verið að undirbúa aðgerð-
ir gegn nærri tvö þúsund félögum 
sem ekki hafa skilað ársreikning-
um fyrir 2007.

Skúli Eggert Þórðarson ríkis-
skattstjóri segir að nú verði farið í 
að senda félögunum fyrsta áminn-
ingarbréfið vegna reikninga síð-
asta árs. Að líkindum verði því öllu 
færri sem komi til með að verða 
sektaðir á endanum fyrir það árið.

Ársreikningaskrá fékk í fyrsta 
sinn í fyrra heimildir til að beita 
sektarúrræðum gegn fyrirtækjum 
sem ekki skila reikningum sínum. 
Ríkisskattstjóri segir þetta ekki 
duga til.

„Vandamálið er að menn virða 
ekki þessa skyldu. Besta úrræðið 
væri að taka félögin af skrá, það 

myndi hreyfa 
við fólki,“ segir 
hann.

Ríkisskatt-
stjóri þarf að 
senda nokkur 
áminningarbréf 
og að lokum 
sektarboð, áður 
en menn „kipp-
ast við og skila 
reikningum. 
Svo vilja þeir fá 

sektina niðurfellda,“ segir Skúli.
En væru félögin tekin af skrá  

fyrir trassaskapinn þýddi það að 
þau yrðu rekin á ábyrgð eigand-
ans. Þau bæru því ekki „takmark-
aða ábyrgð“ heldur yrði eigandinn 
sjálfur gjaldþrota, ef illa fer.

Tvö þúsund félög 
hunsa skattstjóra
Ríkisskattstjóri undirbýr aðgerðir gegn hlutafélögum sem ekki hafa skilað árs-
reikningum fyrir árið 2007. Sektin er 250.000 krónur. Hann skortir úrræði til að 
bregðast harðar við málum og hefur nefnt það við fjármálaráðuneytið.

Fyrirtækin bregðast ekki öll jafn vel 
við kröfum ríkisskattstjóra.

Nú er dómsmál í gangi þar sem 
BM-Vallá hefur stefnt Ársreikninga-
skrá fyrir að krefjast ársreikninga til 
opinberrar birtingar.

BM-Vallá krefst þess fyrir dómi að 
viðurkennt verði að félaginu sé ekki 
skylt að birta þessa reikninga.

Málið var þingfest í vor og verða 
gögn ef til vill lögð fram í þessum 
mánuði.

BM-VALLÁ STEFNIR ÁRSREIKNINGASKRÁ

SKÚLI EGGERT 
ÞÓRÐARSON

Ríkisskattstjóri hefur, óform-
lega, bent fjármálaráðuneytinu 
á að þessi úrræði skorti og vakið 
athygli á þessu í ræðu á þessu ári.

Greint var frá því í blaðinu á 
þriðjudag að Hermann Guðmunds-
son, forstjóri N1, ræddi þennan 
vanda. Hermann telur atvinnurek-
endur eiga að sinna þessari skyldu 
sinni. Að öðrum kosti skuli yfir-
völd leysa upp slík félög.

„Ég er sammála honum um 

þetta. Það er brýnt að Ársreikn-
ingaskrá hafi heimild til að afskrá 
félagið, leysa það upp sem hluta-
félag. Eins og stendur getur Árs-
reikningaskrá sektað félag um 
250.000 krónur fyrir að skila ekki 
eitt árið. Dugi þetta ekki til fer 
sektin í 500.000, árið eftir. Þess-
ar fjárhæðir breyta litlu, séu menn 
staðráðnir í að skila ekki upplýs-
ingunum,“ segir Skúli.

 klemens@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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Amsterdam

Basel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen
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Las Palmas
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Á MORGUN 
Hæg breytileg átt.

LAUGARDAGUR 
5-13 m/s stífastur með 
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HELGIN FREMUR 
BLAUT SYÐRA  
Sé horft á helgarhorf-
urnar verður ekki hjá 
því komist að sjá vætu 
sunnan- og vestan-
lands, bæði laugardag 
og sunnudag en 
þurrt og bjart með 
köfl um nyrðra. Hátíðin 
ljósanótt er í Reykja-
nesbæ og nær hátíðin 
hámarki á laugar-
deginum. Eru horfur 
á töluverðri rigningu 
framan af degi en 
verulega dregur úr 
henni þegar á daginn 
líður.     

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

LÖGREGLUMÁL Lögreglan í Borg-
arnesi yfirheyrir nú vitni vegna 
átaka tveggja manna á Bifröst í 
Borgarfirði í fyrrinótt. 

Það var um fjögurleytið að 
nóttu að lögreglan var kvödd að 
Bifröst. Þar handtók hún karl-
mann um þrítugt. Hann hafði 
skorið annan mann í höndina með 
eggvopni. 

Mennirnir eru báðir búsettir á 
Bifröst og hafði þeim lent saman 
eftir að vín hafði verið haft um 
hönd. Sá sem slasaðist var fluttur 
til aðhlynningar á Heilsugæslu-
stöðina í Borgarnesi.

Lögreglan vinnur að rannsókn 
málsins. - jss

Átökin á Bifröst í Borgarfirði:

Lögregla yfir-
heyrir vitni

HÁSKÓLINN Á BIFRÖST Maður skar 
annan í höndina á Bifröst í fyrrinótt.

MENNING Menntamálaráðherra, 
Katrín Jakobsdóttir, bræðir nú 
með sér hvort rætt verður við 
umsækjendur um stöðu þjóðleik-
hússtjóra. Nokkuð var kvart-
að yfir því að umsagnaraðilinn, 
þjóðleikhúsráð, hefði ekki tekið 
viðtal við umsækjendur.

Katrín segist munu ákveða 
framhaldið á næstu dögum. Hún 
segir einnig til skoðunar að setja 
fram lagafrumvarp um hámarks-
setu leikhússtjórans. Það verði 
hins vegar að skoðast í samhengi 
við aðra listræna stjórnendur. 
Trauðla gangi að einungis gildi 
svona ákvæði um þjóðleikhús-
stjóra. - kóp

Skipan þjóðleikhússtjóra:

Jafnvel rætt við 
umsækjendur

KATRÍN JAKOBSDÓTTIR Tekur ákvörðun 
á næstu dögum um ráðningu þjóðleik-
hússtjóra. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ÍSRAEL, AP Háttsettir ráðamenn 
Ísraelsstjórnar og Palestínu-
stjórnar hittust í gær í fyrsta 
sinn frá því að Benjamin Netanja-
hú tók við sem forsætisráðherra 
Ísraels.

Það voru þó ekki æðstu leið-
togar úr röðum beggja sem áttu 
fund, heldur þeir Silvan Shalom, 
varaforsætisráðherra Ísraels, og 
Bassem Khoury, efnahagsráð-
herra Palestínustjórnar.

Fundurinn þykir þó glæða 
vonir um frekara framhald við-
ræðna. Ráðherrarnir samþykktu 
að haldnir verði reglulegir fundir 
og samstarfsnefndir embættis-
manna verði settar á fót. - gb

Ísraelar og Palestínumenn:

Viðræður ráða-
manna hefjast

ÞRÓUN Úr sæbjúgum og brjóskvef 
hákarla má framleiða brjósk-
sykrur, sem geta haft jákvæð 
áhrif á ýmsa kvilla sem hrjá 
mannfólkið. Þetta sýna rannsókn-
ir Matís ohf., Lyfjafræðideildar 
HÍ, IceProtein og Reykofnsins 
Grundarfirði, sem vinna að rann-
sóknum á brjósksykrum.

Rannsóknir hafa sýnt að 
chondroitin sulfat fásykrur, sem 
eru uppistaðan í byggingarefni 
brjóskvefjar, hafa jákvæð áhrif á 
blóðþrýsting, ónæmiskerfi, melt-
ingu og fleira. Því má nota þess-
ar brjósksykrur sem lyf, heilsu- 
eða fæðubótarefni.   - shá

Rannsóknir lofa góðu:

Brjósksykrur 
nothæfar í lyf

STJÓRNMÁL Ólafur Ragnar Gríms-
son, forseti Íslands, staðfesti í gær 
lög um ríkisábyrgð vegna Ice save-
samninga við Breta og Hollend-
inga.

Í yfirlýsingu frá forsetanum seg-
ist hann staðfesta lögin með sér-
stakri áritaðri tilvísun til þeirra 
fyrirvara sem Alþingi setti við 
lögin. „Um leið lætur forseti í ljósi 
þá ósk, að kraftar þings og þjóðar 
verði sameinaðir í því brýna verk-
efni að endurreisa íslenskt efna-
hagslíf, styrkja fjárhag heimilanna 
og stoðir atvinnuveganna“, segir 
líka í tilkynningunni.

Hjörtur Hjartarson, talsmaður 
Kjósa.is, samtakanna sem afhentu 

forseta undirskriftir um ellefu þús-
und Íslendinga og hvöttu hann til að 
synja lögunum staðfestingar, segir 
niðurstöðuna vonbrigði.

„Ef 26. greinin [sem heimildar 
forseta að synja lögum staðfesting-
ar] megnar ekki að knýja fram þjóð-
aratkvæðagreiðslu um málefni sem 
forsætisráðherra hefur lýst sem 
einu mesta hagsmunamáli þjóðar-
innar fyrr og síðar, þá er greinin, að 
minnsta kosti eins og hún er prakt-
íseruð núna á Bessastöðum, gagns-
laus,“ segir Hjörtur. 

Nauðsynlegt sé að setja lög sem 
færa þjóðinni möguleika á að krefj-
ast þjóðaratkvæðagreiðslu um mik-
ilvæg mál.  - sh

Ríkisábyrgð staðfest með sérstakri áritaðri tilvísun til fyrirvara Alþingis:

Forsetinn staðfesti Icesave-lög

FORSETI ÍSLANDS Fór ekki að kröfu ell-
efu þúsund manna sem vildu þjóðarat-
kvæðagreiðslu um Icesave-lögin.

FRÉTTABLAÐIÐ / ANTON

Í frétt blaðsins í gær um styrkveitingar 
til stjórnmálaflokka var ranghermt 
að Guðlaugur Þór Þórðarson hefði 
viðurkennt að hafa haft milligöngu 
um styrkveitingar til Sjálfstæðisflokks. 
Hið rétta er að Guðlaugur Þór hvatti 
til þess að fé yrði safnað til að styrkja 
fjárhag flokksins.
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GENGIÐ 02.09.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

232,2556
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

125,9  126,5

203,83  204,83

178,94  179,94

24,038  24,178

20,614  20,736

17,342  17,444

1,3574  1,3654

196,25  197,41

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



Þjónustuver 1817 | Sími 445 1600 | Fax 445 1601 | tal@tal.is | Suðurlandsbraut 24 | 108 Reykjavík 

Alltaf
ódýrara net

Nýr netpakki fyrir þá sem vilja mikið niðurhal:
TAL 120 GB - mesti hraði, allt að 12 Mbit/s

Tal    Síminn   Vodafone
Tal 10 GB    Leið 1    Huggulega netið
Mesti hraði, allt að 12 Mbit/s* Hraði allt að 2 Mb/s  Mesti hraði, allt að 12 Mbit/s
10 GB erlent niðurhal  Gagnamagn 10 GB  10 GB erlent niðurhal
3.490 kr.    4.190 kr.    4.190 kr. 
mánaðargjald   mánaðargjald   mánaðargjald
* mesti hraði miðað við gæði línunnar. Skv. siminn.is Skv. vodafone.is

6.990 kr.
mánaðargjald
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FJÖLMIÐLAR Unnið er að heildarend-
urskoðun löggjafar fyrir fjölmiðla 
í menntamálaráðuneytinu og að 
öllum líkindum verður frumvarp 
lagt fyrir Alþingi í haust. Áður 
verður haft samráð við hagsmuna-
aðila og almenning.

Katrín Jakobsdóttir mennta-
málaráðherra segir að mikil vinna 
hafi verið unnin innan ráðuneytis-
ins. Fyllsta þörf sé á heildarend-
urskoðun í þessum efnum og því 
að samræma þau lög sem gilda 
um fjölmiðla hér á landi. Núver-
andi löggjöf er tvíþætt: annars 
vegar prentlög fyrir prentmiðla, 
en málefni þeirra eru undir dóms-
málaráðuneytinu, og hins vegar 
útvarpslög fyrir ljósvakamiðla. 
Þau heyra undir menntamálaráðu-
neytið.

Katrín sagði í svari við fyrir-
spurn á Alþingi í ágúst að sam-
ræma þyrfti þessi lög. „Nokkurt 
misræmi er að finna í þessum 
lögum þegar kemur til dæmis að 

ábyrgðarreglum 
og ég tel mjög 
mikilvægt að 
þessi lög verði 
skoðuð samhliða 
og reynt að sam-
ræma þær regl-
ur sem þar er að 
finna um fjöl-
miðla.“

Katrín minn-
ir á að prentlög-
in séu frá árinu 

1956 og því nauðsyn á að endur-
skoða þau. Grundvallarbreyting 
hafi orðið á Evróputilskipun um 
fjölmiðla í lok síðasta árs og gild-
andi lög hér á landi séu um margt 
úrelt. Skilgreiningar í þeim séu of 

þröngar og ekki tekið á tækninýj-
ungum. Í gildandi prentlögum sé 
til dæmis ekki minnst á netið „og 
ef við reiknum með því að það sé 
ekki bóla þá er ágætt að fara að 
koma því í lög“.

Meðal þess sem er til skoðunar 
er ákvæði um eignarhald á fjöl-

miðlum. Ráðherra segir að þar sé 
byggt á vinnu sem fyrir liggur. 
Þar verði skýrsla þverpólitískrar 
nefndar frá árinu 2005, sem skoð-
aði eignarhald fjölmiðla, höfð til 
hliðsjónar. Þá þurfi að skoða breyt-
ingu á gildissviði nokkurra ann-
arra laga, til dæmis hvað snertir 
höfundarrétt.

Guðlaugur Þór Þórðarson, 
alþingismaður Sjálfstæðisflokks-
ins, spurði ráðherra út í frumvarp-
ið á Alþingi. Hann sagði við það 
tækifæri að hann vonaðist eftir því 
að hægt væri að ræða þessi mál án 
sleggjudóma eða tenginga við ein-
hverjar persónur. Gagnsæi væri 
ákaflega mikilvægt og þar væri 
ríkisfjölmiðillinn ekki undanskil-
inn. kolbeinn@frettabladid.is

Prentlög og útvarps-
lög verða samræmd
Unnið er að endurskoðun fjölmiðlafrumvarps í menntamálaráðneytinu. Frum-
varp verður jafnvel lagt fyrir Alþingi í haust. Löggjöf allra fjölmiðla verður 
samrýmd og tekið á eignarhaldi. Sérstaklega verður hugað að Netinu.

MENNTAMÁLARÁÐHERRA Unnið er að heildarendurskoðun lagaumhverfis fjölmiðla 
þar sem horft verður til eignarhalds meðal annars. Katrín Jakobsdóttir á von á að 
frumvarp komi fram á haustþingi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

GUÐLAUGUR ÞÓR 
ÞÓRÐARSON

Nokkurt misræmi er að 
finna í þessum lögum 

þegar kemur til dæmis að ábyrgð-
arreglum og ég tel mjög mikil-
vægt að þessi lög verði skoðuð 
samhliða.

KATRÍN JAKOBSDÓTTIR
MENNTAMÁLARÁÐHERRA

ATVINNUMÁL Atvinnulausum fjölgaði í ágústmánuði. 
Er það í fyrsta sinn sem þeim fjölgar frá því í mars 
síðastliðnum, samkvæmt upplýsingum frá Vinnu-
málastofnun. Þetta kemur fram í morgunkorni 
Íslandsbanka.

Þeir sem voru skráðir atvinnulausir í ágústbyrjun 
voru 15.217 talsins. Nú, rúmlega mánuði síðar, eru 
þeir 15.480 og hefur því fjölgað um 263 á tímabilinu. 
Fjöldi atvinnulausra náði hámarki í lok mars, en þá 
töldust þeir 16.822.

Í morgunkorni Íslandsbanka kemur fram að tveir 
þættir hafi verið að vegast á í þróun atvinnuleysis 
undanfarna mánuði. Annars vegar undirliggjandi 
efnahagsþróun, þar sem samdráttur hafi farið vax-
andi og atvinnuleysi af þeim sökum færst í aukana. 
Hins vegar árstíðasveifla sem einkenni atvinnu-
leysi hér á landi, sem lýsi sér þannig að atvinnuleys-
ið minnki að vori og yfir sumarmánuðina en aukist 
svo að hausti og fram eftir vetrinum. Ástæðan sé 
meðal annars árstíðabundin verkefnastaða fyrir-
tækja. Árstíðasveiflan hafi undanfarið haft betur og 
atvinnulausum fækkað, þrátt fyrir aukna dýpt sam-
dráttar í efnahagslífinu.

Fram kemur að búist sé við að atvinnuleysi muni 
ná hámarki í mars eða apríl á næsta ári. Atvinnu-
lausir gætu þá verið um 18.000 til 20.000 talsins, 
eða um tíu til tólf prósent af vinnuaflinu. - kg

Atvinnuleysistölur hærri í byrjun ágústmánaðar í fyrsta sinn síðan í mars:

Atvinnulausum fjölgaði í ágúst

ATVINNULEYSI Alls voru 15.217 skráðir atvinnulausir hjá vinnu-
miðlunum í upphafi ágústmánaðar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hefur þú áhyggjur af því að 
Vítisenglar hafi haslað sér völl 
á Íslandi?
Já 81%
Nei 19%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Má starfsemi Alþjóðahúss 
missa sín?

Segðu skoðun þína á visir.is

KÖNNUN Ríflega 91 prósent þeirra 
sem afstöðu tóku í skoðanakönn-
un sem unnin var af Capacent 
Gallup fyrir ASÍ telur stjórnvöld 
þurfa að gera meira til að mæta 
greiðsluvanda heimilanna. 

Aðeins 8,5 prósent þeirra sem 
afstöðu tóku í könnuninni telja 
stjórnvöld hafa gert nóg til að 
mæta vanda heimilanna, að því 
er fram kemur á vef ASÍ.

Af þeim sem sögðust sjálfir 
hafa nýtt sér úrræði sem í boði 
eru sögðu 63 prósent að úrræð-
in hafi ekki dugað til. Þá sögðust 
tæplega 39 prósent hafa áhyggjur 
af fjárhagsstöðu heimila sinna á 
næstu mánuðum.  - bj

Aðgerðir ríkisins fyrir heimilin: 

Níu af tíu segja 
ekki nóg gert

LÖGREGLUMÁL Flestir þeir lög-
reglumenn sem ákváðu að ganga 
úr óeirðadeild lögreglu í síðasta 
mánuði hafa nú gengið til liðs við 
hópinn á ný. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins töldu lögreglumennirn-
ir sig hafa komið óánægju sinni á 
framfæri með því að hætta í mann-
fjöldastjórnunarhópi lögreglu, svo-
kallaðri óeirðadeild. Því myndi 
ekkert frekar vinnast með því að 
halda sig utan við hópinn áfram.

Stefán Eiríksson, lögreglustjóri 
höfuðborgarsvæðisins, segir 
mannfjöldastjórnunarhóp emb-
ættisins fullmannaðan.

Hann segir að sér hafi aldrei 

borist neinar sérstakar upplýsing-
ar um að lögreglumenn vildu ekki 
starfa að mannfjöldastjórnun. Af 
því leiði að hann hafi ekki fengið 

upplýsingar um að þessar aðgerðir 
hafi verið dregnar til baka. 

Mannfjöldastjórnun er eitt af 
verkefnum lögreglu sem allir lög-
reglumenn gætu þurft að sinna. 
Sumir lögreglumenn hafa þó hlot-
ið sérstaka þjálfun til að sinna 
slíkum verkefnum, og hafa fengið 
til þess búnað á borð við hjálma, 
skildi og fleira.

Hluti þeirra lögreglumanna sem 
hlotið hafa slíka þjálfun lítur svo 
á að þar sem þeir hafi fengið að 
velja hvort þeir tækju þátt í starfi 
mannfjöldastjórnunarhópsins sé 
þeim jafnframt frjálst að hætta 
þátttöku í honum sýnist þeim svo.

 - bj

Lögreglumenn sem gengu úr óeirðadeild í mótmælaskyni komnir í hópinn á ný:

Óeirðadeildin fullmönnuð

ÁLAG Mikið mæddi á óeirðadeild lög-
reglunnar í búsáhaldabyltingunni í vetur.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KJÖRKASSINN



Allt þetta fyrir þig ef þú kaupir vörur frá ESTÉE LAUDER fyrir 4.900 kr. 
eða meira í snyrtivörudeildum Hagkaups dagana 3. – 9. september.

GJÖFIN INNIHELDUR:
Eye Makeup Remover 30ml – augnfarðahreinsi
DayWear Plus 15ml – dagkrem
Eyeshadow quad – box með fjórum augnskuggum
Pure Color Lipstick – litur, 
Projectionist Mascara – litur, svartur
Artist Eyepensil – litur, svartur
Greiðu og spegil
Fallega snyrtibuddu
Verðgildi kr. 17.482.-
*meðan birgðir endast.

Nýtt. Advanced Night Repair 
    Synchronized Recovery Complex 

Á grundvelli tímamótarannsókna á genum þeim er stjórna lífsklukku okkar og því mikilvæga 
hlutverki sem þau gegna í viðgerðum á erfða-efni húðarinnar (DNA), hefur Estée Lauder nú 
framleitt einhverja áhrifamestu öldrunarvörn sem fram hefur komið fyrir húðina.

Notaðu þessa frábæru vöru á hverjum degi til að stuðla að samfellu í viðgerð á ummerkjum 
fyrri skemmda sem orðið hafa vegna mikils umhverfisáreitis - útfjólublárra geisla, reyks, 
mengunar, jafnvel tilfinningastreitu. Líttu á þetta sem "tryggingu" fyrir húð sem virðist yngri 
og við betri heilsu dag eftir dag.

ALVÖRU FULLYRÐINGAR STUDDAR ALVÖRU VÍSINDUM 

Leitaðu uppi www.esteelauder.com á Vefnum til að fræðast betur 
um þessa frábæru nýjung sem húð þín ætti ekki að vera án.  

ER Í RAUN OG VERU HÆGT AÐ GERA VIÐ DNA-SKEMMDIR?
VÍSINDAMENN OKKAR TELJA SVO VERA
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1 Hver er saksóknari efna-
hagsbrotadeildar ríkislögreglu-
stjóra?

2 Hversu mikið fé missti sjóður 
hjartveikra barna í Landsbank-
anum?

3 Hver verður formaður dóm-
nefndar Alþjóðlegu kvikmynda-
hátíðarinnar?

SJÁ SVÖR Á SÍÐU 38

IdeaPad U350 er betri hugmynd og kostar aðeins frá154.900 kr.
Kíktu inn á betrihugmynd.is og sjáðu um hvað málið snýst

Sölustaðir

EFNAHAGSMÁL Eini góði kosturinn 
sem Ísland hefur um að velja til 
að koma á stöðugleika í efnahags-
lífinu hér á landi í framtíðinni 
er að ganga í Evrópusambandið 
(ESB) og taka upp evruna.

Þetta er ein af niðurstöðum 
nýrrar efnahagsskýrslu Efna-
hags- og framfarastofnunarinn-
ar (OECD) sem kynnt var í fjár-
málaráðuneytinu í gær. 

„Til lengri tíma litið verður 
staða Íslands best innan Evrópu-
sambandsins,“ segir Robert Ford, 
aðstoðarsviðsstjóri landrann-
sókna á hagfræðideild OECD.

Hann segir Ísland hafa þrjá 
kosti til að koma á stöðugleika. 
Sísti kosturinn sé að taka upp 
fastgengisstefnu á ný, sem OECD 
telji óráðlegt. Besti kosturinn sé 
að Ísland gangi í ESB og stefni að 
því að taka upp evruna.

Sé hvorugt af þessu talið fýsi-
legt gæti eina lausnin verið sú að 
halda áfram með fljótandi gengi 
krónu og verðbólgumarkmið, eins 
og reynd hafa verið hér á landi 
frá árinu 2001, sagði Ford. Þá 
leið verði hvort eð er að fara þar 
til Ísland fái að taka upp evruna. 
Einhliða upptaka annars gjald-
miðils sé hins vegar alls ekki 
fýsileg.

Spurður hvort hann telji það 
hlutverk OECD að taka afstöðu í 
pólitísku hitamáli á borð við ESB-
aðild sagði Ford: 

„Spurningin um ESB-aðild er 
í megindráttum pólitísk, en ekki 
þó eingöngu. Við viljum gefa sem 
bestar ráðleggingar um hvernig 
megi bæta efnahag landsins, án 
þess að blanda okkur beint í pól-
itískar umræður. En við skiljum 
pólitísku vandkvæðin við þetta 

mál, og þegar allt kemur til alls 
geta þau orðið efnahagslegum 
forsendum sterkari.“

Nauðsynlegt er að viðhalda 
gjaldeyrishöftum og háum stýri-
vöxtum Seðlabankans eins og 
staðan er, til að gengi krónunn-
ar hrynji ekki frekar, segir Ford. 
Ólíklegt sé að hækka þurfi stýri-
vexti, þótt ekki sé hægt að útiloka 
það.

Hvorki gjaldeyrishöft né háir 
stýrivextir eru heppilegir til 
langframa, að mati OECD. Aflétta 
ætti höftunum og lækka vextina 
um leið og hægt er að gera það 
á öruggan hátt, sagði Ford. Erfitt 
sé að tímasetja það nákvæmlega, 
en mögulega geti verið eitt til tvö 
ár í það.

Í skýrslu OECD er einnig fjall-
að um ástæður bankahrunsins. 
David Carey, hagfræðingur á 
sviði landrannsókna á hagfræði-
deild OECD, segir að í grundvall-
aratriðum hafi íslenskir bankar 
verið of áhættusæknir og of stór-
ir.  

Líklega voru bankarnir þegar 
orðnir svo stórir árið 2005 að 
ómögulegt hefði verið fyrir ríkið 
að koma þeim til bjargar, sagði 
Carey. Þá hafi lánveitingar úr 
bönkunum til tengdra aðila aukið 
enn á vandann, sem og flókin 
eignatengsl, sem hafi gert eftir-
litsstofnunum erfitt fyrir með að 
hafa eftirlit með bankanum.

Ford segir íslensk stjórnvöld 
meðvituð um þær aðgerðir sem 
grípa þurfi til. Augljóslega þurfi  
að hækka skatta, til dæmis með 
því að láta skattalækkanir undan-
farinna ára ganga til baka. Einnig 
verði að skera niður ríkisútgjöld.  
 brjann@frettabladid.is

ESB og evra besti kosturinn 
að mati sérfræðinga OECD
Stærð íslensku bankanna, lánveitingar til tengdra aðila og flókin eignatengsl gerðu þá veika fyrir í alþjóð-
legri kreppu, segir sérfræðingur OECD. Halda þarf gjaldeyrishöftum og háum stýrivöxtum enn um sinn.

NIÐURSTÖÐUR KYNNTAR Fulltrúar OECD, David Carey (til hægri) og Robert Ford, 
kynntu helstu niðurstöður nýrrar skýrslu OECD um efnahagsmál Íslands á fundi 
með Steingrími J. Sigfússyni fjármálaráðherra í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Skera mætti niður útgjöld ríkisins 
til menntamála og heilbrigðismála 
án þess að skerða gæði þjónustu 
við námsmenn og sjúka nema 
óverulega. Þetta er meðal þess sem 
fram kemur í nýrri skýrslu OECD um 
íslensk efnahagsmál. 

„Í uppsveiflunni þöndust ýmsir 
hlutar ríkisútgjaldanna út,“ segir 
Robert Ford, aðstoðarsviðsstjóri 
hjá OECD. Dæmi um það séu 

mennta- og heilbrigðiskerfið, þar 
sem kostnaður hafi aukist án þess 
að þjónusta hafi batnað í samræmi 
við útgjöldin.

Til dæmis sé íslenska mennta-
kerfið ómarkvisst og of dýrt. Of 
margir kennarar séu hér á landi 
miðað við fjölda nemenda, og það 
skili einfaldlega ekki mælanlegum 
árangri í samræmi við kostnaðinn 
sem af því hljótist. 

MÖGULEGT AÐ SKERA ÁN SKERÐINGAR

SAMGÖNGUR Rúmlega 1,2 milljón-
ir farþega fóru um Keflavíkur-
flugvöll á fyrstu átta mánuðum 
ársins. Það er 19,4 prósenta fækk-
un samanborið við sama tímabil í 
fyrra þegar tæplega 1,5 milljónir 
áttu leið um völlinn, samkvæmt 
samantekt Ferðamálastofu. 

Farþegum í ágústmánuði fækk-
aði um 6,2 prósent samanborið 
við ágúst á síðasta ári. Þeir voru 
um 246 þúsund í nýliðnum ágúst, 
en tæplega 272 þúsund í fyrra.

Fækkunin í ágúst er því minni 
en búast mátti við, auk þess sem 
áætla má að Íslendingar ferðist 
almennt minna en á síðasta ári, 
segir á vef Ferðamálastofu. - bj

Flugfarþegar um Keflavík:

Um fjórðungs-
fækkun á árinu

FÆKKUN Farþegum sem leið áttu um 
Keflavíkurflugvöll í ágúst fækkaði hlut-
fallslega minna en aðra mánuði ársins.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Karlmaður, grímuklæddur og með 
barefli, var handtekinn við verslun-
armiðstöð á höfuðborgarsvæðinu 
í fyrrakvöld. Hann ætlaði að ræna 
peningum úr verslun sem þar er. 
Óeinkennisklæddir lögreglumenn 
voru þar og handtóku hann.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Ránstilraunin mistókst

KÍNA, AP Tugir þúsunda ungra 
manna og kvenna hafa bæst í lög-
regluliðið í Kína. Tilefnið er sextíu 
ára afmæli kommúnistastjórnar-
innar, sem komst til valda í byrjun 
október árið 1949.

Stjórnvöld þora ekki annað en 
efla öryggisráðstafanir til muna. 
Meðal annars sjá nokkur þúsund 
vopnaðra manna úr úrvalssveitum 
lögreglunnar um öryggisgæslu á 
þjóðhátíðardeginum 1. október.

Hert öryggisgæsla verður einn-
ig í Tíbet og Xinjiang, þar sem 
óánægja ríkir með yfirráð Kín-
verja. Einnig verður hert örygg-
isgæsla í fjármálaborginni Sjang-
hæ.

Öryggissveitir lögreglunnar 
voru stofnaðar árið 1983. Þær eru 
vopnaðar og hafa það hlutverk að 
grípa inn í þegar verkefnin reyn-
ast almennum lögregluþjónum 
ofviða.

Undanfarin tvö ár hafa þessar 
vopnuðu lögreglusveitir haft nóg 
að gera bæði í Tíbet og í Xinjiang, 
þar sem óánægja íbúa hefur brot-
ist út í mótmælum og óeirðum. Í 
tilefni af afmælinu hefur flokkur-
inn einnig látið gera bíómynd um 
upphaf kommúnistastjórnarinnar, 
þar sem margir þekktustu leikar-
ar Kína eru í áberandi hlutverkum, 
þar á meðal hasarmyndahetjurnar 
Jackie Chan og Jet Li. - gb

FJÖLGAÐ Í ÚRVALSSVEITUM Tugir 
þúsunda manna hafa gengið til liðs við 
lögregluna í Kína á síðustu vikum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Öryggisráðstafanir vegna sextugsafmælis kommúnistastjórnarinnar í Kína:

Lögreglan flæðir um götur
LÖGREGLUMÁL Þrjú fíkniefnamál 
komu til kasta lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu í fyrradag.

Síðdegis fannst amfetamín 
við húsleit í íbúð tvítugs pilts í 
Árbænum. Um níuleytið í fyrra-
kvöld stöðvaði lögreglan för átján 
ára ökumanns í Kópavogi. Hann 
var undir áhrifum fíkniefna og 
reyndist einnig vera með marijú-
ana í fórum sínum. Með honum 
í bílnum voru fjórir aðrir piltar 
á aldrinum 15 til 17 ára. Nokkru 
síðar stöðvaði lögreglan bíl í 
Hlíðunum. Farþegi í honum, karl-
maður á fertugsaldri, var með 
amfetamín í fórum sínum.

 - jss

Þrjú fíkniefnamál:

Með amfetamín 
og marijúana

VEISTU SVARIÐ?
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DANMÖRK, AP Hópur íraskra flótta-
manna var sendur heim til Íraks 
frá Danmörku í gær, þrátt fyrir að 
óvissa ríkti um örlög þeirra þar. 
Írakarnir voru handteknir fyrir 
þremur vikum í Brorsons-kirkju 
í Kaupmannahöfn, þar sem þeir 
höfðu leitað hælis.

Alls voru 22 Írakar sendir heim 
í gær; 21 karl og ein kona. Samtals 
höfðu um sjötíu flóttamenn frá 
Írak dvalist í kirkjunni um þriggja 
mánaða skeið, en meirihluta þeirra 
tókst að komast hjá handtöku.

Meðal þeirra sem lögregl-
an hafði ekki hendur í hári á var 
ungur maður, Ali Nayef, sem á 
barn hér á landi með íslenskri 
konu. Fyrir tilviljun var hann ekki 
staddur í kirkjunni þegar lögregl-
an gerði áhlaup. Hann hefur verið 
í felum síðan.

Hópurinn fór um borð í flugvél í 
Óðinsvéum beina leið til Bagdad.

