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LAUST STARF HJÁ NÝJA KAUPÞINGI BANKA HF.

Greiningardeild 
Nýja Kaupþings banka

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐARSVIÐ

Greining á íslenskum fyrirtækjum
Greining á atvinnugreinum og efnahagsmálum
Skýrslugerð ásamt sérhæfðum verkefnum á vegum bankans

MENNTUN- OG HÆFNISKRÖFUR

Háskólanám í viðskiptafræði, hagfræði eða sambærileg menntun 
Starfsreynsla á sviði fjármála eða endurskoðunar 
Gott læsi á ársreikninga
Góð íslensku- og enskukunnátta 
Mjög góð færni í Excel 
Góðir samskiptahæfileikar 
Frumkvæði í starfi og hæfni til nákvæmra og sjálfstæðra vinnubragða

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 15. SEPT. 2009
Nánari upplýsingar gefa Ásgeir Jónsson, forstöðumaður greiningardeildar, s. 444 6957, 
netfang: asgeir.jonsson@kaupthing.com, og Jónas Hvannberg, starfsmannasviði, 
s. 444 6376, netfang: jonas.hvannberg@kaupthing.com

Umsækjendur sæki um starfið á vefsíðum bankans, 
www.kaupthing.is

Nýi Kaupþing banki leitar að sérfræðingi til starfa hjá greiningardeild bankans á Íslandi. 
Við leitum að framúrskarandi einstaklingi sem getur leitt fyrirtækjagreiningu deildarinnar. 
Leitað er eftir starfsmanni með starfsreynslu á sviði fjármála eða endurskoðunar, aðila 
sem getur unnið sjálfstætt að greiningum á íslenskum fyrirtækjum og atvinnugreinum auk 
þess að fást við skyld verkefni. 

Við leitum að duglegu, skapgóðu og 
þjónustulunduðu fólki í afgreiðsluna:

Um vaktavinnu er að ræða
− bæði fullt starf og hlutastarf

Umsóknir sendist á netfangið anna@jsb.is 
Nánari upplýsingar í síma 581 3730

Viltu vinna
á hressum og líflegum stað

með konum?

sími: 511 1144

Auglýsingasími

– Mest lesið

fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

september 2009

Nærgætni á Netinu
Anna Kristín Lobers vill stuðla að bættri 

netnotkun barna SÍÐA 4

Sígild tónlist 
fyrir börnin
Sinfóníuhljómsveit Íslands 

leiðir unga áheyrendur inn 

í heim sígildrar tónlistar. 

Fá börnin meðal annars 

að mæta í grímubún-

ingi á tónleika SÍÐA 6 

Ei stæðar mæður með börn eru 11.122 talsins. Meðalbarnafjöldi einstæðra mæðra er 2,51 barn. 

d kj fjölskyldu ásamt börnum sínum Kristínu Þuríði Matthíasdóttur, 
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Margt vitlausara 
en að drepa fólk 
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Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18 – 49 ára.
Könnun Capacent í maí 2009 – júlí 2009.

Fréttablaðið er með 106% 
meiri lestur en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft...sem þú þarft..

TVÖ SÉRBLÖÐ Í DAG

í dag laugardag
opið frá kl:10.00-15.00

Tilboðsdagur

Opið til 18

EFNAHAGSMÁL Aðilar vinnumark-
aðarins gagnrýna stjórnvöld fyrir 
aðgerðaleysi og spyrja hvort rík-
isstjórnin hafi gleymt stöðugleika-
sáttmála um endurreisn efnahags-
lífsins sem var undirritaður í júní. 
Starfsgreinasambandið áréttar að 
sáttmálinn hafi ekki „verið undir-
ritaður upp á grín“. 

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, 
segir ljóst að síðan gengið var frá 
stöðugleikasáttmálanum hafi 
Alþingi verið upptekið af aðeins 
einu máli – Icesave. Því hafi ekki 
verið unnið sem skyldi að þeim 
fjölmörgu verkefnum sem sett 
voru fram í sáttmála aðila vinnu-
markaðarins og ríkisins í lok júní. 
„Þetta er mjög alvarlegt mál og 
grátlegt að Alþingi hafi varið sex-
tán vikum í þetta mál og ekkert 
tekið á skuldavanda heimilanna á 
meðan.“

Gylfi segir veikingu krónunn-

ar, og minnkandi líkur á að Seðla-
bankinn lækki vexti þess vegna, 
sérstakt áhyggjuefni. „Einnig 
var samið um að lífeyrissjóðirnir 
myndu fjármagna verkefni utan 
ríkisreiknings. Það átti að vera að 
frumkvæði fjármála-, samgöngu- 
og heilbrigðisráðuneytisins að 
útfæra þau verkefni en það hefur 
ekki verið gert.“

Gylfi segir að nýlega hafi verið 
haldinn samráðsfundur með ríkinu 
og aðilar vinnumarkaðarins hafi 
allir beint gagnrýni að ríkisstjórn-
inni fyrir hversu hægt gengur að 
framkvæma það sem stöðugleika-
sáttin fjallaði um. „Það er alveg 
ljóst að það eru fyrirvarar á þessu 
samstarfi öllu. Ef ríkisstjórnin 
stendur ekki við sitt er ekkert víst 
að þetta haldi áfram.“

Hannes G. Sigurðsson, aðstoð-
arframkvæmdastjóri Samtaka 
atvinnulífsins, tekur undir gagn-

rýnina og segir ekkert bera á 
„viðspyrnunni“ sem mönnum hafi 
verið tamt að tala um. Hann segir 
að það verði að greiða úr vanda 
fyrirtækjanna í landinu sem öll 
bíði aðgerða og nú þegar verði að 
fara í framkvæmdir, til dæmis 
þær sem lífeyrissjóðirnir eru til-
búnir að fjárfesta í.

Framkvæmdastjórn Starfs-
greinasambandsins ályktaði á 
þriðjudag um stöðugleikasáttina. 
Framkvæmdastjórnin leggur á 
það áherslu að koma þurfi verk-
efnum af stað. Það dugar ekki að 
ríkisstjórnin dragi lappirnar og 
að einstaka ráðherrar horfi til 
búskaparhátta frá miðri síðustu 
öld og þvælist fyrir mikilvægum 
nútímaframkvæmdum sem þegar 
eru á borðinu. 

Ekki náðist í Jóhönnu Sigurðar-
dóttur forsætisráðherra í gær. 

  - shá

Sáttmáli í uppnámi
Kraftar stjórnvalda fóru allir í að leysa úr Icesave-málinu. Stöðugleikasáttmáli 
um aðgerðir til að vinna þjóðina út úr kreppunni sat á hakanum á meðan. Aðil-
ar vinnumarkaðarins deila hart á stjórnvöld og krefjast aðgerða án tafar.

JA, VI ELSKER DETTE LANDET Þessi norski ferðamaður tók lagið í einsemd sinni í gær og vakti athygli ljósmyndara Fréttablaðsins þar sem hann átti leið um Klambratúnið í 
Reykjavík. Hann veit þó ekki að hann tók þátt í að setja Íslandsmet í komu erlendra ferðamanna nú í ágúst.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR 

ÍSLENSKAR 
KJARNAFJÖLSKYLDUR

VIÐTAL 30
UMBUN DANSARANS 
OG ERFIÐI

TÍSKA 50

MCQUEEN BOÐAR 
LITADÝRÐ OG 
KVENLEGAR LÍNUR 

fjölskyldan FYLGIR Í DAG

Réttir er tónleika-
hátíð í september

MENNING Snæbjörn Arngrímsson 
og danskt forlag hans deilir við 
bókabúðakeðjuna Indeks Retail. 
Keðjan reyndi að þvinga Snæ-
björn til að selja næstu bók Dans 
Brown á föstu verði en hann lét 
ekki undan. Í kjölfarið hafa allar 
bækur á vegum Snæbjörns verið 
fjarlægðar úr 180 verslunum 
keðjunnar.  - hdm/ sjá síðu 66

Snæbjörn Arngrímsson:

Deilir við 
danskan risa
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DÓMSMÁL Þrír menn úr meintu 
þjófagengi, sem handtekið var 12. 
ágúst síðastliðinn, voru úrskurð-
aðir síðdegis í gær í Héraðsdómi 
Reykjavíkur í áframhaldandi 
gæsluvarðhald til 2. október. Hinn 
fjórði úr hópnum sem setið hefur 
inni var látinn laus. Lögregla rann-
sakar 26 þjófnaðarmál sem þessi 
hópur er talinn tengjast.

Þá voru þrír menn, sem hand-
teknir voru aðfaranótt síðastliðins 
þriðjudags, úrskurðaðir í áfram-
haldandi gæsluvarðhald til næst-
komandi föstudags. Fjórða manni 
sem setið hefur inni var sleppt, þar 
sem hans þáttur þykir vera orðinn 
ljós.

Síðarnefndi hópurinn hafði brot-
ist inn í verslun og stolið miklu 
magni af sígarettum þegar lögregl-
an tók hann. Mennirnir eru grunað-
ir um fleiri innbrot.
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Gæsluvarðhaldsúrskurðir framlengdir í Héraðsdómi Reykjavíkur:

Þjófagengi sitja áfram inni

ÁFRAM INNI Einn sakborninganna leiddur út í handjárnum í fylgd laganna varða. 

LÖGGÆSLA Starfsmenn tollstjóra 
hafa gert upptækar rúmlega 40 
þúsund steratöflur og um það bil 
fjóra lítra af fljótandi sterum í 
póstsendingum hingað til lands 
það sem af er árinu. Þetta er um 
það bil fjórfalt magn af sterum 
miðað við það sem stöðvað var 
í póstinum allt árið í fyrra. Þá 
hefur tollurinn stöðvað fjórfalt 
meira magn af fíkniefnum í send-
ingum til landsins það sem af er 
þessu ári miðað allt síðasta ár.

Þetta staðfestir Gunnar 
Sæmundsson, aðalvarðstjóri 
hjá embætti Tollstjóra. Hann 
segir sterasendingarnar eink-
um hafa komið frá Taílandi og 
Póllandi. Fíkniefnin sem stöðv-
uð hafi verið í póstinum hafi til 
að mynda verið send frá Póllandi, 
Hollandi og Danmörku. Þar hafi 
mest borið á amfetamíni en einn-
ig hafi verið talsvert um e-töflur. 
Þá hafi meira verið tekið af mar-
ijúana eftir að lögregla upprætti 
stórvirkar ræktunarverksmiðjur 
hér. Lítið hafi hins vegar borið á 
kókaíni.

Spurður um magn efnanna sem 
tekin hafa verið á þessu ári kveðst 
Gunnar ekki vilja tjá sig um það, 
þar sem rannsóknir slíkra mála 
sé í höndum lögreglu.

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
í gær virðist sem innbrotsþjófar, 
sem hafa gerst athafnasamari og 
bíræfnari á síðustu mánuðum, 
sækist mikið eftir verðmætum 
skarpgripum. Samkvæmt upplýs-
ingum Fréttablaðsins leikur rök-
studdur grunur á að þeir hyggist 
koma þýfi af því tagi úr landi til 
að fjármagna kaup á fíkniefnum. 

STERAR OG 
FÍKNIEFNI 
Sterarnir sem 
reynt hefur 
verið að 
smygla hing-
að til lands 
hafa ýmist 
verið í föstu 
eða fljótandi 
formi. 
Fljótandi 
sterar eru í 
svokölluðum 
hettuglösum 
sem taka yfir 
einn millilítra.

Rúmlega 40 þúsund 
steratöflur teknar
Rúmlega 40 þúsund steratöflur hafa verið stöðvaðar í póstsendingum hingað til 
lands það sem af er árinu. Það er fjórfalt meira magn en allt síðasta ár. Magn 
fíkniefna sem stöðvað hefur verið á árinu hefur einnig fjórfaldast á sama tíma.

Þyki skartgripir hentug verslun-
arvara í því skyni, þar sem bæði 
fari lítið fyrir þeim í flutningum 
auk þess sem hægt er að bræða 
gullið áður en því er komið út 
fyrir landsteinana, sem útiloki að 
hægt sé að sanna sök.

Um þetta kveðst Gunnar ekki 
geta tjáð sig þar sem það myndi 
einnig vera um að ræða lögreglu-
mál ef upp kæmi. Spurður hvort 

tollurinn hafi orðið var við að 
skartgripir séu sendir úr landi, 
burtséð frá því hvort menn telji 
það vera þýfi eður ei, segir hann 
svo vera. Farið hafi að bera á slík-
um sendingum í fyrrasumar og 
þeim hafi farið fjölgandi. Einnig 
hafi orðið vart við sendingar til 
útlanda sem hafi innihaldið gull 
sem hafi verið búið að bræða.

 jss@frettabladid.is

Egill, heldurðu að þið náið 
hreðjataki á markaðnum?

„Við höfum að minnsta kosti 
punginn í það.“ 

Egill Fannar og Guðmundur Gauti Reynis-
synir eiga hlut í fyrirtæki sem er að setja 
á markað nærbuxur, þar sem kynfærin 
eru geymd í sérstökum poka.

DÓMSMÁL Ekki eru öll kurl 
komin til grafar í Lúkasar-mál-
inu svonefnda, sem kom upp á 
Akureyri fyrir tveimur árum 
þegar Helgi Rafn Brynjarsson 
var ranglega sakaður um að 
drepa hundinn Lúkas.

Helgi Rafn kærði meiðyrði 
og hótanir sem hann fékk á 
netinu til lögreglu. Í ársbyrj-
un tilkynnti lögreglan á Akur-
eyri honum að hún myndi ekki 
aðhafast frekar í málinu. Ákvað 
Helgi Rafn því að fara í einka-
réttarlegar aðgerðir gegn þeim 
sem hótuðu honum. 

Að sögn Erlends Þórs Gunn-
arssonar, lögmanns Helga 
Rafns, hefur verið gerð sátt við 
nokkra einstaklinga. Verið er að 
undirbúa stefnu á hendur þeim 
sem hafa ekki fallist á sættir, 
sjö til átta manns. - bs / Sjá síðu 26 

Meiðyrðamáli ekki lokið:

Undirbúa stefnu 
í Lúkasarmáli

HUNDURINN LÚKAS Hundurinn fannst 
á lífi eftir að maður hafði ranglega verið 
sakaður um að drepa hann. 

HEILBRIGÐISMÁL Stefnt er að því 
að byrja að bólusetja landsmenn 
gegn H1N1-inflúensunni, svokall-
aðri svínaflensu, í byrjun október. 
Í upphafi verða það eingöngu sjúk-
lingar, þungaðar konur, heilbrigð-
isstarfsmenn og aðrir þeir sem 
starfa að verkefnum vegna inflú-
ensunnar sem fá bólusetningu.

Stjórnvöld hafa keypt 300 þúsund 
skammta af bóluefni, og áætlað er 
að fyrstu 75 þúsund skammtarnir 
komi til landsins um mánaðamót-
in. Síðasti skammturinn er síðan 
væntanlegur um áramót.

Áætlað er að í fyrsta markhópn-
um séu um 70 þúsund manns. Í 
honum eru sjúklingar með tiltekna 

undirliggjandi sjúkdóma, heilbrigð-
isstarfsmenn, þungaðar konur, lög-
reglu-, slökkviliðs-, sjúkraflutn-
inga og björgunarsveitarmenn sem 
sinna verkefnum vegna flensunn-
ar.

Bólusetja þarf hvern þeirra 
tvisvar með þriggja til fjögurra 
vikna millibili og því er áætlað 
stór hluti fyrstu tveggja sendinga 
bóluefnisins muni ganga til þessa 
hóps. Bólusett verður á heilsu-
gæslustöðvum, á Landspítala og á 
sjúkrahúsinu á Akureyri.

Að því loknu verður hvatt til 
þess að annar markhópur gefi sig 
fram, en í honum verða allir á aldr-
inum sex mánaða til átján ára.  - sh

Áætlað að bóluefni gegn svínaflensu berist til landsins um næstu mánaðamót:

Stefnt að bólusetningu eftir mánuð

Slasaðist á höfði
Ensk kona á þrítugsaldri slasaðist við 
Gígjökul í gær þegar hún fékk stein í 
höfuðið. Líðan hennar var eftir atvik-
um góð, samkvæmt upplýsingum 
frá lækni á slysadeild Landspítalans. 
Áverkar hennar eru ekki taldir lífs-
hættulegir en hún var flutt með þyrlu 
LHS á slysadeild. 

ÖRYGGISMÁL

ÁFORMIN KYNNT Haraldur Briem 
sóttvarnalæknir og Víðir Reynisson frá 
almannavarnadeild Ríkislögreglustjóra 
kynntu áformin ásamt fleirum í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ / VILHELM

DANMÖRK Ísbirnirnir í dýragarð-
inum í Kaupmannahöfn fá nýja 
gryfju til að hreiðra um sig í. 
Dýrin fá gryfjuna að gjöf frá góð-
gerðarsamtökum í tilefni af 150 
ára afmæli dýragarðsins eftir 
því sem fram kemur í Berlingske 
Tidende.

Gjöfin nemur 150 milljónum 
danskra króna, en gert er ráð 
fyrir að gryfjan verði fjögur 
þúsund fermetrar. Gryfjan mun 
líkjast grænlenskri strandlengju 
og verður laug við hana þar sem 
hægt verður að sjá birnina synda 
með fiskum og selum. Gert er ráð 
fyrir að gryfjan verði tilbúin árið 
2012.  - jhh

Ísbirnir í Kaupmannahöfn:

Ný gryfja svip-
uð Grænlandi

DÓMSMÁL Tæplega þrítug kona 
hefur verið ákærð fyrir að skalla 
lögreglumann, ljúga til um nafn 
og hjálpa unglingsstúlku við að 
komast undan umsjá Barnavernd-
arnefndar Reykjanesbæjar. Þá er 
konan kærð fyrir að hafa tvívegis 
ekið ökuréttindalaus undir áhrif-
um áfengis og fíkniefna.

Konan skallaði lögreglumann 
á lögreglustöðinni við Hverfis-
götu. Hann hlaut opið sár á vör 
og í munnholi. Hún gaf upp nafn 
og kennitölu systur sinnar við 
skýrslutöku. Unglingsstúlkunni 
leyndi hún á hótelherbergi í um 
tvo sólarhringa. - jss

Kona um þrítugt:

Skallaði löggu

EFNAHAGSMÁL Gylfi Magnússon 
viðskiptaráðherra vonast til að 
vera með fullmótaðar tillögur 
til lausna á skuldavanda heimil-
anna þegar þing kemur saman 
um næstu mánaðamót. 

„Ég er svona hóflega bjart-
sýnn á að það takist. Þetta gæti 
jafnvel komið fyrir mánaða-
mótin,“ segir Gylfi. Hann bend-
ir þó á að ekkert sé fast í hendi 
enn þá. Gylfi segist að talsverðu 
leyti geta tekið undir svokallaða 
LÍN-hugmynd Þórólfs Matthí-
assonar um að tengja greiðslur 
af lánum við laun. Óvíst sé þó 
hvort það verði sú leið sem verði 
ofan á.  - jhh

Skuldavandi heimilanna:

Tillögur settar 
fram bráðlega

HB Grandi kvótahæstur
HB Grandi er langkvótahæsta útgerð-
in á Íslandi við upphaf nýs fiskveiðiárs 
sem hefst í dag. Kvóti fyrirtækisins í 
íslenskri lögsögu eru 25.033 þorskí-
gildistonn eða 9,62 prósent af heild. 
Næst á eftir kemur Brim með 17.402 
þorskígildistonn eða 6,69 prósent af 
heild.

SJÁVARÚTVEGSMÁL

SPURNING DAGSINS



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

FRYSTIKISTUR
OG SKÁPAR

FRÁBÆRT
VERÐ

MIKIÐ ÚRVAL

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

Frystiskápur
FHF 85
88 ltr, 84 x 54,5 x 59 sm
1805492

Frystikista
G115
98 ltr, 54,5 x 59 x 84 sm
1805483

O
R

K
U

NÝTING

- O
R

K
U

NÝTING

-

A

O
R

K
U

NÝTING

- O
R

K
U

NÝTING

-

A

O
R

K
U

NÝTING

- O
R

K
U

NÝTING

-

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

O
R

K
U

NÝTING

- O
R

K
U

NÝTING

-

A+

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

FRÁBÆRT
VERÐ

89.990FRÁBÆRT
VERÐ

79.990

FRÁBÆRT
VERÐ

56.990

FRÁBÆRT
VERÐ

56.990
FRÁBÆRT

VERÐ

74.990

Dönsk gæði í 45 ár

HELGAR

TILBOÐ
MÁLNING

7119960

7119961 Rúllusett + bakki
25 sm
7014822

999
3 ltr

 2.999

Innimálning

10 ltr

 5.999
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VEÐURSPÁ
HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

Alicante

Amsterdam

Basel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

New York

Orlando

Osló

París

Róm

Stokkhólmur

29°

20°

26°

21°

19°

22°

23°

24°

20°

18°

27°

23°

27°

30°

 14°

25°

31°

22°

10

Á MORGUN 
Hægur vindur um allt land.

MÁNUDAGUR 
Úrkoma eða skúrir .

9

10
12

11

9

10

11

11

11

10
8

5

5
5

5

5

5

5
5

5

5
5

9 12

1310

9 11

12 12

10

SÆMILEGA MILT  
Í dag verður yfi rleitt 
hæg austlæg átt en 
strekkingur úti við 
suðausturströndina. 
Rigning eða skúrir 
verða sunnan til og 
vestan en lengst af 
þurrt og bjart með 
köfl um norðan- og 
austanlands. Síð-
degis eða í kvöld má 
búast við úrkomu á 
Austurlandi og vestan 
til á Norðurlandi. 
Sæmilega milt verður 
að deginum eða 8-13 
stig.     

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

Brey  hugarfar 
- gleymdi þá urinn í bará unni við aukakílóin

Námskeið byggt á hugrænni a erlismeðferð við ofþyngd

• Hefur þú ítrekað reynt að grenna þig án árangurs?

• Gætu aðferðir hugrænnar a erlismeðferðar komið þér 

 að gagni?

Tíu vikna námskeið er að he ast á vegum Kvíðameðfer-

ðarstöðvarinnar undir stjórn Sóleyjar D. Davíðsdó ur 

sálfræðings. Kenndar verða leiðir l breyta hugarfari og 

a erli sem grefur undan árangri á þessu sviði.  

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

lýkur 7. september n.k.  Nánari upplýsingar má finna á 

www.kms.is en minnt er á önnur námskeið m.a. við  

félagsfælni og ofsakvíða. 

EVRÓPUSAMBANDIÐ, AP Fjármála-
ráðherrar og seðlabankastjórar 
20 stærstu iðnríkja heims hittust í 
London í gær til að undirbúa leið-
togafund ríkjanna, sem haldinn 
verður í Bandaríkjunum 24. og 25. 
september.

Evrópuríkin í hópnum notuðu 
tækifærið til að ítreka kröfur sínar 
um að dregið verði úr bónusgreiðsl-
um til yfirmanna í bönkum. Til 
frekari áherslu skrifuðu fjármála-
ráðherrar Evrópuríkjanna sjö sam-
eiginlega skoðanagrein, sem birtist 
í sænska dagblaðinu Dagens Ny het-
er í gær, þar sem óhóflegar bónus-
greiðslur eru sagðar hættulegar, 
ósæmandi og óviðunandi.

Þróunarríkin í G20-hópnum 
leggja hins vegar meiri áherslu á 
að gerðar verði breytingar á fjár-
málakerfinu í heiminum, þannig 
að fátæk ríki fái meiri áhrif innan 
stofnana á borð við Alþjóðagjaldeyr-
issjóðinn.

Þá tilkynntu Svíar, sem fara með 
formennsku í framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins, að leiðtogar 
aðildarríkja Evrópusambandsins 
hefðu verið boðaðir á aukafund í 
Brussel 17. september til þess að 
samstilla afstöðu ríkjanna fyrir 
G20-fundinn. Í greininni í Dagens 
Nyheter gera ráðherrarnir sjö kröf-
ur um að bankabónusar verði hrein-
lega bannaðir í meira en eitt ár. - gb

Leiðtogar Evrópusambandsríkja kallaðir á aukafund til að undirbúa G20-fundi:

Ofurbónusar enn gagnrýndir

JERZY BUZEK OG FREDRIK REINFELDT
Forseti Evrópuþingsins leggur áherslu á 
mál sitt þegar forsætisráðherra Svíþjóðar 
hafði tilkynnt um aukaleiðtogafund 
Evrópusambandsins í næstu viku.

NORDICPHOTOS/AFP

SUÐUR-KÓREA Norður-Kóreumenn 
eru að nálgast lokastigið í því 
ferli að auðga úran og plútón og 
koma þessum efnum í það ástand 
að þau verði nothæf til gerðar 
kjarnavopna. Frá þessu greindi 
ríkisfréttastofa Norður-Kóreu í 
gær. 

Ráðamenn í landinu sendu 
öryggisráði Sameinuðu þjóðanna 
(SÞ) bréf og tilkynntu formlega 
um stöðu mála. 

Þar segir að hyggist SÞ halda 
áfram að beita Norður-Kóreu 
þvingunum frekar en að ræða 
málin muni Norður-Kóreumenn 
grípa til ógnarjafnvægis kjarna-
vopna frekar en viðræðna.  - asg

Ögranir frá Norður-Kóreu:

Nálgast nothæf 
kjarnorkuvopn

LÖGREGLUMÁL Fimm bíla árekst-
ur varð á Miklubraut við Skafta-
hlíð um klukkan tvö í dag. Bíl-
arnir sem rákust á voru á leið í 
vesturátt. Enginn hlaut meiri-
háttar meiðsl en sjúkrabíll var 
sendur á staðinn til öryggis. Það 
vakti athygli vegfarenda að Stef-
án Eiríksson lögreglustjóri var 
fyrstur lögreglumanna á vett-
vang og tók þátt í hefðbundnum 
verkefnum lögreglunnar sem 
falla til við þessar aðstæður. - jhh

Fimm bíla árekstur: 

Lögreglustjóri 
fyrstur á staðinn

FYRSTUR Á STAÐINN Stefán Eiríksson 
lögreglustjóri var fyrstur á slysstað.

FÓLK „Þetta var kraftaverk, það er 
engin spurning. Við erum alveg 
handviss um að þarna var almætt-
ið að verki,“ segir Hildur Jónsdótt-
ir, sex barna móðir á Eyrarbakka. 
Eldur kom upp í húsi Hildar, Ragn-
ars Kristjáns Gestssonar, eigin-
manns hennar, og barna þeirra 
síðastliðinn miðvikudag. Daginn 
áður hafði faðir Ragnars, Gest-
ur Ólafsson, sent stutt erlent eld-
varnarmyndband í tölvupósti til 
sonar síns, sem sýndi tveimur 
elstu börnum sínum myndbandið. 
Varð það líklega til þess að ekki 
fór verr en á horfðist.

Hjónin Hildur og Ragnar brugðu 
sér til Reykjavíkur um miðjan dag 
á miðvikudaginn. Á meðan gætti 
elsta dóttir hjónanna, Hrefna 
Björk Ragnarsdóttir, sem er fjór-
tán ára, systkina sinna fimm, sem 
eru allt niður í sjö mánaða gömul. 
Hrefna hugðist búa til poppkorn 
og brá sér frá pottinum í andar-
tak. Þegar hún sneri aftur inn í 
eldhúsið stóð potturinn í ljósum 
logum með tilheyrandi reykkófi. 
„Myndbandið sem Hrefna sá dag-
inn áður sýndi einmitt hvernig 
á að bregðast við þegar kviknar 
í olíu í potti, með því að slökkva 
fyrst undir hellunni og setja svo 
blautan klút ofan á pottinn, en alls 
ekki að hella vatni á pottinn því þá 
breiddist eldurinn víðar. Hrefna 
brást hárrétt við og náði þannig 
að slökkva mestan eldinn,“ segir 
Hildur.

Eldur komst einnig í viftu í 
eldhúsinu, sem Hrefna gat ekki 
slökkt. Hún hringdi því í föður 
sinn, sem sagði henni að láta 
nágranna vita og fara út með börn-

in. Nágranninn, Jerry að nafni, sá 
svo um að slökkva eldinn í vift-
unni með slökkvitæki. Skömmu 
síðar kom slökkvilið á vettvang.

Einhverjar skemmdir urðu á 
eldhúsinu, en Hildur segir það 

smámuni samanborið við það sem 
hefði getað gerst hefði Hrefna 
ekki séð myndbandið daginn áður. 
„Maður veit aldrei hvað hefði 
gerst með sex börn í húsinu. Við 
erum trúuð fjölskylda og vitum 
að þarna var æðra vald að verki. 
Afi barnanna er reyndar ekki trú-
aður, en við lítum svo á að hann 
sé óbein tenging frá almættinu,“ 
segir Hildur og hlær. Engu barn-
anna varð meint af reyknum og 
sótinu sem fylgdi eldinum.

 kjartan@frettabladid.is

Myndbandið frá afa 
bjargaði börnunum 
Fjórtán ára stúlka brást hárrétt við þegar eldur kom upp í eldhúsi í húsi á Eyrar-
bakka. Sex börn voru ein í húsinu þegar eldurinn kom upp. Daginn áður hafði 
afi barnanna sent föður þeirra eldvarnarmyndband sem kennir rétt viðbrögð.

HJÓNIN OG BÖRNIN SEX Elsta dóttirin gætti systkina sinna heima þegar eldurinn 
kom upp. Hún hafði daginn áður horft á eldvarnarmyndband og brást því hárrétt við. 

Við erum trúuð fjölskylda 
og vitum að þarna var 

æðra vald að verki. 

HILDUR JÓNSDÓTTIR
SEX BARNA MÓÐIR Á EYRARBAKKA

GENGIÐ 04.09.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

234,1407
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

126,39  126,99

206,90  207,90

180,25  181,25

24,211  24,353

20,888  21,012

17,507  17,609

1,3606  1,3686

197,42  198,60

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Í Fréttablaðinu var missagt að 
Mannréttindadómstóll Sameinuðu 
þjóðanna hafi úrskurðað á þann veg 
að kvótakerfið íslenska bryti gegn 
mannréttindum. Hið rétta er að það 
var Mannréttindanefnd Sameinuðu 
þjóðanna sem gaf út álit þess efnis.

LEIÐRÉTTING

HEILBRIGÐISMÁL Bæjarráð Fjarða-
byggðar skorar á heilbrigðisráð-
herra að grafast fyrir um hverju 
það sætir að ekki fást læknar til 
starfa í Fjarðabyggð með fasta 
búsetu og skortur á hjúkrunar-
fræðingum sé viðvarandi vanda-
mál. 

Í ályktun bæjarráðs frá 1. sept-
ember segir að staða heilbrigð-
isþjónustu í sveitarfélaginu sé 
með öllu óásættanleg og skor-
að er á ráðherra að láta þegar í 
stað fara fram hlutlausa úttekt á 
starfsemi Heilbrigðisstofnunar 
Austurlands.  Á grundvelli úttekt-
arinnar verði gripið til þeirra 
aðgerða sem óhjákvæmilegar eru 
til að tryggja viðunandi þjónustu 
heilsugæslunnar í sveitarfélag-
inu.  - shá

Bæjarráð Fjarðabyggðar:

Ráðherra skýri 
læknaskort

MENNTAMÁL Stúdentaráð Háskóla 
Íslands fordæmir fyrirhugaðan 
niðurskurð menntamálaráðherra, 
Katrínar Jakobsdóttur, til Háskóla 
Íslands á komandi skólaári. Í 
ályktun ráðsins segir að ljóst sé að 
niðurskurðurinn muni koma hart 
niður á háskólasamfélaginu og 
fela í sér verulega skerta þjónustu 
og lakari menntun. 

„Í kjölfar hækkandi atvinnu-
leysis á Íslandi hafa stjórnvöld 
hvatt fólk til að ganga mennta-
veginn. Það þykir því fásinna að 
boðaður sé slíkur niðurskurð-
ur í Háskólanum á sama tíma og 
nýskráningum í skólann fjölgar 
verulega,“ segir í ályktuninni. 

  - mmg

Stúdentaráð Háskóla Íslands:

Stúdentar líða 
fyrir skerðingu 

Auka kvóta í Eystrasalti
ESB hyggst leggja til aukinn þorsk-
kvóta í Eytsrasalti á næsta ári um 
9-15 prósent. Joe Borg, sem fer með 
sjávarútvegsmál í framkvæmdastjórn-
inni, greindi frá þessu. Hins vegar 
verður lagður til mikill niðurskurður á 
síldarkvótanum. Kvótinn verður ríflega 
fimmtungi minni en í ár. 

Gunnbjörn dró Skafta
Gunnbjörn ÍS-302 kom með Skafta 
HF-48 í togi til Akureyrar á þriðjudag. 
Er skipin voru að veiðum á Rifsbanka 
bilaði gír Skafta með þeim afleiðing-
um að aðalvélin ofhitnaði og því þótti 
ekki ráðlegt að gangsetja hana aftur. 
Var því brugðið á það ráð að draga 
skipið til Akureyrar.

SJÁVARÚTVEGSMÁL
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Ólafur segir að möguleg málshöfð-
un vegna veðs í fyrirtækinu eigi 
ekki að hafa áhrif á slíkt ferli.

Talið er að kröfur í þrotabú 
Fons nemi um tuttugu milljörð-
um króna. Óljóst er hverjar eignir 

félagsins eru, en þær gætu numið 
um tíu til tólf milljörðum króna, 
þar af um fjórum milljörðum í 
reiðufé. Ekki náðist í skiptastjó-
ra, Óskar Sigurðsson, við gerð 
fréttar innar. kolbeinn@frettabladid.is

VIÐSKIPTI Nokkrir fjárfestar hafa 
haft samband við skiptastjóra 
þrotabús Fons og lýst yfir áhuga 
á að kaupa öryggisfyrirtækið Sec-
uritas. Fyrirtækið er verðmæt-
asta innlenda eignin í þrotabúinu. 
Ekki hefur verið ákveðið hvort það 
verður auglýst til almennrar sölu 
eða tilboði í það einfaldlega tekið.

Guðjón Ólafur Jónsson lögmaður 
hefur starfað með skiptastjóra að 
þrotabúinu. Hann segir menn hafa 
haft samband strax þegar Fons 
varð gjaldþrota og lýst yfir áhuga 
á að kaupa Securitas, sem og aðrar 
eignir. Þegar hefur hlutur Fons í 
sænskri ferðaskrifstofu verið seld-
ur, sem og í einni danskri.

Guðjón segir enn óljóst hvort 
Securitas verði sett í almenna sölu. 
„Skiptastjóri ákveður það, en það 
er líklegast að það gerist. Ákvörð-
un hefur ekki verið tekin, en lík-
legast er í stöðunni að það verði 
sett í eitthvert söluferli.“ Guðjón 
segir þó að ef menn komi með fulla 
vasa fjár og vilji kaupa fyrirtækið 
gæti það breytt stöðunni.

Landsbankinn, eða NBI, gerði 
kröfu um fullgilt veð í Securitas. 
Það hefði þýtt að bankinn hefði 
getað leyst fyrirtækið til sín, 
eða tekið hagnaðinn af sölunni. 
Skiptastjóri hafnaði þeirri kröfu á 
skiptafundi, en NBI mótmælti því. 
Líklegast er að þeirri deilu verði 
skotið til dómstóla enda um háar 
fjárhæðir að ræða. Gangi krafa 
bankans ekki eftir verður hagnaði 
af sölunni dreift til allra kröfuhafa 
samkvæmt gjaldþrotalögum.

Ákvörðun um hvernig að sölu 
Securitas verður staðið verður 
tekin nú með haustinu. Guðjón 

DÓMSMÁL Björgólfur Guðmunds-
son, sonur hans, Björgólfur Thor 
Björgólfsson, og Karl Werners-
son hafa allir stefnt starfsmönn-
um fréttastofu Stöðvar 2 
fyrir ærumeiðingar vegna 
fréttar af fjármagnsflutn-
ingum í skattaskjól rétt 
eftir hrun. 

Í fréttinni sem um ræðir 
var fullyrt að Björgólfs-
feðgar, Karl og Magnús 
Þorsteinsson hefðu flutt 
gríðarlegar fjárhæðir 
af reikningum sínum í 
Straumi í skattaskjól 

í vikunni eftir bankahrunið. Fjór-
menningarnir hafa sagt fréttina 
uppspuna og krafist leiðréttingar 
en ekki fengið.

Björgólfsfeðgar stefna Óskari 
Hrafni Þorvaldssyni fréttastjóra og 
fréttamanninum sem las fréttina og 

er skrifaður fyrir henni á Vísi. 
Karl Wernersson bætir um 
betur og stefnir einnig Telmu 
Tómasson, sem las inngang 
fréttarinnar í fréttatíman-
um. Allir krefjast þeir einn-
ar milljónar króna í bætur 

frá stefnu.

Í stefnum Björgólfsfeðga, sem 
eru samhljóða, segir meðal ann-
ars: „Hin ósönnu ummæli lýsa 
við núverandi samfélagsaðstæð-
ur fyrirlitningu í hans garð og 
eru til þess fallin að varpa rýrð 
á mannorð stefnanda og ala á 
úlfúð í hans garð á meðal almenn-
ings.“

Og enn fremur: „Telja verður 
að vernd einkalífs sé sérstaklega 
mikilvæg á umbrotatímum þeim 
sem nú standa yfir og efnahags-
legar þrengingar steðja að, með 
þeim afleiðingum að reiði margra 
beinist í auknum mæli að þeim ein-
staklingum sem fengist hafa við 
fjárfestingar og viðskipti.“  - sh

Starfsmönnum fréttastofu Stöðvar 2 stefnt fyrir ærumeiðingar vegnar fréttar um fjármagnsflutninga:

Útrásarvíkingar krefja Stöð 2 um milljón á mann

BJÖRGÓLFUR THOR 
BJÖRGÓLFSSON 

OG BJÖRGÓLFUR 
GUÐMUNDS-
SONKARL WERNERSSON

Fjárfestar hafa sýnt 
Securitas áhuga  
Securitas er verðmætasta eign þrotabús Fons og nokkrir hafa sýnt áhuga á að 
kaupa það. Kröfu Landsbankans um veð í fyrirtækinu hefur verið hafnað. Á 
næstu dögum ræðst hvort farið verður í almenna sölu á fyrirtækinu.

■ 57 prósent í Plastprenti.
■ Um 50 prósent í Pönnupizzum 

sem reka Pizza Hut á Íslandi og í 
Finnlandi.

■ Hlutur í Rauðsól sem tengt er 
365, sem meðal annars á Frétta-
blaðið.

■ Hlutur í kýpversku eignarhaldsfé-
lagi sem á í sænska félaginu Seta 

■ Display - sér um skjáauglýsingar.
■ Hlutur í versluninni Hamleys.
■ Hlutur í Northern Travel Holding.
■ Hlutur í Byr.

EIGNIR FONS

ÖRYGGISVÖRÐUR AÐ STÖRFUM Óljóst er hvort Securitas verður sett í almenna sölu. 

ATVINNUMÁL Bjarni Ó. Halldórsson, framkvæmda-
stjóri Aalborg Portland á Íslandi, segir fullyrðingar 
forsvarsmanna Sementsverksmiðjunnar um að fyr-
irtæki hans hafi staðið fyrir undirboðum á mark-
aði í tæpan áratug dylgjur og til marks um óheiðar-
leika.

Framkvæmdastjóri Sementsverksmiðjunn-
ar sendi frá sér bréf nýlega þar sem hann sakar 
Aal borg Portland um brot á samkeppnislögum. Var 
það nýjasta innleggið í orðastríð forystumanna 
framleiðanda og innflytjanda á sementsmarkaði.

Bjarni segir málflutning forsvarsmanna Sem-
entsverksmiðjunnar marklausan með öllu og gagn-
rýnir að „ráðherrann Jón Bjarnason og fram-
kvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, Jón Steindór 
Valdimarsson, lýsi opinberlega að þeir vilji íslenska 
einokun á sementi. 

„Það eru uppi ásakanir um undirboð. Þar rekst 
hvað á annars horn í bullinu, flest á röngunni og 
rest á haus,“ segir Bjarni.

„Kjarni málsins er þessi: Tilgangur alls þessa 
dæmalausa málatilbúnaðar er úrslitatilraun til þess 
að flæma Aalborg Portland frá íslenskum markaði.“

Samtök iðnaðarins hafa sent frá sér ályktun þar 
sem því er hafnað að samtökin hafi hvatt til einok-
unar, eins og Bjarni hefur haldið fram. 

  - shá

Fullyrðingum um undirboð á sementsmarkaði svarað fullum hálsi:

Málflutningur dylgjur einar

Telur þú mansal vera vandamál 
hér á landi?
Já 50,3%
Nei 49,7%

SPURNING DAGSINS Í DAG: 

Á Reykjavíkurborg að einka-
væða bílastæðahús?

Segðu þína skoðun á vísir.is

Í STEYPUVINNU Framleiðandi og innflytjandi á sementi hafa 
deilt harkalega að undanförnu. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

KJÖRKASSINN



Jólin í Garðheimum
hellingur af tilboðum
og skemmtilegum 
uppákomum
allan desember

10 ára afmæli 
Garðheima

2.desember

20092009

Haustið í GarðheimumHaustið í Garðheimum
Haustið er rómantískur tími, með fallegri lýsingu og haustgróðrinum.Haustið er rómantískur tími, með fallegri lýsingu og haustgróðrinum.
Haustfræðsla Garðheima verður áberandi og svo tekur við undirbúningur aðventu og jóla.Haustfræðsla Garðheima verður áberandi og svo tekur við undirbúningur aðventu og jóla.

Ágúst

15. ágúst
Dýradagar - ættleiðingar

12. og 13. september
Dýradagar - smáhundar

14. september
Kryddjurtir að hausti

17. september
Haustplöntur og haustlaukar 

19. og 20. september
Leiðissýning

19. og 20. september
Dýradagar – kettir 

September

10. september
Grænmetisuppskeran

24. september

Haustkransagerð og 
kertaskreytingar

24. til 25. október
Ljósaseríukynning

31. október
Jólalandið opnar

Október

22. september
Haustverkin í garðinum 

15. nóvember
Jólakortin

Nóvember

5. nóvember
Kósí konukvöld 

27. ágúst
Ljósadagar

21. og 22. nóvember
Aðventukransagerð

& haustplönturnar

& námskeið, haustlaukar, uppskeran

1. október

Tækifæriskort og 
minningarbækur

7. október
Skartgripir úr skinnvörum 

17. október

Kertadagar
& Amerísku jólatrén 

September frh.
& námskeið, haustlaukar, uppskeran

& nóvemberkaktus

Október frh.
& nóvemberkaktus

& jólastjarnan

Desember

=námskeið, nánar á gardheimar.is=námskeið, nánar á gardheimar.is
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LÖGREGLUMÁL Viðskiptavinur 
Reynis bakara á Dalvegi í Kópa-
vogi fékk krampa, hneig niður 
og missti meðvitund í bakaríinu 
laust fyrir klukkan tíu í gær-
morgun. Tveir lögreglumenn 
voru staddir fyrir tilviljun í 
bakaríinu á sama tíma og hófu 
umsvifalaust endurlífgunartil-
raunir. Samkvæmt upplýsingum 
frá lögreglu báru þær tilraunir 
árangur. Maðurinn komst aftur 
til meðvitundar og gat setið 
uppréttur þegar sjúkrabíl bar 
að og flutti hann á slysadeild.

Starfsmaður bakarísins, sem 
ekki vill láta nafns síns getið, 
segir manninn hafa orðið bláan 
í framan áður enn hann hné 
niður. Mikið fát hafi komið á 
starfsfólk og aðra viðskiptavini. 
Ekki er vitað um líðan manns-
ins. - kg

Snarræði lögregluþjóna:

Endurlífgaður 
í bakaríinu

 ENN BETRI REYKJAVÍK
Reykjavíkurborg leitar að kraftmiklum samstarfsaðilum á 
sviði forvarna, lýðheilsu og fegrunar í hverfum borgarinnar

Við lýsum eftir nýstárlegum hugmyndum að verkefnum 
frá einstaklingum, fyrirtækjum, félagasamtökum eða 
stofnunum. Margvísleg verkefni koma til greina en þau 
verða að fela í sér minnst eitt af eftirfarandi:

Frekari upplýsingar veita Regína Ásvaldsdóttir, skrifstofustjóri 
borgarstjóra, í síma 411 4500, regina.asvaldsdottir@reykjavik.is og 
Hans Orri Kristjánsson, verkefnisstjóri á skrifstofu borgarstjóra, í síma 
411 4506, hans.orri.kristjansson@reykjavik.is

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr Forvarna- og 
framfarasjóði Reykjavíkurborgar. 
Markmið sjóðsins er að styrkja forvarnarstarf, efla 
félagsauð, auka öryggi og bæta umgengni. 

Forvarnir í þágu barna og ungmenna
Eflingu lýðheilsu
Aukið öryggi íbúa
Fegurri ásýnd hverfis
Markvisst samstarf íbúa, félagasamtaka, fyrirtækja
og borgarstofnana í þágu forvarna og félagsauðs

Verkefnin skulu unnin í samstarfi við þjónustumiðstöðvar í hverfum 
og/eða fagsvið borgarinnar. Upplýsingar um úthlutunarreglur og 
umsóknareyðublöð er að finna á vef Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is/ennbetri

Sérstök áhersla verður lögð á skapandi og 
uppbyggileg verkefni fyrir ungt fólk. 

Umsóknarfrestur er til og með 25. september 2009.
Umsóknum er hægt að skila á netfangið ennbetri@reykjavik.is eða 
í Ráðhús Reykjavíkur merkt „Enn betri Reykjavík“.

LÖGREGLUMÁL VG sendi lista til 
stærstu fyrirtækja landsins í 
aðdraganda alþingiskosning-
anna 2007, þar sem falast var 
eftir styrkjum.

Íslandspóstur, opinbert fyrir-
tæki, var á þeim lista, en sam-
kvæmt lögum um stjórnmála-
samtök er ólöglegt að taka við 
styrkjum frá opinberum fyrir-
tækjum.

Framkvæmdastýra VG, Drífa 
Snædal, vill ekki tjá sig um hvort 
flokksmenn hafi ekki vitað að 
Íslandspóstur var opinbert fyr-
irtæki, ekki þekkt lögin eða að 
önnur ástæða hafi legið að baki. 
Hún segir að fáir hafi að líkindum 

séð nafn fyrirtækisins á blaðinu.
„Þetta ber ekki fyrir augu 

margra, þegar farið er að skoða 
reikninga, gera uppgjör og allt 
það,“ segir hún: „Við áttuðum 
okkur ekki á þessu fyrr en þetta 
var komið í fjölmiðla og þá var 

þetta endurgreitt samdægurs.“
Drífa segir að unnið sé að því að 

svona nokkuð geti ekki endurtekið 
sig innan flokksins: „Við þurfum 
að vera betur á varðbergi.“

Efnahagsbrotadeild Ríkislög-
reglustjóra skoðar nú styrki til 
fjögurra stærstu flokkanna frá 
Íslandspósti.

Rætt var við framkvæmda-
stjóra Framsóknar og Samfylk-
ingar í blaðinu í gær. Enn hefur 
ekki náðst í Andra Óttarsson, 
þáverandi framkvæmdastjóra 
Sjálfstæðisflokksins. Sá flokkur 
tók við styrkjum frá þremur opin-
berum fyrirtækjum fyrir kosn-
ingarnar. - kóþ

Framkvæmdastýra VG um ólöglega styrki til stjórnmálaflokkanna:

Þurfum að passa okkur betur

ANDRI ÓTTARSSONDRÍFA SNÆDAL

SAMGÖNGUR Til stendur að flytja 
leigubílaskýlið sem staðið hefur 
við Lækjargötu í Reykjavík yfir í 
Hafnarstræti og mun það standa 
fyrir framan hús númer 16.

Samkvæmt upplýsingum frá 
hverfisstöð Reykjavíkurborgar 
við Njarðargötu er gert ráð fyrir 
að nokkurs konar samgöngumið-
stöð verði á planinu við Hafnar-
stræti. Því hafi þótt eðlilegt að 
flytja skýlið.

Rétt er að skemmtanaglaðir 
Reykvíkingar hafi þetta í huga 
í framtíðinni því líkur eru á að 
þeir grípi í tómt ef þeir ætla sér 
að freista þess að ná í leigubíl í 
Lækjargötunni. - jhh

Breytingar í miðborginni: 

Leigubílar á 
nýjan stað

SAMGÖNGUR Aldrei hafa fleiri 
erlendir ferðamenn ferðast til 
landsins en í nýliðnum ágústmán-
uði. Íslendingum sem fóru frá 
landinu fækkaði hins vegar um 
tæp fjörutíu prósent. 

Alls fóru 92 þúsund erlendir 
gestir frá landinu í gegnum Leifs-
stöð í ágúst. Í sama mánuði í fyrra 
fóru 86 þúsund manns um flug-
völlinn, en það var þá metfjöldi. Í 
fyrra fóru 39 þúsund Íslendingar 
frá landinu en þeim fækkaði í 24 
þúsund í ár.

Frá áramótum hafa 350 þúsund 
erlendir gestir farið frá landinu.  
 - þeb

Brottförum Íslendinga fækkar: 

Aldrei fleiri er-
lendir gestir 

LEIFSSTÖÐ Metfjöldi erlendra ferða-
manna fór frá landinu í gegnum Leifs-
stöð í ágúst.

Finna stóran þorsk
Fundist hefur stór og góður þorskur í 
miklum mæli í austanverðu Barents-
hafi í árlegum leiðangri norskra og 
rússneskra vísindamanna. Jafnframt 
hefur fundist mikið af þorsk- og ýsu-
seiðum við norsku ströndina. Þetta 
kemur fram á vef norsku hafrann-
sóknastofnunarinnar. 

SJÁVARÚTVEGSMÁL

34 samningar í síðustu viku
Fjöldi þinglýstra kaupsamninga á 
höfuðborgarsvæðinu 28. ágúst til og 
með 2. september 2009 var 34. Heild-
arveltan var 1.489 milljónir króna og 
meðalupphæð á samning 43,8 millj-
ónir króna. Á sama tíma var tveimur 
kaupsamningum þinglýst á Suðurnesj-
um, fimm kaupsamningum á Akureyri 
og einum á Árborgarsvæðinu. 

HÚSNÆÐISMARKAÐUR

1 Hvaða íslensku leikarar 
vinna að gerð gamanþáttarins 
Hjá Marteini?

2 Hvað heitir fyrrverandi 
trommuleikari hljómsveitarinn-
ar Sign?

3 Hvaða knattspyrnulið er 
fallið úr Pepsi-deild karla?

SVÖRIN ER AÐ FINNA Á SÍÐU 66

FJÖLMIÐLAR Morgunblaðið og Skjár 
einn munu hefja útsendingar á 
sjónvarpsfréttatíma á Skjá einum 
í lok mánaðarins. Forsvarsmenn 
fyrirtækjanna undirrituðu samn-
ing þess efnis í gærdag. Frétt-
irnar verða sýndar á Skjá einum 
klukkan 18.50 alla virka daga 
og verða endursýndir klukkan 
21.50. 

Skjár einn telur að markaður sé 
fyrir fréttir frá Morgunblaðinu í 
sjónvarpi, að sögn Sigríðar Mar-
grétar Oddsdóttur, framkvæmda-
stjóra Skjás eins. Þær dragi að 
sér áhorf og þar með auglýsinga-
tekjur. Einnig vilji Skjár einn 
stuðla að frekari miðlun faglegra 
frétta í íslensku sjónvarpi. Þá er 
haft eftir Óskari Magnússyni, 
útgefanda Morgunblaðsins, að 
verkefnið sé góð leið til að styrkja 
bæði félögin. Fréttatíminn er til-

raunaverkefni og verður fram-
haldið metið eftir áhorfsmæling-
um og auglýsingatekjum. 

Óðinn Jónsson, fréttastjóri 
Ríkisútvarpsins, sagðist í viðtali 
á Pressunni fagna því ef fjölmiðl-
ar geti aukið og bætt þjónustu við 
almenning. Hann sagðist jafn-
framt vonast til þess að verkefn-
ið muni ekki auka rekstrarvanda 
blaðsins. „Líklega þykir skatt-
borgurum nóg komið af afskrift-
um í ríkisbankakerfinu vegna 
fjölmiðla í eigu umsvifamanna 
sem komu hér öllu í þrot.“ 

Ari Edwald, forstjóri 365 miðla, 
sagði að sér litist vel á samkeppni 
og aukna fjölbreytni. Hann er 
hins vegar ósáttur við orð Óðins 
um rekstrarerfiðleika einka-
miðla, og sagði hroka og rang-
færslur koma frá RÚV um málið. 
 thorunn@frettabladid.is

 Skjár einn og Morgunblaðið fara í samstarf í fréttaflutningi: 

Nýr sjónvarpsfréttatími á leið í loftið

SAMNINGURINN UNDIRRITAÐUR Sigríður Margrét Oddsdóttir og Óskar Magnússon 
skrifuðu undir samstarfssamninginn í gær. Óðinn Jónsson og Ari Edwald fögnuðu 
báðir framtakinu í gær, en skiptust á skotum í gegnum fjölmiðla. 

VEISTU SVARIÐ?
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HEILBRIGÐISMÁL Dregið verður saman í rekstri 
Landspítalans um fjögur hundruð milljónir á 
þessu ári. Legudeildum verður breytt í dagdeild-
ir og lokað verður sem nemur þremur skurðstof-
um. Ekki verður ráðið í ýmsar lausar stöður og 
svo mætti áfram telja.

Hallarekstur ársins stefnir í 1.600 milljónir, 
þar af má skýra 750 milljónir með falli krónu.

Hulda Gunnlaugsdóttir, forstjóri Landspítal-
ans, segir að ekki muni nást að rétta reksturinn 
við.

„Það er alveg rétt, en það er óraunhæft að 
taka 1,2 milljarða á síðustu mánuðum ársins án 
þess að skerða þjónustuna eða fara í uppsagnir,“ 
segir hún.

Byrjað er að skoða hvernig þetta verði gert á 
næsta ári.

„Ef við náum ekki árangri í ár verður þetta 
bara enn þyngra 2010 og 2011. Við teljum að við 
getum náð fjögur hundruð milljónum í ár,“ segir 
hún. Enn er stefnt að því að þjónusta skerðist 
ekki á þessu ári.

Samkvæmt Birni Zoëga, framkvæmdastjóra 
lækninga, er íslensk heilbrigðisþjónusta enn ein 
sú besta í heimi, þrátt fyrir stöðugan niðurskurð 
síðustu ára.

Spurð um samvinnu sjúkrastofnana á suðvest-
urhorninu, segir Hulda að heilbrigðisráðherra 
þurfi að svara því. Hún sé nauðsynleg, ef ekki á 
að koma til þess að þjónustan minnki.

„Kragasjúkrahúsin verða að starfa saman 
og við verðum að sætta okkur við að við höfum 
ekki meira fjármagn,“ segir Hulda. Þetta sé pól-
itísk spurning.

Um sameinaðan Landspítala, sem á að geta 
sparað um tvo milljarða á ári, segist Björn von-
ast til að eitthvað verði að frétta af samningavið-
ræðum ríkis við lífeyrissjóði um þetta á næst-
unni.

Hulda tekur fram að spítalinn hafi náð mikl-
um árangri upp á síðkastið. Biðtími hefur 

STRÁKUR OG DÚFUR Þessi snáði tók 
upp á því að gefa dúfum sem flykktust 
að honum á torgi í Bangkok í Taílandi.

NORDICPHOTOS/AFP

Skurðstofum verður lokað 
og ekki ráðið í lausar stöður
Landspítalinn var rekinn með 825 milljóna halla fyrstu sex mánuði ársins. Skorið verður niður um 400 
milljónir á árinu. Hefði þurft að skera niður um 1,6 milljarða. „Óraunhæft,“ segir forstjóri spítalans.

„Þetta er heilmikill niður-
skurður og meira en við 
höfum kynnst áður,“ segir 
Þorbjörn Jónsson, formaður 
læknaráðs. 
„Við óttumst að niðurskurð-
urinn verði hugsanlega meiri 
á næstu árum. Við höfum í 
mörg ár þurft að herða um 
mittismálið og hér er minna 
af að taka en af ýmsum 

öðrum ríkisstofnunum, að 
okkar mati,“ segir hann.

Læknar hafi þó skilning á 
því að eitthvað þurfi að gera 
í þeirra ranni sem annars 
staðar.

Með þessu breytist þjón-
ustan, en skerðist ekki bein-
línis. „En ef þetta verður í 
mörg ár í röð, kemur það við 
þjónustuna,“ segir Þorbjörn.

ÓTTUMST AÐ ÞETTA VERÐI MEIRA

ÞORBJÖRN 
JÓNSSON

Mán til mið 10–18.30, fi m 10–21, fös 10–19, lau 10–18, sun 13–18  |  Sími  517 9000  |  www.kringlan.is

BRETLAND Eric Joyce, aðstoðar-
maður breska varnarmálaráð-
herrans Bob Ainsworth, hefur 
sagt af sér til að mótmæla 
stefnu Breta í Afganistan. 

Eric Joyce gegndi áður stöðu 
majórs í breska hernum og segir 
almenning langþreyttan á þeim 
þvættingi stjórnvalda að Bret-
ar séu á vígvellinum í Afgan-
istan til að koma í veg fyrir að 
hryðjuverk verði framin í Bret-
landi.

Afsögn Joyce er enn eitt reið-
arslagið fyrir Gordon Brown 
forsætisráðherra Bretlands og 
stjórn hans, sem hefur heldur 
betur átt undir högg að sækja 
undanfarið vegna ýmissa við-
kvæmra mála.

 - asg

Afsögn aðstoðarmanns:

Segir fólk lang-
þreytt á bulli 
um Afganistan

■ Sólarhringsdeildum 
breytt í dagdeildir 
eða fimm daga deild-
ir. 

■ Þremur skurðstofum 
lokað.

■ Sparað í innkaupum.
■ Bifreiðakostnaður 

minnkaður, ein-
skorðaður við „brýna 
nauðsyn“.

■ Fólk sem er nú í tíma-
bundnu starfi verður 
ekki ráðið aftur.

■ Ekki ráðið í stöður 
þeirra sem fara á 
eftirlaun.

■ Minna fé veitt í sí- og 
endurmenntun starfs-
fólks.

■ Yfirvinna þarf hér eftir 
að vera sérstaklega 
samþykkt af yfir-
manni.

Alls eiga þessar aðgerðir 
að spara fjögur hundruð 
milljónir.

HELSTU 
AÐGERÐIR:

minnkað mikið. Hún kynnti tillögurnar fyrir 
starfsmönnum í gær. Þeir hafi ekki spurt mikið, 
en helst um hugsanlegar uppsagnir. Starfsmenn 
séu vanir breytingum í rekstri spítalans.

Laun Huldu hafa verið lækkuð um meira en 
fimmtán prósent síðan kreppan skall á og æðstu 
stjórnendum hefur verið fækkað úr 23 í sex.

Forstjórinn fer í ársleyfi 1. október, af per-
sónulegum aðstæðum sem hún vill ekki tilgreina 
nánar. „En það hefur ekkert með Ögmund Jón-
asson að gera!“ segir hún á léttu nótunum. Hún 
segir að tímasetning leyfisins, í ljósi aðgerð-
anna, sé vissulega „mjög óheppileg“. Staðgengill 
hennar verður Björn Zoëga.  klemens@frettabladid.is
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STARFSMÖNNUM KYNNT STAÐAN Hulda 
hélt nokkra fundi með starfsmönnum 
spítalans í gær, til að kynna fyrir þeim 
niðurskurð upp á fjögur hundruð milljónir.
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Komdu í heimsókn

Húsfylli af kræsingum, bókum og græjum,
og glæsileg föt handa skvísum og gæjum. 

SAMGÖNGUR Um 40 prósent öku-
manna á Laugaveginum keyra 
þar í gegn án erindis eða til að 
sækja vinnu. Tæplega annar hver 
bílstjóri, eða um 45 prósent, sem 
keyrir Laugaveginn á erindi í 
verslun, á veitingastað eða er að 
leita eftir annarri þjónustu þar. 

Aðrir ökumenn fara þar um til 
að njóta mannlífs, skoða í glugga 
eða eiga beinlínis heima við göt-
una. Þetta kemur fram í ferða-
venjukönnun sem umhverfis- og 
samgöngusvið Reykjavíkurborg-
ar gerði. 

Könnunin er gerð í tilefni þess 
að í dag verður gerð tilraun til að 
loka Laugaveginum fyrir bifreið-
um dagspart og gefa gangandi 
vegfarendum kost á að leggja alla 
götuna undir sig.

Ferðavenjukönnunin var gerð 
fimmtudaginn 20. ágúst þar sem 
ökumenn voru spurðir: „Hvert er 

erindi þitt á Laugaveginn í dag?“ 
Tæplega 1.250 ökumenn voru 
spurðir í könnuninni. 

 - kh

Laugavegur verður göngugata í dag:

Annar hver á ekkert erindi

LAUGAVEGURINN Um 45 prósent 
ökumanna eiga erindi á Laugaveginn 
samkvæmt könnuninni.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BRETLAND Auðugir Kínverjar eru 
í auknum mæli að koma í staðinn 
fyrir Rússa og araba sem mestu 
kaupendur að lúxus- og merkja-
vörum í fínustu verslunarhverf-
um London. Það er einkum veik-
ing pundsins gagnvart kínverska 
jeninu sem veldur þessu kaupæði 
meðal Kínverjanna.

Opinberar upplýsingar benda til 
að umfang kaupa Kínverja í bresk-
um verslunum hafi allt að fjórfald-
ast á einu ári.

Í umfjöllun breska dagblaðsins 

Daily Mail segir að verslanir séu 
farnar að ráða starfsfólk sem tali 
kínversku til að þjónusta þessa 
efnuðu viðskiptavini.

Opinberar upplýsingar benda 
til að umfang kaupa Kínverja 
í breskum verslunum hafi þre- 
til fjórfaldast á einu ári. Á sama 
tíma hafa kaup Rússa minnkað 
um 27 prósent. Hins vegar kaupa 
Rússar meira í einu en Kínverjar, 
fyrir tæp 1.300 pund að meðaltali 
á hvern einstakling á móti rúmlega 
970 pundum Kínverjanna. 

Staða pundsins gagnvart jeninu veldur kaupæði:

Ríkir Kínverjar 
kaupa mest af lúxus
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 Guðrún María 
Þorbjörnsdóttir,

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

150 fríar færslur á ári 
fyrir Námufélaga
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ÞAÐ ER LEIKUR AÐ LÆRA MEÐ NÁMUNNI

Náman leggur námsmönnum lið með því að bjóða hagstæðari kjör, 
betri yfirsýn yfir fjármálin, 2 fyrir 1 í bíó*, 150 fríar færslur á ári, 
Námu A-kort með Aukakrónusöfnun auk fjölda annarra fríðinda. 

Jafnréttisfræðsla í skólum

21.–22. september 2009

Norræn ráðstefna á Grand Hótel í Reykjavík. Ráðstefnan er endurgjaldslaus 

og kjörinn vettvangur fyrir skólafólk, foreldra, fræðimenn, stjórnmálamenn og 

alla þá sem vilja fræða og fræðast um jafnrétti í námi og starfi.

Nánari upplýsingar á http://formennska2009.jafnretti.is

Jafnréttisdagar í Háskóla Íslands 

23. –25. september

Fyrirlestrar og viðburðir af ýmsu tagi um jafnréttismál í víðum skilningi.

