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Knitting Iceland  hefur gefið út fyrsta íslenska vefritið 
um prjón en þar eru birtar uppskriftir frá sjálfstætt 
starfandi hönnuðum og höfundum ásamt viðtöl-
um og greinum. Vefrit Knitting Iceland er gefið út 
á íslensku, ensku og frönsku en prjónauppskriftirn-

ar eru seldar stakar sem PDF skjöl. Slóðin er www.
knittingiceland.com.

„Ég var að rölta um á laugardags-markaði í Berlín með manninum mínum í sumar og held við höfum örugglega staðið í klukkutíma í bás sem seldi pólsk leikhúsplak-öt frá ýmsum tímum. Sölumaður-inn sýndi okkur hvert og eitt með miklum tilburðum og fleiri ktil að f l

enda séu þau listgripur í sjálfu sér. „Plakötin eru tjáningarrík og í alls konar stíl. Sum svolítið brjáluð og abstrakt,“ segir hún og bendir á eitt af fljúgandi svíni. Hún kveðst hlakka til að fara meðþau í innrö

manni sínum, Þórarni Böðvari Leifssyni rithöfundi, hafi verið gefin pólsk plaköt í Berlín fyrir tuttugu árum en þau hafi tap-ast. „Hann hafði þ

Betrekkir með svínum

Auður með leikhúsplakötin. „Ég verð bara að setja mig í stellingar eins og sölumaðurinn og sýna ykkur þetta,“ segir hún glaðlega.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Járn & Gler hf.  -  Skútuvogur 1h.  Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík   S: 58 58 900.  www.jarngler.is

Mynda-upphengibrautir sem hafa þann kost að ekki þarf að negla í veggi og er mjög auðvelt að breyta uppröðun eða bæta við myndum.

Hringdu í síma

Það sem Auður Jónsdóttir rithöfundur keypti síðast til að prýða heimilið eru gömul, pólsk plaköt.
FASTEIGNIR.IS

27. SEPTEMBER 2010

39. TBL.

Fasteignasalan Miklaborg er með á skrá íbúð í litlu fjölbýli við Skálagerði 13 í Reykjavík.

F asteignin er þriggja herbergja endaíbúð á ann-arri hæð, 63 fermetrar ásamt 4,7 fermetra sér-geymslu, alls birt stærð 67,7 fermetrar.
Sameiginlegur inngangur er í húsið, en íbúðin sjálf skiptist niður með eftirfarandi hætti: Parket-lögð f t f k

króki og gluggum á tvo vegu og stofa er parketlögð og með útgangi á svalir. Þá er óupptalið lítið parketlagt herbergi, sameiginlegt þvottahús í kjallara, hjóla- og vagnageymsla og sérgeymsla.  
Íbúðinni fylgir ekki fatahengi í forstofu og hill-ur í geymslu. Ytra byrði hússins fer að þarfnast við-gerða.
Þess má geta að fasteignin h ð k

Endaíbúð í litlu fjölbýli
Íbúðin er þriggja herbergja og henni fylgja sameiginlegt þvottahús, hjóla- og vagnageymsla og sérgeymsla.  MYND/ÚR EINKASAFNI

heimili@heimili.is

Sími 530 6500

l d

Hjallahlíð - 270 Mosfellsbær
Opið hús mánudaginn 27. september frá 18:00 til 18:30

· 272 fm einbýli með 4
  svefnherbergjum

· 2600 fm lóð með 
  möguleikum

· Frábær staðsetning – 
  sveit í borg

Upplýsingar veitir Þórarinn Thorarensen
í síma 770 0309

Verð 54,9 milljónir

2 SÉRBLÖÐ
í Fréttablaðinu
Allt
Fasteignir.is

veðrið í dag

27. september 2010
226. tölublað 10. árgangur

Þekkti frumkvöðlana
Snorri Snorrason tengir 
saman íslenska flugsögu 
og ýmsa viðburði í 
þjóðfélaginu í nýrri bók.
tímamót 14
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Uppskriftin að mánudags-
fisknum er á gottimatinn.is

Frægir heiðra 
Barða
Páll Óskar og 
Dikta syngja 
Bang Gang.
fólk 26

FÓLK Hljóðmaðurinn Finnur 
Ragnarsson kom nýlega heim 
eftir að hafa ferðast um heiminn 
með bresku hljómsveitinni Place-
bo í eitt og hálft ár, með stuttum 
hléum.

Aðeins viku eftir að Finnur kom 
heim eignaðist hann tvíbura með 
kærustunni sinni. „Þetta var allt 
planað,“ segir Finnur í léttum dúr 
og bætir við að það taki sérstak-
lega á að vera fjarri fjölskyldunni 
á löngum tónleikaferðum. „Skype 
er besti vinur rótarans. Þegar 
búið er að stilla upp og gera klárt, 
þá sér maður alla í tölvunum á 
Skypinu heima.“  - afb / sjá síðu 26  

Eins og hálfs árs ferðalag:

Með Placebo á 
túr um heiminn

KÖNNUN Samfylkingin og Vinstri 
græn fengju ekki meirihluta þing-
manna yrði gengið til kosninga nú 
þrátt fyrir fylgisaukningu Vinstri 
grænna milli kannana. 

Samkvæmt niðurstöðum skoð-
anakönnunar Fréttablaðsins, sem 
gerð var síðastliðinn fimmtudag, 
fengju flokkarnir samtals 48,8 pró-
sent atkvæða og 32 þingmenn, en 
33 þarf til að fá meirihluta.

Aðeins um helmingur þeirra sem 
þátt tóku í könnuninni tóku afstöðu 
til einhverra þeirra flokka sem 
sæti eiga á Alþingi í könnuninni. 
Það sýnir óánægju með hefðbundna 
flokka, segir Ólafur Þ. Harðar-
son stjórnmálafræðingur. Hann 
segir merkilegt að stjórnin haldi 
þó svo miklu fylgi þrátt fyrir aug-
ljós vandræði. Það sýni að stjórn-
arandstaðan eigi ekki heldur upp á 
pallborðið.

Stuðningur við tvo flokka eykst 
þó frá því í síðustu könnun Frétta-
blaðsins, sem gerð var 18. mars 
síðastliðinn. Hreyfingin mælist nú 

með stuðning 5,6 prósenta lands-
manna, en aðeins 0,3 prósent sögð-
ust styðja flokkinn í mars. Þá hefur 
stuðningur við Vinstri græn aukist 
um fimm prósentustig frá því í síð-
ustu könnun og mælist nú 25,6 pró-
sent. Sjálfstæðisflokkurinn mælist 
sem fyrr stærsti flokkur landsins. 
Stuðningur við flokkinn minnkar 
þó um tæp fimm prósentustig milli 
kannana og er nú 34,6 prósent. Í 
kosningunum var stuðningurinn 
23,7 prósent. Litlar breytingar hafa 
orðið á stuðningi við Samfylking-
una, 23,2 prósent, svipað og í mars. 
Það er þó langt undir 29,8 prósenta 
kjörfylgi flokksins. 

Framsóknarflokkurinn tapar 
talsverðu fylgi. Stuðningur við 
flokkinn mælist 7,3 prósent, sex 
prósentustigum minni en í síðustu 
könnun. Flokkurinn fékk 14,8 pró-
sent í kosningum. - bj / sjá síðu 4

Styrkur VG dugar 
stjórninni skammt
Ríkisstjórnin myndi falla yrði gengið til kosninga nú samkvæmt niðurstöðum 
skoðanakönnunar Fréttablaðsins. Aðeins um helmingur þátttakenda tók af-
stöðu til stjórnmálaflokkanna. Stuðningur við Hreyfinguna tekur stökk.

BJART MEÐ KÖFLUM   víða um 
land í dag en lítilsháttar skúrir 
sunnan og vestan til.  Vindur verður 
fremur hægur og hiti á bilinu 8-16 
stig.
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FÓTBOLTI Breiðablik varð um 
helgina Íslandsmeistari í knatt-
spyrnu karla í fyrsta sinn í sögu 
félagsins. Liðinu dugði marka-
laust jafntefli gegn Stjörnunni 
þar sem að ÍBV tapaði fyrir 
Keflavík á sama tíma, 4-1.

„Ég er stoltur af mínum mönn-
um og hef verið stoltur í allt 
sumar. Hvernig sem leikurinn 
hefði farið hefði ég samt verið 
stoltur,“ sagði Ólafur Kristjáns-
son, þjálfari Breiðabliks, í miðj-
um meistarafögnuðinum. 

FH jafnaði Breiðablik að stig-
um með 3-0 sigri á Fram en 
Blikar urðu ofan á vegna betra 
markahlutfalls.

 - esá / sjá síður 20 og 22

Úrslit réðust í Pepsi-deildinni:

Blikar meistar-
ar í fyrsta sinn

MEISTARAFÖGNUÐUR Kári Ársælsson, 
fyrirliði Breiðabliks, lyfti bikarnum á loft 
á Stjörnuvelli. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VIÐSKIPTI Íslenska fyrirtækið Iceland Beverage 
Company stefnir að því að hefja framleiðslu á 
vodka í Reykjavík innan hálfs árs og selja hann í 
Norður-Ameríku, á meginlandi Evrópu og í Kína. 

„Við höfum unnið að undirbúningi fyrirtækis-
ins í eitt ár. Ætlunin er að gera tegundina okkar 
að einu af stóru nöfnunum,“ segir Birgir Loftsson, 
framkvæmdastjóri Iceland Beverage Company, 
en fyrirtækið stofnaði hann með bróður sínum. 
Þeir hafa gert samkomulag við bresku fyrirtækja-
samstæðuna Finnburg Switzer International og 
fjársterkan Breta um fjármögnun tækjakaupa og 

rekstur verksmiðjunnar hér. Tækjabúnaður verður 
smíðaður í Þýskalandi og er gert ráð fyrir að hann 
komi hingað til lands innan sex mánaða. 

Stofnkostnaður nemur um hálfum milljarði 
króna og er ætlunin að framleiða milljón lítra 
fyrsta árið.

Vodkinn verður framleiddur úr Gvendarbrunna-
vatni og eimaður hér en síðan fluttur í gámum til 
Shenzhen í Guangdong-héraði í Kína. Þar verður 
honum tappað á flöskur undir merkjum Glacier 
Fire Vodka. Viðræður standa yfir um sölu á vodk-
anum í kínverskum verslanakeðjum.  - jab

Stefna að því að gera vodka úr Gvendarbrunnavatni að einu af risamerkjunum:

Semja við breskt stórfyrirtæki

FORSETANUM FAGNAÐ Stuðningsmenn Hugo Chaves, forseta Venesúela, fagna honum fyrir utan kjörstað 
þar sem Chavez greiddi atkvæði sitt í þingkosningunum í gær. Talið er að stjórnarandstöðuflokkarnir nái sætum af sósíalistaflokki Che-
vez í kosningum. Kjörstöðum var lokað seint í gærkvöldi. Chavez vonast engu að síður til að halda tveimur, þriðja hluta þingsætanna. 
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Óhemjur og 
ólympískt ofát
„Við getum alveg verið stolt 
af ýmsu sem samfélag; það 
               má. En hættum að 
                 hampa óhemju-
                    ganginum.“
                             
                       í dag  13

Fylgi stjórnmálaflokkanna

35,6%

25,6%

23,2%

7,3%

5,6%

2,7%
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Lífrænt skiptir máli 
       fyrir barnið þitt

- Engin erfðabreytt innihaldsefni
- Ræktað án notkunar meindýraeiturs

Kíktu í heimsókn á www.hipp.is

Kitlar bragðlaukana

ALÞINGI Ólíklegt er að fleiri 
fyrrverandi ráðherrar skili 
af sér sérstakri greinar-
gerð um störf sín í aðdrag-
anda bankahrunsins eins og 
Ingibjörg Sólrún  Gísladótt-
ir, fyrrverandi utanríkisráð-
herra, gerði fyrir helgi. 

Þetta er mat Atla Gísla-
sonar, þingmanns VG og 
formanns þingmannanefnd-
ar sem fjallaði um Rannsókn-
arskýrslu Alþingis um bankahrunið. 
Þingmannanefndin leggur til að Ingi-
björg verði ákærð fyrir vanrækslu 
í starfi

Nefndin fór þess á leit í 
maí við þá sem sátu í ríkis-
stjórnum frá janúar 2007 og 
fram að hruni að þeir gerðu 
grein fyrir máli sínu. Allir 
brugðust við með greinar-
gerð um í júní. Svarbréf 
Ingibjargar Sólrúnar var 
styst, þrjá blaðsíður saman-
borið við tæpar 20 síður hjá 
hinum sem eiga yfir höfði 
sér að verða færðir fyrir 

Landsdóm. 
„Þetta voru mjög ítarlegar grein-

argerðir, nema þá helst frá Ingi-
björgu,“ segir Atli.  - jab 

Atli Gíslason býst ekki við að fyrrum ráðherrarnir Geir, Árni og Björgvin feti í fótspor Ingibjargar: 

Gerðu grein fyrir sínum þætti í júní

ÍSRAEL, AP  Benjamin Netanyahu, 
forsætisráðherra Ísraels, hefur 
hvatt íbúa landnemabyggðar gyð-

inga á Vestur-
bakkanum til 
að sýna still-
ingu þrátt 
fyrir að tíu 
mánaða bann 
við bygginga-
framkvæmd-
um á svæðinu 
sé að renna út. 
Framkvæmdir 
á svæðinu eru 

nú í undirbúningi en Netanyahu 
hefur lýst því yfir að bannið verði 
ekki framlengt. 
Palestínumenn hafa hótað því að 
hætta friðarviðræðum við Ísra-
ela, sem hófust fyrir skömmu, ef 
bannið verður ekki framlengt. 
Bandaríkjamenn hafa reynt að 
miðla málum og vonast til að 
samkomulag geti náðst bráðlega.
  -fb

Forsætisráðherra Ísraels:

Landnemar 
sýni stillingu

STJÓRNMÁL Ed Miliband, nýr for-
maður breska verkamanna-
flokksins, segir að flokkurinn 
muni ekki hallast til vinstri 
undir hans stjórn. 

Hann hafnar því einnig að 
hann verði undir hæl verkalýðs-
félaga í starfi sínu þrátt fyrir 
að hafa notið stuðnings þeirra í 
kosningunum.

„Ég er minn eigin herra,“ 
sagði Miliband í samtali við 
BBC. Hann segist vera í miðj-
unni í stjórnmálum og gefur 
lítið fyrir viðurnefnið „Rauði 
Ed“. Miliband sigraði bróður 
sinn David naumlega í kosning-
unum en David var lengi vel tal-
inn líklegastur til að hreppa for-
mannsembættið.  -fb    

Breski verkamannaflokkurinn:

Ed Miliband er 
sinn eigin herra

BENJAMIN 
NETANYAHU

BERLÍN, AP Að minnsta kosti tólf 
manns fórust og tugir slösuðust, 
þar af sjö alvarlega, þegar rúta 
með pólska ferðamenn um borð 
lenti í árekstri á þjóðvegi suð-
austur af Berlín. Í rútunni voru 
49 Pólverjar sem voru á heimleið 
eftir að hafa verið í fríi á Spáni. 
Talið er að rútan hafi ekið á bíl 
sem var að aka inn á þjóðveginn 
og í framhaldinu ók hún á vegrið. 
Ökumaður bílsins sem klessti á 
rútuna, sem er 37 ára, er á meðal 
þeirra slösuðu. Rannsókn er 
hafin á orsökum slyssins.  -fb

Alvarlegt rútuslys í Berlín:

Tólf pólskir 
ferðamenn dóu

ILLA FARIN Rútan var afar illa farin eftir 
slysið, sem átti sér stað á þjóðvegi við 
Berlín. MYND/AP

Umræður um tillögur þingmannanefndarinnar hefjast á Alþingi klukk-
an 10.30 í dag. Þar er bæði lagt til að fjórir fyrrverandi ráðherrar verði 
færðir fyrir Landsdóm vegna alvarlegrar vanrækslu í starfi og brota 
gegn lögum á ráðherraábyrgð. Ein tillagan felur í sér að Björgvin G. 
verði ekki ákærður. Líklegt er að kosið verði um málið í vikunni.  

Verði ákveðið að ákærða ráðherrana fyrrverandi tekur við ferli í 
samræmi við lög nr. 3 frá 1963 um Landsdóm. Í lögunum er meðal 
annars kveðið á um að dómsforseti gefi út stefnu á hendur ákærða 
og ákveði stefnufrest, sem aldrei skal vera skemmri en þrjár vikur. 
Dómsforseti ákveður eftir það í samráði við saksóknara og verjanda 
fyrsta þinghald Landsdóms. Það skal haldið í Reykjavík nema annað 
sé ákveðið.

Málið fyrir Alþingi í dag

ATLI GÍSLASON

SAMGÖNGUR Bolungarvíkur-
göng voru formlega opnuð við 
hátíðlega athöfn á laugardag. 
Ögmundur Jónasson, samgöngu- 
og sveitarstjórnarráðherra 
klippti á borðann, en honum til 
aðstoðar var Kristján Möller, 
fyrrum ráðherra málaflokksins.

Með tilkomu ganganna verður 
hægt að leggja af veginn um 
Óshlíð sem hefur tíðum reynst 
hættulegur yfirferðar, sérstak-
lega í slæmu veðri.

Göngin eru um fimm kílómetra 
löng. Framkvæmdir hófust sum-
arið 2008 og voru aðalverktakar 
ÍAV og Marti Contractors frá 
Sviss.  -þj

Bolungarvíkurgöng opnuð:

Samgöngubót 
með göngum

ORKUMÁL Umboðsmaður Alþing-
is setur spurningar við lögmæti 
nefndar um orku- og auðlinda-
mál sem fjallaði um kaup Magma 
Energy Sweden á hlut Geys-
is Green Energy í HS Orku. For-
svarsmenn Geysis Green kvörtuðu 
til umboðsmanns vegna inngripa 
ríkisstjórnar og yfirlýsinga henn-
ar í málinu. 

Nefndin var sett saman í sumar 
til að meta hvort kaupin stæðust 
íslensk lög sem og samninginn 
um Evrópska efnahagssvæðið. 
Umboðsmaður hefur nú sent erindi 
til forsætisráðherra og efnahags- 
og viðskiptaráðherra þar sem 
hann gerir margvíslegar athuga-
semdir við framgöngu stjórnvalda 
í málinu.

Í greinargerð rifjar umboðs-
maður upp meðferð nefndar um 
erlenda fjárfestingu, sem úrskurð-

aði tvisvar að kaup Magma á hlut-
um í HS Orku stæðust lög.

Spyr hann meðal annars hvaða 
lagagrundvöllur liggi á bak við 
stofnun orku- og auðlindanefnd-
arinnar þar sem viðskiptin hafi 
þegar fengið afgreiðslu af þar 
til bærum stjórnvöldum og ráð-
herra. Þá spyr hann einnig hvers 
vegna sú nefnd sé sett undir for-
sætisráðherra, en ekki efnahags- 
og viðskiptaráðherra, sem þó hafi 
forræði í málefnum erlendra fjár-
festinga.

Segja má að grundvallaratriðið 
í athugasemdum umboðsmanns sé 
hvort vandaðir stjórnsýsluhættir 
hafi verið í fyrirrúmi í afgreiðslu 
málsins, og tekur Alexander K. 
Guðmundsson, forstjóri Geysis 
Green, undir það.

„Ég held að við sem þegnar 
eigum að geta gengið út frá því að 

ef stjórnvöld afgreiða mál með ein-
hverjum hætti þá sé sú afgreiðsla 
endanleg. Það sé ekki dregið til 
baka nema það séu einhverjir 
verulegir hagsmunir í húfi fyrir 
ríkið.“

Alexander segir að tafirnar sem 
hafa orðið á málinu gætu vald-
ið Geysi Green töluverðu tjóni. 
Útilokar hann ekki að fyrirtækið 
muni leita réttar síns þegar mál-
inu lýkur loks.

„Aðgerðir ríkisstjórnarinnar 
gætu valdið okkur miklu tjóni og 
við þurfum að leita allra leiða til að 
koma í veg fyrir það. Ein af leiðun-
um sem við höfðum var að biðla til 
umboðsmanns um að hann kannaði 
lögmæti þessara inngripa.“

Umboðsmaður hefur gefið ráðu-
neytunum frest til 15. september 
til að svara fyrirspurnunum.

 thorgils@frettabladid.is

Spyr um lagagrund-
völl orkunefndar
Umboðsmaður Alþingis hefur sent stjórnvöldum fyrirspurnir um lagagrundvöll 
fyrir afskiptum af sölu HS Orku. Spyr einnig um lögmæti nefndar um orku- og 
auðlindamál. Forstjóri Geysis Green útilokar ekki að þeir muni leita réttar síns.

Í SVARTSENGI Umboðsmaður Alþingis hefur gert athugasemdir við aðkomu ríkisstjórnarinnar að sölunni á HS Orku. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SAMGÖNGUR Úrhelli var á suðaustanverðu landinu í 
gær með þeim afleiðingum að vatn flæddi á tveimur 
stöðum yfir þjóðveginn undir Eyjafjöllum, við Svað-
bælisá og Holtsá. Þá jókst svo vatnsmagn í Krossá 
og öðrum ám í Þórsmörk að í kringum 120 manns 
urðu þar innlyksa.

„Þetta er mjög sérstakt. Ég hef aðeins einu sinni 
séð svona áður;  vindur er hægur en úrhellisrign-
ing og áin hefur flætt yfir bakka sína,“ segir Klem-
enz Geir Klemenzson, skálavörður í Húsadal. Hann 
segir hafa verið vindasamt fyrr um daginn. Síðdeg-
is voru allir vegir úr Mörkinni voru ófærir og taldi 
Klemenz síðdegis í gær um 35 manns verða að sofa 
rigninguna af sér í Húsadal. Hann segir fólk hafa 
orðið rólegra þegar það gerði sér grein fyrir því að 
það var fast og komst ekki til vinnu. 

Klemenz taldi í kringum áttatíu manns innlyksa 
í Básum og Langadal vegna vatnavaxtanna. Mest 
var um fólk undir miðjum aldri, þó engin börn. „Það 
er útséð að enginn fer héðan fyrr en á morgun  [í 
dag],“ segir Klemenz. Miðað við veðurspár í gær má 
gera ráð fyrir að sjatnað geti í ánum síðdegis í dag. 

 - jab

MIKILL VATNSELGUR Í ÞÓRSMÖRK Ekki þótti öruggt að fara yfir 
óvenju vatnsmiklar ár í Þórsmörk í gær, að mati Klemenzar 
Geirs Klemenzsonar skálavarðar. FRÉTTABLAÐIÐ/KLEMENZ

Ár flæddu yfir bakka sína og þjóðveg í úrhellisrigningu á SA-landi:

120 manns fastir í Þórsmörk

Ingó, ertu búinn að vera með 
magakveisu síðan þú fórst að 
heiman?