Írösku flóttamönnunum hafði 
verið neitað um hæli í Danmörku, 
en hafði engu að síður ekki verið 
vísað úr landi vegna óvissunn-
ar sem beið þeirra í Írak. Í vor 
gerðu síðan dönsk og írösk stjórn-
völd samning, sem gerði dönsku 
stjórninni kleift að senda til Íraks 
þá hælisleitendur sem ekki höfðu 
fengið dvalarleyfi í Danmörku. 
Eftir það leituðu flóttamennirnir 
hælis í kirkjunni og vonuðust til 
að fá að vera þar í friði.

Hinn 13. ágúst réðst lögreglan 
síðan inn í kirkjuna og handtók 
alla íraska flóttamenn sem þar 
fundust. Þessi aðgerð lögregl-

unnar vakti hörð viðbrögð í Dan-
mörku. Strax sama daginn komu 
tólf þúsund manns saman í Kaup-
mannahöfn til að mótmæla brott-
sendingu flóttamannanna. Lög-
reglan var sökuð um hörku.

„Það er gjörsamlega ómann-
legt að senda fólk heim þar sem 
óvissan ein bíður þess,“ sagði 
Rosa Lund, hjá samtökum sem 
hafa veitt írösku hælisleitendun-
um aðstoð.

Dönsk stjórnvöld segjast hins 
vegar hafa farið rétt að öllu. Birt-
he Rønn Hornbech, ráðherra inn-
flytjendamála, segir að þessum 

hópi Íraka hafi verið neitað um 
hæli vegna þess að þeir sæti ekki 
persónulegum ofsóknum í Írak. 
Hún hvetur þá úr hópnum sem 
enn eru í Danmörku til þess að 
fara úr landi.

Lög um innflytjendur voru hert 
mjög í Danmörku árið 2002. Síðan 
þá er engum veitt hæli nema 
vera viðurkenndur flóttamað-
ur samkvæmt Genfarsáttmála 
um flóttamenn, þar sem segir að 
flóttamenn teljist þeir sem sæti 
ofsóknum í heimalandi sínu vegna 
kynþáttar, trúar eða stjórnmála-
skoðana. gudsteinn@frettabladid.is

Hælisleitendurnir 
farnir til Bagdad
Hælisleitendurnir frá Írak, sem handteknir voru í kirkju í Kaupmannahöfn 
í síðasta mánuði, voru í gær sendir með flugvél til Íraks. Óvissa er um örlög 
þeirra í heimalandinu, en dönsk stjórnvöld segjast hafa farið rétt að öllu.

LÖGREGLAN Í BRORSONS-KIRKJU Aðgerðir lögreglunnar 13. ágúst síðastliðinn vöktu 
hörð viðbrögð í Danmörku. NORDICPHOTOS/AFP

MÆÐGIN Í DÝRAGARÐI Apamóðir tínir 
lýs af skotti sonar síns í dýragarði í 
Freiburg í Þýskalandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SAMFÉLAGSMÁL Nokkrir ungir 
menn sem standa að baki vef-
síðunni 24tindar.com afhentu í 
gær Styrktarfélagi krabbameins-
sjúkra barna 109.000 krónur sem 
þeir söfnuðu í sumar. 

Fénu söfnuðu mennirnir með 
áheitum, en þeir gengu Glerár-
dalshringinn 24x24, sem er stór 
og umfangsmikill fjallgönguvið-
burður sem genginn er árlega 
í júlí. Strákarnir í 24 tindum 
höfðu ekki gengið á fjöll fyrr en í 
febrúar á þessu ári. Þeir eru því 
ánægðir með árangurinn, og ekki 
síður með að geta látið gott af sér 
leiða. - kg

Gengu 24 tinda:

Styrktu krabba-
meinssjúk börn

SÖFNUN Jóhanna Valgeirsdóttir hjá 
Styrktarfélagi krabbameinssjúkra barna 
tók við styrknum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

NEYTENDUR Fyrirtækið Creditinfo 
hefur breytt skráningarferli sínu 
á þann veg að innköllun vegna 
nauðasamninga til greiðsluaðlög-
unar verður ekki lengur skráð á 
vanskilaskrá.

„Upplýsingar á innköllunum 
vegna greiðsluaðlögunar verða 
ekki skráðar á vanskilaskrá 
Creditinfo enda flokkast slík mál 
undir að vera upplýsingar um 
„opinberar gjörðir“,“ segir fram-
kvæmdastjórinn Rakel Sveins-
dóttir í tilkynningu. Tiltekn-
ar upplýsingar munu hér eftir 
birtast undir kaflanum „Sérstök 
úrræði“ í skráningarkerfi Credit-
info. Tilgangur slíkra innkallana, 
sem birtar eru í Lögbirtingar-
blaðinu í formi auglýsingar, er að 
upplýsa kröfuhafa um að senda 
beri inn kröfulýsingar innan til-
tekins frests.  - sh

Creditinfo breytir skráningu:

Fólk í greiðslu-
aðlögun ekki á 
vanskilaskrá

SAMGÖNGUMÁL Ný brú yfir Mjóa-
fjörð í Ísafjarðardjúpi verður 
vígð í dag. Það er Kristján Möll-
er samgönguráðherra sem mun 
vígja brúna. 

Lengi hefur verið beðið eftir 
brúnni, sem er 130 metra löng 
stálbrú. Upprunalega átti verkinu 
að vera lokið í byrjun nóvember 
í fyrra. 

Samgöngubót á Vestfjörðum: 

Brú yfir Mjóa-
fjörð vígð í dag
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Húsfylli af kræsingum, bókum og græjum,
og glæsileg föt handa skvísum og gæjum. 

Komdu í heimsókn

á

3.-6. september 09

SAMFÉLAGSMÁL Árleg styrktar-
ganga til styrktar rannsóknum 
á brjóstakrabbameini, Göngum 
saman, verður haldin næsta sunnu-
dag. Gengið verður á sjö stöðum á 
landinu; Reykjavík, Ísafirði, Akur-
eyri, Mývatnssveit, Egilsstöðum, 
Höfn og Vestmannaeyjum. Þátt-
taka kostar 3.000 krónur og renna 
göngugjöldin óskipt í styrktarsjóð 
félagsins. Öll vinna við undirbún-
ing og framkvæmd er unnin af 
sjálfboðaliðum.

Göngum saman á rætur að rekja 
til grasrótarstarfs 22 kvenna sem 
tóku þátt í Avon-göngu í New York 
í október 2007 en þar er gengið til 
fjáröflunar fyrir rannsóknir og 

meðferð á brjóstakrabbameini.
Nánari upplýsingar er að finna á 
www.gongumsaman.is. - sbt

Göngum saman næstu helgi:

Gengið á sjö stöðum

GÖNGUM SAMAN Margir tóku þátt í 
styrktargöngunni í fyrra.

MENNTUN Svipað margir starfs-
menn voru í framhaldsskólum 
í fyrra og árið á undan, eða um 
2.600 kennarar. Konur eru fleiri 
en karlar meðal starfsmanna 
skólanna, eða 58,3 prósent. Þetta 
kemur fram á vef Hagstofu 
Íslands.

Þrátt fyrir að konur séu fleiri 
innan skólanna, eru þær í færri 
stöðugildum. Karlar vinna því 
fremur yfirvinnu en konur, sem 
eru frekar í hlutastörfum. Í nóv-
ember 2008 höfðu nærri 80 pró-
sent kennara kennsluréttindi. 
Fleiri kennarar með réttindi voru 
á landsbyggðinni, 78,7 prósent á 
móti 77,9 á höfuðborgarsvæðinu. 
Lengi vel var þetta hlutfall öfugt, 
en það snérist við árið 2006 og 
hefur haldist þannig síðan.

 - kóp

Hagstofan birtir tölur um fjölda starfsmanna:

Fleiri konur kenna 
í framhaldsskólum

SKÓLASTARF Fleiri konur vinna við fram-
haldsskóla landsins en karlar, en í færri 
stöðugildum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Aseta ehf.   I   Tunguhálsi 19   I   110 Reykjavík   I   Sími 533 1600 I   aseta@aseta.is

Lagerhreinsun á 
DANA innihurðum

Allt á að seljast 
með 70% afslætti

Baðþiljur 2,98 m2 platan á  kr 2.920,-

Salan  verður að Stakkahrauni 1 
Hafnarfirði dagana  3. - 11. september

Opnað kl. 13   3. sept. síðan opið kl. 10-18.

AUKAÁRSFUNDUR ÍSLENSKA 
LÍFEYRISSJÓÐSINS
Mánudaginn 28. september 2009, kl. 17.00. 
Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík.

DAGSKRÁ:

Skýrsla umsjónaraðila

Kosning stjórnar

Breytingar á samþykktum

Önnur mál

Upplýsingar um fundinn og tillögur að breytingum á samþykktum má nálgast á heima-
síðu sjóðsins, www.islif.is, og í næsta útibúi Landsbankans.

Tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins eða ályktunum berist til umsjónaraðila 
sjóðsins, Láru V. Júlíusdóttur hrl., Borgarlögmenn, Suðurlandsbraut 6, 108 Reykjavík.

Sjóðfélagar, mætum á fundinn og tökum virkan þátt 
í að móta framtíð Íslenska lífeyrissjóðsins.

hagur heimilanna

Útgjöldin
>Verð á 0,7 lítra flösku af íslensku brennivíni í ágúst ár hvert.

 HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS

Nú gilda reglur sem gera 
verslunum skylt að merkja 
grænmeti með uppruna-
landi. Verslanir ættu að 
vera farnar að merkja síðar 
í mánuðinum. Spurning um 
virðingu fyrir viðskiptavin-
um, segir formaður Neyt-
endasamtaka.

Verslunum er nú skylt að merkja 
fjölmörg fersk matvæli  með upp-
runalandi þeirra.

Neytendur eiga að geta séð hvort 
varan er framleidd í Portúgal eða 
Pakistan, „með sýnilegum hætti, 
þar sem varan liggur frammi“. 
Svo segir í reglugerð sem tók gildi í 
gær. Hér eftir fremja verslanir lög-
brot ef vörur eins og tómatar, ýmis 
laukur, margs konar kál, svepp-
ir, paprikur og kúrbítur og margt 
fleira er ekki merkt upprunalandi.

Fréttablaðið fór á þriðjudag, 
daginn sem reglurnar tóku gildi, 
í verslanir Krónunnar og Bónuss 
vestur í bæ til að sjá hvort þessu 
væri fylgt eftir. Svo var ekki í 

öllum tilfellum. Upprunamerking-
ar var helst að finna á íslenskum 
vörum og vörum sem eru formerkt-
ar erlendis. Fersk matvæli í lausu 
reyndust sjaldan merkt greini-
lega.

Andrés Magnússon, formaður 
Samtaka verslunar og þjónustu, 
skýrir þetta með því að verslan-
ir megi klára þær vörur sem hún 
á til á lager. Smásalar þurfa því 
ekki að fara eftir reglunum fyrr en 
þeir taka inn vörur sem eru tollaf-
greiddar eftir 1. september.

Eftir það bera verslanir ábyrgð á 
merkingu grænmetis í lausu.

Jóhannes Gunnarsson, formaður 
Neytendasamtakanna, segir þetta 

HVAÐAN KOMA ÞESSAR? Ómerktar paprikur eru til sölu, bæði hjá Bónus og Krónunni.  

LAUKUR FRÁ LÍBANON? KÁL FRÁ KÍNA?

JÓHANNES 
GUNNARSSON

ANDRÉS 
MAGNÚSSON

Verslanir verða 
að merkja 
grænmetið
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Það sem námsmenn hugsa 
- eða þannig
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Kaupþing námsmenn - 
þegar námið skiptir höfuðmáli

Kaupþings námsmenn eru hugsandi 
verur en þeir vilja líka spara og fá því: 

- Afslátt af ýmsum vörum
- Ódýrt í bíó
- Bensín fyrir minna
- Pizzur á lægra verði
- 1.500 kr. endurgreiðslu 
  nemendafélagsgjalda ef þeir eru í háskóla
- Yfirdráttarlán á hagstæðum kjörum

Þú lærir um samstarfsfyrirtækin á kaupþing.is
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■ Sendið 
umboðsmanni 

neytenda 
ábendingar eða 

sparnaðarráð 
á neytendur@
frettabladid.is

DR. GUNNI 
neytendur@

frettabladid.is

Þegar Kristrún Heiða Hauksdóttir 
er ekki að þurrka af með gömlum 
sokkabuxum eða búa til sinn eigin 

stíflueyði úr grófu 
salti og matarsóda, 
liðkar hún stundum 
stirða rennilása með 
blýantsblýi. Fari svo illa 
að hún bíi út veggina 
í leiðinni á hún ráð 
við því. „Tannkrem er 

afar hentugt til að þrífa blýantsstrik 
af veggjum. Ef tannkremið klárast er 
hægt að bursta tennurnar úr krömd-
um jarðarberjum. Þau hreinsa tenn-
urnar vel og eru miklu bragðbetri.

GÓÐ HÚSRÁÐ
KRAMIN JARÐARBER ERU 
GOTT TANNKREM
■ Kristrún Heiða Hauksdóttir, mark-
aðsfulltrúi Forlagsins, er hafsjór af 
fróðleik um góð húsráð. Prenthylki í tölvuprentara voru dýr 

áður en kreppan skall á, en verðið nú 
er hreinlega orðið ógnvænlegt. Í Canon 
Pixma IP4000 prentaranum mínum eru 
fimm hylki og ekkert grín að fylla á 
allan þann pakka. Nú er prentarinn far-
inn að pípa yfir því að stóra svarta hylk-
ið sé búið svo ég gerði smá könnun. Það 
borgar sig greinilega að athuga þessi 
mál fyrirfram því verð er mjög misjafnt.

Canon 3e – „stóra svarta“:
Griffill: 1.860 kr.
A4: 2.489 kr.
Office 1: 2.490 kr.
Bóksala stúdenta: 2.645 kr.
Eymundsson: 2.670 kr.
Úlfarsfell: 3.990 kr

Þetta eru verð á orginal prenthylkjum 
og eins og sjá má borgar sig að athuga 
verð á sem flestum stöðum því mun-
urinn er meira en 100 prósent. Svo er 
annar kostur í stöðunni, sá að kaupa 
samhæfða vöru, en ekki „rétt“ merki. Í 
byrjun ágúst tók til starfa netverslun-
in prentvorur.is. Ég hringdi og spurð-
ist fyrir um hylkið mitt. Sá sem svaraði 
staðhæfði að sín vara væri fyllilega jafn 
góð og „rétt“ merki. „Við fáum bara einn 
séns til að sanna okkur svo þetta verður 
að vera í lagi,“ sagði hann og bætti við 
að sínar vörur kæmu frá Þýskalandi. 
Hylkið sem mig vantar kostar 1.006 kr. 
með sendingarkostnaði og er á leiðinni 
til mín í pósti. Ég læt ykkur vita ef þetta 
er eitthvert drasl.

aðeins fyrsta skrefið af mörgum. 
Neytendur vilji að uppruni allra 
vara komi skýrt fram.

„Heilbrigðisfulltrúar eiga að 
líta eftir þessu og Matvælastofnun 
hefur yfirumsjón með starfi þeirra. 
Við ætlumst til að þessir aðilar 
fylgi þessu eftir,“ segir Jóhannes 
Gunnarsson, formaður Neytenda-
samtakanna.

Um leið ættu verslanir að „sjá 
sóma sinn í að upplýsa viðskipta-
vini. Það er spurning um virðingu 
fyrir viðskiptavinum,“ segir hann.

Það skipti marga neytendur máli 
hvaðan varan kemur, sumir vilji til 
dæmis sniðganga vörur frá Ísrael 
af pólitískum ástæðum.

„Það er líka mjög mismunandi 
eftir löndum hversu mikil eitur-
efni eru notuð við framleiðsluna,“ 
segir Jóhannes. Fólk þurfi að hafa 
þessar upplýsingar til að geta valið 
á upplýstan hátt.

Andrés Magnússon bendir á 
að allar aukakröfur til verslun-
armanna hafi kostnað í för með 
sér. Þessar reglur virðist fyrst og 
fremst gerðar til að vernda inn-
lenda framleiðslu enn meira.

   klemens@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÍSLENSKT SELLERÍ Margar merktu vör-
urnar eru íslenskar.

Neytendur: Mikil verðmunur er á prenthylkjum í tölvuprentara en …

Prenthylkin geta verið ódýr

PRENTHYLKI Gríðarlegur verðmunur getur verið á 
prenthylkjum.



úr
 kjötborði

úr
 kjötborði

úr
 kjötborði

Skólaostur
20%

afsláttur

198,kr.
Létt og laggott 400g

498,kr.
Axa Musli m/súkkulaði

899,kr.
Cheerios 992g

198,kr./pk.

Samsölu Beyglur
598,kr.

River Hrísgrjón 2,5kg

1.798,kr.
Prins Pólo XXL 28x52g

1.498,kr./kg

Lambalærisneiðar

verð áður 1.798,-/kg

898,kr./kg

Svínahnakki úrb.

verð áður 1.498,-/kg

479,kr./kg

Verkuð svið

verð áður 684,-/kg

398,kr./kg

Svínabógur

verð áður 698,-/kg

940,kr./kg

FK Bayonneskinka

verð áður 1.175,-/kg

190,kr./stk.

Skólabjúgu 290g

verð áður 238,-/stk.

569,kr./kg

Kjúklingaleggir

verð áður 949,-/kg

569,kr./kg

Kjúklingalæri

verð áður 949,-/kg

398,kr./pk.

Hamborgarar 
80g 4 stk. m/brauði

verð áður 548,-/pk.

399,kr./stk.

Krakkabúðingur 
635g

verð áður 622,-/stk.

Búbót   
3.  - 5. september



649,kr.
Kelloggs Kornfleks 750g

1.498,kr./pk.

Ariel Regular/Color 
2,24 kg

20%
afsláttur

798,kr.
Kelloggs Special K 750g

379,kr.
Camembert 150g

538,kr.
Gull Ostur 250g

586,kr.
Stóri Dímon 250g

219,kr./kg

Gala epli

129,kr./kg

Jónagold

129,kr./kg

Gul epli

999,kr.
Andrex WC hvítur

398,kr.
Head&Shoulders 200ml

179,kr.
FK brauð 770g

299,kr.
Knorr Aspassúpa

329,kr.
Knorr tilbúnar sósur

389,kr.
Knorr tilbúnar súpur

529,kr./kg

Saltað folaldakjöt

verð áður 841,-/kg

529,kr./kg

Reykt folaldakjöt

verð áður 841,-/kg
998,kr./kg

Nautahakk 1.fl. 
2,5 kg í pk.

verð áður 1.298,-/kg

611,kr./kg

Reykt medisterpylsa

verð áður 814,-/kg

298,kr./pk.

Íslenskar kartöflur
Litlar - 2,5 kg

Opið mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00, fimmtudaga 09:00 - 18:30, föstudaga 09:00 - 19:00 og laugardaga 10:00 - 16:00, lokað sunnudag

þegar mikið 
stendur til

Tilboð gilda til laugardagsins 5. september
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is 
MENNING: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is VIÐSKIPTARITSTJÓRI: Óli Kr. Ármannsson olikr@markadurinn.is HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is 

og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is ÍÞRÓTTIR: Henry Birgir Gunnarsson henry@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Hann er frægastur fyrir 
tvennt: konurnar, sem hann 

ber á höndum sér og býður 
gjarnan með sér til Acapulco í 
Mexíkó og á frönsku Rívíeruna 
og víðar, nema hann sé nýhættur 
því, og sólbrúnt hörundið, sem 
minnir helzt á húðina á Valbirni 
Þorlákssyni stangarstökkvara 
að loknu löngu sumri. Nema nú 
ætla ég að vísu ekki að minn-
azt Valbjarnar, sem háði marga 
tugþrautina á Melavellinum í 
gamla daga við erfiðar aðstæður, 
sló Íslandsmet eins og mýflug-
ur (stökk fjóra og fimmtíu 1960 
eins og að drekka vatn) og lá í 
sólbaði á milli, brúnastur allra 
Íslendinga. Nei, nú er komin 
röðin að kvikmyndaleikaranum 
og kyntröllinu George Hamilton. 
Ég rakst á hann í New York ekki 
alls fyrir löngu. Þú varst eins og 
næpa við hliðina á honum, sagði 
konan mín. 

Marylin, Liz … 
Og konurnar hans, maður lif-
andi: kvennalistinn er eins og 
Hver er konan? – svo langur er 
hann, litríkur og leiftrandi eins 
og hann lýsir honum í sjálfsævi-
sögu sinni. Þar er Marilyn Mon-
roe. Georgie sá hálfpartinn eftir 
að hafa ekki verið til taks, þegar 
hún skildi við Joe DiMaggio, 
hornaboltaleikarann, og gift-
ist leikskáldinu Arthur Miller. 
Marilyn var háfleyg í samræð-
um, eins og Miller lýsir henni 
líka svo fallega í sjálfsævisögu 
sinni, og vildi helzt ekki tala um 
annað við Georgie en bókmennt-
ir og mannfræði, og Georgie 
hafði ekki roð við henni. Ein-
föld ljóska? Það var nú eitthvað 
annað, segir Georgie. Hann talar 
vel og virðulega um næstum 
alla vini sína nema Evel Knie-
vel, torfærufíkilinn, sem gekk 
með hækjur eftir vinnuslys, var 

síðan kærður fyrir barsmíð-
ar, skaut sér undan dómi með 
þeim rökum, að hann hefði ekki 
getað misþyrmt meintu fórnar-
lambi eins og hann væri á sig 
kominn, þótt hann vildi, með 
hækjur, vann málið og lúbarði 
síðan gömlu konuna aftur í lyft-
unni niður úr dómsalnum, svo að 
báðar hækjurnar brotnuðu. 

Georgie fór víða með Elísa-
betu Taylor, nema hún var 
óstundvís með afbrigðum og 
lét iðulega bíða eftir sér tím-
unum saman, og gilti þá engu, 
hversu margir biðu, hún var svo 
lengi að mála sig. Hún hóf fer-
ilinn sem barnastjarna og var 
til málamynda sett í hraðskóla í 
Hollywood og lærði samt aldrei 
almennilega að skrifa á sama 
hraða og aðrir. Einhverju sinni 
þurfti hún að skrifa stutta orð-
sendingu til að þakka fyrir blóm, 
tvær setningar, og hún var leng-
ur að því en að mála sig. Þá lá 
við sjálft, að Georgie missti þol-
inmæðina, þetta var á Dorcest-
erhótelinu í London, í brúðar-
svítunni, þar sem Liz og Richard 
Burton höfðu áður þeytt þung-
um húsgögnum hvort í annað, en 
þó aldrei út um gluggana, og er 
Georgie þó allra manna prúðast-
ur og þolinmóðastur. Hann er 
kurteisin sjálf, suðurríkjaséntil-
maður af gamla skólanum, sem 
aldrei dettur eða drýpur af. 

… og Lynda Bird
Hann var í vinfengi við Lyndu 
Bird, eldri dóttur Johnsons 
Bandaríkjaforseta, og marg-
ir bjuggust við því líkt og hann 
sjálfur, að hann yrði tengdason-
ur LBJ, sem kallaði hann ævin-
lega Georgie. Af þeim ráðahag 
gat þó ekki orðið, því að andstæð-
ingar Johnsons grófu það upp, að 
Georgie hafði fengið undanþágu 
frá herþjónustu í Víetnam til að 
geta framfleytt þurfandi móður 
sinni og systkinum, móðirin hafði 
verið fjórgift, og annar bróðir 
hans, Bill, var samkynhneigð-
ur, og á slíkt var ekki hættandi, 
sagði Johnson, mannréttinda-
frömuðurinn, við Georgie. Lynda 
Bird giftist heldur Virgínumann-
inum Charles Robb, sem hafði 
gegnt herþjónustu í Víetnam og 
varð síðar ríkisstjóri og öldunga-
deildarþingmaður, einn með 
öllu. Georgie var hrókur alls 
fagnaðar í brúðkaupinu í Hvíta 
húsinu 1967, þótt hann kæmist 
ekki að því sinni upp að altar-
inu. Hann var einnig í innilegu 
vinfengi við Ímeldu Marcos og 
þau hjónin bæði, hana og Ferdin-
and forseta Filippseyja, og ætl-
aði að gera kvikmynd um þau, en 
hann fékk engan framleiðanda 
til að gera myndina, svo að hún 
sigldi í strand. Og svo var það 
Britt Ekland, sænska kynbomb-
an, hún var þá nýskilin við Peter 
Sellers: tvær vikur í himnaríki, 
segir Georgie – og bókin er rétt 
að byrja. 

Bókin heitir Don‘t mind if I 
do, sem útleggst Gjarnan, en það 
sagði Lynda Bird, þegar Georg-
ie bauð henni til Acapulco eða 
bað hana að giftast sér, man ekki 
hvort var. Hann hefur leikið í 50 
kvikmyndum, þar á meðal The 
Godfather Part III (1990) eftir 
Francis Coppola og Hollywood 
Endings (2002) eftir Woody Allen. 

Við Georgie 

Í DAG |
ÞORVALDUR GYLFASON

Hið ljúfa líf

UMRÆÐAN
Dofri Hermannsson 
skrifar um borgarmál

Á fundi borgarstjórnar 
í fyrradag var tillaga 

Samfylkingar um frístunda-
strætó í Grafarvogi sam-
þykkt einróma. Þetta er 
mikið hagsmunamál fyrir 
íbúa en í þessu stóra og 
barnmarga hverfi má ætla 
að í hverri viku séu um 15.000 ferðir farnar vegna 
frístundastarfs.

Þetta kostar foreldra bæði mikinn tíma og pen-
inga en ef miðað er við forsendur ríkisskattstjóra, 
92 kr/km, kemur í ljós að heildarkostnaður foreldra 
af skutlinu er rúmlega 33 milljónir á mánuði. Ef 
reiknað er með að hver ferð taki um 20 mínútur að 
meðaltali sést að auk þess fara í hverjum mánuði 
um 20.000 klukkustundir af tíma foreldra í skutlið.

Til að spara um eina og hálfa milljón á mánuði 
voru hverfisleiðirnar í Grafarvogi skornar niður 
1. febrúar síðastliðinn og ganga síðan aðeins á 60 
mínútna fresti. Það var óheppileg þróun en við það 

hættu langflest börn að geta nýtt sér vagnana til að 
komast í frístundir. 

Þessari þróun vilja íbúar í Grafarvogi snúa við 
en að frumkvæði hverfisráðs Grafarvogs eru nú 
skólar og frístundaaðilar í Grafarvogi að vinna 
með hverfisráðinu og þjónustumiðstöð Grafarvogs 
að grænni samgöngustefnu hverfisins.

Að útrýma þörfinni fyrir skutlið er þó ekki 
aðeins spurning um bætt öryggi í umferðinni, tíma 
og peninga, minni mengun og eftirsóknarverðan 
hverfisbrag. Hér er ekki síður um réttlætismál að 
ræða því það búa ekki öll börn svo vel að foreldrar 
þeirra hafi tíma eða aðstöðu til að skutlast. Þetta 
hefur íþróttafélagið Fjölnir bent á og lagt ríka 
áherslu á að íþróttastarfið standi öllum jafnt til 
boða. Ef áfram er stuðst við forsendur ríkisskatt-
stjóra sést að skutl vegna þriggja æfinga í viku 
kostar hátt í 7.000 kr á mánuði. Hætt er við að það 
sé meira en margir ráða við – ekki síst þar sem 
börnin eru mörg.

Samþykkt borgarstjórnar á tillögu Samfylking-
arinnar um frístundastrætó boðar tímamót og von-
andi endalok skutlsins.

Höfundur er 1. varaborgarfulltrúi 
Samfylkingarinnar.

Frístundastrætó í Grafarvogi

DOFRI HERMANNSSON

Fortíð og framtíð
Framtíð Heimdallar réðst í gær þegar 
ungir sjálfstæðismenn í Reykjavík 
kusu sér nýjan formann. Að mati 
frjálshyggjufréttaskýringarvefjarins 
AMX var þar tekist á um framtíðina 
og fortíðina; kvað Davíð Þorláksson 
vera fulltrúi framtíðarinnar en Árni 
Helgason fulltrúi fortíðarinnar. Þegar 
þetta er skrifað liggja niðurstöður 
kosninganna ekki fyrir og því ekki 
ljóst hvort framtíð Heimdell-
inga liggur í framtíðinni eða 
fortíðinni.
 
Óhræddir við mótmæli
Formannsefni „samvisku 
Sjálfstæðisflokksins“, eins og 
Heimdellingar nefna sig á 

góðum stundum, tóku sér hlé frá því 
að bola hvor öðrum af Facebook og 
rituðu greinar í Morgunblaðið í gær 
til að kynna stefnumál sín. Davíð 
bryddar vissulega upp á hugmynd-
um sem mega heita nýstárlegar 
þegar Sjálfstæðisflokkurinn á í hlut, 
til dæmis að ungir sjálfstæðismenn 
eigi að vera „óhræddir við mótmæli 
og gjörninga“. Yfirleitt hafa Heim-

dellingar afgreitt „mótmæli 
og gjörninga“ sem 

skrílslæti. Fyrir utan 
auðvitað þeirra 
eigin árlegu ærsl hjá 
Ríkisskattstjóra. Sem 
af einhverjum ástæð-
um féllu niður í ár. 

Koma svo, fórna sér 
Merkja má áherslumun í málflutningi 
þeirra Davíðs og Árna. Þannig telur 
Árni að Sjálfstæðisflokkurinn eigi að 
vera „skýr valkostur fyrir ungt fólk“ 
og að það sé „mikið á sig leggjandi“ 
til að ríkjandi ástand festi sig ekki 
í sessi. Davíð telur aftur á móti 
„algjörlega ólíðandi“ að ungt fólk vilji 
frekar kjósa aðra flokka en Sjálfstæð-

isflokkinn og að Heimdallur þurfi 
fólk „sem er tilbúið til að fórna 
sér fyrir málstað sem það trúir 
á“. Með öðrum orðum vantar 
einstaklinga til að fórna sér 
fyrir flokkinn sem stendur 
vörð um einstaklinginn. 

bergsteinn@frettabladid.is

M
ansal er talið þriðja umfangsmesta glæpastarf-
semi í heiminum, á eftir vopna- og fíkniefnasölu. 
Augunum verður ekki lokað fyrir því að mansal 
viðgengst ekki bara úti í hinum stóra heimi heldur 
er það blákaldur raunveruleiki hér á Íslandi. 

Margir vilja þó enn skella við því skollaeyrum þrátt fyrir að 
fjölmargt fagfólk sem hitt hefur fyrir fórnarlömb mansals í störf-
um sínum, hafi um árabil reynt að vekja athygli á vandamálinu. 

Í skýrslu sem Fríða Rós Valdimarsdóttir vann á vegum Rauða 
kross Íslands í samstarfi við Rannsóknarstofu í kvenna- og kynja-
fræðum er dregin upp mynd af umfangi og eðli mansals á Íslandi. 
Það er fagnaðarefni að nú skuli slík úttekt liggja fyrir og styður 
mjög við aðgerðaráætlun félagsmálaráðuneytisins gegn mansali 
sem kynnt var fyrr á árinu.

Í mansali felst ekki endilega að manneskja sé innilokuð og 
hlekkjuð. Mansal merkir samkvæmt skilgreiningu aðgerðar-
áætlunar félagsmálaráðuneytisins „að útvega fólk, flytja það 
eða færa til, halda því eða taka við því í því skyni að notfæra sér 
það og það er gert með hótunum, valdbeitingu eða annars konar 
nauðung“.  

Í skýrslu Fríðu Rósar eru rakin allmörg dæmi um mansal úr 
íslenskum veruleika; konur sem seldur hefur verið aðgangur að, 
hópur kvenna sem vann hér á landi, hafði enga kennitölu og laun 
fyrir þjónustu kvennanna var greidd til eins og sama aðila sem 
greiddi konunum eftir dúk og disk og í samræmi við launataxta 
í upprunalandi þeirra en ekki þá sem hér er miðað við, og konur 
sem gert er að sjá mönnum sínum fyrir kynlífi þegar þeir óska 
þess, óháð eigin löngun. Og það eru ekki eingöngu konur sem 
eru fórnarlömb mansals því dæmi eru um að skilyrði karlmanna 
sem hingað hafa komið til að vinna í byggingariðnaði hafi einnig 
flokkast sem mansal.

Ísland hefur undirritað tvo fjölþjóðlega samninga sem taka á 
mansali, Palermó-bókunina við samning Sameinuðu þjóðanna 
um aðgerðir gegn skipulegri brotastarfsemi frá árinu 2000 og 
samning Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali frá árinu 2005. 
Hvorugur þessara samninga hefur verið fullgiltur vegna þess að 
í íslensk lög og reglugerðir vantar tiltekin atriði sem nauðsynleg 
eru til þess að það sé hægt. Þetta er meðal þess sem tekið er á í 
aðgerðaráætlun félagsmálaráðuneytisins og verði farið að henni á 
að vera hægt að fullgilda báða samningana á allra næstu árum.

Í hinni nýútkomnu skýrslu kemur fram að umfang mansals á 
Íslandi er verulegt, eða á bilinu 59 til 128 mál á síðustu þremur 
árum. Þrátt fyrir það hefur aldrei fallið dómur í mansalsmáli hér 
á landi. Það sýnir með áþreifanlegum hætti hversu hjálparvana 
íslensk yfirvöld eru gagnvart þessari glæpastarfsemi.  