Dagskrá á www.jafnretti.hi.is

Kyn og kreppa
26. september

Má nýta kreppuna til aukins kynjajafnréttis? Norræn ráðstefna 

Kvenréttindafélags Íslands á Grand Hótel í Reykjavík.

Frekari upplýsingar og dagskrá á www.krfi.is og skráning á krfi@krfi.is

Félags- og
tryggingamálaráðuneytiðMenntamálaráðuneytiðNordisk Ministerråd
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  Heil vika 
af jafnréttisviðburðum!

Kvenréttindafélag
Íslands

SVEITARSTJÓRNARMÁL Samkomulag 
um greiðslur Landsvirkjunar 
til Flóahrepps vegna skipulags-
vinnu við virkjanaframkvæmdir 
í hreppnum er ólögmætt. Þetta er 
niðurstaða samgönguráðuneytis-
ins, sem hefur úrskurðað í mál-
inu. 

Samkomulagið var gert í júlí 
2007. Það felur í sér að Lands-
virkjun beri allan kostnað vegna 
aðal- og deiliskipulagsvinnu 
vegna Urriðafossvirkjunar. Ráðu-
neytið komst að þeirri niðurstöðu 
að sjötta grein samkomulagsins, 
sem fjallar um greiðslur fyrir 
skipulagsvinnu, standist ekki lög. 
Ekki sé gert ráð fyrir því í lögum 
að hægt sé að semja um það fyrir-
fram að tiltekinn aðili beri allan 
kostnað af deiliskipulagi. Einn-
ig kemur fram í úrskurðinum að 
það sé ótvírætt í skipulags- og 
byggingalögum að engin heimild 
sé til þess að aðrir en sveitarfé-
lög beri kostnað vegna aðalskipu-
lags. Samkomulagið í heild var 
hins vegar ekki ógilt. 

Friðrik Sophusson, forstjóri 

Landsvirkjunar, telur að fyrir-
tækið hafi ekki brotið lög. Honum 
sýnist sem svo að ráðuneytið 
komi nú fram með nýja túlkun 
á lögunum. Landsvirkjun hafi 
greitt fyrir skipulagið til þess að 
skipulagsbreytingar yrðu sveit-
arfélögunum að skaðlausu. 

Margrét Sigurðardóttir, sveit-
arstjóri Flóahrepps, sagðist í 
fréttum RÚV í gær búast við því 
að hreppurinn endurgreiði þá 
upphæð sem greidd hefur verið 
fyrir skipulagsvinnuna. Upphæð-
in er sex og hálf milljón króna. 

Svipað ákvæði, um að Lands-
virkjun borgi fyrir skipulag, er 
í samningi við Skeiða- og Gnúp-
verjahrepp. Svandís Svavars-
dóttir umhverfisráðherra ætlar 
á næstu dögum að óska eftir 
frekari upplýsingum um mál-
efni Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
vegna úrskurðar samgönguráðu-
neytisins. Umhverfisráðuneytið 
er með skipulagstillögu vegna 
breytinga á aðalskipulagi hrepps-
ins til skoðunar. 

 thorunn@frettabladid.is

Samkomulag 
um greiðslur 
var lögbrot
Lög voru brotin með samkomulagi Landsvirkjunar 
og Flóahrepps um greiðslu kostnaðar vegna skipu-
lagsvinnu í hreppnum. Hreppurinn hyggst borga sex 
og hálfa milljón til baka vegna úrskurðarins. 

URRIÐAFOSS Landsvirkjun mátti ekki borga fyrir skipulagsvinnu vegna virkjunar í 
Urriðafossi í Þjórsá, samkvæmt úrskurði samgönguráðuneytisins. Aðeins sveitarfélög 
mega bera kostnað af aðalskipulagi. 

AFGANISTAN, AP Allt að hundrað 
manns létu lífið í Afganistan í 
gær, þegar orrustuþota frá Nató 
varpaði sprengju á tvo bensín-
flutningabíla sem talíbanar höfðu 
stolið. 
Óvíst er um fall óbreyttra borg-
ara, að sögn Anders Fogh Rasm-
ussen, framkvæmdastjóra Nató. 
Hann sagði jafnframt að rann-
sóknarnefnd hefði nú þegar verið 
skipuð til að komast til botns í 
málinu. Ónafngreindur lögreglu-
maður sagði fjölmiðlum að um 

fjörutíu óbreyttir borgarar hefðu 
verið meðal látinna. 

Talíbanar stálu bensínbílunum 
frá fjölþjóðaherliði Nató í Afgan-
istan. Líklegt er að þeir hafi fest 
bílana á árbakka, þegar orrustu-
þota kom auga á þá. Orrustu-
þotan varpaði sprengju á bílana 
með þeim afleiðingum að gríðar-
leg sprenging varð. Til viðbótar 
við hina látnu voru tugir fluttir 
á sjúkrahús. Hátt settir talíban-
ar og stríðsmenn frá Tsjetsjeníu 
meðal hinna látnu.  - þeb

Stolnir bensínflutningabílar sprengdir í loft upp: 

Hundrað látnir eftir 
sprengjuárás Nató
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FRÉTTASKÝRING: Írösku flóttamennirnir í Danmörku

Danska lögreglan kannar 
nú tengsl Pers Ramsdal við 
samtök sem hjálpa íröskum 
hælisleitendum að fara í 
felur í Danmörku. Prest-
urinn segir ekkert hæft í 
ásökunum um slíkt. Flótta-
mennirnir sem Danir sendu 
til Íraks óttast um líf sitt.

Danska dagblaðið B.T. sakar Per 
Ramsdal, prest í Brorsons-kirkju 
í Kaupmannahöfn, um að standa á 
bak við samtökin Kirkeasyl, sem 
hafa hjálpað íröskum flóttamönn-
um að fara í felur í Danmörku. 
Blaðið vísar í símtal við prestinn, 
þar sem hann segist geta komið 
blaðamanni í samband við Íraka 
sem eru í felum.

Lögreglan rannsakar nú hvað 
hæft er í þessu, en presturinn 
hefur verið sendur í þriggja vikna 
leyfi. 

Per Ramsdal veitti um sjötíu 
manna hópi írakskra hælisleit-
enda hæli í kirkju sinni í maí eftir 
að dönsk stjórnvöld gerðu samn-
ing við Írak um að senda flótta-
mennina til baka. Fyrir nokkr-
um vikum réðst síðan lögregla 
til inngöngu í kirkjuna og hand-
tók þar sautján Íraka. Þeir voru 
allir sendir heim til Íraks nú í 
vikunni.

Óttast um líf sitt
Flestir Írakanna héldu strax norð-
ur á bóginn og fóru þar í felur hjá 
ættingjum og vinum.

Einn þeirra, Shalaw Iza, segir í 
símaviðtali við danska dagblaðið 
Politiken að fimm úr hópnum hafi 
verið handteknir strax við kom-
una til Bagdad, en tveir aðrir hafi 
sjálfir yfirgefið hópinn í Bagdad. 

Hann segist hafa dvalist fyrstu 
nóttina á flugvellinum í Bagdad, 
eins og fleiri úr hópnum. Dag-
inn eftir flaug hann síðan ásamt 
fimmtán öðrum úr hópnum norð-
ur í land.

Sjálfur segist hann ætla að vera 
í felum í nokkra daga, en síðan 
ætli hann að flýja land á ný.

„Ég ætla út úr Írak eins fljótt 
og ég get,“ segir Shalaw Iza við 
blaðamann Politiken. „Ég óttast 
um líf mitt.“

Samningurinn við Írak
Samningurinn sem Danir gerðu 
við írösk stjórnvöld hinn 13. maí 
síðastliðinn snýst um það, að 
stjórnvöld landanna vinni saman 
að því að senda írakska flótta-
menn í Danmörku aftur til Íraks.

Danir taka á sig ferðakostn-
að en Írakar lofa að sjá til þess 
að vel verði tekið á móti fólkinu. 
Meginreglan er sú að flóttamenn-
irnir fari sjálfviljugir heim til 
Íraks, en umdeildustu ákvæðin í 
samningnum kveða á um að þeir 

flóttamenn, sem sótt hafa um hæli 
í Danmörku en verið synjað, geti 
verið sendir nauðugir til Íraks.

Í júlí voru sex manns sendir til 
Íraks og í síðustu viku bættust svo 
þessir sautján í hópinn, sem hand-
teknir voru í kirkjunni þann 13. 
ágúst.

Ekki hægt að tryggja öryggi
Flóttamannastofnun Sameinuðu 
þjóðanna, Barnahjálp Sameinuðu 
þjóðanna og mannréttindasam-
tökin Amnesty International hafa 
gagnrýnt þennan samning, einkum 
vegna þess að engan veginn verð-
ur hægt að tryggja öryggi brott-
vísaðra flóttamanna í Írak, þrátt 
fyrir loforð þarlendra ráðamanna 
í samningnum.

Flóttamannastofnunin segir að 
danska stjórnin kunni að hafa gerst 
brotleg gegn Flóttamannasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna, þar sem ríki 
skuldbinda sig til þess að senda 
engan nauðugan til baka til lands, 
þar sem viðkomandi gæti átt hættu 
á ofsóknum.

Danska blaðið Information sak-
aði auk þess í maí dönsku stjórnina 
um að hafa hótað Írökum því, að 
allri aðstoð Dana við uppbyggingu 
í Írak verði hætt ef ekkert verði úr 
samningi af þessu tagi.

Týnda myndbandið
Aðgerðir lögreglunnar í Brorsons-
kirkju hinn 13. ágúst síðastliðinn 

vöktu hörð viðbrögð í Danmörku. 
Strax daginn eftir mættu um tólf 
þúsund manns niður í miðbæ til 
þess að mótmæla handtökunum 
og þeirri hörku, sem lögreglan var 
sökuð um að hafa beitt.

Lögreglan neitaði því strax að 
hafa staðið óeðlilega að verki. Til 
sönnunar því lét hún fjölmiðlum í 
té myndbandsupptökur af aðgerð-
unum í kirkjunni, þar sem ekki er 
þó að finna myndir af því þegar 
mótmælendur fyrir utan kirkj-
una, sem voru þar til stuðnings 
hælisleitendunum, voru barðir 
með kylfum og piparúða spraut-
að á þá.

Í gær skýrðu danskir fjölmiðl-
ar frá því að fleiri upptökur væru 
í fórum lögreglunnar, þar sem 
önnur mynd af atburðarásinni 
kemur í ljós. Lögreglan hafði 
fyrst sagt að þær upptökur væru 
ónýtar.

Alls hafa verið lagðar fram sex-
tíu kærur á hendur lögreglunni 
vegna aðgerðanna í Brorsons-
kirkju hinn 13. ágúst.

BRORSONS-KIRKJA Í KAUPMANNAHÖFN Sjötíu íraskir hælisleitendur fengu skjól þar 
í tæpa þrjá mánuði í sumar. 

Presturinn sendur í þriggja vikna leyfi
LÖGREGLUÞJÓNAR Í BRORSONS-KIRKJU Aðgerðir lögreglunnar 13. ágúst síðastliðinn vöktu hörð viðbrögð. NORDICPHOTOS/AFP

Erlendir ríkisborgarar, búsettir 
í Danmörku, voru um síðustu 
áramót 320 þúsund talsins, eða 
tæplega sex prósent allra íbúa Dan-
merkur. 17.600 þeirra voru Írakar.

Árlega hafa nokkur hundruð 
Írakar sótt um hæli í Danmörku 
á undanförnum árum, flestir árið 
2007, eða 1.071, og 562 árið 2008. 
Nærri 400 þeirra eru þó íraskir 
túlkar sem hafa starfað fyrir danska 
herinn í Írak og fá hæli fyrir vikið.

Danska stjórnin herti mjög 
útlendingalöggjöf landsins árið 
2002, fljótlega eftir að Anders Fogh 
Rasmussen komst til valda. Árið 

2004 voru ákvæði um hælisleit-
endur einnig hert, þannig að ekki 
er heimilt að veita nokkrum hæli 
í Danmörku nema hann sæti 
ofsóknum í heimalandi sínu vegna 
kynþáttar, trúar eða stjórnmála-
skoðana.

Síðan þá hefur stærra hlutfalli 
hælisleitenda verið neitað um hæli, 
sem þýðir að þeim sem vísa þarf úr 
landi fjölgar.

Flóttamannastofnun Sameinuðu 
þjóðanna segir dönsku stjórnina 
túlka ákvæði Flóttamannasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna allt of þröngt 
við útfærslu þessara laga.

HÆLISLEITENDUR Í DANMÖRKU

FRÉTTASKÝRING
GUÐSTEINN BJARNASON
gudsteinn@frettabladid.is
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Pottþéttur í skólann fyrir athafnasöm börn.

jakki og buxur

Verð jakki: 8.400 kr.
Verð buxur: 5.800 kr.

Verð jakki: 19.800 kr.
Verð buxur: 16.800 kr.

Verð: 4.800 kr.

ANDVAR IANDVAR I

Handprjónuð derhúfa úr 100% Merino ull.

derhúfa
SL E IPN IRSL E IPN IR

Sportlegur, vindheldur og vatnsfráhrindandi.

jakki og buxur



Reykjavík og Seltjarnarnes

Árbæjarkirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.arbaejarkirkja.is

Áskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.askirkja.is

Breiðholtskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.breidholtskirkja.is

Bústaðakirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.kirkja.is

Fella- og Hólakirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.fellaogholakirkja.is

Dómkirkjan
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.domkirkjan.is

Grensáskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.kirkjan.is/grensaskirkja

Guðríðarkirkja Grafarholti
Alla sunnudaga kl. 11 nema 13. september
Nánar á www.grafarholt.is

Hallgrímskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.hallgrimskirkja.is 

Háteigskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.kirkjan.is/hateigskirkja

Langholtskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.langholtskirkja.is

Laugarneskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.laugarneskirkja.is

Neskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.neskirkja.is

Óháði söfnuðurinn
2. og 4. sunnudag hvers mánaðar kl. 14
Frá 13. september
Nánar á www.ohadisofnudurinn.is

Seljakirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.seljakirkja.is

Seltjarnarneskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.seltjarnarneskirkja.is

Kópavogur

Digraneskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.digraneskirkja.is

Hjallakirkja
Alla sunnudaga kl. 13
Nánar á www.hjallakirkja.is

Kópavogskirkja
Alla sunnudaga kl. 11
í nýja safnaðarheimilinu
Nánar á www.kopavogskirkja.is

Lindakirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.lindakirkja.is

Álftanes, Garðabær 
og Hafnarfjörður

Bessastaðakirkja
Alla sunnudaga kl. 11 í safnaðarheimilinu 
Brekkuskógum 1
1. sunnudag hvers mánaðar í kirkjunni

Vídalínskirkja Garðabæ
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.gardasokn.is

Ástjarnarkirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.astjarnarkirkja.is

Fríkirkjan í Hafnarfirði
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.frikirkja.is

Hafnarfjarðarkirkja
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is

Víðistaðakirkja 
Alla sunnudaga kl. 11 frá 13. september
Nánar á  www.vidistadakirkja.is

Mosfellsbær

Mosfellsprestakall - Lágafellskirkja
Alla sunnudaga kl. 13 í nema 6. september

kl. 11 (fjölskylduguðsþjónusta)
Nánar á www.lagafellskirkja.is

Sunnudagaskólinn alla sunnudaga í vetur!

Fyrir börn á öllum aldri, mömmur og pabba – afa og ömmur!

www.barnatru.is
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greinar@frettabladid.is
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Viðbrögðin við OECD-
skýrslunni varpa ágætu 
ljósi á glímutökin í pólit-
íkinni bæði milli flokka og 

ekki síður innan þeirra. Af þeim má 
einnig draga málefnalegar ályktan-
ir um hvert stefnir.

Ögmundur Jónasson heilbrigð-
isráðherra náði góðum undirtök-
um innan VG eftir að hafa beygt 
fjármálaráðherrann og forsætis-
ráðherrann í Icesave-málinu með 
samstarfi við sjálfstæðismenn. Nú 
lætur heilbrigðisráðherrann kné 
fylgja kviði og tilkynnir að við rík-
isstjórnarborðið verði spurt hver 
hafi borgað fyrir OECD-skýrsluna. 
Þetta gæti gefið til kynna að hann 
einn vissi ekki að það er fjármála-
ráðherrann sem borgar. Málið er þó 
aðeins flóknara. 

Þegar heilbrigðisráðherrann kall-
ar fjármálaráðherrann til ábyrgð-

ar á aðildargjald-
inu að OECD er 
það vísbending 
um persónulegt 
valdatafl. Frá 
þjóðhagslegu 
sjónarmiði er það 
aukaatriði. Af 
hinu er ástæða 
til að hafa meiri 
áhyggjur að yfir-
lýsingin er til 

marks um að heilbrigðisráðherr-
ann ætli að nota skýrsluna sem við-
spyrnu gegn þeirri allsherjar upp-
stokkun í ríkisfjármálum sem er 
forsenda endurreisnarinnar.

Fjármálaráðherrann hefur verið 
fulltrúi raunsæispólitíkur eftir að 
hann tók við því embætti. Af þeim 
sökum hefur hann orðið að ganga á 
svig við boðskap eigin flokks bæði í 
utanríkis- og fjármálum. Það hefur 

verið þjóðhagslega ábyrgt. Óvíst er 
hins vegar hvort baklandið í flokkn-
um hefur úthald til að fylgja honum 
öllu lengur. 

Þá er OECD-skýrslan sögð koma 
frá vondum markaðshyggjumönn-
um í útlöndum. Dæmi: Við höfum 
varið meiri fjármunum í menntun 
en flestar aðrar þjóðir. Alþjóðlegt 
mat á skólastarfi hefur ekki sýnt 
árangur að sama skapi. Það gefur 
til kynna möguleika á hagræðingu. 
Allri umræðu af þessu tagi á að 
ýta út af borðinu með því að gera 
OECD-skýrsluna tortryggilega.

Þessa hlið viðbragðanna er varla 
unnt að skilgreina á annan veg en 
þann að þeir séu að verða ofan á sem 
vilja gera minna en þörf er á í rík-
isfjármálunum. Með öðrum orðum: 
Það er verið að veikja möguleika 
fjármálaráðherrans til að standa á 
ábyrgri afstöðu.

Er úthald baklandsins á þrotum?

Sérfræðingar OECD færa 
fram skýr rök fyrir nauð-
syn nýrrar stefnu í pen-
ingamálum með aðild að 

evrópska myntsamstarfinu og Evr-
ópusambandinu. Þau rök sem fram 
eru færð eru vissulega ekki ný af 
nálinni. Ekki verður heldur sagt að 
þau séu veigameiri fyrir það hvað-
an þau koma. Það gerir þau heldur 
ekki veigaminni.

Viðbrögð fjármálaráðherrans 
gætu bent til þess að hann eigi í 
vök að  verjast. Ábendingunum 
vísar hann út í hafsauga. Engin 
rök eru færð fram. Aðeins látið 
að því liggja að ekki megi taka 
mark á markaðshyggjumönnum 

í alþjóðastofnunum. Þar með er 
málið afgreitt.

Veruleikinn er hins vegar sá, rétt 
eins og í Icesave-málinu, að vand-
inn hverfur ekki með því að taka 
hjáleið umhverfis hann. Ríkis-
stjórnarflokkarnir hafa hvor sína 
stefnu í peningamálum. Annar vill 
viðhalda krónunni. Hinn vill taka 
upp evru. Þeir hafa sammælst um 
að vera ósammála um þetta stærsta 
viðfangsefni endurreisnarinnar.

Afleiðingin af því getur aðeins 
verið ein. Endurreisnin dregst 
á langinn eða tekst ekki í versta 
falli. Fjármálaráðherrann hefur 
ekki sýnt fram á að nokkur mögu-
leiki sé að koma á fjármálalegum 

stöðugleika og viðhalda honum með 
krónu. Frá þjóðhagslegu sjónarmiði 
er þessi staða áhyggjuefni með því 
að fjármálaráðherrann sýnist vera 
hinn raunverulegi leiðtogi stjórnar-
samstarfsins.

Um þetta álitaefni hefur farið 
fram djúp umræða. Málið er því 
fyrir löngu komið á ákvörðunar-
stig. Ein helsta ástæðan fyrir því að 
Ísland festist í þrjátíu ára höftum í 
kreppunni miklu var sú að þá viku 
menn sér undan því að gera upp 
við sig hvaða peningastefnu ætti 
að fylgja til frambúðar. Viðbrögð 
leiðtoga stjórnarsamstarfsins við 
OECD-skýrslunni gætu þýtt að sú 
saga ætti eftir að endurtaka sig.

Endurtekur sagan sig?

Þær röksemdir sem fram 
koma í OECD-skýrslunni 
fyrir orkunýtingu og erlendri 
fjárfestingu á því sviði eru 

kunnar. Sú ákvörðun fjármálaráð-
herra að beita ríkisstjórninni til að 
koma í veg fyrir erlenda fjárfestingu 
í HS-orku er dæmi um að ekki standi 
til að nýta þau tækifæri til að endur-
reisa þjóðarbúskapinn.

Eftir tímamótasamkomulagið 
sem fyrrverandi iðnaðarráðherra 
beitti sér fyrir á síðasta ári er 

gjald fyrir auðlindanotkun í fyrsta 
skipti gagnsætt með því að búið 
er að greina auðlindina sjálfa frá 
orkuvinnslunni. Umræður um verð 
á orkusölunni virðast hins vegar 
engu skipta nú. Fjármálaráðherr-
ann hefur ákveðið að erlend fjár-
festing sé af hinu illa. Þar við situr. 
Nú er enginn iðnaðarráðherra með 
áhrif og framtíðarsýn.

Sterklega hefur verið gefið til 
kynna að ríkisstjórnin ætli að 
nota yfirráð sín yfir bönkunum til 

að knýja fram stefnu sína í þessu 
máli. Hætt er við að slík notkun 
bankanna muni gera þá að eins 
konar sparisjóðsdeild í ríkissjóði, 
verði hún almenn. Það mun draga 
úr líkum á að hér verði til á ný við-
skiptabankar sem njóti trausts á 
fjármálamörkuðum. 

Þó að illa hafi farið fyrir gömlu 
bönkunum er veruleikinn sá að hér 
verður ekkert viðnám fyrir atvinnu-
lífið ef ekki verður fylgt skýrum 
leikreglum við endurreisn þeirra.

Erlend fjárfesting og hlutverk banka

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

OPNUM KL.13:00 
SUNNUDAGINN 6. SEPT.

SKAUTAHÖLLIN LAUGARDAL
www.skautaholl.is

Þ
egar á allt er litið skipta auðlindir fólksins sjálfs miklu 
meira máli en auðlindir lands og sjávar. Þekking, verk-
lagni, viðskiptavit, tækni, vísindi og dugnaður fólksins eru 
þær auðlindir sem endurnýja sig og eflast við nýtingu. 
Engar aðrar auðlindir skulu lítilsvirtar en þær komast 

ekki í hálfkvisti við auðlindir fólksins sjálfs. Af þessari sömu ástæðu 
eru fræðslumál, skólar, tækniþróun, rannsóknir og vísindi lang-
samlega mikilvægasti atvinnuvegurinn, undirstaða allra hinna. Um 
þessar mundir þarf að móta nýja sókn til betri framtíðar. Einmitt 
nú þarf að hafa þessi sjónarmið rækilega hugföst og móta aðgerðir 
samkvæmt þeim.

En auðlindir náttúrunnar skipta líka máli. Það skiptir líka máli 
að almannavaldið geti haft forsögu um vernd þeirra og nýtingu. 
Mestur hluti náttúrulegra auðlinda Íslands er í eigu eða á forræði 
almannavaldsins. Trúlega eru langflestir landsmenn þeirra skoð-
unar að svona eigi þetta að vera til frambúðar. Í þeim anda hafa 
verið sett lög um auðlindir í almannaeigu og reglur um skipulags-, 
verndar- og nýtingarmál. Í þeim sama anda hafa verið sett lög um 
aðgreiningu í eignarháttum og forræði yfir auðlindunum sjálfum í 
fyrsta lagi, hagnýtingu þeirra og virkjun í öðru lagi, og dreifingu 
í þriðja lagi.

Einkaaðilar eiga einnig eðlileg hlutverk við hagnýtingu auðlinda 
og alger misskilningur að reyna að ala á tilefnislausri tortryggni 
og ótta við þá. Svipuðu máli gegnir um erlenda aðila. Við þurfum 
að sækja þekkingu, tækni, viðskiptatengsl og fjármagn þangað sem 
þessa hluti er besta að finna og á hagstæðasta verði, hvort sem um 
er að ræða einkaaðila eða opinbera, innlenda eða erlenda. Það verða 
ævinlega valkostir að nýta eigið starfslið eða skipta við verktaka, 
leita að lánsfjármagni eða beinum þátttakendum í þeirri áhættu sem 
við er að fást hverju sinni. Erlent lánsfé þarf ekki að henta betur en 
erlent áhættufjármagn samstarfsaðila. En um allt slíkt samstarf 
verða að gilda raunhæfar reglur sem hindra arðrán, misbeitingu 
og einokunarvald.

Það er á engan hátt betra, að öðru jöfnu, að rogast með skulda-
byrðar heldur en að eiga frjálst málefnalegt samstarf við erlend 
fyrirtæki um æskilega nýtingu auðlindanna. Eðlileg og hófleg arð-
taka er ekki arðrán. Og slíkt samstarf reynist ævinlega ný veita 
þekkingar og verktækni inn í íslenskt samfélag og eflir þannig líka 
þær auðlindir fólksins sem langmestu máli skipta. Erlendur eign-
araðili öðlast ekki yfirráð í fyrirtæki meðan íslenskir aðilar hafa 
þar virkan meirihluta. Og eignaraðili þarf þriðjungseign til þess að 
geta hafnað breytingum á grunnreglum fyrirtækis. Ef fyrirtæki er 
órofa hluti stærri virðiskeðju má einnig taka tillit til þeirrar heildar 
við áhrifamat eignaraðila.

Umræðurnar um eignarhluti í orkufyrirtæki á Suðurnesjum 
minna á hve mikið er í húfi að skaða ekki þjóðarhagsmuni með 
hræðsluáróðri. Nú þarf einmitt að vekja væntingar um kröftuga 
uppbyggingu og atvinnusókn. Íslendingar mega ekki kúgast niður af 
hræðslu við verkefni framtíðarinnar. Við megum alls ekki hverfast 
inn í sjálf okkur í einangrunarstefnu eða afturhaldi. Við eigum að 
ganga fram á sviðið með sterkum metnaði, sækja − en ekki víkja.

Einkaaðilar hafa eðlilegu hlutverki að gegna:  

Aðgát um 
auðlindir
JÓN SIGURÐSSON SKRIFAR
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CD og DVD barnaefni á
frábæru verði

CD verð frá 999.-

Gildir til 10. september eða á meðan birgðir endast.
Aðeins fáanlegt í Hagkaup Smáralind, Kringlu og Skeifu.
Með fyrirvara um villur í texta.

Fjöldi annarra titla í boði

Fjöldi annarra titla í boði

DVD verð frá  999.-
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UMRÆÐAN
Ari Trausti Guð-
mundsson skrifar um 
utanvegaakstur

Allir gera sér grein 
fyrir að óbyggð-

ir landsins geyma ýmis 
verðmæti. Þar eru beiti-
lönd, vatnsföll, jarðefni, 
fiskur og fuglar. Eitt 
sinn greru þar víðfeðmir 
skógar og kjarr. Líka er þar lands-
lag og fjölbreyttar jarðmyndanir, 
sandar, jöklar og margt fleira. 

Lengi litu Íslendingar á þessi 
verðmæti ýmist sem „sjálfval-
in til nýtingar“ að eigin vild, þar 
með taldir jarðeigendur, eða töldu 
ekki að um verðmæti væri að 
ræða. Flestir uggðu heldur ekki 
að sér og skynjuðu ekki að til 
væri rányrkja eða að óafturkræf-
ar aðgerðir gætu spillt verðmæt-
um umfram nýtingarþol. Þannig 
varð t.d. til skógareyðing sem 
flestir nú til dags sjá eftir. 

Vissulega setur mannvist mörg 
og mikil merki á land en nú til 
dags eru hugtök eins og sjálf-
bærni eða náttúruvernd lykill að 
breyttri hugmyndafræði og við 
setjum okkur mörk. Sem betur fer. 
Sannarlega verðum við um leið að 
gæta okkar að fara ekki með hug-
myndafræðina út í hreinar öfgar, 
líkt og þegar ekki mátti beina 
ljóskösturum á veturna að Gull-
fossi (sem var hægt að kveikja 
og slökkva á hluta úr dögum og 
fjarlægja eftir notkun) eða ætla 
að banna alla tínslu bergmola til 
eigin nota hvar sem er á landinu. 
Og umræða um náttúruvernd, 
allt frá hvalaskoðun eða veiðum 
til minni notkunar kolefniselds-
neytis, litar alla fjölmiðla. Sem 
betur fer.  

Í þessu umhverfi er enn einu 
sinni tekið til við að ræða akst-
ur utan vega. Hvað sem kortum 
og merkingum inn á þau líður er 
vandinn stór og hann eykst með 
hverju ári. Óbyggðir eru trúlega 
um helmingur lands utan jökla. 
Nú er verið að koma vegum og 
slóðum þar inn á einn kortagrunn 
til að sjá umfangið og geta flokkað 
leiðirnar í leyfðar aksturleiðir og 
óleyfðar. Í heild skipta þær vafa-
lítið mörg þúsund kílómetrum og 

menn geta ímyndað sér þá 
reitun (uppskiptingu) víð-
ernis sem verður til við 
slíkt kraðak á svæði sem 
er rétt um 200 kílómetr-
ar á hvern veg. Líklega 
fjölgar slóðunum meðan 
þessi vinna fer fram.

Ég fór yfir Hófsvað, 
horfði á slóða rudda á 
Arnarvatnsheiði, aðstoð-
aði bíla fasta upp á miðj-
ar hlíðar í Þjófadölum 
fyrir löngu síðan; kynnt-

ist sem sagt brautryðjendastarfi 
í bílferðum um hálendi Íslands. 
Þar sást enginn fyrir og öllu var 
fagnað. Þrátt fyrir lög og reglur 
og sjaldgæfan fögnuð nú til dags 
er enn verið að aka að óþörfu um 
landið eða búa til ökuleiðir sem 
geta ekki haft nægan tilgang til 
að réttlæta raskið. Og því miður 
hefur líka bæst við í ökutækja-
flóruna. Torfæruhjól og fjórhjól 
eru skemmtileg og oft gagnleg 
tæki en notkun þeirra fer langt 
fram úr skynsemi. Mikið álag 
er á náttúru og gróðurlendi næst 
þéttbýli í landinu af ökumönnum 
slíkra tækja. Fjöll og hæðir, melar 
og hraun, göngustígar, reiðgötur, 
fjárgötur og grónar grundir milli 
vega eða stíga; víða sjást vond 
merki um fullkomlega tillitslaus-
an akstur. Sannarlega er margur 
jeppamaðurinn eða mótorhjóla-
kappinn saklaus af rangri notkun 
síns tækis og samtök fólks á þess-
um nótum gera gagn en því fer þó 
fjarri að þar með takist að hemja 
slóðagerðina eða landskemmdir 
á misjafnlega förnum vegum eða 
ósnertu víðerni. Svo geta erlendir 
ökumenn valdið tjóni.

Til þess að bæta úr ástandinu 
þarf margt til. Ég nefni aðeins 
þrennt:  Breytt viðhorf ungra og 
aldinna til aksturs utan viður-
kenndra vega og slóða. Flokkun 
allra ökuleiða í nothæfa flokka 
og formlega lokun annarra öku-
leiða. Til þessa þarf kortaútgáfu 
og algjöra lokun sumra svæða. 
Og loks aukinn skilningur á því 
að njóta landsins með því að aka 
minna en fara heldur um með 
öðrum hætti (ganga, skíði, hest-
ar, kajakar o.s.frv). Því fyrr því 
betra.

Höfundur er jarðvísindamaður og 
áhugamaður um útivist.

Hafið þér ekið yfir
Þingvallahraun?

UMRÆÐAN
Eggert Sólberg 
Jónsson skrifar um 
almenna skuldaleið-
réttingu

Mánuðum saman hefur 
stór hópur lands-

manna talað fyrir almennri 
leiðréttingu skulda og 
fer sá hópur stækkandi. 
Við sem tilheyrum þess-
um hópi höfum bent á að skuldar-
ar eigi rétt á að komið sé til móts 
við eignabruna þeirra rétt eins og 
gert var gagnvart þeim sem áttu 
fjármagn á sparireikningum eða í 
peningamarkaðssjóðum bankanna 
sl. haust. Það var því ánægjulegt að 
sjá yfirlýsingar formanns félags-
málanefndar Alþingis og félags-
málaráðherra um nauðsyn þess að 
leiðrétta skuldastöðu almennings. 
Formaðurinn bætti því reyndar við 
að stjórnmálamenn hafi forðast að 
taka á skuldavanda heimilanna. Því 

get ég ekki verið sammála 
enda lögðu framsóknar-
menn fram róttækar til-
lögur í þeim efnum þegar 
í febrúar sl. 

Af orðum ráðherrans 
að dæma mun hann vera 
að íhuga að leggja fram 
tillögur um að afskrifa 
skuldir sem eru umfram 
greiðslugetu og verðmæti 
eigna. Slíkar tillögur eru 
ógagnsæjar. Tillögur um 
ógagnsæjar afskriftir 

hluta skulda útvaldra viðskiptavina 
fjármálastofnana eru til þess falln-
ar að valda enn meiri tortryggni og 
óróa í samfélaginu en við höfum séð 
til þessa. Skuldari A mun eiga erf-
itt með að sætta sig við að skuldari 
B fái felldar niður skuldir en ekki 
hann sjálfur þó svo lánin þeirra hafi 
hækkað hlutfallslega jafn mikið. 

Slíkar tillögur draga einnig úr 
greiðsluvilja viðskiptavina bank-
ana og munu verða hvati til þess að 
fólk sýni fram á sem versta stöðu 
gagnvart sínum viðskiptabanka. 

Aðeins þannig passar það inn í hið 
sérhannaða box sem félagsmála-
ráðherra hyggst búa til utan um 
þá sem hjálp fá. Þar að auki má 
draga í efa að tími gefist til þess 
að meta greiðslugetu hvers og eins 
viðskiptavinar svo vel sé, a.m.k. 
er veruleg hætta á að tíminn vinni 
ekki með mörgum skuldurum verði 
þessi leið farin. 

Almenn leiðrétting líkt og Fram-
sóknarflokkurinn hefur lagt til mun 
gagnast öllum en ekki síst þeim sem 
verst eru staddir. Sú leiðrétting á 
að auki að geta gengið hratt fyrir 
sig. Stærstur hluti þess hóps mun 
fyrir vikið geta borgað af skuldum 
sínum. Aðrir sem hafa nú þegar ráð 
á að borga af skuldum sínum munu 
hafa meira fé aflögu til neyslu í 
samfélaginu, örva efnahagslífið 
eða leggja féð inn á bankareikning. 
Hvernig sem fer mun féð skila sér 
út í hagkerfið enda mun bankinn 
geta lánað það áfram.

Höfundur er varaformaður Sam-
bands ungra framsóknarmanna.

Aðgerð sem kemur öllum til góða

ARI TRAUSTI 
GUÐMUNDSSON

UMRÆÐAN 
Bjartmar Þórðarson skrifar um afskipti 
yfirvalda

Ég fékk bréf inn um lúguna hjá mér í gær. 
Í því tjáði byggingarfulltrúi Reykjavík-

urborgar mér að framkvæmd hefði verið 
ástandsskoðun á ytra byrði húss míns og 
lóðar við Njálsgötu. Bréfinu fylgja mynd-
ir af eigninni, teknar af skoðunarfulltrúum 
ráðnum til verksins og misvinsamlegar til-
lögur um úrbætur. Þakrennum skal skipt út, 
útveggi skal mála, glugga skal skipt um og 
garður skal ræktaður eftir kúnstarinnar reglum.

Þetta var dropinn sem fyllti þegar löngu barma-
fullan mælinn. Á sama tíma og hið opinbera er smám 
saman að hirða húsnæðið af mér og fleirum með 
verðtryggingu og aðgerðaskorti er mér gert að gera 
svo til verðlausa eignina fína og fara í umfangsmik-
ið viðhald. Skemmtileg klausa er í bréfinu þar sem 
manni er ráðlagt að þvo veggi og þak húsanna einu 
sinni til tvisvar á ári svo það haldi sér vel. Eignin má 
jú ekki vera óhrein eða í vondu standi þegar hún verð-
ur hirt af mér. 

Mér finnst þetta svipað og ef bílnum mínum væri 
stolið og svo myndi þjófurinn hringja í mig og rukka 
mig fyrir smurningu. 

Kvarta sáran yfir því að bíllinn hefði ekki verið 
bónaður fyrir stuldinn. Sama þjófinum var nota bene 
slétt sama um viðhald bílsins meðan á góðærinu stóð.

Í fávisku minni hélt ég að ég réði yfir eign minni 

þegar ég væri búinn að kaupa hana. Ég 
borgaði, húsið stendur á svokallaðri eignar-
lóð. Greinilega er lóðin ekki meiri eign mín 
en svo að í lagi þyki að borgarstarfsmaður 
læðist inn í garðinn hjá mér, taki myndir og 
skammi mig svo eins og barn fyrir illgresið. 
Ég veit ekki hvað sama starfsmanni fynd-
ist um að ég brytist inn hjá honum og setti út 
á óhreina leirtauið í vaskinum á heimilinu. 
En virðing fyrir eignarrétti einstaklingsins 
hefur svosem ekki þótt helsti styrkur þess 
opinbera á þessum síðustu og verstu.

Ekki halda að ég sé að mæla með órækt-
uðum görðum og vanhirtum húsum. Drasl 

á lóðum á að tilkynna. Ég myndi glaður gullhúða 
kofann og útbúa skrúðgarð bakvið ef ég hefði fengið 
banka gefins.

Mér finnst bara lágmark að athugasemdin komi frá 
einhverjum sem er ekki að drukkna í drasli sjálfur. 

Eitthvað hefur þetta kostað borgina. Hefði pening-
unum ekki verið betur varið í aldraða og öryrkja en 
til þess að taka myndir af eldhúsglugganum mínum? 

Væri ekki betra að vinna í innviðum samfélagsins í 
stað þess að glanshúða yfirborðið? Fúaverjið bjálkann 
í eigin auga áður en flísin mín er tekin fyrir. Skerið 
ekki handleggina af þjóðinni og skipið henni síðan að 
snúa hjólum atvinnulífsins í gang. Það er ekki hægt 
að skjóta hænuna og skipa þjóðinni síðan að gera 
eggjaköku. Kannski ætti ég bara að skila lyklunum og 
flytja undir „skjaldborg“ ríkisstjórnarinnar.

Þar er víst viðhaldið í lagi.
Höfundur er leikari.

Viðhald þýfisins

BJARTMAR 
ÞÓRÐARSON

EGGERT SÓLBERG 
JÓNSSON



Ódýrt að versla

LAMBALÆRI, KRYDDAÐ

1.399 kr/kg
1.998 kr/kg

KJÚKLINGABRINGUR skinnlausar

1.649 kr/kg
2.749 kr/kg

GRÍSABÓGUR FERSKUR 1/2

398 kr/kg
830 kr/kg

NETTÓ BRAUÐSKINKA

695 kr/kg
1.198 kr/kg

PLENTY ELDHÚSRÚLLA

197 kr/pk.
299 kr/pk.

PYLSUR

769 kr/kg
1.098 kr/kg

CT EDGE TO EDGE PIZZUR 
New York Deli, California Cheese, Manhattan Chicken

448 kr/stk.
659 kr/stk.

ÍSLENSKT SPERGILKÁL

199 kr/kg
398 kr/kg

NÁTTÚRA EPLA EÐA 
APPELSÍNUSAFI 1l

99 kr/stk.

COOP TYGGJÓ 3 teg.

139 kr/pk.

BAYONNESKINKA

1.193 kr/kg
1.989 kr/kg

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

40%
afsláttur

42%
afsláttur

50%
afsláttur

40%
afsláttur

30%
afsláttur

52%
afsláttur

Tilboðin gilda 3. - 6. september eða meðan birgðir endast
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UMRÆÐAN
Hildur Finnsdóttir 
skrifar um skuldir 
heimilanna 

Frá því bankarn-
ir hrundu og allt 

íslenska efnahagslífið 
stöðvaðist hefur almenn-
ingur öskrað á leiðrétt-
ingu vegna þess óréttláta 
fjárhagsskaða sem hann 
varð fyrir við hrun bankanna. 
Ein leiðin sem mest er rædd núna 
er sú að leiðrétta, fella niður eða 
afskrifa skuldir þeirra sem geta 
ekki greitt af lánum sínum og 
láta hina sem geta greitt af lánum 
sínum halda áfram að borga. Og 
þetta verður auðvitað gert í ein-
hverjum bakherbergjum í skjóli 
bankaleyndar. 

Ef þetta er það sem á að gera 
fyrir fólkið þá fullyrði ég að það 
verður allt vitlaust hérna, fólk 
mun ekki sætta sig við þess konar 
hræðilegt óréttlæti og mismunun. 
Ég held fólki finnist komið nóg af 
óréttlæti og viðbjóði í bili. Ég skil 
ekki hvernig stjórnvöldum getur 
í alvörunni dottið í hug að ætla að 
mismuna blásaklausum almenn-
ingi eftir það sem á undan er geng-
ið. Ég veit það er vaninn að láta 
millistéttina borga – breiðu bökin 
eins og Steingrímur kallar okkur 
– en við erum búin að fá nóg.

Ég skora á fjölmiðlafólk og 
stjórnmálamenn að hætta að 
rugla saman úrræðum fyrir fólk 
í greiðsluvanda og leiðréttingu á 
höfuðstól húsnæðislána. Þetta eru 
tvö algerlega aðskilin mál sem þarf 
að leysa hvort um sig. Ég skora á 
fólk að finna á netinu og hlusta á 
Jóhönnu Vilhjálmsdóttur reyna að 
taka viðtal við Árna Pál Árnason 
félagsmálaráðherra í Kastljósinu 
um daginn og reyna að átta sig á 
því hvað maðurinn var að babla í 
boði ríkisstjórnarinnar.

Ég ætla að vera ókurteis og 
spyrja; Hvað kemur það málinu 
við hverjir geta borgað og hverj-
ir geta ekki borgað? Og hvers lags 
rugl er það að ætla þeim sem geta 
borgað í dag að halda áfram að 

borga? Af hverju eiga 
þeir að halda áfram að 
borga og sitja uppi með 
milljóna króna neikvæð-
an höfuðstól húsnæðis-
lána í kreppulok, meðan 
hinir sem ekki geta borg-
að í dag geta byrjað að 
safna pening af því þeir 
skulda ekkert eða lítið? 
Og hverjir ætla og hvern-
ig í ósköpunum á að meta 
það hverjir geta borgað 
og hverjir ekki? 

Ég er 52ja ára og öll mín full-
orðinsár hefur það verið þannig 
hér á landi að fólk hefur þurft að 
eiga lágmark 30% eigið fé til að 
geta keypt sér íbúð, þannig voru 
reglur Íbúðalánasjóðs. Við vorum 
með rándýr skammtímalán í öllum 
bönkum sem við greiddum niður 
með svita og tárum. Við veðsett-
um foreldrana og við börðumst 
áfram, unnum myrkranna á milli. 
Við keyptum fyrst tveggja her-
bergja íbúð, síðan þriggja her-
bergja og komum okkur fyrir 
smátt og smátt. Við stóðum í skil-
um með allt okkar og vorum loks 
farin að sjá fyrir endann á baslinu, 
eftir þrjátíu ára strit. Mín kynslóð 
og margir aðrir áttu raunveruleg-
an pening í íbúðunum sínum, hann 
er tapaður. Þetta fé var okkur jafn 
raunverulegt og innistæður ann-
arra í bönkum. Við áttum ekki 
100 prósent ríkistryggt fé í banka 
og heldur ekki 70 prósent ríkis-
tryggðan aur á peningamarkaðs-
reikningum og því síður áttum 
við sparnað á Icesave-reikning-
um Landsbankans sem við eigum 
nú að endurgreiða breskum og hol-
lenskum sparifjáreigendum svo 
þeir bíði ekki skaða af íslenska 
bankahruninu.

Ég tók 20 milljón króna lán hjá 
Gamla Glitni. Nú á Íslandsbanki 
lánið. Í raun er lánið mitt hjá 
Íslandsbanka í mesta lagi skráð á 
10 milljónir vegna þess að bank-
arnir gerðu ráð fyrir afskriftum. 
En ekki vegna mín, ég hef nefni-
lega greiðslugetu. Ég á að greiða 
28 milljónir til viðbótar því ég á 
að taka á mig 30-50 prósenta hrun 
á íbúðaverði. Ég á að taka á mig 
hærri skatta, lægri laun og 50 pró-
senta hækkun á matvöru. Börnin 
mín eru farin eða á leiðinni burt. 
Ég hef ekki einu sinni hugmynda-
flug til að ímynda mér hvað á að 
bjóða mér næstu árin. Ég segi nei. 
Svo ég noti nýju kreppusetning-
una: Ég hef ekki lengur greiðslu-
vilja. 

Vegna mistaka þeirra sem við 
kusum og treystum og vegna 
græðgi og hroka örfárra manna 
þurrkaðist eigið fé okkar sem 
geymdum það í eigin húsnæði út á 
einni nóttu. Það er staðreynd, við 
viljum fá það til baka. Við treyst-
um þeim sem við kusum til að sjá 
til þess að glæpamenn vöppuðu 
ekki hér um eftirlitslaust. Alveg 
nákvæmlega eins og við treyst-
um því að lögreglan sé á vaktinni 
en ekki sofandi heima. Lögregl-
an stendur alltaf sína vakt. En 
hvar voru fleiri hundruð manns 
sem við erum með á ríkislauna-
skránni meðan útrásarvíkingarn-
ir fóru eins og engisprettufaraldur 
um alla Evrópu?

Þetta vil ég segja fyrir mína 
hönd og allra hinna sem áttu pen-
ingana sína í húsnæði til að búa í 
og höfðu mikið fyrir því að „eign-
ast“ þak yfir höfuðið. Ég skora á 
fólk sem átti eigið fé í húsnæði; 
kynnið ykkur greiðslufallsleið-
ina sem Samtök heimilanna hafa 
hannað fyrir okkur og hefst núna 
1. október. Hlustið á Neytenda-
samtökin, talsmenn neytenda, 
formann Félags fasteignasala og 
önnur samtök og einstaklinga sem 
bera hag okkar allra fyrir brjósti. 
Við erum þjóð sem vill fá að standa 
saman. Ekki leyfa sérhagsmunum 
í þjóðfélaginu að sundra okkur og 
rugla okkur.

Höfundur starfar við bókhald.

Að geta eða geta 
ekki borgað – 
það er spurningin 

HILDUR 
FINNSDÓTTIR

LAGER-
HREINSUN

afsláttur
MikillAðeins í

BYKO Breidd

NÝJAR VÖRUR!afgangar · útlitsgallað · síðustu eintök o.fl.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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FF RRRR
998 kr./kg. GGRRÍÍSASAHNHNAAKKKKASASNEIÐNEIÐARAR

998 kr./kg.

GGRRÍÍSASABÓGBÓGURUR
398 kr./kg.

1498 kr./kg. 

598 kr./kg.  1798 kr./kg.

AALLI NÝI NÝRREYKEYKTURTUR
HAMBORGARHRYGGUR

MEÐ BEINI:

1198 kr./kg.  

AALLI NÝI NÝRREYKEYKTURTUR
HAMBORGARHRYGGUR

ÚRBEINAÐUR:

1498 kr./kg. 

BBAAYONNEYONNEAA SSKINKKINKAA

898 kr./kg. 

TIL HAMINGJU 
MEÐ DAGINN

Íbúar í Reykjanesbæ og Grafarvogi
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R
.W.W.M var frumsýnd í gær við 
hátíðlega athöfn í Sambíóun-
um. Þegar viðtalið fór fram á 
Prikinu síðla dags á þriðju-
degi voru leikararnir ekki 
alveg vissir um hvenær frum-

sýningin væri og hvar. Það komst þó fljótlega 
á hreint. En víkjum okkur að myndinni, þar 
sem þrenningin leikur blóðþyrst mæðgin, er 
alltaf skemmtilegra fyrir leikara að bregða 
sér í hlutverk í þorpara? 
Guðrún: Ég myndi nú kannski ekki ganga svo 
langt að segja þau vera þorpara.
Stefán: Nei, þetta er bara venjuleg íslensk 
fjölskylda sem berst í bökkum.
Helgi: Og það hefur verið farið illa með 
hana.
Stefán: Já, og hún notar rauða litinn til að 
mála með og tjá reiði sína, svona eins og tíðk-
ast núna.
Helgi: Annars er það nú bara þannig með 
þorpara almennt að þeir ganga ekki út frá 
því sem vísu að þeir séu þorparar. Þannig er 
það líka með leikarann. Hann sér ekkert ill-
mennið í sinni persónu heldur stendur bara 
með sínum manni.
Stefán: Já, sjáðu bara útrásarvíkingana okkar. 
Það er kannski nærtækasta dæmið. Ég held að 
þeir hafi ekkert haldið að þeir væru að vinna 
einhver spellvirki. Þeir voru handvissir um 
að þeir væru að gera hið rétta í stöðunni. En 
auðvitað eru persónur sem eru svolítið öfga-
kenndar alltaf eftirminnilegri. Fólk man allt-
af eftir vondu gæjunum sem ógna með óttann 
að vopni.

Hvalstöðin hafði mikil áhrif
Í fyrstu kemur kannski kvikmyndin Deliver-
ance upp í hugann, með Burt Reynolds og 
Jon Voight í aðalhlutverkum þegar þið birtist 
á hvíta tjaldinu. Kröfðust þessi hlutverk mik-
ils undirbúnings eða voru persónurnar bara 
hristar fram úr erminni?  
Helgi: Nei, nei, við bjuggum saman í þrjá 
mánuði á afviknum stað.
Stefán: Nei, við hringdumst bara á í einhverj-
ar tvær vikur.
Guðrún: Af hverju ertu að eyðileggja þessa 
góðu sögu?
Stefán: Við fengum að heimsækja Hvalstöð-
ina, það var alveg ótrúlega gagnleg heim-
sókn, sjá þetta litla þorp sem er búið að 
halda í horfinu. Þetta var eins og að koma 
inn í draugaþorp. Maður fann samt alveg 
fyrir þessu iðandi lífi sem þarna var. Þessi 
heimsókn gerði mjög gott fyrir okkur, þetta 
átti að vera okkar fortíð, fjölskyldan í mynd-
inni er jú komin af miklu hvalveiðislekti. Svo 
gáfu tökurnar okkur alveg ótrúlega mikið. 
Það var stórkostleg kyrrð og fegurð að vera 
þarna úti á sjó og við blóðug upp fyrir haus 
með alls konar djöfulgang.
Helgi: Og svo leituðum við upplýsinga hjá 
hvalveiðimönnunum, hvernig þetta gekk 
fyrir sig þegar vertíðin var. Þá var bara veitt 
án afláts í þrjá til fimm mánuði. En auðvitað 
fylgdi þessu líka mikil einangrun.
Stefán: Það var bara útkall ef það sást hval-
ur, menn hentu öllu frá sér og fóru á hval-
veiðar.
Guðrún: Og mikill peningur í þessu. Fjöl-
skyldan sem við leikum virðist bara hafa 
búið um borð. En svo fellur fjölskyldufaðir-
inn frá og hann virðist hafa verið einráður 
um borð, hálfgerður einræðisherra.
Stefán: Við gáfum okkur það að hann hefði 
fyrirfarið sér og að þau væru að reyna að 
halda fjölskyldunni gangandi. En eitthvað 
virðist hafa farið úrskeiðis í uppeldinu því 
þau eru jú ekki alveg eins og fólk er flest.
Helgi: Ég meina, pabbinn var bara skipstjór-
inn á sínu skipi. Og það er bara einn skip-
stjóri. En þau hafa einhvern veginn ekki náð 
að fóta sig í tilverunni.
Stefán: Nei, þau eru að reyna taka þátt í þessu 
hvalaskoðunar-ævintýri, búa til minjagripi 
úr hvalbeinum og svona.
Helgi: En það gengur ekki alveg nógu vel hjá 
þeim.
Guðrún: Og því er öll þeirra eymd útlending-
um að kenna.
Stefán: Þannig að þau ákveða að taka reiði 
sína út á túristunum sem álpast þarna um 
borð til þeirra.

Kvikmyndaleikur er spretthlaup
Frá dauðum túristum yfir í aðeins listrænni 
pælingar. Leikararnir þrír eru allir reynslu-
boltar á sínu sviði, hafa leikið ótal mörg hlut-
verk á sviði og í kvikmyndum en hver skyldi 
vera munurinn á því að leika í bíómynd og í 
leikhúsi? Í hvaða stellingar setur maður sig á 
tökustað og svo baksviðs í leikhúsi? Og hvaða 
spennuhrollvekja situr fastast í ykkur?
Stefán: Mér hefur reyndar alltaf fundist 
gaman að leika í bíómynd. Og ég hef alltaf 
haft gaman af þessari gerð bíómynda. Svona 

spennuhrollvekjum þótt ég hafi gefist upp á 
þessum nýju, þær gera ekki neitt fyrir mig. 
Ég var alltaf hrifinn af Omen og The Exor-
cist. Þær náðu einhvern veginn til undirmeð-
vitundarinnar. Voru kannski ekkert hrylli-
legar heldur léku einhvern veginn á mann og 
tilfinningar manns.
Guðrún: Ég er reyndar miklu meira fyrir 
breskar sakamálamyndir. Ætli Don‘t Look 
Now með Donald Sutherland og Julie Christ-
ie standi ekki upp úr. Og Shining með Jack 
Nicholson.
Helgi: Ég er ekki mikið fyrir svona hryll-
ingsmyndir. Er meira fyrir sálfræðitrylla. 
Ég horfði reyndar á tvær eða þrjár myndir 
fyrir tökurnar á R.W.W.M. En mér hefur allt-
af fundist gaman að leika í kvikmyndum.
Stefán: Fyrir mína parta er leikur í kvik-
mynd og leikur í leikhúsi tvennt ólíkt. Kvik-
myndaleikur byggist mikið á því að bíða. Og 
taka sama atriðið upp aftur.
Guðrún: Og maður ræður engu um hvernig 
þetta lítur út á endanum. Það er hægt að láta 
þig koma illa út þótt þú hafir gert hlutina vel. 
Og það er hægt að láta þig koma vel út þótt 
þú hafir staðið þig illa.
Helgi: Í kvikmyndaleiknum þarf maður að 
hafa kveikt á öllum kösturum í einu, þetta er 
svona spretthlaup. Leikhús er meira svona 
langhlaup.
Stefán: Annars finnst mér skemmtilegt að 
svona kvikmynd skuli loks vera orðin að 
raunveruleika. Við Íslendingum eigum næg 
yrkisefni á þessu sviði, okkar þjóðararfur er 
mikið til í þessum dúr.
Guðrún: Mér finnst þetta mjög sniðugt 
hjá þeim, ég vona að túristarnir flykkist á 
þetta.
Stefán: Svo væri náttúrulega draumurinn 
ef það kæmi framhald, því í svona spennu-
hrollvekjum virðist enginn deyja heldur geta 
allir snúið aftur. Og því getur morðfjölskyld-
an alveg snúið aftur. Og svo er ekkert leiðin-

legt að drepa fólk, það er hægt að gera margt 
vitlausara.
Guðrún: Og svo er hægt að gera það á svo 
margan hátt.

Leiðinlega Ísland
Frá manndrápum fer viðtalið yfir í ögn alvar-
legri hluti. Hina margumræddu og víðfrægu 
kreppu. Hafið þið fundið fyrir miklum breyt-
ingum á íslensku þjóðlífi og ykkur sjálfum 
eftir að Geir bað guð að blessa Ísland?
Stefán: Fyrir mína parta, þá var þetta aðal-
lega hugarfarsbreyting. Maður tók þátt í þess-
ari búsáhaldabyltingu. Manni var bara ein-
faldlega nóg boðið, eiginlega ofboðið og það 
rak mann út á göturnar.
Guðrún: Enda ekkert skrýtið, það stemma 
engir reikningar.
Stefán: En ég tók ekkert þátt í þessu góðæri 
þannig séð, jú, kannski erlent lán fyrir bíla-
kaupum en ekkert alvarlegt. Svo tók ég bara 
ákvörðun fyrir nokkru að kúpla mig alveg 
út. Það er mikil streita sem fylgir þessu, að 
sökkva sér ofan í fjölmiðlana, bloggið og netið 
á hverjum degi. Maður athugar hvað er helst 
í fréttum en síðan ekki söguna meir. Kveik-
ir ekki einu sinni á sjónvarpinu Og það hefur 
verið alveg rosalegur léttir.
Guðrún: Ég er farin að fylgjast með fiskifrétt-
um. Og genginu. Eitthvað sem maður nennti 
aldrei að fylgjast með. Ég reyni að sjá hvar 
er að veiðast, hvað er veiðast, hvar loðnan sé. 
Vandinn er að þetta virðist engan endi ætla að 
taka. Og maður sér alltaf betur og betur hvað 
maður var vitlaus, við vorum ekki að spyrja 
þessara gagnrýnu spurninga. Og nú, þegar 
spilaborgin er hrunin, þýðir það víst lítið.
Stefán: Þetta er svona svipað og fjölskylda 
sem er með fíkil inni á heimilinu. Fjöl-
skyldufaðirinn var síðan kannski svo vitlaus 
að skrifa undir einhvern víxil og nú þurfum 
við bara öll að borga. Annars veit maður ekki 
neitt; hvort það eigi að skrifa undir Icesave-

samningana eða ekki? Hvað ætli myndi ger-
ast ef við gerðum það ekki? 
Helgi: Ég var náttúrlega úti þegar þetta gerð-
ist. Maður reyndi bara að fylgjast með þessu 
á netinu. Ég fann samt ekkert fyrir þessu 
í umhverfinu í Þýskalandi, kannski smá 
skens, hvort maður ætti fyrir reikningnum 
og eitthvað svoleiðis. Þjóðverjar eru almennt 
jákvæðir gagnvart Íslendingum og eru ekk-
ert að herma þetta upp á okkur. Hins vegar, 
hvað varðar viðskiptalífið, þá eiga Íslending-
ar ekkert inni þar. Ég hef heyrt um mjög fín 
viðskiptamódel sem hafa ekki fengið lán af 
því að það var Íslendingur um borð.  
Stefán: Ég held reyndar að þetta hafi verið 
nauðsynlegt fyrir þjóðina, við vorum orðin 
svo uppskrúfuð, nú er bara búið að skrúfa 
okkur aftur niður.
Helgi: Ég reyndar fékk þarna símtalið þegar 
við vorum í tökum.
Guðrún og Stefán: Alveg rétt, varð ekkert úr 
því?
Helgi: Mér var sem sagt boðið að fljúga frá 
London, í ellefu tíma til einhvers Asíuríkis, ég 
held Dubaí, og skemmta með hljómsveitinni 
fyrir einhverja auðjöfra. Allt borgað. Fékk 
símtalið í september frá umboðsmanni. En 
svo varð ekkert úr því. Eðlilega.
Stefán og Guðrún: Við urðum náttúrlega alveg 
græn af öfund, enda aldrei fengið neitt svona 
tilboð.
Helgi: Mér fannst reyndar alveg óskaplega 
leiðinlegt að koma heim í góðærinu, allir voru 
svo leiðinlegir og maður flúði bara upp í sveit. 
Ég finn mikinn mun, fólk er miklu afslapp-
aðra og er komið niður á jörðina.
Guðrún: Og það öskrar ekki jafnmikið á nótt-
inni niður í bæ, er minna á spítti.

Veiðum hvalinn
Og frá spíttneyslu reykvískra djammara og 
endalokum hennar er svo loks komið að vin-
sælu þrætuepli; hvort Íslendingar eigi að 
veiða hval eða ekki?
Helgi:  Ég las það reyndar í einhverjum fjöl-
miðlum að hvalveiðar hefðu ekki haft nein 
áhrif á ferðamannabransann hér á landi. 
Og þetta virðist ekki hafa haft nein áhrif á 
umræðuna um Ísland. Ég vil veiða hvalinn 
hóflega, eins og við höfum alltaf gert. Það er 
ekki eins og við séum með einhverjar verk-
smiðjuveiðar. Allavega verða Íslendingar 
ekki þjóðin sem útrýmir hvalnum.
Guðrún: Maður veit hreinlega ekki hverju 
maður á trúa. Hvort það verði ekki að veiða 
hvalinn til að hann borði ekki allan fiskinn í 
sjónum? Eða hvort hvalveiðar hafi mikil áhrif 
á ímynd Íslands út á við? Mér þykir reynd-
ar alveg jafnvænt um rjúpuna og hvalinn. Og 
ég skal viðurkenna það, hér og nú, að ég ber 
engar sérstakar taugar til hvalsins.
Stefán: Ég vil drepa hvalinn og líka eitthvað 
af þessum ferðamönnum sem koma hingað. 
Það er allt í lagi að skjóta einhvern einn eða 
tvo, það myndi varla sjást högg á vatni, þótt 
einn og einn dytti niður dauður.
Helgi: Þar verð ég reyndar að vera ósammála 
þér, ég vil helst friða túristana. 

Margt vitlausara en að drepa fólk
Helgi Björnsson fékk tilboð frá auðjöfri um að fljúga til Asíu og spila í partíi meðan á tökum R.W.W.M stóð. Stefán Jónsson og 
Guðrún Gísladóttir fengu aldrei slík gylliboð á meðan góðærið stóð sem hæst. Freyr Gígja Gunnarsson ræddi við leikarana um 
spennuhrollvekjur, hvalveiðar og friðaða ferðamenn.

BLÓÐÞYRST MÆÐGIN Helgi, Stefán og Guðrún í hlutverkum sínum í kvikmyndinni R.W.W.M þar sem þau 
taka reiði sína út á saklausum ferðamönnum. „Þau eru engir þorparar heldur bara fjölskylda sem berst í 
bökkum,“ segir Stefán.

HVALVEIÐAR HIÐ BESTA MÁL Stefán, Helgi og Guðrún 
eru sammála um að hvalveiðar séu hið besta mál, 
séu þær í hófi. Guðrún upplýsir reyndar að henni 
þyki alveg jafnvænt um rjúpuna og hvalinn. Stefán 
vill helst skjóta túristana líka en Helgi vill friða þá.
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NÓA KONFEKT 1.KG. 1998 KR.

698 kr./kg. 

NÓA

K.S FROSIÐ LAMBALÆRI
1078 kr./kg.

KF VILLIJURTAKRTT YDDAÐ
LAMBALÆRI 1398 kr./kg.

g

GULLAUGA Í LAUSU: VELDU SJÁLFUR 

129 kr./kg. 

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

20% 
afsláttur  

BÓÓNUSUS M
500ML 89 kr.

Í
498 kr . 

398 kr. 

MERKT VERÐ 269 KR. 
kr.215 kr.

1798 kr./kg. 

898 kr./kg. 

ALI FERSKUR HEILL KJÚKLINGUR
598 kr./kg. 