„Við getum allavegana sagt að kjöt í 
karrý frá1944 sé orðið hálfþreytt og 
farið að gutla aðeins í maganum.“

Ingólfur Þórarinsson, tónlistarmaður, 
saknar eldamennsku móður sinnar 
eftir að hafa hleypt heimdraganum fyrir 
nokkru.



Sveigjanleg 
GSM áskrift með 
eitt mínútuverð 

óháð kerfi

F Y R I R T Æ K I

SKIPTU 

REIKNINGNUM  

milli fyrirtækis og 

starfsmanns

15,5 KR MÍNÚTANóháð kerfi

GSM Samband er sveigjanleg áskriftarleið sem sameinar 
hagsmuni fyrirtækja og starfsfólks. Fyrirtækið kaupir 
Grunnáskrift og bætir síðan við mismunandi pökkum, 
allt eftir þörfum hvers og eins, sem annaðhvort fyrirtækið 
eða starfsmenn greiða fyrir. Lægra mínútuverð og 
sveigjanlegar áskriftarleiðir geta lækkað símakostnað 
fyrirtækisins og starfsfólks.

GSM Samband fyrir fyrirtæki

Það er
800 4000 • siminn.is
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KÖNNUN Aðeins rétt 
ríflega helmingur 
þeirra 800 Íslend-
inga sem tóku þátt í 
nýlegri skoðanakönn-
un Fréttablaðsins 
tóku afstöðu þegar 
spurt var hvaða flokk 
viðkomandi myndi 
kjósa yrði efnt til 
alþingis- kosninga 
nú. 

Alls tóku 51,2 pró-
sent þátttakenda í 
könnuninni, sem gerð 
var fimmtudaginn 23. 
september, afstöðu 
til einhvers stjórn-
málaflokks. Tæplega 
helmingur þátttak-
enda, 48,8 prósent, 
sagðist ýmist ætla 
að skila auðu, sleppa 
því að kjósa, eða 
var óviss hvaða flokkur myndi fá 
atkvæði sitt ef kosið yrði nú.

„Þetta lága svarhlutfall sýnir að 
enn er umtalsverð óánægja með 
hefðbundnu flokkana, og jafn-
framt að það gæti verið jarðvegur 
fyrir annars konar framboð á borð 
við Besta flokkinn,“ segir Ólafur 
Þ. Harðarson, prófessor í stjórn-
málafræði við Háskóla Íslands.

Þegar aðeins er horft til þeirra 
sem afstöðu tóku til flokka er 
Hreyfingin það framboð sem 
bætir við sig mestu fylgi. Flokk-
urinn mælist nú með stuðning 
5,6 prósenta kjósenda, en mæld-
ist með 0,3 prósent í síðustu könn-
un Fréttablaðsins, sem gerð var 
18. mars síðastliðinn. Þetta fylgi 
myndi skila Hreyfingunni þrem-

ur þingsætum, sama 
fjölda og hún er með 
í dag.

Stuðningur við 
Vinstri græn eykst 
einnig milli kann-
ana. Flokkurinn 
mælist með stuðn-
ing 25,6 prósenta 
þeirra sem afstöðu 
tóku, en var með 
20,6 prósent í síð-
ustu könnun Frétta-
blaðsins. Flokkur-
inn fengi samkvæmt 
þessu sautján þing-
menn, en er nú með 
fimmtán.

Sjálfstæðisflokk-
urinn er sem fyrr 
stærsti flokkur-
inn. Af þeim sem 
afstöðu tóku sögð-
ust 35,6 prósent 

styðja flokkinn. Það er 4,7 pró-
sentustigum lægra hlutfall en í 
síðustu könnun. Flokkurinn fengi 
miðað við það 24 þingmenn, en er 
með sextán í dag.

Stuðningur við Samfylking-
una stendur í stað milli kannana, 
23,2 prósent sögðust myndu kjósa 
flokkinn í dag. Það myndi skila 
Samfylkingunni fimmtán þing-
mönnum, þeir eru tuttugu í dag.

S t u ð n i n g u r  v i ð 
Framsóknarflokkinn dalar veru-
lega. Flokkurinn fengi 7,3 prósent 
atkvæða yrði gengið til kosninga 
nú, en fékk 13,3 prósent í síðustu 
könnun. Flokkurinn fengi fjögur 
þingsæti miðað við þessa niður-
stöðu, en er með níu í dag.

Alls sögðust 2,7 prósent styðja 

Borgarahreyfinguna, og fengi 
flokkurinn engan þingmann miðað 
við þá niðurstöðu.

Hafa ber í huga að skekkju-
mörkin í könnuninni eru hærri en 
áður vegna þess hversu fáir tóku 
afstöðu til stjórnmálaflokkanna.

Hringt var í 800 manns fimmtu-
daginn 23. september. Þátttakend-
ur voru valdir með slembiúrtaki úr 
þjóðskrá. 

Svarendur skiptust jafnt eftir 

kyni, og hlutfallslega eftir búsetu 
og aldri.  Spurt var: Hvaða lista 
myndir þú kjósa ef gengið yrði til 
kosninga í dag? Ef ekki fékkst svar 
var spurt: Hvaða flokk er líkleg-
ast að þú myndir kjósa? Ef ekki 
fékkst svar var að lokum spurt: 
Er líklegra að þú myndir kjósa 
Sjálfstæðisflokkinn eða einhvern 
annan flokk? Alls tóku 51,2 pró-
sent afstöðu til spurningarinnar. 
 brjann@frettabladid.is

Enn umtalsverð óánægja 
með hefðbundna flokka
Niðurstöður könnunar benda til þess að jarðvegur sé fyrir ný framboð á landsvísu segir stjórnmálafræði-
prófessor. Stuðningur við Vinstri græn og Hreyfinguna eykst milli kannana. Færri styðja Sjálfstæðisflokk.

Þetta lága svarhlut-
fall sýnir að enn er 
umtalsverð óánægja 
með hefðbundnu 
flokkana, og jafn-
framt að það gæti 
verið jarðvegur fyrir 
annars konar fram-
boð á borð við Besta 
flokkinn

ÓLAFUR Þ. HARÐARSON 
PRÓFESSOR Í STJÓRNMÁLA-

FRÆÐI VIÐ HÁSKÓLA ÍSLANDS
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MILT VEÐUR      
Það eru mildir 
dagar framundan 
en heldur blautir, 
sérstaklega sunn-
an- og vestanlands, 
en norðan til verð-
ur líklega nokkuð 
bjart. Vindur verður 
fremur hægur í dag 
og á morgun en 
það blæs nokkuð 
hressilega seinni 
hluta morgundags-
ins. 

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

Ranglega var greint frá því í Frétta-
blaðinu um helgina að skattahópur 
fjármálaráðuneytis leggi til að fella 
niður undanþágu á virðisaukaskatti á 
áfengi og tóbak í fríhöfnum. Einungis 
er lagt til að undanþága frá vörugjöld-
um verði felld niður. 

LEIÐRÉTTING

Uppboð á eigum Lehman
Listaverk Lehman Brothers og undir-
fyrirtækis þess, Neuberger Berman, 
seldust fyrir 1,4 milljarða króna á 
uppboði hjá Sotheby´s í New York um 
helgina. Afraksturinn rennur í uppgjör 
þrotabús Lehman. Á miðvikudaginn 
verða svo evrópsk listaverk í eigu 
bankans boðin upp hjá Christie´s í 
Lundúnum.

BANDARÍKIN

SKJÁLFTAVIRKNI Jarðskjálfti sem 
mældist 3,7 á Richter varð við 
Hamarinn undir norðvestan-
verðum Vatnajökli upp úr klukk-
an hálf tólf á laugardagskvöld. 
Annar skjálfti hafði orðið á sama 
stað klukkan rúmlega níu sama 
kvöld. Sá skjálfti var 3,4 á Richt-
er. 

Tuttugu eftirskjálftar hafa 
fylgt skjálftunum en Hamar-
inn er megineldstöð suðvestur 
af Bárðarbungu. Enginn gosórói 
hefur þó mælst í kjölfarið sam-
kvæmt Veðurstofu Íslands.  - rat

Jarðskjálftar í Vatnajökli:

Enginn gosórói 
hefur mælst

BJÖRGUN Sigurður Daði Friðriksson 
í Björgunarsveitinni Kyndli frá 
Kirkjubæjarklaustri synti á laug-
ardagskvöld um 40 metra með línu 
yfir á eyri í miðjum Núpsvötum. 
Þar höfðu þrír menn strandað á bíl. 

Björgunarbátur 
var síðan dreg-
inn út á eyrina 
og mennirnir á 
land. 

Dimmt var 
þegar björgun-
arsveitin kom 
að um klukkan 
19 og úrhellis-
rigning.

„Bíllinn stóð 
mjög tæpt og hallaði. Mennirnir 
voru komnir út úr bílnum og 
stóðu einir á eyrinni sem var 
nánast komin í kaf. Þeir komust 
ekki að bílnum og höfðu beðið í 
tvo til þrjá tíma,“ segir Sigurður 
Daði. Hann fór út í strauminn, vel 
útbúinn og segist ekki hafa verið 
í hættu sjálfur. Sundið hafi tekið  
fljótt af. - rat

SIGURÐUR DAÐI 
FRIÐRIKSSON

Þremur mönnum bjargað:

Synti 40 metra 
með líflínu

SAMGÖNGUR Tvær ferðir voru farn-
ar í gærmorgun á áætlun milli 
Landeyjahafnar og Vestmanna-
eyja. Eftir það féllu allar ferðir 
niður vegna veðurs. 

Herjólf tók niðri í Landeyjahöfn 
í gærmorgun. Að sögn Guðmundar 
Nikulássonar, framkvæmdastjóra 
Eimskipa innanlands, var það lít-
ilsháttar og vegna hárrar ölduhæð-
ar en vonskuveður var í Landeyja-
höfn. Hann segir að dýpi hái ekki  
áætlun í dag, hún velti á veðri og 
ölduhæð. Reyna á að halda áætlun 
og í athugun að sigla til Þorláks-
hafnar reynist veður vont.

Fjöldi fólks var fastur í Eyjum 
í nótt og óvíst hvenær það kæm-
ist í land. Ásta Margrét Grétars-
dóttir, sem átti bókaða ferð klukk-
an 15 í gær, var ósátt við skipulag 
mála í Vestmannaeyjahöfn. „Mér 
finnst fyrir neðan allar hellur að 
farþegar sem eiga bókað í ferð-
ir sem falla niður, gangi ekki 
fyrir í næstu ferð sem farin er.“ 
Starfsmaður Landeyjahafnar sem 
Fréttablaðið náði tali af í gær-
kvöldi sagði ekki fullbókað í Herj-
ólf í dag. Verið væri að hringja í 
alla farþega gærdagsins og bjóða 
þeim nýja tíma.  - rat

Herjólfur mun sigla til Þorlákshafnar ef of illt verður í sjóinn við Landeyjahöfn:

Áætlun helst ef veður leyfir

ÁÆTLUN RASKAST Allar ferðir milli lands 
og Eyja seinni part dags í gær féllu niður 
vegna veðurs. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Sigmundur Halldórsson sigmundur@frettabladid.is 
ALLT  SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Henný Árnadóttir henny@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is  SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Bjarni Þór Sigurðsson bthor@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is  

RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is 

GENGIÐ 24.09.2010

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Samkvæmt könnunum Fréttablaðsins frá kosningum 2009 til 23. september 2010.
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Tími viðskiptavina okkar er dýrmætur. Samkvæmt 

mælingum í ágúst svaraði þjónustuver MP banka 

98% tölvupósta sem bárust fyrir kl. 16 samdægurs.

Svarar bankinn þinn 
tölvupósti samdægurs? 

Brynja Þorkelsdóttir
viðskiptastjóri Ármúla

Sendu okkur línu á thjonusta@mp.is og skiptu 
yfir í betri bankaþjónustu.
 

– eins og banki á að vera
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PAKISTAN „Ástandið hefur ekki batn-
að, heldur bara orðið verra,“ segir 
Alistair Grétarsson, upplýsinga-
fulltrúi UNICEF í Pakistan. Hann 
hefur starfað fyrir UNICEF á Ind-
landi en var nýlega fenginn til Pak-
istans til að leggja hönd á plóginn 
þar og hefur aðsetur í Islamabad.

„Ég er hér bara til að aðstoða, því 
það er svo margt að gera og margt 
um að vera út af flóðunum.“

Flóðin í Pakistan hófust í júlí-
mánuði í kjölfar óvenju mikilla 
monsúnrigninga, fyrst í norður-
hluta landsins og færðust smám 
saman suður eftir í áttina til sjávar. 
Talið er að þau hafi kostað meira 
en tvö þúsund manns lífið, eyðilagt 
meira en milljón heimili og raskað 
lífi meira en 20 milljón manns.

Alistair segir 
heildarfjöldann 
þ v í  o r ð i n n 
meiri en saman-
lagt af völdum 
flóðbylgjunnar 
miklu á Ind-
landshafi 2004, 
jarðskjálftans í 
Kasmír 2005 og 
jarðskálftans 
á Haítí á þessu 
ári. „Auðvitað 

hafa ekki næstum því eins margir 
dáið, en þetta hefur líka gerst allt 
öðru vísi. Einhver sagði að þetta 
væri eins og nokkrar tsunami-flóð-
bylgjur í röð. 

Þetta gerist allt mjög hægt og 
það er misjafnt eftir landshlutum 
hvernig ástandið er hverju sinni. Í 
norðurhlutanum er fólk byrjað að 
fara aftur heim, en þar bíður mikið 
uppbyggingarstarf. 

Fólk er að flytja þangað heim 

með ekki neitt, ekki hús, engan mat, 
enga heilsugæslu og enga skóla. 

Í suðrinu er flóðavatnið hins 
vegar víða enn gríðarlega mikið. 
„Það hefur ennþá verið að flæða 
yfir ný svæði suður í Sind-héraði, 
þannig að þó þetta hafi verið mest 
í fréttum fyrir fimm, sex vikum þá 
hefur þetta bara orðið verra.“

Vandamálin sem bíða eru óþrjót-
andi, en eitt af þeim stærri eru 
hreinlætismálin. „Svo við tölum 
bara hreint út þá er mikið af fólki 
sem er bara að létta á sér úti á víða-
vangi. Og það er vatn að flæða út 
um allt og mjög alvarlegir sjúkdóm-
ar geta ferðast mjög hratt við þær 
aðstæður.“

Mikið verk er einnig að koma 
hreinu vatni til allra, en þetta starf 
hefur samt gengið mjög vel. Hættan 
þar er ofþornun og það getur gerst 
mjög hratt. En eitt af því sem hefur 
gengið ótrúlega vel hjá UNICEF er 
að koma vatni til fólks. „Þó ekki 

hafi verið hægt að ná til allra, þá 
erum við hjá UNICEF þó á hverj-
um einasta degi að ná til 2,5 millj-
óna manna með hreint vatn. Samt 
eru einhverjar milljónir sem ekki 
hafa fengið vatn. Vandinn er bara 
sá að þetta er svo gríðarlega stórt 
svæði og það þarf alveg gífurlega 
mikið af innviðum að vera í lagi, og 
það þarf gríðarlega mikið af bílum 
og vatnstönkum og fólki til að koma 
vatninu til allra.“

Í norðrinu veitir UNICEF einn-
ig mikilvæga aðstoð. Athygli sam-
takanna beinist einkum að börnun-
um, sem eru viðkvæmari en aðrir 
fyrir raski af þessu tagi. „Við reyn-
um að koma börnunum í skóla og 
skapa stöðugleika í lífi þeirra, til 
dæmis með því að búa til barnvæn 
svæði í flóttamannabúðunum þar 
sem þau geta leikið sér og koma 
upp skólum, því víða hafa skólahús 
verið notuð til þess að hýsa fólk til 
bráðabirgða.“ gudsteinn@frettabladid.is

ALISTAIR 
GRÉTARSSON

ÁHUGASAMIR NEMENDUR Í flóttamannabúðum vantar víða bæði leiksvæði fyrir 
börnin og aðstöðu til skólahalds.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Ástandið hefur bara 
versnað og versnað
Þó flóðin í Pakistan hafi ekki verið mikið í fréttum síðustu vikurnar er ástand-
ið þar sums staðar enn að versna, þó fólk í norðurhluta landsins sé byrjað að 
tínast heim aftur, allslaust. Alistair Grétarsson starfar hjá UNICEF í Pakistan.

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari 
hefur ákært rúmlega þrítugan 
karlmann fyrir að hóta tollverði 
í Leifsstöð lífláti og hrinda síðan 
hópferðabílstjóra.

Maðurinn hótaði tollverðinum 
í komusal flugstöðvarinnar. Um 
leið og hann hótaði honum lífláti 
sveiflaði hann poka með gler-
flöskum í átt að honum.

Þá er maðurinn ákærður fyrir 
líkamsárás. Hann hrinti hóp-
ferðabílstjóra sem stóð á bifreiða-
plani við flugstöðina þannig að 
hann féll í götuna og hlaut mar á 
hægri olnboga. Bílstjórinn kref-
ur árásarmanninn um 300 þúsund 
krónur í skaðabætur.  - jss

Ákærður fyrir líkamsárás:

Einum hótað 
og öðrum hrint

MENNTUN Aldrei fyrr hafa jafn 
margir sótt um frístundaheim-
ilisvist fyrir grunnskólabörn 
hjá Íþrótta- og tómstundasviði 
Reykjavíkur (ÍTR). Í lok sept-
ember voru tæplega 3.200 börn 
skráð miðað við 2.850 á sama 
tíma í fyrra.

Fram kemur í tilkynningu frá 
ÍTR að ötullega hafi verið unnið 
að því að tryggja börnunum vist-
un og séu nú aðeins tíu börn á 
biðlista. Sótt var um vistun barn-
anna eftir að skóli hófst.  - jab

Metaðsókn á frístundaheimili:

Aðeins tíu börn 
á biðlistum 

BÖRN AÐ LEIK Aðgerðir til að tryggja sem 
flestum börnum vist á frístundaheimilum 
hafa skilað árangri. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ORKUMÁL Dr. Farooq Abdullah, 
orkumálaráðherra Indlands, er 
í þriggja daga opinberri heim-
sókn hér á landi 
í boði Katrínar 
Júlíusdóttur 
iðnaðarráð-
herra. 

Ráðherrarn-
ir funda í dag 
um aukið sam-
starf landanna 
á sviðið endur-
nýtanlegrar 
orku. Þá mun 
Dr. Farooq 
Abdullah sitja vinnufundi iðnað-
armálaráðherra með orkumála-
stjóra og fulltrúum íslenskra 
orkufyrirtækja og verfræðistofa 
á sviði jarðhitarannsókna og 
vinnslu. 

Í heimsókninni verður Hellis-
heiðarvirkjun, Garðyrkjuskóli 
ríkisins og Bláa lónið meðal ann-
ars skoðað. - rat

KATRÍN 
JÚLÍUSDÓTTIR

Orkumálaráðherra í heimsókn:

Ræða endur-
nýjanlega orku

NOREGUR Tveggja danskra kafara 
sem ætluðu að skoða skipsflak á 
botni Korviksfjarðar við Kristi-
ansand í Noregi er saknað. 

Umfangsmikil leit að köfurnun-
um stóð yfir á sunnudag en hún 
bar engan árangur, að því er kom 
fram í Jyllands-Posten.

 Karl og kona köfuðu að skips-
flakinu ásamt leiðbeinanda og 
einni manneskju til viðbótar. Það 
var leiðbeinandinn sem lét lög-
regluna vita eftir að karlinn og 
konan, sem voru reyndir kafarar, 
skiluðu sér ekki til baka. Tveir 
danskir kafarar hafa látist við 
þetta sama skipsflak en um er að 
ræða þýska farþegaskipið Seattle 
sem sökk í síðari heimsstyrjöld-
inni.  -fb

Slys við gamalt skipsflak: 

Tveggja kafara 
saknað í Noregi

TUNGUMÁL Rösklega 250 milljónir 
króna hafa safnast í átaki Stofn-
unar Vigdísar Finnbogadóttur til 
byggingar alþjóðlegrar tungu-
málamiðstöðvar. Þetta var kunn-
gert í gær í Listasafni Sigurjóns 
Ólafssonar á Evrópska tungu-
máladeginum. 

Vigdísi Finnbogadóttur var 
afhent bók með textum 27 rit-
höfunda, skrifuðum sérstaklega 
henni til heiðurs. Þá voru stofnuð 
hollvinasamtökin Vinir Vigdísar-
stofnunar til stuðnings byggingu 
tungumálamiðstöðvarinnar.  - rat

Stofnun Vigdísar með átak:

Alþjóðleg mið-
stöð máls

TRÚMÁL Salmann Tamimi, formað-
ur Félags múslima á Íslandi, segir 
andstöðu við byggingu mosku í 
Reykjavík ekki koma sér á óvart. 
Samkvæmt könnun Fréttablaðs-
ins eru tæp 42 prósent lands-
manna andvíg byggingunni. Tæp 
37 prósent sögðust styðja byggingu 
mosku. 

Salmann segir í viðtali við 
Fréttablaðið að tölurnar komi 
honum ekki á óvart. „Það er enn 
mikil vanþekking á því, hér á 
landi, hvað felst í því að vera mús-
limi. En þetta er líka okkar land 
og okkar borg og ég vil bara hvetja 

fólk til að styðja okkur í að búa til 
þessa menningarmiðstöð og koma 
okkur í fremstu röð hvað varðar 
jafnrétti og fallegt samfélag.“

Milli 1.000 og 1.500 múslimar 
eru á Íslandi. Félag múslima sótti 
fyrst um lóð undir mosku fyrir tíu 
árum en málið er enn óklárað.

Salmann segist hafa fundið með-
byr með málstað Félags múslima 
undanfarið og tilkoma moskunn-
ar muni eyða fáfræði og fordóm-
um. „Þetta verður merki um það 
hvað okkar samfélag er fjölbreytt, 
að mannréttindi séu virt og ein lög 
gildi um alla.“  - þj

Formaður félags múslima á Íslandi hefur ekki áhyggjur af andstöðu við mosku:

Telur moskuna eyða fordómum

SALMANN TAMIMI Salmann segist ekki 
kippa sér upp við andstöðu við mosku-
byggingu í Reykjavík.

Ætlar þú að sjá myndir á RIFF?
Já 11%
Nei 89%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlar þú að taka slátur?

Segðu skoðun þína á Visir.is.

KJÖRKASSINN



Vörður óskar Breiðabliki til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn í efstu deild karla í knattspyrnu. 
Við erum stoltir stuðningsmenn!

Ánægja er nauðsynleg til að ná árangri. Við setjum okkur skýr markmið og þegar við náum þeim er 
tími til að gleðjast. En ánægjan er ekki aðeins afleiðing heldur er ánægjan ástæðan fyrir árangri. 

Ánægðustu viðskiptavinir tryggingafélaga eru hjá Verði. Núna eru ánægðustu stuðningsmenn 
knattspyrnuliða hjá Breiðabliki. Við erum í sama liði.