Aðgerðaráætlun gegn mansali liggur fyrir og nú greinargóð 
skýrsla um stöðu mála. Nú er komið að því að bretta upp ermar 
og nýta þessi góðu gögn til að vinna gegn mansalinu. 

Mansal viðgengst líka á Íslandi.

Nauðsynlegt að  
bregðast við
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR



Tilboðsdagar!

Af bestu list...



ALI NÝREYKTUR
HAMBORGARHRYGGUR

40% afsláttur

Grísalundird

GGRRÍÍ
698 kr./kg.

698 kr./kg.

GG.VV 698 kr./kg.

1198 kr./kg. 

G.V FE SNEIS ÐAR
798 kr./kg.

1198 kr./kg.1498 kr./kg.

479 k479 k447979 kk

KJÖRFUGL
HEILL KJÚ

FE
RSKUR HE

KJÖRFUGL

47

Í LAUSU: VELDU SJÁLFUR
129 kr./kg. 



AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

398 kr./kg.

698 kr./kg. 

539 kr./kg. 

598 kr./kg.

1798 kr./kg. 

ALI FERSKUR HEILL KJÚKLINGUR
598 kr./kg. 

345 kr./kg. 798 kr. 

298 kr./kg.

AA 398 kr./kg.
 K.S FROSIÐ LAMBALÆRI 1078 kr./kg.

r. /kg.

AFAF

/k//kk

L FERSKUR
ÚKLINGUR

ILL KJÖRFUGL

L FERSKUR

79

ELDAÐ OG TILBÚIÐ:
ÞARF AÐEINS AÐ HITA

PÖNNUBUFF 79 KR.STK
ÓDÝRT OG GOTT Í BÓNUS

698 kkrr.. //kkg.
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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.

FERDINAND PORSCHE FÆDDIST 
ÞENNAN DAG

„Ég fann ekki sportbíl 
drauma minna, svo ég bjó 

hann bara til sjálfur.“

Ferdinand Porsche (1875-
1961) var austurrísk-ung-

verskur vélaverkfræðingur. 
„Bjallan“, fyrsta Volkswag-
en-bifreiðin, er hans sköp-

un ásamt fyrstu Porsche-bif-
reiðunum.

Þennan dag árið 1982 var sýn-
ing opnuð á Kjarvalsstöðum á 
verkum Bertels Thorvaldsen en 
þetta var í fyrsta sinn sem Thor-
valdsensafnið í Kaupmanna-
höfn sýndi verk sín utan Dan-
merkur. 

Danir og Íslendingar hafa 
löngum slegist um ætterni 
Bertels Thorvaldsen en hann 
átti danska móður og íslensk-
an föður og bjó í Kaupmanna-
höfn og Róm. Í Kaupmanna-
höfn eyddi hann bróðurparti 
ævi sinnar og er því oftar tal-
inn danskur en hann var einn 
fremsti myndhöggvari álfunnar 
á sínum tíma. Hann sló í gegn 
með styttu sem gerð var eftir 

pöntun á árunum 1801-1828 
en það var breski listaverkasafn-
arinn Thomas Hope sem gerði 
pöntunina. Styttan var gerð eftir 
fyrirmynd höggmyndarinnar Ap-
ollo frá Belvedere.

Fyrsta útilistaverkið í eigu Ís-
lendinga, „Vonin“ er eftir Bertel 
Thorvaldsen en hann gaf Íslandi 
verkið í tilefni þjóðhátíðarinnar 
1874. Skírnarfonturinn í Dóm-
kirkjunni er þó líklega þekktasta 
verk hans í eigu Íslendinga. 

Fjölmenni mætti á sýninguna 
á Kjarvalsstöðum og vakti hún 
mikla athygli auk þess sem Ís-
lendingar uppgötvuðu að nýju 
þennan merka hálfíslenska 
listamann að nýju.

ÞETTA GERÐIST:  3. SEPTEMBER 1982

Verk Thorvaldsens sýnd á Íslandi

MYNDASTYTTA AF BERTEL 
THORVALDSEN Í HLJÓMSKÁLA-
GARÐINUM.

Fyrir nokkrum dögum kom út bók 
um lungnakrabbamein sem níu lækn-
ar á Landspítala hafa skrifað, en þeir 
mynda ásamt fleiri læknum samstarfs-
hóp um lungnakrabbamein. Tómas 
Guðbjartsson, yfirlæknir og prófessor 
á skurðdeild Landspítalans, hefur um 
árabil stundað rannsóknir á lungna-
krabbameini en hann ritstýrir bókinni 
ásamt Steini Jónssyni, lungnalækni og 
dósent við Háskóla Íslands. 

„Bókin er fyrst og fremst hugsuð 
fyrir heilbrigðisstarfsfólk sem vinnur 
með sjúklingum en síðar er fyrirhugað 
að koma út texta sem ætlaður er sjúk-
lingum og ættingjum þeirra. Fræðslu-
efni um lungnakrabbamein hefur vant-
að á íslensku, og við vildum bæta úr 
því, því lungnakrabbamein er annað 
algengasta krabbamein á Íslandi og sá 
sjúkdómur sem dregur flesta einstakl-
inga til dauða,“ segir Tómas. Hann 

segir bókina ætlaða til að efla vitund 
heilbrigðisstarfsfólks sem og nema í 
heilbrigðisgeiranum um sjúkdóminn 
og koma honum betur „á kortið“ eins 
og hann orðar það. 

„Læknarnir sem koma að útgáfunni 
tilheyra starfshópi sem hittist einu 
sinni í viku og þar eru rædd ný tilfelli 
sem og meðferðir og allir geta lagt 
vitneskju í púkk. Þetta hefur hjálpað 
til við að veita sjúklingum bestu með-
ferð sem völ er á hverju sinni. Sjúk-
dómurinn er erfiður í eðli sínu, sér-
staklega þar sem margir sem komnir 
eru með lungnakrabbamein vita ekki 
af því þar sem einkennum getur svip-
að til annarra reykingatengdra önd-
unarfærasjúkdóma, svo sem lungna-
þembu, og greining því tafist.“ 

Níutíu prósent þeirra tilfella sem 
greinast má að sögn Tómasar rekja 
beint til reykinga en um 125 ein-

staklingar greinast á hverju ári með 
lungnakrabbamein. Erfðaþættir koma 
þó einnig oft við sögu. „Þar sem við 
vitum að rekja má lungnakrabbamein 
til reykinga er hægt að fyrirbyggja 
meinið og vinna forvarnarstarfsemi 
en það vill stundum gleymast. Í dag 
reykja um átján prósent Íslendinga 
en við vonumst til að geta lækkað það 
hlutfall enn frekar. Góðu fréttirnar 
eru þær að margt er að gerast hvað 
meðferð lungnakrabbameins varðar, 
til að mynda eru komin ný og betri lyf 
og betri greiningartæki og boðið er 
upp á fleiri meðferðarmöguleika en 
áður. Einnig er farið að gefa krabba-
meinslyf eftir skurðaðgerð til að bæta 
árangurinn enn frekar.“ 

Bókin verður gefin út í tæplega tvö 
þúsund eintökum og verður meðal ann-
ars send til allra lækna á Íslandi. 

juliam@frettabladid.is

NÝ BÓK UM LUNGNAKRABBAMEIN:  SÚ FYRSTA SINNAR TEGUNDAR Á ÍSLANDI

125 einstaklingar greinast 
með lungnakrabbamein á ári

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Katrín Jónsdóttir
áður til heimilis Kópavogsbraut 1b, 
Kópavogi,

lést föstudaginn 28. ágúst sl. á Hrafnistu, Hafnarfirði.

Jón Kristinn Valdimarsson    Margrét Örnólfsdóttir
Gunnar Valdimarsson   Guðrún Oddgeirsdóttir
Dóróthea Valdimarsdóttir    Kristján Antonsson
barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

Margrét Hjartardóttir 
frá Purkey, áður til heimilis Bárugötu 6, 
Reykjavík,

sem andaðist á Dvalarheimilinu Hrafnistu í Reykjavík, 
fimmtudaginn 27. ágúst, verður jarðsungin frá 
Dómkirkjunni föstudaginn 4. september kl. 15.00.

Helgi H. Steingrímsson Valgerður Halldórsdóttir 
Þorsteinn Steingrímsson
Guðjón Steingrímsson Jóhanna Sigtryggsdóttir 
 Guðrún H. Marinósdóttir 
barnabörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Ástkær sonur minn, stjúpsonur, faðir 
okkar, tengdafaðir, bróðir, mágur og afi,

Guðmundur Jóhannes 
Tómasson
Hverfisgötu 125, Reykjavík,

lést á heimili sínu föstudaginn 28. ágúst. Hann verður 
jarðsunginn frá Fossvogskapellu föstudaginn 4. 
september klukkan 15.00.

Þeim sem vilja minnast hans er bent á líknarfélög.

Sjöfn Guðmundsdóttir   Guðni Þórðarson
Vega Rós Guðmundsdóttir  Dylan Kincla
Sandra Guðrún Guðmundsdóttir
Andreas Guðmundsson
Guðrún Tómasdóttir
Hulda Rós Guðnadóttir
Sunna Jóna Guðnadóttir   Matej Hlavacek
Brynja Þóra Guðnadóttir   Andri Páll Pálsson 
og barnabarn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, systir, 
mágkona og amma, 

Erna María Ludvigsdóttir

verður jarðsungin frá Dómkirkjunni föstudaginn 
4. september kl. 13.00. 

Blóm og kransar afþakkaðir en þau sem vilja minnast 
hennar láti líknardeildina í Kópavogi njóta þess, 
sími 543 1159. 

Haraldur Sch. Haraldsson 
Pétur Albert Haraldsson    Berglind Johansen
Unnur María Haraldsdóttir    Helgi Bjarnason
Haraldur Ludvig Haraldsson 
Pétur Ludvigsson     Nína Birgisdóttir 
og barnabörn. 

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.

MERKISATBURÐIR
1189 Ríkharður ljónshjarta er 

krýndur konungur Eng-
lands. 

1651 Ensku borgarastyrjöldinni 
lýkur með sigri Cromwells 
á Karli II. í orrustunni við 
Worchester. 

1783 Bretar viðurkenna sjálf-
stæði Bandaríkjanna. 

1921 206 metra löng brú yfir 
Jökulsá á Sólheimasandi 
er vígð.  

1988 Tekin er í notkun Óseyr-
arbrú yfir ósa Ölfusár og 
styttist leiðin milli Þorláks-
hafnar og Eyrarbakka við 
það úr 45 í 15 kílómetra. 

2004 Rússneskar hersveitir gera 
innrás í grunnskóla í Beslan 
þar sem hryðjuverkamenn 
héldu starfsfólki og börn-
um í gíslingu. 344 féllu í 
árásinni, þar af 172 börn.
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YFIRLÆKNIR Tómas Guðbjartsson er einn 
níu lækna sem standa að hinni nýju bók um 
lungnakrabbamein.
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RODARTE-SYSTURNAR,  Kate og Laura Mulleavy, 

hafa vakið þónokkra athygli og hlotið verðlaun fyrir fatat-

ísku sína. Þær viðurkenndu á dögunum að þær sæktu 

oft og tíðum innblástur til hrollvekjumynda á borð við 

Texas Chainsaw Massacre og Dawn of the Dead.

„Ég er mjög mikil kjólakona og er 
jafn oft klædd kjól og ég er klædd 
peysum og buxum, nota þá þannig 
séð bæði hversdags og spari,“ segir 
Hrund Þórsdóttir, aðstoðarritstjóri 
á Vikunni. 

Kjóllinn sem hún klæðist er 
keyptur í Spúútnik í Kringlunni, en 
flestir kjólarnir í safni hennar eru 
keyptir í búðum sem selja gömul 
föt. „Ég fer oft í slíkar búðir þegar 
ég er stödd erlendis og fer stundum 
í slíkar búðir hér heima. Svo hef ég 

á tilfinningunni að það sé meira 
úrval af fínni kjólum í verslun Spú-
útnik í Kringlunni en þeirri sem er 
staðsett á Laugaveginum.“

Rauði kjóllinn er langerma en 
Hrund dregur þær týpur fram 
þegar kólnar. „Þessi minnti mig 
svolítið á eins konar flugfreyju-
búning frá 7. áratugnum og hann 
er það æpandi að maður þarf ekki 
neina skartgripi eða þess lags með 
honum. Ég vil frekar klæðast sterk-
um litum í bland við svart og er lítil 

pastellitakona,“ segir Hrund og 
segir rautt í sérstöku uppáhaldi. 

„Hvað á ég marga kjóla? Ég hef 
eiginlega ekki hugmynd. En ég á 
allavega slatta og nota þá mikið, 
manni dettur nú auðvitað í hug 
barnaævintýrið um prinsessuna 
sem átti 365 kjóla en ég á þó pott-
þétt ekki svo marga,“ segir Hrund 
en Hrund hlaut einmitt Íslensku 
barnabókaverðlaunin fyrir barna-
bókina Loforðið á þarsíðasta ári.

juliam@frettabladid.is

Klæðist kjólum við öll 
hugsanleg tækifæri
Hrund Þórsdóttir segist eiga það til að dúkka upp í útilegu klædd kjól en hún segist vera sérstaklega 
hrifin af notuðum kjólum. Hún velur sér frekar rautt og slíka liti en mildari tóna.

Hrund Þórsdóttir, blaðamaður á Vikunni og rithöfundur, hefur margsinnis keypt sér flíkur í sterkum litum og finnst gott að nota 
liti og geta þá sleppt skartgripum og öðrum fylgihlutum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

www.balletskoli.is

Vornámskeið fyrir 3 – 4 ára
og 5 – 6 ára börn. 
Kennt er í Skipholti 35, 
Reykjavík
Innritun í síma 567 8965

B A L L E T
N Á M
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Haustnámskeið fyrir alla 
aldurshópa frá 3 ára aldri.Laugaveg 54,

sími: 552 5201

Skokkarnir 
loksins komnir! 

Stærðir 40-50 

Litir: 

Svart og 

Grátt

Pantanir 
óskast sóttar
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í sama hús og Bílaapótek 
fyrir ofan Smáralind.

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732
jsb@jsb.is • www.jsb.is 

Dansstudio JSB
Innritun hafin á haustnámskeið!

Danslistarskóli JSB
er samstarfsaðili að
Frístundakorti
Reykjavíkurborgar.
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Í boði er spennandi og krefjandi 12 vikna DANS og PÚL 
námskeið fyrir þá sem elska að dansa og hafa áhuga á að 
koma sér í form. 

• Kennt er í lokuðum hópum
• Tímar fyrir byrjendur og lengra komna
• Kennarar eru LOVÍSA ÓSK GUNNARSDÓTTIR og

PETER ANDERSON, dansarar við Íslenska dansflokkinn.

 Námskeið hefst 10.september
Vertu með!

 Skráning í síma 5813730 og á jsb@jsb.is

Tímar eru 2 x í viku, frjáls aðgangur að tækjasal meðan á 
námskeiði stendur.
Dansstudio 1:
Byrjendur, mánudaga kl.19:40 og fimmtudaga 19:40, sal 2.
Dansstudio 2:
Framhald, mánudaga kl. 20:40 og fimmtudaga kl.20:40, sal 1.
Verð: 29.900 kr.

Nýtt!
STUDIOKORT er árskort sem gildir á öll dansnámskeið
í Dansstudioi JSB. 
Kortið veitir einnig frjálsan aðgang að tækjasal JSB.
Verð: 56.900 kr.

DANSSTUDIO JSBwww.jsb.is

Kennt í Reykjavík 25. - 28. september

Uppl. í síma 496-0769 og 897-7469 • Margeir 
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Veðreiðar eru vinsæl íþrótt í Ástral-
íu. Keppt hefur verið í veðreiðum 
frá því að landnemar byggðu 
landið og er nú þriðja öflug-
asta veðreiðaþjóð heims. Þar 
er meðal annars keppt í hinu 
fræga Melbourne Cup sem 
dregur að fólk og hesta frá öllum 

heimsins hornum.
Fyrir slíkar uppákomur 

er tilhlýðilegt að klæðast 
fötum sem hæfa tilefn-
inu. Á David Jones-tísku-
sýningunni sem fram 
fór nýlega í Melbourne í 

Ástralíu sýndu fyrirsæt-
ur nýjasta veðreiðafatn-

aðinn. Þar voru litrík pils 
og toppar áberandi en mestu 
athyglina hlutu þó hattarnir 
sem voru af öllum stærðum 
og gerðum. 
 solveig@frettabladid.is

Veðjað á 
réttan hest
Ekki þýðir að mæta í gallabuxum og bol á jafn merkilegar 
uppákomur og veðreiðar. Hvort sem er á Kentucky Derby eða 

Belmont Stakes, skulu pilsin sveiflast og hattar á höfðum 
og ekki er verra ef þeir eru litaglaðir og áberandi.

Veðreiðarhöfuðfat þarf að vera áberandi.

Ný útgáfa af stráhatti eftir Fionu Powell.

AXLARPÚÐARNIR  eru komnir aftur ef marka má hana 

Madonnu sem skartaði glitrandi kjól með stórum axlarpúðum frá 

Balmain í nýlegu tónlistarmyndbandi sínu.

Litir eru bjartir 
og sumarlegir 
og hatturinn 
allsérstakur.

Ekki þýðir fyrir 
karlana að vera 
púkó þegar 
stelpurnar eru 
allar í sínu 
fínasta pússi.

Fötin sem klæðast 
skal á veðreiðum eru 
kannski ekki nýtískuleg 
en allavega klassísk.
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Nafn Madeleine Vion-
net er flestum gleymt 
í tískunni. Þrátt fyrir 
það var hún einn vin-

sælasti tískuhönnuður á sama 
tíma og Coco Chanel, Paul Poir-
et og Jeanne Lanvin, milli 1920-
30. Hún hefur haft áhrif á fjölda 
tískuhönnuða dagsins í dag eins 
og John Galliano, Jean-Paul 
Gaultier og Christian Lacroix. 

Lífshlaup hinnar frönsku 
Madeleine Vionnet var einstakt 
fyrir konu á hennar tíma og 
ólíkt því sem ætla mátti í upp-
hafi. Tólf ára neyddist hún til að 
hætta í skóla en hún vildi verða 
kennari. Eins og konur gerðu 
svo oft á þessum tíma lærði hún 
saumaskap að undirlagi föður 
síns, giftist 18 ára en skildi 
aðeins tveimur árum síðar 1896. 
Þá hélt hún til Lundúna þar 
sem hún vann hjá nafntoguðum 
tískuhúsum en sneri aftur til 
Parísar eftir fimm ár og vann 
hjá fínustu tískuhúsum borgar-
innar. 

En Madeleine Vionnet var allt 
of framsýn og fékk ekki að sýna 
kjóla án lífstykkja með berfætt-
um fyrirsætum. Hún stofnaði 
því sitt eigið tískuhús 1912 en 
neyddist til að loka þegar fyrri 
heimsstyrjöldin skall á. Eftir 
stríð náði hún skjótt miklum 
frama meðal ríkra Bandaríkja-
manna, evrópska aðalsins og 
stjarna samtímans og blöðin töl-
uðu um hina fullkomnu hátísku. 
Konur voru búnar að fleygja 
lífstykkinu til frambúðar, allt 
þangað til að Gaultier tók það 
upp að nýju og spurning hvort 

það sé Madeleine að þakka þó 
sagan tengi það Coco Chan-
el. Kjólar Vionnet voru útvíkk-
andi og því var ekki lengur þörf 
á rennilás eða tölum, einungis 
hægt að smeygja sér í flíkina. 
Sömuleiðis þóttu sniðin fullkom-
in og unnin af mikilli nákvæmni 
með fyrirsætu úr viði sem líkt-
ist stórri brúðu. Kjólar voru sér-
grein Vionnet og tengdust áhuga 
hennar á Forn-Grikkjum. Þeir 
líktust kuflum sem oft höfðu 
enga sjáanlega sauma. Ferning-
ur, rétthyrningur og hringur 
komu víða fyrir í hönunninni. 

En Madeleine Vionnet var 
ekki aðeins frumkvöðull í tísk-
unni, hún var sömuleiðis sann-
færður femínisti og umhug-
að um starfsfólk sitt, um 1.200 
manns þegar flest var og auð-
vitað aðallega kvenkyns. Hún 
opnaði mötuneyti í tískuhúsi 
sínu, bauð upp á fría læknis- og 
tannlæknisþjónustu og barna-
gæslu. Þegar seinni heims-
styrjöldin byrjaði var madame 
Vionnet 63 ára og var farið að 
leiðast í heimi tískunnar. Ólíkt 
mörgum vildi hún ekki láta 
tískuhús sitt í hendur annars 
hönnuðar og notaði reyndar 
ekki heldur nafn sitt til að selja 
ilmvatn eins og flestir aðrir. Á 
endanum lokaði hún tískuhúsi 
sínu en var þó guðmóðir hins 
spænska Cristobals Balanciaga 
og kenndi honum allt sem hún 
kunni. Tískuhús Balanciagas 
lifir í dag nýju lífi einmitt með 
nýjum hönnuði sem fetar í fót-
spor nemanda Madeleine Vion-
net.  bergb75@free.fr

Femínisti frumkvöðull í hátísku

Skólastjórnendur framhaldsskóla í 
Uttar Pradesh á Indlandi lögðu nýlega 
blátt bann við því að indversk ar 
skólastúlkur klæddust gallabuxum 
eða öðrum vestrænum klæðnaði í 
skólanum. 

Þetta er gert til að sporna við kyn-
ferðislegri áreitni sem þær verða fyrir 
af hálfu karlkyns skólafélaga sinna. 
Með vestrænum klæðnaði er auk 
gallabuxna átt við stuttbuxur, þröngar 
skyrtur og míní-pils.
„Þeim stúlkum sem ganga gegn 
banninu verður vísað úr skólanum,“ 
segir Meeta Jamal, skólastjóri fram-
haldsskólans í Kanpur, í samtali við 
AFP-fréttastofuna. „Þetta er eina leið-
in til að koma í veg fyrir glæpi gegn 
þeim.“

Ekki fylgir sögunni hvort einhver 
bönn nái til karlmannanna eða hvaða 
viðurlög fylgi þeirra hegðun.

Bannað að ganga 
í gallabuxum
SKÓLASTJÓRI Í INDVERSKUM SKÓLA 
BANNAR STÚLKUM AÐ GANGA Í GALLA-
BUXUM.

Banninu er ætlað að sporna við kynferð-
islegri áreitni. NORDICPHOTOS/GETTY

ÚR HÁBORG TÍSKUNNAR
Bergþór Bjarnason skrifar frá París

Flottur kjóll frá 
City Chic og 
kynþokkafull 
fyrirsæta á Ros-
emount Sydney 
tískuhátíðinni 

á dögunum.

Færri kaupa föt í 
stórum númerum
Þrátt fyrir að mittismál Banda-
ríkjamanna fari sífellt 
stækkandi þá hafa 
verslanir sem selja 
stórar fatastærðir 
dregið saman 
seglin.

Sölutölur frá 
maí 2009 benda 
til þess að sala 
á almennum 
kvenfatnaði í 
Bandaríkjun-
um hafi dreg-
ist saman 
um fimm 
prósent en 
sala á stórum 
stærðum um 
tíu prósent 
miðað við 
sama tíma í 
fyrra. Menn 
velta nú 
vöngum yfir 
því hvað 
veldur og þá 
sérstaklega í ljósi 
þess að  meira en 
helmingur banda-
rískra kvenna 
notar stórar stærð-
ir, eða stærð 14 og 
stærra. 

Helstu skýring-
arnar virðast þær 
að enn þykir ákveð-
in smán fylgja því að 
kaupa stórar stærð-
ir og er eftirspurnin 
því ekki í samræmi 
við þörf, að því er AP-

fréttastofan greinir frá. Í kjöl-
farið hafa fyrirtæki á borð 

við Old Navy, Banana 
Republic og Ann Taylor 
fjarlægt stóru stærð-
irnar úr verslunum 

sínum og selja þær 
eingöngu á netinu, 
en menn vilja meina 
að stórum konum 

hugnist frekar að 
versla þar. Önnur 

fyrirtæki, þar á 
meðal H&M, hafa 
alfarið dregið sig út 
úr verslun með stór-
ar stærðir. 

Annað sem þykir 
skýra minni sölu 
á stórum stærð-
um er að tengsl 
eru á milli offitu 
og fátæktar sem 
segir sérstak-
lega til sín á 
samdráttartím-
um.

- ve
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Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi

Pop-up hönnunarmarkaður verður 
haldinn á efri hæð Nýlenduvöru-
verslunar Hemma og Valda milli 
15 og 21 í dag en þar verður hægt 
að kaupa íslenska tískuhönnun beint 
frá hönnuðunum. 

„Við erum fjórar sem fórum af 
stað með þetta og héldum sams 
konar markað í síðasta mánuði. 
Hann mæltist mjög vel fyrir og 
munum við poppa upp hér og þar í 
framtíðinni,“ segir Guðbjörg Jak-
obsdóttir, sem stendur að mark-
aðinum ásamt þeim Björgu Guð-
mundsdóttur, Þóreyju Björk 
Halldórsdóttur og Bryndísi Svein-
björnsdóttur. „Við bjóðum mismun-
andi hönnuðum að vera með okkur 
og verður markaðurinn því síbreyti-
legur. Að þessu sinni fáum við þær 
Sigrúnu Baldursdóttur í Lykkjufalli 
og Ingu Björk Andrésdóttur til liðs 
við okkur,“ upplýsir Guðbjörg. 

Hún segir markmiðið að bjóða 
fólki að kaupa beint af hönnuði en 
þannig fær það vandaða vöru á 
hagstæðum kjörum. „Þarna getur 
fólk nálgast íslenska tískuhönnun 
á einum stað og gengið að því vísu 
að fá allt hið nýjasta og besta.“ Að 
sögn Guðbjargar vilja Íslending-
ar gjarnan kaupa íslenska hönnun. 
„Það kom greinilega í ljós um síð-
ustu jól en þá seldist eiginlega allt 
sem heitir íslensk hönnun upp. Ekk-
ert lát virðist á því og gekk fyrri 
Pop-up markaðurinn okkar vonum 
framar og var stríður straumur af 
fólki.“ 

Á markaðnum verða jafn ólíkar 
vörur og hönnuðirnir eru margir. 
Guðbjörg hannar slaufur úr silki og 
leðri undir merkinu Serendipity en 
þær má nota til að hressa upp á hlut-
lausan klæðnað. Þórey, sem hann-
ar undir merkinu Eight of Hearts, 
verður með klúta og kraga og Björg 
verður með úr og aðra fylgihluti sem 
hún hannar undir merkinu Don‘t let 

the bird nerd bite. Inga Björk leggur 
til hálsmen úr plexígleri og Brynd-
ís verður með föt sem hún hann-
ar undir merkinu Garmur ásamt 
Magnetic Memories-eyrnalokkum. 

Sigrún mætir síðan 
með úrval úr verslun 
sinni Lykkjufalli. 

Þeir sem vilja fylgjast með því 
hvar næsti markaður poppar upp 
geta skráð sig í grúppuna Milliliða-
laus verzlun á Facebook. 

 vera@frettabladid.is

Íslensk föt og fylgihlutir 
beint frá hönnuðum
Allnokkrir tískuhönnuðir taka höndum saman og efna til markaðar á efri hæð Nýlenduvöruverslunar 
Hemma og Valda í dag en þar verður hægt að kaupa af þeim bæði föt og fylgihluti.

Magnetic Memories-eyrnalokkar Bryndísar Sveinbjörnsdóttur 
eru búnir til úr segulbandi og antíktölum.  MYND/KRISTINN 

MAGNÚSSON 

Inga Björk Andrésdóttir selur hálsmen úr 
plexígleri. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sigún hannar bæði barna- og fullorðinslínu undir merkinu Lykkjufall. Barnafötin í Lykkjufalli eru litrík og hlý.

Sigrún Baldursdóttir í Lykkjufalli mætir með úrval úr verslun-
inni á markaðinn. MYND/JOSEPH HENRY RITTER

Þórey, Guðbjörg og Björg munu allar selja fylgihluti en sýnis-
horn af þeim bera þær um hálsinn. fRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Lokkarnir 
fást í mörgum 
litum.

Spaksmannsspjarir kepptu um 
The Nordic Selected-verðlaunin 
2009 á hönnunarvikunni í Kaup-
mannahöfn.

Alþjóðleg hönnunarvika stend-
ur yfir í Kaupmannahöfn fram á 
sunnudag. 

Meðal  þeirra fjölmörgu viðburða 
sem boðið er upp á í ár er sýning á 
úrvali norrænnar hönnunar á síð-
astliðnum áratug. Sýningin heitir 
Nordic Selected en á henni má finna 
hönnun í sinni breiðustu mynd. 

Sextán íslenskir hönnuðir voru 
valdir til þess að taka þátt í sýning-
unni en af Íslendingunum komst 
einungis hönnunarteymi Spaks-
mannsspjara í ellefu manna lokaval 
fyrir „The Nordic Selected Award 
2009“, það er lokaval fyrir viður-

kenninguna Best hannaði hlutur-
inn á Norðurlöndunum síðastliðin 
tíu ár. Auk Spaksmannsspjara voru 
meðal annars hönnuðir frá Marim-
ekko, Volvo og Bang&Olufsen í 
þessum hópi 

Úrslitin voru tilkynnt síðast-
liðinn föstudag og var það norska 
arkitektastofan Snöhetta sem hlaut 
verðlaunin fyrir hönnun sína á nýja 
óperuhúsinu í Osló. 

Hönnunarfyrirtækið Spaks-
mannsspjarir fagnar sextán ára 
afmæli um þessar mundir. Það 
var tilnefnt fyrir tvo hluti, annars 
vegar „SPAKSelements“, sem er 
frakki sem breyta má á ótal vegu 
og „SPAKSadaption“, sem eru fjöl-
nota bútar sem púsla má saman á 
ólíkan máta til dæmis í flíkur, teppi 
eða púða, allt eftir þörfum hvers og 
eins. 

Spaksmannsspjarir 
í hópi þeirra bestu

SPAKSelements er frakki sem breyta má á ótal vegu.

Sérfræðingur 
frá Dior kynnir 
nýja haustliti, 
fi mmtudag, 
föstudag og 
laugardag.

Vertu velkomin.
Fallegir kaupaukar 
fylgja kaupum 
yfi r 7000.
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Bræðurnir Egill Fannar og Guðmundur Gauti Reynissynir, eigendur verslunarinnar Betra bak, segja Íslendinga leggja enn meiri 
áherslu á góða heilsu á þessum tímum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Að sofa er eitt, það að 
hvílast er allt annað
Íslendingar leggja aukna 
áherslu á góða heilsu, sem 
sýnir sig í sölu á Tempur-
heilsudýnum og stillanlegum 
rúmum í Betra baki. 

Tempur-dýnurnar hafa átt miklum 
vinsældum að fagna víða um heim 
og ekki síst hér á landi. „Við höfum 
verið á þessum markaði í fimmt-
án ár og í dag eiga tuttugu þúsund 
Íslendingar Tempur-heilsudýnu. 
Fimmtíu þúsund sofa á heilsukodd-
um,“ segir Egill Fannar Reynis-
son, sem á verslunina Betra bak 
ásamt bróður sínum, Guðmundi 
Gauta Reynissyni. „Þetta eru nýj-
ustu sölutölur og þykir framúrskar-
andi árangur,“ segir Egill. „Ég held 
að þetta hljótist af því að Ísland er 
yfirleitt mjög fljótt að aðlagast nýj-
ungum, að því gefnu að þær séu 
góðar og virki vel.“

Tempur er næststærsti dýnu-
framleiðandi í heiminum í dag, en 
fyrir því eru gildar og góðar ástæð-

ur að sögn Egils. „Tempur er þrýsti-
jöfnunarefni sem var upphaflega 
fundið upp af Geimvísindastofn-
un Bandaríkjanna, Nasa,“ útskýrir 
Egill. „Upp úr aldamótunum hlaut 
Tempur svo verðlaun fyrir vörur 
sem hafa breytt lífsskil-
yrðum mannkynsins. GPS-
staðsetningartæknin 
var í fyrsta sæti og 
Tempur í öðru. 
Það eru ekki lök 
meðmæli.“ 

Egill segir Betra bak lítið 
finna fyrir margumræddri kreppu 
og telur helst að skýringuna sé að 
finna í breyttum lífsviðhorfum Ís-
lendinga. „Á svona tímum fer fólk 
að líta sér nær og hugsa um það sem 
skiptir mestu máli, eins og heils-
una, því að sofa er eitt, að hvílast 
er annað,“ segir Egill, en þar skipt-
ir góð dýna sköpum. Viðskiptavinir 
halda líka tryggð við Tempur-dýn-
urnar. „Sumir eru að koma og end-
urnýja, aðrir að stækka eða minnka 
við sig rúmin, eða fá sér stillanlegt. 

Fólk sem á gott heilsurúm finnur 
líka alveg muninn þegar það fer í 
sumarbústaðinn á gömlu gorma-
dýnuna, sem það svaf kannski á í 
fimmtán ár og fannst ekkert að,“ 

segir Egill. 
Betra bak leggur mikið upp 

úr þjónustu og breiðu 
vöruúrvali. Versl-

unin hefur yfir 
gríðarstórum 
lager að ráða 

sem gerir henni 
kleift að bjóða við-

skiptavinum upp á heim-
sendingu samdægurs. „Við bjóðum 
líka upp á uppsetningu á stillanlegu 
rúmunum,“ bendir Egill á. Úrval-
ið er mikið og eins hefur útlit rúm-
anna þróast mikið á síðustu árum. 
„Fólk getur núna stýrt því töluvert 
hvað það vill, hvernig botninn á að 
líta út og hvernig leðrið á að vera á 
litinn. Rúmið á enda ekki bara að 
vera þægilegt – það á líka að vera 
fallegt og hlýlegt,“ segir Egill. 