AAFF ÁSSLLÁÁTTTTÁÁÁ UUR

/17998 kk //k

FE
RSKUR HEILL KJÖRFUGL

479
KJÖRFUGL FERSKUR
HEILL KJÚKLINGUR

479 kr./kg.

LAM ASV Ð 269 kr./kg.
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Fréttaveitan Eyjan, þar sem Egill 
bloggar, býður lesendum upp á opinn 
aðgang til að skrifa ummæli við blogg 
og fréttir. Ummælin sem þar má lesa 
eru mismálefnaleg, flest hver skrifuð 
undir dulnefni. Oft má lesa þar 
svívirðingar í garð nafngreindra ein-
staklinga, ekki síst auðmanna, jafnvel 
hótanir um eignaspjöll. Guðmundur 
Magnússon, ritstjóri Eyjunnar, segir 
starfsmenn vefjarins vera á varðbergi 
gagnvart slíkum athugasemdum og 
þurrka þær út jafnóðum. 

„Það hefur fylgt Eyjunni frá upphafi 
að það sé hægt að gera athugasemdir 
við fréttir og blogg. Við höfum litið 
svo á að partur af netinu sé þessi 
gagnvirkni, þar sem lesendur geta 
skipst á skoðunum sín á milli og við 
þá sem skrifa fréttirnar. 

Skipulagið hefur verið þannig að 
hver einstakur bloggari er ábyrgur 
fyrir eigin bloggi og því hvernig hann 
hagar athugasemdum, sumir loka 
þeim aðrir stýra þeim. Starfsmenn 
Eyjunnar hafa eingöngu aðgang að 
athugasemdum í þeim efnisþáttum 
sem þeir annast.“ 

Skimað eftir óhróðri 
„Á Eyjunni er algjörlega opið 
athugasemdakerfi, fólk getur skrifað 
athugasemd án þess að gefa upp 
nafn. Kerfið hefur ekki getað komið í 
veg fyrir það að menn gefi upp röng 
netföng en hins vegar getum við rakið 
hvaðan ummæli koma eftir IP-tölum. 

Hér og erlendis eru farnar ýmsar 
leiðir til að passa upp á það að 
ekki séu ekki birt ótilhlýðileg eða 
óviðeigandi ummæli. Okkar stýrikerfi 
fer reglulega yfir athugasemdakerfið 

og þurrkar út 
ummæli sem eru 
óviðeigandi. Við 
getum líka lokað 
fyrir einstaka 
penna sem skrifa 
ítrekað dónalegar 
athugasemdir og 
höfum því miður 
þurft að loka á 
nokkuð stóran 
hóp. 

Starfsmenn fara yfir athugasemda-
kerfið á vöktum en gallinn er sá að 
það eru engar vaktir á nóttunni og 
þá slæðist stundum óhroði inn. Ég 
tel þó að okkur hafi tekist að hreinsa 
mikið af slíku efni af vefnum og bæta 
ummælakerfið nokkuð.“ 

Breytir athugasemdakerfinu
Að mati Guðmundar gengur það í 
bylgjum hversu fast menn kveða að 
orði í athugasemdakerfinu. „Það fer 
svolítið eftir því hvað er í fréttum. 
Ef það er mikil reiði í samfélag-
inu, til dæmis síðasta haust og í 
búsáhaldabyltingunni, finnst okkur 
við sjá þess merki í ummælakerf-
inu. Í sumar, þegar það var mikil 
reiði vegna Icesave og uppákomur 
tengdar auðmönnum, birtist það í 
mjög heiftarlegum skrifum hjá okkur, 
sumt var svo alvarlegt að við gripum 
til þess ráðs að loka á fólk. Hverjum 
þeim sem hótar líkamsmeiðingum 
eða eignatjóni er hent út af Eyjunni. 
Þeir sem nota óheflað og svívirðilegt 
orðbragð eru líka útilokaðir en það 
bætast alltaf við nýir og nýir.“ 

Guðmundur segir aldrei hafa 
komið til greina að loka ummæla-

kerfinu. Af og til ræðst hann hins 
vegar í sérstakt átak til að sporna við 
ósiðlegri umræðu í athugasemda-
kerfinu, til dæmis á undanförnum 
vikum þar sem lokað sé á þá ófor-
skömmuðustu. Þá standi til að gera 
breytingar á athugasemdakerfinu á 
næstu vikum. 

„Við erum að undirbúa að taka 
upp innskráningu þannig að enginn 
geti skrifað athugasemd án þess 
að skrá sig inn. En við gerum ekki 
athugasemdir þótt menn noti dul-
nefni. Það er alsiða. Við viljum í raun 
koma á sams konar ummælakerfi og 
er á stóru fréttavefjunum erlendis; 
þar skrifar fólk athugasemdir undir 
dulnefnum. Við erum ekki búin að 
útfæra það í smáatriðum hversu 
mikilla upplýsinga við óskum eftir. 
Við höfum engan áhuga að safna 
upplýsingum um notendur Eyjunn-
ar. Markmiðið er að hafa hér opinn 
málfund en reyna að tryggja að fólk 
sé ekki með ærumeiðandi ummæli 
og hótanir. Það verður ekki liðið.“  

Lútum landslögum um ábyrgð
En telur Guðmundur að sú staða 
gæti komið upp að hann eða útgef-
andi Eyjunnar yrðu gerðir ábyrgir fyrir 
nafnlausum ummælum á Eyjunni 
sem vörðuðu meiðyrðalöggjöf. 
„Það er kannski ekki okkar að svara 
því, það hefur ekki reynt á það. 
Við lútum landslögum um ábyrgð. 
Það liggur fyrir hverjir eru eigend-
ur, útgefendur og ritstjórar, það er 
ekkert leyndarmál. Ef það kemur upp 
eitthvað slíkt mál þá yrði það afgreitt 
fyrir dómstólum. En þetta er svolítið 
flókið mál og deilt um þetta.“  

Óhróðurinn kemur í bylgjum

Sú spurning hefur komið upp hver 
beri ábyrgð á nafnlausum ummælum 
á netinu sem varða við meiðyrðalög 
og hvaða úrræði þeir hafi sem telja 
sig hafa orðið fyrir nafnlausum æru-
meiðingum eða hótunum? Vilhjálmur 
H. Vilhjálmsson lögmaður bendir á 
að í almennum hegningarlögum sé 
ákvæði um svonefnd einkarefsimál 
ef ljóst er hver ber ábyrgðina. Ef það 
er ekki vitað er kominn grundvöllur 
til kæru til lögreglu, sem ber að rann-
saka málið. Finnist sá sem skrifaði 
ummælin ber saksóknara að höfða 
opinbert mál á hendur viðkomandi, 
telji hann ummælin ærumeiðandi. 

Huglægt mat
Hvað eru meiðyrði? Er hægt að höfða 
meiðyrðamál vegna þess sem kalla 
má almennar svívirðingar? „Þetta er 
alltaf huglægt mat,“ segir Vilhjálmur, 
„eða eins og Stuðmenn orðuðu það: 
„Það sem Bubba Morthens þykir gott 
og gilt þykir Hauki frænda helst til 
villt.“ Hér þarf að meta persónuna 
sem á í hlut hverju sinni og hvort 
tiltekin ummæli geti talist móðgun 
með tilliti til stöðu hennar. Það sem 
er borðleggjandi aðdróttun er þegar 
um ásakanir um refsiverða háttsemi 
er að ræða. Það á til dæmis við um 
landráð; ég myndi telja að það væri 
tvímælalaust aðdróttun um refsiverða 
háttsemi.“ 

Síðuhaldari gæti borið ábyrgð
En hver ber ábyrgðina þegar sá sem 
lætur hótun eða meiðyrði falla notar 

dulnefni. Lagarök 
hníga að því að 
skrifleg meiðyrði 
á netinu varði 
við prentlög. 
Vilhjálmur bendir 
á að samkvæmt 
þrettándu grein 
prentlaga ber 
hver sá sem birtir 
eða dreifir, eða á 
hlut að birtingu 

eða dreifingu annars rits, refsi- 
fébótaábyrgð samkvæmt almennum 
reglum laga. „Hérna má velta fyrir sér 
hvort ekki megi fella vefrit undir þetta 
ákvæði. Það hníga því lagaleg rök að 
því að ritstjórar eða ábyrgðarmenn 
vefsíðna þyrftu að svara til saka fyrir 
ærumeiðandi ummæli sem eru sett 
fram undir dulnefni.

Hér vandast hins vegar málið, 
að sögn Vilhjálms, því um leið og 
meiðyrði birtast á netinu telst brotið 
fullframið. Ef einhver setur til dæmis 
fram hótanir undir dulnefni á opið 
athugasemdakerfi fréttavefjar skiptir 
engu máli þótt síðuhaldari þurrki 
þau út nokkrum mínútum síðar. Væri 
hægt að sækja ábyrgðarmann síðu til 
saka í slíku tilfelli? 

„Ég held að það væri erfitt að ætla 
að fella skaðabóta- og refsiábyrgð 
á viðkomandi síðuhaldara í slíku 
dæmi, það væri beinlínis ósanngjörn 
niðurstaða. En þetta sýnir að það eru 
mörg óvissuatriði í þessu og netið er 
að miklu leyti ókortlagður heimur af 
hálfu löggjafans.“

Ókortlagður heimur 

Um skeið var 
hægt að skrifa 
ummæli við fréttir 
sem birtust á Vísi. 
Í árslok 2007 var 
hins vegar tekið 
fyrir það. Óskar 
Hrafn Þorvalds-
son, fréttastjóri 
Stöðvar 2 og Vísis, 
segist ekki hafa 
séð að athuga-

semdirnar þjónuðu tilgangi. „Þær 
bættu engu við fréttirnar og sköpuðu 
enga umræðu um þær. Þorrinn af 
þessu var svívirðingar í garð einhverra 

sem höfðu komið í sögu í fréttum. 
Svo var mikið af málfarsráðlegging-
um, sem við þiggjum með þökkum í 
tölvupósti til ritstjórnar, en eiga ekki 
heima í umræðu um fréttir. Þetta var 
einfaldlega orðið til vansa fyrir vefinn.“ 

Óskar Hrafn telur það óraunsæja 
hugmynd að hægt sé að bjóða upp á 
opna málefnalega umræðu á netinu 
ef fólk þurfi ekki að koma fram undir 
nafni og bera ábyrgð á orðum sínum. 
„Frá mínum bæjardyrum séð er 
þetta útópísk hugmynd. Þetta virtist 
aðallega laða að skrítnasta fólkið á 
Íslandi sem vildi skrifa furðulegar 
athugasemdir.“ 

Orðið til vansa fyrir vefinn 

BLOGGAÐ ÚR LAUNSÁTRI Það getur verið hægara sagt en gert að leita réttar síns verði maður fyrir nafnlausum meiðyrðum eða 
hótunum á netinu. 

VILHJÁLMUR 
VILHJÁLMSSON

GUÐMUNDUR 
MAGNÚSSON

ÓSKAR HRAFN 
ÞORVALDSSON

„Hvernig væri að [X] beitti sér fyrir frumvarpi 
sem gerði meiri faglegar kröfur til þeirra sem fá 
að sinna áfengis og vímuefnameðferð á Íslandi 
sem greidd er af íslensku skattfé?
Nei það er skemmtilegra að umgagnast austur 
evrópskar hórur og drekka bjór.“

„góði [...] grjóthaltu kjafti og hættu þessari 
væmni, fólk lifir ekki á trúnni, nema þú ætlir 

að metta alla þjóðina á 5 fiskum og 2 
brauðum eins og Jesú á að hafa gert,við 

sjáum ekki fram á neina þjóðarsátt 
með allt sama djöfulsins hyskið´við 

stjórnartaumana,lyfi byltingin, 
drepum frekar þetta lið þá fyrst 
fá útfararstjórarnir nóg að gera. 

það verða margir framámenn 
þjóðarinnar drepnir á árinu“

„[X] er mest viðbjóður sem Ísland hefur alið. 
Hann er einn af þeim sem er búinn að leggja 

allt í rúst á þessu landi, og nú á að græða 
á rústunum aftur. Hann er að gera það allra 
siðlausasta sem til er með þessu. [X] er mesti 
glæpamaður íslandssögunnar“

„fyrst að lögreglan vill ekki taka á þessum 
mönnum, þá kemur að því að við þurfum að 
gera það sjálf. Það er kominn tími til að hausar 
fari að fjúka“

„Mig hlakkar til að hýða kvikyndið á Austur-
velli þegar þar að kemur! Ég læt hann síðan 
í betrunarvinnu þar sem hann getur sýnt hve 
mikil landeyða, mannleysa og einskisnýtur 
þjóðfélagsþegn hann er. Snýkil eins og hann, á 
fólk að fara og handtaka borgaralegri hand-
töku, þjarma að honum þangað til að nothæfar 
upplýsingar koma upp úr honum. Jafnvel í bók-
staflegri merkingu að rekja úr honum garnirnar 
og þá meina ég garnirnar!! Þetta á að gera við 
alla útrásarvitleysinga!!“

„Voðalega gerir kókaínið menn aggressíva...“

„Viðbjóðslegur siðleysingi. Vonandi verður 
hann dæmdur sem og [...]  og fleiri auðrónar, 
sem sviku þjóð sína.“

„Hefði ekki verið nær að sálfræðingur eða 
geðlæknir hefði tekið þetta viðtal og byrjað á 
spurningunni: „Hvernig er hægt að koma svona 
mikilli siðblindu, græðgi og firringu í eina 
persónu?“

„HÉR ERU FLEIRRI ÓGEDSLEGIR MENN. [...] 
BORGARALEG HANTÖKUR Á THETTA LIDI EF 
EKKERT GERIST FLJÓTLEG Í THESSARI VITL-
EYSU.“

„Af hverju eru þessir menn ekki teknir úr 
umferð?? Þessir menn eru þjóðníðingar af 
verstu sort.“

➜ „ÞAÐ VERÐA MARGIR FRAMÁMENN ÞJÓÐARINNAR DREPNIR“ 

E
inn vinsælasti bloggari landsins, Egill Helgason, tilkynnti í 
vikunni að hann íhugaði að loka fyrir ummælakerfi á blogg-
síðu sinni á Eyjunni; oft hefði það gefið góða raun að leyfa 
athugasemdir en umræðan hefði orðið „staðnari, geldari og 
leiðinlegri“ með tímanum og hann þyrfti stundum að þurrka 
út athugasemdir sem innihéldu persónuníð, landráðabrigsl 

og hvatningar til ofbeldis.
Þetta sætir nokkrum tíðindum. Undanfarin misseri hefur Egill farið 

fyrir þeim sem verja skrif undir dulnefni á netinu og bent á að oft á 
tíðum hafi það leitt til frjórrar umræðu og sett mikilvæg mál í nýtt sam-
hengi. Á þessu hefur nú greinilega orðið breyting.

Fréttablaðið leitaði til háskólamanns, fréttamanna og lögmanna og 
þýfgaði þá um nokkur álitamál þessu tengt. 

Níð í skjóli nafnleyndar 
Nafnlausar athugasemdir setja æ sterkari svip á fréttir netmiðla og bloggsíður. Í mörgum tilfellum skáka menn í skjóli nafn-
leyndar og hella úr skálum reiði sinnar þar sem allt er látið flakka. Bergsteinn Sigurðsson rýndi í skúmaskot netsins. 
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Stóri vinningurinn:
Nöfn allra þátttakenda fara í pott og þann 30. október verður 

dregið um glæsilega vinninga. Fimm heppnir safnarar fara

í 100.000 kr. verslunarferð í Kringlunni.

*Á meðan birgðir endast.

F
í

t
o

n
/

S
Í

A
 

 
f

i
0

2
9

2
9

9

Sígild hönnun
Kanna og fimm áhöld

Skálasett

Rosti-kannan var hönnuð af Erik Lehmann 
árið 1970 í stíl við hina frægu Margrethe-

skál frá Rosti. Hér er hún með fimm 
fallegum eldhúsáhöldum.

Pyrex framleiðir gæða matarílát úr gleri. 
Þessar þrjár frábæru skálar þola bakaraofna, örbylgjuofna, 
uppþvottavélar og frost. Stærðir: 0,5 ltr., 1 ltr. og 2 ltr.

www.knorr.is

Svona gerir þú:
Safnaðu 10 strikamerkjum af KNORR 
vörum í söfnunarumslagið. Merktu þér 
umslagið, sendu eða komdu með það 
til Ásbjörns Ólafssonar ehf. og
tilgreindu hvora gjöfina þú velur*. 

Safnaðu Knorr
strikamerkjum!

ú:
KNORR
erktu þér 
með
g
lur*

Fyrir hvert innsent 

umslag gefur 

Ásbjörn Ólafsson ehf. 

eina matvöru til 

Mæðrastyrksnefndar.
u þér 
það

*.

Mæðras y

Þú færð söfnunar-umslagið sent heim eða í næsta 
stórmarkaði!

Veldu á milli tveggja gjafa
fyrir 10 Knorr strikamerki:

Strikamerkjaleikur Knorr gæti sent þig 
í 100.000 kr. verslunarferð í Kringlunni

Birgir Guðmunds-
son, lektor við 
Háskólann á 
Akureyri, segir 
að persónuníð í 
skjóli nafnleyndar 
sé óumflýjanlegur 
fylgifiskur opinnar 
umræðu á net-
inu. Hann hefur 
aftur á móti meiri 
áhyggjur af því að 
með því að opna 

fyrir athugasemdir við hefðbundin 
fréttaskrif á netinu séu mörkin á milli 
hefðbundinna frétta og einstaklings-
bundinna skoðana gerð óskýrari. 

„Það er greinilega eftirspurn eftir 
þessu; fólk vill fá meira en bara 
þessar fullunnu fréttir sem hafa farið 
í gegnum hreinsunareld blaðamanna, 
sem starfa eftir ákveðnum vinnu-
reglum. Á fréttavefjum sem heimila 
athugasemdir eru ummælin hins 
vegar skráð á svo til sama vettvangi 
og fréttin. Fyrir almenna lesendur fer 
því að verða sífellt erfiðara að gera 
greinarmun á raunverulegum upplýs-
ingum og „blaðrinu“; það er verið að 
flækja málin fyrir neytendur frekar en 
að auðvelda. Það er helsta hættan að 
mínu mati.“ 

Að mati Birgis verður hver miðill 
fyrir sig að ákveða hversu langt á að 
ganga í opna á athugasemdir. 

„Þetta er í grunninn ritstjórnarleg 
ákvörðun. Stundum þegar þetta 
heppnast vel getur þetta búið til 
frjóa umræðu en oftar en ekki verður 
þetta til þess að þæfa mál og gera 
þau óskýrari. Miðlarnir verða að meta 
það hvenær þeir eru komnir að þeirri 
línu að vera farnir að gengisfella eigin 
fréttir með því að hengja of mikið 
utan í þær.“ 

Óskýrari mörk frétta 
og blaðurs

Eitt af fáum dæmum á Íslandi, ef 
ekki það eina, um að einstaklingur 
hafi reynt að leita réttar síns eftir að 
hafa orðið fyrir nafnlausum hótun-
um og ærumeiðingum á netinu er 
hið svonefnda Lúkasarmál. 

Fyrir tveimur árum var Helgi Rafn 
Brynjarsson ranglega ásakaður um 
að murka lífið úr hundi á kvikindis-
legan hátt. Þegar fréttir spurðust út 
af málinu rigndi yfir hann svæsn um 
hótunum á netinu. Erlendur Þór 
Gunnarsson, lögmaður Helga 
Rafns, fór þá leið að kæra málið til 
lögreglu í júní 2007. „Málið velktist 
á milli lögreglunnar á Akureyri og 
Reykjavíkur, þar sem hvorugur aðili 
taldi það vera á sinni könnu. Að 
lokum endaði það hjá lögreglunni 

á Akureyri. Svo 
liðu mánuðir og 
ár; mig minnir 
að það hafi 
verið í byrjun 
árs 2009 sem 
við fengum bréf 
frá lögreglunni á 
Akureyri um að 
þeir hefðu ekki 
séð ástæðu til 
frekari rannsókn-
ar. Ég veit ekki 

hvort þeir hafi rannsakað málið yfir 
höfuð.“ 

Lögreglan brást ekki við 
Erlendur Þór segist telja skýrt kveðið 
á um það í lögum hvernig eigi að 

bregðast við tilfellum sem þessum. 
„En það er greinilega annar skiln-
ingur hjá lögreglunni á Akureyri. Við 
öfluðum okkur til dæmis upplýsinga 
um IP-tölur þeirra sem höfðu í 
hótunum við Helga Rafn og báðum 
um að kannað yrði hverjir væru á 
bak við þær. Lögreglan brást ekki 
við því.“ 

Þegar ljóst var að lögreglan ætlaði 
ekki að aðhafast frekar í málinu fór 
Erlendur í einkaréttarlegar aðgerðir 
fyrir hönd Helga Rafns. „Við fórum 
þá leið að bjóða sættir. Það hafa 
verið gerðar sættir við nokkra aðila 
en þeim sem ekki hefur náðst sátt 
við verður líklega stefnt á næstu 
vikum. Þeir eru líklega sjö til átta.“ 

Dýrt að höfða einkamál 
Erlendur Þór segir að ef marka megi 
þetta mál geti verið við ramman 
reip að draga ætli maður að leita 
réttar síns vegna nafnlausra hótana 
á netinu. „Það er mjög slæmt ef fólk 
sem verður fyrir grófu aðkasti og 
hótunum á netinu getur ekki treyst á 
aðstoð lögreglu. Þá er enginn annar 
kostur í stöðunni en að höfða einka-
mál, með tilheyrandi fjárútlátum. 
Það er möguleiki á að maður hljóti 
gjafsókn en það er ekki öruggt. 

Það er því líklegt að fæstir fari þá 
leið því miskabæturnar sem hafa 
verið dæmdar í sambærilegum 
málum eru yfirleitt á svipuðu róli 
eða lægri en kostnaðurinn við að 
höfða mál.“

Erfitt að leita réttar síns 

Um 20 þúsund 
notendur eru 
með bloggsíðu á 
bloggveitur mbl.
is. Þar stendur til 
boða að blogga 
um fréttir á mbl.is 
og þá hlekkur yfir 
frá fréttinni yfir á 
bloggfærsluna. 

Árni Matthías-
son,umsjónar-
maður bloggveitu 

Morgunblaðsins, segir almennu 
regluna vera þá að hver bloggari beri 
ábyrgð sinni síðu. „Hluti af því er að 
hann ákveður hverjum hann  leyfir að 
skrifa á síðuna og ber því samkvæmt 
skilmálum bloggsins líka ábyrgð á því 
sem þeir skrifa því hann leyfir þeim 
að gera. Ef við verðum varir við að 
einhver bloggfærsla eða athugasemd-
ir brjóti gegn skilmálum ,sem byggir 
meðal annars á 234. grein hegning-
arlaga, þá höfum við samband við 
viðkomandi og biðjum við hann að 
fjarlægja viðkomandi athugasemd. Ef 
hann neitar lokum við á hann.“ 

Reiða sig á lesendur 
Starfsmenn mbl.is hafa ekki tök á að 
fylgjast með öllum bloggsíðum innan 
þeirra vébanda en reiða sig á að 
árvakir lesendur láti vita af vafasöm-
um skrifum. Árni segir að komið hafi 
fyrir að síðum hafi verið lokað vegna 
gyðingahaturs og múslimahaturs. 
„Við höfum þurft að loka á menn 
fyrir að kalla nafngreinda einstaklinga 
geðveika og glæpamenn og neitað að 
taka ummælin út.“ 

Geðveikislegur en ekki geðveikur
Algengt er að sjá nafngreindum 
mönnum brigslað um landráð á 
bloggsíðum nú um mundir en land-
ráð  eru skýrt brot á hegningarlögum. 
Amast umsjónarmenn Mbl.is við því? 

„Nei.  Málið er að samkvæmt 
úrskurði dómstóla þurfa opinberar 
persónur að þola harðari ummæli en 
aðrir. Ef alþingismaður greiðir atkvæði 
með tilteknu frumvarpi og þú kallar 
hann landráðamann á blogginu þínu 
myndum við ekki gera athugasemdir 
við það. 

Ef þú myndir kalla einhvern 
geðveikislegan myndum við heldur 
ekki bregðast við því. En ef þú myndir 
kalla einhvern geðveikan þá færirðu 
yfir strikið og við myndum taka í 
taumana.“ 

Ábyrgðin hjá bloggurnum  

BIRGIR 
GUÐMUNDSSON

ÁRNI 
MATTHÍASSON

ERLENDUR ÞÓR 
GUNNARSSON
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Þ
ótt Ýmir vilji helst tala 
um mikilvægi mennta-
kerfisins og mögu-
leika hátækniiðnaðar á 
Íslandi en hafa sjálfan 
sig í bakgrunni í við-

talinu, kemst hann ekki upp með 
það. Ferill hans er það sérstæður. 
Umbeðinn byrjar hann því að lýsa 
skólagöngunni sem hófst í Ísaks-
skóla. Þar kveðst hann hafa verið 
svo heppinn að vera hjá Herdísi 
Egilsdóttur fyrstu árin. „Eftir það 
hljóp ég yfir bekk og fór í Laug-
arnesskóla þar sem ég var í þrjú 
ár. Þaðan lá leiðin í Laugalækjar-
skóla og eftir það til Danmerkur í 
heimavistarskóla einn vetur. Þar 
átti námið að byggjast að mestu 
upp á vinnu í gegnum tölvur en 
því miður var það ekki reyndin. Ég 
kláraði samt skólaárið og datt inn í 
menntaskóla þegar ég kom til baka, 
þá 14 ára.“

Tölvurnar heilluðu sem sagt 
snemma enda kveðst Ýmir hafa 
stundað forritun heima hjá sér frá 
því hann komst í tölvu átta ára, auk 
þess að læra á píanó og syngja í kór, 
sinna tónsmíðum, stunda badmin-
toni og heimspeki. „Það hefur allt-
af átt vel við mig að hafa nóg fyrir 
stafni,“ viðurkennir hann. 

Í Menntaskólann við Hamrahlíð 
fór Ýmir á alþjóðlega IB-námsbraut 
þar sem allt er kennt á ensku. „IB-
námið er þriggja ára nám en ég tók 
það á fjórum árum svo ég gæti tekið 
slatta af MH-aukakúrsum. Ég held 

ég hafi verið með eina flóknustu 
stundaskrá skólans. Mér fannst 
gaman í MH, þar var svo mikið í 
gangi og ég naut þess að taka þátt 
í leiklist, dansi og félagsstarfi og 
taka aukafög á borð við rússnesku 
og myndmennt. – Já, þetta var 
stuð,“ bætir hann við þegar hann 
heyrir undrunartón blaðamanns. 

Eins og menntaskóla- og píanó-
námið væri ekki nóg þá byrjaði 
Ýmir líka fimmtán ára að vinna 
hjá Tali sem kerfisstjóri, ásamt 
félaga sínum. „Við forrituðum m.a. 
póstkerfi fyrir þúsundir notenda og 
lærði frekar margt af því,“ rifjar 
hann upp. 

Átján ára varð Ýmir stúdent frá 
MH og kveðst í fyrstu hafa átt í 
smá vandræðum með að velja sér 
háskólafög því áhuginn lá víða, 
meðal annars í líffræði og sál-
fræði. Stærðfræði varð þó ofan á. 
„Ég vissi að stærðfræðinámið væri 
krefjandi en jafnframt góður und-
irbúningur fyrir tölvunarfræð-
ina sem ég hafði tekið stefnu á. Ég 
var á fullu í píanónáminu, kenndi 
dæmatíma í Háskólanum og byrjaði 
svo í flugi á 2. ári háskólans. Það 
var frekar mikið að gera undir lok 
síðasta ársins því ég útskrifaðist úr 
HÍ, brautskráðist úr píanónáminu 
og tók einkaflugmannsprófið, allt 
á sama tíma. Svo var ég að byrja í 
doktorsnámi og þurfti að velja mér 
skóla vestanhafs.“

Mundi aldrei endast í lögfræði
Það er greinilega aldrei dauður 
tími hjá þessum dreng. Skyldi hann 
nokkurn tíma njóta þess að slappa 
bara af? „Jú, jú, ég geri það,“ svar-
ar hann hlæjandi, „en nýt þess að 
hafa mikið að gera og fara út um 
víðan völl. Ætli menn kalli þetta 
ekki ofvirkni með athyglisbresti í 
dag? Ég hef að minnsta kosti enga 
einbeitingu í að lesa meira en 8-10 
síður í einu og því með skammar-

lega fátæklegan lista bóka sem ég 
hef lesið. Það útskýrir kannski af 
hverju ég fór í stærðfræði, þar er 
hver blaðsíða meira en nóg til að 
pæla í. Ég mundi aldrei endast í 
lögfræði, enskum bókmenntum 
eða einhverju slíku. Mig grunar að 
þetta sé líka ástæða þess að ég fór 
í tölvurnar, því þær gefa svar eig-
inlega um leið og maður stimplar 
eitthvað inn. Sama með píanóið. Að 
skrifa doktorsritgerð var því ekki 
heimsins mesta skemmtun en þetta 
hafðist.“

Ýmir kveðst hafa sótt um bæði í 
stærðfræði og tölvunarfræði fyrir 
doktorsnám. „Ég vissi ekki alveg 
hvort heillaði meira. Ég hafði mjög 
gaman af stærðfræðinni í HÍ en 
ákvað að fara í tölvunarfræði í 
Cornell til að halda starfsmöguleik-
um opnum og geta þá tekið stefn-
una á kennslu, rannsóknarsetur 
hjá fyrirtækjum eða að stofna fyr-
irtæki.“

Hálf óttasleginn yfir að skilja 
ekki svarið stynur blaðamaður 
upp spurningunni: Hvernig fag er 
tölvunarfræði? „Tölva er tölvunar-
fræðingi það sem stjörnukíkir er 
stjörnufræðingi. Hún snýst mikið 
um stærðfræði, hvað sé hægt að 
reikna út og hvað sé hægt að gera 
sjálfvirkt,“ svarar Ýmir og nefnir 
dæmi. „Eitt af því flotta sem fólk 
þekkir og hefur komið út úr tölv-
unarfræði eru leitarvélar á borð 
við Google. Það, hvernig hægt er 
að safna upplýsingum heimsins og 

svara leitarfyrirspurnum á auga-
bragði, eru spurningar sem tölv-
unarfræðingar hafa svarað. Þetta 
fag býður upp á óteljandi mögu-
leika enda er mikil áhersla á raf-
ræn samskipti í dag og aðgang að 
upplýsingum.“  

Þess má geta að Ýmir starfaði 
hjá Yahoo í fyrrasumar og þó svo 
hann hafi lagt sig allan fram í námi 
og starfi vestra þá leyfði hann sér 
líka að njóta lífsins, dansa og ferð-
ast. „Já, ég datt inn í dansliðið í 
skólanum þar sem áhersla var lögð 
á samkvæmisdansa, tangó, samba, 
vals og allan pakkann – mjög svo 
skemmtilegt,“ segir hann og kveðst 
líka hafa ferðast dálítið um heim-
inn með vinum sínum. „Í stað-
inn fyrir að koma þeim mun oftar 
heim á foldina fögru þá hef ég ferð-
ast heilmikið, t.d um eyðimörkina í 
Utah, í þjóðgörðum Flórída, Kali-
forníu og Wyoming. Ég var í Afr-
íku í mánuð og heimsótti Botsv-
ana, Keníu og Úganda og svo hef 
ég komið til Chile og Ekvador, sá 
meðal annars hinn kynngimagnaða 
Amasonfrumskóg.“ 

„Ýmir, ertu viss um að þú sért 
ekki nema 25 ára?“ er það næsta 
sem blaðamaður spyr.

„Já, já, maður reynir bara að 
nota tímann vel. Það er huglægt 
mat hvers og eins hvað séu afköst 
og hvað ekki. Það sem mér finnst 
skipta mestu máli er bara að hafa 
gaman af hlutunum. Vera forvitinn 
um allt og setja sér háleit markmið 
án þess að mynda of háar vænting-
ar. Ég held að það sé aðallega það 
sem ég hef gert – að viðhalda þess-
ari barnslegu forvitni. Það er auð-
velt að koma ýmsu í verk ef maður 
er áhugasamur og nýtur þess sem 
maður gerir.“

Fullt af hugmyndum í ofninum
Fram undan hjá Ými nú er svo-
nefnd „post-doc“-staða á rann-

sóknarsetri IBM erlendis en sér 
hann fyrir sér að fá starf á Íslandi 
í framtíðinni? 

„Ég hef ekki leitað eftir því, en 
það má vel vera. Mér finnst ég vera 
enn í námi og þetta nýja starf hjá 
IBM sé liður í því. Ef ég kem til 
Íslands að vinna þá verður það 
eflaust við háskóla eða að ég stofni 
eigið fyrirtæki. Mér finnst seinni 
kosturinn mjög spennandi og er 
með fullt af hugmyndum í ofnin-
um. Hver veit nema ég kýli á þær 
einhvern tíma.“

Í lokin sendir Ýmir þau skilaboð 
til ungs fólk að setja sér metnaðar-
full áform í einhverju sem það elsk-
ar að gera og telur áframhaldandi 
menntun oft frábæra leið til þess. 
Hann segir íslenska menntakerfið 
gott og bendir á árangur margra 
íslenskra námsmanna erlendis 
til vitnis um það. Við stjórnmála-
menn og aðra áhrifamenn í sam-
félaginu segir hann: „Ég tel bestu 
leiðina út úr kreppunni að mennta 
fólk. Nú í niðurskurði verður að 
hugsa minnst tíu ár fram í tím-
ann og sjá að mestur virðisauki í 

framtíðinni mun koma í gegnum 
íslenska menntakerfið. Við Íslend-
ingar þurfum verðmætasköpun í 
margvíslegum atvinnugreinum, 
og ættum auðvelt með að verða 

þekkingarþjóðfélag í fararbroddi í 
hátækni- og upplýsingaiðnaði með 
tilheyrandi arðbærum störfum. 
Þekking er eina auðlindin sem vex 
því meira sem ausið er af henni.“

Að viðhalda barnslegri forvitni
Hvernig fara menn að því að ljúka doktorsprófi 25 ára auk þess að sinna áhugamálum eins og píanóleik, flugi, dansi og ferðalög-
um? Ýmir Vigfússon, nýbakaður doktor í tölvunarfræðum við Cornell-háskóla, lýsti því í símtali við Gunnþóru Gunnarsdóttur. 

NÝÚTSKRIFAÐUR ÚR CORNWELL  „Það er svo auðvelt að koma miklu í verk ef maður er áhugasamur og finnst kúl það sem maður 
er að gera,“ segir Ýmir. MYNDIR/ÚR EINKASAFNI

MEÐ FJÖLSKYLDUNNI Ýmir með foreldrunum, Sigurlaugu Hauksdóttur og Vigfúsi 
Svavarssyni, og systrunum Röskvu og Emblu.

Ýmir stundaði forritun heima 
hjá sér frá því hann komst í tölvu 
átta ára, auk þess að læra á píanó 

og syngja í kór, sinna tónsmíðum, stunda bad-
minton og heimspeki. „Það hefur alltaf átt vel 
við mig að hafa nóg fyrir stafni,“ viðurkennir 
hann.
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anshátíðin í Reykja-
vík hófst á fimmtu-
dagskvöld – í Hafn-
arfirði. Í leikhúsinu 
þar sem Hermóð-
ur og Háðvör reka 

í samstarfi við Hafnarfjarðarbæ 
og Menntamálaráðuneytið skaut 
skjólshúsi yfir hátíðina. Á dagskrá 
danshátíðar í ár eru tólf verk, öll 
eftir íslenska höfunda. Verkin sýna 
grósku í dansgeiranum, ný nöfn 
eru að koma fram með verk sín og 
eldri kynslóð íslenskra danshöfunda 
hefur dregið sig til hlés í ár. Ólöf 
segir að þegar fjárstuðningur við 
hátíðina hafi skroppið saman hafi 
danshöfundar staðið frammi fyrir 
erfiðum kostum. Þeir hafi afráðið að 
halda hátíðina og sameinast í styrk 
til að koma henni á koppinn frekar 
en að gefast upp.

Mikils vísir
Danshreyfingin á Íslandi bygg-
ir á nær aldar gömlum merg. Hún 
hófst með litlum stökum dönsum 
og þegar utan fóru konur til náms 
í klassískum skólum Evrópu tók 
að fjölga áhugadönsurum og þeir 
fóru að koma fram, bæði með stak-
ar sýningar og í sviðsverkum af 
öðru tagi. Félag íslenskra listdans-
ara var stofnað 1947 af hópi kvenna 
sem voru skólaðar fyrst hér heima 
en síðar í nokkrum helstu skólum 
Evrópu og Ameríku. Félagið átti 
beina aðkomu að stofnun Listdans-
skóla Þjóðleikhússins 1951 og flest-
ir stofnendur félagsins komu næstu 
áratugi að rekstri einkaskóla sem 
kepptu við leikhússkólann. Þegar 
Íslenski dansflokkurinn var stofn-
aður 1973 fengu íslenskir dansarar 
í fyrsta sinn tækifæri til atvinnu-
mennsku hér á landi. Nú eru starf-
andi níu dansskólar í landinu sem 
sinna menntun í mörgum afbrigð-
um af klassíska dansinum eins og 

hann hefur þróast í hartnær hundr-
að ár. Og með auknum fjölda mennt-
aðra dansara hér heima fjölgar þeim 
sem sækja stuttan starfsferil erlend-
is, rétt eins og þekktustu nöfnin í 
íslenskri danssögu hafa gert: Helgi 
Tómasson hefur þar náð lengst.

Merkilegur ferill
„Þegar ég lít á áratuga feril minn 
í leikhúsi,“ segir John Ashford, „þá 
blasir ein staðreynd við: Leikar-
inn á eftir nám sitt fjörutíu ár fram 
undan í starfi, dansarinn er heppinn 
ef hann nær fimmtán árum, flest-
ir bara tíu árum, margir skemmri 
ferli. Á fyrstu þremur árunum reyn-
ir á hvort einstaklingurinn hafi eitt-
hvað fram að færa. Þá er sköpunar-
þörfin áköfust, viljinn til að búa til 
eitthvað nýtt mestur og líkamleg 
geta í mestum blóma. Þess vegna 
hef ég á áhuga á grasrótinni í dansi 
Evrópu.“

John er kominn hingað í þriðja 
sinn. Hann er Breti, Lundúnabúi og 
á að baki merkilegan feril í bresku 
leikhúsi. Hann var fyrsti skríb-
ent Time Out og síðan ráðinn til að 
stýra Leikhúsinu uppi, tilraunasviði 
Royal Court-leikhússins við Sloane-
-torg í London á þeim tíma sem höf-
undar á borð við Sam Shepard og 
Caryl Churchill tóku að birta verk 
sín. Hann átti sinn þátt í að koma 
fyrstu sviðsetningu af  Rocky Hor-
ror á svið. Þaðan lá leið hans á ICA 
sem hann opnaði fyrir blöndu nýlist-
ar, rokkbanda og tilrauna. Hann tók 
við stjórn The Place-leikhússins í 
London 1987 og gerði staðinn eft-
irsóttan fyrir danshópa víða að úr 
Evrópu.

VHS-spólan vinnur lönd
„Í starfi sem leikhússtjóri hafði 
ég ama af því að í horni skrifstofu 
minnar hrúgaðist upp haugur af 
leikritum sem ég hafði ekki tíma til 

að lesa. Þegar ég opnaði Place fyrir 
erlendum sjálfstæðum breyttist 
pappíshaugurinn í stakka af mynd-
bandsspólum. Til mín bárust upp-
tökur af dansverkum allstaðar að,“ 
Myndbandið gerbreytti aðstæðum 
dansins. Kvikmyndin hafði aldrei 
náð sterkri stöðu til skráningar á 
dansi, Vinnslumátinn var dýr, en 
með ódýrum myndbandsvélum var 
komið tæki til að skrá þreifingar 
í sköpun dansa, og verkfæri til að 
skrá þá sem fyrir þann tíma var 
afar tímafrekt starf. Raunar flutt-
ist danshefðin fram mann af manni 
með eldri leið, menn lærðu dansana 
utan að og kenndu næsta manni. Nú 
var komið fram tæki til að festa 
dansinn í mynd.

„Eighties“-stöff
Það er fróðlegt að spyrjast fyrir 
um uppruna sjálfstæðra dans-
hópa á þessum tíma. John segir 
að í leikhúsinu hafi sjálfstæðir 
hópar sprottið upp í Evrópu á sjö-
unda áratugnum, margir með pólit-
ískt erindi: „Þeir litu ekki til dans-
ins. Hann var viðfangsefni stóru 
flokkanna í borgum Evrópu. Þetta 
er raunar mjög merkileg spurn-
ing sem ég hef oft velt fyrir mér. Á 
níunda áratugnum fór styrkjakerfið 
að þróast og sjálfstæðir leikflokkar 
höfðu rutt brautina svo þegar sjálf-
stæðir danshópar fóru að myndast 
voru dyrnar opnar. Grunnurinn 
lá í skólunum sem menntuðu nýja 
starfskrafta sem voru hvattir til 
sköpunar og þegar þetta fólk kom 
úr skólum var samkeppnin um stöð-
ur í stóru flokkunum hörð. Atvinnu-
tækifærin voru fá og sumir höfðu 
jafnvel ekki áhuga á þeim. Nýir 
flokkar urðu til um dans sem mátti 
flytja miklu víðar en á sviðum leik-
húsanna. Allt í einu voru komnir 
upp flokkar á undarlegum stöðum 
eins og í Flandraralandi.“ 

Aerowaves verður til
Myndbandabúnkinn hækkaði: „ Til 
að vinna mér valið auðveldar kom 
ég mér upp tengineti um alla Evr-
ópu, fólki sem ég treysti. Þegar ég 
var komin með tíu verk á böndum 
frá einhverjum landsvæði í Evrópu 
tók ég upp símann og hringdi í teng-
iliðinn sem nefndi mér þá Þrjá dans-
höfunda sem voru áhugaverðastir.“ 
Nú eru þeir tenglar orðnir þrjátíu. 
Tenglanetið er komið með nafn, 
Aerowaves. Þeir hópar sem kom-
ast að í verkefninu eiga sér von um 
að sýna verk sín vítt og breitt um 
Evrópu, Einn sýningarstaður kveik-
ir á öðrum. Erna Ómarsdóttir naut 
góðs af þessu verkefni, og Steinunn 
Ketilsdóttir hefur farið víða á þess 
vegum. 

Unnið mikið fyrir lítið
John vill ítreka eitt: „Tenglanet-
ið mitt felur ekki í sér neina fjár-
hagslega umbun, menn sinna því 
með öðrum störfum. Netið hefur 
gengið upp vegna þess að það hefur 
ekki fengið neinn beinan stuðning. 
það er rekið fyrir áhugann.“ Hann 
tekur dýpra í árinni: „Sjálfstæða 
danshreyfingin í Evrópu sinnir ekki 
sköpun sinni í von um fjárhagsleg-
an ávinning: flestir dansarar sem 
vinna í þessum geira danslistar Evr-
ópu hafa önnur störf. Kerfið bygg-
ist á því að kostnaður er greiddur og 
laun fyrir sýningar eru minni hátt-
ar. Ykkar fólk á erfiðara en aðrir. 
Danshópur í Slóveníu getur keyrt í 
nokkrar klukkustundir og er í færi 
við nokkrar borgir sem eru ákjósan-
legir sýningarstaðir. Þið þurfið að 
fara lengri leið.“

Aðstaða heima og heiman
Ólöf minnir þá á tilvist Thalíu, 
styrktarsjóðs sem komið var á fót 
fyrir fáum misserum til að aðstoða 
sýningarhópa sviðslista til að kom-

ast yfir hafið. Thalía hefur þegar 
fleytt mörgum yfir hafið, erfiðasta 
hjallann á leið á nýja sýningarstaði 
á meginlandinu. Þegar sjálfstæðir 
danshópar stóðu fyrir dansdegin-
um í fyrra til að ítreka kröfu sína 
um nauðsyn þess að reisa dans-
hús í Reykjavík var á það minnt að 
íslenskir höfundar væru að sýna 
nær tug nýrra verka í þann mund á 
meginlandi Evrópu. Er það tímanna 
tákn að Reykjavik Dance Festival er 
komið til Hafnarfjarðar og hvorki 
Þjóðleikhúsið sem hefur lagalega 
skyldu til að styrkja dansinn né 
Íslenski dansflokkurinn eru beinir 
þátttakendur í hátíðinni?

Hvað höfum við fram að færa?
Tólf ný verk – tólf höfunda eru á 
dagskrá hátíðarinnar. Dagskráin er 
þétt bæði í dag og á morgun. Hún er 
aðgengileg á vef: www.dancefesti-
val.is. John verður þar til að sjá 
hvað er að gerast hér. Máski rekur 
íslensk sprek á fjörur dansáhuga-
manna í Evrópu fyrir vikið. 

John hefur nú látið af störfum 
hjá The Place. Hann segir unga 
upprennandi listamenn í dansheimi 
Evrópu þurfa á óskiptum kröftum 
sínum að halda. „Það eru bara fjög-
ur lönd í Evrópu þar sem listdans-
arar geta lifað af list sinni. Hinir 
verða því að eiga möguleika til að 
koma list sinni á framfæri á stærra 
svæði, einkum þar sem nútíma-
dansinn er ekki við allra hæfi.“ Ólöf 
tekur undir: „Sú vinna sem fer í að 
búa til verk, æfa það og sýna hér í 
örfá skipti er til lítils ef við eigum 
ekki von um að geta farið víðar 
og sýnt oftar fyrir nýja áhorfend-
ur sem er mjög spennandi fundur. 
Því er aðgangur okkar að þessu neti 
mikilvæg.“ Svo er bara að sjá hvort 
verkin sem sýnd eru þessa fjóra 
daga búa yfir svo miklu lífsmagni 
að þau komist á svið Evrópu.

Umbun dansarans og erfiði
Danshátíðin í Reykjavík – Reykjavík Dance Festival – hófst í Hafnarfirði á fimmtudagskvöldið. Þetta er í fimmta sinn sem dans-
höfundar og samstarfsmenn þeirra efna til hátíðar af þessu tagi. Í ár fer hún fram í stíl fjárskorts og er gestum boðið upp á fjölda 
sýninga og viðburða. Aðgangur er ókeypis en gestum gefst kostur á að gjalda fyrir eins og hverjum sýnist og efni leyfa. Páll Bald-
vin Baldvinsson hitti Ólöfu Ingólfsdóttur danshöfund og einn erlendan gest hátíðarinnar, John Ashford, að máli en hann hefur 
víða yfirsýn yfir sjálfstæða dansinn í Evrópu fyrr og síðar.

JOHN ASHFORD OG ÓLÖF INGÓLFSDÓTTIR 
Aerowaves-prógrammið tryggir mörgum 
danshópum aðgang að sýningarstöðum 
víða um álfuna.
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Það er alveg greinilegt á aðsókninni hjá okkur að 
fólk hugsar vel um heilsuna sína á tímum eins og 
þessum. Fólk kannski dregur úr annarri neyslu en 
það lætur líkamsræktina ekki sitja á hakanum,“ 
segir Sunneva Sigurðardóttir, markaðsstjóri World 
Class. „Það sem hefur verið að slá í gegn hjá 
okkur er hot yoga. Það er stundað í upphituðum 
sal og gengið úr skugga um að hita- og rakastig 
sé sem ákjósanlegast. Fólk kemur sveitt og ánægt 
út úr þeim tímum. Það er engin spurning. Cross 
Fit hefur líka náð nýjum hæðum, enda um mjög 
krefjandi og skemmtilegar æfingar að ræða. 

Svo erum við með ýmsar aðrar nýjungar sem 
viðskiptavinir okkar hafa tekið mjög vel í, eins og 
meðgöngujóga, sjálfsvarnarnámskeið fyrir ungl-
ingsstúlkur og Michael Jackson-dansa.“ 

Sunneva segir aðsóknina hafa aukist í World 
Class í haust. Ekki síst veki athygli að þeir sem 
eigi kort nýta það betur en áður. Nú bjóðist fólki 
líka að kaupa sér kort með styttri binditíma en 
áður, eða tvo mánuði, og skólafólk fái tuttugu 
prósenta afslátt. Þær breytingar hafi mælst vel 
fyrir og enn aukið á breidd hópsins sem æfi hjá 
World Class. 

Aukin meðvitund um heilsuna

Það er tími til kominn fyrir íslenska stráka og 
menn að vaxa úr grasi og verða dálítið 
karlmannlegri. Fyrsta skrefið í þá áttina 
er að hætta að ganga í niðurmjóum 
buxum og stuttermabol. Það er ekki 
málið lengur, segir stílistinn Anna 
Clausen sem fylgist vel með því 
sem er að gerast í heimi tískunnar 
en hún er eigandi tískuvöruversl-
unarinnar Belleville á Laugavegin-
um. Skorti stráka og menn hug-
myndir að bættu útliti gætu þeir 
til dæmis litið til hönnuðanna Raf 
Simons og Bernhard Wilhelm.

Þegar kemur að konum segir 
Anna að snið sem sýni lín-
urnar verði allsráðandi 
í haust. Þröngt mitti 
og stórar axlir verði 
áberandi, innblás-
ið af „new look“ 
sjötta áratugarins 
og níunda ára-
tugnum. Vert sé 
að fylgjast með 
því sem hönn-
uðirnir Balmain, 
Balenciaga og 
Givenchy hafi 
látið frá sér að 
undanförnu 
en ekki síðra 
að leggjast 

yfir gömul myndaalbúm frá foreldrum sínum, 
ömmum og öfum og finna hugmyndir 

þar. Þá segir Anna klassíska hönnun 
í gæðaefnum málið í dag, hvort 

sem litið sé til karla eða kvenna. 
„Þegar þröngt er um fjárhaginn er 
gott að hafa í huga að kaupa sér 
frekar fáar en góðar flíkur sem 
endast. Svo er gott að hafa í 
huga að kaupa sér frekar frábæra 
fylgihluti, eins og sokka, hanska, 
gamla og sígilda skartgripi eða 
jafnvel bara nýjan rauðan varalit 

til að fríska upp á útlitið.“

Innblástur frá gömlum ljósmyndum

„Þessa dagana er mjög mikið að gera hjá 
okkur, svo einkennilega sem það kann að 
hljóma. Það er eins og maður hafi dottið inn 
í tímavél, aftur til ársins 2006 eða 2007. Við 
ákváðum að setja á aukaferð til Tyrklands 
og það seldist upp á einum degi, svo við 
skelltum á annarri ferð og erum langt komin 
með að fylla í hana líka. Þetta kom okkur 
skemmtilega á óvart,“ segir Bjarni Ingólfsson, 
markaðsstjóri Heimsferða. Um pakkaferðir 
er að ræða þar sem allt er innifalið; gisting, 
matur og drykkur. „Þetta eru sértilboð þar 
sem fólk er að gera mjög góð kaup. Og þegar 
allt er innifalið er kostnaðurinn fyrirsjáanleg-
ur, sem fólk sækir í í dag.“ 

Heimsferðir hafa verið með minna fram-
boð af borgarferðum nú en síðustu ár. „En 
það er líka kippur í borgarferðunum núna,“ 
segir Bjarni. „Það gengur sérstaklega vel að 
selja til Prag og Búdapest. Ungverjarnir eru 
nú frændur okkar í kreppunni og þar er mjög 
hagstætt að vera, jafnvel fyrir okkur. Í þessum 
löndum eru gjaldmiðlarnir ekki eins óhag-
stæðir gagnvart krónunni og evran. Fólk gælir 
kannski við það að geta verslað þar og lifað 
sómasamlega, án þess að þurfa að láta sér 
líða verulega illa yfir því.“

Óvænt aukin sókn í sólarferðir

„Mín tilfinning er að allar línur séu 
að mýkjast. Fólk vill fara í meiri 
þægindi og umhverfið er ekki 
eins mínímalískt og stílhreint,“ 
segir Hallgrímur Friðgeirsson, 
innanhússarkitekt og formaður 
Félags húsgagna- og innan-
hússarkitekta. „Nú vill fólk hafa 
meiri hlýju heima hjá sér en 
áður, mjúk húsgögn og meira út 
í jarðlitina. Tekk-húsgögnin hafa 
verið sterk og verða það áfram.“ 

Hann segir marga leita til 
innanhússarkitekta í dag, þó að 
vissulega hafi dregið saman hjá 
þeim. „Það er sterkari leikur að 
leita til fagaðila en að eyða 
peningum í eitthvað sem 
á endanum passar ekki. 
Margir vita að þeir fá 
þannig meira fyrir 
peningana sína.“

Hann segir 
verkefni innan-
hússarkitekta hafa 
breyst. „Nú er 
fólk oft að 

fara út í smærri hluti en áður. Í staðinn 
fyrir að taka fyrir heilt hús eru kannski 

afmörkuð rými tekin fyrir. Fólk er 
orðið sparsamara og passasamara. 
En á sama tíma veit fólk mun meira 
um innanhússarkitektúr í dag en 
það vissi áður. Innanhússarkitekt-
inn vinnur því með fólkinu í því að 
finna sinn stíl, í stað þess að reyna 
að búa til stílinn fyrir það.“ 

Línurnar mýkjast

Meiri umsvif hafa verið á fasteignamarkaði 
undanfarnar vikur en verið hefur undanfarið 
ár, segir Hannes Steindórsson fasteignasali. 
Fasteignaverð hafi til að mynda ekki lækkað 
um síðustu mánaðamót, sem segi sína sögu. 

Það er þó deginum ljósara að viðskipti með 
fasteignir hafa breyst mjög að undanförnu 
og nefnir Hannes þar makaskiptin fyrst til 
sögunnar. „Makaskiptin eru langstærsti hlutinn 
af viðskiptum með stærri og dýrari eignir í dag. 
Það eru því ekki miklir peningar sem eru að 
skipta um hendur og í mörgum tilfellum eru 
viðskiptin fyrst og fremst tilfærsla á lánum.“

Hins vegar seljist ódýrari fasteignir ágætlega 
og einnig íbúðir sem séu að koma nýjar inn 
á markaðinn í dag. „Íbúðir í kringum tuttugu 
milljónir seljast mjög vel, sem tengist því að 
Íbúðalánasjóður fjármagnar kaup á ódýrum 
eignum. Íbúðir sem eru að koma inn á mark-
aðinn nýjar seljast líka ágætlega, enda eru þær 
settar inn á því verði sem gildir fyrir markaðinn 
í dag.“ Fasteignaverð hafi lækkað um fimmtán 
til tuttugu prósent og verð á íbúðum sem 
hafi verið lengi á sölu hafi yfirleitt ekki verið 
lækkað sem því nemi. 

Þá nefnir Hannes að greiðsluhegðun fólks 
hafi breyst, sem tengist því að nú fáist ekki 

jafn há lán og áður. „Nú borgar fólk útborgun 
jafnvel á sex til tíu mánuðum. Það er orðið 
svipað og var fyrir tíu til fimmtán árum. Fólk 
reynir jafnvel að safna fyrir útborgun í stað 
þess að taka lán fyrir henni.“

Ódýrar fasteignir seljast ágætlega

Íslendingar eru ekki hættir að fara út að borða 
þrátt fyrir að kreppi að, segir Hrefna Rósa 
Sætran, kokkur og eigandi veitingastaðarins 
Fiskmarkaðarins. „Fólk er kannski hætt að fara 
til útlanda og leyfir sér þá frekar að gera 
sér glaðan dag hér heima og fara 
út að borða.“ Val matargestanna á 
mat hefur hins vegar breyst. „Það 
þykir ekki töff í dag að borða 
dýran mat eins og andalifur, 
jarðsveppi og Kobe-kjöt. Ég tek 
eftir því á Fiskmarkaðnum að 
fólk er mjög tilbúið til þess að 
smakka séríslenskan mat. Lundi 
og hrefna eru til dæmis mjög 
vinsæl á matseðlinum, 
bæði hjá Íslendingum 
og útlendingum. Fólk 
virðist mjög meðvitað 
um að styrkja íslenska 
framleiðslu,“ segir 
Hrefna Rósa Sætran, 
eigandi Fiskmark-
aðarins. Framboð 
á veitingastöðum 
sé því að breytast 
og verða íslensk-
ara. Það sé þó ekki 
eingöngu til komið 
vegna nýtilkominnar 
tryggðar við íslenskan 
mat. „Framboðið á erlendu 

og óvenjulegu hráefni hefur minnkað mjög 
mikið. Það er of dýrt fyrir byrgjana að kaupa 
þessa vöru. Það er líka þess vegna sem við 
notum frekar það sem við eigum hér heima.“ 

Hrefnu finnst þetta breyting til þess 
betra. „Þetta er bara skemmtilegt því 
við vorum komin of mikið út í þetta 
erlenda og það íslenska var svolítið 
farið að gleymast.“

Eins hefur Hrefna tekið eftir því 
að matarvenjur fólks í heimahús-
um hafi breyst. „Nú heyri ég mjög 
mikið um það að fólk reyni að setja 
saman eins ódýrar máltíðir og það 
mögulega getur. Fólk er ánægt með 

að því hafi tekist að elda mat fyrir 
þrjá fyrir fimm hundruð kall og 

svona. Þetta finnst mér líka 
skemmtileg þróun því það 
er oft meira ögrandi að 
elda úr ódýru hráefni.“ 

Lundi og hrefna vinsæll kostur

Straumar haustsins 2009
Haustinu fylgja oft breytingar á daglegu lífi manna og því fylgja jafnvel fyrirheit um betri tíð. Yfir komandi mánuðum hvílir þó 
skuggi óvissunnar. Því þótti Hólmfríði Helgu Sigurðardóttur ekki úr vegi að leita til nokkurra valinkunnra fagmanna eftir vís-
bendingum um hvað verða mun þetta haustið. Það kom skemmtilega á óvart hve bjart var yfir þeim.

ANNA 
CLAUS EN Snið 
sem sýna 
línurnar verða 
áberandi í 
haust, segir 
Anna Claus en, 
eigandi 
verslunarinnar 
Belleville á 
Laugavegin-
um. 

FRÉTTABLAÐIÐ/

PJETUR

BJARNI INGÓLFSSON, MARKAÐSSTJÓRI HEIMS-
FERÐA Undanfarna daga hefur verið mikið að 
gera hjá Heimsferðum, langt umfram væntingar.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HANNES STEINDÓRSSON FASTEIGNASALI Hannes 
segir meira líf í fasteignamarkaðnum en umræð-
an gefi til kynna. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

HREFNA RÓSA JÓHANNS-
DÓTTIR SÆTRAN Fólk 
leggur sig meira eftir því 
nú að elda ódýran en 
góðan mat nú, að mati 
Hrefnu Rósu, kokks og 
eiganda Fiskmarkaðarins. 

HALLGRÍMUR FRIÐGEIRS-
SON INNANHÚSSARKI-

TEKT Hallgrímur 
segir míníma-

lískt umhverfi 
á undan-
haldi. Fólk 
vilji nú hafa 
meiri hlýju 
heima hjá 
sér.
FRÉTTABLAÐIÐ/

STEFÁN

SUNNEVA SIGURÐARDÓTTIR, MARK-
AÐSSTJÓRI WORLD CLASS Markaðs-
stjóri World Class segir viðskiptavini 
líkamsræktarstöðvarinnar nýta kortin 
sín betur nú en áður. 



SELFOSS
EYRARVEGI 21

480 3700
SUÐURLANDSBRAUT 26

SÍMI 569 1500

REYKJAVÍK
GARÐARSBRAUT 18A

464 1600

HÚSAVÍK   
GLERÁRGÖTU 36

460 3380

AKUREYRI

ÞVOTTAVÉLAR
OG ÞURRKARAR

FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

Beko WMD26140T
1400 sn og 6kg ÞVOTTAVÉL 
með 30-90° hitastilli, 30sm
hurðaropnun, ullarkerfi, 
skolstoppi, aukaskoli og
hraðkerfi. Þvotthæfni A, 
orkunýting A, vinduhæfni B.

Beko DV1160
6kg ÞURRKARI fyrir
barka. 8 stillingar.
Orkunýtni C.

Whirlpool AWOD4730
1400sn og 6kg þvottavél með
rafeindastýrðum kerfisveljara, 
ullarkerfi, handþvottakerfi, 30 mín. hraðkerfi og Anti-bacteria 
kerfi. Þvotthæfni A, vinduhæfni B, orkunýting A. Íslenskt
stjórnborð og leiðarvísir. Mjög sparneytin.

Whirlpool AWZ750
5kg tvíátta barkalaus ÞURRKARI með
krumpuvörn, 2 hitastigum og köldum
blæstri. Íslenskur leiðarvísir.

ÍSLENSKT
STJÓRNBORÐ OG LEIÐARVÍSIR

TILBOÐ

FULLT VERÐ 119.995

99.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 99.995 

74.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 114.995

89.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 69.995 

59.995
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Þ
etta var um síðustu 
helgi, þremur dögum 
áður en miðasala 
hófst. Þá var eftir-
væntingin slík að 
þúsundir sáu ástæðu 

til að setjast þar að síðustu sólar-
hringana til að tryggja sér sæti. 
Nú eða til að tryggja sér miða 
til að selja síðan aftur á svörtum 
markaði, enda blómstrar lögmál-
ið um framboð og eftirspurn við 
aðstæður sem þessar.

„Upp á líf og dauða”
Allir landsleikir Argentínu við 
Brasilíu eru stórleikir. „El clásico“. 
En þessi er miklu stærri. Jafnvel 
í Argentínu, þar sem fótbolti er 
ekki bara sport heldur líka menn-
ingarviðburður og trúarbrögð, er 
þessi leikur í efsta stigi. Þetta er 
einfaldlega mikilvægasti leikur 
sem landslið Argentínu hefur tek-
ist á við í árafjöld. Þetta er Leik-
urinn, með stóru L-i og ákveðnum 
greini.

„Þetta er leikur upp á líf og 
dauða,“ segir gamli sparksnill-
ingurinn Maradona, nú í  hlut-
verki landsliðsþjálfara. Það er 
varla ofmælt, því vandræðagang-
ur landsliðsins undir hans stjórn 
hefur verið ævintýralegur. Nú 
þegar komið er að lokahnykknum í 
undankeppni heimsmeistaramóts-
ins er þetta stórveldi heimsknatt-
spyrnunnar enn á vonarvöl með að 
komast í úrslitakeppnina. 

Við erum ekki bara að tala um 
farmiða á fyrsta klassa þvert yfir 
Atlantshafið, yfir til Suður-Afr-
íku, á næsta ári. Við erum að tala 
um stolt þjóðarinnar, sem er þess 
fullviss að lið hennar á ekki aðeins 
heima í hópi þeirra bestu heldur 
gott betur. Fyrir Argentínu ætti 
undankeppnin að vera nett upp-
hitun eða æfingamót en ekki raun-
verulegur slagur um sæti.

En nú þegar aðeins fjórir leik-
ir eru eftir af undankeppninni 
er Argentína aðeins í fjórða sæti 
Suður-Ameríkuriðilsins. Tapi arg-

entínska liðið gegn því brasilíska í 
kvöld er næsta víst, einsog Bjarni 
Fel myndi segja, að það fellur 
niður í fimmta sætið og farmiðinn 
til Suður-Afríku runninn úr gildi. 