 Áfram Breiðablik.

Hringdu í 514 1000 eða farðu inn á 
vörður.is til að ganga í lið með okkur.

Ánægðasta liðið í íslenska boltanum!
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Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 90 stöðum 
um land allt. Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing

EFNAHAGSMÁL Fimm til tíu ár tekur 
að endurbyggja íslenska myntsvæð-
ið að mati sérfræðinga greiningar-
deildar Arion banka. Sérfræðingar 
bankans kynntu „Efnahagshorfur 
að hausti“ á fundi á föstudag.

Eigi að takast að endurbyggja 
myntsvæðið segir Ásgeir Jónsson, 
forstöðumaður greiningardeildar-
innar, að raungengi þurfi að vera 
lágt og afgangur á viðskiptum við 
útlönd. Þá þurfi ríkisfjárlög að 
skila afgangi og einkaneysla að 
vera lítil. Um leið sé nauðsynlegt að 
fá aftur aðgang að erlendum fjár-
málamörkuðum og laða að erlend-
ar fjárfestingar. „Staðreyndin er að 
hér á landi hefur aldrei verið ráð-
ist í neinar stærri framkvæmdir án 
þess að til kæmi erlent fjármagn,“ 
segir hann.

Um leið bendir Ásgeir á að inn-
ganga í Evrópusambandið og upp-
taka evru myndi gera ferlið allt 
auðveldara og kostnaðarminna. 

Þrátt fyrir allt þá segir Ásgeir 
stöðu Íslands samt að sumu leyti 
betri en annarra landa í Evrópu því 
við vitum hvar við stöndum. „Það 
er búið að skrifa niður eignir bank-
anna og endurfjármagna þá,“ segir 
hann og kveður að lán hafi verið í 

óláni að hve miklu leyti þeir voru 
fjármagnaðir í útlöndum. „Það er 
búið að klippa af stóran hluta af 
erlendum skuldum landsins.“

Ásgeir bendir á að hér hafi pen-
ingamagn í umferð fjórfaldast frá 
árinu 2003. Til þess að koma þessu 
fjármagni í vinnu verði að byggja 
upp virkan eignamarkað. Bank-
arnir verði því að skrá fyrirtæki 
í þeirra eigu í Kauphöllina. Þar sé 
líka réttur vettvangur fyrirtækja 
til að sækja sér rekstrarfé.

Í hagspá bankans kemur fram 
að efnahagsbati verði veikur, enda 
fyrirséð að hagvöxtur verði undir 
langtímahagvexti út spátímabilið 
sem nær til ársins 2013. Þannig kom 
fram í máli Ásdísar Kristjánsdótt-
ur, hagfræðings greiningardeildar, 
að tafir á orkuframkvæmdum hafi 
þegar sett strik í reikninginn. Spá 
bankans gerir ráð fyrir Búðarháls-
virkjun, en ekki öðrum orkutengd-
um verkefnum. - óká

KYNNTU HORFUR Ásdís Kristjánsdóttir og 
Þórhallur Ásbjörnsson hagfræðingar ásamt 
Ásgeiri Jónssyni, forstöðumanni grein-
ingardeildar Arion banka. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ísland sumu leyti sagt vera í betri stöðu en önnur lönd í Evrópu:

Staðan er ljós og val um leiðir

Hádegisfundur Evrópuvaktar Samfylkingarinnar 
á Kaffi Sólon á morgun, 28. september kl. 12-13

Frummælendur
Anna Margrét Guðjónsdóttir, alþingismaður og 
Haraldur Benediktsson, formaður Bændasamtaka Íslands.

Allir velkomnir

Samfylkingin xs.is

Landsbyggðin 
lifir í Evrópu

Holl mjólk
hraustir krakkar

Mjólk er
góð!

Á alþjóðlega skólamjólkurdeginum, 29. september, býður Mjólkursamsalan 
öllum 70.000 grunn- og leikskólabörnum landsins upp á mjólk í skólunum. 
Með deginum vill íslenskur mjólkuriðnaður vekja athygli barna, foreldra og 
starfsfólks skólanna á mikilvægi mjólkur í fæði barnanna.

Ómissandi

Hrein íslensk náttúruafurð

ms.is
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Lægra
verð 
í Lyfju

www.lyfja.is
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Flux flúormunnskol
– fyrir alla fjölskylduna

Flux fluormunnskol 500 ml 

Verð: 1.209 kr. Verð nú: 967 kr.
Flux junior munnskol fyrir börn 250 ml

Verð: 829 kr. Verð: 663 kr.

20%
afsláttur*

*gildir til 15 okt.

Hreyfill kallar...

Ópusallt er hannað fyrir íslenskt viðskiptaumhverfi og er allt í senn:  
stjórntæki, upplýsingakerfi og bókhaldskerfi.

„Fjárhagsbókhaldið í Ópusallt er það 
sem hreif okkur. Bókhaldið okkar er 

flókið, en Ópusallt ræður vel við það.“

Eva Guðmundsdóttir, 
skrifstofustjóri

Hreyfils

Viðskiptalausn frá HugAx

Guðríðarstíg 2–4
113 Reykjavík

Sími 545 1000
www.hugurax.is

SAMGÖNGUR „Fatlaðir foreldrar 
komust ekki að dagheimilum og 
leikskólum vegna þess að það var 
búið að loka fyrir bílastæðin,“ 
segir Guðmundur Magnússon, for-
maður Öryrkjabandalags Íslands 
(ÖBÍ). „Við fengum töluvert mikið 
af kvörtunum.“ 

Bíllaus dagur var í Reykjavík 
síðastliðinn miðvikudag. Af því til-
efni sendi Reykjavíkurborg bréf til 
leikskóla um þá hugmynd að girða 
af bílastæði við skólana eða hluta 
þeirra. Reykjavíkurborg stæði að 
framkvæmdunum en ákvörðun um 
þátttöku væri hjá stjórnendum leik-

skólanna. Fjórir leikskólar af 79 tóku 
þátt í átakinu. Þar af voru þrír sem 
girtu bílastæðin alveg af. 

„Það er fyrst og fremst vanhugs-
að og klaufalegt hjá borginni að átta 
sig ekki á því að það eru ekki allir 
sem geta sleppt bílnum,“ segir Guð-
mundur. 

Eygerður Margrétardóttir, hjá 
umhverfis- og samgöngusviði borg-
arinnar, segir staðið að átakinu í 
nánu samstarfi við leikskólana og 
það hafi ekki átt að skerða þjónustu 
við fatlaða. „Þetta er ekki stór hópur. 
Ég treysti því að leikskólastjórar 
taki tillit til þess fólks sem býr við 

þetta ástand,“ segir hún og kveð-
ur borgina mestanpart hafa fengið 
jákvæð viðbrögð við átakinu.  - sv

VIÐ SÆBORG Bílastæðum var ekki lokað 
alveg við leikskólann Sæborg, en pláss 
fyrir reiðhjól afmarkað. MYND/SÆBORG

Öryrkjabandalag Íslands fékk kvartanir vegna bíllausa dagsins í Reykjavík:

Vanhugsað að loka bílastæðunum
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IBTGCAI130B 

TOPP-, BITA- OG 
FASTLYKLASETT, 130 STK. 
1/4”, 3/8”, 1/2”  |  Stærðir 4 - 32mm  |  5/32” - 7/8”
Fastir lyklar 8 - 22mm  |  Millimetra og tommutoppar  |  E-toppar og margt fl.

IBTGCAJ0001 

VERKFÆRAVAGN 
Á HJÓLUM, 
227 STK.  
1/4” topplyklasett 
1/2” topplyklasett 
Fastir lyklar, sexkantar og járnsög. 
Djúpir toppar, tangir, skrúfjárn o.fl

IBTGCAI2802 

½” TOPPLYKLASETT, 28 STK. 
Sterk plasttaska  |  Stærðir  8 - 32mm

9.900 m/vsk

 Fullt verð 21.900

9

IBTGCAI9402 

1/4” OG 1/2” TOPPLYKLASETT, 94 STK. 
Sterk plasttaska  |  Stærðir 4 - 32mm

16.900 m/vsk

 Fullt verð 27.900

1624.900 m/vsk

 Fullt verð 44.900

24

IBTTCAD0101 

BORÐ MEÐ SKÚFFU Á HJÓLUM 
Lipurt og sterkt borð

169.900 m/vsk

 Fullt verð 239.900

16

34.900 m/vsk

 Fullt verð 49.900

34
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FJÁRMÁLARÁÐGJÖF   |  landsbankinn.is  |  410 4000

Landsbankinn kynnir röð fjármálanámskeiða fyrir almenning undir yfirskriftinni 
Fimmtudagskvöld eru fjármálakvöld. Markmið þeirra er að auðvelda fólki að 
öðlast betri yfirsýn yfir fjármálin. Á næstu fjármálakvöldum verður námskeið 
um réttindi lífeyrisþega.
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Næstu námskeið

30. september kl. 20 
Útibúið í Keflavík, Hafnargötu 57

7. október kl. 20
Félagsmiðstöðin Hlymsdalir
Miðvangi 6, Egilsstöðum

14. október kl. 20
Útibúið á Laugavegi 77

21. október kl. 20
Útibúið á Akranesi, Þjóðbraut 1

Skráning og nánari upplýsingar 
á landsbankinn.is og í 
síma 410 4000. 

Allir velkomnir. 

Námskeið um 
réttindi lífeyrisþega

landsbankinn.is/fjarhagur 
Blogg og hljóðpistlar um fjármál.
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EKKERT 
VENJULEGT 
SJÓNVARP

ÞETTA ER 
VÍÐIR
ÞJÓNUSTUFULLTRÚI Á 
LUXURY TRAVEL, SONUR 
REYNIS OG BRÓÐIR BARKAR

HEFST Á 
FIMMTUDAGINN

Veldu áskrift á skjareinn.is 

LÖGREGLUMÁL Þriggja daga réttar-
höldum yfir Michael Craig Sund-
et, 29 ára Norðmanni, lauk á föstu-
dag. Sundet var handsamaður eftir 
að íslensk kona kærði hann í vor 
fyrir að hafa svikið út úr sér fé. 
Eftir handtökuna kom í ljós að að 
svik hans voru umfangsmeiri en í 
fyrstu var talið.

Samkvæmt ákæru hafði Sund-
et svikið út úr þrjátíu einstakling-
um og fyrirtækjum 700 þúsund 
norskar krónur, eða sem sam-
svarar tæpum fjórtán milljónum 
íslenskra króna. Sundet játaði sök 
í  27 af 42 ákæruliðum.

Konan, sem ekki vill láta nafns 
síns getið, kynntist Sundet í Nor-
egi þar sem hún var í fimm daga 
heimsókn. Þau náðu vel saman og 
ákvað hann að heimsækja hana til 
Íslands í kjölfarið þar sem hann 
dvaldi í tæpar þrjár vikur.

„Hann sagði að fjölskylda hans 
væri vel stæð og mamma sín hefði 
unnið í lottói í Noregi. Þegar mig 
fór að gruna að ekki væri allt með 
feldu prófaði ég að senda mömmu 
hans póst, vegna þess að plön-
in voru þau að ég ætlaði að flytja 
út. Hún svaraði um hæl og sagðist 
hlakka til að hitta mig. Ég átta mig 
núna á því  að hún var með honum 
í þessu öllu saman,“ segir konan. 
„Hann kom rosalega vel fyrir. Var   
sjarmerandi og sannfærandi. Ég 

efaðist aldrei um neitt sem hann 
sagði mér.“

Konan bar vitni fyrir réttin-
um í Noregi símleiðis á fimmtu-
dag. Sundet er ekki búinn að játa 
á sig brotin gegn henni, né tveimur 
norskum konum sem hafa svipaða 
sögu að segja. Norskir fjölmiðlar 
kalla Sundet Kvennasvindlarann.

„Þeir sögðu mér að þegar hann 
var spurður af lögreglunni af 
hverju hann geri þetta alltaf aftur 
og aftur, þá hafi hann svarað að 
það væri svo erfitt að hætta vegna 
þess að það sé of auðvelt að blekkja 
konur.“ 

Sundet fór af landi brott með 
350 þúsund krónur sem hann fékk 
að láni hjá konunni. „Ég geri mér 
grein fyrir því að ég fæ þetta mjög 
líklega aldrei bætt. En ef þetta 
varð til þess að sporna við frek-
ari glæpum, þá er það þess virði,“ 
segir hún. 

Amund Sand saksóknari segir 
málið umfangsmikið. 

„Brotin ná tíu ár aftur í tímann, 
en fyrir barðinu á manninum urðu 
bæði konur, karlar og fyrirtæki,“ 
segir Sand. „Sundet átti ekki fast-
an samastað og hélst ekki í vinnu 
sökum áfengis- og fíkniefnavanda. 
Hann gisti bara hjá þeim konum 
sem honum hentaði hverju sinni.“ 

Sand krefst þess  að Sundet verði 
dæmdur til  sjö til tíu ára fangelsis-
vistar. sunna@frettabladid.is

Efaðist aldrei um 
orð svikahrappsins
Réttarhöldum yfir norska fjársvikaranum Michael Craig Sundet lauk á föstu-
dag. Hann er ákærður fyrir 42 mál, þar á meðal að svíkja íslenska konu. Fæ 
þetta sennilega aldrei til baka, segir konan. Saksóknari krefst 10 ára fangelsis. 

MICHAEL CRAIG SUNDET Maðurinn 
hefur svikið peninga út úr þremur 
konum, þar af einni íslenskri,  sem allar 
hafa svipaðar sögur að segja. 

Brotin ná tíu ár aftur í 
tímann, en fyrir barð-

inu á manninum urðu bæði 
konur, karlar og fyrirtæki.

AMUND SAND 
SAKSÓKNARI



www.ellingsen.is

Reykjavík
Fiskislóð 1  Sími 580 8500 

Opið mánudag–föstudag 10–18 

Laugardag 10–16

Akureyri
Tryggvabraut 1–3  Sími 460 3630 

Opið mánudag–föstudag 10–18 

Laugardag 10–16

Verð 37.990 kr. Áður 44.990 Verð frá 1.250 kr. Áður 1.850

ALLT FYRIR 
SKOTVEIÐINA!

Mikið úrval skotvopna og fylgihluta 
af ýmsu tagi. Gæðamerki frá heims-
þekktum framleiðendum. Komdu við 
í Ellingsen áður en haldið er til veiða.

TILBOÐ
á völdum vörum

SKOTVEIÐI
DAGAR

12ga hálfsjálvirk með skiptanlegum þrengingum. Gasskipt byssa sem gefur 
mýkra bakslag en bakslagsskiptar byssur. Traust og góð byssa.

Remington Sportsman 11-87

Verð 134.900 kr. Áður 169.900

Léttur og nákvæmur boltalásriffill með 5 skota skotgeymi og fallegu harðviðarskefti. 
Framleiddur í TOZ verksmiðjunum í Rússlandi. Góður kostur fyrir byrjendur og lengra komna.

WINCHESTER WILDCAT cal. 22

Verð 49.900 kr. Áður 64.900

Avery Powerhunter-felubyrgi
Létt og meðfærilegt, fellur saman í 

meðfærilegan „bakpoka“.

Remington
12GA Heavy magnum 2, 50 g, 10 stk.

12GA Heavy magnum 4, 50 g, 10 stk.

Verð 3.995 kr. Áður 4.890

Allen skotbelti Max 4
Vandað skotveiðibelti í felulitum 

sem tekur 20 skot.
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Neytenda-
mál

Jóhannes 
Gunnarsson
formaður 
neytenda-
samtakanna

HALLDÓR

Óskar eftir hressum 
söngfélögum í allar raddir.

Sópran, Alt, Bassa og Tenó. Í amstri lífsins er svo gott að 
gleyma sér og vera glaður vinhópi í HRE. 

Markmið kórsins er að skemmta sér og öðrum með söng og 
gleði ásamt ferðalögum innanland sem utanlands.

Stjórnandi Kórsins er Magnús Kjartansson hljómlistamaður.

Komið í kaffisopa og spjall í Lágafellsskóla í Mosfellsbæ 
miðvikudaginn 29. september nk. kl: 20.00.   
Upplýsingar í síma 862 1600 Hjördís og 898 9998 Ásgeir

Vel sofinn
Þegar síðasta vika var við að að líða 
undir lok hafði helsta framlag íslensku 
sendinefndarinnar á leiðtogafundi 
Sameinuðu þjóðanna í New York verið 
að kæta þýska fjölmiðla með því að 
nenna ekki að hlusta á boðskap 
harðstjórans Roberts Mugabe og 
sofa þess í stað úr sér flugþreyt-
una. Það breyttist hins vegar á 
föstudagskvöld. Þá hristi utan-
ríkisráðherra af sér slenið og 
hélt ræðu. Og svo virðist 
sem blundurinn hafi gert 
Össuri gott því hann var 
sannarlega glaðvakandi 
þegar hann tók sig til og 
las þungbrýndur yfir hausa-

mótunum á írönskum og ísraelskum 
fundargestum og tyfti þá fyrir krónísk 
mannréttindabrot og yfirgang.

Glaður mannréttindaráðherra
Þótt ræða Össurar hafi vafalítið fallið 
grýttan jarðveg í Mið-Austurlöndum 
tókst honum hið minnsta að 
gleðja kollega sinn í stjórn, 
Ögmund Jónasson mannrétt-
indaráðherra. Ögmundur blogg-
ar um ræðuna og eys vin sinn 
lofi – aðra eins ræðu hefur hann 

hreinlega aldrei heyrt flutta. 
Að minnsta kosti ekki af 
íslenskum ráðherra á 

allsherjarþingi Sam-
einuðu þjóðanna.

Hin ræðan
Ögmundur var hins vegar ekki jafnhrif-
inn af annarri merkri ræðu sem einnig 
var flutt af stórkanónu úr Samfylking-
unni fyrir skemmstu – og fjallaði raun-
ar einnig um mannréttindabrot. Sú 
rann upp úr Jóhönnu Sigurðardóttur á 
Alþingi og snerti ekki á limlestingum 

og loftárásum heldur því hvort rétt 
væri að láta gamla kollega hennar úr 

ríkisstjórn axla ábyrgð á hruni heils 
efnahagskerfis fyrir dómi. Í 
viðtali við Fréttablaðið um 
helgina sagði Ögmundur 
að forsætisráðherra ætti að 
tala varlega, hafandi verið í 
innsta hring í téðu hruni.

 stigur@frettabladid.isN
iðurstaða skoðanakönnunar, sem Fréttablaðið gerði 
í síðustu viku, sýnir að fleiri eru andvígir því en 
hlynntir að múslimar fái að reisa mosku í Reykjavík. 
Meðal svarenda eru yfir 28 prósent mjög andvíg því 
að moskan rísi. Þetta kemur á óvart í ríki, þar sem 

trúfrelsi hefur verið stjórnarskrárbundið í meira en 130 ár og íbú-
arnir gefa sig gjarnan út fyrir að vera víðsýnir og umburðarlynd-
ir. Um 600 manns eru nú skráðir í trúfélög múslima á Íslandi og 
margir hafa þeir búið lengi í landinu. Þeir hafa að sjálfsögðu sama 
rétt og allir aðrir til að iðka trú sína og reisa sér guðshús.

Könnunin svarar því ekki hvers vegna fólk er andvígt því að 
múslimar reisi mosku. Kannski hafa deilur í Bandaríkjunum 
um áformaða mosku á Manhattan einhver áhrif. Þar hafa menn 
fært fram þau rök að moskan verði of nálægt staðnum, þar sem 

hryðjuverkamenn myrtu þús-
undir manna í nafni islam 11. 
september 2001. Í Reykjavík 
á ekkert slíkt við. Vestra hafa 
margir, þeirra á meðal Obama 
forseti, bent á að þar í landi ríki 
trúfrelsi og andstaðan við mosk-
una sé til marks um að marga 
Bandaríkjamenn vanti sjálfa það 

umburðarlyndi, sem þeir segja öfgamenn í hópi múslima skorta.
Upp á síðkastið hefur verið sagt frá tilvikum, þar sem örlað hefur 

á útlendingahatri á Íslandi. Í þann flokk falla furðuleg ummæli 
forsvarsmanna að minnsta kosti tveggja kristinna trúfélaga, sem 
tóku það óstinnt upp þegar Sláturfélag Suðurlands tók upp svokall-
aða halal-slátrun til að reyna að auka markaðsmöguleika íslenzka 
lambakjötsins í löndum múslima. Hvenær hefur það skipt kristna 
menn á Íslandi nokkru einasta máli hvernig sauðfé er slátrað, svo 
fremi að mannúðlegar aðferðir séu notaðar?

Getur verið að í kjölfar hrunsins vilji sumir landsmenn draga sig 
inn í skel hins þekkta, örugga og þjóðlega og hafna því sem þeim 
finnst útlent og framandi? Þótt íslenzkt efnahagslíf hafi farið flatt 
á alþjóðlegum viðskiptum er alþjóðavæðingin og þar með talin 
blöndun menningarheima og trúarbragða ekki á undanhaldi og 
enginn græðir neitt á að loka augunum fyrir þeirri þróun. Ekkert 
hefur gerzt sem leysir okkur undan þeirri skyldu að koma fram 
við meðbræður okkar af virðingu og umburðarlyndi. 

Af þeim 42 prósentum, sem í könnun Fréttablaðsins sögðust 
vera á móti mosku í Reykjavík, er væntanlega drjúgur hluti krist-
ið þjóðkirkjufólk. Það mætti gjarnan taka mark á orðum Karls 
Sigurbjörnssonar biskups, sem skrifaði í grein hér í blaðinu fyrr í 
mánuðinum: „Við eigum að láta það heyrast hátt og skýrt að kyn-
þáttahatur, tortryggni gagnvart útlendingum, já og fordómar gegn 
trúarbrögðum verði ekki liðið á Íslandi.“

Borgaryfirvöld í Reykjavík hafa verið alltof lengi að mæta 
óskum múslima um lóð fyrir mosku. Í byrjun mánaðarins upp-
lýsti skipulagsstjórinn í Reykjavík hér í blaðinu að nú hlyti málið 
að leysast á næstu vikum. Það er ástæða til að borgarstjórnin fylgi 
þessu máli nú fast eftir, í nafni trúfrelsis og umburðarlyndis. 

Andstaðan við mosku í Reykjavík kemur á óvart.

Í skel hins þekkta 
og þjóðlega?

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Háir tollar eru lagðir á flestar innflutt-
ar landbúnaðarvörur og er það hluti 

af verndarstefnu íslenskra stjórnvalda. 
Þessi stefna skerðir valfrelsi neytenda og 
ekki verður séð að rök eins og matvælaör-
yggi réttlæti á nokkurn hátt himinháa tolla 
á vörum eins og ostum, m.a. ostategundum 
sem eru ekki framleiddar hér á landi.