Við eyðum stærstum hluta ævi 
okkar í svefnherberginu og flest-
ir segja að þeim líði best í því her-
bergi. Eitt 
a f  fræg-
ari svefn-
herbergjum 
allra tíma er 
vistarvera 
listmálar-
ans Vincents 
Van Gogh 
en hann var 
svo hrifinn 
af svefnstað 
sínum í Gula 
húsinu að 
til eru þrjú 
málverk af 
því eftir hann. Hann sagði sjálf-
ur að það að mála svefnherberg-
ið „hvíldi hugann og ímyndun-
araflið“ – með sínu snyrtilega 
umbúna rúmi og látlausu vistar-
verum.

Svefnherbergið 
eftirlætisstaðurinn

● GÓSS FYRIR GRÚSKARA
 Á www.ebay.com og öðrum uppboðsvefjum má vafra og í það minnsta 
láta sig dreyma ef ekki splæsa í rúmföt með myndum af Michael Jackson 
heitnum á eða skreyttum með upphafsstöfum Marilyn Monroe. 
Á meðal þeirra grasa sem þar gætir nú má nefna einstakt eintak af kon-
unglegri sæng sem Gianni Versace hannaði en sængin er fyllt með gæsa-
dún og áklæðið er úr silki – með hlébarðamunstrinu hans þekkta. Sæng-
in er hönnun af Gianni Versace sjálfum enda er fyrsta boð á eBay hvorki 
meira né minna en 7.000 dollarar. Kóngurinn lést árið 1997. 

Það kemur fæstum á óvart að fagurkerinn Gianni Versace hafi hannað konung-
lega sæng meðan hann lifði enda lagði hann mikið upp úr fallegu heimili eins 
og hér sést. 

Van Gogh hvíldi hug-
ann með því að mála 
svefnherbergið sitt.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmaður auglýsinga: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is s. 5125462

Nafn : Tempur heilsurúm stillanlegt
Stærð : 180*200 cm
Gerð : Tempur þrýstijöfnunar efni
Áklæði : Tau eða leður

Nafn : Royal heilsurúm
Stærð : 180*200cm
Gerð : Spring-gormadýna með Latex yfirlagi
Áklæði : Tau eða leður

Nafn : Tempur heilsurúm
Stærð : 180*200cm
Gerð : Tempur þrýstijöfnunarefni
Áklæði : Tau eða leður
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Verslunin Lúr býður upp á 
allt sem til þarf til að gera 
svefnherbergið að griðastað. 
Þar fara dönsku Passion-
rúmin einna fremst í flokki. 

„Passion-rúmin eru framleidd í 
Danmörku. Fyrirtækið er í eigu 
eins stærsta húsgagnaframleið-
anda í Evrópu, sem framleiðir 
bara vörur í hæsta gæðaflokki 
– enda segja þeir að þetta séu 
líka meira en rúm,“ segir Ás-
geir Ólafsson, sölustjóri Lúrs. 
Einn þeirra kosta sem höfða til 
viðskiptavina er tvöfalt gorma-
kerfi í öllum Passion-dýnum. 
„Það eru tveir stífleikar í dýn-
unni, mýkra öðrum megin og 
stífara hinum megin. Fólk getur 
því alltaf snúið henni við eftir 
breytilegum þörfum og líkam-
legu ástandi hverju sinni, í stað 
þess að festa sig í einum stíf-
leika,“ útskýrir Ásgeir.  

Passion-rúmin fást í ýmsum 

myndum og eru bæði fáanleg 
sem rafmagnsknúin lyftirúm 
og í hefðbundnara formi. „Það 
er hægt að velja um fjórar út-
færslur af rúmum, sem allar 
eru handsmíðaðar í Danmörku. 
Þau eru til í sex litum og hægt 
er að velja um sjö mismunandi 
gerðir af fótum undir þau. Fólk 
getur því nánast klæðskerasnið-
ið sér rúm hjá okkur,“ útskýrir 
Ásgeir.  Ekki spillir heldur fyrir 
að hægt er að fjarlægja áklæðið 
og þvo á sextíu gráðum í þvotta-
vél. 

Vinsældir Passion-rúmanna 
hafa verið miklar hér á landi, 
eins og sölutölur Lúrs sýna. „Við 
höfum verið að slá sölumet í 
Evrópu og fengið viðurkenning-
ar fyrir það. Fólki líkar rúmin 
augljóslega mjög vel, enda erum 
við að selja hágæðavöru á frá-
bæru verði,“ segir Ásgeir. 

Lúr býður þó ekki eingöngu 
upp á dönsk rúm, því þar er líka 
að finna hefðbundin amerísk 

rúm. „Við erum með mjög góð 
amerísk rúm með góðu poka-
fjöðrunarkerfi og byltuvörn. 
Það þýðir að hreyfing berst 
ekki á milli fólks, þannig að það 
verður ekki fyrir truflun þó að 
hinn aðilinn snúi sér í rúminu,“ 
útskýrir Ásgeir. 

Eins er að finna mikið úrval 
fylgihluta og annarra hús-
gagna í svefnherbergið í versl-
uninni. Þar má til að mynda fá 
heilsukodda dulbúinn sem dún-
kodda – fyrir þá sem vilja góðan 
stuðning við höfuð og herð-
ar, en sakna þess að hafa dún-
inn undir kinn. „Við erum með 
mikið úrval af ítölskum heilsu-
koddum, til dæmis þrýstijöfnun-
arkodda og latexkodda og auð-
vitað dúnkodda líka,“ segir Ás-
geir. Hjá Lúr má einnig fá úrval 
afar vandaðra svefnsófa frá Ít-
alíu, rúmgafla og náttborð. „Við 
erum í raun með allt sem fólk 
kann að þurfa í svefnherbergið,“ 
segir Ásgeir. 

Klæðskerasniðin rúm 
og úrval fylgihluta 

Ásgeir Ólafsson, sölustjóri hjá Lúr, þar sem hægt er að fá klæðskerasniðin dönsk Passion-rúm. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Lín Design • Laugavegi 176, gamla sjónvarpshúsið 
Sími 533 2220 • www.lindesign

Íslensk hönnun 
á enn betra verði.

Passion Slide Back
Handsmíðað rúm - allt framleitt í Danmörku. 

Er á sleða-inndraganlegur botn.Tveir mjög öflugir en hljóðlátir 
mótorar. Val um næturlýsingu. Hægt að taka áklæði af og þvo. 
Sex litir í boði. Sjö mismunandi gerðir af fótum.

Stærðir: 80 cm, 90 cm, 105 cm, 140 cm. Þráðlaus fjarstýring.

Barnalæsing. Tvö minni fyrir uppáhaldstillingar. Tveir stífleikar 
í sömu dýnunni - alltaf val um mýkri eða stífari. Val um 
þrennskonar yfirdýnu.

Passion Box
Handsmíðað rúm-allt framleitt í Danmörku
Hægt að taka áklæði af og þvo 
Sex litir í boði
Sjö mismunandi gerðir af fótum
Stærðir: 80 cm, 90 cm, 105 cm, 140 cm.
Tveir stífleikar í sömu dýnunni - alltaf val um mýkra/stífa
Val um þrennskonar yfirdýnu 

Passion Continental
Handsmíðað rúm - allt framleitt í Danmörku
Hægt að taka áklæði af og þvo
Sex litir í boði
Sjö mismunandi gerðir af fótum
Stærðir 160 cm, 180 cm.
Tveir stífleikar í sömu dýnunni - alltaf val um mýkra /stífa
Tvær sjálfstæðar dýnur eru í rúminu
Val um þrennskonar yfirdýnu 
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Ráðgjöf, flott hönnun og 
sextíu daga skilafrestur
Fjölbreytni í rúmvali Ikea 
er mikil, bæði í stíl, útliti og 
verði. Þar má fá allt frá dýnum 
og rúmgöflum í barnarúm og 
svefnsófa.

„Jú, jú, fólk á oft fjörugar sam-
ræður þegar það er að prófa dýn-
urnar, enda mikilvægt að velja 
þá sem hentar því,“ segir Krist-
in Leona Rósinkranz Andersdótt-
ir, svæðisstjóri svefnherbergis-
deildar hjá Ikea. „Sultan-dýnurn-
ar eru sérstaklega hannaðar til 
þess að koma til móts við þarfir 
hvers og eins og við veitum fólki 
ráðgjöf við valið. Við verjum 
þriðjungi lífs okkar í svefn svo 
það er mikilvægt að velja rétta 
dýnu,“ heldur Kristin áfram og 
segir það gaman að vinna í þess-
ari deild. „Hér getur fólk staldr-
að við lengi. Í fyrsta lagi er það 
að velja sér dýnu og í öðru lagi 
er það að velja sér útlit og stíl á 
rúmið. Hæð, þyngd, svefnstaða 
og líkamsbygging er meðal þess 
sem taka þarf tillit til þegar 
dýnan er valin því hver og einn 
sefur á sinn hátt. Í Sultan-dýn-
unum bjóðum við upp á springd-
ýnur sem tryggja gott loftflæði 
og dreifa þyngdinni jafnt auk 
svamp- og latexdýna sem laga 
sig að líkamanum, draga úr 
hreyfingum en veita jafnframt 
líkamanum nægilegan stuðning. 
Við viljum að fólk sé ánægt með 
Sultan-dýnurnar svo við gefum 
fólki 60 daga til þess að ákveða 
sig. Ef það af einhverjum ástæð-
um er ekki sátt getur það skil-
að dýnunni og fengið nýja í stað-
inn.“

Hönnuðir Ikea eru oftar en 
ekki leiðandi í innanhússhönn-
un og eru rúmgaflar þar engin 
undantekning. „Hvítir gaflar úr 
áli eru áberandi sem og birkivið-
urinn og annaðhvort eru línurn-
ar mjög hreinar og nútímaleg-
ar, skandinavískar eða rómant-
ískar,“ segir Kristin og bendir á 
fjölmörg rúm máli sínu til stuðn-

ings. ,,Fjölbreytnin hjá okkur er 
mikil, bæði í stíl, útliti og verði. 
Við erum einnig með margar 
stærðir eins og 90 cm, 140 cm, 
160 cm og 180 cm. Barnarúm-
in eru einnig mjög vinsæl, bæði 
þessi hefðbundnu sem og kojurn-
ar. Þá hafa svefnsófarnir slegið 
í gegn, bæði í unglingaherberg-
in en einnig sem sjónvarpssófar 
og í sumarhús. Fólk virðist einn-
ig vera farið að velja betri dýnur 

í það síðastnefnda og vera þar 
fremur rómantískt í vali sínu.

Náttborð eru ómissandi fylgi-
hlutur og af þeim er nóg til í 
Ikea. „Við eigum yfirleitt nátt-
borð sem passa við hvert rúm 
en fólk er alveg óhrætt við að 
blanda saman ólíkum stílum og 
útliti,“ segir Kristin og er rokin 
til þess að sinna viðskiptavini 
sem er að máta mismunandi 
Sultan-dýnur. 

Kristin Leona aðstoðar viðskiptavini Ikea við að velja réttu dýnurnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Ekki alslæmt að 
sofa nakinn

Marilyn 
Monroe setti 
heimsbyggð-
ina á annan 
endann þegar 
hún sagðist 
sofa nakin.

Góða dúnsæng má finna á ýmsum 
stöðum í borginni. Ódýrari týpur 
fást gjarnan í Rúmfatalagernum og 
IKEA og svo selja búðir sem versla 
með rúm einnig oft dúnsængur, svo 
sem Betra bak. Verslunin Dúnn og 
fiður er ein þeirra verslana sem 
hafa selt íslenskar dúnsængur svo 
áratugum skiptir og á verslunin ein-

mitt 50 ára afmæli í ár. Fyrirtækið 
framleiðir allar sínar vörur sjálft, 
að undanskildum lökum og og utan-
yfirverum. Hægt er að fá sængur 
úr snjógæsadúni, svanadúni, and-
ardúni og gæsadúni en drottning 
dúnsænganna – æðardúnsængin – 
er einungis framleidd eftir pöntun-
um. - jma

Æðardúnsæng fram-
leidd eftir pöntunum

Hægt er að fá sængur með snjógæsadúni og svanadúni. Æðardúnninn þykir þó alltaf 
flottastur.

Sumir segja að það að sofa nakinn 
sé gott fyrir líkamann, sérstaklega 
í heitara loftslagi þar sem heilsu-
farslega sé betra að vera frekar í 
svala en hita.

Einn frægasta nakta nætur-
svefninn stundaði Marilyn Mon-
roe heitin sem reyndar sagðist 
sofa í Chanel-ilmvatni. Af öðrum 
frægum sem hermt er að hafi sofið 
naktir má nefna Al Gore, Pablo Pi-
casso og Alyssu Milano. Vert er þó 
að hafa það í huga ef fólk hyggst 
taka upp það að vera í engu yfir 
nóttina að hafa föt tilbúin við rúm-
gaflinn ef jarðskjáflti eða annað 
óvænt kemur upp þannig að hægt 
sé að skella sér í föt í snarhasti.

TRONDHEIM rúmgrind
Lakkáferð. B171×L210, H115cm.
Dýnustærð B160×210cm. 
Hvítt. vnr. 101.642.89

TRONDHEIM rúmgrindin er einnig fáanleg 
í B151×L210cm og B191×L210cm.

MALM rúmgrind
Lakkáferð B107×L211cm. Hvítt 
vnr. 900.749.30
Fæst einnig í svörtu.

MALM rúmgrindur er einnig fáanlegar 
í B156×L210cm, B176×L210cm og 
B196×L210cm í eikarspóni, birkispóni 
og svarbrúnu. Hæð rúmbotnsins má 
stilla; gerir þér kleift að nota dýnur 
í ólíkum þykktum.

SULTAN dýnusamsetning B140×L200cm.

Í þessari samsetningu eru:
SULTAN AUKRA dýnubotn B140×L200cm. 
Ljósgrátt vnr. 401.587.72
SULTAN HAGAVIK springdýna B140×L200cm. 
Ljósgrátt vnr. 101.562.89
SULTAN TÅRSTA yfirdýna B140×L200cm. 
Dökkgrátt vnr. 901.560.25
SULTAN fætur H10cm. Birki vnr. 300.962.61
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Það þarf ekki að hugsa þegar 
lagst er á IQ-Care dýnurnar 
sem fást í Svefni og heilsu 
því þær laga sig sjálfkrafa að 
líkamanum. 

„IQ-Care dýnurnar koma frá 
Belgíu og hafa verið langvin-
sælastar hjá okkur um árabil,“ 
segir Sigurður Matthíasson, eig-
andi Svefns og heilsu, Listhús-
inu, Engjateigi 19. „Þær eru lag- 
og svæðisskiptar og með þrýsti-
jöfnunarefni sem gerir það að 
verkum að þær styðja mjög vel 
við líkamann. Þrýstingurinn er 
því ekki sá sami til dæmis við 
axlir og bak eða fætur en það 
getur haft áhrif á líðan í svefni. 
IQ-Care dýnurnar taka tillit til 
svefnstöðu og þar sem við eyðum 
nær þriðjungi af lífi okkar í 
svefni bæta þær lífsgæði fólks. 
Að auki er hægt að fá kodda úr 
sama efni og dýnurnar.“ Sigurð-
ur segir að dýnurnar henti öllum 
aldurshópum. „Við erum líka með 

stillanleg rafmagnsrúm fyrir 
IQ-Care og seljum álíka mikið 
af þeim og venjulegum rúmum 
en þau hafa hlutfallslega lækkað 
í verði. Fólk ver orðið meira af 
frítíma sínum í rúminu en áður 
og notar það ekki aðeins til þess 
að sofa. Fólk les í rúminu, horfir 
á sjónvarp, talar í síma og jafn-
vel notar það til íhugunar, svo að 
rúm er í raun og veru orðin fjöl-
nota mubla,“ segir Sigurður bros-
andi.  

En IQ-Care dýnurnar eru ekki 
einu dýnurnar sem Svefn og 
heilsa býður upp á því þeir hjá 
Svefni og heilsu láta einnig fram-
leiða fyrir sig dýnur eftir sínum 
hugmyndum um góðar dýnur en 
það er nýjung hjá þeim. „Þetta 
eru svæðisskiptar pokagorma-
dýnur, sem við höfum nefnt ís-
lensku nöfnunum Þór og Saga. 
Vírinn í þeim er mismunandi 
þykkur eftir því á hvaða svæði 
ákveðnir líkamshlutar liggja á 
dýnunni. Við leggjum mjög mikið 
upp úr svæðisskiptum dýnum því 

þær laga sig að líkamanum og 
veita besta svefninn. Í þessum 
dýnum er einnig þrýstijöfnun-
arefni í undirdýnu og yfirdýnu. 
Þetta eru mjög góðar dýnur og 
jafnast á við þær bestu í þess-
um flokki í heiminum dag og eru 
jafnvel betri,“ segir Sigurður og 
bætir því við að með því að láta 
framleiða dýnurnar sjálfir geti 
þeir einnig boðið viðskiptavinum 
sínum upp á hagstæðara verð.  

Þeir framleiða einnig rúm-
botna í samvinnu við GÁ húsgögn 
en viðskiptavinurinn getur þá 
valið bæði um liti og fætur. Sig-
urður segir að leðurlitaðir botn-
ar séu mjög vinsælir og fólk kjósi 
klassík og einfaldleika. „Innlend 
framleiðsla er nú á betra verði 
en erlend og er alls ekki síðri. 
Svefnsófarnir sem við bjóðum 
upp á eru einnig framleiddir hér 
heima og það gefur fólki í raun 
fleiri möguleika, til dæmis  að 
velja um áklæði. Við bjóðum því 
fólki upp á sérsniðnar lausnir og 
sérsmíði.“

Dýnur með greindarvísi-
tölu sem auka lífsgæði

Þór og Saga eru dýnur sem sérstaklega eru framleiddar fyrir Svefn og heilsu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Góð sæng í góðu rúmi

SAGA heilsurúm með ísleskum botni.
Fæst í öllum stærðum.

SCape Wallhugger stillanlegt rúm með IQ-Care heilsudýnu. 
Fæst í öllum stærðum.

Proflex stillanlegt rúm með IQ-Care heilsudýnu. 
Fæst í öllum stærðum.
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Halldór Snæland við hluta hins mikla úrvals af dýnum sem fást í Lystadún Marco.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Mediline, klæðskerasnið-
in og spennandi nýjung
Reynsla er ekki föl en þróun-
in getur getið af sér nýjungar 
sem hinum óreynda hefði 
aldrei dottið í hug. Lysta-
dún Marco, Mörkinni 4, veit 
hvernig dýna fær ólíka ein-
staklinga til að sofa sem best. 

„Árið 2009 markar tímamót í 
sögu fyrirtækisins Lystadún 
Snæland – Marco, sem í dag er 
nefnt Lystadún Marco,“ segir 
Halldór Snæland sölustjóri. „Það 
eru 60 ár liðin síðan fyrirtækið 
hóf starfsemi sína en frá upp-
hafi hefur hún snúist um fram-
leiðslu á heilsudýnum og rúmum 
jafnt fyrir heimili, stofnanir sem 
og skip. Auk okkar eigin fram-
leiðslu seljum til dæmis amer-
ísk rúm frá Sealy sem er stærsti 
framleiðandi rúma í Bandaríkj-
unum og rafstillanleg heilsurúm 
frá Nottinblu á Ítalíu.“

Lystadún Marco hefur ávallt 
fylgst vel með nýjungum og 
notar eingöngu úrvals hráefni 
frá viðurkenndum framleið-
endum í sínar dýnur. „Flest-
ar dýnur eru framleiddar sam-
kvæmt stöðluðum stífleikum og 
stærðum, en það á ekki við um 
okkar dýnur, þar sem hver dýna 

er sérframleidd fyrir hvern og 
einn viðskiptavin. Það tekur frá 
einum degi til einnar viku að 
framleiða rúmin fyrir viðskipta-
vinina en sá biðtími er vel þess 
virði.“

Halldór tekur dæmi af hjóna-
rúmsdýnum. „Eftir að hafa verið 
í framleiðslu í 60 ár þá erum við 
farin að skilja hvað það er sem 
fólk leitar að og hvað þarf til þess 
að gera til dæmis góða hjóna-
rúmsdýnu sem hæfir báðum 
einstaklingunum. Oftar en ekki 
eru hjónarúmsrúmdýnur í einum 
stífleika, sem hentar ekki alltaf 
báðum. Í okkar augum eru engir 
tveir einstaklingar eins. Annar 
getur verið  með veikt bak eða 
slæmur í öxlum og þarfnast því 
annarra lausna en hinn. Annað 
hjónanna getur verið þungt og 
hitt létt og svona mætti lengi 
telja. Starfsfólk í versluninni í 
Mörkinni 4 er þjálfað til að ráð-
leggja viðskiptavinum okkar 
við val á dýnum, auk þess sem 
sjúkraþjálfari er til staðar í 
versluninni á fimmtudögum frá 
klukkan 16 til 18.“  

Halldór segir að til að leysa 
þessi vandamál hafi þeir hann-
að nýja línu af rúmdýnum sem 
heita  Mediline. „Þessar nýju 

dýnur hafa algjörlega slegið í 
gegn hjá okkar viðskiptavin-
um. Þær líta út fyrir  að vera ein 
heil dýna, en eru í raun og veru 
tvær dýnur. Önnur dýnan getur 
verið mjúk en hin stíf, allt eftir 
því sem parið þarfnast. Þannig 
getum við klæðskerasniðið 
rúmdýnur sem henta báðum 
einstaklingum jafn vel. Það má 
segja að þetta séu hinar einu og 
sönnu heilsudýnur. Yfirdýnuna 
er hægt að fá í margs konar stíf-
leika og úr ýmsum efnum eins og 
til dæmis Celsius þrýstijöfnun-
arsvampi, Latex gúmmísvampi 
eða eggjasvampi allt eftir óskum 
viðskiptavinanna. Yfirdýnan 
skiptir máli, því hún gefur dýn-
unni mjúkt og notalegt yfirborð, 
en meira máli skiptir burðar-
lag hennar sem stjórnar því hve 
djúpt notandinn sekkur í dýnuna, 
en þessu er öllu hægt að stjórna 
með réttu efnisvali,“ segir Hall-
dór.

Ef dýnan  hentar viðskiptavin-
inum  ekki þá getur hann komið 
með hana til Lystadúns Marco og 
fengið henni breytt  þar til hann 
verður ánægður. „Það skipt-
ir okkur öllu máli að viðskipta-
vinurinn sofi vel og okkar vörur 
uppfylli allar væntingar.“

Vatnsrúmið, eins og við þekkjum 
það, er sköpun frá árinu 1968 en 
bandaríski hönnuðurinn Charles 
Hall var enn í námi þegar hann 
bjó það til. Þó hafði einhvers 
konar vatnsrúm orðið til í byrjun 
19. aldar og er öðru hvoru minnst 
á í sögum, til að mynda skrifum 
Marks Twain.

Hér á landi má sjá innflutt 
vatnsrúm auglýst öðru hvoru til 
sölu í smáauglýsingum blaða á ár-
unum 1972-1975 en á árinu 1975 
var „Alþjóðavörusýning“ haldin 
hérlendis þar sem íslensk fram-
leiðsla A. Guðmundssonar á rúm-

inu var kynnt fólki. Rúmið sló þó 
ekki strax í gegn og voru fregn-
ir af því að fólk hræddist jafn-
vel að sofa í rúminu af ótta við að 
drukkna.

Á níunda áratugnum sló vatns-
rúmið í gegn og árið 1989 var jafn-
vel verslun í Borgartúni sem bar 
nafnið „Vatnsrúm hf.“ en það ár 
birtust fleiri vatnsrúmaauglýs-
ingar í blöðunum en nokkur önnur 
ár.   

1989 ár vatnsrúma

Vatnsrúm voru markaðssett sem 
afbragðsslökun á níunda áratugnum 
hérlendis. 

Sérpantað hjónarúm frá Ruf betten. Tegund Casa KTF
með stillanlegum höfðagafli. Hægt að panta í mörgum 
litum og með ýmsum aukahlutum.

Fjölstillanlegt heilsurúm Activa Kynetic frá Nottinblu. 
Ál grind með gagnvirku PBS fjaðrakerfi og  sleðafærslu. 
Hægt að fá með nuddi og innfrarauðri fjarstýringu. 
Virkar mjög vel með Mediline heilsudýnum.

Mediline unglinga heilsurúm með rúmteppi 
og skápúða við höfðalag.
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Hästens-rúmin er eru hand-
smíðuð úr náttúrulegum 
efnum en í hverju rúmi eru 
lög af hrosshárum og á milli 
þeirra bómull og ull.

„Breytingarnar kunna að vera 
litlar en áhrifin eru mikil,“ 
segir Þórður Ásmundsson, eig-
andi Hästens-rúma, Grensás-
vegi 3. Það sem Þórður á við er 
hin nýja kynslóð rúmanna sem 
nú er komin á markað, Hästens 
2000 II, Hästens Excelsior II og 
Hästens Luxuria. „Það má held-
ur ekki gleyma nýrri og endur-
bættri yfirdýnu, Hästens BJX 
Luxury. Hin nýja kynslóð rúm-
anna byggir á 150 ára gömlu 
handverki, sem sífellt er verið að 
endurbæta. Hver dýna er hand-
smíðuð og er úr náttúrulegum 
efnum sem gerir þær svo ein-
stakar. Í hverju rúmi eru lög af 
hrosshárum og á milli þeirra er 

bómull og ull. Í nýju rúmunum 
eru hrosshárslögin fíngerðari en 
áður auk þess sem þau eru fleiri 
en hvort tveggja gerir dýnurnar 
enn sveigjanlegri auk þess sem 
þær þola meira álag. Það er ekki 
hægt annað en að dreyma vel á 
slíkri dýnu,“ segir Þórður bros-
andi. „Það tekur vissulega meiri 
tíma að framleiða gæðavöru sem 
þessa, sem jafnframt er úr nátt-
úrulegum efnum, en árangur-
inn er þess virði. Rúmin hafa 
einstakt fjaðurkerfi og þar sem 

hrosshárslögin eru svo mörg 
gefa dýnurnar auðveldlega eftir 
og laga sig að líkamanum. Það 
loftar auk þess alltaf eðlilega 
um líkamann vegna hinna nátt-
úrulega efna sem rúmið er búið 
til úr.“ 

Yfirdýnan, Hästens BJX Lux-
ury, er með mjúku áklæði úr 
bómull og ull en millilagið er 
þykkt lag af hrosshári auk bóm-
ullar og ullar. 

Þórður segir að það taki meira 
en fimm mínútur að velja sér 
rúmið sem fólk dreymi um. „Fólk 
ætti að taka sér tíma þegar það 
velur sér nýtt rúm. Við í Häs-
tens-versluninni erum alltaf til-
búin að aðstoða fólk og veita því 
persónulega ráðgjöf því þarfir 
þess eru svo ólíkar. Við höfum 
nægt úrval og allan þann tíma 
sem fólk þarf. Hästens-rúm gæti 
verið rúmið sem fólk dreym-
ir um, svo það er um að gera að 
koma og prófa.“

Það sem þig dreymir um
Það tekur meiri tíma að framleiða handsmíðaða vöru úr náttúrulegum efnum en árangurinn er þess virði. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Miklu skiptir að vera með rétta 
liti inni í svefnherberginu en til 
að mynda getur áberandi rauður, 
hvort sem er í gardínum eða rúm-
teppi, virkað mjög stressandi. 

Einn af betri litum til að hafa í 
svefnherberginu er grænn en hann 
virkar róandi. Grænn þykir koma 
jafnvægi á hugsanir og tilfinning-
ar og minnka stress um leið og 
hann byggir upp orku. 

Óþarfi er að mála allt svefn-
herbergið í grænum lit og best er 
ef hægt er að hafa aukahlutina í 
grænum, svo sem pullur, kodda og 
gluggatjöld.

Græni liturinn róar 
fyrir svefninn

Grænn litur er einn sá besti í svefnher-
bergið.

● LAMPI MIKILVÆGARI EN LOFTLJÓS
 Oft gleymist að huga að góðri lýsingu í svefn-
herbergið en þar koma lampar til sög-
unnar því fæstir nota loftljósið að ráði að 
kvöldi til. Góðir náttborðslampar, hvor á 
sínu borðinu, sem skína vel fyrir lestur eru 
þar frumskilyrði en einnig er gott að hafa 
einn eða tvo lampa í hornum hjá fatakáp-
um og kommóðum til að gera stemning-
una fallega. Sé fólk á höttunum eftir róm-
antískri stemningu má til að mynda benda 
á Laura Ashley en þar má finna mikið úrval af klassískum 
lömpum, bæði stökum fótum og skermum.

Lampar þessir kallast 
Svarva og eru úr nýju 
PS-línunni sem IKEA frum-
sýndi um síðustu helgi.

Rúmin eru handunnin af mikilli natni.

Hästens 2000 T II
Stærð: 80-210 cm
Lengd: 2 m-2,20 m
Bólstrun: Bómull, hör, ull 
og hrosshár.

Handunnin og sérsmíðuð rúm

Hästens Vividus
Stærð: 80-210 cm
Lengd: 2 m-2,20 m
Bólstrun: Bómull, hör, ull 
og hrosshár.

Handunnin og sérsmíðuð rúm

Hästens Superia
Stærð: 80-210 cm
Lengd: 2 m-2,20 m
Bólstrun: Bómull, hör, ull 
og hrosshár.

Handunnin og sérsmíðuð rúm
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Í Rúmgott er að finna mikið 
úrval heilsudýna og raf-
magnsrúma á hagkvæmu 
verði. Í boði er blanda af 
innfluttum gæðadýnum og 
íslenskri framleiðslu. 

„Skilgreiningin á heilsudýnu er 
sú að fundin er dýna eftir þörfum 
hvers og eins,“ segir Alda Björk 
Óskarsdóttir, sölufulltrúi hjá 
Rúmgott á Smiðjuvegi 2 í Kópa-
vogi.

„Við bjóðum mikið úrval 
af dýnum og leggjum einmitt 
áherslu á að finna dýnu sem hent-
ar hverjum og einum,“ segir Alda 
og bætir við að þau bjóði því ekki 
upp á eina töfradýnu heldur vilji 
með miklu úrvali gefa fólki kost 
á að velja. „Við framleiðum sjálf 
stærsta hlutann af dýnum sem 
við seljum, allt svæðaskiptar 
heilsudýnur, erum reyndar eini 
aðilinn hér á landi sem framleið-
ir svæðaskiptar heilsudýnur. Það 
gefur okkur möguleika á að nán-
ast klæðskera sauma dýnur fyrir 
okkar viðskiptavini.“

Til að velja þá dýnu sem hefur 
rétta svæðaskiptingu fyrir við-
skiptavininn býður Rúmgott upp 
á fría legugreiningu með búnaði 
sem greinir þyngdardreifingu 
líkamans. Þar sést á tölvuskjá 
hvaða dýna og hvaða svæðaskipt-
ing hentar best fyrir viðskipta-
vininn.

„Við höfum til dæmis þjónustað 
stóran hóp fólks með gigtarsjúk-
dóma og stoðvandamál og höfum 
leiðbeint því með val á dýnu, með 
tilliti til vandkvæða,“ segir Alda. 
Hún bætir við að þau hafi einn-
ig gott úrval stillanlegra hágæða 
þýskra rafmagnsrúma sem henti 
fólki sem vilji láta sér líða vel, 
svo og eldra fólki sem eigi erfitt 
með hreyfingar. 

Alda segir mikla áherslu lagða 
á að hjón velji sér hvort sína dýn-
una. „Konur og karlar eru mjög 
ólík í vexti og hafa því mismun-
andi þarfir,“ útskýrir hún. En 
myndast þá ekki leiðinlegt gap 
á milli parsins? „Nei, það verð-
ur ekkert bil því dýnurnar eru 
renndar saman,“ svarar Alda. 
Hún segir einn stærsta kost þess 

að vera með tvær dýnur einnig 
þann að báðir aðilar geti sofið 
vært þó að hinn bylti sér en oft 
verði það þannig með samfelld-
ar dýnur að léttari einstaklingur-
inn gangi í bylgjum þegar mak-
inn hreyfi sig í rúminu. 

Rúmgott er með gott úrval 
af innfluttum dýnum, til dæmis 
vottaðar latexdýnur frá Frakk-
landi. Hins vegar er meginuppi-
staða í dýnuúrvalinu íslensk 
framleiðsla. „Við höfum fram-
leitt íslenskar dýnur á áttunda 
ár og rúmbotna í yfir tuttugu ár,“ 
segir Alda og bætir við að mikil 
reynsla liggi að baki Rúmgott 
enda byggi fyrirtækið á gamalli 
húsgagnavinnustofu og sé fyrir-
tækið orðið tæplega sextíu ára 
gamalt.