Maradona hefur því rétt fyrir 
sér að því leyti að stjórnartíð hans 
er vafalaust úr sögunni ef svo 
ólíklega vill til að Argentína situr 
heima á HM. Liðið hefur nú 22 stig 
í fjórða sætinu, en efst trónir Bras-
ilía með 27 stig, þá Chile með 26 
stig og Paragvæ með 24. Á hæla 
Argentínu kemur Ekvador með 20 
stig, þá Úrúgvæ með 18 og síðan 
tvær þjóðir með 17 stig, þannig að 
baráttan er óvenju hörð að þessu 
sinni. Aðeins fjögur efstu sætin 
senda liðin beint til Suður-Afríku, 
en fimmta sætið fær umspil við lið 
frá Eyjaálfu, aðrir eru endanlega 
úr leik.

Þrátt fyrir endalausan stjörnu-
fans af leikmönnum – Messi, Tévez, 
Mascherano og fleiri – hefur liði 
Maradona gengið afskaplega brös-
uglega í undankeppninni. Það hlaut 
háðulega útreið gegn Bólivíu fyrr 
á árinu þegar lærisveinar Marad-

ona voru rassskelltir 6-1 í háfjalla-
loftinu í La Paz. Ekki kom hönd 
guðs til hjálpar, svo mikið er víst. 
Auk þess hefur Argentína tapað 
gegn Chile, Kólumbíu og Ekvad-
or, allt á útivöllum, en fram undan 
eru einmitt erfiðir útileikir gegn 
nágrönnum í Paragvæ og Úrúgvæ, 
fyrir utan þann stóra gegn Brasil-
íu í kvöld.

Herbragð Maradona á heimavelli
Eftirvæntingin hér í Argentínu er 
því gífurleg og skal engan undra 
að færri komist á völlinn í Rosar-
io en vilja. En hvað veldur því að 
leikur sem þessi, þar sem allt er 
í efsta stigi, er háður í Rosario en 
ekki á einum stærsta knattspyrnu-
velli heims, Monumental-leikvang-
inum fræga hér í Búenos Aíres?

Jú, það var Maradona sjálfur 
sem valdi völlinn. Það kann að 
hljóma þversagnakennt í fyrstu, 
en hann vildi færri áhorfendur en 
fleiri. Um 40 þúsund manns kom-
ast á leikinn í kvöld, eða aðeins 
röskur helmingur þeirra sem 
hefðu getað fyllt stúkurnar í Búen-

os Aíres. En Maradona er klókur. 
Hann veit að hlutfall heimamanna 
gegn aðkomumönnum frá Bras-
ilíu verður enn hærra í Rosario. 
Þar eru stúkur líka nær sjálfum 
vellinum og munu leikmenn finna 
betur fyrir blóðheitum stuðnings-
mönnum sínum á pöllunum. Til-
gangurinn helgar meðalið. Hér er 
sannkölluð argentínsk ljónagryfja. 
Öllum brögðum skal tjaldað til.

Og ef eitthvað er að marka töl-
fræðina þá er vert að hafa í huga 
að árangur Argentínumanna í 
landsleikjum í Rosario hefur verið 
fádæma góður. Landsliðið hefur 
leikið þar ellefu leiki og aðeins 
tapað einum. 

Hvort herbragð Maradona skil-
ar árangri í kvöld er svo önnur 
saga. Þessi fyrrverandi meistari 
meistaranna á fótboltavellinum 
hefur unnið marga sigra fyrir þjóð 
sína en jafnframt tekið með henni 
nokkrar dýfur. 

„Maradona? Úff!“ sagði leigusal-
inn minn og hristi hausinn, þegar 
ég innti hana eftir áliti á dýrlingn-
um. Ég skildi þetta snubbótta svar 
sem svo að álitið væri takmarkað, 
svo ekki sé meira sagt. 

Blaðasalinn á horninu er ekki 
sama sinnis. „Maradona er í guða-
tölu hjá mér. Hann gerði okkur að 
heimsmeisturum 1986. Hann á 
eftir að gera það sama sem þjálf-
ari. Bíddu bara.“

Argentínskir fjölmiðlar hafa 
að mestu haldið ró sinni yfir leik-
mannavali Maradona að þessu 
sinni. Einna helst að menn óttist 
að fjarvera leikstjórnandans Juan 
Román Riquelme sitji enn í spark-
skríbentum, en Riquelme dró sig 
úr landsliðinu í mars á þessu ári 
eftir að hafa lent upp á kant við 
landsliðseinvaldinn. Maradona 
gagnrýndi þá frammistöðu hans 
með Boca Juniors og þótti leik-
manninum slík gagnrýni fyrir 
neðan sína virðingu og fór í fússi.

Kemur argentínskt fyrir sjónir
Það kann að koma mörgum íslensk-

um sparkunnendum spánskt fyrir 
sjónir að gamla brýnið Juen 
Sebastian Veron verður burða-
rás á miðjunni. Sex ár eru síðan 
hann yfirgaf herbúðir United í 
Manchester, en síðustu árin hefur 
hann leikið hér í Argentínu og því 
verið lítt sjáanlegur á íslensk-
um sjónvarpsskjáum. Það segir 
þó ekkert um getu hans í boltan-
um og hefur Maradona tröllatrú 
á að þessi 34 ára leikmaður eigi 
enn heima í landsliðinu. Um það 
virðast heldur engar deilur hér í 
landi.

Við hlið hans á miðjunni er 
reyndar yngri og sprækari spark-
verji, „púlarinn“ Javier Mas-
cherano, sem hefur farið ham-
förum í leikjum Rauða hersins 
frá bítlaborginni í fyrstu leikj-
um enska boltans í haust. Mas-
che er án efa einn besti miðju-
maður heims í dag, en hann fær 
það mikilvæga hlutverk að halda 
undradrengnum Kaká niðri og 
sjá til þess að hann hvorki nái að 
stinga sér né lauma stungum á 
aðra Brasilíumenn inn fyrir vörn 
Argentínumanna. 

Tölfræðin er reyndar þessu 
miðjutvíeyki í hag, því með þenn-
an dúett á miðjunni hafa Argent-
ínumenn ávallt unnið sigur, utan 
einu sinni, en það var raunar 3-0  
tap gegn  Brasilíu árið 2007.

Mascherano er jafnframt fyr-
irliði liðs Argentínumanna. Fyrir 
utan hæfileika á vellinum hefur 
hann mörg undanfarin ár hlotið 
hinn vafasama titil „ljótasta bros 
heims“, en greinarhöfundur spyr 
nú bara hvers félagi hans Carlos 
Tevez eigi að gjalda þegar að því 
undarlega vali kemur.

Messi-manía
Ekki þarf að kynna að í argent-
ínska liðinu er sá leikmaður sem 
margir spá því að verði kjörinn 
besti fótboltamaður heims í lok 
þessa árs. Úrslit og örlög argent-
ínska landsliðsins eru líklega það 
eina sem getur komið í veg fyrir 

Argentínskur tangó 
eða brasilísk samba?
Tjöldum hefur verið slegið upp við fótboltaleikvanginn í Rosario-borg í Argentínu, 300 kílómetra 
norðvestur af höfuðborginni Búenos Aíres. Ætla mætti að þarna væru ferðamenn í þúsundatali, rétt 
eins og við þjóðarleikvang Íslendinga í Laugardalnum á góðum sumardegi, en það er nú öðru nær. Hér 
er beðið eftir því að miðasala hefjist á fótboltaleik ársins, „El clásico de los clásicos“, baráttu risanna 
tveggja í fótboltanum, Brasilíu og Argentínu. Þorfinnur Ómarsson er á staðnum. 

GOÐSÖGNIN Diego Armando Maradona er goðsö
talinn besti knattspyrnumaður sögunnar. Hann þj

BESTI LEIKMAÐUR HEIMS Argentínumaðurinn Lionel Messi, til vinstri, er besti knattspyrnumaður 
heims. Hann er hér á landsliðsæfingu með argentínska landsliðinu. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

ARGENTÍSKA FÁNANUM FLAGGAÐ Kona frá Perú bíður í röðinni eftir miða á fótbolta-
leikinn. 

TJALDAÐ  Karlmaður gisti um nóttina fyrir utan Gigante de Arroyito-
leikvanginn til þess að tryggja sér miða.



fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]
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Íslenskar fjölskyldur eru 
marg breytilegar að stærð 
og gerð og samkvæmt 
skil greiningu Hagstofunnar 
getur kjarnafjölskyldan jafnt 
innifalið tvo einstaklinga 
sem tíu. 

Samkvæmt skilgreiningu Hag-
stofunnar á kjarnafjölskyldu falla 
barnlaus hjón og fólk í óvígðri sam-
búð undir hugtakið sem og barna-
fjölskyldur. Einstæðir foreldrar, 
með börn sem eru 17 ára eða yngri, 
teljast líka til kjarnafjölskyldna. 

Þeir Íslendingar sem standa 

því utan við það að flokkast með 
kjarnafjölskyldu eru því til dæmis 
unglingar sem náð hafa 18 ára aldri 
– þótt þeir búi enn þá heima hjá for-
eldrum sínum. Við það að verða 
sjálfráða þarftu að hefja sambúð 
eða gifta þig, og/eða eignast eigið 
barn sem þú býrð með til að telj-
ast aftur til kjarnafjölskyldu. Við 
18 ára aldur má því segja að fólki 
sé sagt upp sem meðlimi í þeirri 
kjarnafjölskyldu sem það tilheyrði 
alla sína æsku. 

Öll börn tilheyra þannig kjarna-
fjölskyldu en einhleypt barnlaust 
fólk ekki. Einstætt foreldri sem býr 
með barni eða börnum sínum, sem 
öll eru eldri en átján ára tilheyrir 
ekki kjarnafjölskyldu heldur. 

Hinsegin kjarnafjölskyldur
Sé kafað ofan í þessa skilgreiningu 
má sjá að kjarnafjölskyldan getur 
verið fjölbreytilegt fyrirbæri. 
Þannig er barnlaust par, í óvígðri 
sambúð, réttilega nefnt kjarna-
fjölskylda sem og sjö barna fjöl-
skylda í Kópavogi. Árið 1996 sam-
þykkti Alþingi lög um staðfesta 
samvist samkynhneigðra og árið 
2006 gengu í gildi lög, sem færðu 
rétt samkynhneigðra til jafns við 
rétt annarra. Samkynhneigðir 
gátu þá skráð sig í sambúð í þjóð-
skrá og máttu ættleiða börn. Síðan 
þá hafa lesbíur og hommar, í barns-
lausri sambúð, og eins ef börn eru 
með í spilinu, flokkast sem kjarna-
fjölskylda.

Meðalfjölskyldustærðin 2,9
Þegar farið er ofan í saumana á 
tölulegum staðreyndum upplýsa 
skrár Hagstofunnar frá árinu 
2008 það að séu allar kjarnafjöl-
skyldur landsins taldar er meðal-
stærð kjarnafjölskyldunnar rétt 
tæplega þrír einstaklingar eða 2,9. 
Allar kjarnafjölskyldur eru þá fólk 
í hjónabandi án barna, í hjónabandi 
með börnum, óvígðri sambúð án 
barna, óvígðri sambúð með börn-
um, einstæðir feður með börn og 
einstæðar mæður með börn. Mið-
ast þá við, sem fyrr segir að „börn-
in“ séu 18 ára og/eða yngri. Saman-
lagt eru kjarnafjölskyldar Íslands 
því næstum 76.000 eða 75.691 fjöl-
skylda og þeir einstaklingar sem 

tilheyra þessum fjölskyldum eru 
219.207 talsins. Sé miðað við að 
Íslendingar séu um 313.000 standa 
93.793 einstaklingar utan kjarna-
fjölskyldunnar.

Þótt margt hafi breyst í fjöl-
skyldugerð Íslendinga síðustu aldir 
og jafnvel áratugi er hlutfall þeirra 
sem tilheyra kjarnafjölskyldu og 
þeirra sem eru barnlausir og ein-
hleypir svipað og það var fyrir um 
einni öld. Það er að segja: um 70 
prósent Íslendinga eru meðlimir 
kjarnafjölskyldu og því um 30 pró-
sent ekki gjaldgengir meðlimir. Þar 
af eru 54.104 karlmenn og 40.065 
konur.  - jma

Íslenskar kjarnafjölskyldur

FRAMHALD Á SÍÐU 6

Nærgætni á Netinu
Anna Kristín Lobers vill stuðla að bættri 
netnotkun barna SÍÐA 4

Sígild tónlist 
fyrir börnin
Sinfóníuhljómsveit Íslands 
leiðir unga áheyrendur inn 
í heim sígildrar tónlistar. 
Fá börnin meðal annars 
að mæta í grímubún-
ingi á tónleika SÍÐA 6 

Einstæðar mæður með börn eru 11.122 talsins. Meðalbarnafjöldi einstæðra mæðra er 2,51 barn. 
Ágústa Björk Haarde, 31 árs, ferðafræðingur hjá Icelandair, myndar kjarnafjölskyldu ásamt börnum sínum Kristínu Þuríði Matthíasdóttur, 
3 ára, og Steinþóri Matthíassyni, 9 mánaða. Fjölskyldunni finnst einkar skemmtilegt að gefa fuglunum við andapollinn í Kópavogi brauð.
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Systkinin Steinunn Ásta og Ásgrím-
ur Heiðar Ásgrímsbörn voru að 
viðra kanínurnar sínar einn góð-
viðrisdaginn, leyfa þeim að bíta 

grænt gras og skoða sig um í veröldinni. 
Steinunn teymir kerlinguna Kaniku 

og Ásgrímur karlinn Purka. „Hann svaf 
svo mikið þegar hann var lítill,“ útskýr-
ir Ásgrímur. Steinunn fræðir mig um að 
Kanika og Purki séu hjón. „Þau eignuð-
ust fjóra unga en þeir dóu allir úr hnýsla-
sótt,“ segir hún og heldur áfram. „Sá 
síðasti dó úr krampa í fanginu á mér 
en fyrst gaf hann frá sér hátt hljóð 
og ég ímynda mér að hann hafi 
verið að kveðja mömmu sína og 
pabba. Mér leið illa lengi á eftir.“ 
Systkinin segja foreldrana hafa 
líka verið hætt komna af veik-
inni, sérstaklega Kaniku. 

Nú er Kanika þó öll að braggast og 
þegar hún hefur skottast um grasflötina 
dálitla stund skundar hún út á gangstétt-

ina. „Hún er svo forvitin,“ segir Stein-
unn brosandi og fylgir henni fast eftir. 
Segir hana ekki skilja nafnið sitt en ef 
góm skellt sé laust þá komi hún. 

Kanínurnar búa í kofa sem fjölskyld-
an bjó til. Í sumar er hann á svölunum en 
verður settur niður í bílskúr í haust. En 
fara börnin með kanínurnar út á hverjum 
degi? „Nei, en alltaf af og til svo þær geti 
brýnt klærnar. Annars vaxa þær of mikið. 

Svo þurfa þær trjágreinar til 
að naga 

svo tennurnar þeirra verði ekki of stór-
ar. Við fórum síðast í gær að tína greinar 
handa þeim,“ upplýsir Steinunn.

Greinilegt er að kanínunum þykir 
grængresið gott. Skyldi það vera aðal-
maturinn þeirra? „Já, og líka hey og kál, 
samt ekki hvítkál. En ef við eigum ekkert 
grænmeti er allt í lagi að gefa þeim smá 
kornfleks. Þeim finnst það gott,“ segir 
Steinunn. „Já, Purki hakkar það í sig,“ 
staðfestir Heiðar. 

Það er greinilega dálítið stúss kringum 
svona húsdýr en systkinin kvarta samt 
ekki. Þau segja kanínurnar voða góðar. 
Þær gefa ekkert hljóð frá sér nema 
ef þær verða reiðar, þá heyrist í þeim 
murr, að sögn Ásgríms. En hvað þykir 
honum skemmtilegast við að eiga kan-
ínu. „Bara allt,“ svarar hann. Bætir svo 

við glettnislega: „Þær geta samt bitið 
mann pínu fast í puttana, sérstaklega 
ef þær finna matarlykt af þeim.“ - gun

Úti að labba í Hlíðunum 
með kanínur í bandi
Kanínurnar Kanika og Purki eiga góða vist hjá systkinunum Steinunni Ástu og Heiðari Ásgrímsbörnum 
sem búa í Hlíðunum. Þær búa í sérsmíðuðum kofa og fá að viðra sig öðru hvoru í göngutúr um hverfið.

Steinunn Ásta ellefu ára með Kaniku sem er af tegundinni lionhead enda er hún loðin um hálsinn. Ásgrímur Heiðar sjö ára er með Purka 
sem hlaut nafnið sitt af því að hann svaf svo mikið þegar hann var lítill.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sólheimar í Grímsnesi Í sunnu-
dagsbíltúr á suðvesturhorninu er 
tilvalið að aka að Sólheimum í 
Grímsnesi. Þar er kaffihúsið 
Græni hatturinn sem býður upp á 
úrval veitinga úr lífrænt ræktuðu 
hráefni. Huggulegt leikhorn fyrir 
börnin gerir það að verkum að 
foreldrar geta náð afslöppun yfir 
kaffinu. Svo er fyrirtaksskemmt-
un fyrir unga sem aldna að kíkja í 
verslunina Völu en þar eru seldar 
vörur eftir íbúa á Sólheimum, 
meðal annars falleg tréleikföng. 
Ef veður er gott, sem er nú ansi 
oft í þeim veðursæla lundi sem 
Sólheimar eru, þá geta börnin 
skottast um úti. Opnunartími 
kaffihússins í september er um 
helgar frá 14 til 17. Verslunin er 
opin á sama tíma og þar að auki 
á virkum dögum frá 14.30 til 18. 

BARNVÆNT

Börn geta verið afspyrnu skondin og koma þau 
manni oftar en ekki til að hlæja að uppátækj-
um sínum og orðaflaumi. Þetta á sérstak-

lega við fyrstu árin þegar þau eru að átta sig á til-
verunni og ná tökum á tungumálinu. 

Ég er ein þeirra mæðra sem hef haldið úti 
Barnalandssíðu fyrir son minn þó hún hafi nú 
runnið sitt skeið. Að vísu gerði ég það með hálf-
gerð ónot í maga enda finnst mér nokkuð vafa-
samt að hrúga inn myndum af börnum á Netið án 
þess að hafa þau nokkuð með í ráðum. Sé síðun-
um læst gilda þó önnur lögmál og líklega eru þetta 
myndaalbúm nútímans sem eru komin til að vera. 
En hvað sem því líður þá uppskar ég ýmislegt með 
þessu brölti mínu sem ég vildi ekki vera án. Það 
eru tugir gullkorna sem ég hafði eftir drengn-
um frá tveggja ára aldri en á síðunni er sérstakur 
flokkur sem heldur utan um þau. Ég er ekki viss 
um að ég hefði skráð þau jafn samviskusamlega 
niður ef ekki hefði verið fyrir síðuna. Áður en ég 
lokaði henni prentaði ég gullkornin út og skemmt-
um við fjölskyldan okkur stundum við að lesa þau 
saman. Drengurinn, sem nú er orðinn stálpað-
ur, hlær þá manna hæst að eigin fyndni. „Þessi 
er með Jakob“ sagði hann eitt sinn en meinti spé-
kopp og „ég er með humar,“ sagði hann annað sinn 
þegar hann meinti hugmynd. Þá skráði ég alls 
kyns vangaveltur eins og: „Mamma ég er ekki með 
svona frekl íngs eins og þú,“ sem átti auðvitað að 
vera freknur og eins spurningar eins og „Af hverju 
gefur jólasveinninn sumum börnum skítakarbellu 
í skóinn?“ sem átti að vera skemmd kartafla. Eins 
eru í gullkornunum molar eins og „Ég teiknaði 
þessa mynd handa ykkur pabba af því þið elsk-
ið mig svo vel!“ og er ég glöð yfir því að hafa ekki 
glatað þeirri setningu í gleymskunnar dá.

Eftir að drengurinn komst til vits og ára þá ber 
eitthvað minna á orðabulli og fer meira fyrir því að 
við foreldrarnir séum að leiðrétta beygingarvillur 
eins og: „Í Þjóðminjasafninu eru gömlustu íslensku 
hlutirnir geymdir.“ Þó koma stundum skemmti-
leg mismæli og er ég enn að skrá þau hjá mér. Um 
daginn var hann að jagast í lausri tönn og sagði: 
„Hún er bara alveg pikklaus“ og svo er ekki lengra 
síðan en í fyrradag að hann fullyrti að hann væri 
að fara að byrja að æfa á „plokkflautu.“ En þó að 
minna fari fyrir bulli þá taka aðrar ánægjustund-
ir við og brosti ég hringinn yfir athugasemdum frá 
kennurum drengsins um daginn. Nýi kennarinn 
hans sagði hann hafa einstaklega gott hjartalag og 
sá gamli að það ætti nú bara að ljósrita svona börn. 
Athugasemdirnar fóru beina leið á gullkornalist-
ann.

Varðveitum 
gullkornin
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FULLUM GANGI

MOON
tungusófi

Stærð:  295x172
Verð áður: 

215.000,-
Verð nú: 

172.000,-

AURORA
hvítt háglans 

sófaborð
Stærð: 90x90cm

Verð áður: 37.000,-
Verð nú: 

29.600,-

CLAY 
leðursófasett

3ja sæta - Verð áður: 

145.000,-
Verð nú: 

108.750,-
2,5 sæta - Verð áður: 

129.000,-
Verð nú: 

96.750,-

GRANDO
tungusófi
Stærð: 230x157cm
Færanleg tunga
Verð áður: 

168.000,-
Verð nú: 

134.400,-

YORK tungusófi
Stærð: 280x190cm
Færanleg tunga
Verð áður: 

245.000,-
Verð nú: 

196.000,-

TV skenkur
Br: 180cm
Fáanlegur í hvítu og svörtu 
háglans

Verð áður: 98.000,-
Verð nú: 

73.500,-

-30%

-20%

-20%

-20%

-20%

-25%

-25%

AIR tungusófi
2 mynstraðir púðar fylgja

Stærð: 297x155cm
Verð áður: 

238.000,-
Verð nú: 

166.600,-

Stóll - Verð áður: 79.000,-
Verð nú: 59.250,-

COMO SKÁPASAMSTÆÐA
Tekk-hvítt háglans

Verð áður: 275.600,-
Verð nú: 192.920,-

CLASSIC
gegnheilt eikarborð 160x90 

Verð áður: 85.000,-
Verð nú: 59.500,-
BORÐ OG 6 LOTUS STÓLAR

VERÐ NÚ: 129.100,-

-30%

-30%

LOTUS stóll
Fáanlegur í brúnu, 

svörtu og hvítu
Verð áður: 

14.500,-
Verð nú: 

11.600,-

Leðurstóll
Eingöngu
í hvítu leðri
Verð áður: 

19.800,-
Verð nú: 

15.840,-

-20% -20%

TV skenkur 
Br: 200cm

Fáanlegur í hvítu og 
svörtu háglans

Verð áður: 

106.000,-
Verð nú: 

79.500,-

-25%



Netið
verum í sambandi ...

Nýverið var ungmennaráð 
SAFT sem stendur fyrir 
Samfélag, fjölskylda og 
tækni, stofnað. Í ung-

mennaráðinu eru krakkar á aldr-
inum tólf til átján ára og ráðið 
hefur meðal annars það mark-
mið að vinna að hugmyndum um 
hvernig á að kenna ánægjulega og 
örugga netnotkun í skólum lands-
ins og koma að hönnun kennslu-
efnis. Það hefur og skorað á skóla-
stjórnendur að halda sérstaka 
þemaviku í haust um jákvæða og 
örugga netnotkun. 

Anna Kristína Lobers á sæti í 
ráðinu en hún segir að það hafi 
ýtt undir áhuga hennar á því að 
taka þátt að hún á vini sem hafa 
lenti í tækniútgáfunni af einelti, 
þ.e. ósönnum sögum dreift og til-
búnum myndum. Hún segir mjög 
mikilvægt að kenna krökkum 
rétta umgengni við Netið. 

„Ég held að yngri krakkar rek-
ist oft inn á síður sem þeir ættu 
ekki að vera á, til dæmis þegar 
þeir eru að leita að leikjum á Net-
inu,“ segir hún og bendir á mik-
ilvægi þess að foreldrar fylgist 
með þeim. „Krakkar vilja læra á 
tölvur og Netið af foreldrum. Og 
það er til dæmis gott ráð hjá for-
eldrum að sitja með krökkum og 
láta þá sýna sér hvernig þeir fara 
að. Þannig uppgötva foreldrar ef 
krakkarnir eru að gera eitthvað 
rangt.“

Anna Kristína segir mjög 
áhugavert að vera í ungmennaráði 
SAFT en í því sitja krakkar á aldr-
inum ellefu til átján ára sem eiga 
það sameiginlegt að hafa áhuga á 
netinu og vilja gera það að örugg-
ari stað fyrir alla. Hún vonast til 
að skólastjórar taki undir áskor-
un ráðsins og haldi þemaviku um 
örugga netnotkun.  - sbt

KRAKKAR ÞURFA 
leiðsögn um Netið
Anna Kristína Lobers er 17 ára menntaskólanemi og meðlimur í  ungmennaráði SAFT. 
Hún þekkir það af eigin raun að það er mikilvægt að leiðbeina krökkum í netnotkun.

Anna Kristín Lober Notar tölvur og Netið mjög mikið eins og flestir unglingar, en veit hvað á að forðast og hvað er 
hægt að nota.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

TÖSKUR  Margir námsmenn taka með sér 
fartölvur í skólann. Þá getur verið hentugt 
að eiga þar til gerða tösku undir gripinn og 
ekki verra ef hún er litrík og falleg.

1. Uppgötvum Netið með börnunum okkar. 
2. Gerum samkomulag við börnin um 

netnotkun. 
Semjið við barnið um netnotkun þess. 
Reglurnar gætu til dæmis snúist um 
eftirfarandi atriði: 

• Hvernig fara á með persónulegar 
upplýsingar (nafn, heimilisfang, 
símanúmer, netfang) 
• Að lykilorð eru einkamál 
• Hvernig koma á fram við aðra 
á Netinu (spjall, tölvupóstur, skilaboð) 
• Hversu langan tíma er leyfilegt að vera á Netinu 
hverju sinni
• Hvers konar vefsíður fjölskyldan sættir sig við
• Myndbirtingar
• Rafrænt einelti

3. Hvetjum börnin til að vera gætin þegar þau veita persónulegar 
upplýsingar.

4. Ræðum um þá áhættu sem fylgir því að hitta netvin. 
5. Kennum börnunum að skoða efni á Netinu með gagnrýnum 

hætti. 
6. Barnið kann að rekast á netefni ætlað fullorðnum .
7. Komum upplýsingum um ólöglegt/skaðlegt efni til réttra aðila. 
8. Hvetjum til góðra netsiða. 
9. Kynnum okkur netnotkun barnanna okkar. 
10. Kennum börnunum að nota Netið á jákvæðan og uppbyggileg-

an hátt.

Tíu netheilræði SAFT

Hvað er SAFT? SAFT – Samfélag, fjölskylda og tækni, er 
vakningarátak um örugga tækninotkun barna og unglinga á 
Íslandi. Verkefnið er hluti af Safer Internet Action Plan, aðgerða-
áætlun Evrópusambandsins um öruggari netnotkun og er styrkt 
af ESB. Samningsaðili við ESB er Heimili og skóli – landssamtök 
foreldra, sem sér um að annast útfærslu og framkvæmd verkefn-
isins að öllu leyti fyrir Íslands hönd.

Heimili og skóli er í samstarfi við önnur lönd í Evrópu og deilir 
með þeim upplýsingum, aðferðafræði og þekkingu. Markmiðið er 
að til verði sameiginlegur evrópskur sjóður þekkingar og aðferða-
fræði á þessu sviði sem styður hið jákvæða og hamlar gegn 
neikvæðum hliðum upplýsingatækninnar. 

Frekari upplýsingar er að finna á síðunni www.saft.is

laugardaga 10-18  sunnudaga 12-18

mánudaga - föstudaga 11-19   s: 522 4500 www.ILVA.is 
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6 fjölskyldan

Kennslan skiptist í tvær annir. Haustönnin 
er 12 vikna námskeið, og vorönnin 12 – 14 
vikna námskeið.
Kennt er í Skipholti 35 í  Reykjavík, og 
Íþróttahúsi Breiðabliks í Kópavogi.
Frekari upplýsingar á balletskoli.is
Skólinn er aðili að Frístundakorti ÍTR.

Innritun er hafin í síma 

567 8965 og 588 4960

Balletnámskeið 
fyrir yngri nemendur og framhaldsnemendur

Ballet-leikskóli
Ein kennslustund í viku, 

3 – 4 ára

Ballet-forskóli
Ein kennslustund í viku, 

4 – 6 ára

Balletstig
2 – 3 kennslustundir í viku, 

7 ára og eldri

Nú í ár eru um 174 samkynhneigð pör skráð í staðfesta samvist, án barna. 
Talvert færri samkynhneigðir foreldrar eru skráðir í staðfesta samvist, eða 
um 39 talsins. Ragnhildur Scheving, deildarstjóri hjá Borgun, og Inga Hrönn 
Stefánsdóttir, sölufulltrúi hjá A.Karlsson/Besta, báðar 36 ára, eru skráðar í 
staðfesta samvist. Dóttir þeirra, Hjördís Huld Scheving er nýorðin eins árs. 
Fjölskyldan fer mikið í sund í nýju Ásvallalaugina í Hafnarfirði og heimsækir 
stórfjölskylduna. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Einstæðir feður með börn eru 1.041 talsins. Meðalbarnafjöldi einstæðra feðra 
er 2,29 börn. Þórir Gísli Sigurðson, 36 ára, í eigin rekstri, myndar kjarnafjöl-
skyldu ásamt börnum sínum, Helenu Marý, 6 ára, og Heklu Margréti, 5 ára. 
Fjölskyldunni finnst mjög notalegt að eiga góðar kyrrðarstundir, svokölluð 
„kósíkvöld“ þar sem horft er á mynd, spilað og spjallað.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Meðalfjöldi í barnafjölskyldum þar sem forel
asti barnafjöldinn eru 2 börn. Elva Brá Aðalst
og Ólafur Hólm Einarsson, 39 ára, tónlistarm
Hólm, tæplega fjögurra ára, og Unu Hólm, tæ
reynt er að viðra alla reglulega með hjólatúru
unni gaman að elda með vinum og fjölskyld

KOMAN UNDIRBÚIN  Að ýmsu er að hyggja þegar von er á nýjum einstakl-
ingi í heiminn. Vaggan þarf að vera á sínum stað, barnafötin og bleiurnar. Tilvalið 

er að fá sem mest lánað hjá ættingjum og vinum ef það stendur til boða. 
Peninginn sem sparast má svo leggja inn á bankabók hjá barninu.

24.209 pör eru í hjónabandi á Íslandi og eru með börn á heimilinu. Elísa 
Davíðsdóttir, 32 ára grunnskólakennari, og Hlynur Ómar Björnsson, 33 ára, 
vefritstjóri, eru gift og eiga börnin Iðunni Ösp, 7 ára, Þóreyju Þöll, tæplega 
6 ára og Davíð Stein, rúmlega eins árs. Fjölskyldunni finnst gaman að fara 
í sumarbústað og stundar eins mikla útivist og hægt er að stunda með lítil 
börn. Stelpurnar eru í fimleikum og ballet. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FRAMHALD AF FORSÍÐU

Sex manna fjölskylda Brynja Kristinsdóttir, 32 ára ljósmyndari og Kristján 
Þórðarson, 33 ára tölvunarfræðingur og nemi, eru gift og eiga fjórar dætur. 
Katla Björt er 10 ára, Hekla Sól er 7 ára, Ingibjörg tveggja og hálfs árs, og 
Lára er þriggja vikna. Fjölskyldunni finnst gaman að horfa á keppni í mót-
orkrossi og stelpurnar allar með mótorhjóladellu ef frá er talin sú yngsta.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Barnlaust fólk í óvígðri sambúð og hjónaban
Bjarnason, 30 ára leikari og Fríða Sigurðardó
Þeirra stundir saman snúast oft um sundferð
laugar. Þau fara líka mikið á söfn, leikhús, tón

fjölskyldan
skiptir miklu máli...



ROPE YOGA Eiðistorgi

Kennt á þriðjudögum og fi mmtudögum
 Upplýsingar í síma 895 9016 eða so@hive.is 

Vilt þú fi nna árangur strax 
- þá er Rope Yoga fyrir þig

Nýtt námskeið hefst 10. september

Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

LJÓSANÓTT  var sett fimmtudag og stendur fram á sunnudag. 

Hápunktur hátíðarinnar verður á laugardaginn þar sem tónlist Bítla-

bæjarins dunar og flugeldar munu fljúga um loftið þegar myrkrið 

er skollið á. Þá munu Suðurnesjamenn og gestir þeirra fagna og 

syngja ljósanæturlagið sem Rúnar Júlíusson samdi árið 1974.

Leikkonunni og sálfræðineman-
um Guðrúnu Maríu Bjarnadóttur 
finnst best að taka því rólega um 
helgar og helst vill hún verja sem 
mestum tíma uppi í sveit.  

„Rólegheitin ná oftar yfirhönd-
inni en tjúttið í seinni tíð þó auð-
vitað komi fyrir að ég kíki út á 
lífið,“ segir Guðrún. Hún hefur 
þó haft í nógu að snúast síðustu 
daga og sinnt menningu og list-
um af kappi. „Ég fór á frumsýn-
ingu Reykjavík Whale Watching 
Massacre á fimmtudag en kærast-
inn minn Snorri Engilbertsson fer 
með hlutverk í myndinni. Síðan fór 
ég á Söngvaseið á föstudag og í dag 
er stefnan tekin á Dauðasyndirn-
ar sem verða sýndar í Borgarleik-
húsinu klukkan 13. Sýningin verð-
ur leikin á ensku að þessu sinni 

en hún er hluti af leiklistarhátíð-
inni Lókal. Hátíðin stendur fram 
á sunnudag en á henni eru sýnd-
ar leiksýningar frá liðnum vetri,“ 
útskýrir Guðrún. Að sýningunni 
lokinni ætar hún svo að taka stefn-
una austur í sumarbústaðinn að 
Skógum undir Eyjafjöllum.

Guðrún, sem útskrifaðist frá 
leiklistarskólanum Stella Adler í 
New York árið 2006, er nú á öðru 
ári í sálfræði við Háskóla Íslands. 
„Ég tók þá ákvörðun að fara í frek-
ara nám til að hafa meira atvinnu-
öryggi en mér finnst námið mjög 
áhugavert. Ég ætla þó að minnka 
aðeins við mig í vetur enda að leika 
í verkinu Fjölskyldan sem verður 
frumsýnt í Borgarleikhúsinu í lok 
október.“ 

Mikil áhersla var lögð á leik á 

sviði í Stella Adler en þetta er þó 
í fyrsta skipti sem Guðrún tekur 
þátt í leikhúsuppfærslu eftir 
að hún kom heim. „Þetta leggst 
svakalega vel í mig enda virkilega 
spennandi verk sem hefur feng-
ið góða dóma um allan heim. Þá 
er leikhópurinn skipaður úrvals-
fólki sem ég læri mikið af. Verkið 
er eftir Tracy Letts, eitt fremsta 
leikskáld Bandaríkjanna, en hann 
gerði meðal annars leikritið Killer 
Joe.“ Guðrún telur að verkið eigi 
mikið erindi við Íslendinga. „Það 
fjallar um fjölskyldu sem er lituð 
af geðsjúkdómum og fíkn sem ég 
hugsa að sé svolítið ríkt í okkar 
samfélagi. Verkið er þó uppfullt 
af svörtum húmor sem ég held að 
höfði líka til okkar.“

 vera@frettabladid.is

Leikhús og rólegheit
Guðrún María Bjarnadóttir ætlar að sjá Dauðasyndirnar á ensku í Borgarleikhúsinu í dag en bruna síðan 
upp í bústað þar sem henni líður best. Hún tekur þátt í sinni fyrstu leikhúsuppfærslu eftir útskrift í vetur.

Guðrún fylgist með því sem kollegar hennar eru að gera og hefur verið iðin við að sækja bæði bíó og leikhús.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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TILBOÐ
• opnar orkuflæði
• slökun
• losar um spennu og kvíða
• dregur úr verkjum
• styrkir líkamann
• jafnvægi fyrir líkama og sál
• o.fl.

Leiðbeinandi: QingLeiðbeinandi: Qing

Hugræn teygjuleikfimi  
ásamt heilsumeðferð
fl ði

T a i  c h í  i n n i f a l i ð

DREKINN
WUSHU FÉLAG REYKJAVÍK
Skeifunni 3j · Sími 553 8282

www.heilsudrekinn.is

Kennari: Meistari Zhang
einkatímar og hópatímarnkatímar og hópatímart

Hugræn
teigjuleikfimi

innifalinn

Skráning
er hafin

Tai chí

Tau lo

rr
Frístundakort

Laugavegurinn breytist tíma-
bundið í göngugötu á laugardag-
inn þegar lokað verður fyrir bíla-
umferð frá Frakkastíg og niður úr 
milli klukkan 13 og 17. „Við vilj-
um beina sjónum manna að versl-
un á Laugaveginum og leyfa kaup-
mönnum að njóta dagsins, bjóða 
tilboð og vera með kynningar úti 
á götu,“ segir Þorbjörg Helga Vig-
fúsdóttir, formaður umhverfis- og 
samgönguráðs Reykjavíkur borgar. 
Hugmyndin að lokun Laugavegar 
vaknaði einmitt á fundi hjá ráð-
inu.

Hún segir frá því að nýlega hafi 
verið gerð könnun á ferðum veg-
farenda á Laugaveginum. Þar kom 
í ljós að meirihluti þeirra er fót-
gangandi. Þá kom einnig í ljós að 
aðeins um fjörutíu prósent þeirra 
sem fóru í bíl um Laugaveginn áttu 
erindi í götuna.

„Kaupmenn hafa verið hálf tví-
stígandi varðandi þá hugmynd 
að loka veginum alveg fyrir bíla-

umferð. Hins vegar hefur þetta 
reynst ágætlega í Pósthússtræti í 
sumar, sem hefur verið lokað öðru 
hvoru,“ segir Þorbjörg. Hún segir 
því að ákveðið hafi verið að stíga 
hægt til jarðar og byrja smátt en 
taka ákvarðanir síðar um hvort 
loka eigi verslunargötunni reglu-
lega.

Vegleg dagskrá verður í boði á 
fjórum stöðum við Laugaveginn. 
Það er á Lækjartorgi, á Hljóma-
lindarreit, á vegamótum Laugaveg-
ar og Barónsstígs og á Skólavörðu-
stíg við Kárastíg. „Mest verður um 
að vera á Hljómalindarreit þar sem 
sett verður upp hljóðkerfi,“ segir 
Þorbjörg og nefnir þar sem dæmi 
hljómsveitina Hjálma, Ragnheiði 
Gröndal og Guðmund Pétursson, 
Dóra DNA, Halla töframann, Davíð 
Þór Jónsson og Helga Svavar. Þá 
munu kvennakórarnir Vox Fem-
inae, Cantabile og Stúlknakór 
Reykjavíkur syngja nokkur lög.

Þorbjörg ætlar sjálf að skella sér 

í bæinn þennan dag. „Ég á afmæli 
þá og líklegt að ég skelli mér á ein-
hverja fallega afmælisgjöf,“ segir 
hún glaðlega og bætir við: „Það 
verða þó ekki föt því ég er kas-
ólétt, en kannski eitthvert fallegt 
glingur.“

Hún segist oft ganga upp og niður 
Laugaveginn. „Það er mjög gaman 
og fínt til að fá ferskt loft. Svo enda 
ég oftast á því að kaupa mér eitt-
hvað lítið,“ segir hún glettin. Hún 
bætir við að hún skilji vel útlenska 
ferðamenn sem hafi tjáð henni 
að þeim finnist bílaumferð allt of 
mikið í forgrunni í miðbænum. 

En hvert verður framhaldið? 
„Eftir þessa helgi verður niður-
staðan skoðuð og við setjumst 
niður með kaupmönnum, íbúum og 
veitingahúsaeigendum og ákveðum 
hvernig við viljum hafa þetta næsta 
sumar,“ segir Þorbjörg og bendir 
vegfarendum á að nota bílastæða-
húsin á laugardaginn. 

solveig@frettabladid.is

Göngugatan Laugavegur
Laugavegurinn verður lokaður á laugardaginn frá Frakkastíg og niður úr. Ýmsar uppákomur verða í boði 
og sjónum manna er beint að verslun og veitingahúsum á þessari vinsælustu verslunargötu landsins. 

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, formaður umhverfis- og samgönguráðs Reykjavíkur, á afmæli í dag og ætlar að sjálfsögðu að skella 
sér á Laugaveginn og skoða það sem í boði er. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

OPINN DAGUR  verður haldinn að Skaftholti 

í Gnúpverjahreppi í dag milli klukkan 14 og 17. 

Þar verður hægt að næla sér í lífrænt græn-

meti og skoða sveitalífið.

Árið 1907 voru Fells- og Trölla-
tungusóknir sameinaðar og var 
Kollafjarðarneskirkja vígð 5. 
septem ber árið 1909 af Þórhalli 
Bjarnarsyni biskupi. Kirkjuna teikn-
aði Rögnvaldur Ólafsson og kirkju-
smiðir voru Guðni Þorláksson tré-
smiður og Guðni Guðmundsson 
steinsmiður, báðir úr 
Reykjavík. 

Hátíðarguðsþjón-
usta í tilefni afmælis-
ins hefst í Kollafjarðar-
neskirkju 
klukkan 
14. Sr. 
Guðni Þór 
Ólafsson prófast-
ur þjónar ásamt 
sóknarpresti. 
Organ isti er Viðar 
Guðmundsson. Að 
guðsþjónustu lok-
inni verður kaffisam-
sæti í Sauðfjársetrinu á 
Sævangi. 
Frá þessu var greint á 
fréttavefnum www.
strandir.is.

Kollafjarðarnes-
kirkja 100 ára
ÞESS VERÐUR MINNST Á SUNNU-
DAGINN AÐ HUNDRAÐ ÁR ERU 
LIÐIN FRÁ VÍGSLU KOLLAFJARÐAR-
NESKIRKJU.

Tómas Guðjónsson í Húsdýragarðinum hugar að flugunum sínum.

Uppskeruhátíð býflugnabænda 
verður haldin í veitingatjaldi 
Fjölskyldu- og húsdýragarðsins í 
dag milli klukkan 14 og 16. 

Bændur af sunnanverðu landinu 
kynna býflugnarækt og koma með 
sýnishorn af uppskeru sumarsins 
í Laugardalinn í dag. Þeir munu 
gefa gestum að smakka á eigin 
framleiðslu af hunangi sem verður 

slengt beint úr búinu á staðnum. 
Einnig verður takmarkað magn 
til sölu.

Sýndar verða lifandi býflugur í 
búri og gestum gefst tækifæri á að 
skoða og fræðast. 

Kynning á sultugerð verður á 
sama tíma á vegum Kvenfélaga-
sambands Íslands. Þar mun Eygló 
Guðmundsdóttir, forstöðumaður 
Leiðbeiningarstöðvar heimilanna, 
gefa góð ráð. 

Hunangið smakkað

S.L.Á.T.U.R. lýkur tónleikaferð sinni 
um Norðurlöndin með tónleikum 
í Norræna húsinu á laugardaginn 
klukkan 20.30.

Flutt verða átta verk eftir jafn-
mörg tónskáld, en flytjendur verk-
anna eru nokkrir meðlimir samtak-
anna auk slagverksleikarans Frank 
Aarnink. Verkin voru sérstaklega 
samin fyrir þessa ferð samtakanna 
sem hófst í lok júlí. Haldnir hafa 
verið fimm tónleikar í Noregi, Dan-
mörku og Svíþjóð, og eru tónleik-
arnir í Norræna húsinu lokahnykk-
urinn á ferðalaginu.

Flutt verða verk eftir Áka Ásgeirs-
son, Davíð Brynjar Franzson, Guð-
mund Stein Gunnarsson, Hlyn A. 
Vilmarsson, Inga Garðar Erlends-
son, Jesper Pedersen, Pál Ivan 
Pálsson og Þráin Hjálmarsson.

S.L.Á.T.U.R. í 
Norræna húsinu

Flutt verða átta verk eftir jafn mörg 
tónskáld á lokatónleikum S.L.Á.T.U.R. 
í Norræna húsinu í kvöld.
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Friðrik Vignir Stefánsson 
organisti heldur tvenna tónleika 
á sunnudaginn. 

F yrri tónleikarnir eru í 
Grindavíkur kirkju kl. 16 og þeir 
síðari í Laugarneskirkju kl. 20. 
Tónleikarnir eru hluti af tónleika-
röð Friðriks nú í september og 
leikur hann á fjögur íslensk orgel 
sem smíðuð eru af Björgvin Tóm-
assyni orgelsmið. Auk Laugarnes-
kirkju og Grindavíkurkirkju spil-
ar Friðrik á orgelin í Hjallakirkju í 
Kópavogi og Seltjarnarneskirkju á 
Valhúsahæð síðar í mánuðinum.

Tilefni tónleikaraðarinnar er að 
á þessu ári eru tíu ár síðan orgel 

Seltjarnarneskirkju var vígt en 
það er eitt af 29 orgelum hér á 
landi sem smíðuð eru af Björgvin. 
Orgel Seltjarnarneskirkju er ópus 
19 og eina orgel hans sem hefur 
tunguröddina krúmhorn. 

Friðrik mun spila fjölbreytt verk 
þar sem fjölbreyttar raddir orgel-
anna fá að njóta sín. Á efnisskrá 
Friðriks Vignis á tónleikunum eru 
orgelverk eftir Buxtehude, J.S. 
Bach, Händel, systkinin Fanny og 
Felix Mendelssohn , djass-tilbrigði 
eftir Johannes Matthias Michel við 
sálmalagið „Eigi stjörnum ofar“ 
og nýlegt verk eftir Susanne Kug-
elmeier.

Aðgangur að tónleikum Friðriks 
er ókeypis og öllum heimill.

Leikur fagra tónlist 
á íslensk orgel

Friðrik Vignir Stefánsson organisti spilar á íslensk orgel í tónleikaröð. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Menningarminjadagur Evrópu 
verður haldinn hér á landi 
sunnudaginn 6. september.

Tilgangur Evrópska menningar-
minjadagsins er að vekja athygli 
almennings á gildi menningararfs-
ins og að skapa vettvang til þess 
að almenningur geti kynnst sögu-
legu umhverfi sínu. Þema Íslands 
í ár eru torfhús í fortíð og nútíð. 

Húsasafn Þjóðminjasafns 
Íslands varðveitir fjölda torfbæja 
úti um allt land og verður opið 
hús í Glaumbæ, Laufási, Víðimýr-
arkirkju og á Burstarfelli í tilefni 
dagsins.

Á Austurlandi er opið í Heiðar-
býlinu Hlíðarenda. Mæting við 
afleggjarann að Sænautaseli kl. 
13. Um 10-15 mínútna gangur er 
að býlinu. Inga Sóley Kristjönu-
dóttir minjavörður leiðir för og 
kynnir staðinn.

Fornleifastofnun Íslands, ásamt 
Skálholtsstað, býður upp á leið-
sögn um Skálholt. Mjöll Snæs-
dóttir fornleifafræðingur kynnir 
gamlar tóftir sem og fornleifa-

rannsóknir sem þar hafa farið 
fram.

Magnús A. Sigurðsson minja-
vörður kynnir fornar tóftir Önd-
verðarness í Snæfellsnesþjóðgarði 
klukkan 14.

Þór Hjaltalín, minjavörður 
flytur fyrirlesturinn Fornbýli í 
Vatnsdal og Þingi í þjónustuhús-
inu á Þingeyrum á Norðurlandi 
vestra klukkan 14.

Glaumbær í Skagafirði er 
opinn milli 9 og 18 og er aðgangur 
ókeypis í tilefni menningarminja-
dagsins.

Víðimýrarkirkja í Skagafirði-
verður opin gestum milli 12 og 16 
og er aðgangur ókeypis.

Sigurður Bergsteinson minja-
vörður flytur í samstarfi við 
Minjasafnið á Akureyri, erind-
ið Íslenski torfbærinn - uppruni 
og þróun klukkan 14 í Laufási við 
Eyjafjörð.

Norðausturland: Bustarfell í 
Vopnafirði er opið milli 10 og 18 
og er aðgangur ókeypis.

Nánari dagskrá má finna 
á vefsíðu Þjóðminjasafnsins, 
www.thjodminjasafn.is.

Íslenski torfbærinn

Bærinn Laufás við Eyjafjörð verður til sýnis milli kl. 9 og 18 og er aðgangur ókeypis í 
tilefni menningarminjadagsins.

Tónleikar verða haldnir á 
Ingólfstorgi klukkan 14 í dag 
með yfirskriftinni Björgum 
Ingólfstorgi.

Þar sem tillaga ligg-
ur fyrir um að skerða 
Ingólfstorg verulega 
og rífa tónleikasal 
Nasa hafa áhugamenn 
um verndun svæðis-
ins brugðist við og 
efnt til tónleika í 
dag á torginu. Þeir 
sem fram koma eru 
Páll Óskar, Valgeir 
Guðjónsson, Buff, 
Tómas R. Einars-
son, Agent Fresco, 
Svavar Knútur og 
Hjálmar.

Jafnframt hefur 
verið opnuð heima-
síðan www.bin.
is þar sem fólk er 
hvatt til að kynna 
sér málið en tæki-
færið til að gera 
athugasemdir við til-
löguna rennur út 11. 
september.

Tónleikar 
fyrir torg

Hópur sem berst fyrir verndun 
Ingólfstorgs og Nasa.

Páll Óskar 
Hjálmtýsson

Adam Reeve
Anna Berglind Júlíusdóttir 
Anna Breiðfjörð Sigurðardóttir 
Anna K. Norðdal
Anna Svala Árnadóttir 
Auður Haraldsdóttir
Ásdís Björnsdótti
Ásrún Kristjánsdóttir 
Ásta ólafsdóttir 
Bára Magnúsdóttir 
Dagný Björk Pétursdóttir
Emelía Petrea Sigurðardóttir
Emelía óLafsdóttir 
Erla Haraldsdóttir 
Ester Inga Níelsdóttir
Gerður Harpa Kjartansdóttir 
Guðmundur Ágúst Karlsson
Guðrún Smáradóttir 
Haukur Ragnarsson
Harpa Pálsdóttir 
Heiðar R. Ástvaldsson 
heiðursfélagi
Hildur Ír Árnadóttir 
Hinrik Valsson
Hólmfríður þorvaldsóttir 
Hulda Halldsóttir
Ingibjörg Jóhannsdóttir 

Ingibjörg Róbertsdóttir 
Jóhann Gunnar Árnason
Jóhann Örn Ólafsson
Jóhanna Elín Halldórsdóttir 
Jón Pétur Úlfljótsson
Kara Arngrímsdóttir 
Karen Björgvinsdóttir Reeve
Logi Vigþórsson
Margrét Jóhannsdóttir 
Marta G. Ómarsdóttir 
Níels Einarsson
Ólafur Geir Jóhannesson
Ólöf Jóhanna Sigurðardóttir
Ragnar Sverrisson
Ragnheiður Jónsdóttir 
Rakel Guðmundsdóttir 
Sigurrós Eva Friðjónsdóttir 
Sigvaldi Þorgilsson heiðursfélagi 
Susanna Georgsdóttir 
Svala Brynja Þrastardóttir 
Svanhildur Sigurðardóttir 
Una Guðlaugsdóttir 
Unnur Argrímsdóttir heiðursfélgi 
Unnur Berglind Guðmundóttir 

Eftirtaldir danskennarar eru meðlimir í Dansráði Íslands 

Dansráð Íslands 

Við kennum þér 
réttu sporin 

fagfélag danskennara 
www.dansrad.net



Hummer H2 Lux 37“ arg.’03, 
Tilboðsverð 3.290.000 kr. # 132934 
Ertu að leita af bíl? Viltu selja bílinn 
þinn? Leitaðu til okkar á Smiðjuveginn Í 
Kópavogi. Elsta bílasala Íslands, (stofn-
að 1974), Bílamarkaðurinn sími 567-
1800 Smiðjuveg 46, 200 Kópavogur. 
www.bbv.is

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

TOYOTA AVENSIS WAGON SOL. Árg. 
2004, ek. 102 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. 
Verð 1.690.000. Rnr.242113.Til sýnis og 
sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, S:562-1717. 
Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

VW Passat Trendline 1.6 Árgerð 2005, 
ekinn 58þ.km, bsk, verð 1.650.000kr, 
Rnr 130177. Toppeintak!

Bombardier Can-Am ATV Árgerð 2006, 
ekið 4þ.km, verð 2.300.000kr, Rnr 
140076.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

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

Sport-X
Draupnisgötu 7, 600 Akureyri

Sími: 5642323 / 8976040
Verslun og viðgerðaþjónusta 

á staðnum
www.sportx.is

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!

HONDA ACCORD SEDAN. Árgerð 2007, 
ekinn 25 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Verð 2.790.000. Rnr.128558

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

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

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

 

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

Hyundai Getz Sport 1,6, árg. 3/2004, 
aðeins ekinn 62þús.km, topplúga, raf-
magn í rúðum og speglum. Vel með 
farinn, flottur og sprækur bíll!! Ásett 
verð 990 þús.kr.

M. BENZ R350 4MATIC, árg. 2006, 
ek.42þús.km., 268 hö, leður, lúga, raf-
magn, Stór glæsilegur og vel búinn bíll 
!! Ásett verð 5490þús.kr. Tilboðsverð 
4590þús.kr, áhv. 3500 þús kr!

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Sparibaukar til sölu
Til Sölu Hyundai Getz árg. 2005, 1300cc 
Bsk. Ekinn aðeins 49þús. Bíll í topp-
standi Uppl. í Síma 770 4775.

Tilboð 590 þúsund!
MMC Pajero ‘98 árg. V6 3000cc 33“ 
bensín, ssk. Langur. Ek. 202þ. Leður, 
sólarlk, cruscontr. Ný tímar. S. 843 
0561.

BMW Alpina B3 árg. ‘01 ek. 190þ. 
Eintak 46 af 147. Einn með öllu. Verð 
2290þ. Uppl. í s. 692 2157.

Honda Accord Sedan Special Edition 
árg.’08 (05/2008). Ek. aðeins 7.500 
km. Ssk., 2.0l, 17“ álfelgur og krókur. 
V. tilboð 2.700þ. áhv. 2.450þ. Uppl. í 
s. 699 5595.

Toyota Avensis exe 2.0 árg.’04. ek. 65 
þús. km. Listav. 2,4 mill. Verð tilboð. 
S. 868 8498.

Huyndai i30 árg. ‘07 1.6 bsk. ek. 19þ. 
sk. ‘10. Listav. 2.100 tilb. 1.590þ. S. 
868 4281.

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

Til sölu MCC LANCER EVO MR árg 
‘06 ekinn 58000 yfirtaka á láni skoða 
öll skipti

Chrysler Town & C. ‘05. Krókur, Stow N 
Go o.fl. Ek. 95 þ. Áhv 2150 þús. V. 2250 
þ. S. 618 2719.

Til sölu Toyota Avensis árg. 12/’06 ek. 
52þ. Verð 2490þ. eða tilboð. Uppl. í 
s. 893 7518.

Benz 190 árg. 92 til sölu. Mjög gott 
eintak og nýskoðaður. Verð 390 þús. 
eða tilboð S: 860 2442.

Durango Limited 2007, einn með öllu 
og rúmlega það, ásett 4.390, stgr 3.790, 
skoða skipti á ódýrari s:699-0735

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

Flottur Avensis
Árg ‘05, leður, toppl. Ásett 2.780þ., tilb. 
2.360þ. S. 840 3425.

VW Golf VR6 2,9 Syncro ‘96 ek. 207 
þús. bsk. 4WD, Topplúga, 17“ felgur, 
Verð. 490 þús. uppl. í s: 661 8981.

Renault Megané RS Turbo 09/’07 ek. 
32þ. 6 gíra eins og nýr. Verð 2,9. Uppl. 
í s. 857 2696.

Mazda árg. ‘04 ek. 57þ. Vél 2l ssk., 
álfelgur, einn eignadi. Ekkert áhv. Ásett 
verð 1780þ. Nýsk. og smurður í toppá-
standi. Vetrad. á felgum fylgja. S. 893 
1798, Einar.

Toyota Yaris Sol 1,3 árg 2007. km 28þ. 
EINS OG NÝR. uppl í síma 8640950. 
Verð 1959Þ. Ekkert áhvílandi.

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

Fiat Seicento, flott eintak. Sk. ‘10. Ný 
tímareim. Sparneytinn. V. 390þ. S. 690 
4045.

Bens 310 d ssk husbill til sölu ekinn 
232 þusund vel útbúnn . skodar skipti 
a hjólhysi. uppl sverrir 6907141

Transporter Kasten ‘06 ek. 49 þús. 
Disel. V. 2.500.000 m/vsk. Tilboð ósk-
ast. Uppl. í s. 869 1509.

Til sölu Bedford árg. 1973 ek. 76 þ., 107 
hestöfl, dísel. S. 898 7590.

Íslenskt lán
Lincoln Aviator árg. ‘04 ek. aðeins 60 
þús. Bíll með öllu, leður, dvd, álf, sól-
lúga. 7.manna. Áhv. 3,1 m. V. yfirtaka af 
láni. S. 897 3669.

Til sölu Rosalega vel með farinn 38“ 
breyttur Patrol slx, ‘97, sk. ‘10. Ek. 205þ. 
V. 890þ. S. 868 9896.

FJARSTÝRÐUR, SPRÆKUR OG 
SKEMMTILEGUR RAFMAGNSBÍLL 
MEÐ FJARSTÝRINGU, RAFHLÖÐU OG 
HLEÐSLUTÆKI Á AÐEINS 34,990,- VDO 
VERSLUNIN BORGARTÚN 36 588 9747 
www.vdo.is

Opel Vectra B ‘00 bsk., bensín, 1.6 16v. 
Ek. 167þ. Skþ ‘10. Góður bíll. V. 260þ. 
S. 848 0611.

Pontiac Trans Am WS6, ‘96, T-toppur, 
bsk., ek. 60þús. Gott eintak, enginn 
skipti, verð 1200þ. S. 866 7775.

Til sölu vel með farinn Nissan Terrano2 
árg. 1998 skoðaður 2010. Ekinn 
185þús. 33“ breyttur. Auka dekk á 
felgum fylgja með. Mikið endurnýjaður. 
TILBOÐ ÓSKAST Sími 820-5150.

Tilboð 2990.000 Stgr.
Nissan Patrol Elegance árg ‘05. Ek. 
167þ.km. Leður, lúga, krókur, 1 eigandi. 
Listi 4.190. S. 898 6561.

JEPPAFELGUR, FÓLKSBÍLAFELGUR 
FELGUR Í MIKLU ÚRVALI OG Á GÓÐU 
VERÐI. VDO VERKSTÆÐIÐ BORGARTÚN 
36 588 9747 www.vdo.is

Jeep Cherokee ssk. árg. ‘91 skoðaður. 
Bíll í fínu lagi. Verðtilboð. S. 772 0701.

Til sölu VW Golf station árg’97. sk.09. 
Verð 90 þús. Uppl. í s. 660 2820

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

BMW745i ‘02. Nýsprautaður, sum-
ar+vetrardekk á felgum, ek. 157þ. 
Nýyfirfarinn. Tilb. óskast. S: 899-4127.

Man 19414 ‘00 árg. 4x4+2. Ek. 260þús. 
Pallur, krani, stóll. Snjómokstursbún. + 
undirtönn. Uppl. í s. 695 8352

Til sölu VW Golf 4.motion. Árg.’02. 
Ek. 113 þús km. Ný tímareim, nýjar 
bremsur. Sk.’10. Verð 750 þús. Uppl. í 
s. 615 3898

Honda S2000 árg.’00. Ekinn 93þús. 
Virkilega flottur blæjubíll. Uppl. í s. 
866 1993.

Citroen Berlingo árg. ‘02 ek. 98þ. í 
mjög góðu ástandi. Verð 380þ. stgr. S. 
662 5550.

Opel Vectra árg.’99 Ek. 158 þús km. 
Verð 350 þús. skoða öll tilboð Uppl. í 
s. 862 5465.

For sale Hyundai Elantra ‘98 motor 1.6 
GLS 16v. Verð 350þ. Tel. 860 6502.

Renault Megané 1999 ek. 190þ. km. 
Bensín. Sk. ‘10. V. 250þ. S. 841 8843.

Toyota Corolla ‘99 ek. 63þ. sjsk. Mjög 
vel með farinn, aðeins einn eiga. V. 
690þ. S. 895 5812.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



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

LAUST STARF HJÁ NÝJA KAUPÞINGI BANKA HF.

Greiningardeild 
Nýja Kaupþings banka

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐARSVIÐ

Greining á íslenskum fyrirtækjum
Greining á atvinnugreinum og efnahagsmálum
Skýrslugerð ásamt sérhæfðum verkefnum á vegum bankans

MENNTUN- OG HÆFNISKRÖFUR

Háskólanám í viðskiptafræði, hagfræði eða sambærileg menntun 
Starfsreynsla á sviði fjármála eða endurskoðunar 
Gott læsi á ársreikninga
Góð íslensku- og enskukunnátta 
Mjög góð færni í Excel 
Góðir samskiptahæfileikar 
Frumkvæði í starfi og hæfni til nákvæmra og sjálfstæðra vinnubragða

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 15. SEPT. 2009

Nánari upplýsingar gefa Ásgeir Jónsson, forstöðumaður greiningardeildar, s. 444 6957, 
netfang: asgeir.jonsson@kaupthing.com, og Jónas Hvannberg, starfsmannasviði, 
s. 444 6376, netfang: jonas.hvannberg@kaupthing.com

Umsækjendur sæki um starfið á vefsíðum bankans, 
www.kaupthing.is

Nýi Kaupþing banki leitar að sérfræðingi til starfa hjá greiningardeild bankans á Íslandi. 

Við leitum að framúrskarandi einstaklingi sem getur leitt fyrirtækjagreiningu deildarinnar. 

Leitað er eftir starfsmanni með starfsreynslu á sviði fjármála eða endurskoðunar, aðila 

sem getur unnið sjálfstætt að greiningum á íslenskum fyrirtækjum og atvinnugreinum auk 

þess að fást við skyld verkefni. 

Við leitum að duglegu, skapgóðu og 
þjónustulunduðu fólki í afgreiðsluna:

Um vaktavinnu er að ræða
− bæði fullt starf og hlutastarf

Umsóknir sendist á netfangið anna@jsb.is 
Nánari upplýsingar í síma 581 3730

Viltu vinna
á hressum og líflegum stað

með konum?

sími: 511 1144

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Listahátíð í Reykjavík auglýsir eftir

MARKAÐS- OG KYNNINGARSTJÓRA

Starfið felst í:

• Yfirumsjón með markaðs- og kynningarmálum 
Listahátíðar.

• Mótun kynningar í samráði við stjórnanda og 
framkvæmdastjóra hátíðarinnar.

• Yfirumsjón með gerð og birtingum auglýsinga og 
annarri kynningu.

• Textagerð, vefumsjón og samskiptum við fjölmiðla.

• Vinnu með innlendum og erlendum samstarfs-
aðilum að markaðs- og kynningarmálum 

 hátíðar innar.

• Öðrum verkefnum á skrifstofu.

Markaðs- og kynningarstjóri þarf að geta unnið 
sjálfstætt, eiga gott með mannleg samskipti, búa yfir 
góðri tölvukunnáttu og hafa mjög gott vald á rituðu og 
töluðu íslensku og ensku máli. 