Innfluttir ostar bera háa tolla, eða 30%, 
auk þess sem lagt er 430 til 500 kr. gjald 
á hvert kíló. Það þarf því ekki að koma á 
óvart að úrvalið af þeim er afar lítið. Sam-
kvæmt tvíhliða samningi við Evrópusam-
bandið er heimilt að flytja inn allt að 100 
tonn af ostum frá löndum sambandsins án 
tolla. Þessi kvóti er hins vegar boðinn út og 
því bætist útboðskostnaður við innkaups-
verðið. Neytendasamtökin hafa gagnrýnt 
þessa leið og lagt til að kvótanum verði 
úthlutað samkvæmt hlutkesti. Samkvæmt 
samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinn-
ar skal hvert aðildarland heimila innflutn-
ing á 3-5% af innanlandsneyslu, í þeim til-
gangi að tryggja ákveðinn lágmarksaðgang 
erlendra landbúnaðarafurða á lægri tollum 
en ella gilda. Til skamms tíma voru þessir 
lægri tollar miðaðir við ákveðna krónutölu 
sem lagðist á hvert kíló og var um tiltölu-
lega lága upphæð að ræða. Með reglugerð 

landbúnaðarráðherra frá árinu 2009 var 
tollum á smjöri og ostum breytt úr krónu-
tölu í prósentu og eru tollarnir nú 182%-
193% á ostum og 216% á smjöri. 

Samtök verslunar og þjónustu sendu 
nýlega erindi til umboðsmanns Alþingis 
og kvörtuðu yfir þessari breytingu. 
Samtökin benda á að þessi breyting á toll-
um auk óhagstæðrar gengisþróunar hafi 
leitt til þess að innflutningur á grundvelli 
tollkvóta sé í raun útilokaður. Innfluttar 
vörur geti einfaldlega ekki keppt við þær 
innlendu í verði. Innflutt kjöt ber háa tolla 
en þó er munur á þeim eftir því hvort kjötið 
kemur frá löndum innan Evrópusambands-
ins eða utan.

Samkvæmt tvíhliða samningi við ESB 
er heimilt að flytja inn allt að 100 tonn af  
nautakjöti, 200 tonn af svínakjöti og 200 
tonn af alifuglakjöti án tolla. Rétt eins og 
með ostana er þessi kvóti boðinn út hér á 
landi og bætist því við útboðskostnaður. 
Stjórnvöld koma þannig í veg fyrir að neyt-
endur njóti góðs af milliríkjasamningum 
sem hafa það markmið að auka viðskipti og 
lækka vöruverð. Neytendasamtökin krefj-
ast þess að stjórnvöld endurskoði þá vernd-
arstefnu sem hér hefur verið við lýði með 
hagsmuni neytenda að leiðarljósi.

Tollar á landbúnaðarvörur
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Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Það voru matardagar í Smára-
lind um helgina. Þar var 

keppt. Samkvæmt frétt á visir.
is gekk þessi hátíð eiginlega út 
á keppni – í matargerð og meira 
að segja áti. Þarna var Íslands-
mót matreiðslumanna og fram-
reiðslumanna; keppt var um 
titilinn Besti sjónvarpskokkur-
inn; og haldið var Íslandsmót í 
hamborgaraáti. Sú keppni sner-
ist um það hver gæti graðkað 
í sig flestum hamborgurum á 
skemmstum tíma. Meðfylgj-
andi mynd sýndi nokkra unga 
drengi og fulltíða vöðvabollur 
sem sátu með hörkusvip og ham-
borgara í hendi, úttroðinn gúl og 
húfu á hausnum. Gastrónómísk-
ar aflraunir. Önnur mynd sýndi 
svo nýkrýnda Íslandsmeistara í 
ólympísku ofáti.

Það á að vera gott að borða
Tuðum ekki. Löstum ekki hressa 
stráka í góðum fíling né alla 
þessa fínu kokka – af meðfylgj-
andi myndum að dæma var þar 
margt afar girnilegt á boðstól-
um. En samt: hvers vegna að láta 
matardaga ganga út á keppni? 
Hvernig er hægt að keppa í mat? 

Matarnautnin er einmitt and-
stæð keppnismóralnum. Það 
virðist stundum furðu fjarlægt 
þessari hákalls- og skötu- og sels-
hreifaétandi þjóð en það að borða 
er sem sé víðast hvar í heiminum 
talið snúast um vellíðan frekar 
en þolraunir. Þegar við setjumst 

að snæðingi með einhverjum 
erum við ekki að keppa heldur 
er þetta ævaforn aðferð mann-
anna við að friðmælast, deila 
brauði sínu, samneyta. Á meðan 
við borðum gleymum við dagsins 
amstri, upprætum hinn mælda 
tíma, förum inn í augnablikið, 
þökkum dásemdir Jarðar. Meðan 
við borðum tökum við til dæmis 
húfuna af hausnum og reynum 
að matast eins settlega og okkur 
er unnt; við þurfum kannski ekki 
að tyggja hvern bita sextíu og 
átta sinnum eins og Þórbergur en 
við sýnum matnum þá virðingu 
að troða ekki meira af honum í 
munninn en við finnum bragðið 
af hverju sinni. Vöðvabollurnar 
sem á Matardögum í Smáralind 
voru sérstaklega heiðraðar fyrir 
að hesthúsa x marga hamborg-
ara á x mörgum mínútum hefðu 
að réttu lagi átt að vera settar í 
straff fyrir vonda borðsiði; það 
ætti að skikka þessa drengi til að 
horfa á japönsku myndina Tamp-
opo, senda þá svo á sushibar ... 

Aldrei skartar óhófið
Keppni í hamborgaraáti er keppni 
í óhemjugangi. Það er ódyggð 
sem Íslendingar mættu gjarnan 
hætta að hafa í hávegum.

Við getum alveg verið stolt af 
ýmsu sem samfélag: sjómönnun-
um, kvennafótboltanum, skák-
hefðinni, handboltastrákunum, 
tónlistarfólkinu, lambakjötinu 
og fiskiréttunum, bókmennta-
hefðinni, björgunarsveitunum, 
vélakunnáttunni, að ógleymdu 
forystufénu, smalahundinum, 
blessaðri kusu og fimm gangteg-
undunum íslenska hestsins … Og 
lopapeysunni með grænlensku 
mynstrunum sem hönnuð var 
sem íslensk einhvern tímann á 
20. öld.

Við getum alveg verið stolt af 

ýmsu sem samfélag; það má. En 
hættum að hampa óhemjugang-
inum. Eyjafjallajökull á ekki að 
endurspegla íslenska þjóðarsál 
eins og sjálfskipaðir talsmenn 
Íslands héldu fram í erlendum 
fjölmiðlum með hótunum um 
enn ægilegri gos. Við eigum hins 
vegar að hugsa um það hvort 
bændurnir þrautseigu undir 
Eyjafjöllum og allir þeir sem 
réttu þeim hjálparhönd séu ekki 
til vitnis um þá mannkosti sem 
þrátt fyrir allt kunna að leynast 
með þessari þjóð.

En það er eitthvað að okkur. 
Djúpt og rótgróið í íslenskri 
menningu er eitthvað sem kom 
þessu samfélagi í koll – eitthvað 
sem lýsir sér í því að matreiðslu-
menn af öllu fólki skuli halda 
keppni í því að borða hratt og til-
finningalaust. Ástæðan er ekki sú 
að hér sé vont fólk upp til hópa. 
Þetta er ekki endilega „ógeðslegt 
þjóðfélag“ eins og gömlu ritstjór-
arnir hvæsa á okkur með reglu-
legu millibili; við vorum ekki öll 
partur af gjörspilltu valdakerfi 
Sjálfstæðisflokksins með sínum 
Davíðsarmi og Björgólfsarmi, 
LÍÚ-armi, bændaarmi, Exista-
armi, Baugsarmi og FL-armi og 
guðmávita hvaða öðrum örmum 
óteljandi, svo að á endanum var 
flokkurinn eins og kolkrabbi 
með parkinsonsveiki, stjórnlaus-
ir og samanflæktir armarnir að 
slettast um allt og brjóta í leið-
inni og bramla allt sem brotnað 
gat. Við erum ekki öll glæpamenn 
eða hugsanlegir glæpamenn, ekki 
einu sinni öll „meðvirk“.

En það er eitthvað að. Hömlu-
leysið er til dæmis of mikið. Við 
eigum að leggja niður keppni 
í ólympísku ölæði á almanna-
færi; ofáti, ofstopa í umferðinni, 
ógætni í fjármálum.

Óhemjur og ofát

Skútan sigldi í strand og nú eiga 
að fara fram sjópróf. Skipið var 

á farsælli siglingu á ládauðum sjó 
þegar nokkrir úr áhöfninni tóku að 
bora eftir gulli niðri í lest. Götin á 
botninum urðu of mörg og of stór, 
sjór flæddi um allt og eyðilagði að 
lokum mest af farminum og flest 
stjórntækin. Með naumindum tókst 
að sigla skipinu upp á sker og marar 
það nú þar í hálfu kafi.

Sjálfsagt að halda sjópróf og 
finna út hvað gerðist, hvort brugð-
ist hafi verið rétt við og hvort 
skaðabótaábyrgð sé til staðar. 

Nei, engin sjópróf takk! Segja 
stjórnendur skútunnar. Þetta er 
eingöngu þeim sem boruðu götin 
á botninn að kenna og þeir einir 
skulu kallaðir til ábyrgðar. Skip-
stjórinn hefur dregið sig inn í skel 
en hefur þó skrifað eitt bréf þar 
sem hann lýsir vandlætingu sinni 
á sjóprófunum. Stýrimennirnir 
tveir reyna að þegja sig frá mál-
inu en loftskeytakonan berst um á 
hæl og hnakka með fundarhöldum 
og bréfaskriftum gegn því að próf-
in fari fram. Hún telur sig ábyrgð-
arlausa og fráleitt að hún taki þátt í 
sjóprófum. Vel má vera að hún eigi 
enga sök í málinu en væri þá ekki 
gott að hún yrði hreinsuð af ábyrgð 
fyrir fullt og fast?

Fordæmið gerir málið mikilvægt 
því ef þessum stjórnendum tekst að 
komast hjá að standa ábyrgir gerða 
sinna sleppa líklega flestir aðrir 
úr áhöfninni. Til dæmis þurfa vél-
stjórarnir þá væntanlega ekki held-
ur að svara til saka fyrir sín afglöp 
í starfi: t.d. lélegt eftirlit og að 
láta undir höfuð leggjast að hafa 
nægilega öflugar lensidælur um 

borð. (Lensidælur dæla út sjó sem 
kemur í skip.) Einnig að mælitæki 
sem hefðu getað varað við slysinu 
í tíma voru í lamasessi eða aflögð 
af yfirvélstjóranum sjálfum. (Þess 
má geta að í hans skipstjórnartíð lét 
hann borana í hendur hásetanna.) 
Loksins þegar yfirvélstjórinn dratt-
aðist upp í brú og tilkynnti að lek-
inn væri að verða óviðráðanlegur 
var of mikill sjór kominn í skipið 
til að því yrði bjargað. Líkur benda 
þó til þess að skipstjórnarmennirn-
ir hefðu getað bjargað töluverðu af 
farmi skipsins og eigum farþeg-
anna ef þeir hefðu gripið til réttra 
ráðstafana á þeim tímapunkti. Í 
staðinn sendu þeir skeyti um allt 
um að allt væri í fínasta lagi.

Sú var tíðin að skipstjóri átti að 
vera tilbúinn til að fara niður með 
skipi sínu en nú æja yfirmenn og 
kvarta hástöfum ef það pusar á 
þá. Menn þurfa að átta sig á að það 
er meira í húfi en þeir og þeirra 
persónur og hafa stærð til að láta 
almannheill ganga framar sínum 
persónulegu hagsmunum. Sjópróf 
þar sem allar orsakir slyssins eru 
kannaðar og ábyrgð er dregin fram 
eru ekki síst haldin til að koma í 
veg fyrir að sömu vitleysurnar end-
urtaki sig. Þó að við farþegarnir 
höfum allir verið viti okkar fjær í 
villtu geymi í borðsalnum að fagna 
gullfundinum þegar slysið varð, 
eigum við rétt á því að allt málið 
sé rannsakað og dæmt ef sök er til 
staðar. Allir um borð hafa þurft að 
fara í gegnum ef og hefði í sinni prí-
vat innri endurskoðun og þurft að 
taka afleiðingum gjörða sinna. Ekki 
er til mikils mælst þó stjórnendurn-
ir geri það líka. Þar sem þeir voru í 
opinberum embættum þarf að gera 
það opinberlega. Gleymum því ekki 
þó allnokkrir farþegar á fyrsta far-
rými hafi bjargað miklu af sínu þá 
misstu þúsundir allt. Tjónið er stórt 
og snertir alla, því okkar bíður að 
gera skútuna upp með miklum til-
kostnaði.

Sjópróf á gullskipinu?
Efnahagsmál

Sverrir Björnsson
hönnuður
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timamot@frettabladid.is

BRÍET BJARNHÉÐINSDÓTTIR kvenréttindakona, útgefandi og ritstjóri Kvennablaðsins 
(1856-1940) var fædd þennan dag.

„Börnin eru vor dýrasta eign, sem framtíð lands og lýðs byggist á.“

„Íslendingar voru fljótir að tileinka 
sér flugið og ef það Flugfélag Íslands 
sem var stofnað árið 1919 hefði hald-
ið starfsemi sinni áfram þá væri það 
þriðja elsta flugfélag í heimi,“ segir 
Snorri Snorrason fyrrverandi flug-
stjóri. Tilefni spjallsins er að eftir tvo 
daga kemur út nýstárleg bók þar sem 
saga íslenskra flugvéla er rakin með 
lifandi texta og litríkum myndum. 

„Við erum tveir höfundarnir að þess-
ari bók, sjáðu til. Ég skrifaði textann 
og breski listamaðurinn Wilfred Hardy 
teiknaði og málaði allar myndirnar,“ 
segir Snorri og heldur áfram. „Hardy 
er sérhæfður í að teikna flugvélar 
og gerir það forkunnar vel. Auk þess 
setur hann vélarnar í það umhverfi 
sem óskað er og gerir hverju smá-
atriði skil. Ég er svo heppinn að eiga 
ljósmyndir af flugvélum og loftmynd-
ir af landinu sem ég tók á mínum flug-
mannsárum. Sumar þeirra sendi ég 
Hardy ásamt ýmsum upplýsingum og 
þess vegna virðast vélarnar í réttri 
hæð á loftmyndunum hans.“

Snorri er áttræður og flestum fróð-
ari um íslenska flugsögu enda hefur 
hann upplifað mikið af henni sjálfur, 
er stálminnugur og segir vel frá. Hann 
hefur þó ekki gengið með þá hugmynd 
lengi að gefa út þessa bók.“ Það eru tíu 
ár síðan Hardy málaði fyrstu myndina 
fyrir mig. Svo urðu þær alltaf fleiri og 
fleiri og á endanum sögðu vinir mínir 
við mig. „Það verður að gefa þetta út.“ 
Þá fór ég að skrifa sögu vélanna. Ég 

hef leitað til margra og man sjálfur 
alveg aftur til 1937. Jóhannes, eldri 
bróðir minn, sem byrjaði ungur í flug-
inu, var líka búinn að segja mér allt 
mögulegt í gegnum árin. Svo þekkti 
ég alla frumkvöðlana í fluginu og Sig-
urður Jónsson, „Siggi flug,“ handhafi 
flugskírteinis númer eitt var prófdóm-
ari 1946 þegar ég fór í mitt fyrsta sóló-
flug.“

Snorri byrjar meginmál bókarinnar 
á að rifja upp friðsæl æskuár á Akur-

eyri þar sem hann sleit barnsskónum. 
En stríðsárin koma líka við sögu enda 
segir hann flugumferðumferð hafa 
verið mikla á Akureyri þá. Skip sjást 
á sumum myndum, bæði lystiskip og 
herskip og í textanum eru frásagnir 
af þeim. „Ég tengi þessa flugsögu við 
þjóðfélags-og heimsmálin eins og þau 
voru á hverjum tíma,“ segir Snorri og 
tekur fram að bókin sé fyrir venjulegt 
fólk en ekki bara tæknimenn.

gun@frettabladid.is

SNORRI SNORRASON:   GEFUR ÚT BÓKINA ÍSLENSKAR FLUGVÉLAR – SAGA Í 90 ÁR

Tengir flugsögu við heims- og 
þjóðfélagsmál á hverjum tíma

Rússneska skemmtiferðaskipið Baltika 
lagði upp í sex vikna siglingu þennan dag 
árið 1966, frá Reykjavík til Svartahafs. 
Karlakór Reykjavíkur var á leið í söng-
ferðalag til margra borga við Miðjarðarhaf 
og Svartahaf og hafði gert sér lítið fyrir og 
tekið skipið á leigu. Innanborðs voru, auk 
áhafnar, 421 íslenskur farþegi. 

Ferðin vakti mikla athygli hér innan-
lands enda voru hópferðir Íslendinga til 

útlanda næsta fátíðar á þessum árum. 
Danssalur, bar og sundlaug voru um borð 
og ýmsar kjaftasögur voru á kreiki hér 
heima um áfengisneyslu og ótæpilega 
gleði í ferðinni. Baltika var þó ekkert 
lúxusskip. Rithöfundurinn Þórbergur 
Þórðarson var meðal farþega. Hann lýsti 
því að hann hefði þurft að klöngrast úr 
klefa sínum upp á næstu hæð til að hella 
úr koppnum sínum.  

ÞETTA GERÐIST:  27. SEPTEMBER 1966

Baltika lagði upp í fræga ferð

FERÐALANGAR UM BORÐ Í BALTIKU
MYND/ÖLDIN OKKAR

FLUGSTJÓRINN Snorri Snorrason stendur hér við mynd eftir Wilfred Hardy af Douglas DC-3 að lenda í Danmarkshavn á Austurströnd Grænlands.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

DOUGLAS DC-6B YFIR SURTSEY 1963 „Það var oft mikil upplifun fyrir farþega að sjá það mikla 
sjónarpil sem gaf að líta í gosinu,“ segir Snorri.

Kvenréttindafélag Íslands 
efnir til fyrsta súpufund-
ar haustsins í dag, þar sem 
kynja- og staðalímyndir í 
auglýsingum verða ræddar.

Katrín Anna Guðmunds-
dóttir kynjafræðingur mun á 
fundinum kynna niðurstöður 
úr MA ritgerð sinni í kynja-
fræði, en þar tekur hún fyrir 
auglýsinga- og markaðsmál, 
og skoða þær kyn- og stað-
almyndir sem birtast í aug-
lýsingum. Halldóra Guðrún 
Ísleifsdóttir, lektor í graf-
ískri hönnun við Listahá-
skóla Íslands mun svo fjalla 
um ríkjandi hugmyndir í 
samfélaginu og hvernig þær 
hugmyndir birtast í auglýs-
ingum. 

Súpufundurinn fer fram 
í samkomusal Hallveigar-
staða að Túngötu 14  í dag 

klukkan 12 og stendur yfir 
í klukkustund. Eins og yfir-
skrift fundarins ber með 
sér verður boðið upp á súpu 
auk umræðna. Eru allir vel-
komnir. - jbá

Staðalímyndir í 
auglýsingum

JAFNRÉTTI Katrín Anna Guð-
mundsdóttir flytur erindi á 
súpufundi Kvenréttindafélags 
Íslands í dag.

Innilegar þakkir til ykkar allra sem 
sýnduð okkur samúð, hlýhug og vináttu 
við andlát og útför okkar ástkæra,

Engilberts Guðjónssonar.

Okkar innilegustu þakkir færum við starfsfólki gjör-
gæsludeildar Landspítalans við Hringbraut fyrir nær-
gætni, hlýju og stuðning. Þúsund þakkir fyrir 
fallegar kveðjur.

Guðjón Engilbertsson  Dóra Ingólfsdóttir
Ólafía G. Ársælsdóttir  Sigfús Þór Elíasson
Ársæll Þór Bjarnason  Kamilla Sveinsdóttir
Eyþór Guðjónsson   Lilja Erlendsdóttir
Elías Þór Sigfússon
Ingólfur Hilmar Guðjónsson
Sævar Þór Sigfússon
Heiðrún Ósk Sigfúsdóttir  Kjartan Gunnsteinsson

Elskuleg móðir mín, 

Sigurbjörg 
Björgvinsdóttir, 
áður Þórsgötu 21 a, 

sem lést að hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð laug-
ardaginn 18. september, verður jarðsungin frá 
Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn 28. september kl. 
15.00. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á hjúkr-
unarheimilið Sunnuhlíð, sími 560 4100.

Stefán Hermanns.

 Gjótuhrauni 8, 220 Hafnarfirði Sími: 571 0400, legsteinar@gmail.com

GRANÍT OG LEGSTEINAR

Fallegir legsteinar 
   á einstöku verði

Frí áletru
n

MOSAIK  
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Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

Knitting Iceland  hefur gefið út fyrsta íslenska vefritið 
um prjón en þar eru birtar uppskriftir frá sjálfstætt 
starfandi hönnuðum og höfundum ásamt viðtöl-
um og greinum. Vefrit Knitting Iceland er gefið út 
á íslensku, ensku og frönsku en prjónauppskriftirn-
ar eru seldar stakar sem PDF skjöl. Slóðin er www.

knittingiceland.com.

„Ég var að rölta um á laugardags-
markaði í Berlín með manninum 
mínum í sumar og held við höfum 
örugglega staðið í klukkutíma í 
bás sem seldi pólsk leikhúsplak-
öt frá ýmsum tímum. Sölumaður-
inn sýndi okkur hvert og eitt með 
miklum tilburðum og fleiri komu 
til að fylgjast með. Við misstum 
okkur alveg. Ætluðum að kaupa 
eitt en á endanum tókum við mörg 
frá og urðum svo að velja úr.“

Auður segir merka hefð í Pól-
landi fyrir leikhúsplakötum, 

enda séu þau listgripur í sjálfu 
sér. „Plakötin eru tjáningarrík 
og í alls konar stíl. Sum svolítið 
brjáluð og abstrakt,“ segir hún 
og bendir á eitt af fljúgandi svíni. 
Hún kveðst hlakka til að fara með 
þau í innrömmun. „Tengdafor-
eldrar systur minnar eiga inn-
römmunarverkstæði á Rauðarár-
stígnum og það er mikið ævintýri 
að fara með plaköt til þeirra því 
þau nostra við að finna ramma 
sem passar.“  

 Auður getur þess að eigin-

manni sínum, Þórarni Böðvari 
Leifssyni rithöfundi, hafi verið 
gefin pólsk plaköt í Berlín fyrir 
tuttugu árum en þau hafi tap-
ast. „Hann hafði þau svo sterkt í 
minningunni og þessi eru í svip-
uðum stíl svo nú má segja að hann 
hafi fundið þau aftur,“ segir hún 
ánægð. En er eitthvert pláss fyrir 
þau á veggjunum?