Valkvíði er því stærsta vanda-
málið sem viðskiptavinir Rúm-
gotts eiga við að etja. Hins vegar 
ætti enginn að vera hræddur við 
að velja ranga dýnu því boðið er 
upp á mánaðar skiptirétt. „Við 
erum með svo fjölbreytt úrval af 
dýnum að við finnum alltaf lausn 
fyrir hvern og einn.“

Finnum dýnu sem hent-
ar hverjum og einum

„Skilgreiningin á heilsudýnu er sú að 
fundin er dýna eftir þörfum hvers og eins,“ 
segir Alda Björk, sölufulltrúi hjá Rúmgott.
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Talsvert ódýrara er að koma róm-
antísku svefnherbergi í fram-
kvæmd en öðrum, og hafi konur 
lengi dreymt um að eiga sitt eigið 
kvenlega horn er um að gera að láta 
verða af því, sé pláss til í svefnher-
berginu. Byrja má á að fara í Góða 
hirðinn, nytjamarkað Hjálpræðis-
hersins úti á Granda eða aðra staði 
sem selja gömul húsgögn og finna 
skrifborð. Það má svo pússa upp 
og lakka hvítt og þá er auðvelt að 
halda áfram með sköpunarverkið. 
Gömlum spegli og fallega dótinu 
sem maður á má stilla ofan á borð-
ið, hengja upp til að mynda gamla 
hördúka sem gardínur og verkið 
er til.

Draumur um 
snyrtiborð

Svefnhergið má auðveldlega skreyta 
með rómantísku snyrtihorni.

● DORMA BÝÐUR BETRI BLUND
Ný verslun með rúm og allt sem þeim tengist verður opnuð í Holta-

görðum í lok september. Verslunin hefur fengið nafnið Dorma og er í 
eigu bræðranna Egils Fannars Reynissonar og Guðmundar Gauta Reynis-
sonar, sem einnig eiga og reka verslunina Betra bak. 

Dorma mun bjóða blundinn á betra verði, ef svo má að orði komast, 
en þar verður boðið upp á ódýr rúm sem þó hafa gæði að leiðarljósi. Af 
nógu verður að taka því Dorma verður stærsta rúmaverslun sem opnað 
hefur á Íslandi, með um það bil 1.500 fermetra til umráða. Í versluninni 
verður einnig að finna svefnsófa og alls kyns smávöru sem tengist svefn-
herberginu og góðri hvíld, sængur, sængurfatnað og fleira. Hún verður 
í næsta nágrenni við Tekk Company og Habitat og því um að gera að 
leggja leið sína í Holtagarða í góða verslunarferð. 

Dorma verður opnuð 26. september. 

Bjóðum uppá rúmstæði og náttborð í miklu úrvali.

Nafn: Royal, stillanlegt rafmagnsrúm.
Stærð: 160 x 200 cm.
Gerð: Þýsk hágæða rúm með sérvöldum dýnum.

Nafn: Dream rúm.
Stærð: 180 x 200 cm.
Gerð: Íslenskar hágæða springdýnur.
Áklæði: Tau eða leðurlíki.



BMW 525 Diesel 2002 Raðnúmer: 
180209

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

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

MMC PAJERO, 35“ dekk. Árgerð 2007, 
ekinn 10 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur, 
Leður. Verð 5.890.000. Rnr.202075.

Bílasalan Planið
Breiðhöfða, Reykjavík

Sími: 517 0000
www.planid.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

„SPARI-BAUKURINN“ M.BENZ A 170 
CDI DIESEL. Árg. 2001, ek. 156 þ.km 
5 gírar. Verð 950þ. Rnr.128904 Vegna 
mikillar sölu undanfarið óskum við eftir 
bílum á staðinn og á söluskrá okkar. 
WWW.HOFDABILAR.IS

Skráðu bílinn á www.
hofdabilar.is FRÍTT

eða renndu við í kaffi og við 
skráum hann fyrir þig og tökum 

myndir af bílnum.
Mikil sala!

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Range Rover Sport HSE , árg.2007, ek. 
47þús.km., sjálfsk., leður, lúga, Harman 
kardon hljóðkerfi, krókur. Stór glæsi-
legur bíll hlaðinn búnaði. Tilboðsverð 
aðeins 5.900 þús.kr!bíllinn er á staðn-
um.

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

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

TILBOÐ TILBOÐ
Cherokee Limeted ‘99. Flottur bíll, verð 
aðeins 780þ. S. 899 3729

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

VW Polo ‘02. Basicline Ek. 110þ. 
Nýskoðaður og yfirfarinn. Tilboð 600þ. 
S. 862 6405.

 0-250 þús.

Huyndai Coupe til sölu árg. ‘97 ek. um 
200 þús. Þarfnast smá lagfæringa. V. 60 
þús. S. 845 2276.

Óska eftir að kaupa sparneytinn og 
góðan bíl á 150-250 þús. Skoðaður 
2010. Vinsamlegast hafið samb í síma 
773-6933

Subaru Impreza ‘97 2000 vél. Sjsk., sk. 
‘10 V. 195 þús. S. 699 3548.

 250-499 þús.

100% LÁN kr. 399þ. SKODA OCTAVIA 
‘01, 1.6 ek. 169þ. Afb. 19þ. sk. 2010. 
S. 693 4693.

TILBOÐ 290 ÞÚS!!!
RENAULT LAGUNA RT 2.0 árg.’98 ek.137 
þús. 5 gíra bsk, skoðaður 2010, eyðir 8 
ltr/100 km, góður bíll og lítur vel út!, 
ásett verð 390 þús. TILBOÐ 290 ÞÚS!!! 
s. 841 8955.

!! ný skoðaður 
sparibaukur !!

Hyundai Accent árg. ‘00, ek. 104þús., 
ný tímareim, bsk., sk 2010, 3 dyra, góð 
heilsársdekk, fínn bíll, verð : 290þús, 
uppl. í s. 659-9696.

 500-999 þús.

Til sölu Passat árg. 2000 VR5 fjórhjóla-
drifinn 5 strokka, 5 gíra beinskiptur, 150 
hestöfl. Ekinn 125.000 km. Fallegur bíll 
með leðurinnréttingu. Tilboð óskast. 
Uppl. í síma 861-8011

 Bílar óskast

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

Óska eftir bíl
Óska eftir bíl fyrir allt að 300.000- stgr. 
má þarfnast lagfæringa ekki eldri en 
‘98 árg. Skoða allt. Uppl. í síma 861 
7600.

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

Vantar bíl!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 200 
þús. stgr. Má þarfnast lagfæringar eða 
skoðunnar. S. 659 9696.

 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.

Til sölu kranaskóflur og fleiri aukabún-
aður fyrir vörubíl. Uppl. í s: 893-1229.

 Mótorhjól

Haustútsla á þessum fallegu vespum. 
Vespa Future 125cc 12“ dekk 2 litir. 
Verð áður 298,000.- með skráningu, 
nú 249.000.- með skráningu. Eigum 
aðeins fáein hjól eftir. 

Pit Bike 125cc Xmotos 2 litir Verð 
180,000.- Tilboð 149.000.-

Dirt bike Xmotos 250cc 2 litir, stillanleg-
ir demparar, framan og aftan upp side 
down verð 278,000.- Tilboð 249.000.-

Aðeins 3 hjól eftir !! Ótrúleg vespa 
Admiral 125 cc á 16“ dekkjum sem 
gefur möguleika að keyra í möl. 
Ótrúlegur Kraftur. Til í 2 litum. Kassi 
fylgir með. Verð aðeins 358,000.- með 
skráningu.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

HUSABERG 450 2/2005 NÝ YFIRFARIÐ, 
HRIKALEGUR KRAFTUR V 590 TIILB 
490ÞÚS S 892 7858.

Fjórhjóla ferðir sem þú getur ekki msst 
af. Förum nokkrar frábærar helgarferðir 
á fjórhjólunum í september og október. 
Lagt af stað á laugardagsmorgni og 
komið til baka á sunnudag. fjórhjól, 
tryggingar, gisting, matur, leiðsögn og 
fleira innifalið. Þú getur komið á eigin 
hjóli eða fengið hjól hjá okkur. Verð: 
kr. 58.000,- eða kr. 28.000,- ef að þú 
kemur á eigin hjóli. Hringdu í okkur í 
síma 5787860 eða skoðaðu heimasíð-
una okkar www.bluemountain.is

 Fjórhjól

Til sölu Polaris Outlaw 90cc árg 2007 
í frábæru ástandi, alveg eins og nýtt, 
mjög lítið notað. Galli, brynja, hanskar, 
skór og 2 hjálmar fylgja. verð 450 þús 
uppl í s:861-4545

 Bátar

QUICKSILVER QS500. Árgerð 
2008,lengd 5m,75hp utanborðsmót-
or,6manna björgunarbátur/vesti,tal-
stöð,GPS,skemmtilegur vatna og sjóbát-
ur, www.toyotaakureyri.is, Rnr.206275.
Toyota Akureyri 460-4300.

 Hjólbarðar

 Varahlutir

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

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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

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

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

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

 Viðgerðir

 Veitingastaðir

Erum í Bláu húsunum við 
Faxafen

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

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Þjónusta
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 Veislusalir

Óska eftir veislusal án veitingar fyrir 
brúðkaup 21 nóvember á höfuðborg-
arsv. Uppl. í s. 695 0825

 Hreingerningar

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

 Ræstingar

Óska eftir að taka að mér ræstingar á 
kvöldin og um helgar. Er vön. Uppl. í 
s. 692 7292.

 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.

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.

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

Felli tré, grysja og klippi tré og runna 
og önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. 
s. 698 1215.

 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

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

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

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

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

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

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.

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

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tölvuviðgerðir 
- vírushreinsanir - 

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

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

 Nudd

Frábært nudd/ Fantastic masaage call 
8946823/ 8698076

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

Whole body massage frábært nudd 
fullkomin sæla tel. 8575015

 Spádómar

Spákonan Michalina
Býð upp á tarotlestur, talnaspeki og/
eða orkuheilun. Umsögn: „Michalina 
er stórkostlegur spámaður og heilari.“ 
Sigríður Klingenberg. Uppl. í s. 845 
3455.

Spálínur Sjáandans

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

22 þri.-fim 

Sibba 908 2507 kl. 22-24 

Spádómar og ráðgjöf

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

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

661 3839 - Símaspá
Opið alla daga frá kl 16:00.

 Rafvirkjun

 Trésmíði

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

Tek að mér smíðaverk stór og smá. 
Uppl. í s. 894 2874. Gunnar Marel 
skipasmíðameistari.

Nýsmíði - Viðhald - 
Breytingar

Getum bætt við okkur verkum. Fagleg 
og vönduð vinnubrögð. Tímavinna eða 
föst verðtilboð. 2 verktakar ehf. Einar 
663 4836 Siggi 848 0534.

 Viðgerðir

Pípulagnaviðgerðir sími 
897 3656

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

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í Brother, Canon og 
Epson send samdægurs heim að 
dyrum eða í vinnuna sjá nánar á www.
blekhylki.is.

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

 Til sölu

Eldsneytis sparari. 
Hvirfilstæki í bíla!

SPARNAÐUR: 7% til +27%* þetta virk-
ar! Meiri Kraftur.VERÐ frá 11.900.-kr. 30 
daga skilaréttur. S.K.M ehf. Viðarhöfða 
2, V/Stórhöfða. Opið 10:30-19:00 S. 
517 8400.

Öll helstu tæki til reksturs bakarís, 
kleinu og kleinuhringjagerðar til sölu. 
S. 615 4950.

 Gefins

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

 Óskast keypt

Staðgreiðum gull, dem-
anta og úr.

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

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

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

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

Skrifstofustólar
óska eftir að kaupa Hermann Miller 
skrifstofustóla. Uppl. í s. 663 3332

 Verslun

Þjónusta

Þjónusta
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 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.

Óska eftir að kaupa notað píanó, helst 
Yamaha. Upplýsingar í síma 822 8586.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Tölvur

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

 Vélar og verkfæri

Til Sölu Rafstöð 220 v 3,5 kw Janmar 
2008 Dísel mjög lítið notur kr 180.000 
gott verð Sólarskegil 110 x 50 kr 80.000 
uppl: síma 8990994

 Til bygginga

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

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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.

Tantric Massage of 
Sacred touch

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

 Námskeið

ALVÖRU NÁMSKEIÐ
20 fjölbreytt námskeið í skartsmíði, 
tálgun, hnífum, útskurði, brýnslu ofl. 
SKRÁNING OG UPPL. S: 555-1212 
Handverkshúsið Bolholti 4 handverks-
husid.is

 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.

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtöku-
próf og akstursmat. Kenni á BMW 
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

 Heimilistæki

Óska eftir plötuspilara með magnara 
og hátölurum. Uppl. í s. 897 2771.

 Dýrahald

Þrælskemmtilegir kettlingar fást gefins. 
Kassavanir. Uppl. í s. 663 1744.

 Fyrir veiðimenn

Sjóstöng/Skotveiði Nýr bátur og gam-
all skipsstjóri. Reykjavíkurhöfn. S. 892 
0099.

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

 Húsnæði í boði

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

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

Vantar eignir á skrá í Hafnarfirði, 
Kópavogi og nágrenni, www.lmh.issími 
517-0150.

Stórt herbergi til leigu. Góðir leigjendur. 
S. 895 2138.

Hlýleg 2 herb. íbúð í raðhúsi til leigu. 
Húsg. fylgja. 75þ. á mán. Uppl. í s. 
820 2459.

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.

Danmörk, Billund Einbýlishús ásamt 
bílskúr til leigu/sölu. Uppl. í síma 895-
8637.

 Húsnæði óskast

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

 Atvinnuhúsnæði

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

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

Til leigu gott atvinnuhúsnæði fyrir 
hljómsveitir og vinnustofa fyrir lista-
menn. S 892 5077

 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

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.

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

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

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

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

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

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

 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

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN - 

GÓÐ STAÐSETNING, GOTT 
VERÐ!

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

2 herbergja íbúð fullbúin húsgögnum 
með svefnplássi fyir 2-4. Leigist 1 nótt 
í senn eða fleiri. Staðsett við Kringluna. 
Uppl. í s. 843 9776 & 899 7188 eða 
limoutaxi@hotmail.com.

 Atvinna í boði

Hótelstarf - Reception
Óskum að ráða starfskraft í 

móttöku á hóteli. 

- Góð ensku og tölvukunnátta 
áskilin. 

- Stundvísi og sjálfstæð vinnu-
brögð. 

- Vaktavinna - 21 ára og eldri, 
reyklaus

Hótel Smári sími 664-5901 
Email : hotel@hotelsmari.is

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“

Söluturninn Jolli 
Hafnarfirði.

Söluturninn Jolli óskar eftir áreiðanlegu 
og stundvísu fólki í vinnu. Um er að 
ræða hlutastarf. Ef þig langar til að 
vinna á skemmtilegum og líflegum 
vinnustað þá gæti þetta verið rétta 
vinnan fyrir þig. Umsóknareyðublöð á 
www.umsokn.foodco.is

Deildarstjóri - 
Framtíðarstarf

Óskum eftir að ráða áreið-
anlega og metnaðarfulla 

manneskju í metravörudeild 
Rúmfatalagersins Korputorgi. 

Skemmtilegt starfsumhverfi og 
góðir framtíðarmöguleikar.

Nánari upplýsingar hjá 
Eyþóri verslunarstjóra í síma 
820-8001. Rúmfatalagerinn 

Korputorgi.

Deildarstjóri - 
Framtíðarstarf

Óskum eftir að ráða áreið-
anlega og metnaðarfulla 

manneskju í verslun okkar í 
Skeifunni.Skemmtilegt starfs-
umhverfi og góðir framtíðar-

möguleikar. Einnig vantar fólk í 
hlutastörf.

Nánari upplýsingar hjá 
Ívari verslunarstjóra í síma 
820-8003. Rúmfatalagerinn 

Skeifunni 13.

Ný og fersk blómabúð óskar eftir að 
ráða Blómaskreyti til starfa. Umsóknir 
sendist á netfangið sara@ulfurinn.is .

Hársnyrtistofa í Mosfellsbæ óskar eftir 
hársnyrtisveini/meistara í hlutastarf. 
Upplýsingar gefur Ragnhildur í síma 
5666090/6964775

Óskum eftir að ráða fólk í fulltstarf 
og hlutastarf. Einnig vantar okkur í 
uppvask. Uppl. á staðnum eða á net-
fang milano@internet.is Kaffi Milano 
Faxafeni 11.

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.

Góður stundvís starfskraftur óskast í 
matvöruverslun. Bílpróf æskilegt. 
Upplýsingar Kjöthöllin Háaleitisbraut 
58-60. Sími 553 8844.

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir fólki 
til úthringinga á kvöldin. Góð laun 
í boði fyrir rétta fólkið. Uppl veitir 
Ingibjörg í síma 661-2826 eftir kl 18:00 
á daginn eða Elí á eli@tmi.is

Óska eftir vönum kjötafgreiðslumanni 
sem getur unnið sjálfstætt við kjöt-
borð. Vinnutími 10.30 - 18. virka daga. 
Upplýsingar Kjöthöllin Háaleitisbraut 
58-60. Sími 553 8844.

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.

 Atvinna óskast

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

 Tilkynningar

Milljónir!!
Viltu vinna þér inn milljónir. Lager til 
sölu, gott atvinnutækifæri fyrir sölug-
laðan einstakling. S: 898 8690.

 Ýmislegt

Tvær konur fæddar ‘50 og ‘52 óska eftir 
huggulegum dansörum fyrir dansskóla. 
S. 694-6670

 Einkamál

The Purple Rabbit.com
Nýr íslenskur stefnumóta- og sam-
skiptavefur fyrir djarft og ófeimið fólk. 
Slóðin er: „ThePurpleRabbit.com“

Símaþjónusta 
Spjalldömur

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

Vantar vinstra hedd á Pajero 95 sem 
er V3000 (12 ventla) svo væri gott ef 
einhver væri með bílstjórasæti í Renó 
Trafic 05 Upplýsingar í síma 615 1213.

Útsölumarkaður
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Atvinna

Auglýsing um úthlutun aflaheimilda 
til áframeldis á þorski 

á fiskveiðiárinu 2009/2010
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra auglýsir eftir 
umsóknum um úthlutun aflaheimilda til áframeldis á 
þorski, sbr. reglugerð nr. 736/2009, um úthlutun afla-
heimilda í þorski vegna tilrauna við föngun fisks til 
áframeldis og framkvæmd þess.

Umsóknarfrestur er til þriðjudagsins 15. sept-
ember 2009.

Umsóknum skal skila til sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðuneytisins, Skúlagötu 4, 150 Reykjavík 
og einnig skal senda umsóknir með rafrænum hætti 
á netfangið postur@slr.stjr.is

Umsóknir skulu merktar sem ,,Þorskeldiskvóti”.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu,
 1. september 2009.

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

Sími: 586 8080  •  Kjarna •  Þverholti 2 •  207 Mosfellsbær •  www.fastmos.is

10 ár
í Mosfellsbæ

Mosfellsbæ Einar Páll Kjærnested,
lögg. fasteignasali

Próf í íslensku fyrir umsækjendur 
um íslenskan ríkisborgararétt

Íslenskupróf vegna umsóknar um íslenskan 
ríkisborgararétt hefjast hjá Námsmatsstofnun 
30. nóvember næstkomandi fyrir þá sem hafa skráð 
sig í próf fyrir 10. nóvember. Þeir sem skrá sig eftir 
þann tíma eiga kost á því að taka próf vorið 2010. 
Prófin verða haldin í Reykjavík og utan höfuð-
borgarsvæðisins ef næg þátttaka fæst.

Skráning í prófin hefst 15. september nk. og fer hún 
fram með rafrænum hætti á vef Námsmatsstofnunar, 
www.namsmat.is. Þar er einnig að finna nánari 
upplýsingar um hvar prófin fara fram, sýnishorn 
af verkefnum og prófkröfur. Einnig eru veittar 
upplýsingar í síma 550 2400. Gjald fyrir þátttöku í 
prófi er 7.000 krónur.

Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu,
2. september 2009

Tilkynningar

Atvinnuhúsnæði

Fasteignir

HELGINAuglýsingasími

– Mest lesið



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

80%

ACER ASPIRE 5738Z-424G32MN FARTÖLVA - 109.990
TOSHIBA SATELLITE PRO A300-1EA FARTÖLVA - 124.990
TOSHIBA PORTÉGÉ M800-11D 13.3” FARTÖLVA - 139.990
23.6” ACER V243HQBD 5MS TFT LCD SKJÁR - 43.990
ICY BOX MP3010HW ÞRÁÐL. TV FLAKKARI M/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

VERÐDÆMI

FRÁBÆRT ÚRVAL

MÓÐURBORÐ - VERÐ FRÁ 2.990
NETBÚNAÐUR - ALLT AÐ 75% AFSL.
HEYRNATÓL - ALLT AÐ 70% AFSL.
DVD SKRIFARAR - VERÐ FRÁ 2.990
FARTÖLVUTÖSKUR - AÐ 70% AFSL.
TURNKASSAR - ALLT AÐ 40% AFSL.
MÚSAMOTTUR - VERÐ FRÁ 190

Acer V223WBD LCD
22” LCD breiðtjaldsskjár, 1680x1050
punkta upplausn, 2500:1 skerpu og
5ms svartíma. Svartur.

29.990

17.990

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

124.990

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

79.990

MSI GeForce N250GTS-2D512-OC
512MB skjákort. 2200MHz GDDR3 minni, 
kjarni. HDMI, 2 DVI Out, DUAL Link DVI, VIV

22” LCD
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég hef ekki farið 
á svo mörg 

stefnumót, ég er 
eiginlega með 

smá fiðrildi í 
maganum

Borðar 
þú 

fiðrildi?

Nei, maður 
tekur bara 

svona til orða 
þegar maður er 
stressaður eða 

spenntur.

Ég er með 
kebab í 

maganum, 
það gerir mig 
stressaðan.

Þannig að það er ekki 
alveg víst að það séu 
fiðrildin sem blaka 

vængjunum, skilur þú 
mig?

Hérna sit ég og vor-
kenni sjálfri mér. Eftir 
að hafa dustað rykið 
af sjálfri mér og verið 
ein í þrjú ár. Er enginn 

almennilegur þarna úti?

Þú ert búin 
að vera 
óvenju 

óheppin, 
Jóhanna.

Kannski er ég 
fáráðlingur, hárið 
mitt virðist alla-
vega vera þeirrar 

skoðunar

Bíddu, hvað 
ert þú að gera 

hér?

Tja, sko, ég var 
að fljúga og svo 
skyndilega fór 
ég að hugsa.

Af hverju að 
fara suður?

Hvað með 
bílskúrinn?

Hvar í ósköpunum eigum 
við að geyma 150 kílóa 
páskaegg?

Og láta bílinn standa úti?
Já, gerum það, látum næst-
dýrustu fjárfestinguna okkar 

bara standa óvarða úti á plani 
til að verja súkkulaði-páska-

egg.

Hvað 
er að 
því?

Hann þarf bara 
að forgangsraða 

upp á nýtt.

Auðvitað er 
þetta erfitt starf, 
ég á fullt í fangi 
með að sýnast 
vera önnum 

kafinn.

Fátt er jafn fyndið og eiga samtal um 
kvikmyndir við foreldra sína. Þegar 
árin taka að færast yfir lenda þeir 

nefnilega í því að nöfn fara að þvælast 
fyrir þeim. Enda ekkert skrýtið, hversu 
margar myndir ætli mamma og pabbi 
hafi séð um ævina? Hversu mörg nöfn 
á leikurum, leikkonum og leikstjórum 
ætli hafi runnið yfir hvíta tjaldið í 
gegnum árin? Engu síður er maður 
ekki svona hugulsamur þegar sam-
talið fer fram og maður gleymir 
þessum staðreyndum jafnharðan. 
Grínið fær þess í stað að leika laus-
um hala.

Þannig átti ég mjög skemmtilegt 
spjall við móður mína um kvikmynd-
ina Bedtime Stories. Sem henni 
fannst nokkuð skemmtileg. Og þá 
sérstaklega aðalleikarinn. „Sem heit-
ir, æi, hann lék þarna í myndinni …“ 

Nú er ekki nema von að lesendur blaðsins 
standi á gati og séu engu nær um hver leik-
arinn er. Áfram heldur leikurinn. „Hann er 
ekkert sérstaklega fríður, rosalega þekkt-
ur og brosir lítið.“ Er einhver kominn 
með svarið? Áfram með smjerið. „Hann 

lék á móti De Niro þar sem hann var 
vondi tengdapabbinn.“ Aha, svarið 

var komið: „Ben Stiller?“. Þögn. 
„Nei, þetta er ekki Ben Stiller, 
en þeir eru svolítið líkir. Þessi 
lék ekkert í þeirri mynd. Held 
að hann byrji á A.“ Og svo var 
símtalinu slitið eftir kvikind-

islegan hlátur erfingjans. 
Fyrir þá sem eru að deyja úr 

spenningi og vilja endilega vita 
hvaða gamanleikari þetta er, sem 
er frekar ófríður og brosir helst til 
aldrei og svolítið líkur Ben Stiller 
þá er þetta Adam Sandler. 

Bedtime Stories

NOKKUR ORÐ
Freyr Gígja 

Gunnarsson

SENDU SMS ESL H2
Á NÚMERIÐ 1900

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,

TÖLVULEIKIR, AÐRAR DVD MYNDIR,
PEPSI OG MARGT FLEIRA.

9. HVERVINNUR!

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

HINN STÓRHÆTTULEGI OG
SNARGEÐVEIKI RAÐMORÐINGI 

MICHAEL MYERS
ER MÆTTUR AFTUR Í

MAGNAÐRI
OG ENN BLÓÐUGRI MYND!

FRUMSÝND 4. SEPTEMBER 2009



Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir
Selfoss - Reykjanesbær - Kringlan - Smáralind

Útsölulok
30 -70%

AFSLÁTTUR

30-50%
AFSLÁTTUR

Allar
pottaplöntur

Styttur, box, myndir, rammar, 
könnur, skraut, skreytingarefni

og margt fl eira

Gjafavara

Hluti
af andvirði 

hverrar ERIKU
rennur til Göngum saman 

sem hefur það að markmiði 
að styrkja grunnrannsóknir á 

brjóstakrabbameini. 

Göngum saman

Öll afskorin
blóm

20%
AFSLÁTTUR

30 -70%
AFSLÁTTUR

30 -70%
AFSLÁTTUR

Erikurnar
eru komnar!

1199kr

3 stk að eigin vali
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Ath. kl. 17.30
Á 10 ára afmælisárinu býður Sal-
urinn upp á tónleika sex fimmtu-
daga í röð undir heitinu „Íslenskt? 
Já takk“. Í dag fær Jónas Ingi-
mundarson Auði Gunnarsdóttur í 
heimsókn. Dagskráin stendur yfir í 
tæpan klukkutíma og er opin öllum 
meðan húsrúm leyfir. Aðgangur er 
ókeypis.

>Ekki missa af 
Fyrstu tónleikum Sinfó með 
þeim Ashkenazy-feðgum. 
Vladimir stjórnar og Vovka er 
einleikari. þeir flytja Wanderer-
fantasíu Schuberts í útsetningu 
Lizts.  Á efnisskrá tónleikanna er 
einnig Manfreð-sinfónían eftir 
Tsjajkovskíj. 

Tónleikarnir eru annað kvöld 
og verða sendir út beint á Rás 1.

Hér er nú staddur einn kunnasti kórstjórnandi 
heims, Simon Carrington, við þjálfun á kamm-
erkórnum Schola Cantorum í Hallgrímskirkju. 
Carrington var einn af upphafsmönnum söng-
hópsins King’s Singers sem naut mikillar velgengni 
í áraraðir og starfar reyndar enn. Hann er nú 
eftirsóttur stjórnandi og ráðgjafi á sviði kórtónlistar 
um allan heim. 

Á sunnudaginn 6. september stjórnar hann 
flutningi kórsins á verkum eftir John Taverner 
og James MacMillan, en þeir eru fulltrúar þess 
elsta og nýjasta í sögu fjölraddaðs söngs. Verkin 
sem Carrington hefur valið til flutnings eru „The 
Western Wind Mass“ eftir Taverner (1490-1545) 
og sex svokallaðar Strathclyde-mótettur eftir 
MacMillan (1959). MacMillan hefur slegið í gegn 
með tónsmíðum sínum undanfarin ár, en tónlist 
hans nýtur mikillar viðurkenningar og hefur hrifið 
áheyrendur um allan heim. 

Mótettur MacMillans, sem Schola Cantorum 
flytur undir stjórn Carringtons, eru samdar árið 

2008 og gera ýtrustu kröfur til söngvaranna, sem 
eru aðeins sextán talsins. 

Carrington stjórnar nú í fyrsta sinn á Íslandi, 
en kom hér fram með King’s Singers fyrir margt 
löngu. 

Tónleikar Schola Cantorum eru á dagskrá List-
vinafélags Hallgrímskirkju og hefjast klukkan 17.00 
í Hallgrímskirkju sunnudaginn 6. september.

Fjölradda söngur

TÓNLIST Schola Cantorum – kammerkór Hallgríms-
kirkju.  MYND/LISTVINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRKJU

Það er um margt dæmigert 
að alþjóðlega leiklistar-
hátíðin Lokal skuli hefja 
dagskrá sína í kvöld með 
maraþonsýningum Áhuga-
leikhúss atvinnuleikara. 

Þríleikurinn sem Árni Pétur Guð-
jónsson og fleiri standa að er um 
margt einkennandi fyrir stöðuna 
í íslensku leikhúslífi, þótt síðar á 
hátíðinni komi fram á dagskránni 
tilraunakennd verk stóru leikhús-
anna: Utan gátta, Dauðasyndirnar 
og Þú ert hér. Atvinnuleikarar setja 
saman sýningar í tómstundum og 
leika kauplaust.

Þá hefur erlendum gestasýning-
um fækkað en hátíðin virðist vera 
orðin einhvers konar gluggi fyrir 
það sem þykir nýstárlegast í leik-
húslífi frá fyrri vetri. Aðstand-
endur gera ljósa grein fyrir því að 
styrkjastoðirnar sem hleyptu hátíð-
inni af stað fyrir ári eru nú hrund-
ar. Leikhúsin – stóru – hlaupa til og 
leggja til sýningar – og Þjóðleikhús-
ið húsnæði.

Hátíðin er ekki eina leiklistar-
hátíðin hérlendis; Act Alone og nú 
Artfart eru báðar á jaðri áhuga-
mennsku og atvinnumennsku. 
Reyndar eru mörkin öll í þessum 
geira að riðlast: hlutar af Sequenc-
es og Reykjavík Dance Festival eru 
á mörkunum. 

Er Lokal var haldin í fyrsta 
sinn í mars var athyglinni beint að 
nokkrum atvinnuleikhópum sem 
hafa verið í fararbroddi í nýsköp-
un í leiklist í Evrópu og í Banda-
ríkjunum. Í ár verður lögð áhersla 
á að sýna metnaðarfullar íslensk-
ar leiksýningar frá liðnum vetri: 
LR býður upp á Dauðasyndirnar 
á laugardag, Þú ert hér á tveimur 
sýningum á laugardagskvöld; Þjóð-
leikhúsið sýnir Utangátta á föstu-
dagskvöld, Ég og vinir mínir sýna 
Húmanímal í Hafnarfirði á laugar-
dagseftirmiðdag, og fyrrnefndur 
þríleikur Áhugaleikhúss atvinnu-
manna sýnir þríleikinn sinn á föstu-
dagskvöld í gömlu Landssmiðjunni 
(LHÍ) og í Nýlistasafninu: Ódauð-

legt verk um stríð og frið er nýtt en 
eldri eru Ódauðlegt verk um sam-
hengi hlutanna og Ódauðlegt verk 
um stjórn og stjórnleysi.

Þá verða einnig sýnd þrjú 
útskriftarverkefni nemenda í Fræði 
og framkvæmd frá síðastliðnu vori; 
þeirra Leifs Þorvaldssonar, Ást-
bjargar Rutar Jónsdóttur og Hlyns 
Páls Pálssonar.

Erlendir gestir hátíðarinnar koma 
frá Dublin: Forgotten eftir Pat Kin-
evane í leikstjórn Jim Culleton, en 
leikhúsið hefur ferðast með þessa 
sýningu um Evrópu og til Banda-
ríkjanna og hlotið frábærar viðtök-
ur áhorfenda. Fishamble-New Play 
Company frá Dyflinni fagnaði tut-
tugu ára starfsafmæli í fyrra og er 
eitt öflugasta sjálfstæða leikhús 
á Írlandi. Leikhúsið leggur höfuð-
áherslu á að þróa og setja á svið ný 
írsk leikrit. Það hefur frumsýnt 72 
írsk leikrit og er eini leikhópurinn á 
Írlandi sem helgar sig alfarið nýrri 
leikritun. 

Þetta hrífandi verk Pats Kine-
vane fjallar um fjóra vistmenn sem 
búa á elli- og hjúkrunarheimilum á 
Írlandi. Árið 1943 var undarlegt ár 

í lífi þeirra allra og sneri tilveru 
þeirra á hvolf. Leikritið byggir í 
senn á írskri frásagnarhefð og forn-
um aðferðum hins japanska kabuki-
leikhúss og hefur víða verið sýnt 
undanfarin misseri, meðal annars 
á Bretlandseyjum, í París og í New 
York. 

Pat Kinevane er leikari og leik-
skáld. Hann á að baki sautján ára 
feril í leikhúsi, í kvikmyndum, sjón-
varpi og í útvarpi. Verkið er sýnt í 
Batteríinu laugardaginn 5. sept-
ember klukkan 19 og sunnudaginn 
6. september klukkan 20. 