Háskólamenntun er áskilin. Frumkvæði og reynsla 
af markaðs- og kynningarmálum er nauðsynleg, 
reynsla af störfum við fjölmiðla og útgáfu er kostur. 

Óskað er eftir hugmyndaríkum, skipulögðum og 
öfl ug um einstaklingi með áhuga og þekkingu á listum 
og menn ingu.

Ráðningin er tímabundin og samkvæmt samkomulagi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Vigdís 
Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Listahátíðar,  
í síma 561 2444, en einnig má senda fyrirspurnir  
á netfangið johanna@artfest.is

Umsóknir skal senda til Listahátíðar í Reykjavík, 
pósthólf 88, 121 Reykjavík, merktar starfsumsókn, 
fyrir 1. október 2009. Öllum umsóknum verður svarað.

Listahátíð í Reykjavík er haldin í maí ár hvert og fagnar 
40 ára afmæli vorið 2010. Hlutverk Listahátíðar er að skipu-
leggja og standa að árlegum Listahátíðum í Reykjavík á sviði 
tónlistar, leik- og danslistar, bókmennta, myndlistar, hönnunar 
og fleiri listgreina. 

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

www.itr.is
Nánari upplýsingar á 
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92%
FRELSI TIL 
AÐ TAKA 
SJÁLFSTÆÐAR
ÁKVARÐANIR*

91%
GÓÐUR
STARFSANDI*

ÞAR SEM ALLTAF ER GAMAN
ÍTR ÓSKAR EFTIR FÓLKI TIL STARFA 

Í BOÐI ERU HLUTASTÖRF MEÐ SVEIGJANLEGUM
VINNUTÍMA EFTIR HÁDEGI.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag 
Reykjavíkurborgar. Símaver Reykjavíkurborgar gefur samband við þá starfsmenn 
sem veita upplýsingar um störfin í síma 411 11 11.

HÆGT ER AÐ SÆKJA UM RAFRÆNT Á WWW.REYKJAVIK.IS

FRÍSTUNDAHEIMILI FYRIR FÖTLUÐ BÖRN FRÁ 6-9 ÁRA 
OG FRÍSTUNDAKLÚBBA FYRIR 10-16 ÁRA.
Um er að ræða frístundaheimili og klúbba við Öskjuhlíðarskóla og
frístundaklúbba í Austurbæ, Breiðholti og Grafarvogi. Þar er boðið upp á 
fjölbreytt tómstundastarf þegar hefðbundnum skóladegi lýkur.

FRÍSTUNDAHEIMILI FYRIR BÖRN FRÁ 6-9 ÁRA 
Í ÖLLUM HVERFUM BORGARINNAR

HELSTU VERKEFNI
 Skipulagning á faglegu frístundastarfi

   fyrir 6-9 ára börn
 Leiðbeina börnum í leik og starfi
 Samráð og samvinna við börn og starfsfólk
 Samskipti og samstarf við foreldra

KRÖFUR Í STARFI
 Menntun eða reynsla sem 

   nýtist í starfi
 Áhugi á að starfa með börnum
 Frumkvæði og sjálfstæði
 Færni í samskiptum

KRÖFUR Í STARFI
 Menntun eða reynsla sem 

   nýtist í starfi
 Áhugi á að starfa með börnum
 Frumkvæði og sjálfstæði
 Færni í samskiptum

HELSTU VERKEFNI:
Skipulagning á faglegu frístundastarfi 

   fyrir  börn og unglinga með fötlun á 
   aldrinum 6-16 ára

Leiðbeina börnum og unglingum í leik og starfi
Samráð og samvinna við börn, 

   unglinga og starfsfólk
Samskipti og samstarf við foreldra og 

   starfsfólk skóla
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta

Nánari upplýsingar eru veittar hjá HH Ráðgjöf Ráðningarþjónustu í síma 561 5900. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja
um starfið á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is. Einnig er hægt að nálgast umsóknareyðublöð á skrifstofu HH Ráðgjafar eða skrá sig símleiðis.

Hæfniskröfur

Starfssvið
· Umsjón með framleiðslu og verkstjórn
· Umsjón með gæðamálum  og framkvæmd gæðaeftirlits

· Reynsla af störfum í fiskvinnslu og/eða gæðaeftirliti
· Sjálfstæð vinnubrögð og framtakssemi

Hjá Þórsbergi eru um 70 
starfsmenn og gera þeir út 3 
báta ásamt því að reka 
fiskvinnslu. Þeirra 
meginframleiðsla er saltfiskur, 
frosinn og ferskur fiskur.
 
Á Tálknafirði er fjölbreytt mannlíf, þar er öll aðstaða 
til fyrirmyndar s.s. skóli, leikskóli, sundlaug og góð 
íþróttaaðstaða.
 

Leitar þú að nýjum framtíðarmöguleikum?

Sjávarútvegsfyrirtækið Þórsberg á Tálknafirði óskar eftir að ráða öflugan og sjálfstæðan
einstakling í starf gæðastjóra/aðstoðarverkstjóra.
 

Gæðastjóri/Aðstoðarverkstjóri

Atvinnutækifæri hjá Lækningu
Vegna vaxandi starfsemi óskum við eftir að ráða 
læknaritara til starfa með frábæru samstarfsfólki.

Starfið felst í almennum læknaritarastörfum, t.d. 
 • ritun sjúkraskráa
 • ritun læknabréfa, vottorða og   
  rannsóknarniðurstaðna m.m.
 • skönnun á læknabréfum og öðrum gögnum  
  sem berast Lækningu.

Í boði er 
 • líflegur vinnustaður
 • gott vinnuumhverfi
 • samkeppnishæf laun.

Við leitum að drífandi starfskrafti með
 • ríka þjónustulund
 • góða tölvukunnáttu
 • getu til að vinna undir álagi

Löggilding
sem læknaritari er skilyrði.

Nánari upplýsingar
um starfið veitir Hildur Eyjólfsdóttir, 
læknaritari,
í síma 590-9200. 

Tekið er við umsóknum
hjá starfsmannahaldi Lyfju hf. 
hallur@lyfja.is

Umsóknarfrestur
er til 15. september 2009 og farið 
verður með allar umsóknir og 
fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Lækning er fyrirtæki sem sinnir sérfræðiþjónustu í læknisfræði. 
Þrettán mismunandi sérgreinar eru starfræktar í Lækningu auk 
fjölskyldu- og félagsráðgjafar. Heildarkomufjöldi á ári í Lækningu 
er um 24.000 sjúklingar.

Um er að ræða hlutastarf eftir hádegi.
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Helstu verkefni

• Yfirumsjón með bókhaldi, kostnaðareftirliti 
og greiningu. VSK-skil, skýrslugerðir og 
undirbúningur fyrir endurskoðun

• Ábyrgð á eftirliti með innheimtu og greiðslum 

• Fjárhagsleg vöktun með einstökum verkefnum 
sem og afstemmingar

• Eftirlit með skuldunautum og lánadrottnum

Hæfniskröfur

• Viðskiptafræðimenntun á háskólastigi eða 
sambærileg menntun ásamt reynslu af 
reikningshaldi og stjórnun

• Góð tölvukunnátta og þekking á Navision 
Dynamics fjárhagskerfi

• Frumkvæði og fagmennska í starfi

• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

• Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

• Tungumálakunnátta, enska

Umsóknarfrestur rennur út 7. september 
og allar nánari upplýsingar er að finna á 
www.icelandexpress.is/jobs

með ánægju

Iceland Express auglýsir eftir öflugum bókara 
til að vinna í alþjóðlegu umhverfi fyrir eitt af 
dótturfyrirtækjum okkar. Um er að ræða 100% 
starf í þægilegu umhverfi með góðu fólki.

Finnst þér 
gaman að 
reikna?
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sími: 511 1144

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar ehf.
Melabraut 21-27 – Hafnarfi rði  -  www.vhe.is  - vhe@vhe.is

Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar 
á Reyðarfi rði, óskar eftir 
að ráða til starfa:

• Vélvirkja

• Rennismiði

• Aðra málmiðnaðarmenn

Starfsemi Vélaverkstæðis Hjalta Einarssonar er mjög fjölbreytt en 
fyrirtækið sinnir ýmsum smíða- viðhalds- og þjónustuverkefnum ásamt 
hönnun og smíði véla og vélbúnaðar fyrir álver, hér á landi og erlendis.

Óskað er eftir að umsóknir ásamt upplýsingum um umsækjendur 
séu sendar í tölvupósti á  jgt@vhe.is. Upplýsingar í síma 843-8811.

Svar tækni óskar eftir að bæta við sig 
starfsmanni í fullt starf

Starfið felur í sér:
Uppsetning á netkerfum ásamt uppsetningu og þjónustu 
við IP símkerfi.
Viðkomandi mun í starfi sínu eiga samskipti við 
viðskiptavini fyrirtækisins og mun hluti af vinnu fara fram 
utan vinnustaðar.

Hæfniskröfur:
Þekking á Windows server umhverfi og þeirri netþjónustu 
sem því fylgir er æskileg. Áhugi á uppsetningu og rekstri 
IP símkerfalausna er kostur.

Rík þjónustulund, lipurð og vilji til að læra og þroskast í 
starfi eru eiginleikar sem við leitumst eftir.

Svar tækni er framsækið fyrirtæki með 15 starfsmenn í fullu starfi.
Hjá fyrirtækinu er öflug söludeild á fyrirtækjamarkaði ásamt því 
að reka verslun með raftæki. Einnig er öflug þjónustudeild og 
þjónustuverkstæði hjá fyrirtækinu.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í sem fyrst. 
Umsóknarfrestur er til mánudagsins 7. september.

Umsóknum skal skila til:
Svar tækni ehf., Síðumúli 37, 108 Reykjavík
eða á umsokn@svar.is

k i ó k f i ð b ið i

Netuppsetningar
og símkerfi
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www.eskimos.is - eskimos@eskimos.is

ESKIMOS VIÐ ERUM Í  UPPLIFUN

Við leitum að einstakling sem hefur brennandi áhuga á ferðamálum. 
Viðkomandi þarf að geta unnið í kre andi og drífandi umhverfi, geta 
unnið sjálfstæ , hafa frumkvæði, vera nákvæmur og skapandi.    
Reiprennandi enska, kunná a á helstu forrit og söluhæfileikar eru 
skilyrði. Mjög go  vald á aukatungumáli, háskólapróf og hæfileikar á 
ýmsum sviðum er kostur.  “Foreign na onals welcomed”.

Hafir þú áhuga á að taka virkan þá  í uppbyggingu fyrirtækisins og 
vinna ölbrey  starf þar sem enginn vinnudagur er eins, sendu okkur 
starfsferil m. mynd á starf@eskimos.is

Nánar um Eskimos sjá:  www.eskimos.is 

Ps. Við erum o  að leita að fólki í margskonar störf og verkefni.  Hafir þú áhuga á að 
starfa hjá okkur sendu okkur endilega umsókn. 

Starfsmaður óskast / Now Hiring
ESKIMOS 

er ört vaxandi ferða og 
viðburðafyrirtæki á Íslandi.  Við 

sjáum um ferðir og viðburði 
fyrir helstu fyrirtæki landsins og 
þjónustum að jafnaði þúsundir 

ferðamanna sem koma l Íslands 
á ári hverju.  

Við förum ótroðnar slóðir, 
hugsum út fyrir boxið og sköpum 

okkar eingin farveg. 

Skútuvogur 1b - 104 Rvk. 414-1500

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 500 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

RAFVIRKI - NOREGUR
Ístak óskar eftir að ráða rafvirkja til starfa við framkvæmdir í Noregi.

Um er að ræða vinnu við viðgerðir og viðhald á tækjum og búnaði.

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af störfum við háspennuvirki.
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HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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Auglýsingasími

– Mest lesið
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Aðalfundur Hlaðvarpands ehf.

Aðalfundur Hlaðvarpands ehf., menningar- og styrktarsjóðs kvenna, 
verður haldinn miðvikudaginn 16. September 2009 kl. 17.00, á 
Hallveigarstöðum við Túngötu. Dagskrá fundarins er eftirfarandi: 

1. Skýrsla stjórnar fyrir árið 2008.
2. Endurskoðaðir reikningar félagsins lagðir fram til samþykktar.
3. Kosning þriggja kvenna í stjórn og tveggja í varastjórn.
4. Kosning endurskoðanda félagsins.
5. Ákvörðun um hvernig fara skuli með tap félagsins.
6. Ákvörðun um greiðslur til stjórnarkvenna.
7. Önnur mál.

Konur eru hvattar til að nýta rétt sinn sem hluthafar til að mæta á 
fundinn og kynna sér starfsemi sjóðsins. 

Stjórnin

NORA styrkir
samstarf
Styrkir til samstarfsverkefna
á Norður-Atlantssvæðinu 
Umsóknarfrestur 5. október 2009

Nánari upplýsingar á: www.nora.fo og www.byggdastofnun.is

Umhverfisráðuneytið
Prófnefnd mannvirkjahönnuða

Löggildingarnámskeið
Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska lög-
gildingar umhverfisráðuneytisins til að gera aðal- 
og séruppdrætti sbr. ákvæði 48. og 49. gr. skipul-
ags- og  byggingarlaga nr. 73/1997, verður haldið í 
nóvember 2009, ef næg þátttaka fæst. Námskeiðið 
mun hefjast föstudaginn 13. nóv. 2009 kl. 13:00 
og standa dagana 13.- 14., 20.- 21.- 27.- 28. nó-
vember 2009 og lýkur með prófi laugardaginn 12. 
desember 2009.

Námskeiðsgjald er 90.000.- kr. og 57.000.- kr. fyr-
ir þá sem sækja námskeiðið til upprifjunar.

Upplýsingar og umsóknareyðublað fást hjá  
IÐAN- fræðslusetur, Skúlatúni 2, Reykjavík eða 
vefsetrinu 

http://www.mfb.is/namskeid/loggilding-mann-
virkjahonnuda/

 Umsóknum skal skilað þangað útfylltum ásamt 
1) afriti af prófskírteini umsækjanda, 2) vottorði 
frá iðnaðarráðuneyti um réttindi til starfsheitis, 3) 
vottorði faglegs yfirmanns um starfsreynslu, sjá 
48.gr. skipulags og byggingalaga, eigi síðar en 
föstudaginn 16. október 2009. 

Nánari upplýsingar í síma 590 6434.

Reykjavík 4. september 2009.
Prófnefnd mannvirkjahönnuða

- umhverfisráðuneytið.
1

Neytendastofa

VIGTARMENN
Námskeið til löggildingar vigtarmanna verður 
haldið á Neytendastofu, Borgartúni 21, dagana 
5., 6. og 7. október 2009.

Endurmenntunarnámskeið verður haldið 
12. október.

Skráning á námskeiðin fer fram á heimasíðu Neyt-
endastofu, www.neytendastofa.is, undir hlekkn-
um Skráning á námskeið (ekki þörf á innskrán-
ingu), eða undir Mælifræðisvið.

Allar nánari upplýsingar, svo og aðstoð við skrán-
ingu þátttakenda, eru veittar í síma 510 1100.

Skráningu lýkur 18. september nk.
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 0-250 þús.

TOYOTA COROLA 1996 SK.’10 EK. 
195.000 KM, BSK. VERÐ 190.000, S. 
860 2701.

Til sölu Fiat Ducato, árgerð 2007, með 
McLois Steel 464 húsi. Vél Diesel turbo 
100 Hp. Lengd 637 Snúningsstólar / 
Ísskápur / Sólarsella / Markísa 3,5 mtr. 
/ Sjónvarpsloftnet / Útvarp með CD. 
Ekinn aðeins 8.000 km. Reyklaus og 
fallegur vel með farinn bíll. V 7,5 Sími: 
820-0643

Volvo 740 árg. ‘88. Ssk. Skoðaður. Ek. 
280þ. Verð 150þ. Uppl. s. 896 3044.

Hyundai Atos árg. ‘99 sparibaukur. Sk. 
‘10, ek. 85þ. Sumar og vetrard. á felg-
um. Nýir bremsud. að framan V. 190þ. 
S. 696 9163.

KIA Sportage árgerð 2000 skoðun til 
júlí 2010 keyrður 125.000 verð 70.000 
Upplýsingar í síma 8633477

Nissan Almera 1600 árg. ‘97 ek. 193þ. 
Verð 150þ. stgr. Uppl. í s. 616 2324.

Óska eftir vel með förnum bíl á verðbil-
inu 0-250 þúsund skoðaður 2010 sími 
864 4858/867 6451.

Megan Station ‘99. Beinsk. Skoðaður 
‘10. V 160þús. S. 842 7034.

Til sölu BMW 525i E34 árg. ‘92. Slitin 
tímakeðja. Verð 130 þús. Sími 863 
7140.

 250-499 þús.

Renault megan iwilliams coupe ‘97 k. 
93þ. Transporter stuttur 2l ‘98 k. 193 þ. 
sími. 896 4699.

Toyota Corolla 4WD árg. ‘00. Sk. ‘10 
verð 350þ. Uppl. í s. 692 1557.

Opel Vectra árg. ‘00 2,0 ssj., ek. 168 
þús. V. 390þ. stgr. Og Opel Rekord árg. 
‘66 Uppl. í s. 893 1050.

Til sölu Toyota Corolla Luna. 1998, ek. 
187 þ.km. beinskiptur. Verð 350 þús. 
Uppl. sími 856 1179.

Tveir VW Passat árg. ‘98. Skoðaðir. V. 
350þús. stykkið. S. 842 7034.

 500-999 þús.

Land Rover Defender 90, 1997. Ekinn 
159 þús, ný tímareim og vökvastýri. 
Nýskoðaður og í góðu lagi. Verðh. 900 
þús. Uppl. í 822 7601.

Starex 99’ 4x4 Dekkja umgangur á felg-
um fylgir. Ek. 140þ allur yfirfarin. tilboð 
750þ S:618 4145.

 1-2 milljónir

Subaru Legacy 05.Ekinn 62 þús, Einn 
með öllu, sumar og vetrardekk,ath 
skipti ódýrari, s 8658280

Svartur Toyota Rav4 ‘03, ek. 85þ. beinsk. 
V. 1700þ., tilb. 1500þ. s. 862 8027

 2 milljónir +

HONDA CR-V ADVANCE 2004 EK. 
75.000. KM, SSK. VERÐ 2.200.000, S. 
860 2701.

BMW 525Xi, Glæsilegur, 18“ álfelgur 
(low pro.), fjórhjóladrif, ljóst leður, einn 
eigandi, 54þ km, fullkomið viðhald, 
5,2m (áhv. 2m), s. 8401236

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

 Bílar óskast

Óska eftir Micra eða Yaris. Ekki eldri en 
‘03. Uppl. hjá asgeirv@hotmail.com

Óska eftir VW Transporter 1-4 ára. 
Pallbíll, díselbíll með drifi á öllum hjól-
um. Er með Mazda 2200 árg. ‘98 dísel-
pallbíll uppl. í S. 893 1039.

Óska eftir bíl 250-400 þús staðgreitt 
má þarfnast lítilsháttar lagfæringar sími 
840 9339.

Er með 750þús staðgr. Óska eftir bíl, 
hjólhýsi, landi, bát. Vill fá góðan afsl. 
S. 695 3744.

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

Óska eftir góðum Yaris árg. 2003-2005, 
lítið eknum, 5 dyra, beinsk. Allt að 900 
þús staðgr. s: 8473334

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

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

Óska eftir að kaupa ódýran bíl. Má 
kosta 50-120 þús. Uppl. í s. 864 5486.

 Jeppar

911 Turbo 4x4 2001 S.sk Triptronic Sk 
2010 Topp Eintak. V.10,9 OFURTILBOÐ 
kr.8,5 Lán getur fylgt. ATH Skipti Til sýnis 
á Suðurgötu 76 220 Hf S. 896 0315.

MMC L200, árg 2007, ekinn 58 þús, 
beinsk., rafm. í rúðum, polýhúðun á 
palli. Ekkert áhvílandi, skoða skipti á 
ódýrari bíl. Uppl. í síma 897-1073

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

Frábært verð
Izuzu trooper 3,0 Tdi árg’99. Ek 171 þ. 
5 gíra. Sk.’10. 7 manna. Nýjir spissar. 
Varadekkshlíf, krókur. Nýleg 32“ dekk. 
CD. Verð 890 þ. Tilboð 650 þ. stgr. Ath 
skipti á ódýrari. Uppl. í s. 861 7600.

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

Grand Cherokee 38“ árg. ‘96 5,2 V8. Ek. 
160 þús. Verðh. 1.500 þús. eða tilboð. 
S. 696 9825.

Toyota Rav4 arg. 2001 ek. 131þús 
4WD 5 dyra b.sk. nýleg dekk uppl. s. 
8668816

Vanur gröfumaður og vörubílsstjóri 
óskar eftir vinnu. Uppl í síma 8924093.

 Fornbílar

M. Benz 230 ssk. árg. ‘83 í góðu 
ástandi. Skoðaður, ásett v. 350þ. S. 
896 3044.

 Pallbílar

Til sölu 8.feta pallhús á GMC eða 
Chevrolet, hurðir í stað hlera. Verð 
190.000. Einnig notuð dekk á felgum 
285/75/16. Verð 40.000. Uppl. í síma 
896 0593.

 Sendibílar

Renault 150 Midliner ‘97 ek. 268þ. 
6gíra, læsing á afturdrifi, nýsk., verð 
990þ. S. 857 2696.

 Hópferðabílar

Ford Econline árg. ‘91 7,3 d. Ek. 200 
þús. 14 farþ. Og M. Benz 614 árg. ‘90 
ek. 50 þús. á vél. 20 farþ. Nánari uppl. 
123.is/unimog s. 893 1050.

 Vörubílar

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

 Mótorhjól

Til sölu Honda Shadow 1100cc sabre 
árg. 2000, ekið 13Þ. verð 790þ. uppl. 
696-0874.

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

Dual-sport ferðir sem þú getur ekki msst 
af. Förum nokkrar frábærar helgarferðir 
á ferðahjólunum í september og októb-
er. Lagt af stað á laugardagsmorgni og 
komið til baka á sunnudag. Mótorhjól, 
tryggingar, gisting, matur, leiðsögn og 
fleira innifalið. Þú getur komið á eigin 
hjóli eða fengið hjól hjá okkur. Verð: kr. 
58.000,- eða kr. 28.000,- ef þú kemur 
á eigin hjóli. Hringdu í okkur í síma 578 
7860 eða skoðaðu heimasíðuna okkar 
www.bluemountain.is

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

Til sölu Yamaha VR 450 F. Árg ‘03. V. 
350 þús. Uppl í s. 896 9497.

Suzuki Dakar 600 árg. ‘88 í toppstandi. 
Dettur í gang, ný keðja, dekk ofl. Ný 
sk’10. V. 250 þús. eða tilboð. S: 770 
4944.

Ódýr mótorkrossdekk!
Trelleborg 110/90-19. Verð aðeins 
6000 kr. á meðan birgðir endast. Uppl. 
í s. 695 4855.

Vetrartilboð
Honda Hornet, nýskr. ‘08 ek. 8000 
Rautt -örl. tjónað (ca. 50þ.). V. 590þ. 
S. 868 7326.

Upphitað geymsluhús-
næði

Upphitað geymsluhúsnæði í Kópavogi. 
Eigum nokkur pláss laus fyrir mótorhjól 
til geymslu í vetur. Uppl í s 821 3733

 Fjórhjól

Til sölu Polaris Outlaw 90cc árg. ‘07 
í frábæru ástandi, alveg eins og nýtt, 
mjög lítið notað. Galli, brynja, hanskar, 
skór og 2 hjálmar fylgja. verð 450þ. 
Uppl. í s. 861 4545.

Kawasaki Mojave ‘87 árg. Tvö stykki, 
annað fulluppgert, sprautað, annað í 
pörtum. V 260þús. S 895 9204

 Hjólhýsi

CARAVELAIR Atnares luxe 490 koju-
hús.Þetta hús er með kojunum aftast 
og hjónarúminu fremst,salerni sturtu 
heittvatn ískapur og fortjald gott hús á 
góðu verði Sími:866-5156

 Fellihýsi

Til sölu Coleman fellihýsi, árg. 1998, 
vel með farið. 220wolt raf. Verð. 450þ. 
Uppl. í s. 696 0080.

Til sölu fellihýsi, FLEETWOOD TACOMA 
2004 12ft. Með fortjaldi, sólarsellu og 
sjónvarpi. 1200 þús. S. 664 8524.

 Vinnuvélar

Til sölu vinnulyfta, Nifty árg.’97, vinnuh. 
12.5m. Gengur bæði á rafmagni og 
dísel. V. 1750þ. m. VSK. S. 898 7590.

Útsala! Jarðvegsþjappa, Malbikunarsög, 
Skóflusett á 16 t hjólavél, þjöppufót-
ur, rafstöðvar, vélsleðakerra, snjótönn, 
gámar, brettagaflar ofl. sjá myndir sim-
onsimonarson.blog.is uppl. í s. 864 
9093.

 Viðgerðir

 Bátar

Til sölu Utanborðsmótor!
Til sölu Mercury utanborðsmótor. 15 
hp. Upplýsingar í síma 895 7290.

Til sölu BJ5000 handfærarúllur. Uppl. í 
s. 770 2175.

Til sölu beituskurðarvél fyrir handbeitn-
ingu. beytningatrekt frá Beiti og beitu-
skurðarhnífur. Fæst á góðu verði. Uppl. 
í síma 697 4429.

Til sölu 2 sett af sjóstöngum (Stöng, 
lína og hjól). Öflugar græjur. Uppl. í s. 
897 2249

 Hjólbarðar

Til sölu lítið notuð heilsársdekk 205-55-
16. Uppl. í síma 821 4073.

Til sölu 215-75*17,5 6stk. Michelin Eru 
á 6 gata stálfelgum. Passar undir Benz 
sendibíl. Uppl. í s. 770 2175.

 Varahlutir

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.

 Veislusalir

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

 Hreingerningar

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

Tek að mér hreingerningar í heima-
húsum er vön og vandvirk. S. 894 
2891, Eva

 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.

Vantar bíla til sölu
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HELLUBORG DÓRA
Heildarlausn fyrir lóð og garð 
Látið fagmenn vinna verkið!
Upplýsingar í síma 616 9714 

www.helluborg.is

helluborg@helluborg.is 

Halldór Ólafsson

Láttu okkur sjá um garð-
inn í sumar

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða - garðslátt, trjáfellingar, beðaum-
hirðu og trjáklippingar! Föst verð til-
boð ykkur að kostnaðarlausu Sláttur 
og Garðaþjónustan 577 4444 & 892 
9999.

Haustklippingar!
Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting 
á trjágróðri. Alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.
S. 848 1723.

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð 
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl 
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. 
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

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

Haustfellingar
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 Bókhald

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

 Málarar

Málari getur bætt við sig 
verkefnum.

Málari getur bætt við sig stór-
um sem og litlum verkefnum. 
Vönduð vinnubrögð og sann-

gjarnt verð. Hef áratugareynslu 
í allri málningavinnu og sands-

pörlun.
Kem á staðinn og geri verðtil-

boð að kostnaðarlausu. 
Upp. í s. 849 4406 eða 

mosdal@visir.is

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

 Vöruflutningar

Ódýrari flutningar. Tilboð á sendibíla-
þjónustu. S. 892 6363 og á www.
vefsida.is/skutlari.

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

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

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

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

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

Eldri iðnaðarmaður
Eldri múrari óskar eftir múrverki td. 
múra bílskúra, kjallara, ýmsar viðgerðir, 
hlaða veggi og pússa, einnig flísalögn. 
Tilboð eða tímavinna. S. 866 3175.

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

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

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

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

 Tölvur

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

 Nudd

SÆLUNUDD Í BOÐI. S:698 4105.

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

Frábært nudd/ Fantastic masaage call 
8946823/ 8698076

 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.

Spái: í spil, bolla, lófa og rúnir. Kr. 4500. 
Tímapantanir í síma 845 8896.

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.

 Múrarar

Tökum að okkur almenna múr og tré-
smíði. +Verk S.847 6391.

 Trésmíði

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

 Önnur þjónusta

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

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

Pípari getur bætt við sig verkefnum. 
Örugg vinnubrögð og sanngjarn í 
samningum. Uppl. í s. 773 0317.

 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.

Stigamaðurinn ehf.
Stigar og handrið úti sem inni. Tré-járn. 
Gerum föst verðtilboð. Sími 898 7779, 
423 7779 & 897 1479.

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

14 fm af Harmoný korkflísum til sölu 
þær eru 30 x 30 og eru 3 mm á þykkt. 
fm kostar um 5800 kr út í búð. V.45 þús 
eða tilboð. Uppl í s. 847 4645

25 línubalar til sölu. S. 899 2426

Poolborð til sölu. Mjög vel farið. Tekur 
mynt. Uppl. í s. 772 6165.

Til sölu tjaldborgartjald 5manna. Styttur 
eftir Baldvin Árnason. Safn af Tarzan og 
Tomma og Jenna blöðum. Gömul Silver 
Cross barnakerra og göngugrind. Uppl. 
í s. 897 2249

Gerðu góð kaup í bílskúrssölu. 
Hofteigur 32-105 Rvk. Laugardaginn 5 
sept. kl 11-17.

 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

 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.

 Sjónvarp

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

 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. í síma 899 0994.

 Bækur

Bersöglismál eftir Frank Harris óskast.
Bryndís sími 8478396

 Til bygginga

Til sölu fallegt pallaefni 28x125, dökkt 
með tilheyrandi undirstöðum á ein-
stöku verði. 2150 kr á m2. S. 659 
3626.

Til sölu 750l steypusíló og ca 400 fm af 
dokaborðum Uppl í síma:894-6539

Til sölu mjög góður Doki (kauf-
mann)Mjög gott verð. Uppl. í s. 848 
3377.

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

 Verslun

 Heilsuvörur

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

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

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

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

 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

 Barnið

Ungt barnlaust par þarfnast aðstoðar 
við að láta drauminn um barneignir 
rætast en til þess þarfnast eggjagjafar. 
Nánari upplýsingar um eggjagjöf fæst 
hjá ART Medica s. 5158100, www.
artmedica.is

 Námskeið

ALLT EFNI TIL 
SKARTGRIPAGERÐAR!

Mikið úrval af perlnum, náttúr-
steinum og festingum til skart-

gripagerðar. Einnig pokar og 
gjafatöskur. Gott verð. Höldum 
glerbræðslu - leirmótunar og 

skartgripanámskeið.
Glit, Krókhálsi 5, 110 rvk, s. 

587 5411 www.glit.is

Smáskipanámskeið 14/9 - 
22/10. Fjarnám eða staðarnám. 
Skemmtibátanámskeið 14/9 - 22/10 
fjarnám. Skráning á www.tskoli.is 
Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins.

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

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

Keramik námskeið
Námskeið fyrir byrjendur sem lengra 
komna Reynsla. Opið verkstæði milli 
9-19. S. 699 8120 Rannveig Tryggva 
leirlistakona Kópavogi.

 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.

Nuddnám
Svæða og viðbraðgsmeðferð Ak / Rvk. 
hefst 23 sept. S: 696 0970 & 895 7333 
www.nudd.is SOVÍ.

 Flug

Flugskóli Helga Jónssonar mun halda 
bóklegt námskeið til einkaflugs sem 
hefst 15. september. Hafið samband 
í síma 5510880 eða á info@flugskol-
inn.is

 Ökukennsla

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

 Húsgögn

Til sölu 3ja mánaða hornsvefnsófi 
með lazyboy í öðrum endanum frá 
Rúmfatalagernum. Uppl. í s. 555 4797 
& 892 4607

 Heimilistæki

Til sölu 29 tommu Philipssjónvarpstæki. 
Tölva og 15“ skjár. Uppl. í s. 663 4244.

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

Þjónusta
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 Gefins

Hvítt hjónarúm með göflum og dýnu 
öðru megin. Gegnheil smíði. Uppl. 692 
0509

 Dýrahald

English Springer Spaniel
Frábærir veiði og fjölskylduhundar. 
Aðeins tveir eftir. Gunnar í síma 660 
1050.

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

Til sölu Dobermann 
hvolpar (Tíkur)

Afhendast örmerktir, bólusettir og með 
ættbók frá Rex. Tilbúnir til afhendingar. 
Uppl. í síma 866 7214.

Æðislegur Sharpei hvolpur til sölu, 
bólusettur, örmerktur, ættbók HRFÍ og 
ormahreinsaður. Foreldrar margverð-
launaðir. Uppl. í s. 821 9262-www.
breidstadir.is

Mjög fallegur chihuahua hvolpur til 
sölu undan verðlaunatík. Uppl í s. 
897 8848

 Fyrir veiðimenn

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

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

 Hestamennska

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

Innréttingar í hesthús
Smíða innréttingar úr heitgalvanseruðu 
járni. Margra ára reynsla. Gott verð. 869 
6690 Aðalsteinn.

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

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

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Glæsilegar, rúmgóðar stúdentaíbúðir til 
leigu í fjölskylduvænu hverfi á Ásbrú í 
Reykjanesbæ, 2-6 herb. og 36-190m2 
að stærð. Leiguverð pr. fermeter frá 
kr. 534 kr., með heimilistækjum eða 
án, rútuferðir á höfuðborgarsvæðið og 
internettenging innifalin. Í tengslum 
við Ljósanótt og sýninguna Reykjanes 
2009 verða sýndar íbúðir við Bogabraut 
950-2-3c og 950-2-3b, laugardag og 
sunnudag kl. 12-18. www.keilir.net

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

Herbergi til leigu á sv. 
101 Rvk

Allt til alls á staðnum. Þú flytur 
bara inn með fötin þín.

Upplýsingar í síma 897 1016.

Nýjar 3ja og 4ra herb. 
íbúðir í Hfj.

Örugg leiga. Þvottavél, þurrkari, 
Ísskápur, uppþv.vél, gardínur 

og öll ljós.
fylgist með á 

www.heimahagar.is 
Upplýsingar í síma 772 7553.

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

Til leigu 3 herbergja 90 fm  íbúð 
á 1. hæð í vesturbænum (107). 
Uppþvottavél og ísskápur fylgja. Laus 
10. sept. Langtímaleiga. Verð 108.000 
með hússjóði. Upplýsingar í síma 662 
6601 og 692 7618

Studíóíbúð í Fossvogi sv. 108. Uppl. í s. 
866 4754 & 557 5058.

140 fm flott íbúð til leigu með/án 50 
fm bílskúr. 45mín fjarlægð frá Rvk. 
Frábær staðsetning og flott útsýni. Uppl 
í s. 897 8914.

Mosfellsbær 2ja herb 60m íbúð í ein-
býli. 80 þús.mán með rafm.og hita.Laus 
1 okt. Allt sér Uppl.. s-8960415 Páll

65 fm íbúð til leigu í Njarðvík. Leigist 
með geymslu og ísskáp. Uppl. í s. 866-
2168 Hilmar.

10fm herbergi til leigu í 107. Leigist 
aðeins nemum. Uppl. Halldór 891 
7887.

Room for rent í Bólstaðarhlið 40,105RVK 
,price 35000kr,use net,kitchen,washing 
machine.Tel 824 7209.

Til leigu 100m2 íbúð á neðri hæð í 
tvíbýli á Vopnafirði. Upplýsingar í síma 
473-1399 og 690-8083

Ventura Willowpoint 
Flórída

Til leigu íbúð, 2 herb., eldh. og stofa. 
Ódýrt golf og stutt í garða. Uppl. s. 499 
2404 og jokasig@cfl.rr.com á Fl. Rvk. 
Kristinn 868 0199

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.

3ja herb. nýleg íbúð í Hraunbæ Rvk. 
Sérinngangur. Leiga kr. 125þ með hús-
sjóð og hita. Sími 898 3420.

Til leigu 2 herb. 50 fm kjallaraíbúð m.hú-
sgögnum á Háteigsvegi. Verð 85.000, 
hiti og rafm. innifalið. Upplýsingar í 
síma 696 8253 milli kl. 17 og 20.

Flatmate wanted. Classy 101 flat with 
high ceiling. Smoke free. Mobile 618 
2100.

Til leigu mjög fínar 2ja og 3ja herbergja 
í Berjavöllum. Trygging 3 mánuðir. Fyrsti 
mán. frír. s. 5205788 www.buseti.is

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

RML 20 fm stúdíó í 200 Kóp. Selbrekka 
20. Langtímaleiga og 50 þ. á mán. 
Uppl. í s. 696 0502.

Til leigu skemmtileg 4 herb. íbúð á sv. 
110 fyrir reglusamt og rélgt fólk. Leigist 
frá 1. nóvember til 5 mánaða. Uppl. í 
s. 849 2348.

Til leigu 5 herbergja íbúð í Grafarholti. 
Laus strax. Verð 160.000. Uppl. í síma 
822-8750.

Til leigu 2 herb. 60fm. íbúð á fyrstu 
hæð í Árbænum. Laus 1 okt. jafnvel fyrr 
3 mán. tryggingagreiðsla. Leiga 85.000 
kr. Uppl. í s. 841 7766.

 Húsnæði óskast

Íbúð óskast.
Óska eftir 4-5 herb. íbúð á 

svæði 104-105. Erum reglusöm 
fjölsk. Langtímaleiga, skilvísum 

greiðslum heitið. Afhending 
sem allra fyrst.

Uppl. í s. 691 9094 Magnea

Íbúðaskipti óskast á Akureyri. Í boði 
er 5 herb. parhús m. bílsk. Staðsett 
í Svalbarðseyri. Óska 5 herb. íbúð. 
Netfang: dettifoss@simnet.is

Reglusöm og skilvís fjölskylda óskar 
eftir 3-4 herb. íbúð með bílskýli á svæði 
203 Kóp frá 1. nóv. s: 862 3707.

Óska eftir 2 -3 herb. íbúð í Rvík. 
Reglusemi og skilvísum greiðslum heit-
ið. Uppl. í s. 698 9499

35 ára gömul pólsk kona (talar ensku) 
ásamt 13 ára gamalli dóttur óskar eftir 
3 herbergaj íbúð frá 1 okt. helst á svæði 
104,þó ekki skilyrði. algjör reglusemi og 
skilvísar greiðslur, meðmæli ef óskar er. 
uppl. í síma 6632987

Óska eftir 4 herb. íbúð eða stærri í 
hverfi 103/105. Hjón m. 2 börn. S 
772 9566

Óska eftir því að taka á leigu góða 3 
herbergja íbúð miðsvæðis í Reykjavík í 
2-4 mánuði. Leigjandi er ábyggileg og 
reglusöm. Áhugasamir hafi samband í 
síma 616-6886.

Óska eftir snyrtilegri eða nýlegri íbúð á 
Höfuðb.sv. sem fyrst. Sanngjörn leiga. 
Algjör reglusemi. Uppl. í S. 770 2705.

 Sumarbústaðir

Gott bjálkahús á Mýrum til sölu. Stærð 
um 100 fm þ.m.t. gestahús. Heitur 
pottur. Stór 150 fm verönd. Þarfnast 
lokafrágangs. Verð aðeins 12 millj. stað-
greitt. Upplýsingar í s. 823 2610.

Til sölu sumarbústaðarlóð í Borgarfirði, 
einnig 10 fm gestahús og bátur með 
4 h. utanborðsmótor. Uppl. í s: 898-
3215.

Til sölu nýlegar hitatúpu 6kw og 12kw 
með þenslukút og fl. Hentugar í sum-
arbústaði og hesthús. Uppl. í s. 893 
7808.

Vil kaupa sumarh.; verktakah., eða 
annað sambærilegt hús til flutnings. 
30-50 fm, sem næst RVK. Einnig ca. 
4fm kofa. S 864 7292.

 Atvinnuhúsnæði

Til sölu 2 samhliða bílsk. rúmir 50fm. 
Eingöngu yfirtaka á láni. Mjög gott úti-
svæði. Uppl. í s. 891 9193 & 892 5309.

Fossaleynir 16 í Reykjavík. 
Skrifstofuherbergi til leigu með sam-
eiginlegu eldhúsi, geymsla fylgir hverju 
herb. 4 herb. verð frá 38.000 - 90.000 
m/vsk. Einnig iðnaðarbil með stórri 
innk.hurð. 100m2. Verð 125.000 m/
vsk. Upl. 842 2930.

100 fm iðnaðar eða lagerhúsnæði 
til leigu með innkeyrsluhurð við 
Auðbrekku í Kóp. Uppl. s: 894 2339.

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

Óska eftir ca. 60-80 fm húsnæði til 
leigu, indir létta járnsmíði eða leigja 
pláss í lítilli smiðju. Uppl. í s. 869 6690

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

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

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

FERÐAVAGNAGEYMSLA
Geymsla fyrir tjaldvagna og fellihýsi í 
Reykjavík. Tjaldvagnar á 37 þús vetur-
inn, fellihýsi á 42 þús. Greiðsludreifing 
í boði. Örugg upphituð hús og ýmis 
viðbótarþjónusta í boði, s.s. trygging, 
geymahleðsla og skoðun. Upplýsingar 
og pantanir hjá Frumherja hf í síma 
570-9090 milli kl 8 og 17 virka daga, 
einnig í tölvupósti á geymsla@frum-
herji.is.

 Bílskúr

Til leigu 24fm bílskúr v/ Háaleitisbraut , 
leiguv. 30þ. með öllu. S. 842 7026.

 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

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

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

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakar í Mosfellsbæ 

óskar eftir góðu fólki til starfa 
í afgreiðslu. Vinnutími 13-19 
virka daga og einn dag aðra 

hvora helgi. Íslenskukunnátta 
skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir 
Áslaug í s. 660 2155, 566 6145, 

eða á staðnum.

Mosfellsbakarí í 
Reykjavík, vinna með 

skóla.
Óskum eftir brosmildu og þjón-

ustulunduðu fólki til starfa í 
afgreiðslu í bakaríinu okkar á 

Háaleitisbraut 58-60.
Áhugasamir geta sent umsókn 
á mosbak@mosbak.is eða haft 

samband við Ellisif í 
s. 660 2153

Kökuhúsið Auðbrekku
Óskum eftir að ráða starfskraft 

til afgreiðslu. Vinnutími 10-
17.30

Upplýsingar gefur Örvar í síma 
693 9093 og Björk í 

s. 693 9091.

NK Kaffi Kringlunni
Starfskraft vantar í afgreiðslu í 
Kringlunni (ekki sumarafleys-
ing). Einnig vantar starfsfólk í 

golfskála Öndverðarnesi.
Upplýsingar gefur Björk í 

s. 693 9091.

Ísbar/Booztbar, 
Kringlunni

Óskar eftir að ráða fólk í dag-
vinnu. Í boði er hálfsdags og 

heilsdagsstarf.
Einungis traust og heiðarlegt 

fólk kemur til greina. Uppl. í s. 
898 7924 Kristinn eða senda 
umsókn á cyrus@simnet.is

Eldsmiðjan Bragagötu
100% starf í vaktavinnu. Ef þú ert 
yfir 18 ára, með mannlegu samskiptin 
á hreinu og vilt vinna á rótgrónasta 
pizzustað í bænum sem trúlega býr 
til bestu pizzurnar á landinu þá viljum 
við endilega heyra frá þér. Tímaskynið, 
dugnaður, hreinlæti og snyrtimennska 
þurfa að vera í lagi hjá þér og ekki er 
verra ef þú hefur bakað pizzur áður. 
Sæktu um á: umsokn.foodco.is

Ítalía Veitingahús
Veitingahúsið Ítalía leitar eftir 

starfsfólki í sal á kvöldin og um 
helgar. Íslenskukunnátta nauð-

synleg. Ekki yngri en 18 ára 
Nánari upplýsingar eru einungis 
veittar á staðnum milli kl. 12 og 

17 næstu daga.
Veitingahúsið Ítalía 

Laugavegi 11

Olíudreifing ehf. óskar 
eftir að ráða stýrimann 

til afleysingar á olíuskip-
ið Laugarnes

Helstu verkefni Laugarnesins 
er að afgreiða olíu til skipa 
á Faxaflóasvæðinu og sinna 
birgðaflutningi um landið. 

Viðkomandi þarf að hafa A-5 
réttindi. 

Starfið stendur báðum kynjum 
jafnt til boða.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Einar Sveinn Ólafsson í síma 

550 9944. Umsóknir ásamt fer-
ilskrá sendist á tölvupóstfang 

einar@odr.is 

Sjá nánari upplýsingar um fyr-
irtækið á www.odr.is

KVÖLD OG 
HELGARÞJÓNAR

Kringlukráin óskar eftir ráða 
kvöld- og helgar-þjóna með 

einhverja reynslu.
Aðeins íslensku-mælandi 

umsækjendur koma til greina.
Lágmarksaldur er 20 ára. 
Umsóknir á staðnum og á 

www.kringlukrain.is 
eða s.893-2323

Vinsælt veitingahús í 
hjarta miðbæjarins

Óskar eftir matreiðslumanni/
matráð, einnig vanatar aðstoð-

arfólk í eldhús.
Umsóknir sendist á thjon-

usta@365.is merkt 
„matreiðslumaður“

Au-pair Færeysk stúlka vill vinna sem 
au-pair á höfuðb.sv. Áhugasöm hringið 
í síma 856 0061.

Au-per óskast á lítinn sveitabæ á 
jótlandi í Danmörku fram að næstu 
áramótum. Þarf að hafa bílpróf. Fríar 
ferðir. Nánari upplýsingar hjá Sigrúnu 
í síma 004597184965 og í gsm 
004522285697.

ThaiKokkur vantar Við leitum duglegu 
fólk í fullt og hlutastarf á veitingahús í 
105 Rvk 896 3536.

Sérhæfð byggingarvinna erlendis Litli 
klettur óskar eftir alvönum mönnum 
í steinsögun og kjarnaborun erlend-
is. Um mikla vinnu er að ræða. 
Eingöngu alvanir menn koma til greina. 
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf 
mjög fljótlega. Umsóknir ásamt ferilskrá 
og upplýsingum um meðmælendur 
sendist á lk@litliklettur.is Ráðið verður 
í starfið fljótlega

Rektu þinn eigin veiti
Vel búinn lítill veitingast í Kópav, selst 
ódýrt. S. 840 3425.

Óskum eftir vönum aðstoðarmanni í 
eldhús, þarf helst að hafa reynslu að 
matargerð og bakstri, geta unnið sjálf-
stætt þó undir leiðsögn fagmanns. Við 
leitum að heiðarlegum, áreiðanlegum 
og stundvísum starfskrafti sem getur 
hafið störf sem fyrst. Aðeins íslensku-
mælandi umsækjendur koma til greina 
Áhugasamir sendi umsókn á portid@
portid.is

Óska eftir smiðum eða mönnum 
vönum bygginarvinnu. Uppl. í s. 857 
6311.

Ferðaþjónusta fatlaðra í Kópavogi óskar 
að ráða bifreiðastjóra með rútupróf. 
Góð laun í boði. Uppl. í síma 860 
0761.

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

Óskum eftir traustu og samviskusömu 
starfsfólki 18 ára eða eldri til starfa á 
þjónustustöðvar okkar. Uppl. frida@
olis.is

Kennsla
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AU PAIR ÓSKAST/WANTED! Family in 
RKV is looking for AU PAIR a.s.a.p. 
You have to be non-smoking, warm 
hearted and experienced in child care. 
Driving license+. On offer is room, 
food, travels and salaries. information 
772 0070.

Kofi Tómasar Frænda óskar eftir fólki 
í dagvinnu. Upplýsingar á staðnum 
milli 10:00 og 12:00 virka daga, lauga-
vegi 2.

Kvöld- og helgarvinna Söludeild 
Kreditkorts leitar að drífandi sölufólki í 
símasölu í kvöld og helgarvinnu. Leitað 
er að söludrífandi einstaklingum með 
óbilandi kraft og áhuga á að ná góðum 
árangri. Upplagt sem aukavinna eða 
sem vinna með námi. Áhugasamir 
sendi umsókn á netfangið starf@kred-
itkort.is merkt „Sölustarf“

Lítið tímarit óskar eftir fólki til að taka 
viðtöl fyrir blaðið, gjarnan á lands-
byggðinni. Vinsaml. sendið fsp. og uppl. 
á netfangið heb2@simnet.is

 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

 Tapað - Fundið

Gulur páfagaukur og perlugulur fugl 
töpuust í águ.mán. frá Dalshrauni 13. 
Sá sem getur veitt e-h upplýsingar er 
beðinn um að hafa samband í s. 615 
4820.

 Ýmislegt

Flutningur til DK! Vantar pláss fyrir 3 
mublur til DK ef einhver er aflögufær 
með gámapláss. Vinsaml. hafið samb. 
í s. 8998830

 Einkamál

Við erum draumadísirnar 
þínar!

Erum við alladaga til að spjalla 
djarft við þig og fá útrás með 

þér. Hringdu og vittu til.
Sími 908 6666

Til sölu Þýskt nýðsterkt samkomutjald 
m/álgrindum (eins og hjá Skemmtilegt 
ehf) 8x15m, hvítt. Verð 600þ+vsk uppl. 
893 2550.

Símaþjónusta 
Spjalldömur

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

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

Fasteignir

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Klettháls 11
10 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Mosfellsbæ

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali
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Fjölbreyttur matseðill
Flott þjónusta
Frábært verð

Grillhúsið í 20 ár 
– aldrei betra

Bananasplitt

Wishbone
samloka

Sá eini sanni

Lambalundir

Sígildur

Hádegistilboð 
Súpa

Réttur dagsins
Kaffi  á eftir

drar eru giftir eru 3,9 sem þýðir að algeng-
teinsdóttir, 32 ára, sérfræðingur hjá Rannís, 

maður, eru gift og eiga tvær dætur, Freyju 
æplega eins árs. Dæturnar eru kraftmiklar og 
um og sundferðum. Einnig finnst fjölskyld-
u og fá heimsóknir.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

... að fyrstu barnabókmenntirnar 
eru raktar aftur til fimmtándu 
aldar. Þá varð vinsæl bók Thomas 
Malory, Morte d’Arthur og Hrói 
höttur. Þær voru ekki skrifaðar 
fyrir börn en þær heilluðu börn 
þess tíma og enn þann dag í dag.

... að sjónvarpsþættir fyrir börn 
eru nánast jafn gamlir sjónvarp-
inu sjálfu. Þættir sem voru 
vinsælir á fyrstu árum sjónvarps-
ins voru meðal annars Howdy 
Doody, Blue Peter, Captain Tugg 
og Flower Pot Men.

... að leikföng hafa verið til frá 
aldaöðli. Í fornleifauppgröftum 
hafa fundist leikföng sem eru 
mörg þúsund ára gömul.

... að talið er að börn hafi ekki 
forsendur til að geta brugðið 
fyrir sig ósannsögli fyrr en þau 
eru um það bil þriggja ára.

... að yngsti útskrifaði læknirinn 
er talinn hafa verið aðeins 17 ára. 

... að yngsta manneskja til að 
fara á Norðurheimskautið var 
rúmlega átta ára. 

... að yngsti maðurinn til að fara 
á bæði heimskautin var aðeins 
rúmlega 11 ára.

... að yngsti þátttakandi í 
Wimbledon-mótinu var 13 ára. 
Hún hét Mita Klima, var frá 
Austurríki og tók þátt í einstakl-
ingskeppninni 1907.

... að yngsti þátttakandi í undan-
 keppni HM í knattspyrnu var tæp-
lega fjórtán ára. Það var Souley-
mane Mamam frá Tógó. Hann lék 
með Tógó gegn Sambíu 2001.V

IS
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Þorgerður Jörundsdóttir, 40 
ára, rithöfundur og Óskar 
Sturluson, 43 ára, tölvun-

arfræðingur, eru gift og 
eiga fimm börn. Sólveig er 
16 ára, Jörundur er 12 ára, 
Eiríkur er 7 ára, Dagbjartur 

er 6 ára og Sturla er að 
verða 4 ára. Fjölskyldunni 
finnst einkar skemmtilegt 

að fara saman í útilegu.
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ndi eru um 60.018 einstaklingar. Viktor Már 
óttir, 29 ára arkitekt, hafa nýhafið sambúð. 
ðir og eru þau dugleg að prófa nýjar sund-
nleika og flóamarkaði.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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afþreying
leikum og lesum ...

BÓKIN

Við munum þá tíð þegar það 
var fiskabúr í Vesturbæjar-
lauginni. Og þar sem okkur 
langaði til að gera eitthvað 

uppbyggilegt fyrir hverfið var það 
tilvalið verkefni að safna fyrir 
því,“ segir Einar Gunnar Guð-
mundsson sem er einn forsvars-
manna Mímis – vináttufélags 
Vesturbæjar. Það er óformlegur 
félagsskapur gamalla og nýrra 
Vesturbæinga sem ákváðu að tím-
anum væri betur varið í uppbyggi-
legt verkefni eins og endurreisn 
fiskabúrsins heldur en í kvart og 
kvein. 

Undirtektir hafa verið mjög 
góðar og segir Einar Gunnar að 
söfnunarfé nálgist átta hundruð 
þúsund krónur. Töluvert hafi bæst 
í sjóðinn á nýafstaðinni hátíð sem 
haldin var í Vesturbæjarlaug og 
vel var sótt.

„Það er einhver vakning í sam-
félaginu, fólk lætur sig nú nærum-
hverfið meira varða en fyrr,“ segir 
Einar Gunnar sem bendir á félags-
skap í kringum Lynghagaróló og 
nýlegt framtak íbúa við Haðarstíg 
máli sínu til stuðnings. „Það þýðir 
ekki bara að bíða eftir pólitíkusun-
um og láta þá ráða ferðinni.“

Þess má geta að verndari verk-
efnisins er Gísli Halldórsson 
arkitekt sem teiknaði upphaflega 
búrið en stefnt er að því að reisa 
hið nýja í því sem næst uppruna-
legri mynd.

ORKAN BEISLUÐ 
í uppbyggilegt starf
Fiskabúr í Vesturbæjarlauginni mun innan tíðar gleðja gesti. Íbúar í hverfinu hafa lagt fé 
sitt til framtaksins sem er merki um aukinn áhuga fólks á umhverfi sínu.

Tekið þátt Íbúar á öllum aldri mættu á hátíð í Vesturbæjarlauginni og létu fé af hendi rakna til fiskabúrsins sem á að 
rísa þar á næstunni.

Íbúar hafa sameinast um fleiri verkefni en fiskabúrið í Vesturbæj-
arlaug undanfarið. Þannig var sagt frá því í fréttum á dögunum 
að íbúar við Haðarstíg hefðu tekið höndum saman og tyrft 
götuna til að gera hana líkari notalegri göngugötu með takmark-
aðri umferð eins og þeir hafa stefnt að um hríð. Gatan er 
vistvæn og íbúarnir vilja að um hana sé einungis nauðsynleg 
umferð vegna verslana og að hún líkist notalegum stíg sem 
gaman er að ganga um.

Einnig munu íbúar gatna í kringum leikvöllinn við Lynghaga 
taka þátt í umhirðu leikvallarins. Nýverið var haldin íbúahátíð á 
leikvellinum til að fagna þessu verkefni en Grímur – vináttufélag 
leikvallarins – mun taka þátt í umönnun svæðisins ásamt 
starfsfólki borgarinnar. 

Framtak fólksins
Íbúahátíð  Vel var mætt á hátíð á leikvellinum við Lynghaga á dögun-
um en íbúar munu taka þátt í umhirðu hans í framtíðinni.

Hvernig á að fást við áhyggjur? Hvað get ég gert við 
of miklar áhyggjur er heiti bókar sem nýverið kom út á Íslandi. 
Bókin er ætluð til að hjálpa börnum sem haldin eru kvíða og 
foreldrum þeirra til að takast á við vandamálið. Bókin „hjálpar 
börnum og foreldrum við að beita aðferðum hugrænnar 
atferlismeðferðar, sem oftast er notuð við meðhöndlun á kvíða. 
Liflegar myndlíkingar og mydskreytingar auðvelda lesedum að 
skilja hugtök um leið og skýrar „skref fyrir skref“ aðferðir og 
verkefni í formi teikning og orða hjálpa barniu að öðlast nýja 
færni til að draga úr kvíða,“ eins og segir á baksíðu hennar.
Höfundur bókarinn er bandarískur sálfræðingur, Dawn Huebner 
en hann sérhæfir sig í meðferð barna og foreldra þeirra. Bókin 
er ríkulega myndskreytt af Bonnie Matthews, sem hefur mynd-
skreytt fjölda barnabóka. 
Bókin er skemmtilega 
aðgengileg fyrir börn, sem 
dæmi má nefna að í fyrsta 
kaflanum er sagt frá því 
hvernig tómatplanta vex og 
dafnar ef hlúð er að henni. 
Á sama hátt geti áhyggjur 
vaxið og dafnað og orðið 
að risavöxnum vanda ef 
hlúð er að þeim því að vera 
að hugsa stöðugt um þær. 
Þýðendur og útgefendur 
bókarinnar eru Árný 
Ingvarsdóttir og Thelma 
Gunnarsdóttir sem báðar 
eru starfandi sálfræðingar.
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FRÆÐIST  með fjölskyldunni á köldum vetrarkvöldum í stað þess að horfa 
á sjónvarpið. Opnið næstu bók um París, jökla, spendýr eða annað spennandi 

og lesið saman um eitthvað skemmtilegt – til að mynda Eiffel-turninn.

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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RIGNING  Haustunum fylgir oft mikil rigningartíð, en það er um að 
gera að láta veðrið ekki koma í veg fyrir göngutúra með fjölskyld-
unni heldur taka bara fram regnfötin og regnhlíf og fara bara út.

Tónleikaröðin Tónsprotinn 
hefur verið við lýði í nokk-
ur ár og notið mikilla vin-
sælda,“ segir Margrét 

Ragnarsdóttir, kynningarstjóri 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Tón-
leikarnir eru klukkustundar langir 
og sniðnir að krökkum. Sögumaður 
leiðir áhorfendur í gegnum verkin 
sem eru flutt og það hittir í mark 
hjá ungum áhorfendum. „Sem 
dæmi má nefna að þegar Eldfugl-
inn eftir Stravinskíj verður flutt-
ur mun Halldóra Geirharðsdóttir, í 
hlutverki trúðsins Barböru, benda 
á eftir hverju á að hlusta.“

Eldfuglinn er fyrstur á dagskrá 
í Tónsprotanum. Þá verða jólatón-
leikar í desember þar sem sögu-
maður er Páll Óskar Hjálmtýs-
son. Í febrúar verður brugðið á 
leik með krökkum þegar Karnival 
dýranna verður flutt og mælst til 
að þau mæti í dýrabúningi eða með 
uppáhaldstuskudýrið með sér.

Í vor verður svo flutt nýtt verk 
um tónelsku músina Maxímús sem 
sló í gegn þegar hún tróð fyrst upp 
með hljómsveitinni. 

Að sögn Margrétar er alveg 
óhætt að taka með allt niður í 
þriggja til fjögurra ára börn á tón-
leikana. „Tónleikarnir eru bara 
klukkutími og það er ekkert hléð. 
Svo má geta þess að verðið á tón-
leikana er gott, stakur miði kostar 
aðeins 1.700 krónur og allir fjórir 
eru seldir á rúmar fimm þúsund 
krónur og þá er miðinn á bíóverði.“
 - sbt

Í GRÍMUBÚNINGI 
á sinfóníutónleika
Ungir tónelskendur eru leiddir inn í heim sígildrar tónlistar á tónleikaröð Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands, Tónsprotanum. Tónleikarnir vara í aðeins klukkutíma.

10. október
Ævintýrið um 
Eldfuglinn 
eftir Stravinskíj
Sögumaður: 
Halldóra Geirharðs-
dóttir

19. desember
Jólatónleikar ásamt 
Gradualekór 
Langholtskirkju
Páll Óskar Hjálmtýs-
son sögumaður og 
söngvari

6. febrúar
Heimsókn í dýra-
garðinn
Camille Saint-Saëns: 
Karnival dýranna
Francis Poulenc: 
Sagan af fílnum 
Babar
Örn Árnason 
sögumaður

17. apríl
Maxímús Músíkús 
trítlar í tónlistarskól-
ann

Valur Freyr Einars-
son 
sögumaður
Nemendur úr 
tónlistarskólum 
einleikarar

Verð á áskriftarröð 
5.100 kr.
Verð á staka tónleika 
1.700 kr.

Tónsprotinn í vetur

Unglingum sem komnir eru með 
pólitíska meðvitund og hafa sjálfs-
traust í teikningu stendur afar 
spennandi námskeið til boða í sept-
ember og október í menningarmið-
stöðinni Gerðubergi. 

Skopteiknarinn góðkunni Hall-
dór Baldursson ætlar að bjóða 
unglingum upp á námskeið í teikn-
ingu þar sem farið verður í grunn-
þætti pólitískrar skopmynda-
teiknunar; symbólisma, ýkjur, 
kaldhæðni og greiningu. Saga 
skopmynda verður skoðuð og staða 
þeirra í nútímanum. Nemendur fá 
leiðsögn í teikningu, efni og áhöld 

verða kynnt og frágangi mynda til 
útgefenda gerð skil. 

Halldór Baldursson er fædd-
ur 1965. Hann hefur starfað sem 
teiknari frá 1989 og komið víða 
við í starfi sínu. Halldór er einkum 
þekktur fyrir myndskreytingar 
sem hann hefur gert í barnabæk-
ur auk þess sem hann hefur skapað 
sér verðugan sess sem skopteikn-
ari síðustu árin. Teikningar hans 
birtast daglega í Morgunblaðinu 
svo dæmi séu tekin.

Námskeiðið hefst 12. september 
og verður kennt á laugardögum frá 
klukkan eitt til þrjú.  - sbt

Unglingar læra skopteikningu

Skopteiknari Halldór Baldursson 
hefur teiknað skopmyndir í Morg-
unblaðið.

Hanna Birna Kristjánsdóttir borg-
arstjóri, Svafa Grönfeldt, rektor 
Háskólans í Reykjavík, og Margrét 
Pála Ólafsdóttir, framkvæmda-
stjóri Hjallastefnunnar, undirrit-
uðu í vikunni þríhliða samkomu-
lag Reykjavíkurborgar, Háskólans 
í Reykjavík og Hjallastefnunnar 
ehf. um að Hjallastefnan ehf. byggi 
og reki tímabundið leik- og grunn-
skóla á svæði Háskólans í Reykja-
vík í Vatnsmýrinni. 

Barnaskóli Hjallastefnunnar í 
Reykjavík verður rekinn á grund-
velli laga um grunnskóla og er 
gert ráð fyrir að í skólanum verði 
fjórar bekkjardeildir; fimm, sex, 

sjö og átta ára barna. Hugmynda-
fræði og kennsluhættir Hjalla-
stefnunnar verða höfð að leiðar-
ljósi í öllu starfi skólans auk þess 

sem náin samvinna verður við 
leikskólastig Hjallastefnunnar. 
Hanna Birna Kristjánsdóttir borg-
arstjóri fagnaði þessum áfanga og 
sagði mikilvægt að foreldrar og 
börn í Reykjavík nytu vals í skóla-
starfi. „Hjallaskólinn er afar mik-
ilvæg viðbót við þá góðu skóla 
sem við höfum í Reykjavík og það 
er ánægjulegt að geta boðið upp á 
fjölbreyttar námsleiðir fyrir börn-
in í borginni.“ 

Samningur Reykjavíkurborgar, 
Háskólans í Reykjavík og Hjalla-
stefnunnar ehf. er til fimm ára 
og verður endurskoðaður að þeim 
tíma liðnum. 