„Það er smá höfuðverkur. Ætli 
stíllinn á heimilinu verði ekki sá 
að allir veggir verði betrekktir.“

gun@frettabladid.is

Betrekkir með svínum
Auður með leikhúsplakötin. „Ég verð bara að setja mig í stellingar eins og sölumaðurinn og sýna ykkur þetta,“ segir hún glaðlega.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Gerið gæða- og 
verðsamanburð

6 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

SAGA Queen rúm, nú aðeins 129.900 
ÞÓR Queen rúm, nú aðeins 149.900

SAGA OG ÞÓR
Hágæða heilsudýnur

Queen rúm nú aðeins kr. 179.900

ÚRVAL STILLANLEGRA 
HEILSURÚMA

 

2x90x200 og 2x90x210
Nú aðeins 349.900 með okkar bestu 

IQ-CARE heilsudýnum

SVEFNSÓFAR

Hágæða svefnsófar. 
Íslensk framleiðsla. 

Heilsudýna úr þrýstijöfnunarefni. 
Svefnflötur 140x200.

Nú aðeins kr. 264.900

Járn & Gler hf.  -  Skútuvogur 1h.  
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík   
S: 58 58 900.  www.jarngler.is 

Mynda-upphengibrautir sem 
hafa þann kost að ekki þarf 
að negla í veggi og er mjög 
auðvelt að breyta uppröðun 
eða bæta við myndum. 

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Það sem Auður Jónsdóttir rithöfundur keypti síðast til að prýða heimilið eru gömul, pólsk plaköt.



vefnaður

„Þetta er allt vefnaður sem ég vinn 
á vefstól. Vefnaðargerðin er tvö-
faldur vefnaður, stundum nefnd-
ur finnskur vefnaður. Þetta eru 
nytjahlutir eins og dúkar, teppi 
og diskamottur. Ég vinn úr hör, 
ull og silki í þessum stykkjum og 
er með eitt teppi úr íslenskri ull 
á sýningunni,“ útskýrir Steinunn 
Björg Helgadóttir textílhönnuður 
en hún heldur sína fyrstu einka-
sýningu þessa dagana hjá Hand-
verki og Hönnun.

Steinunn nam við textíldeild í 
Myndlista og handíðaskóla Íslands, 
fyrirrennara Listaháskóla Íslands 
og féll þá strax fyrir vefnaði. Eftir 
að útskrift lauk tók Steinunn til við 
myndlistarkennslu í grunnskólum 
en sinnti vefnaðinum þegar tími 
gafst til.“

Ég hef ofið í hjáverkum en gæti 
vel hugsað mér að starfa alfarið 
við þetta. Ég er með vinnustofu 
heima eins og er en þessi stykki er 
hægt að framleiða á stólum í verk-
smiðjum. Slíkar verksmiðjur er 
reyndar ekki að finna lengur hér 
á landi. Það er búið að flytja allar 
vélar út,“ segir Steinunn. Það sé 
miður því vefnaður og annað hand-
verk sé að sækja í sig veðrið.

„Það eru þó nokkuð marg-
ir sem hanna og framleiða 

nytjavefnað. Mér finnst það hafa 
aukist mikið síðustu 10 til 15 ár. 
Félagið Handverk og hönnun hefur 
ýtt undir það og einnig handverks-
hátíðir sem haldnar eru árlega 
víða um land, til dæmis inni í Eyja-
firði og einnig hafa verið sýningar 
í Laugardalshöll.“

Sýninguna nefnir Steinunn 
Voðir. Hún var opnuð síðasta laug-
ardag í Aðalstræti 10 og stendur 
til 4. október.

heida@frettabladid.is

Féll strax fyrir vefnaði
Fyrsta einkasýning Steinunnar Bjargar Helgadóttur textílhönnuðar stendur nú yfir hjá Handverki og 
hönnun í Aðalstræti 10. Sýninguna nefnir Steinunn Voðir.

Á sýningunni má sjá dúka, diskamottur 
og teppi.

Ég féll strax fyrir vefnaðinum segir Steinunn Björg Helgadóttir textílhönnuður en 
þessa dagana stendur yfir fyrsta einkasýning hennar hjá Handverki og hönnun.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN.

Falleg glös á fæti  eru til margra hluta nytsamleg. Prófið að snúa þeim á 
hvolf og setja sprittkerti ofan á fótinn en þannig fæst hin besta kertalukt. 
Það kemur ennþá betur út að láta nokkrar slíkar luktir standa í hnapp og ekki 
verra ef þær eru af hver af sinni tegundinni.

Húmor í hávegum 
Nýja leikfangalínan frá Yum 
Yum er skondin og skemmti-
leg.
Beth Algieri og Jonny Plumm-
er eru þekktir hönnuðir sem 
starfa undir vörumerkinu 
Yum Yum. Nýlega sendu þau 
Algieri og Plummer frá sér 
skondna leikfangalínu, sem 
samanstendur af ýmsum 
skemmtilegum persónum 
eins og meðfylgjandi myndir 
eru til vitnis um.

Það er hægt að leysa 

hvaða Rubik-tening 

sem er með einungis 

17 hreyfingum. Það 

tekur engur að síður 

að jafnaði 48 til 100 

tilraunir.

Heimild: Fánýtur 
fróðleikur

     Listin að lifa - Art of Living - Öndunartækni og hugleiðsla sem hjálpar
til við að lifa í núinu. Umsjón Lilja Steingrímsdóttir. Kl. 13 -14
      Hugræn atferlismeðferð - Helstu atriði HAM kynnt. Annar hluti (Full-
bókað) Umsjón: Valgerður Magnúsdóttir.  Kl. 14:30 -16:00

     Briddsklúbbur kl. 14 -16

    Gönguhópur kl. 13 -14       Vinnum saman (Býflugurnar) kl. 14 -16
    Skiptifatamarkaður kl. 14 - 16 ATH breyttan tíma

Borgartúni 25 |  Reykjavík |
raudakrosshusid@redcross.is  www.raudakrosshusid.is |

 

Opið mánudaga til föstudaga kl. 13-16

Dagskrá vikunnar
Rauðakrosshúsið
Reykjavík

Vikan 27. sept. - 1. okt.
Mánudagur 27. september 

    EFT og djúpslökun - Lærðu að innleiða Emotional Freedom Techniques
í þitt daglega líf því þú átt skilið að njóta tilfinningalegrar gleði, góðrar heilsu
og slökunar. Umsjón: Viðar Aðalsteinsson EFT sérfr. Kl. 14:00 -16:00

Þriðjudagur 28. september

Miðvikudagur 29. september

Fimmtudagur 30. september

  Tölvuaðstoð kl. 13:30-15:30

     Ræðuþjálfun - Seinni hluti. Lærðu hagnýt atriði til þess að verða betri
ræðumaður.  Umsjón: Fjóla Einarsdóttir. Kl.14-15
     Vöfflukaffi - og spjall í góðum félagsskap. Kl.14:00-15:30

Föstudagur 1. október

     Qi-Gong - Fáðu leiðsögn í Qi-Gong æfingum sem hjálpa fólki að afla, 
varðveita og dreifa orku um líkamann. Umsjón: Viðar H. Eiríksson. Kl. 12 -13
     Bowen tækni - kynning á Bowentækni sem getur lagað kvilla og bætt
líðan til muna. 20 mínútna einstaklings prufutími. Skráning nauðsynleg.
Umsjón: Guðmann Elíasson, Bowen tæknir. Kl.13-15

      Skapandi skrif - Blundar í þér pistla- eða rithöfundur? Hefur þig langað
til að geta skrifað góðan texta? Fáðu aðstoð og leiðbeiningu frá reyndum rit-
höfundi. Umsjón: Ragnheiður Gestsdóttir, rithöfundur.  Kl. 13:00 -15:00
      Prjónað til góðs - Prjónað í góðum félagsskap og látum gott af því leiða.
Allt efni á staðnum. Umsjón: Erna Lúðvíksdóttir.  Kl. 13 -16

NÝTT !! Létt leikfimi í Rauða kross húsinu  Kl. 10         Hláturjóga kl.15-16 
Gönguhópur - hvernig sem viðrar    Kl. 13-14                

Ljósmyndaklúbbur kl. 13 -14       Prjónahópur kl. 13 -15

Lögfræðiráðgjöf fyrir innflytjendur - Skráning æskileg. Kl. 14 -16

Saumasmiðjan Kl. 13-15      Jóga Kl. 15-16

TVEIR FLOTTIR

Laugavegi 178 - Sími: 551 2070
Sími 551 3366. 

Opið mán.-fös. 10-18,
Lau 10-14

Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.misty.is



FASTEIGNIR.IS
27. SEPTEMBER 201039. TBL.

Fasteignasalan Miklaborg er með á skrá íbúð í 
litlu fjölbýli við Skálagerði 13 í Reykjavík.

F asteignin er þriggja herbergja endaíbúð á ann-
arri hæð, 63 fermetrar ásamt 4,7 fermetra sér-
geymslu, alls birt stærð 67,7 fermetrar.

Sameiginlegur inngangur er í húsið, en íbúðin 
sjálf skiptist niður með eftirfarandi hætti: Parket-
lögð forstofa, parketlagt hjónaherbergi með skápum 
og flísalagt baðherbergi með sturtuklefa, innréttingu 
og glugga. Þá er eldhús með innréttingu, litlum borð-

króki og gluggum á tvo vegu og stofa er parketlögð og 
með útgangi á svalir. Þá er óupptalið lítið parketlagt 
herbergi, sameiginlegt þvottahús í kjallara, hjóla- og 
vagnageymsla og sérgeymsla.  

Íbúðinni fylgir ekki fatahengi í forstofu og hill-
ur í geymslu. Ytra byrði hússins fer að þarfnast við-
gerða.

Þess má geta að fasteignina er hægt að skoða betur 
inni á vefsíðu Mikluborgar, www.miklaborg.is, í Inn-
liti, þar sem eru grunnteikningar og myndir af hverju 
rými fyrir sig.

Endaíbúð í litlu fjölbýli
Íbúðin er þriggja herbergja og henni fylgja sameiginlegt þvottahús, hjóla- og vagnageymsla og sérgeymsla.  MYND/ÚR EINKASAFNI

heimili@heimili.is
Sími 530 6500

www.landmark.is - sími: 512 4900 - Bolholti 4
Löggiltir fasteignasalar Magnús Einarsson og Sigurður Samúelsson

Hjallahlíð - 270 Mosfellsbær
Opið hús mánudaginn 27. september frá 18:00 til 18:30

· 272 fm einbýli með 4
  svefnherbergjum

· 2600 fm lóð með 
  möguleikum

· Frábær staðsetning – 
  sveit í borg

Upplýsingar veitir Þórarinn Thorarensen
í síma 770 0309

Verð 54,9 milljónir







Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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50sala fasteigna í         ár

Síðumúla 21, sími 588 9090, fax 588 9095
www.eignamidlun.is, eignamidlun@eignamidlun.is

Sverrir Kristinsson, löggiltur fasteignasali



Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

:: 535_1000

.is : : 535_1000
j

Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Skúlatún 2 • 105 Rvk
Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali
www.stakfell.is

Fremri í atvinnufasteignum | S: 590 7600

Fasteignasala • Atvinnuhúsnæði •Skúlatún 2 • 105 Rvk
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Krókamýri
Gott parhús
4 svefnherbergi
Fallegur garður og góður 
pallur
Frábærlega staðsett

Akrasel
Glæsilegt einbýli
Aukaíbúð
Garður með pöllum
Jeppabílskúr
Góðar stofur
4ra herb/2ja herb

Laufengi
Gullfalleg 3ja herb. 83 
fm íbúð
Lítið fjölbýli -Gott hverfi
Eign sem kemur á óvart
Skipti æskileg á stærri 

Krókháls
Atvinnuhúsnæði
Innréttað milliloft
Lán getur fylgt
Skipti möguleg
162 fm

Háaleitisbraut
Falleg og rúmgóð
131 fm með bílskúr
Þrjú svefnh. og tvær 
stofur
Hús í góðu ástandi

Árskógar - 13. hæð
Glæsileg 3ja herb 94 fm 
íbúð
Aukin lofthæð
Stórkostlegt útsýni
Fyrir eldri borgara 
Mikil þjónusta í húsinu 

Hverfisgata 101
2. hæð 116 fm 
5 herbergja 
góðar leigutekjur 
skipti á sumarbústað 
æskileg
mjög gott verð

Elín
Viðarsdóttir
lögg. 
fasteignasali

Óskar R. 
Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Ragna S. 
Óskarsdóttir
MBA Löggiltur 
fasteignasali, 

Halldór Ingi 
Andrésson,
lögg. 
fasteignasali

Jón Sigfús 
Sigurjónsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Hilmar 
Jónasson 
sölufulltrúi

Heimir H. 
Eðvarðsson 
sölufulltrúi

Ólafur 
Finnbogason
sölufulltrúi

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Kristnibraut
Vel skipulögð 4ra 
herbergja
Stærð 123,1 fm
Stutt í golfvöllinn
Glæsileg íbúð
Fallegt útsýni 

Langholtsvegur
3ja herbergja risíbúð
Franskir gluggar
Töluvert endurnýjuð
Skipti á stærri eign

Suðurmýri
Glæsilegt, tvílyft, 181 fm 
parhús
Góður suðurpallur og svalir
Vandaðar innréttingar og 
gólfefni
Fullbúinn, 27 fm flísalagður 
bílskúr
Sjá innlit á miklaborg.is

Steinagerði
ítið einbýli með bílskúr
Þarfnast endurbóta
Vel skipulagt
Tækifæri fyrir laghenta

Veghús
Rúmgóð 133,3 fm
Bílskúr
Gott hverfi
Góð eign

569-7000 |  Síðumúli  13 |  www.miklaborg. is |

Naustabryggja
4ra herbergja
Rúmgott bílskýli
Jarðhæð með palli
SKIPTI Á SÉRBÝLI

Gvendargeisli
309 fm einbýlishús
Frábær staðsetning
Gert er ráð fyrir 
tveimur íbúðum
Mikil lofthæð
Fullbúið að utan
Fokhelt að innan

Langagerði
Huggulegt einbýli í 
Smáíbúðahverfinu
Stórglæsilegur garður
Stór bílskúr
Möguleiki á aukaíbúð 

Safamýri
Mjög góð 4ra herb
Endaíbúð
Glæsilegt útsýni
Miðsvæðis

Markland
Björt og vel skipulögð
Vinsæll staður
Lágreist fjölbýli
Glæsileg íbúð
Nánast yfirtaka

Vesturgata
Rúmgóð 2ja herb 66 fm
Fyrir eldri borgara 67 ára+
Mikil þjónusta í húsi
Gott verð
Laus við kaupsamning

Marargrund
Einbýlihús
Stærð 217,8 fm
5 herbergja
Stór bílskúr

Garðhús
Vel staðsett endaraðhús
Aukaíbúð í kjallara
Stór sólstofa
Pallur með heitum potti 

 Einbýli v. 39,5 m.

Parhús v. 49,0 m.

3ja v. 36,0 m.

2ja v. 18,5m.

 Atvinnuh. v. 22,8 m.

 Atvinnuh. v. 17,4 m.

4ra v. 24,9 m.

 Raðhús v. Tilboð.

Einbýli v. 41,5 m.

4ra v. 68,5 m.

4ra v. 25,9 m.

4ra v. 24,9 m.

Einbýli v. 28,0 m.

3ja v. 21,5 m.

4ra v. 28,0 m.

Parhús v. 56,9 m.

4ra v. 28,5 m.

Einbýli v. 33,9 m.

3ja v. 19,9 m.

4ra v. 21,5 m.

Ásbrekka
Glæsileg 3ja herbergja
Stærð 88,5
Jarðhæð með sérinngangi
Fjórbýlishús
70 fm verönd
Eign í sérflokki

3ja v. 23,9 m.

Suðurhvammur
Falleg íbúð með bílskúr
Stærð 143,8
Bílskúr 32 fm
4ja herbergja

4ra v. 24,2 m.

Einbýli v. 63,0 m.

Safamýri
Björt 4ra herbergja
Frábær staðsetning
Búr inn af eldhúsi
Fjölskylduvænt hverfi

4ra v. 22,5 m.

M I K L A B O R G  -  Ö R U G G  S A L A  -  M I K L A B O R G  -  Ö R U G G  S A L A  -  M I K L A B O R G  -  Ö R

Fróðengi
3ju efstu hæ
Skipti á 3ja h

Suðurgata
Hús með sál!
Samtals 268,3 fm
Möguleiki á 3 íbúðum
Endurnýjað að hluta

Sölumaður óskast!

Sökum mikilla anna bráðvantar 
okkur sölumann

Allar umsóknir skoðast sem 
trúnaðarmál

Nánari upplýsingar veita 

Óskar R. Harðarson 
og Jason Guðmundsson
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Sogavegur
Fallegt 106 fm einbýli 
Góður garður 
Mikið endurnýjað
Miðsvæðis
Hlýlegt hús

Sóleyjarimi
Raðhús í neðsta botnlanga
5-6 herbergja
Öll herbergi stór
Skipti möguleg á minni eign

Engjavellir
Stór og björt 5 herbergja
Stærð 158 fm
***NÁNAST YFIRTAKA***
Stór verönd
Jarðhæð
Sérinngangur

Ljósavík
Falleg og björt 3ja 
herbergja
Stærð 96,9 fm
Sérinngangur
Tvennar svalir
Glæsilegt útsýni
Stutt í alla þjónustu

Espigerði
16 fm útsýnisíbúð 
4ra herbergja 
Vinsælt hús f. eldri 
borgara
Miðsvæðis í Reykjavík
Stæði í bílageymslu fylgir

Vættaborgir
Raðhús á einni hæð með bílskúr - Skipti möguleg á minni eign
3-4 herbergja - Möguleiki á yfirtöku láns upp á 28 millj.

Gullengi
Glæsileg ný 4ra herbergja
Fullbúin án gólfefna
Laus við samning
Gott verð

Berjavellir
Falleg 4ra herbergja
Stærð 128,1 fm
Björt og rúmgóð íbúð
FÆST Á YFIRTÖKU LÁNA

569-7000 |  miklaborg. is

Breiðavík
Gullfalleg 3ja herbergja 
íbúð
Fallegar innréttingar
Gott útsýni
Stutt í skóla og þjónustu

Kristnibraut
Glæsileg blokk
4ra herbergja útsýnisíbúð
Stutt í golfvöllinn
Eftirsótt hús 

Laugarnesvegur
Björt 93,3 fm íbúð í þríbýli
Endurnýjuð að hluta
Falleg íbúð
Skoðaðu þessa!

Hjallabraut
Rúmgóð 4ra herbergja
Stór stofa
Miðsvæðis í Hafnarfirði
1. hæð

3ja v. 19,9 m.

 4ra v. 21,5 m.

Meistaravellir
Björt 2ja herbergja
Snyrtileg eign
Góð sameign
Frábært útsýni

2ja. v. 15,9 m.

5 herb v. 31,9 m.

3ja v. 22,8 m.

4ra v. 28,5 m.

4ra v. 28,5 m.

4ra v. 24,8 m.

 4ra v. 25,0 m.

5-6 v. 48,7 m.

Einbýli v. 30 m.

3ja v. 19,5 m.

2ja v. 16,9 m.

Skráðu eignina þína í innlit

Reykás
2ja herbergja á jarðhæð
Sérgarður
Fæst á yfirtöku + 350þús
Laus strax

Arnarhraun
Gott einbýli í Grindavík
166,2 fm 
Fullbúið hús
HREIN YFIRTAKA!

Einbýli v.23,0 m.

Álakvísl
Vel staðsett, mikið 
endurnýjuð
145 fm í rólegu umhverfi.
Skipti skoðuð

4ra v. 29,7 m.

Bæjarholt
3 góð svefnherbergi
Stórar stofur
Fallegt útsýni
Stutt í alla þjónustu 

4ra v. 23,9 m.

3ja v. 25,0 m.
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ð - Fallegt útsýni - Vel við haldið hús
herb. á jarðhæð!

Parhús v. 59,9 m.

Fjallalind
Parhús 228,9 fm - Fallega innréttað - Gott skipulag - Innbyggður bílskúr
Frábær staðsetning 

4ra v. 53,0 m.

Parhús v. 41,9 m.

Skólagerði
Glæsilegt parhús - Frábær staðsetning - Stærð 163,7 fm
Mjög mikið endurnýjað - Jeppaskúr 37,5 fm - Barnvænt hverfi



OPIÐ HÚS mánud. 27.sept kl.18.00-18.30
Nýtt í sölu. Eitt þessara eftirsóttu raðhúsa í Fossvoginum, sem stendur neðan götu með bílskúrinn 
og bílastæðin beint á móti. Hús með skjólgóðum suðurgarði, með víðu útsýni af svölum. Hús 
staðsett í vesturhluta hverfisins. Frístandandi bílskúr beint á móti ofan rúmgóðs bílastæðis. Íbúðin er 
194,2fm, bílskúrinn er 23,8fm. Nánari uppl. Árni gsm: 893 4416

Búland 16, Fossvogi, 108 Rvk

Verð: 54,9m

Herbergi: 7 – Stærð: 218fm

OPIÐ HÚS þriðjud. 28.sept kl.17:30-18:00
Glæsileg 3ja herb. íbúð með sér inngangi af svölum, 
stæði í bílskýli og 40 fm suður-timburverönd. 
Frábær íbúð í litlu fjölbýli með lyftu í Grafarholti í Reykja-
vík. Nánari uppl. Þorsteinn gsm: 694-4700 

Herbergi: 3 – Stærð: 96,2fm

Verð: 24,9m

OPIÐ HÚS mánud. 27.sept kl 17.30-18.00
Glæsilegt parhús með innbyggðum bílskúr á frábærum 
stað. Húsið er nánast viðhaldsfrítt og allar innréttingar 
og gólfefni eru samræmdar í húsinu. Allar nánari 
upplýsingar veitir Berglind Hólm,  gsm: 6944000

SKIPTI Í RAÐ/PARHÚS á sömu slóðum 
Björt, falleg, nýleg 4ra herb, rúmgóð íbúð, 122,4fm auk 
bílskúrs, 25,1fm, alls 147,5fm, í litlu 3ja hæða fjölbýli. 
Eftirsóknarverð staðsetning. 
Nánari uppl. Árni gsm: 893-4416

FLOTT, VÖNDUÐ Í FRÁBÆRU LYFTUHÚSI
Afar vönduð og skemmtilega skipulögð íbúð á fjórðu og 
efstu hæð með bílastæði í bílahúsi. Snyrtilegt hús, til 
fyrirmyndar. Frábært útsýni.
Kíktu á netið. Nánari uppl. Árni gsm: 893-4416

Bjarkarheiði 2 - 810 Hveragerði Dynsalir 4, 201 Kóp. Lómasalir 12, 201 Kóp.