Eitt af markmiðum aðstandenda 
Lókal að þessu sinni er að fá til 
landsins listræna stjórnendur leik-
listarhátíða vestan hafs og aust-
an til þess að kynna þeim íslenskt 
leikhús. Útsendarar frá mörgum 
af virtustu leiklistarhátíðum hafa 
boðað komu sína, meðal annars frá 
Wiener Festwochen, Dublin Theatre 
Festival og listahátíðinni Transam-
erica í Montreal. 

Allar nánari upplýsingar er að 
finna á heimasíðu hátíðarinnar 
www.lokal.is. en hún er á ensku. 

pbb@frettabladid.is

Lokal-hátíðin hefst í dag

LEIKLIST Fishamble-New Play Company frá Dyflinni fagnaði tuttugu ára starfsafmæli 
í fyrra og er eitt öflugasta sjálfstæða leikhús á Írlandi. Það sýnir verkið Gleymt á 
laugardag og sunnudag í Batteríinu.   MYND/LOKAL/FISHAMBLE

Á morgun kl. 17 opna Libia Castro 
og Ólafur Ólafsson sýningu í Suð-
suðvestur í Reykjanesbæ. Sýning 
þeirra dettur ofan í Ljósanótt sem 
verður suður frá um helgina og er 
mikið fjör og mikið gaman. Sýning 
þeirra er annars eðlis: Þau munu 
sýna myndbandsverkið Caregivers 
(2008) sem þau unnu fyrir Evrópu 
tvíæringinn Manifesta 7 sem hald-
inn var í héraðinu Trentino á Norð-
ur-Ítalíu á síðasta ári.

Myndbandið sem tekið er í Trent-
ino, dregur upp mynd af tveimur 
konum, innflytjendum frá  Rúm-
eníu og  Úkraínu, sem fluttust til 
Ítalíu til að vinna við umönnun aldr-
aðra í heimahúsum. Í myndbandinu 
blandast saman heimildarmynda- 
og tónlistarmyndbandagerð, blaða-
mennska og  klassísk samtímatón-
list. Tónlistin í verkinu, sem samin 
er við blaðagrein er fjallar um sama 
viðfangsefni, er samin af Karólínu 

Eiríksdóttur og flutt af Ingibjörgu 
Guðjónsdóttur sópransöngkonu, 
Matthíasi Nardeau óbóleikara og 
Kvennakór Garðabæjar.

Libia og Ólafur hafa sýnt víða 
erlendis og á Íslandi síðan sam-
starf þeirra hófst fyrir tólf árum. 
Auk þátttöku þeirra í Manifesta 7 
má nefna sýninguna „Allir gera það 

sem þeir geta“ í Hafnarhúsinu á síð-
asta ári, en hún var merkileg tilraun 
til að nema og skrá það sem á gekk 
á hápunkti góðærisins og verður 
gaman að sjá úrvinnslu hennar á 
sama stað við gott tækifæri. 

Þá voru þau tilnefnd til hinna 
virtu hollensku Prix de Rome verð-
launa 2009 og hlutu þau þriðju 
verðlaun fyrir verkið „Lobbyists“. 
Caregivers hefur meðal annars 
verið sýnt í Zacheta National Gall-
ery of Art í Varsjá, á Cuvée-tvíær-
ingnum í OK Center for Contemp-
orary Art í Linz, í David Roberts 
Arts Foundation Fitzrovia í London 
og á einkasýningu listamannanna í 
Galerie Opdahl í Berlín.

Sýningin mun standa til 11. októb-
er. Suðsuðvestur er til húsa að Hafn-
argötu 22, Reykjanesbæ. Opnunar-
tími: laugardaga og sunnudaga frá 
kl. 14.00-17.00 og eftir samkomulagi 
í síma 662 8785.  - pbb

Heilsugæsla að austan

MYNDLIST Ólafur Ólafsson og  Libia 
Castro.  FRÉTTABLAÐIÐ/EÓL.

Sex ára gamalt drama um frústra-
sjónir ensku millistéttarinnar er 
viðfangsefni Heiðars Sumarliða-
sonar leikstjóra. Hann setur verkið 
á svið undir súð í Batteríinu, held-
ur lítið spennandi og þröngu rými 
við Hafnarstræti, og fær í lið með 
sér ósamstæðan hóp leikara. 
Það er fyrst hrós í umfjöllun um 
sýninguna að sviðsetning henn-
ar tekst prýðilega, hópurinn nær 
vel saman, flutningurinn er yfir-
leitt góður þótt textaframburður 
sé á köflum óskýr í látlausum og 
frekar natúralískum leikstíl – sjón-
varpsleik kalla sumir eldri leikar-
ar þetta. 

Á frummálinu heitir verkið Free 
– Rándýr er umsnúið heiti og full-
yrðingasamt meðan upphaflegt 
heiti er íronískt. Heiðari hefur þótt 
efnið ríma við íslenskt umhverfi; 
átta persónur eru að leita hamingj-
unnar og lenda allar á villigötum, 

týnast, farast, í samkeppnis- og 
neyslusamfélagi. Þræðirnir átta 
vindast saman á hugvitsamlegan 
hátt og hægt og rólega gerir áhorf-
andinn sér ljóst samhengið.

Sumt af þessu unga fólki hefur 
maður séð áður, aðra ekki: Anna 
Svava var býsna nærri persónu 
sem hún lék í Földu fylgi; Árni 
Pétur var elstur leikaranna og skil-
aði vel afluktum manni sem hefur 
týnt glóð róttækni og er bara týra. 
Bjarni Snæbjörnsson var eftirtekt-
arverður sem forfallinn pokatúr-
isti á endalausum flótta. Magnús 
Guðmundsson erkitýpískur uppi 
og Tinna Gunnarsdóttir af sama 
sauðahúsi. 

Þeir sem mér þóttu mest spenn-
andi voru skólafélagarnir Hann-
es Óli og Bjartur Guðmundsson, 
en þeim hefur báðum farið mikið 
fram og eru hvor á sinn hátt efni-
legir. Þá var Hjörtur Jóhann Jóns-
son einkar athyglisverður en hann 
er enn við nám.

Þetta er semsagt ágætlega 
heppnað, sett upp af smekkvísi og 
verður að taka ríkt tillit til þess 
hversu mikið rassgat þetta hús-
næði er.

Þeir sem hafa áhuga ættu að 
skella sér: það er sýning á laugar-
dag og svo frameftir haustinu.

Páll Baldvin Baldvinsson

Leikið undir súð
LEIKLIST
Rándýr 
Höfundur: Simon Boven
Leikstjóri: Heiðar Sumarliðason

★★★
Athyglisverð sýning á þröngu sviði

LEIKLIST Bjartur, Heiðar, Hannes Óli og Árni Pétur við æfingar í sumarblíðunni
FRÉTTABLAÐIÐ/VILLI
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TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

> Í SPILARANUM
Jay-Z - The Blueprint 3
Sigríður Thorlacius og Heiðurspiltar - Á Ljúflingshól 
Baggalútur - Sólskinið í Dakóta
Helgi Valur - The Black Man Is God, the White Man Is 
the Devil

SIGRÍÐUR THORLACIUSJAY Z - RAPPARI

Þessa dagana er miðasala að hefjast á Iceland Airwaves-hátíðina 2009 
sem fram fer dagana 14.-18. október. Endanlegur listi yfir þá sem fram 
koma er ekki tilbúinn, en ef við tökum mið af þeim listamönnum sem 
þegar hafa staðfest þátttöku verður hátíðin í ár heldur minni í sniðum 
en undanfarin ár. Sérstaklega eru erlendu nöfnin minna þekkt, en við 
því mátti auðvitað búast. Það er erfiðara að fá fjármagn í dag og svo fást 
helmingi færri dollarar og evrur fyrir hverja krónu í dag en fyrir tut-
tugu mánuðum þegar Airwaves 2008 var á teikniborðinu.

Hátíðin lítur samt vel út. Eins og vanalega 
spila allar helstu innlendu sveitirnar á henni 
og erlendu nöfnin lofa mörg góðu þó að þau 
séu ekki orðin heimsþekkt. Undanfarin ár hafa 
það einmitt oft verið litlu erlendu nöfnin og 
íslensku listamennirnir sem hafa gert mesta 
lukku á Airwaves. Á vefsíðunni icelandairwa-
ves.is er hægt að skoða lista yfir þá listamenn 
sem hafa þegar boðað komu sína og þó að ég 
hafi ekki tékkað á þeim öllum get ég mælt með 
þessum fjórum:

MICACHU & THE SHAPES. Micachu er 
listamannsnafn hinnar 22ja ára gömlu Micu 
Levi, sem er eitt heitasta nafnið í ensku tón-
listarlífi í dag. Hún fékk klassískt tónlistar-
uppeldi og í dag semur hún, syngur og spilar á 
hljóðfæri. Fyrsta stóra platan hennar, Jewell-

ery, kom út hjá Rough Trade í vor og er ein af skemmtilegustu plötum 
ársins 2009. Tilraunakennt og hugmyndaríkt popp. 

CASIOKIDS. Fín norsk rafpoppsveit sem er að gera það gott í Bret-
landi og víðar.

ALASKA IN WINTER. Þýsk-amerísk sveit Brandon Bethancourt, sem 
er vinur Zach Condon úr hljómsveitinni Beirut. Rafskotna indípoppið 
hans svíkur engan.

THECOCKNBULLKID. Listamannsnafn Anitu Blay. Hún er ættuð frá 
Gana, en býr í London. Hún spilar nútímalegt popp og hefur verið líkt 
við Santigold.

Airwaves 2009 tekur á sig mynd

FÆRRI STÓR NÖFN Micachu 
& The Shapes eru á meðal 
erlendra gesta á Iceland 
Airwaves 2009. Bítlarnir eru á allra vörum 

um þessar mundir, bæði 
vegna nýs tölvuleiks og 
vegna þess að fjórtán plötur 
þeirra eru að koma út í end-
urhljóðblönduðum útgáfum.

Á sama tíma og nýjar endurhljóð-
blandaðar útgáfur virðast koma 
út með sama flytjanda á nokk-
urra ára fresti hefur varla verið 
hreyft við Bítlaplötunum í 22 ár, 
eða síðan Capitol/EMI gaf gömlu 
vínylplöturnar út á geisladiskum 
í fyrsta sinn. Mörgum Bítlaaðdá-
endum þótti hljómurinn á diskun-
um ekki komast nálægt vínylplöt-
unum í gæðum og allar götur síðan 
hefur eftirspurnin aukist jafnt og 
þétt eftir vönduðum útgáfum sem 
hæfa þeirri frábæru hljómsveit 
sem Bítlarnir sannarlega voru. 

Hópur sérfræðinga í Abbey 
Road-hljóðverinu í London, öðru 
heimili Bítlanna, eyddi fjórum 
árum í endurhljóðblöndun platn-
anna með aðstoð nýjustu tækni og 
vísinda. Á sama tíma pössuðu þeir 
sig á því að halda í þá töfra sem 

upphaflegu upptökurnar bjuggu 
yfir.

Endurútgáfurnar, sem koma út 
næsta miðvikudag, samanstanda 
af öllum tólf hljóðversplötum 
Bítlanna, Magical Mystery Tour-
plötunni og safnplötunum Past 
Masters Vol I. og II., sem verður 
komið fyrir á einum disk. Öllum 
fjórtán útgáfunum fylgir DVD-
mynddiskur með heimildarmynd-

um um gerð þeirra, auk veiga-
mikils umslags með hinum ýmsu 
upplýsingum. Einnig verður gefið 
út boxið The Beatles in Mono sem 
samanstendur af tíu Bítlaplötum 
sem voru hljóðblandaðar í mono-
útgáfu. 

Á miðvikudag kemur einnig út 
tölvuleikurinn The Beatles: Rock 
Band sem er ætlað að ná til yngri 
Bítlaaðdáenda. Leikurinn er sá 
þriðji í Rock Band-seríunni en 
áður hafa komið út Rock Band I 
og II. Í leiknum geta fjórir þátt-
takendur spilað samtímis eins 
og hljómsveit með aðstoð „hljóð-
færa“ og hljóðnema. Einnig geta 
þeir raddað rétt eins og Bítlarnir 
voru þekktir fyrir. Í leiknum eru 
45 lög frá öllum ferli sveitarinn-
ar auk þess sem Bítlarnir sjálfir 
sjást spila lögin með aðstoð sýnd-
arveruleika. 

Leikurinn var gerður með sam-
þykki og aðstoð Apple Corps, fyrir-
tækis Bítlanna, þar á meðal þeirra 
Pauls McCartney og Ringos Starr. 
Að auki tók Dhani, sonur George 
Harrison, þátt í gerð leikjarins og 
einnig Giles Martin, sonur upptöku-
stjóra Bítlanna, George Martin.

Löngu tímabær Bítlaútgáfa 
BÍTLARNIR Fjórtán endurhljóðblandaðar Bítlaplötur verða gefnar út næsta miðvikudag og bíða margir spenntir eftir þeim.

Helgi Valur, sem er að eigin sögn 
fyrsti rapptrúbador heimsins, 
heldur útgáfutónleika á Prikinu í 
kvöld til að fagna plötu sinni The 
Black Man Is God, the White Man 
Is the Devil. 

Fjögur ár eru liðin síðan fyrsta 
sólóplata hans, Demise of Faith, 
kom út. Hún var angurvær trúba-
doraplata í anda Damiens Rice en 
á nýju plötunni syngur Helgi lög 
eftir 2Pac Shakur, Snoop Dogg og 
fleiri rappara með aðstoð kassa-
gítarsins. „Ég er mjög hrifinn 
af svartri tónlist, hún hefur haft 
mest áhrif á mig. Jimi Hendr-
ix, Tupac og allt Motown-dótið,“ 
segir Helgi. 

Með plötunni vill hann benda á 
menningarlega yfirburði þeldökks 
fólks og að einsleitni íslensks sam-
félags án erlendra áhrifa sé ekki 

af hinu góða. Sú staðreynd að 
hvítur trúbador syngi bófa rapp 
og hafi þessar skoðanir hefur 
ekki fallið alls staðar í kramið. 
„Bróðir minn reyndi mikið að fá 
mig til að hætta við að gefa plöt-

una út og svo er fólk í Suðurríkj-
unum sem er á móti þessu. Ég hef 
fengið haturspóst á Myspace þar 
sem það kallar mig „race trait-
or“. Mér finnst bara fyndið að fólk 
taki þessu svona alvarlega,“ segir 
hann. „Eins og með allt gott eru 
skiptar skoðanir á hlutunum.“ 

Helgi segist hafa skemmt sér 
vel við gerð plötunnar og lítur á 
hana sem aðstoð við þeldökkt fólk 
sem hefur orðið fyrir aðkasti. „Ég 
ætla að reyna að verða „The white 
negro“ eins og Allen Ginsberg tal-
aði um.“

Útgáfutónleikarnir, sem hefj-
ast klukkan 21, verða teknir upp á 
myndband og gefnir út á Youtube. 
Erpur Eyvindarson hitar upp og 
aðgangseyrir er ókeypis fyrir þel-
dökka. Aðrir borga 1.000 krónur 
inn. - fb

Fyrsti rapptrúbador heimsins

HELGI VALUR Rapptrúbadorinn hefur 
gefið út plötuna The Black Man Is God, 
the White Man Is the Devil.

Ofurgrúppa Daves Grohl úr Foo 
Fighters, Them Crooked Vultures, 
er á leiðinni í tónleikaferð til 
Bandaríkjanna, Kanada og Bret-
lands síðar á árinu. Fyrstu tón-
leikarnir verða í Austin í Texas 
1. október en þeir síðustu í 
London 17. desember. Alls 
verða tónleikarnir fjórtán og 
eru farnir til að kynna fyrstu 
plötu sveitarinnar, Never Des-
erved the Future, sem kemur 
hugsanlega út í október. 

Auk Grohl skipa sveitina 
Josh Homme, söngvari og 
gítarleikari Queens of the 
Stone Age, og John Paul Jones, 
bassaleikari hinnar goðsagna-
kenndu Led Zeppelin. Alain 
Johannes úr Queens of the Stone 

Age spilar einnig með á tón-
leikum. Fyrstu tónleikar Hræ-
gammanna voru í Chicago í 

ágúst. Eftir það hituðu þeir 
upp fyrir Arctic Monkeys 

á tónleikum 
í London og 
stigu svo 
óvænt á svið 

á Reading- og 
Leeds-hátíðunum 

um síðustu helgi við 
frábærar undirtektir. 

Gammar í tónleikaferð

DAVE GROHL Ofurgrúppa Dave Grohl 
fer í tónleikaferð um Bretland í 
desember.

Bítlaplöturnar fjórtán:

Please Please Me
With the Beatles
A Hard Day’s Night
Beatles for Sale
Help! 
Rubber Soul
Revolver
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band
Magical Mystery Tour
The Beatles (The White Album)
Abbey Road
Let It Be
Past Masters
Yellow Submarine

Tónleikahelgin Norðrið verður 
haldin á Sódómu Reykjavík um 
helgina. Á föstudeginum koma 
fram Cosmic Call, Vicky og 
Mammút og kvöldið eftir stíga á 
svið Lydia Grétarsdóttir, Klive og 
Kira Kira. Mammút hefur þegar 
spilað í Þýskalandi í tengslum við 
Norðrið, sem er ætlað að kynna 
íslenska tónlist þar í landi. Með 
verkefninu er byggt á því sem 
þegar hefur áunnist með þátt-
töku íslenskra tónlistarmanna 
á Popkomm í Berlín, sem er ein 
af stærri tónlistar kaupstefnum í 
Evrópu. Klive og Kira Kira munu 
síðan fljótlega fylgja í fótspor 
Mammúts og spila í Þýskalandi. 

Sex spila í 
Norðrinu

Nemakortin eru 
til sölu á strætó.is

Ef X =
15000/2x5x30x8

þá er X bestu
kaupin í strætó!*

*Ef þú notar vetrarkort tvisvar sinnum 
á dag, fimm sinnum í viku, þá borgar þú 
aðeins 37 kr. fyrir ferðina. 

Vetrarkort: 15.000 kr. 
Haustkort: 8.000 kr. 

www.strætó.is

Auðveldasta leiðin til 
að kaupa far með strætó
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- Betri kjör á bankaþjónustu
- Húsaleiguábyrgð
- Framfærslulán
- Lán fyrir skólagjöldum o.fl. 

Kaupþing námsmenn 
- þegar námið 
  skiptir höfuðmáli
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Leikstjórinn Jon Favreau hefur 
samþykkt, samkvæmt kvik-
myndabiblíunni Variety, að leik-
stýra kvikmyndinni Kúrekar 
og geimverur eða Cowboys 
and Aliens. Þeir sem halda að 
myndin fjalli um kúreka sem 
eigi í stríði við indjána þar til 
geimverur lenda á miðri slétt-
unni í Arizona og gefa stríð-
inu nýja vídd hafa bara nokkuð 
rétt fyrir sér. Myndin er byggð 
á hasarmyndasögu eftir Fred 
Van Lente og Andrew Foley 
sem kom út fyrir þremur árum 
og hefur notið töluverðra vin-
sælda meðal hasarmyndasagna-
nörda.

Þetta verður allt athyglis-
verðara í ljósi þess að Robert 

Downey Jr. mun að öllum lík-
indum leika aðalhlutverkið, því 
þá er kominn vísir að nýju tví-
eyki í Hollywood. Hefð hefur 
verið fyrir nánu sambandi 
leikstjóra og leikara og nægir 
þar að nefna De Niro og Scor-
sese, Ridley Scott og Russell 
Crowe og svona mætti lengi 
telja. Favreau og Downey eru 
mennirnir á bak við Iron Man-
myndirnar en númer tvö verður 
frumsýnd næsta sumar. Fyrsta 
myndin sló í gegn í miðasölu 
enda fór Downey á kostum í 
hlutverki Tony Starks, hins 
drykkfellda og lausgirta upp-
finningamanns, sem fær óvænt 
tækifæri til að bjarga heimin-
um í járngallanum sínum. 

Downey í stríð við geimverur

„Þetta er mikill heiður og afar 
ánægjulegt, enda maðurinn virt-
ur mjög og afar skemmtilegur við-
ræðu,“ segir rithöfundurinn Frið-
rik Erlingsson. Móttaka var haldin 
í íslenska sendiráðinu í London í 
gær þar sem Friðrik og Lucy Cut-
hew hjá Meadowside-útgáfunni, 
sem gefur út bækur hans í Bret-
landi, ræddu við breska fræði-
manninn Nicholas Tucker, sem 
hefur skrifað greinar um barna-
bókahöfunda í dagblaðið The Ind-
ependent. Spurði hann Friðrik 
og Lucy um verk hans, samstarf 
þeirra, þýðingar á bókum hans og 
fleira. Gestir voru einkum fólk úr 
breska útgáfubransanum. 

Friðrik hefur undanfarið verið 
á upplestrarferðalagi um Bretland 
í boði útgefanda síns og samtak-
anna Outside-In, sem beina sjón-

um sínum að vönduðum erlend-
um barna- og unglingabókum sem 
hafa komið út á Bretlandseyjum. 
Um síðustu helgi var hann gestur 
á alþjóðlegu bókmenntahátíðinni í 
Edinborg. Þar var hann með vinnu-
stofu og kynnti bækurnar Benjamín 
dúfu og Góða ferð, Sveinn Ólafs-

son. Einnig var hann með ritæf-
ingar fyrir upprennandi höfunda. 
Á mánudagsmorgun las hann síðan 
upp úr Benjamín dúfu en bókahá-
tíðin býður nokkrum rithöfundum 
að halda slíka fyrirlestra, sem eru 
yfirleitt mjög vel sóttir. „Ég fékk 
fullan sal af áhugasömu fólki sem 
sýndi mér mikið þakklæti að lestri 
loknum, vildi spjalla og spyrja 
margs um sögur mínar og biðja 
um áritanir,“ segir Friðrik, sem var 
mjög ánægður með hátíðina.

Á næstu dögum mun hann ferð-
ast vítt og breitt um England í skóla 
og bókasöfn til að kynna bækur 
sínar. Góða ferð, Sveinn Ólafsson, 
eða Fish in the Sky, hefur einmitt 
verið lesin í nokkrum skólum þar í 
landi, auk þess sem Bróðir Lúsífer 
kemur út hjá Meadowside á næsta 
ári. - fb

Bókaspjall í íslensku sendiráði

FRIÐRIK ERLINGSSON Rithöfundurinn 
snjalli er staddur á upplestrarferðalagi 
um Bretlandseyjar um þessar mundir.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

NÝTT PAR Robert Downey Jr. og Jon Favreau eru hugsanlega nýtt par í 
kvikmyndaheiminum, en þeir ætla að gera kvikmynd um stríð kúreka og 
geimvera.

„Við ætlum að kynna þá dansstíla 
sem við verðum að kenna í Kram-
húsinu í vetur. Fólki er boðið að 
koma og læra nokkur spor hjá 
hverjum kennara og svo verður 
opið dansgólf að kennslu lokinni,“ 
segir Sandra Erlingsdóttir, dans-
kennari hjá Kramhúsinu. Sandra, 
ásamt Natöshu og Rögnu Þyrí, 
standa að „Street dans jam sess-
ion“ þar sem fólki gefst tækifæri 
á að prófa dansa á borð við hiphop, 
krump, break dans og locking. 

Sandra segir að dansinn veiti 
fólki útrás jafnt sem góða og holla 

hreyfingu. „Maður fær svo mikla 
útrás við að dansa. Dansinn gefur 
manni einnig aukið sjálfstraust 
og svo er þetta bara svo gaman.“ 
Aðspurð segir Sandra að fólk þurfi 
ekki að hafa sérstakan áhuga á 
rapptónlist til þess að hafa gaman 
af hiphop-dönsum.

„Þetta er kjörið tækifæri fyrir 
fólk til að koma og prófa mismun-
andi dansstíla og allir eru vel-
komnir, bæði börn og fullorðnir,“ 
segir Sandra.

Kennslan hefst klukkan 17 í 
Kramhúsinu nú á föstudag.  - sm

Dans fyrir alla í 
Kramhúsinu

BJÓÐA ALLA VELKOMNA Sandra, Natasha og Ragna Þyrí kynna hiphop-dansa í Kram-
húsinu á föstudag.  FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Kvikmyndagerðarmennirnir 
Ingvar Þórðarson og Júlíus 
Kemp hafa í gegnum fyrir-
tæki sitt, Kvikmyndafélag 
Íslands, verið óhræddir við 
að gera eilítið öðruvísi ís-
lenskar kvikmyndir. Í kvöld 
brjóta þeir enn eitt blaðið 
og frumsýna spennutryllinn 
Reykjavík Whale Watching 
Massacre.

R.W.W.M., eins og hún er oftast 
kölluð, er spennutryllir í anda 
þeirra mynda sem hafa flætt yfir 
Ísland frá hinni stóru Ameríku 
undanfarin ár og hrætt hafa líftór-
una úr fjölda fólks. Myndin segir, 
eins og nafnið gefur til kynna, frá 
hvalskoðunarferð sem fer úrskeið-
is þegar fjölskylda ein kemur um 
borð í hvalveiðiskip með hóp túr-
ista og hefur fátt annað í huga en 
að hleypa öllu í bál og brand með 
tilheyrandi blóðs úthellingum. 
Handrit myndarinnar er eftir Sjón 
en með helstu hlutverk fara fyrr-
verandi leðurfésið Gunnar Hans-
en, Helgi Björnsson, Stefán Jóns-
son og Guðrún Gísladóttir auk 
Þorvaldar Davíðs Kristjánssonar.

Leikstjórinn Júlíus Kemp braust 
fram á sjónarsviðið sem kvik-
myndaleikstjóri með Veggfóður – 
erótísk ástarsaga. Hún þótti nokk-
uð djörf, heitar ástarsenur og ný 
sýn á reykvískt næturlíf heilluðu 
ungu kynslóðina upp úr skónum 
og ekki skemmdi fyrir að tónlist 
myndarinnar naut mikilla vin-
sælda hjá íslensku ungviði. Disk-
ur með tónlist myndarinnar seldist 
eins og heitar lummur en þar mátti 
meðal annars finna lög með Pís of 
keik þar sem aðalleikkonan Ingi-
björg Stefánsdóttir söng en tón-
skáldið Máni Svavarsson stóð bak 
við hljóðgervla. Máni semur þessa 
dagana alla tónlist fyrir Latabæ og 
hefur hlotið mikið lof fyrir. Meðal 
annarra nafntogaðra listamanna 
sem komu við sögu í kvikmyndinni 
má nefna að Baltasar Kormákur 
þreytti þar frumraun sína á hvíta 
tjaldinu sem listamaðurinn Lass 
og Steinn Ármann Magnússon fór 

Alvöru íslenskt blóðbað

NÝTT OG ÍSLENSKT 
R.W.W.M er ein fyrsta íslenska spennuhrollvekj-
an en hún verður frumsýnd í kvöld. Myndin 
er jafnframt fyrsta kvikmynd Júlíusar Kemp í 
leikstjórastólnum í ein tólf ár.

á kostum í hlutverki sveppatínslu-
mannsins Sveppa. Að ógleymdum 
Ara Matthíassyni en honum þótti 
takast einstaklega vel upp í hlut-
verki hommans Ugga. Að ekki sé 
talað um Dóru Takefusa.

Menn voru því nokkuð spenntir 
að sjá hvað næsta kvikmynd Júlíus-
ar hefði upp á að bjóða en það var 
framtíðarmyndin Blossi/810551 
sem var frumsýnd fyrir tólf árum. 
Ekki er hægt að segja að íslensk-
ir gagnrýnendur hafi tekið mynd-
inni fagnandi og samkvæmt imdb.
com fær Blossi 3,8 af 10. Meðal 
leikenda voru Páll Banine, Birna 
Dungal og Finnur Jóhannesson, 
sem öll hafa snúið sér að ein-
hverju öðru en kvikmyndaleik. 
En Blossi var engu að síður nokk-

uð sem engum hafði dottið í hug að 
gera. Og það hefur kannski verið 
einkennismerki Kvikmyndafélags 
Íslands

Júlíus og Ingvar hafa haft það 
markmið að leiðarljósi að gera 
„skemmtilegar“ myndir fyrir fólk í 
yngri kantinum. Myndir sem hefur 
oft sárlega vantað í íslensk kvik-
myndahús þar sem lýsingarorðum 
á borð við „listræn“, „ljóðræn“ og 
„stórfengleg“ er aðeins ýtt til hlið-
ar. Nægir þar að nefna Íslenski 
draumurinn, Maður eins og ég og 
síðast en ekki síst ævintýramynd-
ina Astrópía sem sló rækilega í 
gegn fyrir tveimur árum. R.W.W.M. 
virðist smellpassa í þann flokk ef 
marka má myndbrot og myndir úr 
henni. freyrgigja@frettabladid.is

KVIKMYNDAFÉLAG ÍSLANDS
Veggfóður (1992)
Leikstjóri: Júlíus Kemp
Blossi/810551 (1997)
Leikstjóri: Júlíus Kemp
Íslenski draumurinn (2000)
Leikstjóri: Róbert Douglas
101 Reykjavík
Leikstjóri: Baltasar Kormákur
Maður eins og ég (2002)
Leikstjóri: Róbert Douglas

Strákarnir okkar (2005)
Leikstjóri: Róbert Douglas
Den Brysomme Mannen (2006)
Astrópía (2007)
Leikstjóri: Gunnar Björn 
Guðmundsson
Mannerheim (2010)
Leikstjóri: Renny Harlin

(AF HEIMASÍÐUNNI KISI.IS)

> BARTON LÉLEGUST

Á vefsíðu Empire er að finna 
skemmtilegan lista yfir leikarana 
sem þykja hafa versta hreim-
inn. Þar er OC-leikkonan Mis-
cha Barton í efsta sæti fyrir 
hreim sinn í St. Trinian’s en fast 
á hæla hennar koma Heath-
er Graham í From Hell og Don 
Cheadle í Ocean‘s 13.
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SÍMI 564 0000

L
16
16
16
12
16
L

UPP 3D ÍSLENSKT TAL kl. 3.45 - 5.50
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 
G.I. JOE kl. 10.10
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

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

SANDRA BULLOCK RYAN REYNOLDS

BÓNORÐIÐ
„

“
HERE COMES THE BRIBE...

�
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16

16

16

16

16

V I P

V I P

10

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

12

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)

UPP M/ ísl. Tali kl. 3:40 - 5:50
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
THE PROPOSAL kl. 8 - 10:20
HARRY POTTER                      ekki sýnd í dag
THE HANGOVER kl. 3:40

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

UP M/ Ensk. Tali kl. 8 - 10
THE PROPOSAL kl. 8
DRAG ME TO HELL kl. 10

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

IKSTJÓRANUM QUENTIN TARANTINO KEMUR HANS MAFRFRRÁ LLEIEIKIKSKSSTJTJJÓÓRARAANUNUMUM QUQUEUENENTNTITININ TATAARARAANTNTITININONO KEKEMEMUMURUR HAHAANSNS MAMAAGG-
STA OG STÓRKOSTLEGASTA  ÆVINTÝRI TIL Þ,  VILLTASTA OG STÓRKOSTLEGASTA  ÆVINTÝÝRI TIL ÞENANAÐAÐAÐASASSTATA,A, VIVILILLLTLTATASASTSTATA OOG SSTTÓÓRRKOKOOSSTLTLLEGEGAGASASSTATA  ÆVÆVIVININTNTÝTÝRÝRRI TITILIL ÞÞESESSSASA.A.

- 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

POWERSÝNING

KL. 10.00

- Þ.Þ., DV

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Fimmtudagur 3. september 2009 

➜ Tónleikar
17.30 Jónas Ingimundarson og Auður 
Gunnarsdóttir. Íslenskar einsöngsperlur 
á tónleikum í Salnum við Hamraborg í 
Kópavogi. Aðgangur er ókeypis og allir 
velkomnir.
21.00 Baggalútur verður með útgáfu-
tónleika í Salnum við Hamraborg í 
Kópavogi.
21.00 Rapptrúba-
dorinn Helgi Valur 
og hljómsveit hans 
Hvítu Pardusarnir, 
verða með útgáfu-
tónleika á Prikinu 
við Bankastræti. 
Einnig kemur fram 
Erpur Eyvindarson.
21.00 Blúsrokk-
bandið MOOD og hljómsveitin Money 
spila á tónleikum á Batteríinu við 
Hafnarstræti. Að auki mun Haraldur Ingi 
Þorleifsson spila nokkur lög.

➜ Opnanir
17.00 Í Listasafni Reykjavíkur við 
Tryggvagötu verða opnaðar þrjár sýn-
ingar. 

Endurkynni rammanna: 
verk gerð eftir römmum 
úr kvikmyndum Friðriks 
Þórs Friðrikssonar og 
Lars Von Trier. 
Japösk ástarbréf: sýn-
ing á verkum Errós. 

Hvergi: sýning á 
verkum Ingibjargar 

Birgisdóttur. 

➜ Gjörningar
17.00 Kanadíska listakonan Iris Taylor 
leiðir göngutúrsgjörning. Lagt verður af 
stað frá Kling & Bang galleríi við Hverfis-
götu 42 og gengið u.þ.b. 3,5km (2klst.). 
Gangan er hluti af sýningunni „Sleepless 
Nights“ sem opnuð verður í Kling & 
Bang galleríi nk. laugardag.