Undirritun Glaðar með samkomu-
lagið.

Hjallastefnuskóli í Öskjuhlíð

Jóga fyrir börnin
Stúdíó Fitt að Seljavegi 2 býður 
upp á barnajóga þar sem gerðar 
eru léttar Hatha Yoga æfingar, 
farið í slökun og hugleiðslu en í 
tímunum læra iðkendur að þekkja 
líkama sinn og bera virðingu fyrir 
honum. Sjá nánar á www.studio-
fitt.is

Klifrað í klettum
Í Klifurhúsinu að Skútuvogi 1g 
verða æfingar í klifri fyrir átta til 
sextán ára ásamt grunnnámskeið-
um í klifri fyrir sextán ára og eldri 
en á því eru kennd grunnatriði í 
grjótglímu og sportklifri. Sjá á 
www.klifurhusid.is

Dansað og breikað
Breikarinn Natasha Monay Royal 
kennir breik fyrir byrjendur og 
lengra komna úti um víðan völl 
og eru æfingar í Árbæ, Kópavogi, 
Breiðholti, Hafnarfirði, Garðabæ, 
Kramhúsinu, Egilshöll, Dansskóla 
Jóns Péturs og Köru og meira að 
segja á Selfossi. Þar læra nemend-
ur helstu trixin og þykir fátt eins 
töff. Sjá á www.natasha.is

Kafað í djúpin
Í köfunarskólanum er meðal ann-
ars boðið upp á grunnnámskeið þar 
sem kenndar eru köfunaraðferðir 
í sundlaug og í sjó en æskilegt er 
að þátttakendur hafi náð sautján 
ára aldri. Að námskeiðinu loknu 
fá þeir PADI Open Water Diver-
köfunarskírteini sem gerir þeim 
kleift að leigja búnað og kafa hvar 
sem er í heiminum. Sjá www.kof-
unarskolinn.is

Hestamennskan heillar
Hjá Íshestum er meðal annars 
boðið upp á námskeiðið Hestur í 
fóstur en það er hugsað fyrir börn 
og unglinga sem vilja halda reið-
mennskunni við og hjálpa til við 
fóðrun og hirðingu hrossa. Þátt-
takendur vinna dagleg verk í hest-
húsinu og æfa sig í tölti, brokki og 
stökki, allt eftir getu. Sjá á www.
ishestar.is

Rúm fyrir ólík 
áhugamál
Enginn skortur er á frístundatilboðum fyrir börn og ungl-
inga á höfuðborgarsvæðinu og ættu allir að geta fundið 
eitthvað við sitt hæfi. Möguleikarnir eru nánast óteljandi 
og er sitthvað fleira í boði en fótbolti og ballett. Hér að 
neðan eru nokkur dæmi:

Breikað Krakkar fá mikla útrás með 
því að dilla sér í dansi.

Reynir á Í Klifurhúsinu geta krakkar reynt verulega á sig.

Í djúpinu Í köfunarskólanum er 
boðið upp á grunnnámskeið þar 
sem kenndar eru köfunaraðferðir í 
sundlaug og í sjó.

SÖFN  hafa yfirleitt lítið aðdráttarafl fyrir börn. Því er þó öðruvísi 
farið í garðinum við Ásmundarsafn þar sem börnin geta virt fyrir sér 
hinar risavöxnu styttur, hlaupið um og horfið inn í draumaheim.
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afþreying
leikum og lesum ...

Það er númer eitt, tvö og þrjú að 
krakkarnir hafi gaman af því 
sem þau gera í þessum tímum. 
En auðvitað gerum við æfing-

ar sem eru til þess fallnar að nýtast 
börnunum í íþróttaiðkun í framtíðinni,“ 
segir Tryggvi Gunnarsson, júdómaður 
og þjálfari hjá júdódeild Ármanns. Júdó-
deildin býður upp á svokallaða kríla-
tíma í vetur, þar sem börnum á aldrin-
um þriggja til fimm ára gefst færi á að 
kynnast undirstöðuatriðum íþróttarinn-
ar og sprikla af miklum móð.

Að sögn Tryggva var fyrst farið af stað 
með slíka krílatíma veturinn 1999. Eftir 
nokkur ár lögðust þeir af um hríð, en hóf-
ust fyrir tveimur árum. Tryggvi segir 
aðsóknina hafa verið góða, þrátt fyrir 
að tímarnir hafi lítið sem ekkert verið 
auglýstir. „Við höfum verið að fá um 20 
börn í hvern hóp, sem er mjög passleg 

stærð fyrir börn á þessum aldri. Börnin 
eru allt niður í þriggja ára og upp í sex 
ára aldurinn, en reyndar kemur fyrir að 
fimm ára börn æfi með eldri hóp, svoköll-
uðum barnahóp. En það eru þá aðallega 
afkvæmi júdómanna og -kvenna sem fá 
íþróttina með móðurmjólkinni og eru öllu 
vön,“ segir Tryggvi og hlær.

Meginmarkmið krílatímanna er að efla 
hreyfiþroska og tilfinningu barnanna 
fyrir líkamanum, styðja við sjálfsstjórn 
og efla aga eftir megni. Efnistök tím-
anna eru því ekki beintengd þjálfun júdó-
íþróttarinnar sem slíkrar, heldur fremur 
hugsuð sem tæki til að gefa ungum börn-
um kost á fjölþættri hreyfingu. „Júdó-
æfingar bjóða upp á mjög ákjósanlega 
aðstöðu fyrir börn. Dýnurnar eru mjúk-
ar og æfingasvæðið mjög afmarkað, svo 
eitthvað sé nefnt. Það skiptir svo ekki 
minnstu máli að foreldrunum gefst færi 

á og eru beinlínis hvattir til að taka virk-
an þátt í tímunum. Börnin fá ekkert að 
tuskast með hvert annað, heldur í mesta 
lagi að halda mömmu og pabba niðri, nú 
eða mér,“ segir Tryggvi og skellir upp 
úr.

Spurður hvort nokkrar framtíðar-
stjörnur í júdóíþróttinni hafi hafið fer-
ilinn í krílatímum segir Tryggvi í raun 
of snemmt að leggja mat á slíkt. „En það 
eru um tíu krakkar sem sóttu krílatíma á 
sínum tíma og eru enn þá. Þessar æfing-
ar gera börnunum auðvitað gott og eru 
góð undirstaða undir frekari iðkun. Við 
hugsum svona í og með um krílatímana 
sem kartöflugarðinn okkar fyrir fram-
tíðina.“

Fyrsti krílatíminn fer fram í dag og 
áhugasamir geta nálgast skráningar-
eyðublöð á heimasíðu júdódeildar 
Ármanns, ippon.is.  - kg

KARTÖFLUGARÐUR 
fyrir júdófólk framtíðar
Júdódeild Ármanns hefur boðið upp á krílatíma í júdó með hléum síðastliðinn áratug. Þar gefst börnum 
á aldreinum þriggja til fimm ára færi á að kynnast undirstöðuatriðum íþróttarinnar. Fréttablaðið ræddi 
við Tryggva Gunnarsson þjálfara sem hefur veg og vanda af tímunum.

Þakkað fyrir
Tryggvi veitir ungum þátttakanda 

viðurkenningu í lok námskeiðs.

Tekist á
Tryggvi segir kríla-
tímana bjóða upp 
á hæfilega blöndu 

af aga og gleði.

Þjálfarinn Tryggvi Gunnarsson júdókappi kennir í kríla-
tímunum.

FRÉTTA
BLA
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LISTAMENN FRAMTÍÐAR  geta sótt hin ýmsu námskeið til að þróa hæfileikana. Aldrei er að 
vita nema næsti Kjarval leynist á heimilinu og því tilvalið að leyfa barninu að spreyta sig 

undir leiðsögn fagmanna. Mímir símenntun býður til dæmis upp á námskeið í 
myndlist fyrir börn á aldrinum 6-12 ára. Einnig býður Myndlistarskólinn í 
Reykjavík upp á ýmis námskeið fyrir börn allt frá þriggja ára aldri.

BYLGJAN
Í FYRSTA SÆTI

Hlustendur Bylgjunnar eru í eftirsóttasta markhópnum og 

stærsta neysluhópnum. Bylgjan ber af og tryggir að skilaboð 

auglýsenda komist áleiðis til mikilvægasta markhópsins.

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

BYLGJAN ÞAKKAR HLUSTENDUM SAMFYLGDINA Á HVERJUM DEGI
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GAGN&GAMAN

Allir inn  Reglur 
um útivistartíma 
breytast á haustin og frá 
og með 1. september 
síðastliðnum mega 
börn ekki vera úti lengur 
en til klukkan átta, nú 
þegar september er 
skollinn á, nema þau séu í 
fylgd með fullorðnum. 
Unglingar á aldrinum 
þrettán til sextán ára mega 
ekki vera úti lengur en til 
tíu nema þeir séu að koma 
af skemmtan á vegum 
skóla, æskulýðs eða 
íþróttafélaga. Útivistar-
reglurnar eru samkvæmt 
barnaverndarlögum. Þeim 
er til dæmis ætlað að 
tryggja nægan svefn en 
hann er börnum og 
unglingum nauðsynlegur.

Hollt, gott og skemmtilegt 
 Best er að hafa fjölbreytnina að 
leiðarljósi við nestisgerð, barna 
sem fullorðinna. Gott brauð með 
osti stendur fyrir sínu, en er þó 
kannski óspennandi til lengdar. 
Sniðugt er að breyta til sem oftast 

til að nestið verði 
sem girnileg-
ast. Til að gera 
stundina 
þegar 
nestisboxið er 
opnað sem 
skemmtileg-
asta er ekki úr 

vegi að kynna 
sér bento-spekina japönsku 

sem hefur það að leiðarljósi að 
láta matinn líta fallega út, búa til 
dæmis til andlit úr gúrkum og 
tómötum á samlokuna. Litríkt 
grænmeti hressir þannig upp á 
nesti dagsins og gerir það líka 
hollara um leið.

Ræningjarnir snúa aftur  Þeir 
sem misstu af Kardimommubæn-
um þurfa ekki að örvænta, Kasper, 
Jesper og Jónatan snúa aftur í 
Þjóðleikhúsið innan skamms. Svo 
ber að geta þess að Skoppa og 
Skrítla verða á ferðinni í Borgar-
leikhúsinu í vetur en þær eru 
víðfrægar meðal íslenskra barna. 
Margt fleira spennandi er á 
boðstólum í íslenskum leikhúsum 
í vetur fyrir alla fjölskylduna en 
hægt er að skoða dagskrá 
leikhúsanna á heimasíðum þeirra.
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– Mest lesið

Lúxusnámskeið NordicaSpa er hannað til 
að koma þér af stað á mjög árangurs ríkan 
og einfaldan hátt. Tilgangur námskeiðsins 
er að koma þér á æðra stig hvað varðar 
líkamlega og andlega heilsu.

 Fimm tímar í viku – Brennsla og styrkur
 3 öflugir brennslutímar
 2 styrktartímar í sal undir handleiðslu þjálfara
 Vikulegar mælingar
 Ítarleg næringarráðgjöf
 Fyrirlestur – Borðaðu til að léttast og auka orkuna
 Slökun og herðanudd eftir hverja æfingu
 Hollustudrykkur eftir hverja æfingu
 Takmarkaður fjöldi 

6:30, 7:30, 10:00, 16:30 og 18:30 fimm sinnum í viku
 Þjálfari er Gunnar Már Sigfússon

1. vika – Orkuhleðsla 
Í fyrstu vikunni byggir þú upp orku og kemur líkamanum í jafnvægi. 

2. vika – Öflug melting – Aukin brennsla
Í viku tvö er verið að efla og bæta meltinguna til að þú fáir sem mest 
út úr holla matnum sem þú ert að borða. 

3. vika – Hormóna jafnvægi – Hreinsun
Þriðja vikan mun koma jafnvægi á hormónaflæði líkamanns sem mun 
hafa áhrif á skap þitt, lífsorku og kraft. 

4. vika – Ónæmiskerfi eflt – Jafnvægi
Í viku fjögur byggjum við upp ónæmiskerfið og hjálpum því að verja 
líkamann á náttúrulegan hátt. 

Ný námskeið hefjast 21. september
Skráning er hafin í síma 444 5090 eða 
nordicaspa@nordicaspa.is www.nordicaspa.is

Hilton Reykjavík Nordica Hotel 
Suðurlandsbraut 2 

Sími 444 5090
nordicaspa@nordicaspa.is

www.nordicaspa.is

fyrir konur og karla

Sjöfn Sigþórsdóttir hjúkrunarfræðingur 
og María Kristjánsdóttir lögmaður

   Námskeiðið er frábær 
leið til að auka 

styrk, úthald
og hreyfigetu.  Við erum betur í stakk búnar 

að takast á við krefjandi verkefni

Ég breytti um LÍFSSTÍL
og þú getur það líka. 
Búinn að missa yfir 20 kíló
á tveimur og hálfum mánuði
og er enn að léttast

Gissur Ísleifsson tölvunarfræðingur



LAUGARDAGUR  5. september 2009LAUGARDAGUR  5. september 2009

gn í lifanda lífi. Hann er dáðasti knattspyrnumaður Argentínu frá upphafi og af mörgum 
jálfar argentínska landsliðið í dag.  NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

að hinn fótafimi Lionel Messi verði 
fyrir valinu í ár, en á dögunum var 
hann valinn besti leikmaður Meist-
aradeildar Evrópu. 

Messi er auk þess undir hlýj-
um verndarvæng Maradona, sem 
hefur sagt hann feta í hans eigin 
spor og takkaför á vellinum. Í 
hógværð sinni hefur Maradona 
svo bætt við að Messi sé ekki af 
þessum heimi, slíkur sé fótaburð-
ur hans.

Þrátt fyrir afburðagetu Messi á 
vellinum og tiltekna Messi-maníu í 
fótboltaheiminum eru skiptar skoð-
anir um hvort hann standi undir 
samanburðinum við gamla mann-
inn. Mörgum finnst hann einleika 
um of, en Maradona hafi á sinni 
tíð skapað meiri hættu með því að 
leita uppi samherja sína til jafns 
við sjálfan sig. Engu að síður hefur 
Messi þegar skorað 12 mörk með 
landsliðinu, aðeins 22 ára gamall, 
og á vafalaust mörg ævintýri fram 
undan. Ekki má gleyma því að leik-
urinn í kvöld verður í heimaborg 
hans, Rosario.

Vinsælasta stúlkan
Alla vikuna hafa miklar vanga-
veltur verið á lofti um hver verði 
ásamt Messi í fremstu víglínu. Nú 
virðist ljóst að Manchester-búinn 
Carlitos Tévez hreppi hnossið, en 
valið var þó hreint ekki svo aug-
ljóst. Fjölmiðlar hér telja margir 
að frekar ætti að tefla fram  undra-
barninu Sergio Agüero, enda hafi 
hann staðið sig með prýði þegar 
hann hefur fengið sénsinn. Sjálfur 
minnir hann á að hann hafi skor-
að í síðasta leik Argentínu, vin-
áttuleik gegn Rússum í Moskvu í 
ágúst, og fullyrðir að hann sé betri 
leikmaður en Tévez. Ekki verður 
snilli þessa unga leikmanns tekin 
frá honum né heldur sú staðreynd 
að hann hefur sjö sinnum þanið 
netmöskva andstæðinganna í 
aðeins 19 landsleikjum. Til saman-
burðar hefur Tévez aðeins skorað 
einu marki betur, en þurft til þess 
51 leik.

Síðustu fréttir herma raunar að 
Maradona kunni að spila djarft frá 
upphafi leiks og tefla þeim einfald-
lega báðum fram. Þannig verði 
boðið upp á sóknartríó og 4-3-3 
leikaðferð, sem gafst svo vel hjá 
Barcelona á síðustu sparktíð. 

Hvað sem þessum vangaveltum 
líður er greinilegt að Tévez er 
„vinsælasta stúlkan“ í argentínska 
liðinu. Allt í kringum landsliðið er 
það Tévez en ekki Messi sem hlýt-
ur mesta athygli hér í Argentínu 
og þarf hann að vera duglegastur 
þeirra við að krota nafn sitt á bolta 
eða boli. 

Og sjálfur er Tévez uppskrúf-
aður fyrir leikinn: „Ég get ekki 
hugsað þá hugsun til enda að sitja 
á bekknum. Ég legg líf mitt að veði 
fyrir að fá að spila þennan úrslita-
leik,“ sagði Manchester-búinn og 
er eftir því tekið að hann talar um 
úrslitaleik.

Tangó eða samba?
Spennustigið fyrir „El clásico de 
los clásicos“ er nú í hámarki og 
alls óvíst hvernig um það verður 
losað í kvöld, hverjir verði sáttir 
og hverjir svekktir. Leikir þessara 
þjóða hafa í sögulegu samhengi 
verið í járnum, Argentína unnið 
34 en Brasilía 35. Kannski jafn-
ast það fullkomlega í kvöld? Hins 
vegar hefur Argentína verulegt 
forskot á heimavelli og landað þar 
25 sigrum en tapað aðeins 11. Það 
var kannski með þessa tölfræði í 
huga sem Tévez sagði fréttamönn-
um að líkur á sigri Argentínu væru 
70/30. 

Við spyrjum að leikslokum. 
Þegar nálgast miðnætti hér í Arg-
entínu verða úrslitin kunn og 
landsmenn sýna vafalaust viðbrögð 
sem verða við hæfi. Verður svefn-
friður í Búenos Aíres í nótt? Verð-
ur stiginn argentínskur tangó eða 
brasilísk samba? Kemur í ljós. 

Nema hvað bakvörðurinn Gabri-
el Heinze er viss í sinni sök: „Við 
ætlum að dansa okkar dans í leiks-
lok. Sigurdansinn.“

Frí ráðgjöf fyrir 
     sprotafyrirtæki 

Nokkir starfsmenn Stika

Inga Friðný sér um 
færslu bókhalds og 
afstemmingar.

Ragnheiður er 
alþjóðamarkaðs-
fræðingur og MBA 
með mikla þekkingu 
á útflutningi.

Bjarni Þór er 
stærðfræðingur
með mikla þekkingu 
á tæknilegum 
innviðum fyrirtækja.

Guðlaug er 
verkfræðingur með 
mikla þekkingu á kvikri 
verkefnastjórnun í 
hugbúnaðargerð.

Sigurpáll er 
tölvunarfræðingur
með mikla reynslu 
af gæða- og 
öryggismálum.

Svana Helen er 
verkfræðingur og 
forstjóri Stika með 
víðtæka þekkingu á 
rekstri og ráðgjöf.

Stefán Orri er 
verkfræðingur og 
sérfræðingur í 
fjarskiptum og 
rafrænum skilríkjum.

Inga Guðrún er 
viðskiptafræðingur
með mikla reynslu 
í fjármálastjórn.

Stiki er þekkingarfyrirtæki á sviði upplýsingatækni með fjölþætta 
reynslu af útflutningi. Í samvinnu við Útflutningsráð Íslands 
bjóðum við sprotafyrirtækjum fría ráðgjöf í vetur, allt að 2 klst. 
Jafnframt bjóðum við sprotafyrirtækjum ýmis konar þjónustu 
á sérstöku sprotaverði.

Útflutningur og markaðsmál
Gerð markaðsáætlana, markaðsfærsla, söluferli og útflutningur.

Tölvuþjónusta
Alhliða tækniþjónusta og stuðningur við notendahugbúnað, 
uppsetning og rekstur tölvuþjóna og gagnagrunna og önnur 
tengd þjónusta.

Bókhaldsþjónusta
Færsla bókhalds, afstemmingar, virðisaukaskattskil, laun 
og skilagreinar, reikningagerð, uppgjör og ársreikningar.

Starfsaðstaða
Frábær aðstaða til leigu fyrir 4-6 í húsakynnum Stika við Laugaveg 
176. Sanngjörn leiga og innifalið er fundaraðstaða, tölvutengingar, 
símkerfi og símsvörun og aðgangur að kaffistofu.

Nánari upplýsingar hjá Ingu í síma 5 700 600 og á www.stiki.eu.

www.utflutningsrad.is
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MARCEL BREUER (1902-1981) 

ARNE (EMIL) JACOBSEN (1902-1971) 

CHARLES (1907-1978) OG RAY EAMES (1912-1988) EILEEN GRAY (1878-1976)

EERO SAARINEN (1910-1961) 

LUDWIG MIES VAN DER ROHE (1886-1969)

Þau sem ruddu brautina
Þótt skilin milli hönnunar og lista séu lítil í nútímahönnun, eins og við þekkjum hana í dag, á hún sér mun styttri sögu. Nokkrir 
snillingar ruddu brautina og þótt erfitt sé að gera þeim öllum skil nefnir Júlía Margrét Alexandersdóttir nokkra af þeim helstu til 
sögunnar og hvaða verk þeirra eru frægust.

Hin amerísku Charles og Ray Eames eru þekktustu og 
ástsælustu hjón hönnunarsögunnar. Þau giftu sig árið 
1941 og unnu saman alla ævi að mörgum sínum fræg-
ustu verkum. Þekktust eru þau fyrir húsgögn sín, einkum 
stólana sína sem telja tugi, en þau komu þó víða við, í 
grafískri hönnun, kvikmyndagerð og iðnhönnun. Hjónin 
höfðu það að markmiði í hönnun sinni að hlutirnir væru 
úr ódýru hráefni og að nýjasta tækni væri nýtt í smíði og 
framleiðslu. Talið er að sá sem hafi haft mikil áhrif á þau 
hjónin sé finnski arkitektinn Eliel Saarinen (faðir Eero 
Saarinen) 

PLASTSTÓLL SEM SLÓ Í GEGN
Stól þennan þekkja margir enda hefur hann 

verið með vinsælustu húsgögnum 
íslenskra heimila, veitingastaða og 
stofnana síðustu 2-3 árin. Stólinn 
hönnuðu Eames-hjónin saman árið 
1948 og hefur hann verið kallaður 
Eiffel fiberglass side chair en Eiffel-

nafnið vísar í hönnun stólfótanna 
sem þykja minna á turninn. 

Stólinn er úr trefjaplasti 
og þykir mörgum 
upprunalega efnið, 

sem notað var í 
stólana í fyrstu, fallegra en 
efnið sem notað er í stól-
ana í dag. Af öðrum fræg-
um verkum má nefna 
hægindastólinn Lounge 
chair, La chaise og 
valhnetu-kolla ásamt 
litríkum snögum sem 
kallast „Hang it all“.  

Arkitektinn og hönnuðurinn er Íslendingum að 
góðu kunnur en eldhússtólar hans hafa fylgt 
íslenskum eldhúsum allt frá því um 1960, en þá 
komu þeir á markaðinn sem einfaldir fjöldafram-
leiddir stólar. Ekki er víst að kaupendur stólanna 
hafi áttað sig á hvers konar listaverki þeir voru 
að fjárfesta í um leið en í dag teljast húsgögn 
hans með flottustu verkum sögunnar.   

ÞEKKTASTUR FYRIR 
STÓLANA
Eggið kallast þessi stóll 
og frægast þeirra íslensku 
er vafalítið egg Halldórs 
Laxness á Gljúfrasteini. 
Hægindastóllinn var 
hannaður árið 1958. 
Af öðrum frægum 
stólum Jacobsen 
má nefna maurinn, 
svaninn og gíraffann.

MIKIÐ NOTAÐUR Í MYNDATÖKUM
Árið 1955 leit „sjöa“ Arne Jacobsen dagsins ljós en stóllinn hefur 
ekki aðeins verið vinsæll sem eldhússtóll og selst í milljónum 
eintaka heldur hefur hann líka mjög oft verið notaður í „nektar-
myndatökum“ fyrir tímarit þar sem stólinn er þá notaður til að 
hylja allra mestu nekt kvenkynsfyrirsætna á evuklæðunum.

Ungverskur arkitekt og húsgagnahönnuður 
og er þekktastur fyrir að nota stál í burðar-
virki húsgagna sinna og var manna fyrstur 
til að nota beygt stál í hönnun húsgagna. 
Hann er jafnan kallaður einn af meisturum 
Bauhaus-skólans en hann lærði og kenndi 
þar. Bauhaus var þýskur skóli sem sameinaði 
kennslu í iðngreinum og listum en bestu ár 
hans voru 1919-1933 og þaðan komu margir 

af meisturum mód-
ernismans. 

STÓLL SEM SÉST Í 
ÍSLENSKUM STOFUM
Wassily-stóll Breuers er hans helsta einkenni 
en hann kom á markað árið 1926. Margir töldu, 
vegna nafns stólsins, að hann væri hannaður 
sérstaklega fyrir listmálarann Wassily Kandinsky 
(sem starfaði við Bauhaus eins og Breuer) en 
svo var ekki, heldur fékk hann nafnið af því að 
Kand insky dáðist svo að hönnun hans.

Finnsk-amerískur arkítekt og vöruhönnuður 
sem var þekktur fyrir afar straumlínulöguð og 
einföld form. Hann sagði eitt sinn að hann 
vildi hugsa húsgagn sem eina heild í stað 
samsettra hluta. Hann er ekki síður þekktur 
í byggingarsögunni þar sem hann skapaði 
ýmis stórvirki, svo sem hlið framan við gamla 
dómshúsið í Saint Louis og tæknisetur 
General Motors.

Eileen er ein fárra kvenna sem koma við sögu 
húsgagnahönnunar og arkítektúrs á þessum 
byrjunarárum. Eileen var írsk og hún var af 
auðugum ættum en réttara er að kalla hana 
frumkvöðul í nútímaarkítektur en fylgjanda. Einn 
af þeim hlutum sem kom 
henni á kortið var leður-
stóllinn Bibendum sem hún 
hannaði eftir pöntun fyrir 
milljónamæring. 

Arkitektinn þýski er frægastur fyrir 
byggingarlist sína, og er talinn 
frumkvöðull þar. „Skinn og bein“ 
arkítektúr hefur hönnun hans 
verið nefnd, og er uppnefnið frá 
honum sjálfum. Hans síðasta 
verk var „Neue Nationalgalerie 
Art Museum“ í Berlín. „Guð er að 
finna í smáatriðunum“ var eitt af 
slagorðum hans.

BARCELONA-STÓLLINN 
VÍÐFRÆGI

Stóllinn er eflaust það húsgagn sem hvað flestar 
eftirlíkingar hafa verið gerðar eftir en ódýrar 
eftirlíkingar hafa verið seldar hér á landi. 
Stólinn hannaði Mies van der Rohe árið 1929, 

og var hann upphaflega gerður fyrir Spánarkonung 
og drottningu hans, en eins og kollegarnir í Evrópu 
notaði hann einkum stál og gler í hönnun sinni.

NORDICPHOTOS/GETTY

STARK TREK 
HÚSGAGN
Túlípanastóllinn og 
borðstofusettið sem 
stóllinn tilheyrir 
(Pedestal) voru 
hönnuð árið 1956 
og voru stólarnir 
notaðir í leikmynd 

í fyrstu þáttunum 
af upprunalegu Star 

Trek-þáttaröðinni. Af öðrum 
þekktum verkum Saarinen 

má nefna stólinn Vömb-
ina eða The Womb og 
Ottoman-stólinn.

HLIÐARBORÐ 
EILEEN GRAY

Borð þetta, úr stáli og gleri, 
er húsgagn sem margir 

þekkja í sjón. Borðið kallast 
einfaldlega E-1027 og er frá 

árinu 1924.
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Hvað er skemmtilegast? Gera leik-
list. 

En leiðinlegast? Skattaumsýsla 
og húsfélagsfundir.

Eftirlætislistamaðurinn þinn? 
Neil Young.

Draumadagurinn í stuttu máli? 
Einhver dagur í miðjunni á fríi 
sem varið væri í húttu á fámennri 
strönd við suðrænt haf þar sem 
væri vel heitt en ekki um of. Ég 
myndi fá mér humar í góðum 
félagsskap. Ég hefði engin önnur 
verkefni.

Hvers konar list hefur mest 
áhrif á þig? Hættuleg og einlæg 
list sem er líka vönduð. Það er 
vandmeðfarin blanda.

Hvenær gréstu síðast? Fyrir 
nokkrum mánuðum var ég timbr-
aður að lesa minningargrein um 
barn. Það var dapurlegt en mjög 
hreinsandi.

Hvaða núlifandi manneskju lítur 
þú mest upp til? Til Neils Young.

Ertu búinn að uppfylla bernsku-
drauminn? Hver var hann? Hann 
var að koma fram í skemmtiþætti 
Hemma Gunn, Á tali. Það á senni-
lega aldrei eftir að verða að veru-
leika.

Hvenær varstu hamingjusam-
astur? Það er mjög afstætt.

Hver er ógeðslegasti matur sem 
þú hefur smakkað? Mig hryllir við 
norðlenskri matargerð. Franskar 
og bearnaise eiga að mínu viti að 
vera til hliðar.

Hvað er það versta sem nokk-

ur hefur sagt við þig? Þegar ég 
var barn var gert grín að því hvað 
hárið á mér var ljóst og krullað. Ég 
var kallaður lambi. Þetta þótti mér 
særandi.

Hvar ætlarðu að setjast að í ell-

inni? Ég er ekkert farinn að huga 
að því. Einhvers staðar þar sem er 
ekki of heitt en ekki of kalt.

Hvað heldur þér vakandi? 
Hávaði og ókyrrð, utanfrá og inn-
anhöfuðs.

Hvenær fékkstu síðast hlátur-
skast? Ég man það ekki. Ég er ekki 
hláturmildur maður. 

Bók eða bíómynd? Réttara væri 
að segja bók, en bíómynd er víst 
nær lagi.

Uppáhaldsorðið þitt? Þverper-
sónulegur. Eða þanþol.

Hvað myndi fullkomna líf þitt? 
Dauðinn.

Hvaða lag á að spila í jarðar-
förinni þinni? Ég ætla ekkert að 
skipta mér af því. 

Ofnotar þú einhverja frasa? 
Hverja? Ég er farinn að segja 
„Heyrðu“ áður en ég svara spurn-
ingum. Það þykir mér ógeðslegt.

Eft irlæt islykt?  Morgnar 
lykta yfirleitt mjög vel. Þeir eru 
ferskir.

Af hverju ertu stoltastur? Af 
Húmanímali. Og háskólagráðunum 
mínum. Ég tala eiginlega aldrei 
um annað en þetta tvennt.

Hver er fyndnasta manneskja 
í heimi? Ætli það sé ekki nokkuð 
afstætt og háð breytingum, eins 
og raunar flest. En þessa dagana 
hlæ ég mikið af kímni og kostuleg-
um uppátækjum samstarfsmanns 
míns, Ragnars Ísleifs Bragason-
ar.

Þú færð þrjár veraldlegar óskir 
uppfylltar. Hverjar eru þær? Ég 
myndi gjarnan vilja að þeir sem 
eiga eftir að sjá Húmanímal láti 
verða að því. Svo þætti mér gott ef 
öllum gæti liðið vel, alltaf. Og mig 
vantar espresso-kaffivél en ég vil 
ekki borga mikið fyrir hana. Hún 
má alveg vera notuð mín vegna.

Dreymir um húttu á 
fámennri strönd
Fleirum gefst nú tækifæri til að sjá hið magnaða verk Húmanímal en sýningar á því hefjast aftur í 
Hafnarfjarðarleikhúsinu í kvöld. Friðgeir Einarsson er einn af níu listamönnum sem mynda leikhóp-
inn Ég og vinir mínir sem á veg og vanda af verkinu. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir lagði nokkrar 
þriðju gráðu spurningar fyrir hann. 

FRIÐGEIR EINARSSON Neil Young er hans eftirlætislistamaður og jafnframt sú manneskja sem hann lítur mest upp til. 
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

■ Á uppleið
Sumarbústaðaferðir. 
 Síðasti séns til að grilla og 
svo ægilega kósí að kveikja á 
kertum í myrkrinu. 

Stofuhljómsveitir.  Þegar 
fólk hefur lítinn tíma aflögu 
er upplagt fyrir pör eða syst-
kini að leggjast í tónsmíðar 
heima í stofu.

Sígarettur sem 
maður vefur sjálf-
ur.  Ef maður á annað 
borð er svo vitlaus að 
reykja þá er pakkadót-
ið bara algert okur. 

Sprotafyrir-
tæki.  Yfir tvö 
hundruð ný 
íslensk fyrir-
tæki stofnuð 
frá áramótum. 

Pallíettur.  
Jakkar, pils, 
kjólar, allt skýt-
ur þetta glamúr 

inn í þungbúið haust. 

■ Á niðurleið
Austurvöllur.  Hverjum fannst eig-
inlega kúl að hanga þarna með bjór? 
Glatað lið alltaf á þessum Austurvelli. 

Sólgleraugu notuð sem spöng.  
Sólgleraugu eiga, eins og Cramps 
vissi, aðeins að vera á nefinu, hvort 
sem það er í dagsbirtu eða að næt-
urlagi.

Ergelsi.  Fólk og 
hjónakorn sem 
eru endalaust að 
rífast og vera með 
vesen út af engu. 
Ást og friður eiga 
að vera kjörorð 
vetrarins.

Óléttutal á Face-
book.  Hverjum 

dettur í alvörunni í hug að fólk nenni 
að lesa statusa um grindargliðnun, 
taubleiur og brjóstagjöf?

Barsleikir.  Þeir eru alltaf að detta 
inn og út, en þessa helgi eru þeir 
klárlega úti. Af því bara.  

MÆLISTIKAN

ÞRIÐJA GRÁÐAN
NAFN:  Friðgeir Einarsson

STJÖRNUMERKI:  Vatnsberi

FÆÐINGARÁR OG MERKISAT-
BURÐIR SEM ÁTTU SÉR STAÐ 
ÞAÐ ÁRIÐ:  1981, árið sem 
Anwar Sadat, forseti Egypta-
lands, var ráðinn af dögum 
á hersýningu í Kaíró, en það 
markaði upphaf valdatíðar 
Hosni Mubarak. Bucks Fizz frá 
Bretlandseyjum vann Söngva-
keppni evrópskra sjónvarps-
stöðva með laginu Making Your 
Mind Up.
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H
ugmyndin kvikn-
aði í kjölfar vel-
gengni Innipúk-
ans,“ útskýrir 
Steinþór Helgi 
Arnsteinsson 

um tónlistarhátíðina Réttir eða 
Reykjavík Round Up eins og hún 
heitir á engilsaxnesku. Hann 
bætir við að hátíðin sé af allt 
öðrum toga en Iceland Airwaves 
sem verður haldin í október. 

„Hugmyndin á bak við Rétt-
ir kom vegna þess að um miðjan 
september verður kvikmyndahá-
tíðin RIFF í fullum gangi en þar 
verður tónlistarþema á döfinni 
með Sound on Sight. Á sama tíma 
verður svo ráðstefnan You Are 
in Control þar sem nýjustu við-
skiptatækifæri í skapandi grein-
um eru skoðuð. Þá verður sumsé 
mikið um að vera í borginni og við 
höfðum frétt af ýmsum böndum 
sem höfðu hugsað sér að spila á 
þessum tíma. Í stað þess að hver 
gerði þetta í sínu horni ákváð-
um við að setja saman þessa tón-
leikaröð.“ Viðtökur meðal tónlist-
armanna og tónlistaráhugamanna 
voru framar öllum vonum og listi 
tónlistarmanna sem koma fram 
er orðinn langur. Má þar nefna 
þekkt íslensk bönd eins og Hjalta-

lín, Hjálma, FM Belfast og Ens-
ími og af nýjum og spennandi tón-
listarmönnum má nefna Nolo og 
Orrustubjarka. 

„Svo mun Feldberg, sam-
starf Rósu Birgittu, söngkonu 
Sometime, og Ebergs, koma fram 
í fyrsta sinn auk Berndsen sem 
vakti mikla athygli fyrir tónlist-
armyndband sitt á dögunum,“ 
segir Steinþór. „Og vegna sérstaks 
áhuga hjá elektrónísku senunni 
um að vera með þá eru Weird-
core, Breakbeat.is og Cox butter-
kvöld að bætast við dagskrána og 
það verður stíft prógramm á Jac-
obsen öll kvöldin. Við verðum með 
sérkvöld fyrir Reykjavík Grap-
evine, Kimi, Borgina og Gogoy-
oko meðal annars og það leggjast 
allir á eitt til að gera hátíðina sem 
veglegasta.“ Fréttnæmt er einn-
ig að ný útgáfa Barða Jóhanns-
sonar, Kölski, verður kynnt og að 
erlendir listamenn eins og Jesse 
Hartmann hafa bæst á dagskrána. 
„Haustið er greinilega gósentíð 
fyrir böndin. Nú eru menn að rísa 
aftur upp á lappirnar eftir sum-
arið og Réttir munu koma fólki í 
startholurnar fyrir veturinn.“ 

Réttir verða haldnar 23.-26. 
september næstkomandi. Nánari 
upplýsingar á www.rettir.is.

Ný tónlistar-
hátíð lítur 
dagsins ljós
Það má vera að það kreppi að en íslenska tónlist-
arlífið er sprellifandi. Réttir er ný tónleikahátíð 
sem á sér stað í mánuðinum en þá verður sann-
kölluð gósentíð fyrir tónlistaráhugafólk. Anna 
Margrét Björnsson heyrði í Steinþóri Helga Arn-
steinssyni hjá útgáfunni Borginni um þá spenn-
andi dagskrá sem er í vændum. 

FLEIRI OG FLEIRI TÓNLISTARMENN BÆTAST VIÐ Steinþór Helgi Arnsteinsson, einn 
skipuleggjenda Rétta.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

➜ HAUSTHÁTÍÐ SEM HRESSIR 

FJÖLBREYTTUR HÓPUR LISTAMANNA TEKUR ÞÁTT: Meðal hljómsveitanna sem spila á Réttum eru Fm Belfast, Agent Fresco, 
Orrustubjarki og Cox Butter félagsskapurinn. 

Setti slys strik í þinn reikning?

Við könnum rétt þinn á bótum!

Slys breyta aðstæðum í lífi okkar og starfi. 
Fáðu greiddar þær bætur sem þú átt rétt á.

Fulltingi þér við hlið / www.fulltingi.is / sími 533 2050 / Suðurlandsbraut 18 Rvk.
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Við fögnum komu norska metsölu-
höfundarins Anne B. Ragde á 
Bókmenntahátíð. Anna spjallar við 
gesti og áritar bækur sínar 
í Eymundsson á Skólavörðustíg 
á morgun sunnudag kl. 14 – 15.

Allir velkomnir.

Lokasagan í metsöluþríleik Anne B. Ragde er loksins 
komin út. Á grænum grundum gefur Berlínaröspunum 
og Kuðungakröbbunum ekkert eftir.

Dásamlega klikkuð fjölskyldusaga um alvöru fólk, ljúfsár 
og fyndin í senn.

Sjón kynnir höfunda á Bókmenntahátíð í dag, 
laugardag kl. 15, í Eymundsson á Skólavörðustíg.

Nýja bókin er komin út!

Sjón kynnir

Stefnumót við 
Anne B. Ragde

1.980 kr.
1.490 kr.

2.490 kr.
1.990 kr.

2.490 kr.
1.990 kr.

Tilboðsverð á
Bókmenntahátíð,
gildir til 13.09.

Ný verslun á 
Skólavörðustíg

Væntanleg
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timamot@frettabladid.is

MÓÐIR TERESA LÉST ÞENNAN 
DAG ÁRIÐ 1997, ÁTTATÍU OG SJÖ 

ÁRA AÐ ALDRI.

„Kærleikurinn er ávöxtur 
sem hægt er að tína á öllum 

árstíðum og er í seilingar-
fjarlægð frá öllum.“

Móðir Teresa var albönsk 
nunna rómversk-kaþólsku 
kirkjunnar. Hún var þekkt 

fyrir góðverk sín og hlaut frið-
arverðlaun Nóbels árið 1979. 

MERKISATBURÐIR
1896 Suðurlandsskjálfti veldur 

skemmdum á fjölda bæja 
í Árnessýslu, tíu dögum 
eftir að annar skjálfti hafði 
riðið yfir. 

1914 Orrustan við Marne hefst 
þar sem herir Breta og 
Frakka stöðva sókn Þjóð-
verja til Parísar. 

1942 Fjórir drengir slasast og 
skemmdir verða á húsum 
er þýskar sprengjuflugvél-
ar gera árás á Seyðisfjörð. 

1972 Togvíraklippum er beitt á 
breskan landhelgisbrjót í 
fyrsta skipti. 

1987 Háskólinn á Akureyri er 
settur í fyrsta sinn. Nem-
endur eru 47. 

1989 Leikarar úr Leikfélagi 
Reykjavíkur flytja sig form-
lega úr Iðnó yfir í Borgar-
leikhúsið.

Sérstakt heilsuhæli fyrir berklasjúklinga hóf 
starfsemi á Vífilsstöðum þennan dag árið 
1910. Það var teiknað af Rögnvaldi Ólafs-
syni og var fyrsta stórhýsið á landinu sem 
Íslendingar sjálfir byggðu að öllu leyti úr 
steinsteypu. Upphaflega voru þar rúm fyrir 
80 sjúklinga en síðar urðu þau mun fleiri og 
voru sjúklingarnir 200 þegar þeir voru flestir. 
Sigurður Magnússon var fyrsti yfirlæknirinn. 

Á Vífilsstöðum var um tíma starfrækt 
gripahús auk grænmetis- og trjárækt-
ar. Áhersla var lögð á hollan mat, þrifnað, 
hreint loft og hvíld og átti starfsemin drjúg-
an þátt í því að útbreiðsla berklaveikinnar 
stöðvaðist. 

Heilsuhælisfélagið sá um rekstur stofnun-
arinnar framan af en árið 1916 tók ríkið við 
honum. Árið 1970 var nafninu breytt í Vífils-
staðaspítala og sett þar á stofn lungnadeild.

ÞETTA GERÐIST:  5. SEPTEMBER 1910

Vífilsstaðaspítali tekur til starfa

80 ára afmæli
Stella Helgadóttir
Norðurgötu 30, Sandgerði, verður 
80 ára laugardaginn 5. sept. Af því 

tilefni tekur hún og fjölskylda hennar 
á móti ætting jum og vinum í 

Samkomuhúsinu í Sandgerði á 
afmælisdaginn á milli kl. 15 og 18.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

MOSAIK

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

Jón Þorsteins Hjaltason 
(Glói)

sem lést á dvalarheimilinu Hlíð laugardaginn 
29. ágúst, verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju 
mánudaginn 7. september kl. 13.30.

Sigríður Steindórsdóttir
Steindór Jónsson    Anna Þórný Jónsdóttir
Helgi Vigfús Jónsson   Ingibjörg Jónasdóttir
Lára Magnea Jónsdóttir   Ólafur Guðmundsson
afabörn og langafabörn.

„Það eru komin tíu ár síðan tveir iðju-
þjálfar fengu þá hugmynd að fólk þyrfti 
að hafa eitthvað fyrir stafni þegar það 
útskrifaðist af geðdeildum og ásamt 
vöskum hópi félaga stofnuðu þeir Klúbb-
inn Geysi.“ Þannig segist Elínu Sigurð-
ardóttur frá. Hún er verkefnastjóri hjá 
Geysi sem á morgun býður félögum, að-
standendum og öðrum velunnurum að 
njóta veitinga í húsakynnum klúbbsins 
að Skipholti 29 milli klukkan 14 og 17 í 
tilefni tímamótanna.   

Elín segir Geysi eina klúbbinn á Ís-
landi sem byggi á hinni alþjóðlegu 
hugmyndafræði Fountain House sem 
nú er með starfsemi í 400 klúbbum í 38 
löndum. „Öll vinna í klúbbnum miðar 
að því að efla hæfileika einstaklings-
ins og styrkja sjálfsmynd hans og 
sjálfsvirðingu,“ segir hún. Sjálf er 
hún starfsmaður í atvinnu- og mennta-
deild sem hún segir vinna að því að ná 
þeim markmiðum sem félagar setji 
sér. „Það er algerlega undir félögum 
komið hvernig þeir nýta sér starfsemi 
klúbbsins,“ tekur hún fram. 

Um og yfir þrjátíu manns koma dag-
lega í húsakynni Klúbbsins Geysis að 
sögn Elínar. „Fólk lítur á þetta sem 
sína vinnu en hefur þó engar kvaðir 
umfram það sem það vill sjálft. Það 
getur samt haft nóg að gera. Hér þarf 
að sjá um viðhald á húsinu og kynning-
ar á starfseminni bæði innan og utan 
húss, gefa út fréttabréf og halda úti 
heimasíðu, sjá um matseld, uppvask 
og þrif, annast félagatal og hringja í 
félagana reglubundið. Við erum ekki 
með neina aðkeypta þjónustu heldur 
vinnum öll verk sjálf. 

Elín áréttar að eitt af daglegum 
verkefnum sé að hringja út og athuga 
hvernig félagarnir hafi það. „Ef fólk 
er í vinnu eða námi er það í góðum 
málum en við einbeitum okkur að því 
ná til fólks sem er heima hjá sér og 
líður ekki vel. Við förum líka í heim-
sóknir bæði á geðdeildir og heimahús 
og allur stuðningur er einstaklings-
bundinn.“

Þeim hefur fjölgað að undanförnu 
sem sækja Klúbbinn Geysi, að sögn El-

ínar. Hún segir um það bil áttatíu fé-
laga virka en það teljast þeir sem koma 
að minnsta kosti einu sinni í mánuði en 
alls séu 320 skráðir. 

„Við lítum á okkur sem brú út í sam-
félagið,“ segir Elín. „Kjörorð okkar 
er „Klúbburinn Geysir með þér út í 
lífið“. Sérstaða okkar í atvinnumál-
um er ráðning í hlutastörf til reynslu. 
Þá gerum við samninga við vinnuveit-
endur og sjáum um að ráða og þjálfa í 
störf sem félaginn spreytir sig á í sex 
til níu mánuði og þá tekur annar við. 
Það hefur að vísu verið smá vandamál 
að halda þessum störfum síðustu mán-
uði og við þurfum að hafa allar klær 
úti.“ 

Þrettán manns eru í stjórn Klúbbs-
ins Geysis, sem koma víðs vegar að úr 
samfélaginu og aðstoða við ýmis mál 
að sögn Elínar. „Það er eftir hinni er-
lendu fyrirmynd að vera ekki háður 
neinum stofnunum. Markmiðið er allt-
af að halda áfram og að klúbburinn sé 
bara áfangastaður á leiðinni.“ 

 gun@frettabladid.is

KLÚBBURINN GEYSIR:  EFNIR TIL TÍU ÁRA AFMÆLISHÓFS

Erum sem brú út í samfélagið
VERKEFNASTJÓRINN ELÍN  „Við erum ekki með neina aðkeypta þjónustu heldur gerum allt sjálf.“ FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM.

Grafarvogsdagurinn verður 
haldinn í dag víða um hverf-
ið. Grafarvogslaug býður 
gestum upp á ilmandi kaffi 
í pottunum milli kl. 9 og 11 
og söguganga verður um 
Gufuneskirkjugarð í um-
sjón Heimis Janussonar, for-
stöðumanns garðsins.

Íslenska gámafélagið í 
Gufunesi verður með opið 

hús og líka Korpúlfsstaðir, 
bæði samtök eldri borgara 
og KorpArt hópurinn. Einn-
ig verður opið hús hjá öllum 
þremur líkamsræktarstöðv-
um hverfisins, Heilsuaka-
demíunni, Veggsporti og 
World Class. Þar fá gest-
ir tækifæri til að kynna sér 
tækjasali og í boði verða 
ýmsir tímar, mismunandi 
eftir stöðvum. Formleg há-
tíðahöld fara fram við gamla 
Gufunesbæinn og hefjast 
á helgihaldi undir berum 
himni. Ýmis leiktæki verða 
á staðnum og ættu allir að 
geta fundið eitthvað við sitt 
hæfi.

Veitingastaðurinn Nings 
á Stórhöfða býður upp á 
ókeypis austurlenska fiski-
súpu milli 12 og 17. Simmi og 
Jói verða á staðnum og Em-
mess ís og Ölgerðin verða 
með ýmsan glaðning. - gun

Vegleg hátíðahöld 
í Grafarvogi

GRAFARVOGSDAGURINN Allir 
ættu að finna eitthvað við sitt 
hæfi. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

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

Valgerður Júlíusdóttir
andaðist á heimili sínu miðvikudaginn 2. september. 
Útförin fer fram miðvikudaginn 9. september kl. 13.00  
frá Áskirkju. Þeim sem vilja minnast hennar er 
vinsamlegast bent á Heimahlynningu Landspítalans, 
síma 543-1159.

                       Haukur Ottesen Jósafatsson
Örn Ottesen Þórunn Oddsdóttir
Magnea Erla Ottesen Guðni Kjartansson
Haukur Ottesen Guðlaug Þorgeirsdóttir
                       ömmubörn og langömmubörn 
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Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Þorsteinn Gunnar 
Williamsson 
áður til heimilis í Hamarsstíg 27, Akureyri,

lést á Dvalarheimilinu Hlíð 1. september. Útför 
hans fer fram frá Akureyrarkirkju miðvikudaginn 9. 
september kl. 13.30.

Jóna Lísa Þorsteinsdóttir
Gunnar Þorsteinsson   Mjöll Helgadóttir
Margrét Þorsteinsdóttir  Guðmundur Víðir Gunnlaugsson 
Þorvaldur Þorsteinsson   Helena Jónsdóttir 
afa- og langafabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóððir, 
amma og langamma, 

Alida Olsen Jónsdóttir 
lést á heimili sínu í Hafnarfirði 31. ágúst. Jarðarförin 
verður auglýst síðar.

Ómar Kjartansson Ragnheiður Blöndal
Súsanna Kjartansdóttir Jakob Halldórsson
Kjartan Kjartansson Ásta Lára Sigurðardóttr
Sigríður Kjartansdóttr
barnabörn og langömmubörn.   

Innilegar þakkir til allra sem auðsýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 
föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Jóns Kristinssonar
rakarameistara og fyrrverandi 
forstöðumanns, Austurbyggð 17, 
áður að Byggðavegi 95, Akureyri.

Arnar Jónsson Þórhildur Þorleifsdóttir
Helga Elínborg Jónsdóttir Örnólfur Árnason
Arnþrúður Jónsdóttir
Margrét Örnólfsdóttir, Jón Ragnar Örnólfsson, 
Álfrún Helga Örnólfsdóttir, Árni Egill Örnólfsson.
Sólveig Arnarsdóttir, Þorleifur Örn Arnarsson, 
Oddný Arnarsdóttir, Jón Magnús Arnarsson
og barnabarnabörn.

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

Margrét Þorsteinsdóttir
Sunnuvegi 11,

lést laugardaginn 29. ágúst á Hrafnistu Hafnarfirði.
Jarðarförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju mánu-
daginn 7. september klukkan 13.00.

Björn Ingvarsson
Þorsteinn Björnsson      Anna Heiðdal
Björn Björnsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Jón Sæmundsson
vélstjóri, Kirkjubraut 17, Innri-Njarðvík,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Garðvangi 
sunnudaginn 30. ágúst. Útförin fer fram frá Ytri-
Njarðvíkurkirkju þriðjudaginn 15. september kl. 14.00.

Guðrún Jónsdóttir Gylfi Guðmundsson
Kolbrún Jónsdóttir Páll Á. Jónsson
Hrafnhildur Jónsdóttir Skúli R. Þórarinsson
                        afabörn og langafabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Elín Oddsdóttir
Ástúni 8, Kópavogi,

lést mánudaginn 31. ágúst. Útförin fer fram frá 
Digraneskirkju Kópavogi 11. september kl. 13.00.

Sólrún Björg Kristinsdóttir
Hauður Kristinsdóttir Magnús Alfonsson
Þóra Sjöfn Kristinsdóttir
Anna Margrét Kristinsdóttir
ömmu- og langömmubörn.

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

Maríu Ágústsdóttur
Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Hlíð, 
Akureyri.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á Hlíð fyrir góða 
umönnun.

Bergrós Sigurðardóttir
Þorgils Sigurðsson   Björk Sigurjónsdóttir 
Hrafnhildur Sigurðardóttir   Gísli Pálsson 
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og vinarhug við andlát og útför 
elskulegs eiginmanns, föður, tengdaföður 
og afa, 

Halldórs Kristins 
Vilhelmssonar 
söngvara og trésmiðs, Furulundi 10, 
Garðabæ.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki líknardeildar 
Landakotsspítala fyrir einstaka alúð og umhyggju í 
veikindum hans.

Áslaug B. Ólafsdóttir
Sigurður Halldórsson Stefanía Adolfsdóttir
Hildigunnur Halldórsdóttir
Marta Guðrún Halldórsdóttir Örn Magnússon
og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar og tengdamóðir,

Halldóra Gunnarsdóttir
frá Steinsstöðum, til heimilis að 
Höfðagrund 19, Akranesi,

andaðist á Sjúkrahúsi Akraness þriðjudaginn 
1. september sl. Útför hennar verður gerð frá 
Akraneskirkju miðvikudaginn 9. sept. kl. 14.00.

Árni S. Einarsson Guðbjörg Halldórsdóttir
Gunnar Einarsson Ragnheiður Pétursdóttir
Marteinn G. Einarsson             Guðrún Sigurbjörnsdóttir
Einar Halldór Einarsson
Guðmundur Einarsson Sóley Sævarsdóttir
og fjölskyldur.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur  
samúð og hlýhug vegna andláts og útfarar 
ástkærrar móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

Kristínar Þorláksdóttur 
Hávallagötu 33, Reykjavík. 

Arnfríður Sigurðardóttir 
Erna Sigurðardóttir             Már Gunnarsson 
Ásgeir Sigurðsson                   Marín Pétursdóttir 
Halldór Þorlákur Sigurðsson Björg Jónasdóttir 
Kristín Huld Sigurðardóttir 
Erin, Patrick Steinn, Þór Sigurður, Fjóla, Sigurður, 
Pétur Steinn, Sólveig, Kristín Auður, Aðalheiður Björg, 
makar og langömmubörn.

Þökkum innilega auðsýnda samúð og 
hluttekningu  við andlát og útför ástkærrar 
móður okkar, tengdamóður, ömmu og 
langömmu, 

Vilborgar Ingibjargar 
Andrésdóttur 
frá Snotrunesi, Borgarfirði eystri,
áður til heimilis að Foldahrauni 40,  
Vestmannaeyjum. 

Sérstakar þakkir færum við hjúkrunar- og starfsfólki 
Hraunbúða Vestmannaeyjum fyrir umhyggju og frá-
bæra umönnun. 

Andrés Sigurvinsson
Ólafur Sigurvinsson    Þóra Guðmundsdóttir
Ásgeir Sigurvinsson    Ásta Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Gengið verður til styrktar íslenskum 
rannsóknum á brjóstakrabbameini á 
sjö stöðum á landinu á morgun. Þeir 
eru Reykjavík, Ísafjörður, Akureyri, 
Mývatnssveit, Egilsstaðir, Höfn og 
Vestmannaeyjar.

„Þetta er málstaður sem snert-
ir marga enda höfum við fengið mjög 
góð viðbrögð í samfélaginu,“ segir dr. 
Gunnhildur Óskarsdóttir um fjáröfl-
unargöngu fyrir rannsóknir á brjósta-
krabbameini. Hún er ein þeirra sem 
leggja upp frá Árbæjarskóla á morgun 
og er upphafsmaður félagsins  Göngum 
saman sem var stofnað fyrir tveimur 
árum með þátttöku tuttugu og tveggja 
kvenna í Avon-göngu í New York. 

Í fyrra gengu um 1.000 manns á Ak-
ureyri, Ísafirði og í Reykjavík og nú 
hafa fjórir göngustaðir bæst við, sums 
staðar að frumkvæði heimamanna að 
sögn Gunnhildar. „Fólk hefur haft sam-
band við okkur og spurt hvort það megi 
taka þátt í þessu með okkur, sem er 
mjög jákvætt. Fullorðnir greiða 3.000 
krónur, þeir geta skráð sig á vefnum og 
borgað þar inn á reikninginn og eins er 
hægt að borga í göngunni, en ég veit 
ekki hvort tekið er við kortum alls stað-
ar,“ segir hún. Getur þess líka að Avon 
á Íslandi gefi öllum fullorðnum þátttak-
endum fótakrem. 

Lágmarksgöngulengd er þrír kíló-
metrar og gjaldið er það sama hvort 
sem vegalengdin er þrír, sjö eða tíu 
kílómetrar. „Það er bara reiknað með 
að fólk fari þá vegalengd sem það 
treystir sér, það getur ákveðið hana 
þegar lagt er af stað,“ tekur Gunnhild-
ur fram. 

Söfnunarféð er notað til að styðja við 
íslenska rannsakendur á brjóstakrabba-
meini. „Það er frábært starf sem ís-
lenskir vísindamenn eru að vinna í 
hljóði við rannsóknir á þessum vágesti 
og okkur finnst skipta máli að leggja 
þeim lið,“ segir Gunnhildur, sem sjálf 
greindist með brjóstakrabbamein fyrir 

ellefu árum og er enn að glíma við það. 
Hún segir félaga í Göngum saman vera 
orðna um 300. „Þetta er hópur sem vill 
láta gott af sér leiða og það er mikil 
stemning í kringum málefnið.“ 

Nánari upplýsingar um félagsskap-
inn og göngurnar er að finna á www.
gongumsaman.is gun@frettabladid.is

Ganga til að láta gott af sér leiða

STEFNIR Á AÐ GANGA „Það er frábært starf sem íslenskir vísindamenn eru að vinna í hljóði við 
rannsóknir á þessum vágesti,“ segir Gunnhildur, sem sjálf er að glíma við brjóstakrabbamein. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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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

Fleiri 
grisjur!

Heyrðu, það 
er eitthvað 

skrítið.
Nú?

Tíhí! Ég 
held að við 
höfum skipt 
um góma!

Það er í 
þriðja 

skiptið í 
dag!

Það er margt 
sem ég veit 

ekki um kossa.

Viltu fá 
matinn 
minn?

Hvar hafið þið 
verið?

Úti að leita 
að gulrótum.

Já.

Það er virkilega fallegt af 
þér að gefa afganginn af 
páskaegginu þínu til Matar-
bankans.

Rop

Nú fá mörg 
önnur börn að 

njóta þess.

Þér hlýtur 
að líða vel 

yfir því.

Já, alla 
vega þegar 

maga-
verkurinn 

verður 
farinn.

Sagði ég 
þér ekki að 
hrærð 
súkkulaðiegg 
væru slæm 
hugmynd?

Hann er með 
augun þín.

Skraut- og
listmunaviðgerðir

Geri hluti eins og nýja
(úr hvaða efni sem er)

Jón Vilhjálmsson
Sími  690-8969

Geymið auglýsinguna

Verð kr. 265.000.-

Hrein fjárfesting ehf
Dalbraut 3 105 reykjavík  •  rainbow@rainbow.is 
Sími verslun 567 7773 . kvöld og helgar 893 6337

www.rainbow.is

RRaaiinnbbooww
Bjóðum nokkrar Rainbow á 186,000

Eða gömul Rainbow upp í nýja tilboð 155,000

Eigum einnig notaðar yfi rfarnar rainbow 
með ábyrgð verð 80.000 tilboð 58.000 

meðan byrgðir endast.
 

Auglýsingasími

– Mest lesið

Góðverk er margslungið orð. Fræg er 
dæmisagan úr Biblíunni af fátæku 
ekkjunni sem gaf aleigu sína en upp-

skar háð frá auðjöfrunum er stóðu álengd-
ar og höfðu gefið brotabrot af sínum djásn-
um. Gjöf ekkjunnar var hið sanna góðverk, 
auðjöfrarnir gáfu til upphefja sjálfa sig. 
Góðverk er ekki góðverk ef það er notað til 
auglýsa eigið ágæti eða ef maður krefst 
einhvers í staðinn; hið sanna góðverk 
fer yfirleitt fram í kyrrþey, fjarri 
fjölmiðlum og augum umheimsins.

Þannig vakti hún athygli mína, 
frétt um lestarferð nokkurra aldr-
aðra Tékka frá Prag til Lundúna. 
Þeim hafði verið bjargað af ungum 
breskum bankamanni að nafni 
Nicholas Winton. Sá var staddur í Prag 
þegar Hitler og hans kompaní hertók 
gömlu Tékkóslóvakíu og hann 
varð undrandi þegar eng-

inn gerði sig líklegan til að bjarga hundr-
uðum gyðingabarna sem biðu þess eins að 
verða nasistunum að bráð. Í stað þess að 
horfa aðgerðarlaus á fór Winton að dæmi 
Samverjans. Honum tókst, með því að nota 
gamla lest, að bjarga sjö hundruð börnum 
frá útrýmingarbúðunum. Hann fann fjöl-
skyldur fyrir þær í Bretlandi og skrifaði 

þeim samviskusamlega.
Winton skrifaði ekki sögu sína. 

Hann hélt bara áfram með sitt líf. 
Kvæntist. Eignaðist börn. Og það 
var ekki fyrr en eiginkonan fór að 
leita í hirslum mannsins síns að 
upp komst um þetta mikla björg-
unarafrek.„Þetta var ekki eitthvað 
sem mér fannst að ég þyrfti að gera, 
þetta var eitthvað sem mig langaði 

til að gera,“ sagði Winton af 
þessu tilefni, hundrað ára 
gamall. 

Sagan af Nicholas Winton

NOKKUR ORÐ
Freyr Gígja 

Gunnarsson
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Á morgun hefst Bókmennta-
hátíð í Reykjavík í níunda 
sinn með hátíðlegri sam-
komu í Norræna húsinu. 
Þar liggja um margt rætur 
hátíðarinnar og hefur húsið 
ásamt Iðnó lengst af verið 
aðalvettvangur hátíðarinn-
ar, sem er alltaf fjölsótt af 
hundruðum áhugamanna 
um það sem í bókum stend-
ur.

Dagskráin á þessari níundu hátíð 
bókmenntamanna er að vanda 
viðamikil. Hádegisviðtöl í Iðnó, 
spjall í eftirmiðdaginn í Iðnó og 
húslestrar nokkurra höfunda á 
kvöldin við Tjörnina eru fyrir 
löngu orðnir fastir liðir og hafa 
forstöðumenn hátíðarinnar þrá-
ast við að færa hana í stærri hús, 
þótt aðsóknin sé alltaf mikil og 
oft þröngt setið og staðið þegar 
áhugaverðir höfundar eru á ferð-
inni. Eins og oft áður eru haldn-
ir nokkrir fyrirlestrar á hátíð-
inni og verða þeir ýmist á hinu 
nýja Háskólatorgi eða í Hátíðasal 
Háskólans.

Enginn kostur er að gera grein 
fyrir allri dagskránni í stuttri 
blaðagrein, en rétt er að benda 
áhugasömum á vefsíðu hátíðarinn-
ar þar sem dagskrá með ítarupp-
lýsingum liggur fyrir. Þá hefur 
nýtt hefti Tímarits Máls og menn-
ingar verið tileinkað hátíðinni og 
hluta af gestum hennar. Það fæst í 
öllum betri bókaverslunum. 

Á laugardaginn eftir viku verð-
ur þing helgað útgefendum í Nor-
ræna húsinu þar sem þræðir inn í 
framtíðina verða reifaðir: Kristj-
án B. Jónasson, Heiko Strunk, 
Helga Frese-Resch, Chad Post og 

Alexander Schwarz leita framtíð-
ar bókaútgefenda, jafnvel bókar-
innar, í breyttum heimi. 