Verð: 25,9m

Herbergi: 4 – Stærð: 159,8fm

Verð: 34,9m

Herbergi: 4 – Stærð: 147,5fm

Verð: 26,8m

Herbergi: 3 – Stærð: 104,5fm

104,105,108:
Ungt par, fyrstu kaup, óskar eftir góðri 3ja herbergja íbúð, ekki kjallara,   kringum 16-18 milljónir. 
Nánari uppl. Dórothea GSM: 898-3326

Vantar fyrir ákveðinn kaupanda einbýlishús í Akralandi og á Flötum í Garðabæ.
Nánari uppl. Þorsteinn GSM: 696-4700

Garðabær:
5 herbegja rað-parhús eða sérhæð fyrir fjölskyldu sem er að flytja að norðan og vantar eign sem fyrst, kringum 30 milljónir. 
Nánari uppl. Dórothea GSM: 898-3326

Erum með kaupanda af einbýlishús á eini hæð í 201 Kópavogi. 
Nánari uppl. Þorsteinn GSM: 694-4700

Erum með kaupanda af einbýlishúsi á eini hæð í Vallarhverfi í Hafnarfirði. 
Nánari uppl. Þorsteinn GSM: 694-4700

Grafarvogur: 
Vantar tveggja íbúða einbýli, rað-parhús, 3ja herb. íbúð í Bryggjuhverfinu sett upp í eða 2ja herb. eign í Vesturbergi. 
Nánari uppl. Dórothea GSM: 898-3326

Erum með kaupanda af útsýnisíbúð í Sjálandshverfi í Garðabæ. 
Nánari uppl. Þorsteinn GSM: 694-4700

Erum með kaupendur sem eru að leita eftir eignum sem fást á yfirtöku áhvílandi lána. 
Nánari uppl. Berglind Hólm GSM: 694-4000 og/eða Þorsteinn GSM: 694-4700

Katrínarlind 2-4 – 113 Rvk

EIGNIR ÓSKAST FYRIR ÁKVEÐNA KAUPENDUR!

Hvers virði er 
eignin þín í dag?
Sláðu á þráðinn og fáðu hjá mér 
frítt söluverðmat án skuldbindinga.

Anton Máni Svansson

Sölufulltrúi

antonmani@remax.is

Sími: 615 0005

Þórarinn

Jónsson hdl.

lögg. Fasteignasali

Hringdu núna

 615 0005

Lind

Hraunbær
110 Reykjavík

- Góð 3ja herbergja íbúð á 
3 hæð, 
- Auðveld kaup. 

Verð 19,9 milljónir
Magnús Einarsson

Opið hús mánudaginn 27. sept kl 18:00 





Smellpassar við borðið
Hjá Eik finnur þú hentugt húsnæði

G.Á. húsgögn eru í húsnæði frá Eik sem sérhæfir sig í rekstrarleigu atvinnuhúsnæðis. Við bjóðum m.a. alls konar 
húsnæði þar sem þú getur mundað límbyssu og heftibyssu, neglt og saumað – eða opnað verslun. Ef þú ert að 
efla starfsemina, flytja, stækka, endurskipuleggja eða hefja rekstur er Eik með rétta kostinn fyrir þig.
 
Hafðu samband við sérfræðinga okkar í síma 590 2200.
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Karl Gunnarsson og Kristján P. Arnarsson, 

Þarftu að selja fasteign? 
Seldu fasteignina hjá okkur!Þú hringir, við seljum! 512 4900

Sigurður
S. 896 2312
lögg. fasteignasali

Friðbert
S. 820 6022
Sölufulltrúi

Rúnar
S. 842 5886
Sölufulltrúi

Þórarinn
S. 770 0309
Sölufulltrúi

Magnús
S. 897 8266
lögg. fasteignasali



Reynir Björnsson, lögg. fasteignasali
Elías Haraldsson, lögg. fasteignasali

 Alfhending strax.

 Allar íbúðir með 
sólskála.

 Íbúðir með hjónasvítu.

 Stærðir frá 97-162 m2.

 Rúmgóð bílageymsla.
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Boðaþing er reitur sem Húsvirki hf. og 
Hrafnista DAS fengu úthlutað til skipu-
lagningar fyrir almennar íbúðir, þjónustu-
íbúðir, hjúkrunarheimili og þjónustu-
miðstöð aldraðra. Þetta er skemmtilega 
skipulagt svæði sem myndar kjarna 
almennra íbúða í kringum hjúkrunar-
íbúðir og þjónustumiðstöð á vegum 
Kópavogsbæjar og Hrafnistu DAS.

55+55+Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu
Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu

Boðaþing 6-8Boðaþing 6-8

Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu
Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu

Fyrir fólk á besta aldriFyrir fólk á besta aldri
Leigðu þína

Leigðu af okkur með forkaupsrétt
Leiga gengur upp í kaupverð

Leigðu þína
Leigðu af okkur með forkaupsrétt

Leiga gengur upp í kaupverð

Þjónustumiðstöð KópavogsÞjónustumiðstöð Kópavogs

fhending strax.

www.landmark.is - sími: 512 4900 - Bolholti 4

Landmark óskar eftir nýjum 
starfskrafti!

Ertu góður fasteignasölumaður? 
Þá færu bestu kjörin hjá LANDMARK!

Hafðu samband við okkur í fullum 
trúnaði!

Magnús 897 8266 / Sigurður 896 2312

VIÐ SELJUM FASTEIGNIR!
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VH ehf · Njarðarbraut 11 · 260 Reykjanesbæ · Sími 864-2400 · Sími í verslun 527-2400

HAUST-TILBOÐ - GESTAHÚS 25 m²

kr. 1.599.000,- án fylgihluta
kr. 1.859.000,- með fylgihlutum 
og byggingarnefndar teiknisetti.

Vel valið fyrir húsið þitt

www.volundarhus.is

BARNAHÚS 2,1m²

HAUST-TILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

Verðhrun á pallaefni, girðingaefni og undirstöðum. 
Allt á að seljast, fyrstur kemur fyrstur fær.

VH
/

1
0

-1
5

kr. 139.900,- m/fylgihlutum
verð áður kr. 159.900,- m/fylgihlutum

Úrvals pallaefni og undirstöður á 
hausttilboði. Sjá nánar á heimasíðu:

Frí heimsending á 
GARÐHÚSUM
á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda

40 % afsláttur af 
heimsendingu á 
GESTAHÚSUM
á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 7,2m²
kr. 339.000,- án/fylgihluta
kr. 359.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki

Verðhrun

Sértilboð



BÍLAR &
FARATÆKI

ATH. ERUM FLUTT AÐ SKÚLAGÖTU 19

Hringiðan Internetþjónusta
Skúlagata 19, 101 Reykjavík

Sími: 525 2400
WWW.HRINGIDAN.IS

AUDI Q7 QUATTRO TDI. Árgerð 2007, 
ekinn 99 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. 
7manna Umboðsbíll Verð 6.980þ 
Rnr.152305 Vegna miklilar sölu og 
eftirspurnar, óskum við eftir bílum á 
söluskrá okkar og á planið. www.
hofdabilar.is

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

 Lincoln Navigator Limited Edition 4wd, 
árg. 2006, ek 69þús.km, sjálfsk, 300hö, 
ný heilsársdekk, Einn sá allra flottasti 
og með öllum fáanlegum aukahlutum! 
Ásett verð 5790þús.kr, er á staðnum,

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

Til sölu Toyota Hiace árg. 2001, stuttur, 
ek. 122 þús. Álfelgur, vetrardekk, á felg-
um, dr. kúla. Uppl. í síma 663 4836.

VW Polo árg. ‚05, 1.200 vél. Bsk. Ek. 
109þús.Hvítur að lit. Listaverð 990þús, 
tilboð 850 þús. S. 699 5073.

 0-250 þús.

Plexiform og bólstrun faratækja og við-
gerðir Dugguvogi 11 104 Rvk. 5553344

Hundai Accent 1500 ‚98 ekinn 147þús. 
nýskoðaður og í toppstandi. 2 dekkja-
gangar, vetur/sumar. Gott eintak verð 
190þús. s.8416755

 250-499 þús.

BMW 318. árg. ‚97 ek. 190. verð. 
350þús. þarf að seljast strax. uppl. í 
s. 7701606

 Bílar óskast

SKODA OCTAVIA DIESEL
5 dyra Skráður 5 manna sjálfskiptur 
framhjóladrif 6/2005 Ekinn 110.000 
Vetra dekk fylja á sér felgum Verð 
1.900.000 Skipti möguleg S: 770-4855

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810

Golf, Polo, Micra eða 
Lancer óskast

Árg. 1998-2002 fyrir 100-300 þúsund. 
Helst í góðu lagi en má þarfnast lag-
færinga. Uppl. 772 5450.

Óska eftir bíl
Óska eftir bíl fyrir allt að 300.000- stgr. 
má þarfnast lagfæringa. Skoða allt. 
Uppl. í síma 899 3939.

Bíll óskast á 50-300þús. st.gr. helst toy-
ota en allt kemur til greina 692 8091

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vespur

Kínversk vespa Jonway City Runner 
árg.‘09 125cc til sölu. Ek. 2.200 km. 
Verð 200þ. Á 16“ dekkjum. Tilboð ósk-
ast. S. 898 2820.

 Kerrur

Kerra til sölu ný ónotuð 2,5x1,25m 
opin aftan nýdekk og felgur heit galv 
og krossviður verð 250.000 kr upl 
8927687

 Vinnuvélar

BRAVISOL INNILYFTURNAR - PASSA 
INN UM 90CM HURÐARGÖT OG FARA 
Í 4,9m VINNUHÆÐ. DAGLEIGA AÐEINS 
KR. 4900.+vsk DS-LAUSNIR EHF 561-
8373 www.dslausnir.is

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar. Sala og leiga. S. 893 3573.

 Bátar

Fyrirdráttanet
Fyrirdráttanet fyrir veiðirétthafa. 
Álagildrur, silunganet. Heimavik ehf. S. 
892 8655. www.heimavik.is

Skrúfur beint frá framleiðanda og flest 
annað fyrir bátinn. www.somiboats.is

 Aukahlutir í bíla

 Hjólbarðar

Bílalyftur- Dekkjavélar
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T og 4,2T, 
Höfum einnig á lager 3,5 tonna skær-
alyftu (tvöföld) gerð fyrir hjólastillinga-
búnað. ATH aðeins örfá eintök eftir á 
lager Minnum einnig á varahlutaþjón-
ustu fyrir vörubíla og vinnuvélar S. 696-
1050 - okspares@simnet.is

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 

 PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði.

 Varahlutir

Startarar og Alternatorar í miklu úrvali 
- Hröð og góð viðgerðarþjónusta. Sími 
564 0400. Strandgata 75.

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

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

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet 
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen 
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. 
Man 26530 árg.‘05. Musso og margt 
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 
6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20 
Hafnarfirði.

VW, Skoda, Audi, vara-
hlutir og viðgerðir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu teg-
undum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Partatorg.is Notaðir varahlutir í ýmsar 
gerðir nýlegra bíla. partatorg@parta-
torg.is 565-6020

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

Bátakerrur margar stærðir 
verð frá 185.000

Vélasalan 
Kle agörðum 25
Sími 5200000
www.velasalan.is

Bátakerra Gerð SLB14 (636KG) Verð 271.884 kr.

ALHLIÐA
VIÐGERÐARÞJÓNUSTA
ELLINGSEN

ellingsen.is

Þjónustuverkstæði Ellingsen 
opið alla virka daga frá kl. 8–18 

Varahlutaþjónusta Ellingsen 
opin alla virka daga frá kl. 10–18

Tímapantanir fara fram í síma 580 8510 eða með tölvupósti, 
halldor@ellingsen.is eða arnarm@ellingsen.is.
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Þjónustuverkstæði 
Ellingsen annast alhliða viðgerðar- 
og varahlutaþjónustu fyrir vél-
sleða, fjórhjól, utanborðs-
vélar og ferðatæki auk 
ástands- og vetrarskoðana.

Þjónustuverkstæði 
Ellingsen Vatnagörðum 12
Sími 580 8510 

Þjónusta

Til sölu

 vhs spólu í 

kolaportinu

Stöð 2, Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra kosta aðeins 229 krónur á dag í Stöð 2 Vild. 
Tryggðu þér áskrift í dag!

FYRIR 229 KRÓNUR

FÆRÐ ÞÚ:

frábæra skemmtun í 

heilan sólarhring fyrir 

alla fjölskylduna

eða

ó í
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512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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Japanskar Vélar 
Varahlutasala

Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‚00-
‘05. L200/Izuzu pick up ‚00-‘07. Susuki 
Vitara/Liana/Swift ‚00-‘08. Hyundai 
Santa Fe/Tucson/Starex. ‚00-‘06. 
Nissan pickup/Almera/X-Trail ‚02-‘08. 
VW/skoda ‚00-‘05. Mazda/Ford ‚00-‘05. 
Kia, flestar gerðir. Chevrolet ‚05-‘06. 
Citroen C2/C3 ‚02-‘06. og fl. Kaupum 
bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 & 893 
2284. www.carparts.is

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagn-
ir, vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

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

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á utan-
borðsmótorum: Garðsláttuvélar, sláttu-
orf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur, 
dælur, kerrusmíði, Gokart þjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig úrval af 
notuðum sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 
0661. www.velaverkjs.is

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm 
garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkju-
fræðingur s 848 9600

Trjáklippingar
Trjáfellingar. Snyrting á trjám og runn-
um og öll almenn garðavinna. Eiríkur 
Sæland garðyrkjufræðingur s. 848 
1723.

Garðyrkjufræðingurinn Hellulagnir, 
hleðslur, pallasmíði, skjólgirðingar, trjá-
fellingar, lóðahönnun. Jóhann og Mímir 
garðyrkjufr. S 869 1600.

 Bókhald

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Heildarlausnir f. fyrirtæki og einstakl. 
S. 571 0040.

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

 Málarar

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

Getum bætt við okkur inni- og útiverk-
efnum. Vönduð vinnubrögð og góð 
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið 
Mál ehf. S. 896 5758.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Handriðaplast
Útvegum og setjum á handriðaplast, 
margir litir. Uppl. Dúkarinn Óli Már s. 
699 4418.

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA 
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar, 
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar 
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra 
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448 
Ólafur.

Þakviðgerðir - 100% 
vatnsþétting

Ryðvarnarmeðferð. Allir naglar, göt 
og samskeyti innsigluð með pace-
gúmmíkvoðu. Margir litir í boði. Tilboð í 
s. 777 5697. Þakvernd ehf.

Húsaviðgerðir
Múr og sprunguviðgerðir. Flod í tröppur 
og svalir. Steining. Uppl í S. 697 5850

892 1565 - Húseignaþjónustan 
- Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv-
iðg. - húsakl. - öll málningarvinna 
- háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% 
teygjanl.)

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
utan sem innanhúss. Áratugareynsla. 
S. 867 7753.

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
-gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir. 
S. 899 3011.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna-
björgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. 
félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839.

 Nudd

Fantastic whole body massage S. 692 
4599, Maria.

Eðalnudd! Veldu það besta! Frábær 
tilboðsverð í dag. S. 659 6019.

Whole body massage. S. 849 5247

 Spádómar

Spásími 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Er byrj-

uð á fullu aftur.
Opið frá 12-23 S. 894 9228 

Steinunn visa/euro

908 1888
Spásími Daddýar alla daga 

næstu viku.

250 kr. mínótan.

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

 Iðnaður

Tökum að okkur alla almenna járn-
smíði. Handrið,stigar og fl.Uppl í s. 821 
2506 og 445 5005

 Múrarar

Múrþjónusta, öll almenn múrviðgerð. 
S. 847 2209.

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Erum vanir viðgerðum á gömlu og nýju 
hvar sem er á landinu, parketlagnir, 
uppsetningar á innréttingum, hurðum, 
gluggum og margt fleira. Tilboð eða 
tímavinna. Uppl. 894 9529 Trausti/
Ragnar

 Önnur þjónusta

Skemmtisiglingar í 
ANDREUNNI

Uppákomur, árshátíðir, sjóstöng, funda-
aðstaða o.fl. Uppl. hvalalif@hvalalif.is / 
897-8433.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Mikið úrval af saltkristal lömpum og 
kertastjökum. ditto.is Smiðjuvegi 4, 
græn gata. Kópavogi. Sími 517-8060 
www.ditto.is

Seljum allt fyrir veitingastaði. Vélar, 
borð og stólar. S. 692 8461.

Arinviður
Stórir pokar af arinvið, 1000kr pokin. 
s. 892 9999.

 Óskast keypt

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið 
í Pósthússtræti 13 ( við 

Austurvöll ), Verið velkomin

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, 
silfur og gullpeninga. Peningaseðla frí-
merki póstkort. Verðmet heil söfn. S. 
615 2715.

ÓSKUM EFTIR 
ÞVOTTAVÉLUM

Fjarlægjum gömlu þvottavélina ókeyp-
is. Borgum allt að 2.000 Kr. fyrir góðar 
vélar. 690-2409 Vistvæn endurnýting.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar HYTSU 2500kg m/
hraðlyftu Verð: 48.350 án VSK Sími: 
5520110 www.pon.is

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu 
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 
896 4662 www.lifsstill.is

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



 27. september 2010  MÁNUDAGUR4

 Nudd

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. Unique 
experience for men, women and 
couples. Tel: 698 8301 www.tantra-
temple.com

 SPA - DREAM OASIS 
 Fáðu kort og nudd frítt.

NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb, 
Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 567 
6666 og 862 0941. http://dreamoasis.
magix.net

NUDD - Tilboð - NUDD
  Nudd kr. 3500,-

Skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr. 
9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar 
teg. nudds, alhliða snyrting, slökun, 
veitingar, heilsu, vítamín, næring-
arráðgjöf. Ekkert sex nudd. No sex 
massage. Uppl. - pantanir s. 823 8280. 
JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18 
mán-lau.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Vinsælu prjónanámskeiðin hefjast í 
október. Námsk. f. byrjendur - lengra 
komna, einnig er í boði námskeið í 
hekli. S. 860 8858.

 Kennsla

NÁMSAÐSTOÐ við grunn-, framhalds- 
og háskólanema. Nemendaþjónustan 
S. 557 9233.

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

HEIMILIÐ

 Gefins

Plastparket, á gólfi, lítið notað, fæst 
gefins gegn því að fjarlægja það. sími 
8984154

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

Þverá í Borgarfirði
Sjóbirtingur: nokkur leyfi laus, frá 27. 
sept til 10. okt. Uppl. s. 848 2304.

 Hestamennska

TILBOÐSDAGAR
Skór frá kr. 7900 

 Úlpur frá kr. 19900 

 Hestar og menn, Ögurhvarf1, 203 
Kópavogur s. 567 3300.

HÚSNÆÐI

 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

Til leigu lítið herb. á sv. 105 fyrir 
rólegan og reglusaman mann með 
sameig. eldh. & baðh. Uppl. e. kl 13 í 
s. 777 5571.

Herbergi til leigu á svæði 108. Laust 
strax. Uppl. í síma 898 9946

Snyrtileg og björt 2ja herbergja íbúð 
í Álftamýri í Reykjavík. 60 íbúð á 
þriðju hæð, nýlega máluð, nýtt gólf-
efni. Fallegt útsýni , við Framvöllinn 
og Álftamýrarskóla. Upplýsingar veitir 
Linda 664 6015 eða á linda@rentus.is

ÓDÝR DAGS-VIKU OG MÁNAÐARL. 
ALLT INNIFALIÐ INTERNET- 
SAMEIGINLEG SNYRTI-ÞVOTTA OG 
ELDUNARAÐSTAÐA. HÓTEL FLÓKI S. 
660-7799 BJARNI.

4-5herb. 146 fm. íb. á Álftanesi. Laus frá 
1.okt.Leiga 120-130 þús.kr. Áhugasamir 
leggið inn skilab. með upplýs. eða 
hringið í s:8228555

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.

 Húsnæði óskast

Er að leita af 4ra herb. íbúð miðsv. í 
Rvk. Reglusemi og góð umgengni. S. 
659 2565 og oddnystef@simnet.is

Sérbýli óskast. Þarf að vera frekar nýlegt, 
verð 150þ. Rósa: S. 697 9557.

4ra + herbergja íbúð með bílskúr ósk-
ast til leigu í Hafnarfirði fyrir 1.desem-
ber. Uppl. í síma 698 6877

2ja herbergja íbúð óskast til leigu helst 
á svæði 112.105.107 .101 eða 270 er 
reglusamur.reyklaus og með hreint 
sakavottorð sími 8645299 daddidino@
gmail.com

Bráðvantar Íbúð
Erum reglusamt par með barn á leið-
inni, voða góðan hund og fastar tekjur. 
Erum að leita af 3+ herb. íbúð með 
garði í barngóðu hverfi á höfuðb. svæð-
inu. einnig kemur lítið rað/par hús eða 
einbýli til greina. Eiríkur S. 777 6799.

 Atvinnuhúsnæði

Tunguháls- 1250 fm heil 
húseign- frábært verð

Til sölu þetta fína atvinnuhúsnæði til 
afhend. strax. Húsið er um 1000 fm 
á 1.hæð með mikilli lofthæð og inn-
keyrsludyrum. Í kjallara er ca. 250 fm 
lagerpláss með innkeyrsluhurð/rampur. 
Á hæðinni er- afstúkuð skrifstofuaðst, 
kaffist, starfsm.aðst og fl. Stór og afgirt 
sér- lóð. Ekkert áhvíl. Frábært verð í 
boði. Ekkert áhvíl. uppl. s: 895-2049.

Lítill/meðalstór skrifstofuherb. til 
leigu við Suðurlandsbraut og Ármúla 
Hagstætt verð og gott útsýni. Uppl: 
899 3760.

 Geymsluhúsnæði

Geymslupláss!
Upphitað á höfuðborgarsvæðinu. Pláss 
til 1. maí fyrir hjólhýsi, fellihýsi, tjald-
vagna eða annað. Verð 5.000kr. á m2. 
Uppl. í s. 862 4685 / 893 9777.

Síðustu plássin
Húsvagnageymsla-upphitað, þurrt, 
lyktarlaust og hreint á Eyrarbakka. 
Öryggisgæsla. Góð verð. S: 564 6501.

Ferðavagnageymsla
Ferðavagnageymsla í Borgarf. f. tjaldv. 
fellih. hjólh. o. fl. upphitað, gott verð S: 
899 7012 email: solbakki.311@gmail.
com

Vetrargeymsla fyrir bíla, húsbíla, hjol-
hýsi, fellihýsi, tjaldvagna og fl. Upphitað 
húsnæði með öryggisvakt. Sanngjarnt 
leiguverð. Uppl. í s. 899 0274 og á 
www.husbilageymslan.net

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

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Nú leitum við í Veisluturninum að 
traustum einstaklingum í ræstingar 
en um er að ræða 75% vaktavinnu. 
Umsóknir óskast sendar á thorey@
veisluturninn.is

Ridingguide/trainer Help with our 120 
Icelandic horses. Riding, training, shoe-
ing, feeding, maintenance. Possible job 
for partner & accommodation. English a 
must, Danish a gift. Therese Thøgersen, 
www.kommandoergaarden.dk, cont-
act tt@kommandoergaarden.dk or 
+4523458649

Au-pair í Lúxemborg
Óska eftir heiðarlegri og duglegri stelpu 
(aldur 20+) Á að vera með bílpróf og 
geta hafið störf sem fyrst. Umsóknir 
óskast sendar á aupairlux@hotmail.
com

!! AVON !!
Við hjá AVON óskum eftir sölufulltrúum 
um allt land við sölu á snyrtivörum í 
heimakynningum. nánari upplýsingar í 
síma 577-2150 Avon@avon.is

Góð aukavinna á kvöldin
Okkur vantar íslenskumælandi fólk í 
símasölu 2-5 kvöld vikunnar frá kl.18-
22. Góð laun í boði. Aldur 22+++ 
Uppl. í síma 699-0005 milli kl.14-19 
virka daga.