➜ Sýningar
Í Skotinu í Ljósmyndasafni Reykjavíkur 
við Tryggvagötu 15 (6. hæð) hefur verið 
opnuð sýning á verkum Lisu K. Blatt 
undir yfirskriftinni „Öfgar heimskaut-
anna“. Opið virka daga kl. 12-19 og um 
helgar 13-17.
Guðfinna Anna Hjálmarsdóttir og Val-
gerður Björnsdóttir hafa opnað sýningu 
á olíumálverkum og grafíkmyndum 
í sýningarsal Íslenskrar grafíkur við 
Tryggvagötu 17, (hafnarmegin). Opið 
fim.-sun. kl. 14-18. 
Í Höfuðborgarstofu í Geysishúsinu við 
Aðalstræti hefur verið opnuð sýning um 
Tónlistar- og ráðstefnuhúsið sem gefur 
innsýn í þróun þess umfangsmikla verk-
efnis. Opið alla daga kl. 9-16.

➜ Bæjarhátíð
Fjölskylduhátíðin Ljósanótt fer fram 3.-6. 
september í Reykjanesbæ. Nánari upp-
lýsingar og dagskrá á 
www.ljosanott.is.

➜ Námskeið
20.00 Sr. Þórhallur Heimisson heldur 
Hamingjunámskeið í safnaðarheimili 
Hafnarfjarðarkirkju við Strandgötu. 
Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir.

➜ Dans

Reykjavík Dance Festival 3.-6. sept-
ember í Hafnarfjarðarleikhúsi við 
Strandgötu. Nánari upplýsingar á 
www.dancefestival.is. Aðgangur er 
ókeypis en tekið verður við frjálsum 
framlögum til styrktar hátíðinni.
20.00 Sýnd verða dansverkin Mar-
bara, Pretty Bassic og Shake Me.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

Samkvæmt 
vinum stjörnu-
plötusnúðsins 
og fyrrverandi 
unnusta Nicole 
Ritchie, DJ AM, 
sem fannst lát-
inn í íbúð sinni í 
lok síðustu viku, 
var hann á leið 
í meðferð eftir 
helgina. DJ AM, 
sem hét réttu 
nafni Adam 
Goldstein, hafði 

verið edrú í mörg ár, en hafði byrj-
að að neyta eiturlyfja aftur í kjöl-
far erfiðra sambandsslita. Gold-
stein hafði sagt vinum sínum að 
hann hygðist fara aftur í meðferð 
eftir helgina, en hann átti að þeyta 
skífum á skemmtistað í Los Angel-
es. Talið er að Goldstein hafi látist 
af of stórum skammti eiturlyfja 
stuttu áður en hann átti að halda af 
stað til Los Angeles. 

Ætlaði í 
meðferð 

Sögusagnir um að leikkonan 
Halle Berry sé með barni hafa 
verið á kreiki síðustu vikur. 
Vinur barnsföður Berry hefur 
nú komið fram og staðfest fregn-
irnar við tímaritið Life & Style. 
„Halle er í skýjunum. Hún átti í 
erfiðleikum með að verða ólétt af 
fyrra barni sínu og í þetta skiptið 
tókst það með aðstoð vísindanna. 
Hún er hamingjusöm og ánægð 
með fréttirnar,“ var haft eftir 
vininum. Fyrir eiga Berry og eig-
inmaður hennar dótturina Nhölu.

Ólétt á ný

VILDI HÆTTA Gold-
stein hafði verið 
edrú í mörg ár.

Kynlífsfræðingurinn 
Yvonne Kristín Fulbright 
var nýverið álitsgjafi á 
heimasíðu hins virta tíma-
rits Elle varðandi kynlífs-
myndbönd og nektarljós-
myndir fræga fólksins í 
Hollywood.

Mikill fjöldi slíkra myndbanda og 
ljósmynda hefur litið dagsins ljós 
undanfarin ár með aukinni net- og 
farsímanotkun þar sem stjörnur á 
borð við Paris Hilton, bresku fyr-
irsætuna Jordan og Vanessu Hud-
gens úr High School Musical sjást 

fækka fötum. Oft eru það fyrrver-
andi kærastar eða kærustur sem 
setja efnið á netið, stjörnunum til 
lítillar gleði.

Yvonne Kristín, sem á íslenska 
móður og bandarískan föður, 
er eftirsóttur kynlífsráðgjafi 
í Bandaríkjunum. Hún skrif-
ar kynlífsdálka fyrir Foxnews.
com, hefur verið álitsgjafi fyrir 
tímaritið Cosmopolitan og gefið 
út bækur um kynlíf. Í greininni 
í Elle segir hún að margar ungar 
stjörnur átti sig ekki á því að fyrr-
verandi ástfólk þeirra geti notfært 
sér sambandið í gróðaskyni. Hún 
segir að stjörnurnar þurfi samt 
ekkert endilega að biðjast afsök-
unar á hegðun sinni. „Það er ekk-

ert rangt við nakinn líkama og 
að nota hann til að krydda ástar-
sambandið. Erótískar ljósmynd-
ir og myndbönd sem eru tekin 
upp á símann eru nýjasta aðferð-
in til að reyna að hrífa einhvern,“ 
segir Yvonne. Hún leggur áherslu 
á mikilvægi þess að manni líði vel 
í sambandinu og treysti hinum 
aðilanum fullkomlega. „Fyrr-
verandi kærastar eða kærustur 
geta verið grimm þegar hlutirnir 
ganga ekki upp og þá skiptir engu 
máli hvort þau hafi verið saman í 
ellefu vikur eða ellefu ár. Stjörn-
urnar verða að vega og meta hvort 
áhættan sem af svona myndefni 
stafar sé þess virði.“

 freyr@frettabladid.is

Veitir kynlífsráðgjöf í Elle

KYNLÍFSMYNDBÖND KRUFIN
Kynlífsfræðingurinn Yvonne Kristín var nýverið álitsgjafi tímaritsins 
Elle varðandi kynlífsmyndbönd fræga fólksins. Meðal þeirra sem hafa 
lent í slíku eru Paris Hilton, Jordan og Vanessa Hudgens.
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Skoski leikarinn Gerard But-
ler segist ekki komast upp með 
neina stjörnustæla þegar hann 
heimsækir móður sína í Glasgow. 
„Alltaf þegar ég fer heim heimtar 
mamma að ég taki þátt í heimilis-
störfunum. Hún biður mig um að 
vaska upp eða ganga frá og hlust-
ar ekki á mig þegar ég reyni að 
segja henni að Hollywood-stjörn-
ur standi ekki í svo-
leiðis löguðu. Undan-
tekningarlaust enda 
ég á hnjánum við að 
skúra eldhúsgólfið,“ 
segir Butler um hina 
jarðbundnu móður 
sína. 

Skúrar gólfin

Söngvarinn 
Chris Brown 
var gestur 
spjallþátta-
stjórnandans 
Larry King 
fyrr í vikunni. 
Þar ræddi 
Brown opin-
berlega í fyrsta 
sinn kvöldið 
sem hann réðst 
á fyrrverandi 
kærustu sína, 
söngkonuna 
Rihönnu. Stutt 

brot úr viðtalinu þar sem Brown 
segist ekki muna eftir árásinni 
hefur verið notað til að aug-
lýsa þáttinn. Brown er óánægð-
ur með myndbrotið og segir það 
gefa ranga mynd af því sem sagt 
var. 

Í fréttatilkynningu sem 
Brown sendi frá sér stuttu eftir 
viðtalið stendur meðal annars að 
orð hans séu tekin úr samhengi.

Brown úr 
samhengi

ALLT Í MÓÐU 
Brown segist ekki 
muna eftir að hafa 
ráðist á fyrrverandi 
kærustu sína. 

HJÁLPSAMUR 
SONUR

Butler segir að 
móðir hans 

fái hann alltaf 
til að taka til 

hendinni þegar 
hann kemur í 

heimsókn.

Menn geta svosem deilt um hvaða 
aðferð þeir Múla-bræður brúkuðu 
við söngvasmíðar sínar fyrir Deler-
íum Búbónis, Rjúkandi ráð og Allra 
meina bót, hvað kom fyrst lag eða 
ljóð, hvað Jón átti í textunum. Hitt 
er aðalatriði að í þeim rann ein-
hver straumur saman sem fann sér 

djúpan farveg í þjóðarsálinni, þótt 
menn hafi verið deigir að sannreyna 
hvort leikirnir eru á setjandi, fyndn-
in liðin, plottið svo þunnt, þá er víst 
að söngvadansarnir lifa. Safn Sigríð-
ar Thorlacius og Heiðurspilta sann-
ar það enn. 

Þetta er samt skrýtið safn. Þarna 
eru ópusar sem eru samtal tveggja: 
Ástardúett, Án þín, hreinir karla-
söngvar Fröken Reykjavík og Sjó-
menn íslenskir, meðan óbætt liggja 
hjá garði perlur eins og Verði kyrrt 
og Ágústkvöldið, jafnvel kyndug-
ar rollur eins og lokasöngurinn úr 
Allra meina bót. Það er sem-sagt nóg 
eftir. Það er raunar furðulegt að ekki 
skuli fleiri listamenn hafa skellt sér 
í að túlka kvæðin. Því ekkert lag-
anna í þessu safni er án persónu, hér 
tala alltaf raddir. Sem þarf að túlka, 

rétt eins og lagboðann í útsetning-
um. Sigríður er með skýran flutn-
ing, tekur á en túlkun er hennar 
veika hlið, hér er allt sungið fallega: 
hin tvíræða eða margræða skynjun 
á efnið er víðsfjarri ef frá er talinn 
söngur djáknans. Stjórnendur og 
framleiðandi hafa gleymt því atriði 
í vinnu sinni: í hinu dapurlega kvæði 
miðaldra konu í kólnuðu hjónabandi, 
Á ljúflingshól, nær hvorki lag né ljóð 
botni: grasið græna kól.

Að flestu öðru er þetta safn fag-
lega unnið: bandið er víðast á sínu 
róli og leggur sig ekki fram um að 
spila undir heldur með, en spilar vel 
og víða af andagift og leikni.

Sigríður er vönduð í söng en fjöl-
breytileiki er ekki hennar aðal þótt 
hún sé mikið efni.

 Páll Baldvin Baldvinsson

Ballett við dauðan mann
TÓNLIST
Á Ljúflingshól
Sigríður 
Thorlacius og 
Heiðurspiltar

★★
Snoturt safn brilliant laga en allt 
átakalítið og ekki eftir efninu

TÓNLIST Sigríður Thorlacius hefur fallega 
rödd en ekki sterka og skortir blæbrigði 
í túlkun.

www.schballett.is

Kennsla hefst 
14. september
Innritun og upplýsingar
í síma 561 5620 frá kl. 11-17.
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sport@frettabladid.is

FÓTBOLTI Margir hafa eflaust 
glöggvað sig á viðtali við 
umboðsmanninn Bram van 
Barneveld sem birtist á vef-
miðlinum fótbolti.net í gær 
en þar hélt Barneveld því 
fram að Pepsi-deildar félag 
KR væri mjög illa statt 
fjárhagslega. 

Barneveld er meðal ann-
ars umboðsmaður Prince Raj-
comar og Marks Rutgers en 
báðir leikmennirnir hafa 
verið í herbúðum Vesturbæj-
arfélagsins í sumar. Rajcom-
ar yfirgaf hins vegar félagið 
á dögunum og vill Barne-
veld meina að það hafi ein-
ungis verið til þess að létta 
undir rekstri KR þar sem 

félagið hafi ekki haft ráð á 
að borga honum lengur. 

Rúnari Kristinssyni, 
yfirmanni knatt-
spyrnumála hjá KR, 
finnst yfirlýsingar 
Barneveld skrítnar 
svo ekki sé meira 

sagt.
„Þetta er sjokker-

andi lesning og það 
verður að teljast 
skrítið þegar ein-
hver umboðsmaður, 
sem hefur einu sinni 
komið til Íslands, er 
að tjá sig um fjár-
hag íslensks knatt-
spyrnufélags. Ég 
leyfi mér að full-
yrða að hann hafi 

ekkert verið að 
kíkja í bókhald-
ið hjá KR og geti 

því varla vitað 
mikið um málið.“ 

Rúnar kveðst þó geta skilið 
afstöðu umboðsmannsins að ein-
hverju leyti þar sem KR hafi sett 
sig í samband við hann um að 
finna nýtt félag fyrir Rajcomar.

„Þetta hljómar kannski þannig 
í hans eyrum að við eigum í ein-
hverjum fjárhagserfiðleikum þar 
sem við fórum þess á leit við hann 
að hann myndi finna nýtt félag 
fyrir Prinsinn. 

Það er einfaldlega þannig að 
þeir leikmenn sem við teljum 
okkur ekki geta nýtt og hafa 
valdið okkur vonbrigðum eru 
dýrir leikmenn fyrir félagið. Þess 
vegna viljum við leita leiða í stað 
þess að henda peningum út um 
gluggann. 

Þess vegna leystum við Prins-
inn undan samningi. Það er í raun 
ekkert flóknara en það. KR stend-
ur ekki á brauðfótum fjárhagslega 
heldur gengur þetta bara fínt hjá 
okkur,“ segir Rúnar að lokum.   

 - óþ

KR-ingar eru óhressir með ummæli umboðsmanns Prince Rajcomar:

KR stendur ekki á brauðfótum

PRINCE RAJCOMAR Var leystur 
undan samningi sínum 
við KR á dögunum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Framherjinn Veigar Páll Gunnarsson hefur ekki átt sjö dagana 
sæla hjá franska félaginu Nancy eftir að hann kom þangað frá 
norska félaginu Stabæk í janúar síðastliðnum. Veigar Páll var 
sem kunnugt er mjög sigursæll í Noregi en hefur lítið fengið 
að spreyta sig í Frakklandi og hefur ekkert komið við sögu í 
þeim fjórum leikjum sem Nancy hefur spilað á þessu tímabili 
í frönsku úrvalsdeildinni. 

„Um leið og ég kom út þá tók það náttúrulega sinn tíma 
að komast inn í hlutina og félagið sýndi mér skilning í 
því og það var svona talað um að ég myndi fá mitt 
tækifæri á tímabilinu sem nú er nýhafið. Ég 
upplifi það hins vegar þannig núna að ég sé 
hreinlega bara ekki lengur inni í myndinni hjá 

knattspyrnustjóranum og mér finnst það 
persónulega vera mjög furðulegt. Mér 
finnst ég vera búinn að standa mig 
mjög vel á æfingum og í leikjum 
með varaliðinu og finnst ég alveg 
nógu góður til þess að fá tækifæri 

með aðalliðinu,“ segir Veigar Páll.
Veigar Páll var því sterklega orðaður við félagaskipti frá 

Nancy í sumar og Stabæk og fleiri félög voru talin vera á 
höttunum eftir honum.

„Það var eitthvað að gerast í sumar og nokkur félög sem 
sýndu mér áhuga en það varð ekkert úr því á endanum. Ef 
staða mín hjá Nancy verður óbreytt þegar félagaskiptaglugg-

inn opnar í janúar þá mun ég að sjálfsögðu reyna að koma 
mér eitthvert annað.“

 Veigar Páll hlaut náð fyrir augum landsliðsþjálfarans 
Ólafs Jóhannessonar og var mættur á landsliðsæf-

ingu í gær fyrir landsleikinn gegn Noregi í undan-
keppni HM 2010.

„Það er frábært að vera kominn aftur heim og 
aftur í landsliðshópinn. Svo ég tala nú ekki um 
að það sé fyrir leik gegn Noregi. Það hefði ekki 
getað verið betri tímasetning að koma aftur inn 
í hópinn. Ég hlakka bara mikið til og vonast að 
sjálfsögðu til þess að fá að spreyta mig.“ 

VEIGAR PÁLL GUNNARSSON: KOMINN Í ÍSLENSKA LANDSLIÐIÐ Á NÝ ÞRÁTT FYRIR FREMUR BRÖSUGT GENGI HJÁ NANCY

Eins og ég sé ekki lengur inni í myndinni hjá Nancy

FÓTBOLTI „Ég er kominn á fullt 
aftur og er bara klár í slaginn. 
Það tekur hins vegar tíma að ná 
orkunni aftur upp eftir að vera 
veikur í tíu daga, sér í lagi í jafn 
krefjandi deild og ensku úrvals-
deildinni,“ segir Grétar Rafn í 
viðtali við Fréttablaðið en bak-
vörðurinn missti af byrjun tíma-
bilsins með Bolton í ensku úrvals-
deildinni vegna flensu. 

„Maður labbar náttúrulega 
ekki beint inn í liðið eftir svona 
veikindi en ég verð bara betri og 
betri með hverri æfingunni og 
mun berjast fyrir því að endur-
heimta sæti mitt í byrjunarlið-
inu,“ segir Grétar Rafn.   

Bolton hefur ekki farið vel af 
stað í ensku úrvalsdeildinni á 
þessu tímabili en Grétar Rafn 
hefur fulla trú á því að félagið 
rétti úr kútnum.

„Leikmannahópurinn hjá Bolt-
on hefur allavega aldrei verið 
eins sterkur og hann er nú eftir 
að ég kom til félagsins,“ segir 
Grétar Rafn.  - óþ

Grétar Rafn Steinsson:

Maður labbar 
ekki inn í liðið

GRÉTAR RAFN Kominn á fullt eftir að 
hafa jafnað sig á veikindum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen 
var mættur á æfingu hjá íslenska 
landsliðinu í gær, fyrir leikinn 
gegn Noregi í undankeppni HM 
2010, aðeins tveimur dögum eftir 
að hann skrifaði undir tveggja ára 
samning við franska úrvalsdeild-
arfélagið Mónakó. 

„Það kemur náttúrlega alltaf smá 
spennufall eftir að svona ákvörð-
un er tekin. Það er líka óneitanlega 
skrítið að fara til Frakklands og 
skrifa undir samning og mæta ekki 
einu sinni á æfingu hjá félaginu til 
þess að hitta liðsfélagana eða neitt 
heldur bara taka næstu flugvél til 
Íslands á æfingu með landsliðinu. 
En svona er þetta stundum,“ sagði 
Eiður Smári í viðtali við Frétta-
blaðið.

Eiður Smári var orðaður við 
fjöldann allan af félögum í sumar 
en vildi ekkert fara neitt nánar 
út í þá sálma. Hann kveðst bara 
ánægður með þá ákvörðun sem 
hann tók og hlakkar til þess að 
byrja að spila fyrir Mónakó.

„Þetta verður nýtt ævintýri 
fyrir mig og ný áskorun fyrir 
mig á mínum ferli. Það var vissu-
lega margt annað í boði og ýmsir 
möguleikar í stöðunni en ég er 
mjög sáttur með ákvörðun mína. 
Ég veit samt að margir sem hafa 
fylgst með mér hefðu eflaust vilj-
að að ég myndi fara aftur í ensku 
úrvalsdeildina. Ég lít hins vegar 
svo á að stórum kafla í mínum ferli 

með Chelsea á Englandi sé lokið og 
ég hafði hug á því að prófa eitthvað 
nýtt á þessum tímapunkti. Þar með 
er ég þó alls ekki að útiloka mögu-

leikann á að snúa aftur til Englands 
í framtíðinni þar sem ég er nú ekk-
ert að fara að hætta alveg strax,“ 
segir Eiður Smári.

„Þegar ég talaði við forráða-
menn og knattspyrnustjóra Món-
akó þá heyrði ég strax á þeim að 
þeir höfðu mikinn áhuga á að fá 
mig. Það hafði líka mikið að segja 
hvaða hlutverk þeir ætluðu mér í 
liðinu og það er virkilega góð til-
finning fyrir knattspyrnumann 
að finna það að menn hafi trú 
sér,“ sagði Eiður Smári. 

Mónakó var á allra vörum tíma-
bilið 2003-2004 þegar það komst 
í úrslitaleik Meistaradeildarinnar 
og tapaði þar fyrir Porto. 

Mónakó hefur þó í raun verið á 
niðurleið síðan þá og leikur til að 
mynda hvorki í Meistaradeildinni 
né Evrópudeild UEFA á þessu 
tímabili en Eiður Smári hefur 
fulla trú á því að félagið geti gert 
góða hluti.

 Eiður Smári þurfti þó sér í lagi 
að sannfæra syni sína um ágæti 
félagsins. „Eins og börn alast upp 
í dag þá er það Meistaradeildin, 
enska úrvalsdeildin og spænska 
úrvalsdeildin sem skipta mestu 
máli og elsti sonur minn var því 
ekki alveg að skilja af hverju ég 
valdi Mónakó. Ég held samt að 
um leið og hann mætir á völlinn 
og sér pabba sinn spila fótbolta á 
ný þá áttar hann sig á því að það 
mikilvægasta er náttúrlega að 
vera inni á vellinum,“ segir Eiður 
Smári.

„Ég sagði þeim hjá Mónakó að 
ég væri í raun og veru til að spila 
hvar sem er á vellinum. Ég er 
bara ánægður ef ég fæ að spila 
og vil gera mitt til þess að hjálpa 
liðinu að ná fyrri hæðum. 

Ég veit reyndar að liðið hefur 
ekki verið upp á sitt besta upp á 
síðkastið en verður það ekki bara 
sterkara með mig innanborðs?“ 
spyr Eiður Smári sposkur á svip. 
 omar@frettabladid.is

Þetta verður nýtt ævintýri fyrir mig
Eiður Smári Guðjohnsen tjáði sig í gær í fyrsta skipti við íslenska fjölmiðla um félagaskipti sín til Mónakó. 
Spjall við knattspyrnustjóra og forráðamenn franska félagsins gerði útslagið um ákvörðun Eiðs Smára.

EIÐUR SMÁRI Var mættur á æfingu með íslenska landsliðinu í gær fyrir leikinn gegn 
Noregi í undankeppni HM 2010 aðeins tveimur dögum eftir að hafa gert samning 
við Monaco. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

> Heiðar segir fréttaflutning rangan

Framherjinn Heiðar Helguson var mættur á landsliðsæf-
ingu í gær fyrir leikinn gegn Noregi í undankeppni HM 
2010 sem fram fer á laugardag. Dalvíkingurinn leikur sem 
kunnugt er með QPR í ensku b-deildinni en var rétt áður 
en félagaskiptaglugganum var lokað á Englandi í fyrradag 
orðaður af Sky Sports fréttastofunni við sitt gamla félag 
Watford sem leikur einnig í ensku b-deildinni. „Það var 
ekkert í gangi og ég hef ekkert heyrt af þessu og veit ekki 
betur en ég eigi framtíð hjá QPR,“ sagði Heiðar í samtali 
við Fréttablaðið í gær. 
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Vinningar afhentir í ELKO Lindum.199 kr/skeytið. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. Leik lýkur 18.09.09
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FÓTBOLTI Ólafur Jóhannesson, 
landsliðsþjálfari Íslands í knatt-
spyrnu, gaf í viðtali við Fréttablað-
ið í gær sterklega til kynna í gær 
að hann myndi ekki velja Jóhann-
es Karl Guðjónsson í landsliðið á 
meðan það væri undir hans stjórn. 
Jóhannes Karl hefur reyndar 
aldrei spilað landsleik undir stjórn 
Ólafs þótt hann hafi tvívegis verið 
valinn. Í raun stóð til að velja hann 
í þriðja leikinn, eins og fjallað er 
um hér að neðan, en Jóhannes 
Karl baðst þá undan þar sem fram 
undan væri sameiginlegt barnaaf-
mæli drengja sinna.

Þetta gerðist snemma árs árið 
2008. Það var svo í vetur að Ólafur 
hélt utan til Englands til að fylgj-
ast með Jóhannesi spila. Ólafur 
hringdi í Jóhannes Karl fyrirfram 
en þeim ber ekki saman hvað fór 
fram í samtali þeirra.

Ólafur þrætti fyrir það í gær að 
hafa lofað Jóhannesi Karli sæti í 
landsliðinu í téðu samtali, eins og 
Jóhannes Karl hefur áður haldið 
fram og gerir enn nú.

Hringdi stanslaust í tvo daga
„Ég stend fast á minni meiningu. 
Að hann hefði hringt í mig og tjáð 
mér að ég yrði valinn í hópinn sem 
mætti Liechtenstein í æfingaleik 
sem fór fram á La Manga. Ég veit 
reyndar líka að hann var búinn að 
tilkynna öðrum leikmönnum að 
ég yrði valinn aftur í landsliðið. 
Ég var því búinn að ræða það við 
fleiri leikmenn að ég væri að koma 
aftur í liðið,“ sagði Jóhannes Karl í 
samtali við Fréttablaðið. „Svo var 
ég ekki valinn. Ég reyndi að fá 
skýringar á því og hringdi stans-
laust í hann í tvo daga. En hann 
vildi greinilega ekki tala við mig 
því hann svaraði mér aldrei.“

Jóhannes Karl segir þetta slæm 
vinnubrögð. „Ólafur á rétt á því að 
velja sitt landslið og stendur hann 
og fellur með því. Ég er ekki að 
setja út á það. En ég ákvað í sam-
ráði við mína fjölskyldu að hella 
mér á fullu aftur í landsliðsverk-
efnin – svo bara gerist ekki neitt. 
Ég tel þetta afar ófagmannleg 
vinnubrögð og ég er ósáttur við 
þau. En ég hef engar skýringar á 
því af hverju hann þrætir fyrir að 
hafa sagt þetta.“

Ólafur valdi Jóhannes Karl 
tvisvar í landsliðið en hann komst 

í hvorugt verkefnið vegna veikinda 
og meiðsla. Barnaafmæli sona 
hans kom í veg fyrir að hann yrði 
valinn í þriðja leikinn. 

Þögnin loksins rofin
Til stóð svo tæpu ári síðar að velja 
Jóhannes Karl aftur í hópinn en 
það gerðist ekki. Ólafur hefur 
ítrekað verið spurður um ástæður 
fyrir því að Jóhannes Karl hlýtur 
ekki náð fyrir augum hans en tjáði 
sig aldrei um það fyrr en í gær. 

Ólafur tjáði sig þá til að svara 
orðum Jóhannesar Karls sem hann 
lét falla í samtali við Morgunblað-

ið 17. ágúst síðastliðinn. Jóhann-
es Karl sagði meðal annars þá að 
hann teldi Ólaf á rangri leið með 
landsliðið. Hann ítrekaði þá skoð-
un sína aftur nú.

„Menn eru dæmdir af sínum 
verkefnum og frammistöðu. Það 
er mín skoðun að við hefðum átt 
að gera miklu betur í riðlinum [í 
undankeppni HM 2010] enda áttum 
við möguleika á að ná öðru sæti 
riðilsins. Ég tel að Óli sé ekki rétti 
maðurinn í þetta starf. Hann hafði 
enga reynslu í þessu og ræður ekki 
við þetta verkefni. Þetta er of stór 
biti fyrir hann.“

Vill enn spila með landsliðinu
Jóhannes Karl gerir sér grein fyrir 
því að hann muni líklega ekki spila 
með landsliðinu aftur á meðan 
Ólafur er við stjórnvölinn.

„Hann var greinilega búinn að 
bíta það í sig fyrir löngu að velja 
mig ekki og ég var orðinn lang-
þreyttur á því að fá spurningar um 
af hverju ég var ekki valinn. Þess 
vegna ákvað ég að tjá mig sama 
hvaða afleiðingar það hefur. Ég 
er þó enn opinn fyrir því að spila 
með landsliðinu – það hefur ekki 
breyst.“

 eirikur@frettabladid.is

Jóhannes Karl stendur fast á sínu
Jóhannes Karl Guðjónsson er ósáttur við þau orð sem Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari lét falla í viðtali 
við Fréttablaðið í gær. Hann stendur fast á sínu og segir ljóst að Ólafur sé ekki starfi sínu vaxinn.

JÓHANNES KARL Sendir hér stuðningsmönnum Burnley hlýjar kveðjur. Einhver bið verður á því að hann spili fyrir stuðningsmenn 
íslenska landsliðsins. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Þeir leikir þar sem til greina kom að 
Jóhannes Karl myndi spila með íslenska 
landsliðinu.

DANMÖRK - UNDANKEPPNI EM ´08
13. nóvember 2007
Jóhannes Karl valinn í landsliðið í fyrsta leik 
Ólafs, gegn Dönum í undankeppni EM 2008.
16. nóvember 2007
Tillkynnt að Jóhannes Karl forfallist vegna 
veikinda. Ólafur staðfestir að hann sé með 
lungnasýkingu.
21. nóvember
Ísland spilar við Danmörku og tapar, 3-0.
24. nóvember
Jóhannes Karl spilar í tíu mínútur í leik Burn-
ley og Stoke í ensku B-deildinni.

ARMENÍA - ÆFINGAMÓT Á MÖLTU
21. janúar 2008
Jóhannes Karl er valinn í hópinn sem mætir 
Armeníu á æfingamótinu á Möltu.
30. janúar 2008
Tilkynnt að Jóhannes Karl forfallist þar sem 
hann sé meiddur. Hann segir í samtali við 
fjölmiðla líklega vera rifbeinsbrotinn.
6. febrúar
Ísland spilar við Armeníu og vinnur, 2-0.
9. febrúar
Jóhannes Karl er í byrjunarliði Burnley gegn 
Colchester í ensku B-deildinni en spilar í 
aðeins 52 mínútur.

SLÓVAKÍA - ÆFINGALEIKUR
26. mars 2008
Ísland vinnur Slóvakíu, 2-1, ytra. Ólafur hafði 
hug á að velja Jóhannes Karl í liðið fyrir 
leikinn en Jóhannes Karl baðst undan vegna 
barnaafmælis drengja sinna.

LIECHTENSTEIN - ÆFINGALEIKUR
11. febrúar 2009
Ísland vinnur Liechtenstein, 2-0. Ólafur 
skoðaði Jóhannes Karl fyrir leikinn en valdi 
hann svo ekki.

FJARVERAN

FÓTBOLTI Ólafur Jóhannesson, 
landsliðsþjálfari í knattspyrnu, 
tjáði sig við Fréttablaðið í gær 
um þær ástæður sem honum voru 
gefnar fyrir fjarveru Jóhannesar 
Karls Guðjónssonar eftir að hann 
var valinn í landsliðið. Hann sagði 
til að mynda að Jóhannes 
hefði borið við rifbeinsbroti 
þegar hann komst ekki á 
æfingamótið í Möltu til að 
spila gegn Armeníu. Fáein-
um dögum síðar hefði hann 
svo spilað með Burnley, 
sem kom Ólafi furðulega 
fyrir sjónir. 

Jóhannes Karl segist 
ekki muna eftir þessu 
í smáatriðum en stað-
festir þó að í fyrstu 
hafi verið talið að 
hann væri rif-
beinsbrotinn og 
því hafi hann 
ekki gefið 
kost á sér í 
landsliðið.

„ Ég hafði fengið 
þungt högg í mig skömmu 
áður en fór aldrei í mynda-
töku sem staðfesti rifbeins-
brotið. Svo braggaðist ég. 
Ég spilaði þennan leik með 
Burnley en þurfti að fara 
snemma af velli vegna eymsla. 
Ég var því enn eftir mig eftir 
höggið.“

Ólafur sagði einnig 
í áðurnefndu viðtali að 
hann hefði valið Jóhannes 

Karl tvívegis. Það er vissulega rétt 
en til stóð að velja hann í þriðja 
skiptið þegar Jóhannes Karl baðst 
undan þar sem hann og hans fjöl-
skylda ætluðu að halda upp á sam-
einað barnaafmæli sona hans.

Eftir þá höfnun setti Ólafur 
Jóhannes í kuldann í tæpt ár. 
Ólafur sagði að sú afsökun hefði 
verið „eins og blaut vatnstuska 
í andlitið“. Þeir ræddust þó við 

aftur í vetur og Ólafur sá 
hann spila með Burn-

ley. Engu að síður 
var hann ekki val-
inn í landslið-
ið sem mætti 
Liechtenstein 
í æfingaleik í 
febrúar síðast-

liðnum, eins 
og Jóhannes 

Karl átti von á 
að myndi ger-
ast. Síðan þá 

hefur hann 
aftur verið 

í kuldan-
um hjá 
Ólafi.

  - esá

Jóhannes Karl um „rifbeinsbrotið“:

Aumur en ekki brotinn

JÓHANNES 
KARL
Í leik með lands-
liðinu árið 2007.

FÓTBOLTI Hafnarfjarðarliðin 
FH og Haukar unnu sér í gær-
kvöldi inn þátttökurétt í efstu 
deild kvenna næsta sumar þegar 
seinni leikirnir í undanúrslitum 
úrslitakeppni 1. deildar kvenna 
fóru fram. 

FH gerði 2-2 jafntefli við ÍBV 
í Eyjum en fyrri leikurinn fór 
0-0 og komst FH því áfram með 
mörkum skoruðum á útivelli. 

Haukar voru í vænlegri stððu 
fyrir leik sinn gegn Völsungi á 
Húsavík eftir að hafa unnið 4-
1 í fyrri leik liðanna en Haukar 
unnu seinni leikinn 0-1 og því 
samanlagt 5-1. 

Úrslitaleikur 1. deildarinnar 
fer fram næstkomandi sunnudag 
og þar verður eins og segir um 
Hafnarfjarðarslag að ræða.  - óþ 

Úrslitakeppni 1. deildar kvk.:

FH og Haukar 
upp í efstu deild

FÓTBOLTI Samkvæmt heimasíðu 
Knattspyrnusambands Íslands er 
von á um þúsund norskum stuðn-
ingsmönnum á landsleik Íslands 
og Noregs í undankeppni HM 
2010 sem fram fer á Laugardals-
velli á laugardag. 