Þann sama dag verður heill 
dagur í dagskránni helgaður ljóð-
inu: hingað koma að vestan ljóð-
skáld á vegum kanadísku Griff-
in-ljóðaverðlaunanna og stendur 
dagskráin yfir frá 13-17.

Þar munu skáld sem þegið hafa 
verðlaunin lesa ljóð sín, en ljóð 
allra skálda sem taka þátt hafa 
verið þýdd og verður þýðingunni 
varpað á skjá jafnóðum á meðan 
á lestrinum stendur. Griffin-
skáldin eru hvert öðru magnaðra 
og í hópnum er til dæmis Michael 
Ondaatje. Í tengslum við komu 
Griffin-skáldanna til Íslands 
var ákveðið að gefa út ljóðabók 
með þýðingum á ljóðum þessara 
skálda. Ber bókin titilinn Birtan í 

húminu og koma margir frábærir 
ljóðaþýðendur að verkinu. Hægt 
verður að nálgast bókina á öllum 
atburðum hátíðarinnar sem og í 
verslunum Pennans.

Tíu íslensk skáld koma fram á 
hátíðinni, auk hóps spyrla úr ólík-
um stéttum bókamanna. Erlendu 
gestirnir utan þeirra Griffin-
manna eru Kenýamaður, Kanar, 
Norðmenn og Danir, Finnar og Lit-
háar, Púertóríkanar og Færeying-
ar, Þjóðverji, Írani og breskur Pak-
istani. Allt er þetta fólk sem hefur 
lagt stund á ýmiss konar skrif um 
samtíma sinn og liðna tíma í ljóð-
um, sögum, ritgerðum, heimilda-
verkum og kvikmyndahandritum 
og nú er að heyra hvað þessir full-
trúar heimsþorpsins hafa að segja 
þorpurunum í Reykjavík. 

 pbb@frettabladid.is

Hátíð bókmenntanna

BÓKMENNTIR Finnsk-eistneska skáldkonan Sofi Oksanen, sem hefur vakið gríðarlega 
athygli með prósaverkum sínum, er meðal gesta á hátíðinni en skáldsaga hennar, 
Skömmin, er væntanleg í íslenskri útgáfu. MYND/SALOMONSEN  

ath. sýningar á Lokal
Í dag verða eftirtalin verk sýnd á Lokal: 
Dauðasyndirnar verða leiknar kl. 13 og Þú 
ert hér kl. 22 í Borgarleikhúsi. Humanimal 
verður flutt í Hafnarfjarðarleikhúsi á ensku 
kl. 16 og gestaleikurinn írski, Forgotten, í 
Batteríinu kl. 19. Það er sýnt öðru sinni á 
morgun kl. 20, en þá eru sýningar á Þú ert 
hér í Borgó kl. 20 og Red í Kassa Þjóðleik-
hússins kl. 15.  

Nú er ákveðið að opnunarmynd 
Alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar 
í Reykjavík 2009 verði kanadíska 
verðlaunamyndin „Ég drap mömmu 
mína“ eða J‘ai Tué Ma Mère. Xavi-
er Dolan leikstýrir, framleiðir, 
skrifar handritið og leikur aðal-
hlutverkið í þessari mynd. Hann er 
aðeins tvítugur og þykir óvenjulega 
hæfileikaríkur. Myndin er byggð á 
hans eigin ævi og fjallar um sam-
band samkynhneigðs unglings, 
Huberts, við móður sína, Chantale. 
Xavier er fæddur 1989. Hann hóf 
ungur að leika. Ég drap mömmu 
er fyrsta mynd hans en hún vakti 
feiknarlega athygli í Cannes í vor, 
hlaut fyrstu verðlaun í Director’s 
Fortnight-flokknum. Sýning á Riff 
er frumsýning á Norðurlöndum. 
Fleiri kanadískar myndir verða á 
dagskrá Riff dagana 17.-27.sept-
ember: í Antoine eftir Laura Bari 
er skyggnst inn í líf Antoines, fimm 
ára, sem stýrir útvarpsþætti, sinn-
ir leynilögreglustörfum og keyr-
ir bíl. Antoine er af víetnömskum 
uppruna og fæddist hundrað dögum 
fyrir tímann. Antoine er blindur.

Skjannabirta: Þegar andi og 
efni mætast, eftir Velcrow Ripp-
er. Hvað er Darryl Hannah að gera 

uppi í tré? Hún er trjáfaðmari og 
stolt af því að vernda umhverfið, 
stolt af því að gera það sem henni 
dettur í hug. Og hún er aðeins ein 
af mörgum sem gera það í þessari 
mynd, ásamt Danny Glover, Des-
mond Tutu og öðru minna þekktu 
baráttufólki. 

Mamma er hjá hárgreiðslumann-
inum, eftir Léa Pool. Sumarið 1966 
var tími til þess að njóta sumarfrís 
og frelsis. En Élise sér uppnámið 
sem brotthvarf móðurinnar veldur 
í fjölskyldunni. Élise ákveður því 
að taka málin í eigin hendur.

Stolið: manifestó rímixarans, er 
eftir Brett Gaylor. Ef þú ert int-
ernet-aktívisti á borð við Brett 
Gaylor gerirðu bíómynd sem er 
ólögleg. Listamaðurinn GirlTalk 
blandar saman annarra manna 
lögum til að búa til sína eigin tón-
list, í trássi við gildandi höfundar-
réttarlög. Tónlist GirlTalk er eitt 
af mörgum dæmum sem bregða 
gagnrýnu ljósi á höfundarrétt, 
sem stangast á við lögmál inter-
netsins. 

Þetta eru þær fjórar myndir 
sem í boði verða á Riff frá Kan-
ada en hátíðin hefst 17. september. 
Sjá nánar www.riff.is.  - pbb 

Ég drap mömmu

KVIKMYNDIR Xavier Dolan í kvikmynd sinni, Ég drap mömmu, sem verður opnunar-
mynd á Riff í haust. MYND RIFF

SCHOLA CANTORUM

SUNNUDAGUR 6. SEPTEMBER 2009 KL. 17  /  SUNDAY SEPTEMBER 6 AT 5 PM
HALLGRÍMSKIRKJA REYKJAVÍK 

VERK EFTIR / WORKS BY:
James MacMillan (1959) and John Taverner (1490-1545) 

MIÐAVERÐ/ ADMISSION: ISK 2500 / 2000 

SIMON CARRINGTON er eftirsóttur stjórnandi og ráðgjafi  
á sviði kirkjutónlistar um allan heim, stjórnandi Yale Schola 
Cantorum og Simon Carrington Chamber Singers , fyrrum 
meðlimur King's Singers og prófessor við Yale.  Hann stjórnar 
nú í fyrsta sinn á Íslandi. Sjá nánar simoncarrington.com 

B OX  O F F I C E  I N  H A L LG R I M S K I R K J A  R eykjavík ,  te l .  510 1000      w w w. l i s t v i n a f e l a g. i s        s c h o l a ca n t o r u m . i s
Stuðningsaðilar / 
Sponsors:

Tónlistarsjóður 
Menntamálaráðuneytisins

KAMMERKÓRINN

STJÓRNANDI / CONDUCTOR

SIMON CARRINGTON
FRÁ BRETLANDI / UK 

Úr umsögnum:
Carrington is one of the choral worlds elite... 
with the hand of a choral magician...
a teacher and advocat who fi res the imagination 
of his students. EARLY MUSIC AMERICA

From critics:
His numerous concerts and masterclasses reveal a cast-iron 
professionalism and boundless energy, his authoritative 
direction wrought from a wealth of experience and 
a profound musical mind. CHOIR AND ORGAN

SIMON CARRINGTON

UT

CHAMBER CHOIR OF HALLGRIMSKIRKJA

Hafnarfjarðarleikhúsinu
Miðasala í síma 555 2222 og á midi.is

5.sept kl.16 (English) LÓKAL
10.sept kl.21 fimmtudagur
11.sept kl.21 föstudagur
18.sept kl.21 fimmtudagur
19.sept kl.21 föstudagur
Aðeins þessar sýningar

5.sept kl.16 (English)) L LÓÓKAL
10.sept kl.21 fimmtudagur

Örfáar aukasýningar í september

9 grímutilnefningar
PBB, Fréttablaðið
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Hin klass-
íska saga 

Frankenstein, 
eftir Mary 
Wollenston-
ecraft Shelley, 
er komin 
út í kilju í 
ritröðinni 
Erlend klassík 
hjá Forlaginu. 
Sagan var 
skrifuð við 
Genfarvatn 
1816 og kom 
út tveim 

árum seinna. Þessi rómantíska og 
gotneska útgáfa af sögunni um 
Promóþeus hefur haft víðtæk áhrif 
á menningu Vesturlanda æ síðan 
og aldrei meir en eftir fæðingu 
kvikmyndarinnar. Þýðinguna vann 
Böðvar Guðmundsson en útgáfan er 
skreytt ætingum eftir Lynd Ward.

Hrafn-
kelssaga 

Freysgoða er 
komin út hjá 
Ferðakorti. 
Útgáfan er 
sérstaklega 
hugsuð fyrir 
Þá sem vilja 
þræða sögu-
slóðir verksins, 
en Dagný 
Indriðadóttir 
hefur samið 
formála og 
skrifar ítarefni, 
Peter Behrens myndlýsir útgáfuna 
en Þórhallur Kristjánsson vann kort. 
Sagan sjálf er svo hlutuð niður eftir 
leiðum fyrir göngumenn.

Hin marg-
fræga 

sjálfsævisaga 
séra Sigurð-
ar í Vigur er 
loksins komin 
út, en hún 
hefur verið 
þekkt heimild 
um síðari 
hluta nítjándu 
aldar. Sögufé-
lag Ísfirð-
inga gefur 

verkið út óstytt. Sigurður Stefánsson 
þjónaði í Ögurþingum í 43 ár. Hann 
lét af þingmennsku 1923. Sigurður 
segir í ævisögunni frá uppvaxtarár-
um sínum í Skagafirði og skólaárum 
í Reykjavík. Stærsti hluti verksins 
greinir frá þingárum hans. Guðfinna 
M. Hreiðarsdóttir bjó til prentunar. 
Verkið er skreytt fjölda mynda af 
þeim sem koma við sögu.

Ormstunga 
hefur 

sent frá sér 
rannsókna-
ritið og saka-
málasöguna 
Bókaránið 
mikla eftir 
Leu Korsgaard 
og Stephanie 
Surrugue. 
Trausti Steins-
son þýðir. Í 
bókinni er 
greint frá 
hvarfi þúsunda verðmætra bóka úr 
Konunglegu bókhlöðunni í Kaup-
mannahöfn. Hvernig hvarfið komst 
upp um síðir og loks hvernig komst 
upp um þjófinn. 

Nú er 

sveppatími 
og þá er 
komin 
út ný og 
handhæg 
útgáfa af 
verki Ásu 
Margrétar 
Ásgríms-
dóttur, 
Matsveppir 
í náttúru 
Íslands, 

grundvallarriti um sveppanýtingu 
hér á landi. Bókin er prýdd fjölda 
mynda og leiðir áhugasama tínslu-
menn inn í heim sveppsins, þar eru 
leiðbeiningar um tínslu og vinnslu, 
auk uppskrifta. Forlagið gefur út.

Í meðferð 
heitir 

nýleg þýsk 
sakamála-
saga sem 
Bjarni 
Jónsson 
hefur þýtt 
og komin er 
út á forlagi 
Bjarts. Höf-
undurinn, 
Sebastian 
Fitzek, 
skaust upp 
á stjörnu-
himininn með sögu sinni, hún sat 
lengi á þýskum sölulistum og hefur 
nú verið þýdd á 28 tungumál. Sagan 
greinir frá barnshvarfi sem enginn 
fær skýrt í fjögur ár, en þá taka að 
gerast atburðir sem vekja spurn-
ingar.

NÝJAR BÆKUR

Í dag kl. 17 verður opnuð sýn-
ingin Andvökur – Sleepless 
nights í Kling & Bang gallerí. 
Á henni koma saman níu mynd-
listarmenn frá vestursvæð-
um Kanada. Sýningarstjórinn 
David Diviney segir: „Step-
han G. Stephansson var fæddur 
nærri Víðimýri í Skagafirði, en 
flutti á unglingsárum til Norð-
ur-Dakóta-ríkis í Bandaríkjun-
um. Undir aldamótin 1900 flutti 
hann til Kanada, nánar tiltekið 
til Markerville í Alberta-fylki. 
Hann stritaði dagana langa á 
akri sínum en á kvöldin og um 
nætur fínpússaði hann hæfileika 
sína sem ljóðskáld. Hann var 
kallaður „Klettafjallaskáldið“ 
en þau rísa í allri sinni fegurð 
skammt vestur af Markerville. 
Ísland heimsótti hann ekki 
aftur fyrr en hann var kominn 
yfir sextugt. Þrátt fyrir að búa 
mestalla ævi fjarri heimahög-
um í Kanada og Bandaríkjun-
um var hann viðurkenndur sem 
eitt af höfuðskáldum íslenskrar 
tungu. Heildarútgáfa verka hans 
„Andvökur“, alls sex bindi, kom 
út 1908.“

Andvökur – Leiftur frá Vestur-
Kanada er samsýning níu lista-
manna frá Alberta og Bresku 
Kólumbíu og er markmiðið að 
(endur)lífga listrænar og sögu-
legar tengingar milli Vestur-
Kanada og Íslands. Sýningin 
nýtir innblástur frá Stephani G. 
og er undir áhrifum frá hinum 
einstaka ljóðræna stíl hans og 
gerðar eru tilraunir með mis-
munandi listaáhrif í bland við 
skandinavísk stef og heimspeki 
amerískra fríþenkjara frá þessu 
tímabili. Notkun Stephans G. á 
fínlega ofnum myndlíkingum 
og nýyrðum, ásamt áhuga hans 
á rómantískum landslagslýsing-
um og fallvaltleika lífsins, skjóta 
upp kollinum á ný hjá listamönn-
unum á þessari sýningu. 

„Sleepless nights“-sýningin er 
þróuð sem svar og endurgjald 
við sýningunni „Sundogs“ – 
Contemporary Art from Iceland 
(2008, Truck Gallery í Calg-
ary), þar sem sýnd voru verk 
eftir íslenska listamenn. Sýn-
ingarstjóri þá var David Divin-
ey sem og fyrir þessa sýningu 
sem verður nú opnuð nú í Kling 
& Bang, en David hefur aðset-
ur í Nova Scotia og fæst jafnt 
við sýningarstjórnun og list-
sköpun. Þessar tvær sýningar 
eru framhald á samvinnu hans 
með íslenskum listamönnum og 
stofnunum sem hefur staðið yfir 
í meira en tíu ár. Þessi sýning er 
sett upp af Kling & Bang gall-
erí í samvinnu við Truck Gall-
ery. Sýningin stendur til 4. okt-
óber og er Kling & Bang gallerí 
opið fimmtudaga til sunnudaga 
frá klukkan 14-18. Allir eru vel-
komnir og aðgangseyrir er eng-
inn. - pbb

Svör frá Kanada

MYNDLIST Eitt verka á kanadísku sýn-
ingunni Andvökur sem verður opnuð 
í Kling & Bang í dag. Stephan G. sem 
jólasveinn? MYND/KLING & BANG

ZONET OG SAMÚEL Í SAMVINNU VIÐ

LENNON
09.09.09

NASA, miðvikudag
9. sept. 2009 kl. 9    

LANDSLIÐ SÖNGVARA
Björgvin Halldórs, Daníel Ágúst

Egill Ólafs, Haukur Heiðar jr. 
Krummi, Helgi Björns

Ingó, Jóhann Helga
Stefán Hilmars   

BANDIÐ
Ásgeir Óskars, Jonni Ólafs

Jón Elvar, Maggi Kjartans   
Villi Guðjóns     

KYNNIR
Ólafur Páll Gunnarsson

FRAMLEIÐSLA
Óttar Felix Hauksson

MIÐAVERÐ
KR. 2.900
MIÐSALA

MIDI.IS

Skólinn er fyrir alla þá sem vilja vinna með sjálfa sig,
 kynnast fleiru en því efnislega og öðlast víðari sýn
 á heiminn.  Námið er byggt upp á fyrirlestrum, 

umræðu, hugleiðslu og ýmsum æfingum.

Kennsla hefst 14. september
Upplýsingar á www.ljosheimar.is og í síma 862-4546

Byggðu þig upp í vetur með öðru góðu fólki!

sheimaskólinnlj
Vegur til andlegs þroska og þekkingar

Skopmyndanámskeið fyrir unglinga
Kennari: Halldór Baldursson 
Kennt er á laugardögum 12. september – 17. október 
Skráning: gerduberg@reykjavik.is

2009

Sýningarnar eru opnar virka daga frá 11-17 og um helgar frá 13-16 
Leiðsögn fyrir hópa ı  Netfang: gerduberg@reykjavik.is  

Gerðubergi 3-5  ı  111 Reykjavík  ı  Sími 575 7700  ı  www.gerduberg.is

Gallerý fiskur í Gerðubergi
Ljúffengur heitur matur í hádeginu alla virka daga,
hlaðborð, súpa og salat. www.galleryfiskur.is

Sögur án orða
Ólöf Erla Einarsdóttir sýnir listrænt endurskapaðar 
ljósmyndir.  Leiðsögn fyrir hópa.

Í fréttum var þetta helst
Leiðsögn sunndaginn 6. september kl. 14. 
Halldór Baldursson leiðir gesti um sýningu sína. 

Vissir þú...  að í Gerðubergi er frábær aðstaða 
fyrir veislur, fundi, ráðstefnur og námskeið?
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 5. september 2009 

➜ Tónleikar
17.00 Sigrún Hjálmtýsdóttir, Kristinn 
Sigmundsson og Jónas Ingimundar-
son verða með tónleika í Salnum við 
Hamraborg í Kópavogi. Á efnisskránni 
verða verk eftir Brahms, Mahler, 
Verdi, Gershwin og Bellini.
20.30 S.L.Á.T.U.R verða með 
tónleika í Norræna húsinu við 
Sturlugötu þar sem tónlist verður 
flutt með óhefðbundnum hljóð-
færum s.s. músagildrum og hömr-
um. Aðgangur er ókeypis.
21.00 Lydia Grétarsdóttir, Klive og 
Kira Kira verða á Sódómu Reykjavík 
við Tryggvagötu. Húsið verður opnað 
kl. 20.

➜ Sýningar
Í Gallerí Boxi stendur yfir samsýning 
finnsku listamannanna Perti Eskelinen, 
Kalle Mustonen, Antti Ville Reinikainen 
og Atte Uotila. Opið um helgar kl. 14-17.
Sólrún Halldórsdóttir hefur opnað 
sýningu á akríl- og vatnslitaverkum 
í Bókasafni Kópavogs við Hamraborg. 
Opið mán.-fim. kl. 10-20, fös. kl. 11-17 
og um helgar kl. 13-17.
Katla G. Jónasdóttir hefur opnað sýning-
una „Uppstreymi“ í Listasal Iðu-hússins 
við Lækjargötu. Opið alla daga kl. 9-22.

➜ Uppskeruhátið
Uppskeruhátíð býflugna-
bænda verður haldin í veit-

ingatjaldi Fjölskyldu- og 
húsdýragarðsins milli kl. 
14 og 16. Nánari upplýs-
ingar á www.mu.is.

Opinn dagur verður haldinn 
í Skaftholti í Gnúpverjahreppi 

milli kl. 14-17 þar sem starfsemin er 
kynnt. Lífrænt ræktað grænmeti til sölu 
og veitingasala. Allir velkomnir.

➜ Lókal
Lókal - alþjóðleg leiklistarhátíð í Reykja-
vík fer fram 3.-6. september. Nánari 
upplýsingar á www.lokal.is.

➜ Ópera
20.00 Í Iðnó við Vonarstræti flytja 
Alexandra Chernyshova sópran og 
Michael Jóni Clark verkin Síminn eftir 
Menotti og Biðin eftir Mikael Tariverdi-
ev. Undirleik annast Daniel Þorsteins-
son.

➜ Leikrit
12.30 Melkorka Óskarsdóttir og Adam 
Slynn flytja verkið „Elskendur - Sigur-
vegarar“ eftir Brian Friel á Kaffi hljóma-
lind við Laugaveg 23. Sýningin fer fram 
á ensku. Aðgangur er ókeypis.

➜ Málþing
13.00 Í Hafnarborg við Strandgötu í 
Hafnarfirði verður haldið málþing þar 
sem fræði- og listamenn koma saman 
og ræða inntak sýningarinnar „Lífróð-
ur.“ Nánari upplýsingar á 
www.hafnarborg.is.

➜ Dans
Reykjavík Dance Festival í Hafnar-
fjarðarleikhúsinu við Strandgötu. Nánari 
upplýsingar á www.dancefestival.is. 
Aðgangur er ókeypis en tekið verður við 
frjálsum framlögum til styrktar hátíðinni.
20.00 Sýnd verða verkin Styggðar-
stjórnun, Superhero og Grease the 
deleted scenes.

➜ Sveppatínsla
Árleg sveppatínsluferð 
Skógræktarfélags 
Reykjavíkur verður 
farin í Heiðmörk kl. 11. 
Leiðbeinandi er Ása Margrét 
Ásgrímsdóttir. Ekkert þátttökugjald og 
allir velkomnir. Fólk er hvatt til að hafa 
með sér körfur og góða hnífa.

Sunnudagur 6. september 2009 

➜ Tónleikar
16.00 og 20.00 Friðrik Vignir Stef-
ánsson organisti verður með tónleika kl. 
16 í Grindavíkurkirkju og kl. 20 í Laugar-
neskirkju. Á efnisskránni m.a. verk eftir 
J.S. Bach, Buxtehude, Händel og Mend-
elssohn. Aðgangur er ókeypis.

➜ Bækur
Norska skáldkonan 
Anne B. Ragde kynnir 

bók sína „Á grænum 
grundum“ og spjallar 
við gesti og gangandi í 
Eymundsson við Skóla-
vörðustíg milli kl. 14-15. 
Allir velkomnir.

➜ Leiðsögn
15.00 Friðrik Þór Friðriksson og Ari 
Alexander verða með leiðsögn um sýn-
inguna „Endurkynni rammanna“ sem 
nú stendur yfir í Listasafni Reykjavíkur 
við Tryggagötu. Aðgangur er ókeypis.

Vísindavaka
2009

www.rannis.is
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OKKUR 
LANGAR Í

…

utlit@frettabladid.is

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

Æðislegan úlfapels 
fyrir veturinn 
frá Rokki og 
rósum.

Primordial-kremið frá Lan-
côme sem tekur í burtu 
dauðar húðfrumur og 
banar hrukkum í leiðinni.

Rakagefandi 
meik frá Bobbi 

Brown sem 
er einstaklega 
náttúrulegt og 

frísklegt.

Breski hönnuðurin Alexander 
McQueen fer sjaldnast ótroðnar 
slóðir og tískuspekúlantar bíða 
ætíð í eftirvæntingu eftir sýning-
um hans. Samkvæmt venju var 
fatalína hans fyrir haust og vetur 
ævintýralega dramatísk þar sem 
fyrirsætur voru málaðar eins og 
trúðar og litadýrð tröllreið öllu. 
Þrátt fyrir að margar flíkurnra 
séu ekki beinlínis nothæfar fyrir 
flestar konur má þó fá mikinn inn-
blástur af þeim kvenlegu línum 
sem hann teiknaði upp fyrir haust-
ið. Skörp mitti, breiðar axlir og 
víð pils minntu um margt á fatnað 
fimmta og sjötta áratugarins. 
 - amb

STÓRFENGLEGUR MCQUEEN

„Fin de siècle“ dramatík 
fyrir veturinn hjá McQueen

SVART OG HVÍTT „Houndstooth“-dragt 
sem minnir á Chanel fyrri ára.

HETTA Dramatískur svartur fleginn kjóll 
með rauðri bryddingu og hettu.

FIFTÍS Flott pilsdragt við mikinn fjaðra-
hatt og stígvél.

RAUTT Silfurlitað pils við svarta hanska og fjaðrajakka.LITADÝRÐ Geometrísk mynstur á víðu krínólinpilsi.

Kaupþing námsmenn 
- þegar námið 
  skiptir höfuðmáli

- Tölvukaupalán
- Lán fyrir skólagjöldum
- 1.500 kr. endurgreiðsla 
  nemendafélagsgjalda til háskólanema
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Síðastliðna helgi skálaði ég í gleðskap þegar fréttirnar bárust: Oasis 
er hætt. Reyndar hafði ég ekki hugmynd um að bandið væri ennþá að 
gera tónlist saman en þetta voru gleðifréttir engu að síður. Enn betri 

voru svo fréttirnar sama kvöld um 
að Coldplay væri hætt en sú frétt var 
óstaðfest og það gæti verið að galsi hafi 
verið hlaupinn í mannskapinn. Það væri 
náttúrlega of gott til að vera satt ef bæði 
böndin hefðu lagt upp laupana samdæg-
urs. En allavega. Ég vissi sumsé ekki að 
Liam væri ennþá hluti af Oasis af því að 
ég las svo skemmtilegt viðtal við hann 
um daginn í tískublaði fyrir herra. Liam 
Gallagher hefur nefnilega snúið sér að 
fatahönnun. Eins og við vitum öll heldur 
rokk og ról þéttingsfast í höndina á tísk-
unni og hefur gert í gegnum áratugina. 
Liam veit það líka og ákvað að það væri 
komið nóg af hommalegum niðurmjóum 
rokkbuxum á herra. Svo ég taki nú kvót-

ið hans beint upp úr enskunni, „I’m not into that skinny look, fucking 
get rid of that shit, those pointy shoes, that come at you like a snooker 
cue, got a license for them bastards or what!“ 

Liam segir sumsé niðurmjóum buxum og támjóum skóm stríð á 
hendur og boðar í staðinn hettuúlpur, klassíska skó og auðvitað hatt-
ana sem eru ómissandi hluti af „lúkkinu“ hans sjálfs. Fatalínan kallast 
Pretty Green og um leið og vefsíða hennar fór í loftið varð allt stjörnu-
vitlaust vegna þess að of margir vildu skoða hana og hún hrundi. 
Þegar blaðamenn frá Dazed & Confused spurðu manninn með skrýtnu 
augabrúnirnar um úlpurnar svaraði hann: „It’s not shite, it’s good ... 
buy it you f****s!“ Fyrr frýs í víti áður en mínir nánustu munu skipta á 
April 77-buxunum og Cuban-skónum fyrir eitt stykki Gallagher-hettu-
úlpu en þeir sem sitja enn snöktandi heima og bíta í koddann á meðan 
þeir hlusta á angurværa tóna Wonderwall geta eflaust brosað í gegn-
um tárin. 

Liam boðar nýjustu strauma

> YOKO ONO HANNAR 
MEÐ THREE AS FOUR
Listakonan Yoko Ono hefur 
farið í samstarf með tísku-
þríeykinu Three as Four um 
línu sem kallast Iconoclastic. 
Línan er innblásin af sköpun 
Yoko í gegnum árin og skartar 
einnig teikningum hennar. 
„Ég hef alltaf haft áhuga á að 
túlka list í gegnum fatnað,“ 
útskýrir hún. 
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„Þetta er mjög skemmtileg músík til að spila. Hún býður 
upp á að maður refsi settinu vel,“ segir Axel Árnason, 
einn ötulasti upptökustjóri landsins og nýr trommari 
hljómsveitarinnar Jeff Who?

Hinn dagfarsprúði Þormóður Dagsson yfirgaf Jeff 
Who? á dögunum til að einbeita sér að námi. Hljómsveit-
in leitaði ekki langt yfir skammt og stillti Axel upp fyrir 
framan trommusettið, en hann stýrði upptökum á síð-
ustu plötu Jeff Who? og þekkir því nýju lögin vel.

Axel segir að það sé ótrúlega mikið stuð að vera 
byrjaður að tromma með rokkhljómsveit á ný. Hann 
trommaði með 200.000 Naglbítum í árdaga hljómsveit-
arinnar. „Það litla sem ég hef trommað síðustu ár hefur 
verið voða rólegt – eitthvert djöfulsins væl,“ segir hann.

Jeff Who? frumsýnir Axel í Kópavogi í kvöld, en 
hljómsveitin kemur fram á skemmtistaðnum Spot ásamt 
hinum gamalreyndu og góðkunnu Stuðmönnum. Fleiri 
tónleikar eru svo áformaðir á næstu vikum.  - afb

Nýr trommari Jeff Who?

NÝ ÁSÝND Strákarnir í Jeff Who? fylkja sér að baki nýja 
trommaranum.

Fjölskylda og vinir popp-
kóngsins Michaels Jackson 
kvöddu hann í hinsta sinn 
þegar hann var jarðaður í 
Los Angeles.

Á meðal þeirra tvö hundruð gesta 
sem voru viðstaddir jarðarförina 
voru Elizabeth Taylor, Macaulay 
Culkin og upptökustjórinn Quincy 
Jones. Gladys Knight söng við 
athöfnina auk þess sem mannrétt-
indafrömuðurinn Al Sharpton hélt 
ræðu. 

Jarðarförin frestaðist um einn 
klukkutíma vegna þess að fjöl-
skylda Jacksons tafðist. Á end-
anum mætti hersingin síðan í 
hverjum bílnum á fætur öðrum, 
alls 31 talsins. Bræður Jacksons, 
þeir Randy, Jackie, Tito, Jerma-
ine og Marlon báru kistuna, sem 
var úr skíra gulli. Allir klæddust 
þeir svörtum jakkafötum auk þess 
sem hver og einn var með hvítan 
hanska á annarri hendi til minn-
ingar um bróður sinn. Börn Jack-
sons, Prince Michael, Paris og 
Prince Michael II sátu í fremstu 
röð ásamt afa sínum og ömmu, 
Katherine og Joe Jackson. Á meðal 
fleiri gesta voru grínistinn Chris 
Tucker og Lisa Marie Presley, 
fyrrverandi eiginkona poppar-
ans. 

Rúmlega tveir mánuðir eru liðn-
ir síðan Jackson lést úr banvæn-
um skammti lyfseðilsskyldra lyfja, 
fimmtugur að aldri. Í síðustu viku 
var úrskurðað að hann hefði verið 
drepinn og í framhaldinu var hægt 

að leggja drögin að jarðarförinni, 
sem fór fram í Forest Lawn-kirkju-
garðinum þar sem stjörnur á borð 
við Humphrey Bogart, Errol Flynn 
og Clark Gable liggja. Upphaflega 
átti að jarða Jackson 29. ágúst, 
sem hefði orðið 51 árs afmælisdag-
ur hans, en því var frestað vegna 
rannsóknarinnar á dauða hans.

Jackson kvaddur
SYSTKINI SYRGJA Janet Jackson ásamt Jackson-bræðrunum sem voru allir klæddir 
eins í jarðarförinni. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

GULLKISTA Michael Jackson var jarðaður 
í þessari gullkistu, tveimur mánuðum 
eftir að hann lést úr banvænum lyfja-
skammti. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

GRÁTANDI FORELDRAR Foreldrar 
Michaels Jackson, Katherine og Joe, 
voru að vonum sorgbitin í jarðarförinni.

> Í GÓÐRI ÞJÁLFUN?

Ástralskur blaðasnápur fór heldur 
ljótum orðum um líkamlegt ástand 
Russell Crowe. Snápurinn sagði að 
Crowe hefði stoppað margoft 
til að fá sér matarbita og síg-
arettu á hjólatúr sínum. 
Crowe var ekki ánægður 
og skoraði á blaðamann-
inn að koma með út að 
hjóla. „Þú átt eftir að 
deyja,“ sagði Crowe.

Samsýning nokkura lista-
manna verður opnuð í hest-
húsinu í Viðey í dag. Sýning-
in ber heitið Við í ey og þar 

sýna sjö stúlkur verk sín. 
„ O k k u r  f a n n s t 

skemmtileg pæling að 
fara úr eyju yfir á eyju 
til að halda þar sýn-
ingu. Það er kannnski 
aðeins meira vesen að 
sækja þessa sýningu 
en aðrar en ég held 
að það geri þetta bara 
enn skemmtilegra,“ 
segir Þorgerður Ólafs-

dóttir, einn listamann-
anna sem munu sýna verk í 

Viðey, en stúlkurnar útskrif-
uðust allar úr myndlistar-

deild Listaháskóla Íslands í 
vor.

Aðspurð segir Þorgerður 
að ekki sé neitt gegnumgang-
andi þema á sýningunni en 
telur að nafnið Við í ey varpi 
ákveðnu ljósi á það hvernig 
sýningin verður. „Það verða 
meðal annars skúlptúrar, 
vídeóverk, teikningar og ljós-
myndir til sýnis. Eitt verkið 
nær svo alveg frá bryggjunni 
og upp að hesthúsinu, þannig 
að það er nóg að sjá.“

Bátaferðir verða til og frá 
Viðey á klukkustundar fresti 
allt til klukkan 20.30. Þeir 
gestir sem fara með 16.15 
ferjunni fá helmingsafslátt 
af farinu. - sm

Listasýning opnuð í hesthúsi í Viðey

VIÐ Í EY Sjö listamenn halda samsýningu í hesthúsinu á Viðey í dag. 
Meðal þeirra eru Þorgerður Ólafsdóttir og Solveig Pálsdóttir. 

Hef fl utt snyrtistofu 
mína í Gallerí Útlit. 

Bæjarhrauni 6, 
Hafnarfi rði.

Tímapantanir í síma 
823-3310.

Berglind Adda
Snyrti- förðunar og tattoofræðingur
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Kynbomban Megan Fox, sem er 
þekktust fyrir leik sinn í kvik-
myndinni Transformers, sagði í 
nýlegu viðtali að hún héldi að hún 
væri haldin einhvers konar geð-
röskun. 

Í sama viðtali sagðist hún ótt-
ast að hún hlyti sömu örlög og 
ofurbomban Marilyn Monroe. 
„Ég hef lesið allar bækur sem til 
eru um Marilyn Monroe. Ég gæti 
auðveldlega endað eins og hún 
því stundum held ég að ég þjá-
ist af geðklofa eða þunglyndi. Ég 
á alveg örugglega við einhvers 
konar geðvandamál að stríða, ég 
veit bara ekki hver þau eru enn 
þá,“ sagði leikkonan fagra.   

Megan Fox 
er geðveik

GEÐVEIK? Fox óttast að hún muni hljóta 
sömu örlög og Marilyn Monroe og láta 
lífið fyrir aldur fram.

Samkvæmt tímaritinu Nation-
al Enquirer hafa vinsældir sjón-
varpssálfræðingsins Dr. Phil 
dalað þónokkuð síðustu ár. „Það 
er allt á hvolfi hjá Dr. Phil. Einu 
sinni þótti þetta góður staður til 
að vinna á, en ekki lengur. Áður 
unnu hér um 250 manns en nú eru 
aðeins hundrað starfsmenn eftir. 
Vinnuálagið á þá starfsmenn sem 
eru eftir er gífurlegt og minnir 
helst á þrælabúðir,“ var haft eftir 
starfsmanni Dr. Phils. 

Vinsældir hans stóðu sem hæst 
árið 2005 með um 7,2 milljónir 

áhorfenda dag hvern, 
nú eru aftur á móti 
aðeins um 2,5 
milljónir manna 
sem horfa á þátt 

hans. 

Óvinsæll 
sálfræðingur

ÓVINSÆLL 
Vinsældir 
Dr. Phils 
hafa 
dalað síð-
ustu ár.

Akralind 9
201 Kópavogur

Sími 553 7100
www.linan.is

Seljum eingöngu beint af  lager 
okkar sem er aðeins opinn um helgar.
Lítil yfirbygging = betra verð

Opið um helgina
Föstudag 
Laugardag

12 - 18
12 - 16

3050 - 3ja sæta kr. 284.000 I Tilboðsverð kr. 169.000
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3400 - 3ja sæta  kr. 323.300 I Tilboðsverð kr. 193.980
3400 - 2ja sæta  kr. 295.200 I Tilboðsverð kr. 177.000

Edge - Hornsófi 280x200 kr. 298.700 
Tilboðsverð kr. 238.900 Litir: Sand og Night

2401 - 3ja sæta kr. 324.800 I Tilboðsverð kr. 194.880
2401 - 2ja sæta kr. 310.000 I Tilboðsverð kr. 186.000
2401 - Stóll         kr. 255.800 I Tilboðsverð kr. 153.480 

Slim - 3ja sæta kr. 169.800 I Tilboðsverð kr. 135.840
Slim - 2ja sæta kr. 132.600 I Tilboðsverð kr. 106.000



54  5. september 2009  LAUGARDAGUR

„Við erum búin að setja okkur í 
samband við framleiðendurna. 
Við ætlum að reyna að fá 
þá báða. Það sakar ekki að 
reyna,“ segir Hrönn Marin-
ósdóttir hjá RIFF. 

Forsvarsmenn Alþjóð-
legrar kvikmyndahátíðar í 
Reykjavík, RIFF, hafa boðið 
tónlistargoðsögninni Neil 
Young og leikstjóran-
um Jonathan Demme 
að koma hingað til 
lands. Tilefnið er 
sýning heimild-
armyndarinn-
ar Neil Young 
Trunk Show í 
leikstjórn Demme 
sem verður loka-
mynd hátíðarinnar 
26. september. Mynd-
in verður frumsýnd á 
kvikmyndahátíðinni í 
Toronto 14. septemb-

er. Fari svo að þeir félagar þekk-
ist boðið yrði koma þeirra hing-
að til lands mikill fengur fyrir 
íslenska tónlistar- og kvikmynda-
áhugamenn.

Demme vann Óskarsverðlaun-
in árið 1992 fyrir spennutryllinn  
The Silence of the Lambs þar sem 
Anthony Hopkins fór á kostum 
sem mannætan Hannibal Lecter. 
Meðal annarra verka Demmes 
eru Philadelphia sem tryggði Tom 
Hanks Óskarinn, The Manchura-
ian Candidate og Rachel Getting 
Married. 

Neil Young Trunk Show var  
tekin upp á tónleikum Neil Young í 
litlum sal í Pennsylvaníu í Banda-
ríkjunum. Til þess að komast nær 
Young var að mestu notast við 
léttar tökuvélar. Myndin er eins 
konar viðbragð Demmes við eigin 
heimildarmynd um Young, Heart 
Of Gold, sem var mun flóknari í 
framleiðslu.  - fb

„Við ætlum að taka höndum 
saman og hreyfa okkur til góðs,“ 
segir Unnur Pálmarsdóttir fram-
kvæmdastjóri Fusion Fitness 
Festival sem fram fer helgina 11. 
og 12. september í World Class 
Laugum. Þetta er í sjöunda sinn 
sem Unnur stendur fyrir hátíð-
inni. Eins og fyrri ár mun Páll 
Óskar Hjálmtýsson opna hátíðina 
og vera plötusnúður í þolfimi- og 
dansveislu föstudaginn 11. sept-
ember kl. 18 í Laugum. Aðgangs-
eyrir er 1.000 krónur, en allur 
ágóðinn mun renna óskiptur til 
Umhyggju, stuðningsfélags lang-
veikra barna.

„Þetta er þriðja árið í röð sem 
við höfum góðgerðartíma. Fyrir 
tveimur árum studdum við Blátt 

áfram, í fyrra var það Kraftur, 
stuðningshópur ungs fólks sem 
hefur greinst með Krabbamein og 
núna völdum við Umhyggju. Við 
slógum öll met í fyrra, en þá mættu 
um 160 manns. Gólfið hreinlega 
hristist og við söfnuðum yfir 100 
þúsund krónum sem við afhend-
um strax í lok tímans.“ útskýrir 
Unnur, en sjö erlendir kennarar 
munu vera á hátíðinni auk fjölda 
íslenskra kennara. „Nú vonum við 
bara að það mæti enn fleiri. Góð-
gerðartíminn er fyrir alla, það er 
ekkert aldurstakmark og það er 
frábært að geta látið gott af sér 
leiða með því að dansa,“ segir 
Unnur. Allar frekari upplýsingar 
og dagskrá Fusion Fitness Festival 
er að finna á fusion.is.  - ag

Góðgerðar þolfimiveisla

STYRKJA UMHYGGJU Unnur Pálmars-
dóttir stendur fyrir Fusion fitness festival, 
en Páll Óskar mun opna hátíðina 
með þolfimi- og dansveislu til styrktar 
Umhyggju.

Buðu Neil Young til  Íslands

Á forsíðu nýjasta heftis tímarits-
ins OK! er greint frá því að leik-
ararnir Robert Pattison og Krist-
en Stewart, sem þekktust eru fyrir 
leik sinn í kvikmyndinni Twilight, 
séu trúlofuð. „Ef Kristen er að leita 
að Rob þá spyr hún hvort fólk hafi 
séð eiginmann sinn og Rob hefur 
gaman af því að kynna hana sem 
eiginkonu sína. Þau haga sér eins 
og ástfangnir unglingar, það er 
agalega sætt,“ var haft eftir heim-
ildarmanni. 

Mikið hefur verið pælt í mögu-
legu ástarsambandi Stewart og 
Pattisons en þau hafa ávallt neitað 
þeim orðrómi og lítið viljað ræða 
einkalíf sitt við fjölmiðla, það er 
því erfitt að geta sér til um hvort 
brúðkaup sé í vændum eða ekki. 

Trúlofuð eða ekki?

ÁSTFANGIN? Tímaritið OK! heldur því 
fram að Kristen Stewart og Robert Patti-
son séu trúlofuð. 

NEIL YOUNG Tónlist-
argoðsögninni Neil 

Young hefur verið boðið 
að koma hingað til 

lands ásamt Jonathan 
Demme sem leikstýrði 

Lömbin þagna. 

„Ég játa þessu hvorki né neita, en 
Baggalútur er opinn fyrir öllum 
góðum viðskiptatækifærum,“ 
segir Guðmundur Pálsson, einn af 
stjórnarmönnum viðskiptaundurs-
ins Baggalúts.

Fréttablaðið greindi frá því á 
miðvikudag að óvíst sé hvað verð-
ur um Hugverkasjóð Íslands í 
fárviðrinu sem geisar nú í fjár-
málaheiminum. Sjóðurinn gerði 
samning við listamenn á borð við 
Bubba Morthens, Jón Ólafsson, 
Stefán Hilmarsson og fleiri árið 
2006 sem fól í sér að listamenn-
irnir fengu eingreiðslu gegn því að 
stefgjöld þeirra rynnu í sjóðinn.

Málið hefur vakið mikla athygli 
og var meðal annars tekið upp á 
fundi hjá Baggalúti. „Þetta hefur 
verið rætt. Þetta fer eftir hvernig 
við komum út í ársuppgjöri. Það 

er verið að fara yfir fjárhagsstöð-
una og það er allt inni í myndinni,“ 
segir Guðmundur. 

Baggalútur fer nú eins og 
stormsveipur um íslenskt við-
skiptalíf. Fréttablaðið greindi frá 
því á mánudag að hópurinn íhug-
aði að festa kaup á styttu sem 
Kristinn Rúnar Hartmannsson 
hefur unnið að síðustu mánuði og 
Reykjanesbær hætti við að kaupa. 
Nú heillar Hugverkasjóður Íslands 
þá, enda einstaklega arðbær fjár-
festing.

„Þetta er mjög góður fjárfest-
ingarkostur  og verðmætin munu 
bara aukast,“ segir Guðmundur. 
„Það getur verið að við þurfum 
að fjárfesta til að koma pening-
um á örugga staði – í umferð. Hjól 
atvinnulífsins mega ekki hætta að 
snúast.“  - afb

Íhuga að kaupa 
Hugverkasjóðinn

BISSNESSMAÐUR? Guðmundur í Baggalúti er með auga fyrir góðum fjárfestingum.

fyrir huga, líkama og sál
sheimarlj
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Leikarinn Gerard Butler hefur 
gefið í skyn að hann hefði ekki 
áhuga á að leika James Bond ef 
honum yrði boðið hlutverkið. 
Hann telur að áhorfendur ættu 
erfitt með að venjast honum í 
öðrum hlutverkum ef hann tæki 
við sem 007. 

„Ég hef gaman af því að leika í 
alls konar myndum en ef ég færi 
að leika Bond yrði breyting á því. 
Hvernig gæti fólk vanist mér í 
öðrum hlutverkum eftir að ég 
hefði leikið Bond?“ sagði Butler. 
„Mér finnst Daniel Craig frábær 
Bond en ég myndi frekar vilja 
skapa nýtt hlutverk upp úr engu.“

Butler vill 
ekki Bond

GERARD BUTLER Leikarinn hefur ekki 
áhuga á að leika James Bond.

NORDICPHOTOS/GETTY

Leikkonan Cate Blanchett slas-
aðist á sýningu á leikritinu 
Sporvagninum Girnd í Ástralíu 
þegar mótleikari hennar kastaði 
útvarpstæki í höfuð hennar. Joel 
Edgerton, sem fer með hlutverk 
Stanley, kastaði útvarpinu eilítið 
of fast með þeim afleiðingum að 
Cate fékk það í höfuðið. Cate van-
kaðist við höggið og féll á gólfið 
en ákvað að halda leiknum áfram. 
Hún áttaði sig þó fljótlega á að 
hún yrði að hætta þar sem það 
blæddi úr höfði hennar og því var 
leiksýningunni frestað. Kvöldið 
eftir var Cate þó mætt aftur til 
vinnu eins og ekkert hefði í skor-
ist.

Vinnuslys á 
leiksviði

Hljómsveitin 2 Unlimited með 
söngkonuna Anitu Doth í farar-
broddi spilar á Broadway í kvöld. 
Sveitin var stofnuð árið 1991 og 
vakti fljótt mikla athygli. Hún 
átti sextán lög sem rötuðu á vin-
sældalista Evrópu á tíunda ára-
tugnum, þar á meðal Get Ready 
For This, Twilight Zone, Tribal 
Dance og að sjálfsögðu hið ódauð-
lega No Limit. Síðustu þrettán 
ár hefur Anita verið kyndilberi 
hljómsveitarinnar og þykja tón-
leikar hennar með eindæmum 
skemmtilegir. Ásamt Anitu koma 
fram þrautreyndir erlendir dans-

arar og verður ekkert 
til sparað í að gera 
þetta að eftirminni-
legu partíi. Miðasal-
an fer fram á Skor.
is og kostar 2.500 
krónur inn. Húsið 
verður opnað á 
miðnætti og þeir 

sem koma einn-
ig fram verða 

Sindri BM, 
Frigore, Haffi 
Haff og Þór-
hallur Skúla-

son, eða Ajax.

Ótakmarkað 
stuð í kvöld

ANITA DOTH Söng-
kona 2 Unlimited 
verður í essinu 
sínu á Broadway 
í kvöld.



56  5. september 2009  LAUGARDAGUR

Magnað og blóðugt framhald af Halloween sem 
Rob Zombie færði okkur fyrir tveimur árum.Rob Zombie færði okkur fyrir tveimur árum.

Hinn stórhættulegi og snargeðveiki raðmorðingi Hinn stórhættulegi og snargeðveiki raðmorðingi
Michael Myers heldur áfram að myrða fólk á Michael Myers heldur áfram að myrða fólk á

hrottalegan hátt!hrottalegan hátt!

Halloween sem

NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 564 0000

16
16
16
16
16
L
L
L
L

HALLOWEEN 2  kl. 5.45 - 8 - 10.15 
INGLOURIOUS BASTERDS  kl. 5 - 8 - 11
INGLOURIOUS BASTERDS LÚXUS kl. 2 - 5 - 8 - 11 
TAKING OF PELHAM 123  kl. 5.40 - 8 - 10.30
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 5 - 8 - 11 
ÍSÖLD 3  3D ÍSLENSKT TAL kl.  1 - 3.30
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  1 - 3
GULLBRÁ kl.  1 - 3
NIGHT AT THE MUSEUM 2  kl.  1 - 3.20

SÍMI 462 3500

THE GOODS LIVE HARD SELL HARD kl. 10
INGLORIOUS BASTERDS   kl. 5 - 8 - 11
TAKING OF PELHAM 123    kl. 6
THE TIME TRAVELER’S WIFE kl. 8
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  3
KARLAR SEM HATA KONUR kl. 3

14
16
16
12
L
16

16
16
12
L
16
L
L
L

SEPTEMBER ISSUE  kl. 6 - 8 - 10
INGLORIOUS BASTERDS kl. 6 - 9
THE TIME TRAVELER’S WIFE kl. 5.30 - 8 - 10.30
STELPURNAR OKKAR kl. 4 
KARLAR SEM HATA KONUR kl. 6 - 9
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  4
GULLBRÁ kl.  4
NIGHT AT THE MUSEUM 2  kl.  3.30

SÍMI 530 1919

12
14
16
16
L
L

G.I. JOE kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
THE GOODS LIVE HARD SELL HARD kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
TAKING OF PELHAM 123    kl. 5.30 - 8 - 10.30
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 6 - 9
NIGHT AT THE MUSEUM 2  kl.  4
ICE AGE 3 ÍSLENSKUR TEXTI kl.  3.40

Stranglega bönnuð 
innan

SÍMI 551 9000

„EIN BESTA MYND 
TONY SCOTT 
SEINNI ÁRIN“

-S.V., MBL

H.G.G, Poppland/Rás 2

Magnað og blóðugt framhald af Halloween sem 
Rob Zombie færði okkur fyrir tveimur árum.

Hinn stórhættulegi og snargeðveiki raðmorðingi 
Michael Myers heldur áfram að myrða fólk á 

hrottalegan hátt!

EIN ALLRA BESTA DISNEY-PIXAR MYND TIL ÞESSA

 STÓRKOSTLEGT ÆVINTÝRI SEM ENGIN 

FJÖLSKYLDA MÁ MISSA AF

T.V. - KVIKMYNDIR.IS
����

ROGER EBERT
����

16

16

16

16

16

16

16

V I P

10

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

12

WHALE WATCHING MASSACREWHALE WATCHING MASSACRE kl. 6 - 8 - 10 - 12kl. 6 - 8 - 10 - 12
WHALE WATCHING MASSACRE kl. 3:40 - 8 - 10 - 12
INGLOURIOUS  BASTERDSINGLOURIOUS  BASTERDS kl. 8 - 11kl. 8 - 11
UP M/ Ensk.Tali kl. 8
UPUP M/ Ensk.Tali kl. 1:30 - 5:50kl. 1:30 - 5:50
UPP M/ ísl. Tali kl. 1:30(3D) -  3:40(3D) - 5:50(3D)

UPPUPPUPP M/ ísl. Tali kl.klkl 1:30  3:40  5:50- 3:40 - 5:50- 3:40 - 5:50
DRAG ME TO HELL kl. 8 - 10 - 12
PUBLIC ENEMIES kl. 10
G-FORCE M/ ísl. Tali kl. 2 - 4
THE PROPOSAL              kl. 1:30 - 5:50 - 8 - 10:20
HARRY POTTER 6 kl. 2 - 5
THE HANGOVER kl. 3:40

RWWMRWWM kl. 6:10 - 8:20 - 10:20kl. 6:10 - 8:20 - 10:20
UP M/ Ensk.Tali           kl. 5:50(3D) - 8(3D) - 10:10(3D)

UPPUPP M/ ísl. Tali kl.kl. 1:50(3D) - 4- 4(3D) - 6:10- 6:10(3D)

UPP M/ ísl. Tali kl. 1:50 - 4
PUBLIC ENEMIESPUBLIC ENEMIES kl. 10:20kl. 10:20
G-FORCE - 3D M/ ísl. Tali kl. 2(3D) - 4(3D)

O OSTHE PROPOSALTHE PROPOSAL 8 0kl . 8:20kl . 8:20

REYKJAVÍK WHALE WATCHING MASSACRE kl. 8 - 10
UP M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
UP M/ Ensk.Tali kl. 3:40 - 5:50
THE PROPOSAL kl. 8 
DRAG ME TO HELL kl. 10
G-FORCE - 3D M/ ísl. Tali kl. 2 L

SANDRA BULLOCK RYAN REYNOLDS

BÓNORÐIÐ
„

“
HERE COMES THE BRIBE...

L

V I P

- bara lúxus
Sími: 553 2075

HALLOWEEN II kl. 5.50, 8 og 10.10 16

INGLORIOUS BASTERDS kl. 4, 7 og 10 16

G.I.JOE: THE RISE OF COBRA kl. 1.30, 3.40, 5.40 og 10.100 12

MY SYSTERS KEEPER kl. 8 12

ÍSÖLD 3 - 3D - ÍSLENSKT TAL kl. 2(850kr.) L

ÍSÖLD 3 - ÍSLENSKT TAL kl. 1.50(550kr.) og 3.40 L

SÝND MEÐ 
ÍSLENSKU TALI

Í 3D OG 2DTi lboð í  b íó .  G i l d i r  á  a l l ar  sýn ingar  merk tar  með  rauðu!

- Þ.Þ., DV

Einleikurinn Hellisbúinn var frumsýndur 
í Íslensku óperunni á fimmtudagskvöld. 
Margt var um manninn á sýningunni og 
skemmtu áhorfendur sér hið besta yfir 
gamanmálum Jóhannesar Hauks Jóhannes-
sonar.

Jóhannes Haukur hefur tekið við af Bjarna Hauki 
Þórssyni sem Hellisbúinn og bíða margir með eftir-
væntingu eftir því hvernig hann skilar hlutverkinu 
af sér. Einleikurinn fjallar um samskipti kynjanna 
frá öðru sjónarhorni en við eigum að venjast og er 
ætlað að kitla íslenskar hláturtaugar og sætta karla 
og konur. Leikstjóri er Rúnar Freyr Gíslason og Sig-
urjón Kjartansson sá um að þýða og staðfæra.

Hellisbúinn 
frumsýndur

RÚNAR OG JÓHANNES Leikstjórinn Rúnar Freyr Gíslason ásamt Hellisbúanum sjálf-
um, Jóhannesi Hauki, skömmu fyrir frumsýningu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HAUKUR OG LÁRA Haukur Olavsson 
og Lára Ómarsdóttir fréttakona voru á 
meðal gesta.

Á FRUMSÝNINGU Sjónvarpsþulan Matthildur Magnúsdóttir, 
leikarinn Hallgrímur Ólafsson og leikhússtjórinn Magnús Geir 
Þórðarson mættu á frumsýninguna.

VINKONUR Vinkonurnar og leikkonurnar Selma Björnsdóttir og 
Unnur Ösp Stefánsdóttir létu sig ekki vanta.

ÍSLEIFUR OG BERGSVEINN Ísleifur Þór-
hallsson og Bergsveinn Jónsson stilltu 
sér upp fyrir ljósmyndara.

SparBíó
LAUGARDAG OG SUNNUDAG

SANDRA BULLOCK RYAN REYNOLDS

ANDREW ÞOLIR EKKI YFIRMANN SINN. EN TIL AÐ FÁ STÖÐUHÆKKUN 
ÞARF HANN AÐ TAKA BÓNORÐI HENNAR

BÓNORÐIÐ

G-FORCE M/ ísl. Tali
kl. 2(2D) í Álf. kl. 2(3D) í Kringlunni
kl. 2 á Akureyri, Keflavík og á Selfossi (2D)

UPP M/ ísl. Tali
kl. 1.30 í Álf. kl. 1:50 í Kringl. (2D og 3D)
kl. 1.30 á self. á AK og í Kefl. (2D)

FRÁ JERRY BRUCKHEIMER

HARRY POTTER 6
kl. 2 í Álfabakka

B Ó N O R Ð I Ð
kl. 1:30 í Álfabakka

550kr

550kr
 (550 kr. á 2D - 850kr á 3D)  (550 kr. á 2D - 850kr á 3D)
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„Ég er á lokasprettinum. Þetta 
mjakast – hægt og bítandi. Bókin 
kemur út fyrir jól,“ segir tónlistar-
maðurinn og nú ævisagnaritarinn 
Jón Ólafsson. Hann hefur unnið að 
því frá því í janúar að skrifa ævi-
sögu Vilhjálms Vilhjálmssonar og 
nú sér loksins fyrir endann á vinn-
unni. 

Jón segir að skrifin gangi vel, en 
bætir við að gríðarleg vinna fari 
í bókina. „Það er örugglega mun 
fljótlegra að skrifa ævisögu um 
þann sem er lifandi en þann sem 
ekki er til frásagnar. Þetta verð-
ur því dulítil sagnfræði í bland,“ 

segir hann. „Mér finnst þetta 
ákaflega skemmtilegt og fínt 
að vera ekki lokaður inni í 
hljóðverinu alla daga.“

Spurður hvort hann sé 
góður penni hlær Jón 
og segist ekki vita það. 
„Ég skrifaði töluvert á 
mínum yngri árum og 
vann sem blaða-
maður í 
nokkur 
miss-
eri. 

Það hefur alltaf blundað í 
mér áhugi á skrifum.“
Jón segist vera búinn að 

læra mikið um Villa á þeim 
tíma sem bókin hefur verið í 
vinnslu og ekki síður um vinn-
una sjálfa. „Þetta er náttúr-
lega búið að vera námskeið 
fyrir mig. Ég hef gott af því 
að reyna fyrir mér á nýjum 
slóðum. Það er stórhættu-
legt að festast í einhverju 
leiðindafari, ekki satt?“ - afb

Bókin um Villa Vill 
á lokasprettinum

HEFUR LÆRT MIKIÐ Jón 
er orðinn mjög fróður 

um Villa Vill.

VILLI VILL Verður væntanlega 
í jólabókaflóðinu í ár.

laugardag og sunnudagla

Aðeins 300 kr. á þessar myndir um helgina!

Í tilefni af Vísindavöku 2009 efnir Rannís til teiknisamkeppni barna 6-9 ára og 10-12 ára.
Efni myndanna skal vera „Vísindin í daglegu lífi “
Myndum skal skilað fyrir 16. september til Rannís, Laugavegi 13, 101 Reykjavík. 
Verðlaun verða veitt á Vísindavöku 25. september 2009. Nánari upplýsingar á...

...www.rannis.is/visindavaka

Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Vísindavaka
2009

Skilafrestur er til 16. sept. 2009
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sport@frettabladid.is

Þrír bestu leikmenn landsliðsins síðustu ár munu allir spila 
með sama félaginu í vetur. Snorri Steinn Guðjónsson samdi 
nefnilega við Rhein-Neckar Löwen í gær en þar eru fyrir þeir 
Guðjón Valur Sigurðsson og Ólafur Stefánsson. Snorri var seld-
ur frá danska liðinu GOG þar sem Guðmundur Guðmunds-
son er landsliðsþjálfari.

„Löwen hafði samband í upphafi vikunnar og þetta 
gekk hratt fyrir sig. Miðjumaðurinn þeirra verður lengi frá 

og þá vantaði mann í hvelli. GOG er í fjárhagsvand-
ræðum og gat ekki sagt nei við tilboðinu,“ sagði 
Snorri Steinn en hann æfði með GOG í gærmorg-

un og með Löwen í gærkvöldi. Hann spilar síðan 
væntanlega með Löwen í dag þegar þýska deildin hefst. 
Á þriðjudag þarf Löwen síðan að fara til Kiel þannig að 
fyrstu dagar Snorra í Þýskalandi verða viðburðaríkir.

„Ég verð nú væntanlega ekki aðalmaðurinn í liði 
Löwen í þessum leik,“ sagði Snorri léttur. Hann gerir 
aðeins samning út tímabilið við Löwen.

„Sjúkrasagan mín stendur líklega aðeins í þeim en 

ég fæ tækifæri til að sýna mig og sanna svo ég fái lengri samn-
ing. Ég ætla að nýta það tækifæri. Auðvitað er ég aðeins hræddur 

við að gera stuttan samning enda lítið öryggi í því. 
Ég gat samt ekki sagt nei þar sem ég hef beðið 
lengi eftir svona tækifæri. Það verður frábært 
að spila með Gaua og Óla. Ég mun samt sakna 
GOG þar sem mér leið vel og það hefði verið 
spennandi að spila undir stjórn Gumma hjá 
félaginu. Hann á eftir að rífa liðið upp,“ sagði 
Snorri, sem hefur loksins fengið sig góðan af 
þrálátum meiðslum. „Ég þakka sjúkraþjálfurun-
um íslensku sem voru með mig í sumar fyrir að 

koma mér í stand. Ég hef ekki verið svona heill í 
mörg ár. Ég fór í gegnum allt undirbúningstímabilið hjá Gumma 
án þess að kvarta mikið. Ég er verkjalaus og þarf ekki að hlífa 
mér. Það er mikið ánægjuefni,“ sagði Snorri, sem hefur lagt á 
sig mikla vinnu til að fá sig góðan. Guðjón Valur og fjölskylda 
munu skjóta skjólshúsi yfir Snorra fyrstu dagana en Snorri 
vonast til að fá fjölskyldu sína til sín sem fyrst.

SNORRI STEINN GUÐJÓNSSON:  GERÐI EINS ÁRS SAMNING VIÐ ÞÝSKA STÓRLIÐIÐ RHEIN-NECKAR LÖWEN

Stjörnur landsliðsins sameinaðar hjá Löwen
> Kvennalið Gróttu hætt við þátttöku

Stjórn handknattleiksdeildar Gróttu hefur ákveðið að 
draga meistaraflokk kvenna hjá félaginu úr keppni í N1-
deildinni tímabilið 2009-2010 en hefur jafnframt ákveðið 
að skrá liðið til keppni í 2. deild í staðinn. „Lykilleikmenn 
meistaraflokks kvenna frá síðustu leiktíð hafa ákveðið að 
hætta eða hafa gengið til liðs við önnur félög, hér heima 
og erlendis. Handknattleiksdeildin hefur með þessari 
ákvörðun ákveðið að einbeita sér að uppbyggingarstarfi 
hjá félaginu og búa til samkeppnishæft lið á 
næstu árum sem skipar sér aftur í 
raðir fremstu liða. Grótta býr yfir 
mjög efnilegu yngri flokka starfi og 
menn horfa bjartir til framtíðar,“ segir 
í fréttatilkynningu frá félaginu. 

Vinningar afhentir í ELKO Lindum.199 kr/skeytið. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.

10. HVERVINNUR!

BÍTLARNIR MÆTA 09.09.09 Í ELKO

ALLARPLÖTURBÍTLANNA!

FULLT AF AUKAVINNINGUM: BÍÓMIÐAR · TÖLVULEIKIR · DVD
GEISLADISKAR · FULLT AF PEPSI MAX OG MARGT FLEIRA!

ALLARPLÖTURBÍTLANNA!

BÍTLARNIR

ROCKBAND

LEIKURINN!

SYNGDU OG SPILAÐU ÖLL HELSTU LÖG BÍTLANNA Á ROCK BAND!

AÐALVINNINGUR ER EINTAK AF LEIKNUM ÁSAMT GLÆSILEGUM
KASSA MEÐ ÖLLUM HLJÓÐVERSPLÖTUM BÍTLANNA

Í BÆTTUM HLJÓMGÆÐUM ÁSAMT HEIMILDARMYND

SENDU SMS SKEYTIÐ EST TBA Á
NÚMERIÐ 1900 - ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

FÓTBOLTI Lokaleikur íslenska 
landsliðsins í undankeppni HM 
2010 fer fram á Laugardalsvelli 
í dag er Norðmenn koma í heim-
sókn, en þeir eru í harðri baráttu 
um annað sæti riðilsins og þurfa 
sigur. Íslenska liðið er hins vegar 
í neðsta sæti riðilsins og hefur að 
litlu að keppa.