Óskum eftir fólki í úthringistarf á 
kvöldin. Tilvalið fyrir fólk 30-70 ára. 25 
ára lágmark. Góðir tekjumöguleikar, 
skemmtilegur vinnustaður. Uppl veitir 
Gísli í 553-6688 eða gisli@tmi.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kæru Mosfellingar, kötturinn okkar hefur 
ekki skilað sér heim (Rituhöfða) síðan 
15.9 Hún er svört með litlum hvítum 
bletti á hálsinum undir hökunni. Hún 
Grugga er norskur skógarköttur og er 
eyrnamerkt G-2006. Gætuð þið orðið 
að liði og kíkt hvort hún sé nokkuð 
lokuð inni hjá ykkur og svipast um eftir 
henni. Henni er sárt saknað og höfum 
við miklar áhyggjur af henni. 50 þús. í 
fundarlaun. Uppl. í s. 893 2707.

 Einkamál

Spjalldömur 908 1616
Opið þegar þér hentar.

Ný upptaka hjá Rauða Torginu! 
Dimmrödduð, svolítið hás ung kona í 
gríðarlegu stuði hljóðritaði sjálfa sig í 
mikilli fantasíu þar sem þú(!) kemur 
við sögu Þú heyrir upptökuna hjá Kynl.
sögum Rauða Torgsins í s. 905-2002 
(símatorg) og 535-9930 (kreditkort), 
upptökunr. 8184.

Fasteignir

SÍMI 5 900 800
Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali.

SÍMI 5 900 800
Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali.

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði
á 90 stöðum um land allt. 
Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing

Auglýsingasími



GERÐU GÓÐ KAUP
Í KRÓNUNNI

Skyr.is, 500 g
229 kr.

stk. Grand Italia pasta, 3 teg., 
500 g

199 kr.
pk.

Ódýrt!

Capri Sonne Orange og 
Safari, 10 x 200 ml í pk.

458kr.
pk.

20%
afsláttur20%

afsláttur

Fiskibollur, forsteiktar

kr.
kg899 558kr.

kg

Verð áður 698 kr.
Krónu kjúklingabitar

Verð áður 498 kr.
Mexíkó og nautabökur

kr.
pk.398

Rinaldi spaghettisósur, 5 teg.
349kr.

stk.

fyrir fjölskylduna
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1/2 lambaskrokkur,
frosinn, sagaður
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hmm. Gott kvöld. 
Kominn tími á að 
skræla laukinn!

Við erum með íhlaupa-
kennara í efnafræði 
og hann er rosalega 
erfiður og strangur!

Hvar er 
hinn 

kennar-
inn ykkar?

Ha? Já, íbúðin hennar 
brann og bílnum 

hennar var stolið á 
meðan hún var í jarð-
arför frænda síns. Hún 
er því í burtu í þessari 

viku og næstu.

Jeminn 
einasti! Já! 

Hvernig gat ég lent 
í þessu?

Krakkar! Hættið þessu! 
Við höfum ekki pláss fyrir 
hund núna!

Einhvern tímann, ef við flytj-
um í stærra hús þá getum 
við kannski fengið okkur 
hund, ókei?

Ókei.

Ókei. 

Úff!

Nei.

Nei.

Megum við 
fá hund?

Megum við 
fá hund?

Megum við 
fá hund?

Megum við 
fá hund?

Getum við flutt í stærra hús?

Getum við flutt 
í stærra hús?

Getum við flutt 
í stærra hús?

Getum við flutt 
í stærra hús?

Lögregla leitar nú að 
hópi krakka eftir enn eina 

grimmilega árás á kött 
í tunnu. Að sögn vitna 

var fórnarlambið bara að 
hanga í rólegheitunum 

þegar það var lamið ítrekað 
með kylfu. Líðan fórnar-
lambsins er eftir atvikum 

góð en hann missti talsvert 
af gómsætu sælgæti.

Nei.

Nei.

LÁRÉTT
2. verð, 6. skammstöfun, 8. tæki, 9. 
spil, 11. nesoddi, 12. afhending, 14. 
spergill, 16. pípa, 17. umfram, 18. rell, 
20. átt, 21. ögn.

LÓÐRÉTT
1. erfðavísa, 3. ólæti, 4. staðfestulaus, 
5. skáhalli, 7. kenndur, 10. suss, 13. 
stæla, 15. geð, 16. espa, 19. tveir 
eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. þarf, 6. eh, 8. tól, 9. níu, 
11. tá, 12. afsal, 14. aspas, 16. æð, 17. 
auk, 18. suð, 20. sa, 21. arða. 

LÓÐRÉTT: 1. gena, 3. at, 4. rótlaus, 
5. flá, 7. hífaður, 10. uss, 13. apa, 15. 
skap, 16. æsa, 19. ðð. 

Eins og alþjóð veit hafa þær dr. Þorgerð-
ur Einarsdóttir og dr. Gyða Margrét 

Pétursdóttir kynjagreint skýrslu rannsókn-
arnefndar Alþingis. Þeim þykir sýnt að kyn 
hafi skipt máli þegar aðdragandi og orsakir 
falls bankanna eru skoðuð, enda hafi aðal-
gerendurnir í atburðarásinni verið karl-
kyns. 

GYÐA og Þorgerður segja að á Íslandi hafi 
skapast kerfi byggt á losaralegu regluverki 
þar sem ofurtrú ríkti á ungum og reynslu-
litlum mönnum. „Snilldin átti að koma 
innan frá,“ segja þær. Nám, nákvæmni, 
yfirlega yfir kennslubókum og undirbún-
ingur þótti kvenlegt. Snilldin skyldi koma 
án fyrirhafnar. Mér varð hugsað til borg-
arstjórans okkar, hans Jóns Gnarr, og velti 
því fyrir mér hvort einhvern tímann yrði 
stúdentsprófslaus kvenmaður með jafnlitla 
reynslu af stjórnmálum gerður að borgar-
stjóra. Og þá varla kona sem gengst upp í 
að vera „óviðeigandi“. Það var orðið sem 
notað var um Jón Gnarr þegar erlendur 
fjölmiðill hafði eftir honum að hann not-

aði netið aðallega til að skoða klám. Fáein-
um dögum síðar var það gleymt. 

ÞAÐ er réttur karla að vera óviðeig-
andi og því lyfti enginn augabrún þótt 
fyrir fáeinum árum hafi tveir þeirra 
gert kvikmynd ætlaða börnum þar 
sem drengur leikinn af fullorðnum 
karlmanni káfar á rassinum á flug-
freyju. Samt fór fólk hamförum vikum 

saman þegar Sóley Tómasdóttir var svo 
óviðeigandi að lýsa tilfinningum sínum til 
þess að eignast barn. Sumir ruddust böl-
sótandi fram undir því yfirskini að þeir 
sjálfir „dýrkuðu“ syni sína, eins og Agnes 
Bragadóttir komst svo furðulega að orði í 
pistli í Sunnudagsmogganum á kosninga-
dag. En aftur að kynjagreiningu doktor-
anna tveggja. Það sem vakti hvað helst 
athygli mína í Víðsjárviðtali við þær Gyðu 
og Þorgerði var það sem þær kalla ,,styðj-
andi kvenleika“ en þá eiga þær við að konur 
„styðji við framgang og völd karlanna“.

12. september sl. birtist nefnilega stórt við-
tal við dr. Ingu Dóru Sigfúsdóttur í Sunnu-
dagsmogga, nýráðinn prófessor við Colum-
bia-háskólann í New York. Þar sagði hún frá 
því að hún hefði verið pönkari sem ungling-
ur og hangið á Hlemmi með Jóni Gnarr. 
Sömu helgi birtist viðtal við þingmanninn 
Birgittu Jónsdóttur í DV þar sem hún sagð-
ist hafa verið fyrsta kærasta Jóns Gnarr. 
Ekki nafngreinir hún hann þó í bók sinni 
Dagbók kamelljónsins sem kom út árið 2005 
en þá var hann heldur ekki borgarstjóri. Ég 
viðurkenni að ég varð hugsi yfir því að sjá 
nákvæmlega þessar konur taka þetta fram 
svona sömu helgina og man í svipinn ekki 
eftir neinum karlkyns þingmanni veifa því 
að hafa verið kærasti einhverrar valdakon-
unnar. En svona styðja konur við framgang 
og völd karlanna. Líklega var þetta bara 
rétt hjá Agnesi eftir allt saman. Þessi þjóð 
dýrkar syni sína.

Fyrirhafnarlausa snilldin

Námskeiðið hefst ANNAÐ kvöld 

Kundalini jóga
Byrjendanámskeið hefst 28. sept.

Skipholti 29a, 3. hæð I 896 2396 I www.andartak.is I gudrun@andartak.is

Fr í r  prufut ími

Andartak Kundalini jógastöð
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70%
Á ELDHÚSTÆKJUM
ALLT AÐ 70% AFSLÁTTUR

Brandt háfur
Verð áður 189.900, nú 49.990 
– Afsláttur 70%

DeDietrich espressó kaffivél
Verð áður 399.900, nú 179.990 
– Afsláttur 56%

Blomberg þurrkari 
Verð áður 129.900, nú 89.990 
– Afsláttur 31%

DeDietrich eyjuháfur
Verð áður 315.900, nú 149.990 
– Afsláttur 53%

Blomberg ofn
Verð áður 349.000, nú 189.990 
– Afsláttur 46%

Brandt helluborð - keramík
Verð áður 115.000, nú 69.990 
– Afsláttur 40%

 háfur
Verð áður 359.000, nú 149.990 
– Afsláttur 58%

Blomberg uppþvottavél
Verð áður 149.900, nú 99.990 
– Afsláttur 33%

Blomberg kæliskápur - hvítur 
Verð áður 164.990, nú 99.990 
– Afsláttur 39%

Panasonic þvottavélar: 10% kynningarafsláttur
Severin kæliskápar: 15% afsláttur
Saeco kaffivélar: 2kg af Kimbo kaffi fylgir með
Pottar, pönnur, búsáhöld og gjafavörur með 20-30% afslætti

Nokkur 
verðdæmi:

Mjög 

takmarkað 

magn!

Rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum því eldhústæki með allt að 70% 
afslætti. Ofnar, viftur, háfar og helluborð í hæsta gæðaflokki frá merkjum 

á borð við DeDietrich, Brandt, Blomberg og –– –––––––––––  

OFNAR • ELDAVÉLAR • HELLUBORÐ • HÁFAR • KAFFIVÉLAR • ÖRBYLGJUOFNAR • KÆLISKÁPAR • UPPÞVOTTAVÉLAR • ÞURRKARAR ofl.

RÝMINGARSALA

SÍÐUSTU DAGAR 

RÝMINGARSÖLUNNAR

90

ombe
áðu

AR • KÆLISKÁPASÍÐUSTU DAGAR 

RÝMINGARSÖLUNNAR
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NÝTT Í BÍÓ!

GORDON GEKKO ER MÆTTUR AFTUR Í 
STÓRMYND OLIVER STONE! 

ÞEIR SEM SÁU FYRRI MYNDINA VILJA EKKI 
MISSA AF ÞESSARI!

"Hörkugóð. Douglas
er alveg jafn flottur 

og áður fyrr."
T.V. - Kvikmyndir.is

Magnaður tryllir í þrívídd!

Hver er næstur á
matseðlinum?

SÍMI 564 0000

16
16
L
L
L
16
12
L
L
L

SÍMI 462 3500

16
L
L
L

PIRANHA 3D kl.  8 - 10
WALL STREET 2 kl.  8 - 10.25
SUMARLANDIÐ kl.  6
AULINN ÉG  3D kl.  6

SÍMI 530 1919

L
12
16

SUMARLANDIÐ kl.  6 - 8 - 10
THE OTHER GUYS kl.  10.20
THE EXPENDABLES kl.  8 

PIRANHA 3D kl.  8 - 10.10
PIRANHA 3DLÚXUS kl.  10.50 
WALL STREET 2 kl.  5 - 8 - 10.50
WALL STREET 2 LÚXUS kl.  5 - 8
SUMARLANDIÐ kl.  3.30 - 6
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 3D kl.  10.30
THE OTHER GUYS kl.  5.30 - 8
DESPICABLE ME 3D kl.  8 - 10.10
AULINN ÉG  3D kl.  3.40 - 5.50 
AULINN ÉG  2D kl.  3.40

.com/smarabio

„Hinn síungi Polanski sýnir á sér óvænta hlið
í hörkugóðri spennumynd, stútfullri af pólitískum launráðum

og bullandi ofsóknaræði.“
Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið

"Leikstjórn Polanskis grípur áhorfandann ásamt
athyglisverðum söguþræði.

The Ghost Writer er að mínu mati ein besta mynd ársins hingað til."
T.V. – Kvikmyndir.is

Roman Polanski hlaut Silfubjörnin
sem besti leikstjórinn á kvikmyndahátíðinni í Berlín.

„Hinn síungi Polanski sýnir á sér óvænta hlið
í hörkugóðri spennumynd, stútfullri af pólitískum launráðum

og bullandi ofsóknaræði.“
Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið

"Leikstjórn Polanskis grípur áhorfandann ásamt
athyglisverðum söguþræði.

The Ghost Writer er að mínu mati ein besta mynd ársins hingað til."
T.V. – Kvikmyndir.is

Roman Polanski hlaut Silfubjörnin
sem besti leikstjórinn á kvikmyndahátíðinni í Berlín.

EIN BESTA RÓMANTÍSKA 
GRÍNMYND ÁRSINS!

���
empire

Remember
   me

„Ef þú vilt hafa myndirnar þínar 
dökkar og blóðugar,
þá er Solomon Kane fyrir þig.“
 – David Hughes

FRÁ HÖFUNDI CONAN THE BARBARIAN

HÖRKUSPENNANDI ÆVINTÝRAMYND 
SEM FÆR HÁRIN TIL AÐ RÍS

ÁLFABAKKA KRINGLUNNI

AKUREYRI

SELFOSSI

12

12

12

SOLOMON KANE kl. 8 - 10:20
SOLOMON KANE kl. 5:50 - 8 - 10:20
GOING THE DISTANCE kl. 5:50 - 8 - 10:10
ALGJÖR SVEPPI-3D kl. 6 - 8
ALGJÖR SVEPPI kl. 6 
REMEMBER ME kl. 10:20
AULINN ÉG-3D M/ ísl. Tali kl. 6 
THE GHOST WRITER kl. 8 - 10:30
STEP UP 3-3D kl. 10:10
HUNDAR OG KETTIR 2-3D M/ ísl. Tali kl. 6
LETTERS TO JULIET kl. 8

ALGJÖR SVEPPI-3D kl. 6 
GOING THE DISTANCE kl.  8 - 10:10
STEP UP 3 kl. 6 
REMEMBER ME kl. 8
GHOST WRITER kl. 10:10

GOING THE DISTANCE kl. 8 - 10:20
THE OTHER GUYS kl. 8
RESIDENT EVIL 4 kl. 10:20

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

7

7

7

12

12

12

16 16

16

SOLOMON KANE kl. 5:50 - 8 - 10:10
GOING THE DISTANCE kl. 5:50 - 8 - 10:10
ALGJÖR SVEPPI-3D kl. 6
STEP UP 3-3D kl. 8
INCEPTION kl. 10:10

BESTA SKEMMTUNIN

óht

���
PRESSAN

����
MOGGINN

HALTU UPP Á AFMÆLIÐ Í BÍÓ 

SENDIÐ FYRIRSPURNIR Á 

HOPAR@SAMBIO.IS

- bara lúxus
Sími: 553 2075

WALL STREET 2 7 og 10 L
PIRANHA 3D 8 og 10 16
SUMARLANDIÐ 6, 8 og 10 L
AULINN ÉG 3D 6 L

Leikritið Enron var frum-
sýnt í Borgarleikúsinu á 
dögunum. Góðir gestir 
mættu á sýninguna sem 
þótti heppnast afar vel.

Enron fjallar um ris og fall banda-
ríska stórfyrirtækisins Enron. 
Sýningin er mikið sjónarspil þar 
sem töfrum leikhússins er beitt 
til að knýja verkið áfram með tón-
list, dansi og sjónrænum tilþrif-
um. Leikstjóri er Stefán Jónsson 
og með stór hlutverk fara Stefán 
Hallur Stefánsson og Jóhanna Vig-
dís Arnardóttir.  

Vel heppnuð frumsýning

ÞRJÁR Á FRUMSÝNINGU Edda Björg Eyjólfsdóttir, Arndís Hrönn og Marta Nordal voru 
á meðal gesta.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þröstur Leó Gunnarsson og Þorsteinn 
Guðbjörnsson sáu Enron.

Lilja Héðinsdóttir og Vilhjálmur Bjarnason voru á frumsýningunni.

Páll Baldvin Baldvinsson, Egill Helgason og Katrín L. Ingvadóttir sáu Enron.

Trommarinn Helgi Svavar Helgason og 
Elsa Kristín Sigurðardóttir.

Jörundur Ragnarsson og Vignir Rafn 
Valþórsson voru á sýningunni.

14:00 The Palace (Höllin) /The Last Ride (Kraftur) • Iðnó
The Arrivals • Bíó Paradís 1
Song of Tomorrow • Bíó Paradís 2
Budrus • Bíó Paradís 3
Icelandic Shorts 1 • Hafnarhúsið 
The Biggest Chinese Restaurant in The World • Norræna Húsið

14:30 Ploddy, The Police Car Makes A Splash • Bíó Paradís 4
16:00 Three Backyards • Iðnó

Inside America • Bíó Paradís 2
The Genius and the Boys • Bíó Paradís 3
Kosmos • Bíó Paradís 4
For 80 Days • Hafnarhúsið
The Hunt For The Nordic Taste • Norræna Húsið

16:30 At Ellen’s Age • Bíó Paradís 1
18:00 Icelandic Shorts 3 Q&A • Háskólabíó 2

The Cameramurderer • Háskólabíó 3
Life During Wartime • Háskólabíó 4
The House • Iðnó
A Sea Change • Bíó Paradís 3
Good Fortune • Hafnarhúsið
Breki /At Sea (Á sjó) • Norræna Húsið

18:30 Attenberg Q&A • Bíó Paradís 1
How I Ended this Summer • Bíó Paradís 2

20:00 Cyrus • Háskólabíó 2
R • Háskólabíó 3
Where’s the Snow ? • Bíó Paradís 3
Honeymoons • Bíó Paradís 4
Gaza’s Winter/Last truck • Hafnarhúsið

20:30 When The Dragon Swallowed The Sun • Iðnó
21:00 Nuummioq Q&A • Bíó Paradís 1

Flowers of Evil • Bíó Paradís 2
22:00 A Sea Change • Háskólabíó 2

Big Man Japan • Háskólabíó 3
The Genius Within - The Inner Life of Glenn 
Gould

• Bíó Paradís 3

Kría Brekkan Scores A Film • Norræna Húsið
22:30 Little Blue Nothing • Iðnó

Mandoo • Bíó Paradís 4
22:45 Operation Danube • Bíó Paradís 1
Sérviðburðir
12:00 - 
15:00

Ameríska kvikmyndarútan • Hjartatorgið 
 Hljómalindarreit

14:00 Hreyfimyndasmiðja leikskólanna • Norræna Húsið
20:00 Franskar hreyfistuttmyndir • Nýlistasafnið
22:00 Kría Brekkan Tónleikar • Norræna Húsið

Af hverju er ekki búið að frelsa Tíbet? Hver 
stendur í vegi fyrir því leyst sé úr hlutunum? Í 
þessari heimildarmynd er leitast við að svara 
þessum spurningum og skilja hvers vegna heim-
inum hefur ekki tekist að leysa vanda Tíbetbúa 
og annarra sem standa frami fyrir öðrum eins 
málum. Í myndinni hljómar tónlist eftir Björk, 
Thom Yorke, Damien Rice og Philip Glass. 

When The Dragon 
Swallowed The Sun  
Þegar drekinn gleypti sólina

Iðnó kl. 20:30

Mánudagurinn, 27. september 
Monday, September 27th
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sport@frettabladid.is

ÞÓR/KA  tryggði sér í gær 2. sæti Pepsi-deildar kvenna og þar með þátttökurétt í Meistaradeild Evrópu á 
næstu leiktíð. Þór/KA vann Aftureldingu og komst upp í annað sætið á kostnað Breiðabliks sem tapaði fyrir 
meisturum Vals. FH féll úr deildinni eftir 1-0 tap fyrir botnliði Hauka sem var þegar fallið í 1. deildina. 

NÝTT! MARGFALDUR ÁVINNINGUR 
ÞEGAR ÞÚ SPILAR GOLF 
HÉR HEIMA OG ERLENDIS
Korthafar Premium Icelandair American Express
greiða ekkert árgjald í Icelandair Golfers.

SLÁÐU HOLU Í HÖGGI!
Þú getur sótt um Premium Icelandair American 
Express á icelandairgolfers.is 

FÓTBOLTI Breiðablik braut blað í 
sögu félagsins um helgina er það 
varð Íslandsmeistari karla í knatt-
spyrnu í fyrsta sinn. Þar með bætt-
ist félagið í hóp aðeins tíu félaga 
sem hafa náð þeim árangri.

Blikum dugði markalaust jafn-
tefli gegn Stjörnunni í lokaumferð-
inni á laugardaginn. Á sama tíma 
tapaði ÍBV fyrir Keflavík, 4-1, en 
FH vann Fram, 3-0. Breiðablik og 
FH urðu jöfn að stigum en Blikar 
urðu meistarar þar sem liðið var 
með betra markahlutfall.

Óhætt er að segja að lið Blika er 
eitt það yngsta sem nær þessum 
áfanga. Meðalaldur þeirra 15 leik-
manna sem hafa leikið minnst tólf 
leiki í sumar er aðeins 22,9 ár og 
af þeim ellefu sem voru í byrjun-
arliðinu um helgina voru sjö sem 
eru 21 árs eða yngri.