Það má því búast við harðri 
baráttu bláklæddra og rauð-
klæddra innan vallar sem utan en 
hægt er að nálgast miða á leikinn 
í gegnum miðasölukerfi á midi.
is en ef ekki verður uppselt hefst 
sala á miðum á Laugardalsvelli 
kl. 12 á leikdegi.

Hvorugu liðinu hefur geng-
ið sem skyldi í undanriðlinum og 
þjóðirnar verma sem stendur tvö 
neðstu sæti riðilsins, Ísland er á 
botninum með fjögur stig eftir 
sjö leiki og Noregur í næstneðsta 
sæti riðilsins með sex stig eftir 
sex leiki.   - óþ

Leikur Íslands og Noregs:

Búist við þúsund 
Norðmönnum

STEMNING Íslenskir stuðningsmenn 
mæta líklega um þúsund norskum 
stuðningsmönnum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Hrafnaþing

21.00 Útvegurinn  Umsjón hefur Sigurður 
Sveinn Sverrisson.

21.30 Maturinn og lífið  Fritz M. Jörgens-
son spjallar við Langa Sela, Axel Hallkel Jó-
hannesson,  leikmyndahönnuð og tónlist-
armann.

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

12.50 EM kvenna í fótbolta  Bein út-
sending frá leik í átta liða úrslitum á Evrópu-
móti landsliða sem fram fer í Finnlandi.

15.00 Stundin okkar  (e)

15.30 Ólivía í miðjunni

15.45 Tómas og Tim  (15:16)

15.55 Leiðarljós

16.35 Táknmálsfréttir

16.45 EM-stofan  

17.00 EM kvenna í fótbolta  Bein út-
sending frá leik í átta liða úrslitum.

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.15 Bræður og systur  (Brothers and 
Sisters III) (52:63) Bandarísk þáttaröð um 
hóp systkina, viðburðaríkt líf þeirra og fjör-
ug samskipti. 

21.00 Fréttir aldarinnar  Afrek Guðlaugs 
Friðþórssonar 1984.

21.15 Fé og freistingar  (Dirty Sexy 
Money 2) (16:23) Bandarísk þáttaröð um 
lögfræðing auðugrar fjölskyldu í New York 
og þarf að vera á vakt allan sólarhringinn 
við að sinna þörfum hennar.

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 EM kvöld 

22.50 Nýgræðingar  (Scrubs VII) Gaman-
þáttaröð um lækninn J.D. Dorian og ótrúleg-
ar uppákomur sem hann lendir í. 

23.15 Trúður  (Klovn III)  (4:10) (e)

23.40 Gróðabragð  (Scalp) (6:8) (e)

00.35 Kastljós  (e)

01.10 Dagskrárlok

08.00 Jesus Christ Superstar 

10.00 Running with Scissors 

12.00 Home Alone

14.00 Jesus Christ Superstar 

16.00 Running with Scissors 

18.00 Home Alone 

20.00 The Addams Family  Gaman-
mynd fyrir alla fjölskylduna um hina skraut-
legu Addams-fjölskyldu.

22.00 The Amityville Horror 

00.00 Irresistible 

02.00 From Dusk Till Dawn 2

04.00 The Amityville Horror 

06.00 Manchester United. 

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

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

18.15 America’s Funniest Home Vid-
eos  (21:48) (e)

18.40 Kitchen Nightmares  (2:13) Kjaft-
fori kokkurinn Gordon Ramsey mætir gal-
vaskur til leiks og freistar þess að bjarga veit-
ingastöðum sem eru á vonarvöl. (e)

19.30 All of Us  (21:22) Bandarísk gam-
ansería um fráskilin hjón, Robert og Nees-
ee, sem eiga erfitt með að slíta tengslin 
og hefja ný sambönd. Þau eiga ungan son 
sem reynir sitt besta til að koma foreldrun-
um aftur saman. 

20.00 Everybody Hates Chris  (15:22) 
Bandarísk gamansería þar sem háðfugl-
inn Chris Rock gerir grín að uppvaxtarár-
um sínum. 

20.30 Family Guy  (14:18) Teiknimynda-
sería fyrir fullorðna með kolsvörtum húmor 
og drepfyndnum atriðum. 

21.00 Flashpoint  (6:18) Spennandi 
þáttaröð um sérsveit lögreglunnar sem er 
kölluð út þegar hættan er mest.

21.50 Law & Order. Criminal Intent 
 (16:22) Bandarísk sakamálasería þar sem 
fylgst er með stórmálasveit lögreglunnar í 
New York fást við klóka krimma. 

22.40 Penn & Teller. Bullshit  (52:59) 
Skemmtilegur þáttur þar sem háðfuglarn-
ir Penn & Teller leita sannleikans. Takmark 
þeirra er að afhjúpa svikahrappa og lyga-
laupa með öllum tiltækum ráðum. 

23.10 Britain’s Next Top Model  (e)

00.00 Secret Diary Of A Call Girl  (e)

00.30 Pepsi MAX tónlist

18.00 PGA Tour 2009 - Hápunkt-
ar Sýnt frá hápunktunum á PGA mótaröð-
inni í golfi.

18.55 Inside the PGA Tour 2009 
Skyggnst á bakvið tjöldin í PGA mótaröðinni 
og árið skoðað í bak og fyrir.

19.20 Spænsku mörkin Allir leikir um-
ferðarinnar í spænska boltanum skoðaðir. Öll 
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

19.50 Man. Utd - Chelsea Útsending frá 
úrslitaleik í Meistaradeild Evrópu.

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

23.30 Poker After Dark Margir af snjöll-
ustu pókerspilurum heims mæta til leiks í 
Texas Holdem.  

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

16.55 Tottenham - Birmingham Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.35 1001 Goals Bestu mörk úrvalsdeild-
arinnar frá upphafi.

19.30 Premier League World Enska úr-
valsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

20.00 PL Classic Matches Charlton - 
Man Utd, 2000. Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

20.30 PL Classic Matches Chelsea - 
Arsenal, 2000. 

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

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

22.25  Wolves - Hull Útsending frá leik í 
ensku úrvalsdeildinni.

> Lucy Liu
„Ég held að það sé ekkert 
í heiminum eins hættu-
legt og mannleg heimska 
og fáfræði.“ 
Liu fer með hlutverk í 
þættinum Fé og freisting-
ar sem Sjónvarpið sýnir í 
kvöld kl. 21.15.

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Svampur 
Sveinsson, Lalli, Elías, Gulla og grænjaxlarn-
ir og Bratz.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 Doctors (20:25) 

10.00 Doctors (21:25) 

10.30 Sjálfstætt fólk

11.05 Primeval (1:6) 

11.50 Monarch Cove (2:14)

12.35 Nágrannar 

13.00 La Fea Más Bella (16:300)

13.45 La Fea Más Bella (17:300)

14.30 Newlywed, Nearly Dead (10:13)

15.00 Ally McBeal (17:21)

15.45 Barnatími Stöðvar 2 A.T.O.M., 
Nonni nifteind, Bratz og Elías.

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 (15:22) 

20.10 The Apprentice (6:14) Í sjötta 
sinn leitar Donald Trump að nýjum lærlingi. 
Átján þátttakendur takast á í þrautum þar 
sem allt í senn reynir á viðskiptavit þeirra, 
markaðsþekkingu, leiðtogahæfileika, sam-
starfsvilja og færni í almennum samskiptum. 

20.55 NCIS (4:19) Spennuþáttaröð sem 
fjallar um sérsveit lögreglumanna sem starf-
ar í Washington og rannsakar glæpi tengda 
hernum eða hermönnum á einn eða annan 
hátt. Verkefnin eru orðin bæði flóknari og 
hætturlegri í þessari fimmtu seríu.

21.40 Eleventh Hour (7:18) Eðlisfræðing-
urinn Jacob Hood aðstoðar FBI við rannsókn 
sakamála sem krefjast vísindalegrar úrlausn-
ar eða eru talin af yfirnáttúrlegum toga. Það 
er jafnan síðasta úrræði að kalla til Hoods því 
hann er erfiður í samstarfi.

22.25 Goodfellas 

00.45 Lie to Me (11:13) 

01.30 The 4400 (4:13)

02.15 Sympathy For Mr. Vengeance 

04.15 NCIS (4:19)

05.00 Friends (19:24)

05.25 Fréttir og Ísland í dag

20.00 The Addams Family  
 STÖÐ 2 BÍÓ

20.10 The Apprentice  STÖÐ 2

20.15 Bræður og systur 
  SJÓNVARPIÐ

21.00 Flashpoint   SKJÁREINN

21.45 In Treatment  
 STÖÐ 2 EXTRA

▼

Nördar eru sívinsælt sjónvarpsefni eins og 
dæmin hafa sannað í gegnum tíðina. Þætt-
irnir um nördana sem stofnuðu fótboltalið 
nutu mikilla vinsælda fyrir nokkrum árum 
og skömmu síðar kom í bíó Astrópía þar 
sem Nexus-nördar í hlutverkjaleikjum voru 
áberandi. Undanfarið hafa hinir ágætu þættir 
Beauty and the Geek verið sýndir á Stöð 2 
þar sem fegurðardísir og nördar reyna að 
bæta hvort annað upp. Mest eru það þó 
nördarnir sem þurfa á hjálp að halda, enda 
flestir ef ekki allir félagsfælnir og hallærislega 
klæddir lúðar sem hafa aldrei kysst stelpu á 
ævinni.

Annar sniðugur nördaþáttur sem nýlega 
lauk göngu sinni á Skjá einum er með Jack-
ass-vitleysingnum Steve-O. Þar lét hann þrjú 

grey ganga í gegnum ýmsar manndómsraunir 
til að vinna bug á því sem þeir óttuðust mest. 
Flestir stóðust prófið með sæmd og fengu í 
verðlaun medalíu heftaða á upphandlegginn. 
Síðar meir þökkuðu þeir „lækninum“ Steve-O 
fyrir að hafa breytt lífi sínu til hins betra.

Allir þessir nördar eiga sameiginlega 
forfeður úr hinum sígildu myndum Revenge 
of the Nerds frá níunda áratugnum. Þær gáfu 
nördum um allan heim von um að þeir gætu 
náð í sætustu stelpurnar og sigrað heiminn 
ef þeir hefðu bara kjarkinn í það. En baráttan 
er endalaus því enn þann dag í dag þurfa 
nördar að berjast fyrir sínu og oftar en ekki 
veitir þeim ekki af smá hjálp yfir erfiðasta 
hjallann. Að fylgjast með því getur verið hin 
besta skemmtun.

VIÐ TÆKIÐ FREYR BJARNASON SKEMMTIR SÉR YFIR NÖRDUM OG ÆVINTÝRUM ÞEIRRA

Gamli, góði kjarkurinn er allt sem þarf  

NÖRDAR Nördarnir þurfa á hjálp að halda frá feg-
urðardísunum í þáttunum Beauty and the Geek.
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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 The Inspector Lynley 
Mysteries 20.45 My Family 21.15 My Family 
21.45 EastEnders 22.15 The Weakest Link 23.00 
The Inspector Lynley Mysteries 23.45 Blackadder 
Goes Forth 

12.00 Det lille hus på prærien 12.50 Nyheder på 
tegnsprog 13.00 DR Update - nyheder og vejr 13.10 
Boogie Mix 13.50 S, P eller K 14.00 Boogie Update 
14.30 Braceface 14.50 Højspændingsmanden 
og Robotdrengene 15.00 Lloyd i Rummet 15.20 
Oggy og kakerlakkerne 15.30 Fandango med Sine 
16.00 Aftenshowet 16.30 TV Avisen med Sport 
17.00 Aftenshowet med Vejret 17.30 Rabatten 
18.00 Sporløs 18.30 Hvor er vi landet? 19.00 TV 
Avisen 19.25 Jersild Live 19.50 SportNyt 20.00 
Landsbyhospitalet 20.45 Løgn over løgn 22.20 
Når Sharia dømmer 

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 Tid for tegn 15.40 Mánáid-tv 
- Samisk barne-tv 15.55 Nyheter på tegnspråk 
16.00 Månebjørn 16.15 Rorri Racerbil 16.25 
Her er eg! 16.30 Frøken Fridas helsprøe event-
yr 16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 
17.30 Schrödingers katt 17.55 Velg! 09 18.50 
Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 19.30 2. 
verdenskrig - bak lukkede dører 20.25 Vart du 
skræmt, no? 21.00 Kveldsnytt 21.15 Intriger og 
begjær 22.10 I USA med Stephen Fry 23.10 
Kulturnytt 

13.15 Fråga doktorn 14.00 Rapport 14.05 
Gomorron Sverige 14.55 En nästan vanlig ungdom 
15.25 Edos mack 15.55 Tre Kronor live. Czech 
Hockey Games 16.00 Rapport med A-ekonomi 
16.10 Regionala nyheter 16.15 Tre Kronor live. 
Czech Hockey Games 17.00 Kulturnyheterna 17.15 
Regionala nyheter 17.30 Rapport med A-ekonomi 
18.00 Tre Kronor live. Czech Hockey Games 18.30 
Mitt i naturen 19.00 Plus 19.30 Jag och min 
familj 20.00 Debatt 20.45 Kulturnyheterna 21.00 
Uppdrag Granskning 22.00 Mitt huvud är en torkt-
umlare 23.00 Sändningar från SVT24

16.30 Doctors (16:25) Læknar og hjúkr-
unarfólk á Riverside spítalanum á fullt í fangi 
með að sinna sjúklingum á milli þess sem 
það greiðir úr eigin flækjum í einkalífinu.

17.00 Doctors (17:25) 

17.30 The O.C. 2 (10:24) Stöð 2 Extra 
og Stöð 2 endursýna þessa vinsælu þátta-
röð frá upphafi. Orange-sýsla í Kaliforníu virð-
ist vera friðsæl paradís þar sem lífið leikur við 
bæjarbúa.

18.15 Seinfeld (24:24) 

18.45 Doctors (16:25) 

19.15 Doctors (17:25)

19.45 The O.C. 2 (10:24)

20.30 Seinfeld (24:24) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.20 Ísland í dag 

21.45 In Treatment (16:43) Sálfræð-
ingurinn Paul Weston hlustar þolinmóður á 
sjúklinga sína þar sem þeir lýsa sínum dýpstu 
tilfinningum, vandamálum og sláandi leynd-
armálum.

22.10 Ástríður (3:12) Rómantísk gaman-
þáttaröð um unga konu sem á erfitt með að 
fóta sig í hörðum heimi viðskiptalífsins og á 
vegi ástarinnar.

22.35 Medium (3:19) Sjáandinn Allison 
Dubois sér í draumum sínum skelfilega at-
burði sem enn hafa ekki átt sér stað. Þessi 
náðargjöf hennar gagnast lögreglunni við 
rannsókn ýmissa mála og er hún því gjarnan 
kölluð til aðstoðar.

23.20 Monarch Cove (12:14)

00.05 Sjáðu 

00.35 Fréttir Stöðvar 2 

01.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.38 Morgunútvarp hefst
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 Litla flugan
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Andrarímur
14.03 Á tónsviðinu

15.03 Útvarpssagan: Með hægð
15.25 Gullmolar úr safninu
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Smásaga: Marcel vegabóndi
19.27 Sumartónleikar evrópskra útvarps-
stöðva
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Flugan ódauðlega
23.05 Útvarpsperlur: Ég er ekki einu sinni 
skáld
00.07 Næturtónar

Margrómað meistaraverk Martins 
Scorsese sem byggt er á sannri sögu 
glæpamannsins Henry Hill sem 
komst ungur að aldri í afar viðsjár-
verðan félagsskap og varð fljótlega 
stórlax í skipulagðri starfsemi 
undirheimanna. Myndin var tilnefnd 
til sex Óskarsverðlauna og hlaut Joe 
Pesci verðlaun sem besti leikarinn í 
aukahlutverki. Með önnur hlutverk 
í myndinni fara meðal annars Ray 
Liotta, Robert De Niro, Lorraine 
Bracco og Paul Sorvino.

STÖÐ 2 KL. 22.25

Goodfellas

Í haust verður Mafíuþema alla 
fimmtudaga á Stöð 2. Sýndar verða 
kvikmyndir sem á einn eða annan 
hátt tengjast skipulagðri glæpastarf-
semi, eða „mafíunni“. Meðal meistara-
verka sem sýnd verða eru Godfather, 
Goodfellas, Untou-
chables, Donnie 
Brasco, Carlitos 
Way, Departed og 
Scarface. 

Það er kominn 
tími til að sýna 
smá virðingu, 
annars mun 
einhver 
sofa með 
fiskunum. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Mafíuþema
Stöð 2 alla fimmtudaga

▼

▼

KortasalaNÝTT LEIKÁR
KORTASALA HEFST Í DAG!

asalaasala

GRUMPY OLD WOMEN LIVE

ÓVISSUSÝNING

Vertu með!
Áskriftarkort er ávísun á góðan vetur. Sama verð og í fyrra!
Áskriftarkort fyrir unga fólkið og námsmenn á ótrúlegu verði!

LEIKFÉLAG AKUREYRAR / MIÐASALA: SÍMI 4600 200 / MIDASALA@LEIKFELAG.IS / WWW.LEIKFELAG.IS

MIÐASALA Í SÍMA 4 600 200

Landsbankinn greiðir niður áskriftarkort fyrir ungt fólk (25 ára og yngri)
svo nú geta allir verið flottir á því og gerst fastagestir í leikhúsinu!
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„Ég veit ekkert um samninginn 
né hvar hann er. Ef ég ætti pen-
inga myndi ég vilja kaupa hann 
aftur,“ segir tónlistarmaðurinn 
Bubbi Morthens, sem ásamt fjöl-
mörgum öðrum tónlistarmönnum 
gerði samning við Hugverkasjóð 
Íslands árið 2006. 

Samningurinn fól í sér að sjóð-
urinn greiddi Bubba og fleiri tón-
listarmönnum eingreiðslu, gegn 
því að höfundarréttargjöld þeirra 
næstu ár rynnu í sjóðinn. Baugur 
Group lagði 160 milljónir króna 
í sjóðinn, sem er í eigu Á bleiku 
skýi ehf. – dótturfélags Baugs. 

„Ég er búinn að athuga mögu-
leika mína á að kaupa samning-
inn aftur, því mér er ekki sama 
hvert hann fer – þannig séð,“ 
segir Bubbi. „Þetta eru gríðar-
leg verðmæti. Ég veit ekki hvort 
einhver ríkisbankinn, sem er 
að hirða úr fólki blóð og taugar, 
sé tilbúinn að lána pening til að 
kaupa þetta.“

Hugverkasjóður Íslands rann 
undir félagið Stoðir Invest ásamt 
nokkrum öðrum fyrirtækjum 
Baugs í apríl á síðasta ári. Lög-
fræðingurinn Egill Þorvarð-
arson, hjá Lögmönnum Höfða-
bakka, segir að Stoðir Invest sé 
í eigu sömu aðila og áður og að 
hugverkasjóðurinn sé eina eign 
félagsins. „Ég held að það sé ekki 
útséð hvert hugverkasjóðurinn 
fer eða í hvers eigu hann verð-
ur,“ segir Egill. 

Samkvæmt Agli á fjárfesting-
arbankinn Straumur veð í Stoð-
um Invest. Það er því líklegt 
að sjóðurinn renni til Straums. 
Óvíst er hvað verður um sjóðinn 
hjá bankanum, en Fjármálaeftir-
litið tók rekstur hans yfir í apríl 
á þessu ári.

Tónlistarmaðurinn Jón Ólafs-
son segir að honum sé ekki 
sama við hvað hann sé tengdur. 
„Ég myndi helst vilja að sjóður-
inn væri hjá ábyrgum aðilum – í 
öruggum höndum.“ Jón ítrekar 

að Baugur hafi staðið faglega að 
sjóðnum og efast ekki um að til-
gangurinn hafi verið að styðja við 
bakið á íslensku tónlistarfólki. 

Spurður hvort hann sjái fyrir 
sér að tónlistarmennirnir myndu 
hópa sig saman og losa sjóðinn 
úr íslensku útrásinni segir Jón 

að málið sé ekki það stórt fyrir 
sér. „Ég myndi ekki leggja á mig 
mikla vinnu til að gera það. Ég vil 
bara sjá sjóðinn á öruggum stað, 
þar sem menn fara eftir lögum 
og reglum, og maður þarf ekki 
að hafa áhyggjur að honum.“

 atlifannar@frettabladid.is
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 Helgi Magnús Gunnarsson.

 2 21 milljón króna.

 3 Iben Hjejle.

LÁRÉTT 2. hrumur, 6. í röð, 8. nögl, 9. 
skammstöfun, 11. verslun, 12. heimt-
ing, 14. hvíld, 16. rás, 17. sigti, 18. fát, 
20. bardagi, 21. auma.
LÓÐRÉTT 1. afl, 3. tónlistarmaður, 
4. land í S.-Evrópu, 5. upphaf, 7. 
sáldraður, 10. vöntun, 13. ögn, 15. 
alþjóðlegur samningur, 16. þjálfa, 19. 
tveir eins.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. skar, 6. rs, 8. kló, 9. etv, 
11. bt, 12. krafa, 14. áning, 16. æð, 17. 
sía, 18. fum, 20. at, 21. arma. 
LÓÐRÉTT: 1. þrek, 3. kk, 4. albanía, 5. 
rót, 7. stráður, 10. van, 13. fis, 15. gatt, 
16. æfa, 19. mm. 

„Ég hlusta oft á Rás 2 eða 
X-ið þegar ég er að vinna við 
tölvuna. Undanfarið hef ég líka 
hlustað mikið á hljómsveitirnar 
Band of Horses og Lights on the 
Highway.

Soffía Sveinsdóttir veðurfræðingur.

BUBBI MORTHENS:  VILL STEFGJÖLDIN AFTUR

Gríðarleg verðmæti í húfi

Dagur Kári Pétursson mun leikstýra 
nýjum sjónvarpsþætti sem hefur verið 
gefið vinnuheitið Betlehem. Jóhann 
Ævar Grímsson skrifar handritið en 
þættirnir fjalla um blokk í Breiðholti og 
persónurnar sem þar búa. „Það er voða-
lega lítið hægt að segja núna um þættina, 
við erum bara að fjármagna þá og svona. 
En þeir eru á teikniborðinu,“ segir 
Jóhann Ævar í samtali við Fréttablaðið.

Ef þættirnir verða að veruleika verður 
þetta í fyrsta skipti sem Dagur Kári leik-
stýrir í sjónvarpi. Auk þess yrði Betleh-
em fyrsta verkefni Dags sem hann skrif-
aði ekki sjálfur. „Dagur er mjög góður 
leikstjóri, hæfur í því sem hann gerir og 
á eflaust eftir að bæta einhverri snilld 
við þetta,“ segir Jóhann. 

Dagur Kári er um þessar mundir að 
undirbúa sig fyrir Kanadaferð því kvik-

myndin hans A Good Heart verð-
ur frumsýnd á kvikmyndahátíð-
inni í Toronto og tekur þar þátt í 
„Special Presentation“-flokkn-
um ásamt leikstjórum á borð við 
Werner Herzog, Pedro Almodó-
var og Jane Champion auk Drew 
Barrymore sem er að leikstýra 
kvikmynd í fyrsta sinn. 

A Good Heart hefur verið nokk-
uð lengi á teikniborðinu en 
upphaflega stóð til að Tom 
Waits og Ryan Goosl-
ing léku aðalhlutverkin. 
Þegar ekki tókst að sam-
ræma dagskrá þeirra 
voru engir aukvisar 
fundnir í staðinn, þeir 
Paul Dano og Brian Cox.  
 - fgg

Dagur Kári leikstýrir nýjum sjónvarpsþætti

Í SJÓNVARP Dagur Kári Pétursson mun 
að öllum líkindum leikstýra nýrri, íslenskri 
sjónvarpsþáttaröð sem hefur verið gefið 
vinnuheitið Betlehem. Jóhann Ævar Gríms-
son skrifar handritið.

„Góð vinkona mín, sem var að vinna hjá kvik-
myndafyrirtæki hér í bæ, hringir í mig og býður 
mér að koma í prufu fyrir „stærstu auglýsingu sem 
gerð hefur verið á Íslandi“. Hún sagði að þetta væri 
auglýsing sem ég vildi ekki missa af fjárhagslega. 
Það var mjög skýrt,“ segir leikarinn góðkunni, Felix 
Bergsson, sem var hársbreidd frá því að verða and-
lit Icesave-reikninganna í Hollandi.

Í maí í fyrra stóð yfir leit að Íslendingi í umrædda 
auglýsingu. Felix Bergsson var einn af þeim sem 
boðaðir voru í prufu, en hann var á leiðinni til 
útlanda og komst því ekki á tilgreindum tíma. Hann 
fékk samt að vita að auglýsingin væri fyrir Lands-
bankann og að verið væri að leita að andliti Icesave 
í Hollandi. „Andlit herferðarinnar! Mér finnst það 
best. Maður hefði ekki getað farið til Niðurlandanna 
næstu árin eða áratugina,“ segir Felix. 

Ónefndur íslenskur leikari fékk giggið, en aug-
lýsingin var aldrei framleidd – til allrar lukku fyrir 
þennan saklausa leikara sem hefði orðið andlit horf-
inna auðæfa Hollendinga sem treystu Íslendingum.
 - afb

Felix slapp við Icesave

HJÚKK Felix Bergsson hefði getað orðið andlit Icesave í Hol-
landi en fór í staðinn til útlanda. Sem betur fer fyrir hann.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Dularfulla baróness-
an Francesca von 
Habsburg er örugg-
lega það besta sem 
komið hefur fyrir 
íslenskt listalíf – alla-
vega eftir að Björgólfur 
Guðmundsson fór á 
hausinn. Sigurður 
Guðmundsson og 
félagar í Hjálm-
um fengu nýlega að bíta í ávöxt 
auðæva Francescu þegar hún 
greiddi flugmiða hljómsveitarinnar 
til Jamaíka. Þar dvaldi hljómsveitin 
við upptökur í hljóðverunum Tuff 
Gong og Harry J. í höfuðborginni 
Kingston og platan kemur út 20. 
september.

Myndband GusGus við lagið Add 
This Song hefur slegið í gegn á 

vefsíðunni Myspace.
com eftir að það var 
frumsýnt á mánu-
dag. Hátt í 16.000 
manns hafa horft á 

myndbandið, sem 
skartar fyrirsætunni 
Tinnu Bergsdóttur 
í aðalhlutverki. 
Athygli vekur að 
myndbandið er órit-
skoðað hjá Myspace 

og fá því fjölskyldugersemar Dan-
íels Agústs að njóta sín fyrir allra 
augum. Þjóðverjar voru ekki eins 
líbó og létu ritskoða myndbandið.

Frést hefur að Reynir Lyngdal og 
félagar skáli nú í kampavíni þar 
sem nýjasta afurð þeirra, sjónvarps-
þættirnir Hamarinn, hefur verið 
seld til allra Norðurlandanna nema 
Danmerkur. Ekki nóg með það, þá 
hafa Svíarnir ákveðið að sýna þátt-
inn á besta tíma, sem þykir mikið 
afrek og gæðastimpill 
í þokkabót. Óvíst er 
hvenær sýningar 
hefjast erlendis, en 
RÚV hefur sýningar 
á þáttunum í 
byrjun októb-
er. - afb

FRÉTTIR AF FÓLKI

Bubbi Morthens 
Gunnar Þórðarson 
Stefán Hilmarsson 
Guðmundur Jónsson 
Jón Ólafsson 

Valgeir Guðjónsson 
Eyþór Gunnarsson 
Jakob Frímann Magnússon 
Helgi Björnsson 
Björn Jörundur Friðbjörnsson

ÞESSIR SÖMDU VIÐ HUGVERKASJÓÐ ÍSLANDS

VILL KAUPA 
SAMNINGINN 
Bubbi óttast um verð-
mætin sem liggja inni í 
hugverkasjóði Íslands. 
Hann vill kaupa sinn hlut 
aftur. Meðal annarra sem 
sömdu við sjóðinn eru Jón 
Ólafsson og Jakob Frí-
mann Magnússon. Stoðir 
Invest eiga sjóðinn en 
hann er eina eign félagsins 
að sögn Egils Þorvarðar-
sonar hjá Lögmönnum 

Höfðabakka.  



 Apple búðin  | www.icemac.is
 Sími: 512-1300  | Opnunartími:
 Laugavegi 182  | Mán. til fös. 10-18 og lau. 12-16

MacBook 13”
Verð: 194.900.-

MacBook
er skólabókin þín

Já, getur keyrt Windows
og fer létt með það...
Sífellt fleiri kjósa tölvur frá Apple og nú eru engar 
afsakanir eftir þar sem tölvurnar geta keyrt hvaða 
hugbúnað sem er.  Verðið ætti ekki að hindra heldur 
því Apple-tölvur eru orðnar ódýrari en aðrar PC-tölvur 
af sambærilegum gæðum. 

Frí Apple námskeið
Varstu að kaupa þér Apple tölvu eða langar þig að 
læra meira? Þá getur þú kíkt á námskeið í Apple 
búðina á Laugaveg 182 og lært eitthvað nýtt. 
Námskeiðin eru án endurgjalds í allann vetur 
og þú þarft ekki að skrá þig, bara mæta.

Nánar um dagsetningu og tíma:
www.apple.is/fraedsla

iLife ‘09
Stafrænn lífsstíll að hætti Apple sem inniheldur iPhoto, 
iMovie, GarageBand, iWeb og iDVD. iLife gerir 
Mac-notendum kleyft að skapa ótrúlegustu hluti og halda 
utan um ljósmyndir og hreyfimyndir á einfaldan máta. 
Að búa til fallegar heimasíður, ljósmyndabækur og 
kvikmyndir er leikur einn. 

Microsoft Office pakkinn
3 leyfi í pakka
Verð: 18.990.-

Western Digital
Flakkarar
USB2/640GB
Verð: 19.990.-

Fartölvutöskur
Fyrir MacBook / MacBook Pro
Verð frá: 7.990.-

PURO
Hátalarar / Music Balls
fyrir iPod / iPhone
Verð: 4.990.-
(iPod á mynd fylgir ekki)

innbyggð vefmyndavél

engir vírusar

getur keyrt Windows

frí námskeið

iLife ‘09
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GÓÐAN DAG!

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18 – 49 ára.
Könnun Capacent í maí 2009 – júlí 2009.

Hvar er þín auglýsing?
35%

72%

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Dr. Gunna

Í dag er fimmtudagurinn 3. sept-
ember 2009, 246. dagur ársins. 

6.16 13.27 20.36
5.56 13.12 20.26

Íslenska þjóðin er svo ung og vit-
laus (les: iðandi af frumherja-

krafti) að hún er enn þá að spá í 
það hvað hún eigi að gera þegar 
hún verður stór. Fyrst það klikk-
aði að klæða sig í grátt og milli-
færa yfirdrátt fyrir brjálæðinga, 
eða drita niður húsum sem eng-
inn vill búa í, klóra sér nú marg-
ir í hausnum og reyna að láta sér 
detta eitthvað í hug sem gæti 
komið okkur upp af botninum. 
Það geta ekki alveg allir verið í 
fiski, ferðamennsku eða áli, því 
þrennu sem mest vit reyndist í – 
það sáu allir þegar ryk ruglsins 
hafði sest. Nú reynir á sköpunar-
kraft og hugmyndaauðgi, svo ég 
noti klisjurnar. Gamla gátan um 
að finna eitthvað upp sem enginn 
getur verið án er í fullu gildi. 

ÞRÓUN tölvunnar er náttúr-
lega skýrasta dæmið um fram-
sækna hugmyndaauðgi, enda er 
Bill Gates ríkasti maður í heimi. 
Ég hefði betur hlegið minna að 
nördunum 1982 sem hengu yfir 
grænum skjáum og vistuðu skjöl 
á kassettur. Ekki hefði mig grun-
að að tuttugu árum síðar hengi ég 
sjálfur meirihluta dagsins yfir 
tölvuskjá og yrði andlega fatlað-
ur ef tölvan bilaði.

ÉG veit ekki hvaða snillingi 
datt í hug að láta búa til grænt 
slím og selja krökkum í grænni 
plast-öskutunnu, en hann er lík-
lega ekki alveg eins ríkur og 
Bill Gates. Ég hefði viljað vera á 
fundinum þegar hann kynnti hug-
myndina. Slím! Var enginn með 
efasemdir? Sáu bara allir strax 
að slímið er hin fullkomna upp-
finning, algjörlega tilgangslaust 
drasl sem enginn krakki getur 
verið án?

SEM barn linnti ég ekki látum 
fyrr en ég hafði eignast mitt eigið 
slím. Ég man enn eftir lyktinni og 
þeirri unaðstilfinningu sem lædd-
ist um mig þegar slepjulegt slím-
ið flæddi á milli fingra minna. 
Lufsan er með álíka sögu nema 
í hennar var alltaf vörutalning í 
Liverpool þegar hún kom í bæinn 
frá Ísafirði (sem var slímlaus 
bær). Hún eignaðist því aldrei 
slím og grætur það enn. Ég sýndi 
syni mínum slím í búð um dag-
inn og hann hefur suðað í mér 
síðan. Slím. Bara orðið er ómót-
stæðilegt.

SIGURGANGA slímsins segir 
manni að hugmyndin getur verið 
algjörlega fráleit en samt gengið 
upp. Það er samt ekkert víst að 
hún geri það. Sjáðu bara Decode. 

Slím 
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