„Það skiptir engu máli þó að við 
séum úr leik. Allir landsleikir eru 
mikilvægir. Við erum að spila fyrir 
Ísland og spilum fyrir stoltið. Þess 
vegna munu allir leikmenn liðsins 
leggja sig 100 prósent fram. Við 
munum gefa allt sem við eigum og 
það verður enginn vináttubragur á 
þessum leik,“ sagði Ólafur Jóhann-
esson landsliðsþjálfari á blaða-
mannafundi í gær. „Þessi leikur 
skiptir líka miklu máli fyrir þá 
leikmenn okkar sem spila í Noregi. 
Þeir vilja eflaust snúa aftur til síns 
félags með bros á vör.“

Ólafur býst við hörðum leik og 
er sannfærður um að Norðmenn 
muni koma brjálaðir inn í leikinn 
og reyna að pressa íslenska liðið.

„Þeir koma örugglega hátt á 
völlinn og reyna að skora sem 
fyrst. Við verðum tilbúnir í þann 
slag. Við ætlum annars ekki að 
breyta neinu í okkar leik held-
ur halda áfram með það sem við 
höfum verið að gera. Ég geri ekki 
ráð fyrir að Norðmenn komi okkur 
neitt á óvart. Það er vissulega nýr 
þjálfari frá því við mættum þeim 
síðast en leikur liðsins hefur ekki 
breyst mikið. Við vitum því vel við 
hvað er að etja,“ sagði Ólafur en 
óttast hann einhverja leikmenn 
norska liðsins sérstaklega?

„Við þurfum eðlilega að passa 
okkur á John Carew. Hann er frá-
bær skallamaður og það hjálpar 

ekki að við erum án Hermanns 
Hreiðarssonar, sem er líklega 
okkar sterkasti skallamaður. Svo 
þurfum við líka að hafa gætur á 
John Arne Riise og Morten Gamst 
Pedersen. Það eru sterkir leik-
menn.“

Egil „Drillo“ Olsen, landsliðs-
þjálfari Norðmanna, býst við stríði 

í leiknum og það kemur Ólafi ekki 
á óvart.

„Það verður mikil barátta í loft-
inu og bæði lið eru líkamlega sterk 
þannig að þetta verða talsverð 
átök. Það kemur svo væntanlega í 
ljós í lokin hverjir eru hinir raun-
verulega víkingar,“ sagði Ólafur 
og glotti. henry@frettabladid.is

Við spilum fyrir stoltið
Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari segir að allir landsleikir séu mikilvægir. 
Engu skipti þó að leikurinn gegn Noregi skipti íslenska liðið litlu. Ólafur segir 
að Íslendingar ætli ekki að gera Norðmönnum neinn greiða.

DJÚP HUGSI Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari hlustar hér með athygli á spurning-
ar blaðamanna á fundinum í gær. Indriði Sigurðsson er honum við hlið.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Skemmtileg uppákoma 
varð á blaðamannafundi íslenska 
landsliðsins í gær. Nokkur fjöldi 
norskra blaðamanna var mættur 
á staðinn sem spurði þjálfara og 
leikmenn landsliðsins spjörunum 
úr. Þeir leikmenn sem mættu á 
fundinn spila allir í Noregi.

Áður en fundurinn byrjaði laum-
aði Pétur Pétursson aðstoðarþjálf-
ari því að norsku blaðamönnunum 
að Ólafur Jóhannesson landsliðs-
þjálfari talaði reiprennandi norsku 
og þeir skyldu því ekki vera feimn-
ir við að spyrja hann á norsku.

Fyrstu spurningar fundarins 
fóru til leikmanna og svo kom loks 
að því að Ólafur fékk spurningu á 
norsku. Þá spurðu strákarnir Ólaf 
hvort hann hefði skilið spurning-
una. Ólafur svaraði því játandi.

Hann svaraði svo á norsku að 
hann skildi ekki norsku, ekki fyrr 

en eftir tvo bjóra. Þessi ummæli 
Ólafs framkölluðu mikil hlátra-
sköll í salnum. Í kjölfarið svaraði 
Ólafur norsku blaðamönnunum á 
ensku og fórst það vel úr hendi. 

 - hbg

Landsliðsþjálfarinn sló á létta strengi á Nordica:

Ég skil bara norsku 
eftir tvo bjóra

HÚMORISTI Ólafur sló í gegn er hann 
sagðist ekki skilja norsku, á norsku.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



BYLGJAN 
Í  FYRSTA SÆTI

Hlustendur Bylgjunnar eru í eftirsóttasta markhópnum og 

stærsta neysluhópnum. Bylgjan ber af og tryggir að skilaboð 

auglýsenda komist áleiðis til mikilvægasta markhópsins.

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

BYLGJAN ÞAKKAR HLUSTENDUM SAMFYLGDINA Á HVERJUM DEGI
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FÓTBOLTI Víða um heim er keppt í 
undankeppni HM 2010 í dag. Þó 
svo að línur séu teknar að skýrast 
víða mun ekkert lið tryggja sér 
sæti í úrslitakeppninni í Suður-
Afríku í dag, að minnsta kosti 
ekki í Evrópu. Brasilía gæti hins 
vegar komist áfram með sigri 
á erkifjendum sínum í Arg-
entínu ef Kólumbía vinnur 
Ekvador á sama tíma.

Augu margra beinast 
því að því hvaða þjálfar-
ar muni eiga það á hættu 
að missa starf sitt eftir 
leiki dagsins. Einn þeirra 
er goðsögnin Diego Marad-
ona, þjálfari Argentínu, enda 
hans menn í slæmum málum 
ef þeir tapa í dag.

„Ég er búinn að vera að hugsa 
um þennan leik í langan tíma,“ 
sagði Maradona. „Ég vildi svo 
gjarnan að ég gæti sjálfur 
verið að spila.“ Hann er sjálf-
sagt ekki einn um þá skoðun.

Í Evrópu eru þjálfarar víða 
í hættu. Einna helst eru það 
George Burley hjá Skotum, 
Carlos Queiroz hjá Portúgal og 

Frakkinn Raymond Domen-
ech.

Öll þessi lið eiga gríðar-
lega mikilvæga leiki fyrir 

höndum í dag. Portúgal-
ir eru til að mynda í afar 
sterkum riðli og eru nú 
sjö stigum á eftir topp-
liði Dana en þessi lið 

mætast í dag.
„Við vitum vel hvað er í 

húfi og því er eðlilegt að 
við finnum fyrir pressu,“ 
sagði Portúgalinn Cristi-
ano Ronaldo. „En Portú-

gal mun komast á HM.“ 
 - esá

Störf landsliðsþjálfara víða í hættu:

Fá þeir sparkið í dag?

MARADONA 
Margir bíða spenntir eftir að sjá 

Maradona í úrslitakeppni HM á 
ný en þeim gæti ekki orðið að ósk 

sinni. NORDIC PHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Frakkar eiga fyrir hönd-
um tvo gríðarlega mikilvæga leiki 
í undankeppni HM á næstu dögum. 
Í dag mætir liðið Rúmeníu á heima-
velli og svo Serbíu í erfiðum útileik 
á miðvikudaginn. Frakkar þyrftu 
helst sex stig úr þessum leikjum, 
að minnsta kosti fjögur.

Frakkar byrjuðu undankeppnina á 
því að tapa fyrir Austurríki, 3-1, og 
gera jafntefli við Rúmena, 2-2. Í síð-
asta mánuði unnu Frakkar 1-0 sigur 
á Færeyingum og stuðningsmenn 
liðsins eru ekki sannfærðir um að 

það sé komið á beinu brautina.
„Þetta verður erfitt en ég er að 

reyna að koma því til skila til leik-
mannanna að þetta verði líka erfitt 
fyrir hin liðin. Við erum með hæfi-
leikaríkt og öflugt lið og munum 
sýna það á vellinum,“ sagði hinn 
umdeildi þjálfari Frakka, Raym-
ond Domenech.

Ef Frakkar ná góðum úrslitum 
nú ættu þeir að eiga greiða leið inn 
á HM. Síðustu leikirnir í riðlinum 
eru heimaleikir gegn Austurríki og 
Færeyjum. - esá

Frakkar með öndina í hálsinum vegna HM 2010:

Erfitt fyrir Frakkland

FÓTBOLTI Það er lítið annað en stolt-
ið undir fyrir Íslendinga í lands-
leiknum gegn Norðmönnum í dag. 
Stoltið er vissulega í húfi fyrir 
Norðmenn líka en einnig mögu-
leikinn á að komast í úrslitakeppni 
heimsmeistarakeppninnar í Suður-
Afríku næsta sumar.

Makedónía, Skotland og Noreg-
ur eru að berjast um annað sæti 
9. riðils í undankeppninni. Tvö 
fyrstnefndu liðin eru með sjö stig 
og mætast í dag. Noregur er með 
sex stig og getur með sigri komist 
upp í annað sæti ef hinum leiknum 
lyktar með jafntefli.

Tap eða jafnvel jafntefli myndi 
hins vegar nánast gera út af við 
vonir Norðmanna og það veit Egil 
„Drillo“ Olsen, landsliðsþjálfari 
Norðmanna, vel.

„Þetta er afar mikilvægur leik-
ur. Þar sem við eigum enn mögu-
leika á öðru sæti riðilsins verð-
um við að vinna leikinn. Jafntefli 
dugir ekki,“ sagði Olsen við Frétta-
blaðið í gær.

„Við eigum von á mjög erfiðum 
og krefjandi leik í dag. Við þekkj-
um alla leikmenn íslenska liðs-
ins vel og hvernig það spilar. Við 
vitum þó ekki hvernig liðinu verð-
ur stillt upp í dag því það er ýmis-
legt sem er enn óljóst varðandi 
liðið. En við eigum alls ekki von á 
auðveldum sigri.“

Morten Gamst Pedersen, leik-
maður Blackburn í Englandi, er 
vanur því að spila mikilvæga leiki 
og er því ekki stressaður. „Ég 
hlakka til leiksins,“ sagði hann. 
„Þetta verður grannaslagur af 
bestu gerð og þar að auki mik-
ilvægur leikur fyrir okkur. Við 
þurfum að vinna en það er samt 

óþarfi að setja óþarfa pressu á 
okkur. Þetta er bara fótbolti og við 
þurfum að leggja okkur alla fram 
eins og alltaf. Ég á von á erfiðum 
leik.“

Hann segir Norðmenn í betra 
standi nú en þegar riðlakeppnin 
hófst fyrir ári. „Við byrjuðum mjög 
rólega og vorum ekki ánægðir með 
frammistöðu okkar. Við áttum þó 
góðan leik síðast er við unnum 
nokkuð slakt lið Skota og skoruð-
um fjögur mörk. Það færði okkur 
sjálfstraust og vonandi kemur það 
okkur til góðs í leiknum á morg-
un (í dag).“

Ísland á enga möguleika á að 
komast upp úr riðlinum en Ped-

ersen segir að það skipti engu. 
„Þetta er grannaslagur þessara 
frændþjóða og því þjóðarstoltið í 
húfi. Íslendingar vilja því alls ekki 
tapa og munu standa sig vel eins 
og alltaf þegar liðið spilar á heima-
velli.“

Íslendingar geta gert út um HM-
vonir Norðmanna með sigri í dag 
ef leik Skotlands og Makedóníu 
lyktar ekki með jafntefli. 

Lokaleikur Noregs í riðlinum 
verður gegn Makedóníu á mið-
vikudagskvöldið. Á sama tíma 
taka Skotar á móti Hollendingum, 
sem eru löngu búnir að tryggja sér 
efsta sæti riðilsins.

 eirikur@frettabladid.is

Við verðum að vinna í dag
Egil „Drillo“ Olsen og Morten Gamst Pedersen eru sammála um að leikur 
Íslands og Noregs í dag skipti lykilmáli fyrir síðarnefnda liðið. Ekkert annað en 
sigur komi til greina ætli það sér að ná öðru sæti riðilsins og komast í umspil.

LÉTTIR Í LUND John Arne Riise og félagar í norska landsliðinu á æfingu á Laugardals-
velli í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



Miðaverð
Rautt svæði - kr. 5.000 (4.500 í netsölu) 
Blátt svæði - kr. 3.500 (3.000 í netsölu) 
Grænt svæði - kr. 1.500 (1.000 í netsölu) 

Athugið að reykingar eru stranglega bannaðar í stúkum.  
Öll meðferð áfengis er óheimil og eins að fara með drykkjarföng inn á völlinn.  
Áhorfendur eru hvattir til að mæta tímanlega því aðgöngumiðar eru skannaðir við inngönguhlið.  
Áhorfendur á rauðu og grænu svæði ganga inn um aðgönguhlið í vesturstúku.  
Áhorfendur á bláu svæði ganga inn um aðgönguhlið við austurstúku við Valbjarnarvöll. 

UNDANKEPPNI HM 2010
A LANDSLIÐ KARLA

ÍSLAND – NOREGUR
LAUGARDALSVÖLLUR
LAUGARDAGINN 5. SEPTEMBER KL. 18:45

STYÐJUM STRÁKANA OKKAR!
VIÐ ERUM ÖLL Í ÍSLENSKA LANDSLIÐINU!

ALLIR Á VÖLLINN!

MÆTUM TÍMANLEGA!

FORÐUMST BIÐRAÐIR !

ALLIR AÐ MÆTA Í 

BLÁUM LITUM !
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▼SUNNUDAGSKVÖLD

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1

11.00 Jonathan Creek 11.50 Dalziel and 
Pascoe 12.40 Dalziel and Pascoe 13.30 
My Family 14.00 My Family 14.30 My 
Family 15.00 My Family 15.30 My Family 
16.00 My Family 16.30 Doctor Who 
17.15 Doctor Who 18.00 Hotel Babylon 
18.55 Jonathan Creek 19.55 My Family 
20.25 My Family 20.55 My Family 21.25 
My Family 21.55 My Family 22.25 Doctor 
Who 23.10 Doctor Who 23.55 Hotel 
Babylon 

10.10 Boxen 10.25 Truslen fra dybet 
11.05 Sugar Rush 11.30 Fremtidens 
detektiver 12.00 Gudstjeneste i DR Kirken 
12.50 OBS 12.55 DR1 Dokumentaren 
13.55 Columbo 15.30 Vores store verden 
16.00 Hammerslag 16.30 TV Avisen med 
Sport og Vejret 17.00 OBS 17.05 Michael 
Palin i det nye Europa 18.00 Tre tron-
følgere i Arktis 19.00 21 Søndag 19.40 
SportNyt 19.50 Lewis 21.25 Napoleon 
22.55 Dødens Detektiver 

18.00 Borgarlíf 

18.30 Íslands safarí 

19.00 Reykjavík – Ísafjörður

19.30 Björn Bjarna 

20.00 Hrafnaþing 

21.00 Útvegurinn 

21.30 Maturinn og lífið 

22.00 Hrafnaþing 

23.00 Reykjavík – Ísafjörður 

23.30 Græðlingur 

00.00 Eldum Íslenskt 

11.20 Melodi Grand Prix 2009 - nasjonal 
finale 13.10 Biskopen og Snåsamannen 
13.40 Thor Heyerdahl - På jakt etter 
paradiset 14.30 Trav. Norsk Trav Derby 
15.30 Åpen himmel 16.00 H.C. 
Andersens eventyr 16.30 Newton 17.00 
Søndagsrevyen 17.45 Sportsrevyen 
18.05 Elixir 18.35 Yellowstone - historier 
fra villmarka 19.25 Mysterier med George 
Gently 21.00 Kveldsnytt 21.15 På sporet 
av Michael Moore 22.30 Bilbombane 
23.20 Jazz jukeboks 

08.00 Morgunstundin okkar 
 Friðþjófur forvitni, Geirharður Bojng 
Bojng, Gló magnaða, Sígildar teikni-
myndir, Stjáni og Einu sinni var... 
Jörðin.

10.10 Popppunktur  (e)

11.10 Helgarsportið  (e)

12.00 Hvað veistu? - Hvað 
veldur fíkn?  Danskur fræðsluþátt-
ur um fíkn.

12.30 Silfur Egils

13.50 Breska konungsfjöl-
skyldan  (e)

14.40 Breska konungsfjöl-
skyldan  (e)

15.30 EM-stofan  Hitað upp fyrir 
leik á EM í fótbolta.

16.00 EM kvenna í fótbolta 
 Bein útsending frá fyrri undanúr-
slitaleiknum á Evrópumóti landsliða 
sem fram fer í Finnlandi.

17.55 Táknmálsfréttir

18.05 Stundin okkar  (e)

18.35 Hellisbúar  (Cavemen) 
(13:13) 

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Út og suður   Gísli Einars-
son fer um landið og heilsar upp á 
forvitnilegt fólk.

20.05 Gróðabragð  (Scalp)(7:8)

21.00 Bekkurinn  (Bænken) 
Dönsk verðlaunamynd frá 2000. 
Kaj er atvinnulaus fyllibytta og á 
góðri leið með að drekka sig í hel. 
Hann kynnist manneskju sem 
kveikir í honum lífsneistann aftur. 

22.30 EM kvöld  Fjallað um leiki 
dagsins á EM kvenna sem fram fer 
í Finnlandi. 

23.00 Silfur Egils  (e)

00.20 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

08.00 Paris, Texas 

10.20 Bigger Than the Sky 

12.05 Pokemon 6 

14.00 Paris, Texas 

16.20 Bigger Than the Sky 

18.05 The Borrowers Ævintýri 
fyrir alla fjölskylduna um búálfa sem 
búa undir gólffjölum í stóru húsi og 
bjarga sér með því að fá lánað það 
sem þá vanhagar um frá eigend-
um hússins. 

20.00 Cake. A Wedding Story 
Gamanmynd um ungt par sem er 
þvingað af foreldrum sínum til þess að 
halda stórt og íburðarmikið brúðkaup. 

22.00 Letters from Iwo Jima 

00.20 Yes 

02.00 All the King‘s Men 

04.05 Hellraiser. Inferno 

06.00 The Hoax 

14.00 Doctors (15:25) Læknar og 
hjúkrunarfólk á Riverside spítalanum 
á fullt í fangi með að sinna sjúkling-
um á milli þess sem það greiðir úr 
eigin flækjum í einkalífinu.

14.30 Doctors (16:25)

15.00 Doctors (17:25)

15.30 Doctors (18:25)

16.00 Doctors (19:25) 

17.40 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynn-
ir allt það heitasta í bíóheiminum, 
hvaða myndir eru að koma út og 
hverjar aðalstjörnurnar eru. 

18.10 Seinfeld (20:22) Jerry 
Seinfeld nýtur mikillar kvenhylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg 
samskipti við annað fólk því hann er 
bæði smámunasamur og sérvitur. 

18.35 Seinfeld (21:22)

19.00 Seinfeld (23:24) 

19.30 Seinfeld (24:24)

20.00 America‘s Got Talent 
(14:20) Leitin að sönnu hæfileika-
fólki er hafin á ný. Líkt og síðast eru 
dómarar þau David Hasselhoff, Piers 
Morgan og Sharon Osbourne.

21.25 Auddi og Sveppi Auddi og 
Sveppi eru mættir aftur hressari og 
uppátækjasamari en nokkru sinni fyrr 
í gamanþætti þar sem allt er leyfilegt.

21.55 ET Weekend

22.45 Seinfeld (20:22)

23.10 Seinfeld (21:22)

23.35 Seinfeld (23:24)

00.05 Seinfeld (24:24)

00.25 The O.C. 2 (10:24) 

01.10 Sjáðu 

02.15 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

08.30 Gillette World Sport 
2009 Fjölbreyttur íþróttaþáttur þar 
sem farið er yfir það helsta sem er 
að gerast í íþróttunum úti í heimi.

09.00 PGA Tour 2009 - Há-
punktar Sýnt frá hápunktunum á 
PGA mótaröðinni í golfi.

09.55 Herminator Invitational. 

10.35 The Barkleys Útsending 
frá Barcleys mótinu í golfi.

13.35 England - Slóvenía Út-
sending frá leik í undankeppni HM.

16.55 Argentína - Brasilía Út-
sending frá leik í undankeppni HM.

18.35 Inside the PGA Tour 
2009 Skyggnst á bakvið tjöldin í 
PGA mótaröðinni.

19.00 Deutsche Bank Champ-
ionship Bein útsending frá Deuts-
che Bank Championship mótinu í 
golfi.

22.00 Bardaginn mikli   Mike 
Tyson - Lennox Lewis.

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

14.00 PL Classic Matches Chel-
sea - Tottenham Hotspurs. 

14.30 PL Classic Matches Liver-
pool - Man. United, 1993. 

15.00 Season Highlights 1998

15.55 Premier League World

16.25 Chelsea - Burnley Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

18.05 Aston Villa - Wigan Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

19.45 PL Classic Matches Chel-
sea - Liverpool, 2001. 

20.15 PL Classic Matches New-
castle - Man Utd, 2001.

20.45 Season Highlights 
1999/2000 

21.40 Man. Utd. - Arsenal Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

23.20 PL Classic Matches New-
castle - Man. Utd, 2002. 

23.50 PL Classic Matches Tot-
tenham - Everton, 2002.

06.00 Pepsi MAX tónlist

13.35 World Cup of Pool 2008 
 (e)

14.25 Rachael Ray  (e)

15.10 Rachael Ray  (e)

15.55 America’s Funniest 
Home Videos  (23:48) (e)

16.20 What I Like About You  (e)

16.45 Style Her Famous 
 (18:20) (e)

17.15 Design Star  (6:9) (e)

18.05 Britain’s Next Top Model 
 (10:10) Bresk raunveruleikasería 
þar sem leitað er að nýrri ofurfyrir-
sætu.  (e)

18.55 Bachelorette  (8:12) 
Bandarísk raunveruleikasería þar 
sem ung og einhleyp kona fær 
tækifæri til að finna draumaprinsinn 
í hópi myndarlegra piparsveina. (e)

19.45 America’s Funniest 
Home Videos  (24:48) Fjölskyldu-
þáttur þar sem sýnd eru fyndin 
myndbrot sem venjulegar fjölskyldur 
hafa fest á filmu. 

20.10 Robin Hood  (12:13) Bresk 
þáttaröð fyrir alla fjölskylduna um 
hetjuna Hróa hött, útlagann sem 
rænir þá ríku til að gefa hinum fá-
tæku. 

21.00 Tribute  Ný rómantísk 
spennumynd byggð á metsölu-
bók eftir Noru Roberts. Cilla McGo-
wen er fyrrum barnastjarna í leit 
að rólegra lífi. Hún kaupir sveita-
býli ömmu sinnar og ætlar að gera 
það upp en fljótlega fara að sækja 
á hana undarlegir draumar. Aðal-
hlutverkin leika Brittany Murphy og 
Jason Lewis.

22.30 Gangs of New York 
 Mynd Martin Scorsese frá árinu 
2002 sem gerist í New York á ár-
unum 1846 til 1863 og fjallar um 
klíkustríð milli ítalskra innflytjenda 
og Norður-Evrópubúanna sem 
þar búa fyrir. Aðalhlutverk: Leonar-
do DiCaprio, Daniel Day-Lewis og 
Cameron Diaz. (e)

01.10 Secret Diary Of A Call 
Girl  (e)

01.40 Murder  (9:10) (e)

02.30 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Lalli, 
Elías, Gulla og grænjaxlarnir og Þor-
lákur.

07.50 Algjör Sveppi Sveppi 
meðal annars teiknimyndirnar 
Svampur Sveinsson, Hvellur keppnis-
bíll, Doddi, Könnuðurinn Dóra, Diego 
og margar fleiri.

12.00 Nágrannar  Fylgjumst nú 
með lífinu í Ramsey-götu en þar 
þurfa íbúar að takast á við ýmis stór 
mál eins og ástina, nágranna- og 
fjölskylduerjur, unglingaveikina, gráa 
fiðringinn og mörg mörg fleiri.

12.20 Nágrannar 

13.00 Nágrannar 

13.20 Nágrannar

13.45 So You Think You Can 
Dance 

15.10 So You Think You Can 
Dance 

16.50 Oprah

17.40 60 mínútur Glænýr þáttur í 
virtustu og vinsælustu fréttaskýringa-
þáttaröð í heimi.

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.55 Íþróttir 

19.02 Veður 

19.10 Réttur (5:6) Réttur er ís-
lensk spennuþáttaröð sem gerist í 
heimi lagaflækna og glæpa. Sögu-
hetjurnar eru þrír lögmenn sem 
starfa á lögmannsstofunni Lög og 
réttur og er Logi Traustason þar 
fremstur meðal jafningja.

19.55 Back To You (13:17) Þætt-
ir um vinsælan og óþolandi sjálf-
umglaðan fréttalesara og skrautlegt 
samband hans við barnsmóður sína 
og fyrrum kærustu. 

20.20 Monk (11:16) Einkaspæjar-
inn og sérvitringurinn Adrien Monk 
er mættur í þessari sjöundu og 
bestu þáttaröð til þessa og held-
ur uppteknum hætti við að aðstoða 
lögregluna við lausn allra undarleg-
ustu sakamálanna.

21.05 XIII. The Conspiracy  Fyrri 
hluti framhaldsmyndar mánaðarins. 

22.40 Numbers (8:23)

23.25 NCIS (4:19) 

00.10 60 mínútur 

03.00 Final Approach 

04.20 Final Approach 

05.45 Fréttir 

11.55 Tre Kronor live. Czech Hockey 
Games 14.55 På jakt efter paradiset 
15.55 Sportnytt 16.00 Rapport 16.10 
Regionala nyheter 16.15 Cranford 17.10 
Svenska komedienner 17.20 1809 17.30 
Rapport 17.55 Regionala nyheter 18.00 
Solens mat 18.30 Sportspegeln 19.15 
Puls på Sverige 20.15 En hjärnas födelse 
och död 20.45 Människans resa 21.15 
Kommissarie Barclay 22.15 Stephen Fry. 
Att leva med hiv 

Egill Helgason snýr aftur með 
umræðu- og viðtalsþáttinn Silfur Egils. 
Stjórnmálamenn, stjórnmálaskýr-
endur, fjölmiðlamenn og fleiri sem 
eitthvað hafa til málanna að leggja, 
mæta í þáttinn og ræða um landsins 
gagn og nauðsynjar. Meðal gesta í 
þessum fyrsta þætti Silfursins á þessu 
hausti er hagfræðingurinn og Nóbels-
verðlaunahafinn Joseph Stiglitz.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Silfur Egils, beint

Sjónvarpið kl. 12.30
> Patricia Heaton
„Uppáhaldslíkamshlutinn minn? Ætli 
það séu ekki fæturnir. Þeir eru svo 
sem ekkert fallegir en þeir koma 
mér þangað sem ég vil fara.“ 
Heaton leikur í þættinum Back 
To You sem Stöð 2 sýnir kl. 
19.55. Fyrri hluti magnaðrar framhalds-

myndar með stórleikurunum Val 
Kilmer og Stephen Dorff í aðalhlut-
verkum. Myndin er í anda 24 og 
fjallar um samsæri um morðtilræði 
á fyrsta kvenforseta Bandaríkjanna. 
Síðari hlutinn verður sýndur á 
mánudagskvöldið. 

STÖÐ 2 KL. 21.05

XIII: The Conspiracy

SKEMMTILEGT UPPBOÐ Í GALLERÍ BORG
 SUNNUDAGINN 6. SEPTEMBER KL 20:30

Eyjólfur Kristjánsson tekur lagið. Boðið verður upp á veitingar

    Uppboðsverkin verða sýnd í Gallerí Borg, Skipholti 35 í dag, laugardag og sunnudag kl. 11 til 17

GALLERÍ BORG – SKIPHOLTI 35. SÍMAR 511 7010 OG 847 1600
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Færiband Bubba Morthens er útvarpsþáttur sem allir hefðu gott af 
því að hlusta á að minnsta kosti einu sinni. Þættirnir veita manni 
annars vegar stórmerkilega innsýn í tiltekinn ókortlagðan kima 
íslensku þjóðarsálarinnar, sem finnst ekkert sjálfsagðara en að 
ræða um drauma sína og þrár í beinni útvarpsútsendingu undir 
miðnætti á mánudögum, og hins vegar í hugarheim hins 
nýja og meyra Bubba Morthens. Báðir eru þessir heimar 
forvitnilegir, svo ekki sé meira sagt.

Færibands-Bubbinn virðist fátt eiga skylt við Rokk-Bubb-
ann eða Smóking-Bubbann eins og þeir hafa birst okkur á 
síðustu árum og áratugum, hvað þá Box-Bubbann 
með öll sín ærsl og læti. Nei, Færibands-Bubbi er 
rólegur með eindæmum og líður áfram, bljúgur 
og meyr, eins og í transi. Eða eins og einn 
hlustandi orðaði það á mánudaginn var: „Þú ert 
svo rosalega slakur, Bubbi. Þú veist hvað þýðir, 
slakur, er það ekki? Það þýðir ekki lélegur. Nei, 
þú ert svo rosalega afslappaður.“ Og það má til 

sanns vegar færa. Hinn nýi Bubbi spilar til dæmis helst stimamjúka 
ameríkana-tónlist, köntrí og þjóðlagarokk til að gráta við.

Í bókmenntum er til hugtakið vitundarstreymi, sem Bubbi hlýtur 
að hafa tileinkað sér mjög meðvitað. Þannig tókst honum í síðasta 
þætti að ræða um kanadískan tónlistarmann, stjörnubjartan himin 

í Kjósinni, berjatínslu á haustin og réttir og hefjast svo handa við 
að lesa ljóð um ull – allt á einni mínútu eða svo.

Stemningin í þættinum er raunar svo einstök að það er 
óvinnandi vegur að gera henni almennileg skil í rituðu máli. 

Hlustendur sem hringja inn bera Bubba jafnan þau skilaboð að 
hann sé goðumlíkur dýrlingur í þáttarstjórnandamynd og Bubbi 

svarar í sömu mynt og endar oftar en ekki í andlegum sleik 
við hlustandann áður en hann slítur samtalinu svo til 
fyrirvaralaust. En ljúflegheitin keyra stundum um þverbak 
og maður getur ekki varist þeirri hugsun að Bubbi sjálfur 
dormi jafnvel milli svefns og vöku. Leyfum kónginum 
sjálfum að eiga lokaorðið: „Það er ógeðslega gott að 
sofna yfir útvarpsþætti. Ég gerði það oft í gamla daga.“

LAUGARDAGUR
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

18.00 Hrafnaþing 

19.00 Reykjavík – Ísafjörður 

19.30 Græðlingur

20.00 Hrafnaþing 

21.00 Græðlingur 

21.30  Reykjavík – Egilsstaðir 

22.00 Borgarlíf 

22.30 Íslands safarí

23.00 Reykjavík – Ísafjörður 

23.30  Björn Bjarna

00.00 Hrafnaþing 

> David Hasselhoff
„Mér líður stórkostlega. Eins og 
Elvis… nema að ég er náttúrlega 
á lífi.“ 
David Hasselhoff er einn 
þriggja dómara í hæfileika-
keppninni America‘s Got 
Talent sem Stöð 2 sýnir frá 
kl. 19.35.

08.00 Morgunstundin okkar  Pálína, 
Skellibær, Sögustund með Mömmu Mars-
ibil, Bangsímon og vinir hans, Tóti og Patti, 
Ólivía, Sögurnar okkar, Elías knái, Fræknir 
ferðalangar og Skúli skelfir.

10.30 Leiðarljós  (e)

11.10 Leiðarljós  (e)

12.00 Helgarsportið 

13.00 Kastljós  (e)

13.35 Út og suður  (e)

14.05 Gullmót í frjálsum íþróttum

16.05 Mótókross  

16.35 EM stelpurnar okkar 

16.50 Táknmálsfréttir

17.00 Popppunktur  (e)

18.00 Fréttir

18.25 Veðurfréttir

18.30 Landsleikur í fótbolta  Bein út-
sending frá leik karlalandsliða Íslands og 
Noregs í forkeppni HM 2010.

20.35 Lottó

20.40 Fallega fólkið  (6:6) 

21.15 Lubbi  (The Shaggy Dog) Bandarísk 
fjölskyldumynd frá 2006 um mann sem er 
meinilla við hunda en verður fyrir því áfalli 
að breytast í einn. Aðalhlutverk: Tim Allen, 
Kristin Davis og Robert Downey Jr.

22.55 Raddir að handan 2  (White 
Noise 2: The Light) Kanadísk bíómynd frá 
2007. Maður sem missir konu sína og son 
áttar sig á því að hann getur séð á fólki 
hvort það er feigt. Aðalhlutverk: Nathan 
Fillion og Katee Sackhoff. (e)

00.30 Landsleikur í fótbolta  (e)

02.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 An Inconvenient Truth 

10.00 The Apartment 

12.05 The Borrowers 

14.00 An Inconvenient Truth 

16.00 The Apartment 

18.05 Pokemon 6 

20.00 The Upside of Anger 

22.00 Smokin‘ Aces

00.00 The Last King of Scotland 

02.00 Edison 

04.00 Kin 

06.00 Cake. A Wedding Story 

08.55 PGA Tour 2009: Hápunktar 

09.50 Inside the PGA Tour 2009 

10.15 F1. Við endamarkið 

10.45 Meistaradeildin í golfi 2009 
Skemmtiþáttur um golf. 

11.15 Herminator Invitational Sýnt frá 
Herminator Invitational golfmótinu en það var 
Hermann Hreiðarsson sem stóð fyrir því.

11.50 Pepsímörkin 2009 Magnús Gylfa-
son og Tómas Ingi Tómasson fara yfir alla 
leiki umferðarinnar.

12.50 Spænsku mörkin Allir leikir um-
ferðarinnar í spænska boltanum skoðaðir.

13.20 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Skyggnst á bak við tjöldin og viðtöl 
tekin við leikmenn og þjálfara.

13.50 England - Slóvenía Bein út-
sending frá leik í undankeppni HM.

16.00 Noregur - Ísland Útsending frá 
leik í undankeppni HM.

17.40 10 Bestu: Eiður Smári Guð-
johnsen 

18.25 The Barkleys Útsending frá The 
Barkleys mótinu í golfi en mótið er hluti af 
PGA mótaröðinni.

22.45 England - Slóvenía Útsending frá 
leik í undankeppni HM.

00.25 Argentína - Brasilía Bein útsend-
ing frá leik í undankeppni HM.

14.00 Season Highlights 1996/1997 
Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp.

14.55 Premier League World Enska úr-
valsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

15.25 Arsenal - Portsmouth Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.05 Sunderland - Chelsea Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.45 PL Classic Matches Tottenham - 
Chelsea, 2001. Hápunktarnir úr bestu og eft-
irminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

19.15 PL Classic Matches West Ham 
Utd - Manchester Utd. 

19.45 Burnley - Man. Utd. Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.25 Bolton - Liverpool Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

23.05 Season Highlights 1997/1998 
Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í 
hröðum og skemmtilegum þætti.

06.00 Pepsi MAX tónlist

13.10 Rachael Ray  (e)

14.40 Rachael Ray  (e)

15.25 All of Us  (21:22) (e)

15.55 America’s Funniest Home Vid-
eos  (21:48) (e)

16.20 America’s Funniest Home Vid-
eos  (22:48) (e)

16.45 Kitchen Nightmares  (2:13) (e)

17.35 The Contender Muay Thai  (e)

18.25 Family Guy  (14:18) (e)

18.50 Everybody Hates Chris  (e)

19.15 Welcome to the Captain  (e)

19.45 America’s Funniest Home Vid-
eos  (23:48) Fjölskylduþáttur þar sem sýnd 
eru fyndin myndbrot.

20.10 What I Like About You  (16:24) 
Bandarísk gamansería. 

20.35 According to Jim  (7:18) (e)

21.00 Flashpoint  (6:18) Spennandi 
þáttaröð um sérsveit lögreglunnar.  (e)

21.50 High Noon  Rómantísk spennu-
mynd byggð á metsölubók eftir Noru Ro-
berts. Ung kona sem er sérþjálfuð í að 
semja við mannræningja, kynnist myndar-
legum kráareiganda sem er staðráðinn í að 
fanga hjarta hennar. (e)

23.20 The Dudesons  (8:8) 

23.50 Battlestar Galactica  (20:20) (e)

00.40 World Cup of Pool 2008  (e)

01.30 Murder  (9:10) (e)

02.20 Penn & Teller. Bullshit  (e)

03.20 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Kalli á þak-
inu, Ruff‘s Patch og Sumardalsmyllan.

08.00 Algjör Sveppi Boowa and Kwala, 
Refurinn Pablo, Könnuðurinn Dóra, Svamp-
ur Sveinsson, Maularinn, Kalli litli Kanína og 
vinir, Ofuröndin, Íkornastrákurinn og Krakk-
arnir í næsta húsi.

11.35 Risaeðlugarðurinn 

12.00 Bold and the Beautiful 

12.20 Bold and the Beautiful

12.40 Bold and the Beautiful 

13.00 Bold and the Beautiful 

13.20 Bold and the Beautiful 

13.45 The Apprentice (6:14)

14.35 Beauty and the Geek (6:10)

15.20 You Are What You Eat (7:18) 

15.55 Auddi og Sveppi   Auddi og Sveppi 
eru mættir aftur hressari og uppátækjasam-
ari en nokkru sinni fyrr í gamanþætti þar sem 
allt er leyfilegt.

16.40 Ástríður (3:12) Rómantísk íslensk 
gamanþáttaröð um unga konu sem á erfitt 
með að fóta sig í hörðum heimi viðskiptalífs-
ins og jafnvel verr á vegi ástarinnar. 

17.15 ET Weekend Fremsti og frægasti 
þáttur í heimi þar sem allt það helsta sem 
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins 
er tíundað á hressilegan hátt.

18.00 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir 
eru að koma út. 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.45 Íþróttir 

18.52 Lottó 

19.00 Veður 

19.05 Ísland í dag - helgarúrval 

19.35 America‘s Got Talent (14:20) Nú 
er leitin hafin í þriðja sinn að sönnu hæfi-
leikafólki. Líkt eru sem fyrr dómarar þau 
David Hasselhoff, Piers Morgan og Sharon 
Osbourne.

20.55 An Unfinished Life  Rómantískt 
og hrífandi drama með Jennifer Lopez og 
Robert Redford í aðalhlutverkum. 

22.40 Grudge  Hryllingsmynd í anda The 
Ring með Söruh Michelle Gellar í aðalhlut-
verki. Bandaríska hjúkrunarkona í Tókýó  
tekur að sér heimahjúkrun á heimili þar 
sem leynist hræðileg bölvun.

00.15 Sixteen Years of Alcohol 

01.55 My Super Ex-Girlfriends 

03.30 Kinsey 

05.25 Ástríður (3:12) 

05.50 Fréttir 

13.50 England – Slóvenía, 
beint   STÖÐ 2 SPORT

18.00 Sjáðu   STÖÐ 2

18.30 Ísland – Noregur, beint  
 SJÓNVARPIÐ

20.00 Ástríður   STÖÐ 2 EXTRA

21.50 High Noon   SKJÁREINN

VIÐ TÆKIÐ STÍGUR HELGASON REYNIR AÐ HALDA SÉR VAKANDI YFIR ÚTVARPSÞÆTTI

Konunglegt vitundarstreymi á Færibandi

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

Sölustaðir
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RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

FM 88,5  XA-Radíó
FM 90,9  Gullbylgjan
FM 91,9  Kaninn 
FM 93,5  Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3  FM Suðurland
FM 96,7  Létt Bylgjan
FM 97,7  X-ið
FM 98,9  Bylgjan
FM 99,4  Útvarp Saga

FM 90,1  Rás 2
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9  Lindin
FM 105,5  Útvarp Boðun

SVT 1

10.10 My Family  10.40 My Family  11.10 My 
Family  11.40 My Family  12.10 EastEnders  12.40 
EastEnders  13.10 EastEnders  13.40 EastEnders  
14.10 Dalziel and Pascoe  15.00 Dalziel and 
Pascoe  15.50 Doctor Who  16.35 My Hero  17.05 
Hotel Babylon  18.00 Jonathan Creek  19.00 The 
Jonathan Ross Show  19.50 The Inspector Lynley 
Mysteries  20.35 The Inspector Lynley Mysteries  
21.20 Spooks  22.15 Hotel Babylon  23.10 
Jonathan Creek  

10.00 DR Update - nyheder og vejr  10.10 
Troldspejlet  10.30 Family Guy  10.55 Skråplan  
11.20 Boogie Update  11.50 S, P eller K  12.00 
Talent 09  12.55 Talent 09 - udvælgelsen  13.15 
Martas tema  15.10 Før søndagen  15.20 Held 
og Lotto  15.30 Hulter til bulter - med Louise og 
Sebastian  16.00 Mr. Bean  16.30 TV Avisen med 
vejret  16.55 SportNyt  17.05 Det vilde Kina  18.00 
Merlin  18.45 Kriminalkommissær Barnaby  20.20 
Agent Cody Banks 2  22.00 Kriminalkommissær 
Clare Blake  

11.50 Høyere enn himmelen 13.20 Eit år med 
J.K. Rowling 14.10 Norwegian Wood 2009 15.10 
Fjas og fakta om hagar 16.00 Skrimmel Skrammel 
16.30 Gutta Boys 17.00 Lørdagsrevyen 17.45 
Lotto-trekning 17.55 Melodi Grand Prix 2009 
- nasjonal finale 19.45 20 spørsmål 20.10 Med 
hjartet på rette staden 21.00 Kveldsnytt 21.15 
Nattkino. Kongekabalen 23.00 Vart du skræmt, no? 
23.35 Dansefot jukeboks m/chat 

14.00 Doctors (10:25)

14.30 Doctors (11:25)

15.00 Doctors (12:25) 

15.30 Doctors (13:25) 

16.00 Doctors (14:25) 

16.30 Nágrannar 

16.50 Nágrannar 

17.10 Nágrannar 

17.35 Nágrannar 

18.00 Nágrannar 

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

19.15 Gilmore Girls Lorelay Gilmore er 
einstæð móðir sem býr í góðu yfirlæti í smá-
bænum Stars Hollow ásamt dóttur sinni 
Rory. Það rekur hún gistiheimili og hugsar vel 
um vini og vandamenn.

20.00 Ástríður (2:12) Rómantísk gam-
anþáttaröð um unga konu sem á erfitt með 
að fóta sig í hörðum heimi viðskiptalífsins og 
jafnvel verr á vegi ástarinnar. 

20.25 Ástríður (3:12) 

20.55 So You Think You Can Dance 
(22:23) Nú er úrslitastundin að renna upp 
en þetta er síðasti séns fyrir keppendurnar til 
að heilla áhorfendur. 

22.20 So You Think You Can Dance 
(23:23) Úrslitastundin er runnin upp.

23.45 Stelpurnar 

00.10 E.R. (5:22)

00.55 Ally McBeal (16:21)

01.40 Gilmore Girls 

02.25 Sjáðu 

03.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

09.45 Kristallen 2009  12.50 Uppdrag Granskning  
13.50 På spåret - Oldsbergs favoriter  14.50 
Doobidoo  15.50 Helgmålsringning  15.55 Sportnytt  
16.00 Rapport  16.15 Disneydags  17.00 Bobster  
17.25 Bernard  17.30 Rapport  17.45 Sportnytt  
18.00 Nina Frisk  19.20 Kommissarie Barclay  
20.20 Robert Plant &amp; Alison Krauss  21.05 
Lord of War  23.05 Sändningar från SVT24   

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Gatan mín
09.03 Út um græna grundu
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Ísland og Evrópusambandið
14.00 Til allra átta
14.40 Lostafulli listræninginn
15.15 Syngið með
16.00 Síðdegisfréttir

16.10 Vændi á Íslandi
17.05 Húslestrar á Listahátíð 2009
18.00 Kvöldfréttir
18.17 Bláar nótur í bland
18.50 Dánarfregnir
19.00 This Is It - í  minningu Michael 
Jackson
20.00 Sagnaslóð
20.40 Draumaprinsinn
21.10 Á tónsviðinu
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Útvarpsleikhúsið: Trúðar og leikarar 
leika þar um völl
23.10 Stefnumót
00.07 Næturtónar

Rómantísk gamanmynd með Kevin 
Costner og Joan Allen í aðalhlutverk-
um. Húsmóðirin Terry Wolfmeyer 
er niðurbrotin eftir að eiginmaður 
hennar stingur af en undarlegt sam-
band hennar við fyrrverandi hafna-
boltastjörnu í næsta húsi reynist vera 
einmitt það sem hún þarf á að halda.

VIÐ MÆLUM MEÐ 
The Upside of Anger

Stöð 2 Bíó kl. 20.00

Rómantískt og hrífandi drama úr 
smiðju Lasse Hallström (What’s 
Eating Gilbert Grape, Chocolat). 
Myndin segir frá ekkju sem þarf að 
flýja ofbeldisfullan kærasta og flytur 
með dóttur sína út á landsbyggðina 
til að búa með tengdaföður sínum. 
Þeim hefur ekki samið síðan sonur 
hans dó í bílslysi en tengdafaðirinn 
hefur alltaf skellt skuldinni á hana.
Aðalhlutverk: Robert Redford, 
Jennifer Lopez og Morgan Freeman.

STÖÐ 2 KL. 21.00

An Unfinished Life

▼

VI Ð  S T Y R K J U M  R A N N S Ó K NI R  Á  B R J ÓSTAKRA B B A M E I N I

Verið velkomin í styrktargöngu 

 

 

 

 

 

 

Göngum saman

Gengið verður á sjö stöðum á landinu sunnudaginn 6. september
Gjald kr. 3000 rennur óskipt í styrktarsjóðinn. Frítt fyrir börn.

Reykjavík :          Gengið frá torginu við Árbæjarskóla
                20 km, lagt af stað kl. 9:30
                3 km, 7 km og 10 km, lagt af stað kl. 10:30

Ísafjörður :         Gengið frá Gamla sjúkrahúsinu
                        3 km og 7 km, lagt af stað kl. 11:00

Akureyri :           Gengið frá hátíðasvæðinu í Kjarnaskógi
                2,2 km, 4 km og 8 km, lagt af stað kl. 10:30

Mývatnssveit :     Gengið frá Jarðböðunum. Frítt í böðin að lokinni göngu
                        Dalfjallsleið10 km, lagt af stað kl. 10:30
                        3 km og 7 km, lagt af stað kl. 11:00

Egilsstaðir :        Gengið frá bílastæðinu í Selskógi 
                        4 km og 6 km, lagt af stað kl. 10:30

Höfn :        Gengið frá sundlauginni. Frítt í laugina að lokinni göngu
                        3 km og 7 km, lagt af stað kl. 10:30

Vestmannaeyjar : Gengið frá Tvistinum
                        2,3 km, 3,7 km og 6,6 km, lagt af stað kl. 14:00

                                           Sjá nánar á www.gongumsaman.is 
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Þrátt fyrir að öllu verði tjaldað til á tuttugu ára 
afmælistónleikum Skítamórals á Rúbín í Öskjuhlíð 
8. október verður fyrrverandi söngvari sveitarinnar, 
Einar Ágúst Víðisson, ekki á meðal gesta. 

Sammi úr Jagúar mun stýra blásaratríói og Roland 
Hartwell stjórna strengjasveit auk þess sem fleiri 
gestir leggja sveitinni lið. Alls verða sextán hljóðfæra-
leikarar sem koma við sögu á tónleikunum en Einar 
Ágúst fær ekki að vera með. „Það var eiginlega ekki 
gert,“ segir gítarleikarinn Addi Fannar spurður hvort 
haft hefði verið samband við Einar. „En það verður 
gestkvæmt.“ Ekki náðist í Einar Ágúst þegar Frétta-
blaðið ætlaði að leita eftir viðbrögðum hans.

Tónleikarnir áttu upphaflega að vera í Stúd-
íó Sýrlandi en Rúbín þótti henta betur, enda er 
auðveldara að skapa huggulega stemningu þar, 
því um órafmagnaða tónleika er að 
ræða. „Þetta er huggulegur 
staður. Á Rúbín er kletta-
veggur sem er aðaleinkenni 
staðarins og það verður 

örugglega hægt að búa til kósí stemningu,“ segir 
Addi Fannar. Aðeins um 180 áhorfendum verður 
hleypt inn á tónleikana, sem verða teknir upp og 
gefnir út fyrir jól á geisla- og mynddiski. Líklega 

verða þetta stærstu tónleikarnir í sögu Skítamórals. 
„Við höfum verið minna í form-

legum tónleikum og meira að 
sinna dansgeiranum. En við 
höfum aldrei lagt eins mikið í 

konsert og núna. Þetta kostar 
heilan helling en þetta er bara svo gaman. 

Það er kominn tími á að gera eitthvað sér-
stakt eftir tuttugu ár.“ - fb
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LÁRÉTT
2. svall, 6. hæð, 8. blóðhlaup, 9. 
rúmábreiða, 11. komast, 12. frétt, 
14. dótarí, 16. ætíð, 17. atvikast, 18. 
ennþá, 20. tveir eins, 21. eggja.

LÓÐRÉTT
1. helminguð, 3. kringum, 4. máski, 
5. knæpa, 7. fiskur, 10. kirna, 13. loft, 
15. jarðefni, 16. er, 19. ónefndur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. sukk, 6. ás, 8. mar, 9. lak, 
11. ná, 12. fregn, 14. drasl, 16. sí, 17. 
ske, 18. enn, 20. ii, 21. mana. 

LÓÐRÉTT: 1. hálf, 3. um, 4. kannski, 
5. krá, 7. sardína, 10. ker, 13. gas, 15. 
leir, 16. sem, 19. nn. 

PERSÓNAN

Ragnar Ísleifur Bragason

Aldur: 32 ára.
Starf: Ég starfa á gistiheimilinu 
Eiríkur rauði og við leikhús. 
Fjölskylda: Faðir minn heitir Bragi 
Kristjónsson og er fornbókasali, 
móðir mín hét Nína Björk Árnadótt-
ir og var rithöfundur og svo á ég 
soninn Ara Ísleif. 
Búseta: Reykjavík.
Stjörnumerki: Fiskur.

Ragnar fer fyrir dansgöngu í tengslum við 
Reykjavík Dance Festival.

Stöð 2 er nú með alla öngla úti 
til að veiða í net sitt frægðarfólk 
sem er reiðubúið til að fljúga til 
Argentínu og taka þátt í Wipeout 
eða Þrautakóngi. Góðkunningjar 
stöðvarinnar, þeir Sveppi og Auddi, 
verða að sjálfsögðu meðal þátttak-
enda en Stöðvar 2-menn þurfa ekki 
að örvænta. Skráning hefur 
gengið vonum framar og 
alls hafa 2.500 manns sent 
inn umsókn. Það verður 
því væntanlega úr vöndu 
að ráða fyrir Pálma Guð-
mundsson og félaga 
að velja hina 120 
heppnu þátttakendur.

Ögn meira af Sveppa og Audda því 
þeir voru jú aufúsugestir hjá besta 
vini sínum, Eiði Smára Guðjohn-
sen, í Barcelona þegar hann lék 
með Katalóníuliðinu. Nú er Eiður 

hins vegar kominn til Món-
akó og því verður eitthvað 
minna um stórleiki hjá 
honum líkt og á árunum 

hjá Barca og Chelsea. 
Hins vegar ætti Auð-
unn að vera nokkuð 
sáttur því hann er, 
eins og mörgum 
er kunnugt, mikill 
pókeráhugamaður 

og Mónakó er náttúrlega heimsfræg 
fyrir spilavítismenningu sína. Eiður 
ætti því ekki að kvíða að þurfa vera 
án vina sinna næstu tvö árin.

Og menn bíða spenntir eftir því 
að tökur hefjist í nýjustu kvikmynd 
Valdísar Óskarsdóttur, Kóngavegi 7. 
Hugmyndin þykir nokkuð smellin 
en myndin segir frá daglegu lífi í 
hjólhýsahverfi. Valdís naut dyggrar 
aðstoðar leikhópsins Vesturports 
við síðustu mynd sína, Sveita-
brúðkaup, og samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins verður engin 
breyting þar á nú: þau Gísli Örn, 
Björn Hlynur, Ingvar E. Sigurðsson, 
Nanna Kristín, Ólafur 
Darri og Ólafur Egill 
Egilsson, auk Sigurðar 
Sigurjónssonar, verða í 
helstu hlutverkum. 
Ráðgert er að tökur 
hefjist síðar í þess-
um mánuði. - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

Einar Ágúst skilinn útundan

SKÍTAMÓRALL Hljómsveitin Skítamórall spilar á tuttugu ára 
afmælistónleikum á Rúbín í október.

EINAR ÁGÚST Fyrrverandi 
söngvari Skítamórals fær 
ekki að vera með á afmælis-
tónleikunum. FRÉTTBLAÐIÐ/GVA

„Ég er vanur því að menn vilji 
taka fyrirliðann út. Þannig að ég 
kippi mér ekkert upp við að það sé 
„bounty“ á mér. Það er bara gaman 
fyrir þessa fiska að fá að mæta fyr-
irliðanum,“ segir Egill „þykki“ Ein-
arsson, líkamsræktarfrömuður og 
pókerspilari.

Á pókermáli er talað um „bounty“ 
þegar aðrir spilarar fá sérstök verð-
laun fyrir að taka valda menn út. 
Íslandsmeistaramótið í póker verð-
ur haldið á Hilton hótel Nordica um 
næstu helgi og spilararnir sem slá 
út Egil, sjónvarpsstjörnuna Auðun 
Blöndal og handboltatröllið Sigfús 
Sigurðsson fá að gjöf fágæta viskí-
flösku – hafi þeir náð tilskildum 
aldri.

Pláss er fyrir 180 spilara á mót-

inu og samkvæmt upplýsingum 
frá Pókersambandi Íslands eru um 
fjörutíu sæti eftir. Flestir hafa unnið 
sér inn þátttökurétt í svokölluðum 
„satellite“-mótum, þar sem efstu 
menn komast áfram. Yfir fjöru-
tíu spilarar hafa hins vegar pung-
að út 40.000 krónum hver og keypt 
sér þátttökurétt á mótinu, enda 
til mikils að vinna; heildar-
potturinn stefnir yfir sex 
milljónir og fyrsta sætið 
gefur eina og hálfa millj-
ón í aðra hönd.

Egill fagnar því að 
taka þátt í móti þar 
sem vinnings-
upphæðirnar 
eru þess virði 
að spila upp 

á. „Núna nenni ég loksins að mæta 
með A-leikinn minn, eins og ég kýs 
að orða það,“ segir hann. „Ég hef 
ekki nennt að leggja mig 110 prósent 
fram í móti þar sem maður getur 
unnið eitthvað klink. Núna er pott-
urinn sex kúlur. Þykki er að fara að 
ná sér í það. Það er bara þannig. Ein 

og hálf fyrir fyrsta, 
maður þarf ekkert 
að kvarta yfir því í 
kreppunni.“ - afb

Viskíflaska til höfuðs Agli, Fúsa og Audda

SKOTMÖRK Egill, 
Auddi og Sigfús 

verða í skotlín-
unni á Íslands-
meistaramót-
inu í póker.

„Þetta varð strax ofboðslegt mál. 
Hér stoppar ekki síminn,“ segir 
Snæbjörn Arngrímsson, bókaút-
gefandi í Danmörku. Snæbjörn 
rekur bókaforlagið Hr. Ferdinand 
og stendur nú í deilum við risann 
Indeks Retail um sölu á nýjustu 
bók Dans Brown. Danskir fjöl-
miðlar hafa verið undirlagðir af 
fréttum af málinu í vikunni.

„Þetta hefur verið á forsíðum 
blaðanna og í útvarpi og sjón-
varpi. Nú síðast í gærmorgun 
(fimmtudag) var leiðari í menn-
ingarblaði Information þar sem 
sagt var að þeir væru að grafa 
sína eigin gröf,“ segir Snæbjörn.

Deilan snýst um tæknilegt 
atriði í viðskiptum bókaútgefenda 
og bóksala, hvort bækur skuli 
seldar á föstu verði eða verðið sé 
gefið frjálst. Snæbjörn segir að 
alla jafnan sé verðið gefið frjálst 
en bóksalar vilji hafa fast verð 
svo þeir lendi ekki í verðstríði 
við stórmarkaði. Indeks Retail, 
sem rekur 180 bókabúðir í Dan-
mörku – þekktustu búðirnar eru 
Bog Idé, krafðist þess að næsta 
bók Dans Brown yrði á föstu 
verði ellegar yrðu allar bækur 
á vegum Hr. Ferdinands teknar 
úr sölu í verslunum þess. Keðj-
an hefur nú staðið við þá hótun. 
„Þetta er algjörlega stál í stál en 
á endanum neyðast þeir til að láta 
undan. Það eru 110 þúsund ein-
tök seld fyrirfram af bók Dans 
Brown og fólk kemur ekkert 
aftur inn í umræddar bókabúð-
ir ef það fær ekki bók sem þessa 
þar. Þeir eru að grafa sína eigin 
gröf,“ segir Snæbjörn. Búist er 
við því að bókin muni seljast í 
hundruðum þúsunda eintaka í 
Danmörku.

Snæbjörn segir að umfjöllun 
fjölmiðla hafi verið Hr. Ferdin-

SNÆBJÖRN ARNGRÍMSSON: DEILIR VIÐ BÓKSÖLURISA UM DAN BROWN

Íslenskur bókaútgefandi í 
hörðu stríði í Danmörku

SNÆBJÖRN DEILIR
Bókaútgefandinn Snæbjörn Arngríms-
son deilir við stærstu keðju bóka-
verslana í Danmörku. Útgáfa hans, 
Hr. Ferdinand, fer með útgáfurétt á 
bókum Dans Brown og deilan snýst 
um næstu bók hans. Fjallað hefur 
verið um deilurnar í fjölmiðlum í 
Danmörku og hefur umfjöllunin 
verið mjög hliðholl Snæbirni.

and í hag. Indeks Retail hefur 
markaðsráðandi stöðu í Dan-
mörku og þar sem Danir láta sig 
neytendamál miklu varða hefur 
þetta vakið óhemju athygli. „Við 
höfum fengið alla samúð. Það 
hafa öll blöðin verið með okkur 
enda er ekki annað hægt, þetta er 
svo absúrd mál. Svo eru meira að 
segja samkeppnisyfirvöld komin 
í málið og það er einhver stærsta 

grýla sem hægt er að senda á 
nokkurn í Danmörku.“

Bók Dans Brown heitir The Lost 
Symbol, Det forsvundne tegn upp 
á dönsku, og kemur út í nóvember. 
Snæbjörn er spurður hvort þetta 
havarí sé í raun ekki besta aug-
lýsing sem bókin gat fengið. „Ég 
get ekki kvartað en mér leiðist að 
standa í þessu bölvaða veseni.“

 hdm@frettabladid.is
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Með breyttu hugarfari getur þú öðlast 
það líf sem þú óskar þér.

NLP er notað af fólki um allan heim sem 
hefur náð frábærum árangri í lífinu.

NLP er öflugasta sjálfstyrkingarnámskeið 
sem völ er á.

Námskeið í NLP tækni verður haldið 
25. - 27.sept. og 2. - 4.okt. 2009

www.ckari.com; Mail: rosa@ckari.com; Sími: 894-2992

Kári Eyþórsson MPNLP

„Hugurinn ber þig alla leið“

- Er sjálfstraustið í ólagi?

- Viltu betri líðan?

- Skilja þig fáir?

- Viltu vinna bug á einhverju í fari þínu?

- Gengur öðrum betur í lífinu en þér?

- Gengur illa að klára verkefni?

- Er erfitt að höndla gagnrýni?

© cKari.com

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8

 1 Bjarni Þór Hauksson og 
Jóhannes Haukur Jóhannesson.

 2 Egill Örn Rafnsson.

 3  Þróttur Reykjavík.
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Haustmánuður heilsar:
Ericur og Callunur á 390 kr. stk.

30% afsláttur af kertum,
blómapottum og -körfum

Gerum hús að heimili

Hausttilboð í verslunum Tekk-Companys

Tekk Company  –  Sími 564 4400  –  www.tekk.is Holtagarðar
Opið: Laugardag 10-17

Sunnudag 13-17

Kringlan
Opið: Laugardag 10-18

Sunnudag 13-17



SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 
Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is DREIFING: dreifing@posthusid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Júlíu Margrétar 
Alexandersdóttur

Í dag er laugardagurinn 5. sept-
ember 2009, 248. dagur ársins.

6.22 13.26 20.29
6.02 13.11 20.18

LUSY VÄV sængurverasett 
B150×L200/B50×L60cm. Marglitað

1.490,-1.490,-

Holtasmári 1   Kópavogur      Kaupvangsstræti 1   Akureyri      Sími: 577 2025 www.sparnadur.is

www.sparnadur.is

Í vasanum er ég með GSM-númer 
barnalæknis eins árs gamals 

sonar míns. Læknirinn gaf mér það 
eitt sinn „því ég væri svo lengi að 
fara í gegnum skiptiborð“. „Hringdu 
hvenær sem er, líka þótt það sé 
helgi.“ Sonur minn þjáist ekki af 
alvarlegum sjúkdómi en þarf engu 
að síður að vera undir eftirliti öðru 
hvoru. Það skipti því engum togum 
að óumbeðnum fannst lækninum 
sjálfsagt að gefa mér símanúmer 
sitt.

EINU sinni í viku hittist hópur 
íslenskra lungna- og krabbameins-
lækna og ber saman bækur sínar um 
meðferð og ástand lungnakrabba-
meinssjúklinga. Með því að hittast 
geta læknarnir allir deilt reynslu 
sinni og ráðum og tryggt sjúkling-
um þannig betri meðferð og bata.

HJÁ 300.000 þúsund manna þjóð er 
árangurinn í heilbrigðisþjónustunni 
meðal annars þessi: Hér á landi er 
hæst tíðni þess að lifa af kransæða-
áfall (ásamt Noregi og Svíþjóð). 
Greinist Íslendingur með krabba-
mein er hann líklegri en fólk víðast 
hvar annars staðar til að vera enn 
á lífi fimm árum eftir greiningu. 
Blinda meðal sykursjúkra á Íslandi 
er talin vera sú lægsta í heimin-
um. Íslenskir gigtarsjúklingar geta 
mun frekar unnið launavinnu en 
gigtarsjúklingar í nágrannaríkjun-
um. Hvergi í Evrópu er lægri tíðni 
blindu vegna gláku. Á Íslandi er 
lægsta tíðni astma.

VIÐ erum fá en engu að síður 
höfum við náð einum besta árangri 
í heilbrigðiskerfinu sem um getur. 
Einhverjum er það að þakka og þeir 
sem hafa þurft að leita lækninga 
vita svarið. Ég get ímyndað mér að 
læknar, hjúkrunarfólk, sjúkraþjálf-
arar og annað starfsfólk spítalanna 
kvíði þeim niðurskurði sem fram 
undan er. Hingað til hefur einfald-
lega verið hlaupið hraðar og unnið 
lengur til að hægt sé að passa upp 
á okkur öll. 

EIGINKONU Geirs H. Haar-
de, fyrrverandi forsætisráðherra, 
var síðastliðið haust send osta-
karfa frá ónafngreindum aðila sem 
vildi þakka henni það að lána þjóð-
inni Geir H. Haarde nótt og dag í 
björgunarleiðangurinn eftir hrun. 
Fjölskyldur starfsfólks spítalanna 
þekkja slíkar fjarverustundir vel og 
væntanlega mun þeim ekki fækka 
heldur fjölga. Ætti ég núna osta-
körfu og yrði að gera upp á milli 
færi hún heim til þeirra sem manna 
spítalana. Og ég vona að komandi 
ostakörfusendlar muni stíla þær á 
læknana sína og hjúkrunarfólk. 

Ostakarfa 
handa 

ósérhlífnum
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