Árangurinn er ekki síst Ólafi 

Kristjánssyni, þjálfara, og hans 
starfsliði að þakka. Ólafur varð 
sjálfur aldrei Íslandsmeistari sem 
leikmaður þó svo að hafa í tvígang 
verið afar nálægt því. Hann bjó til 
meistaralið úr þessum unga leik-
mannahópi. „Væntingar voru mikl-
ar fyrir sumarið eins og eðlilegt 
var enda urðum við bikarmeistar-
ar í fyrra. Við settum sjálfir mark-
ið hátt,“ sagði Ólafur. „Við vorum 
nýbúnir að tapa tveimur úrslita-
leikjum í vor, í meistarakeppni 
og deildarbikar, og fórum nokkuð 
stressaðir inn í mótið.“

Þrátt fyrir misjafnt gengi í upp-
hafi móts hafði Ólafur þó ekki 
miklar áhyggjur. „Það sem gerði 
mig rólegan er að við misstum 
aldrei taktinn. Við gerðum mistök 
sem hægt var að laga. Við hömruð-
um því á sömu hlutunum aftur og 
aftur – því sem við höfðum trú á. 

Eftir það fannst mér við komast á 
góða siglingu. Við lentum á hindr-
unum á leiðinni en tókumst ávallt 
mjög vel á við mótlætið.“

Ólafur segir að andlegi þáttur-
inn, liðsandinn og stemningin í lið-
inu, eigi stóran þátt í árangri liðs-
ins. „Við byrjuðum að taka hann í 
gegn fyrir tveimur árum. Það eru 
því engar skyndilausnir sem skila 
þessum árangri heldur er þetta 
afrakstur mikillar vinnu. Það er 
því að þakka hversu sannfærandi 
við vorum á lokaspretti mótsins en 
mér fannst flæðið í liðinu hafa verið 
mjög gott í allt sumar,“ sagði Ólaf-
ur en Breiðablik tapaði ekki í fimm 
síðustu leikjum sínum í sumar.

Kári Ársælsson, fyrirliði Breiða-
bliks, var í banni um helgina og 
var því meðal áhorfenda í stúk-
unni. „Þetta var það allra erfið-
asta sem ég hef gert,“ sagði Kári 

um upplifun sína af leiknum. „Það 
hefur ekkert tekið eins mikið á 
mínar taugar og þetta. En þegar 
ljóst var í lok leiksins að jafntefli 
myndi duga fóru tilfinningarnar að 
brjótast um í manni,“ sagði Kári.

„Það er alls ekki verra að hafa 
orðið meistarar á markatölu. Við 
erum bestir á Íslandi. Það sést að 
það borgar sig að skora mörk og 
halda markinu hreinu. Við erum 
með eina bestu sókn landsins og 
fáum þar að auki fæst mörk á 
okkur af öllum liðum.“

Og Kári segir að framtíðin sé 
björt hjá Breiðabliki. „Við erum 
með góða breidd í liðinu og þeir 
sem hafa þurft að koma inn í 
sumar hafa staðið sig vel. Og 
breiddin mun bara aukast enda 
Íslandsmeistarar í nánast öllum 
yngri flokkunum. Framtíðin er 
afar björt.“  eirikur@frettabladid.is

Ungir Blikar bestir allra á Íslandi
Breiðablik er Íslandsmeistari í knattspyrnu karla og það í fyrsta sinn í sögu félagsins. Liðið varð þar með tí-
unda félagið á Íslandi til að vinna þennan eftirsótta titil og aðeins fjórða félagið á undanförnum 45 árum.

MEISTARARNIR Breiðabilk varð um helgina Íslandsmeistari í knattspyrnu karla í fyrsta sinn í sögu félagsins. MYND/ANTON

Pepsi-deild karla
Breiðablik - Stjarnan  0-0
Keflavík - ÍBV 4-1
1-0 Hörður Sveinsson (23.), 2-0 Arnór Traustason 
(74.), 2-1 Denis Sytnik (76.), 3-1 Magnús Þor-
steinsson (88.), 4-1 Bojan Stefán Ljubicic (90.).
Fram - FH 0-3
0-1 Gunnar Kristjánsson (33.), 0-2 Gunnar Kristj-
ánsson (79.), 0-3 Atli Viðar Björnsson (85.).
KR - Fylkir 3-0
1-0 Egill Jónsson (9.), 2-0 Guðjón Baldvinsson 
(64.), 3-0 Baldur Sigurðsson (83.).
Selfoss - Grindavík 5-2
1-0 Viktor Unnar Illugason (11.), 2-0 Sævar Þór 
Gíslason (29.), 3-0 Ingþór Jóhann Guðmundss. 
(67.), 4-0 Viðar Örn Kjartansson (69.), 4-1 Gilles 
Mbang Ondo (73.), 5-1 Davíð Birgisson (89.), 5-2 
Gilles Mbang Ondo (91.).
Haukar - Valur 2-1
1-0 Arnar Gunnlaugsson, víti (23.), 2-0 Úlfar 
Hrafn Pálsson (53.), 2-1 Sigurbjörn Örn Hreið- 
arsson (79.).

LOKASTAÐAN
Breiðablik 22 13 5 4 47-23 44
FH 22 13 5 4 48-31 44
ÍBV 22 13 3 6 36-27 42
KR 22 11 5 6 45-31 38
Fram 22 9 5 8 35-35 32
Keflavík 22 8 6 8 30-32 30
Valur 22 7 7 8 34-41 28
Stjarnan 22 6 7 9 39-42 25
Fylkir 22 7 3 12 36-42 24
Grindavík 22 5 6 11 28-39 21
Haukar 22 4 8 10 29-45 20
Selfoss 22 5 2 15 32-51 17

MARKAHÆSTU LEIKMENN
Gilles Mbang Ondo, Grindavík 14
Alfreð Finnbogason, Breiðabliki 14
Atli Viðar Björnsson, FH 14
Halldór Orri Björnsson, Stjörnunni 13
Kristinn Steindórsson, Breiðabliki 12

Pepsi-deild kvenna
FH - Haukar 0-1
Breiðablik - Valur 1-4
Grindavík - Fylkir 4-0
Afturelding - Þór/KA 0-4

LOKASTAÐAN
Valur 18 14 3 1 82-15 45
Þór/KA 18 12 1 5 58-23 37
Breiðablik 18 11 2 5 44-29 35
Stjarnan 18 9 5 4 44-16 32
Fylkir 18 8 3 7 33-29 27
KR 18 6 5 7 19-37 23
Grindavík 18 5 3 10 19-38 18
Afturelding 18 5 1 12 15-60 16
FH 18 4 2 12 21-53 14
Haukar 18 2 3 13 16-51 9

ÚRSLIT
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FÓTBOLTI Hefði ÍBV unnið Kefla-
vík í lokaumferð Pepsi-deildar 
karla um helgina hefði liðið orðið 
Íslandsmeistari í fyrsta sinn síðan 
1998, þar sem að Breiðablik gerði á 
sama tíma markalaust jafn-
tefli í sínum leik. En ÍBV 
féll á prófinu og tapaði 
illa, 4-1. Á sama tíma 
stóð FH við sitt og vann 
3-0 sigur á Fram en það 
dugði ekki til að skáka 
Breiðabliki sem var 
með betra marka-
hlutfall en liðin voru 
jöfn að stigum.

Eyjamenn voru 
yfirspenntir og 
sóknarleikurinn 
lengst af hug-
myndasnauður og 
tilviljanakennd-
ur. Strax eftir að 
hafa fengið annað 
markið í andlitið 
náðu Eyjamenn 
að minnka mun-
inn í 2-1 og voru 
skyndilega komnir 
með tökin á leikn-
um.

Vendipunktur-
inn kom síðan 
á 83. mínútu 
þegar mark-
vörðurinn 
Albert Sæv-
arsson 
m æt t i  á 
vítapunkt-
inn en 
kollegi 
hans í 
Kefla-

víkurmarkinu, Lasse Jörgensen, 
las spyrnuna og varði vel. Hefði 
Albert skorað og jafnað metin 
hefði leikurinn getað þróast á allt 
annan hátt en raunin varð.

Eftir vítaklúðrið slátruðu heima-
menn leiknum. „Menn missa haus-
inn eftir þetta víti. Þegar við klúðr-

um vítinu vorum 
við með leik-
inn í okkar 
höndum,” 
sagði Heim-

ir Hallgríms-
son, þjálfari ÍBV. 

„Þetta fer í reynsl-
ubankann. Ég er 
með mikla keppn-
ismenn og þeir 
muna eftir þessum 
leik það sem eftir er 
ævinnar.”

F H-l iðið gat 
þa k k að  va ra -
manninum Gunn-
ari Kristjánssyni 

og markverð-
inum Gunn-
leifi  Gunn-

leifssyni að öll 
stigin komu í 
hús. Framlið-
ið ógnaði FH-

liðinu marg-oft 
í skyndisóknum 
sínum fram eftir 

leik en átti fá svör við því þegar 
FH-ingar þéttu lið sitt í seinni 
hálfleik, hreinlega kæfðu leikinn 
og kláruðu hann síðan á tveimur 
skyndisóknum í lokin.

Gunnar Kristjánsson skoraði tvö 
fyrstu mörk leiksins sem bæði eiga 
heima í hópi flottustu marka tíma-
bilsins. „Það eru blendnar tilfinn-
ingar hjá manni, ég er ánægður 
með mörkin en það er skelfilegt að 
geta ekki hampað titlinum,“ sagði 
Gunnar.

„Við gerðum það sem í okkar 
valdi stóð og kláruðum þetta mót 
með sæmd en ég vil nota tækifær-
ið og óska Breiðabliki til hamingju 
með meistaratitilinn og sérstak-
lega þjálfaranum Ólafi Kristjáns-
syni því hann á þetta skilið,“ sagði 
Heimir Guðjónsson, þjálfari FH, 
sem grætur mest tapið á heima-
velli á móti Stjörnunni. „Við vorum 
sjálfum okkur verstir á köflum í 
sumar og vantaði að menn leggðu 
harðar að sér í nokkrum leikjum. 
Engu að síður þá reyndum við og 
við unnum sex síðustu leikina í 
deildinni,“ sagði Heimir. - egm, óój

Eyjamenn féllu á prófinu
Eyjamenn áttu möguleika á að verða Íslandsmeistarar um helgina en töpuðu í 
Keflavík. FH gerði sitt gegn Fram en það dugði ekki til að ná titlinum af Blik-
um. „Þeir muna eftir þessum leik það sem eftir er ævinnar,“ sagði þjálfari ÍBV.

BARDAGAÍÞRÓTTIR Gunnar Nel-
son er enn ósigraður á atvinnu-
mannaferli 
sínum í blönd-
uðum bardaga-
íþróttum eftir 
sigur á Bret-
anum Eugene 
Fadiora á laug-
ardagskvöldið.

Gunnar 
skellti and-
stæðingi 
sínum strax í fyrstu lotu en Fadi-
ora var einnig ósigraður fyrir 
bardagann og þykir einn efnileg-
asti Bretinn á sínu sviði.

Gunnar hefur nú unnið alla 
þrjá bardaga sína á árinu en hann 
keppti ekkert í fyrra. Alls hefur 
hann unnið átta sigra á ferlinum 
og gert eitt jafntefli. - esá

Gunnar Nelson sigursæll:

Enn ósigraður

GUNNAR NELSON

FÓTBOLTI Mörg óvænt úrslit litu 
dagsins ljós í ensku úrvalsdeild-
inni um helgina. Meistararnir í 
Chelsea töpuðu fyrsta leiknum er 
liðið tapaði fyrir Manchester 
City í stórleik helgarinnar. 
En Arsenal og Tottenham 
töpuðu einnig og Manchester 
United og Liverpool máttu 
sætta sig við jafntefli í 
sínum leikjum.

United lenti tvíveg-
is undir gegn Grétari 
Rafni Steinssyni og 
félögum í Bolton en 
að lokum var það 
varamaðurinn 
Michael Owen 
sem tryggði 
jafnteflið.

„Bolton var erfitt viðureignar og 
við erum ánægðir með að hafa náð 
að koma okkur aftur inn í leikinn,“ 
sagði Alex Ferguson, stjóri United. 
„Það sýndi karakter.“

United kom sér 
upp í annað sæti 

deildarinnar með 
jafnteflinu og er nú 

þremur stigum á eftir 
toppliði Chelsesa.

Eiður Smári Guðjohnsen kom 
inn á sem varamaður í síðari 
hálfleik er Stoke vann 2-1 sigur 
á Newcastle á útivelli. - esá

Óvænt úrslit í ensku úrvalsdeildinni um helgina:

Toppliðin misstigu sig

KÖRFUBOLTI Karlalið Snæfells og 
kvennalið Keflavíkur unnu í gær 
fyrstu titla tímabilsins í körfu-
bolta. Íslands- og bikarmeistar-
ar Snæfells unnu KR í spennandi 
úrslitaleik í karlaflokki, 97-93, en 
minni spenna var þegar að Kefla-
vík lagði kvennalið KR, 101-70.

Snæfell og KR skiptust á að vera 
með forystuna í fyrri hálfleik í 
gær en fyrrnefnda liðið komst 
fyrst yfir í þeim síðari þegar að 
Sean Burton setti niður þriggja 
stiga skot undir lok leiksins. Atli 
Rafn Hreinsson fylgdi því eftir 
með tveimur vítum og reyndust 
það síðustu stig leiksins.

Pálmi Freyr Sigurgeirsson fór 
mikinn í liði Snæfells en hann 
skoraði 33 stig. Hreggviður Magn-
ússon skoraði 24 stig fyrir KR.

Pálína Gunnlaugsdóttir var 
stigahæst hjá Keflavík sem var 
með forystuna allan leikinn. Hún 

skoraði 26 stig en hin bandaríska 
Jacquiline Adamshick kom næst 
með 22 stig. Margrét Kara Sturlu-
dóttir skoraði átján stig fyrir KR.

 - esá 

Úrslitaleikirnir í Lengjubikarkeppni karla og kvenna:

Snæfell bætti við titli

SVEKKTIR EYJAMENN
Þeir Yngvi Magnús 
Borgþórsson og 

Þórarinn Ingi Valdi-
marsson voru eðlilega 

niðurlútir eftir tap 
ÍBV í Keflavík.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Kristján til Vals
Kristján Guðmundsson var um 
helgina ráðinn þjálfari Vals og um 
leið var tilkynnt að Gunnlaugur 
Jónsson verði ekki áfram með 
liðið. Gunnlaugur tók við Val fyrir 
ári síðan og undir hans stjórn varð 
liðið í sjöunda sæti Pepsi-deildar 
karla. Valur tapaði fyrir Haukum, 
2-1, í lokaumferðinni. Kristján var 
síðast í Færeyjum en þjálfaði þar 
áður Keflavík.

MICHAEL OWEN
Tryggði United eitt stig um 
helgina. NORDIC PHOTOS/GETTY

BIKARINN Á LOFT Jón Ólafur Jónsson, 
leikmaður Snæfells, lyftir sigurlaunum 
liðsins á loft eftir sigurinn á KR í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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ENGIR TÓNLISTARMENN.
ENGIN HÁTÍÐ.

ICELANDAIR: VIÐ FLYTJUM TÓNLISTARMENN. 
OG ERUM STOLT AF ÞVÍ.

ICELAND AIRWAVES ROCKUMENTARY 
Á STÖÐ 2 Í KVÖLD
Horfðu á nýja íslenska heimildarmynd um 
Iceland Airwaves tónlistarhátíðina á Stöð 2 í kvöld. 
Þannig geturðu hitað upp fyrir Iceland Airwaves 2010 
sem hefst í Reykjavík 13. október.

Við hjá Icelandair erum stolt af því að hafa tekið þátt í að skapa 
og styðja við Iceland Airwaves frá upphafi.
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19.55 Síðustu forvöð 
   SJÓNVARPIÐ

20.00 Pepsímörkin 
   STÖÐ 2 SPORT

21.00 Friday Night Lights 
  SKJÁREINN

22.20 Monk   STÖÐ 2 EXTRA

22.25 Iceland Airwaves  STÖÐ 2

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

16.35 Vilhjálmur Stefánsson heim-
skautafari  Hans Kristján Árnason ræðir við 
Evelyn Stefansson Nef, ekkju Vilhjálms Stef-
ánssonar. 

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Hvað veistu? - Skiptir röðin 
máli?  (Viden om: Søskenderækken styr-
er) (e)

18.00 Sammi  (26:52)

18.07 Franklín  (7:13)

18.30 Skúli skelfir  (13:52)

18.40 Björgunin

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

19.55 Síðustu forvöð – Steypireyður 
 (6:6) (Last Chance to See) Leikarinn góð-
kunni Stephen Fry ferðast um víða veröld 
og skoðar dýrategundir í útrýmingarhættu.

21.00 Óvættir í mannslíki  (4:6) (Being 
Human) Breskur myndaflokkur um þrjár 
ákaflega mannlegar forynjur; varúlf, blóð-
sugu og draug sem búa saman í mann-
heimum. Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi 
ungra barna.

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.20 Leitandinn  (12:22) (Legend of 
the Seeker) Bandarísk ævintýraþáttaröð. 

23.05 Framtíðarleiftur  (21:22) (Flash 
Forward) (e)

23.50 Kastljós  (e)

00.10 Fréttir  (e)

00.20 Dagskrárlok

08.00 Shopgirl 

10.00 My Blue Heaven

12.00 TMNT: Teenage Mutant Ninja 
Turtles 

14.00 Shopgirl 

16.00 My Blue Heaven 

18.00 TMNT: Teenage Mutant Ninja 
Turtles 

20.00 Romeo and Juliet 

22.00 The Last Time 

00.00 Happily N‘Ever After 

02.00 The King 

04.00 The Last Time 

06.00 Spider-Man 3 

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Könnuðurinn 
Dóra, Apaskólinn, Krakkarnir í næsta húsi

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors

10.15 Eldsnöggt með Jóa Fel (4:10) 

10.50 Cold Case (18:22) 

11.45 Falcon Crest II (16:22) 

12.35 Nágrannar

13.00 Frasier (14:24) 

13.25 Thank You for Smoking 

15.10 ET Weekend 

15.55 Barnatími Stöðvar 2 Krakkarnir í 
næsta húsi, Apaskólinn, Könnuðurinn Dóra

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons (7:25) 

18.23 Veður Markaðurinn.

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 Two and a Half Men (21:24) 

19.45 How I Met Your Mother (19:22) 
(19.22)

20.10 Extreme Makeover. Home Ed-
ition (3:25) Fimmta þáttaröð hins sívinsæla 
Extreme Makeover. Home Edition. 

20.55 V (3:12) Vandaðir spennuþættir 
sem segja á ótrúlega raunverulegan hátt frá 
því þegar nokkur risavaxin geimskip taka sér 
stöðu yfir stærstu borgum heims. 

21.40 The Event Hörkuspennandi þætt-
ir um venjulegan ungan mann sem lendir í 
þeirri skelfilegu lífsreynslu að kærustu hans 
er rænt og hann grunaður um að hafa komið 
henni fyrir kattarnef. 

22.25 Iceland Airwaves Nýr íslenskur 
þáttur um Iceland Airwaves tónlistarhátíðina.

23.00 Torchwood (13:13) Ævintýralegur 
spennuþáttur í anda Men in Black og X-Files.

23.50 Cougar Town (15:24)

00.15 White Collar 

01.00 The Shield (3:13)

01.45 Thank You for Smoking 

03.15 Paradise Now 

04.45 California Dreaming 

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil  (e)

08.40 Rachael Ray  (e)

09.25 Pepsi MAX tónlist

16.55 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Rachael Ray fær til sín góða gesti 

17.40 Dr. Phil  Sjónvarpssálfræðingur-
inn dr. Phil McGraw hjálpar fólki að leysa öll 
möguleg og ómöguleg vandamál. 

18.20 Spjallið með Sölva  (1:13) (e) 

19.00 Real Housewives of Orange 
County  (12:15) Raunveruleikasería þar sem 
fylgst er með lífi fimm húsmæðra í einu rík-
asta bæjarfélagi Bandaríkjanna. 

19.45 Accidentally on Purpose  (3:18) 
(e)

20.10 Kitchen Nightmares  (9:13) Kjaft-
fori kokkurinn Gordon Ramsey heimsæk-
ir veitingastaði sem enginn vill borða á 
og hefur eina viku til að snúa við blaðinu. 
Núna heimsækir hann veitingastaðinn Anna 
Vincenzo‘s í Boca Roton í Flórída.

21.00 Friday Night Lights  (4:13) 
Dramatísk þáttaröð um ungmenni í smábæ 
í Texas.

21.50 CSI: New York  (9:23) Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og félaga 
hans í rannsóknardeild lögreglunnar. 

22.40 Jay Leno 

23.25 Leverage  (2:15) (e)

00.10 In Plain Sight  (14:15) (e)

00.55 CSI: New York  (7:25) (e)

01.40 Pepsi MAX tónlist

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu  Dr. Sig-
mundur um matvælavarnarefni, Kolbrún 
grasa með hollráð.     

20.30 Golf fyrir alla  16. og 17. braut 
með Hirti Árna og Ólafi Má.     

21.00 Frumkvöðlar  Frumkvöðlar Íslands í 
fararbroddi hjá Elínóru.      

21.30 Eldhús meistarana  Magnús skoð-
ar smurbrauðsgerð í Brauðbæ við Óðins-
torg.   

18.15 Að norðan með Hildu Jönu 
Gísladóttur  Fjölbreyttur þáttur um norð-
lenskt mannlíf.

15.10 The Tour Championship Útsend-
ing frá The Tour Championship mótinu í golfi.

18.10 Stjarnan - Breiðablik Útsend-
ing frá leik Stjörnunnar og Breiðabliks í Pepsí-
deild karla í knattspyrnu.

20.00 Pepsímörkin 2010 Sýnt frá 
öllum leikjum Pepsí-deildar karla og sér-
fræðingar Stöðvar 2 Sport þeir Tómas Ingi 
og Maggi Gylfa verða að sjálfsögðu á sínum 
stað. 

21.15 Spænsku mörkin 2010-2011 Sýnt 
frá öllum leikjunum, öllum mörkunum og 
öllum helstu tilþrifunum úr leikjum helgarinn-
ar í spænska boltanum.

22.00 Tournament Of Champions Sýnt 
frá Tournament Of Champions mótinu en 
þangað mættu til leiks margir af bestu og 
snjöllustu pókerspilurum heims í dag.

22.55 Fréttaþáttur Skyggnst á bakvið 
tjöldin hjá liðunum sem leika í Meistaradeild 
Evrópu.

23.25 Pepsímörkin 2010 Sýnt frá öllum 
leikjum Pepsí-deildar karla og sérfræðing-
ar Stöðvar 2 Sport þeir Tómas Ingi og Maggi 
Gylfa verða að sjálfsögðu á sínum stað.

07.00 Newcastle - Stoke / HD 

15.05 Westham - Tottenham 

16.50 Sunnudagsmessan Sunnudags-
messan með þeim Guðmundi Benediktssyni 
og Hjörvari Hafliðasyni er þáttur sem eng-
inn má láta framhjá sér fara. Leikirnir krufðir 
til mergjar af fagmönnum og lífleg og fagleg 
umræða um enska boltann.

17.50 Premier League Review 2010/11 
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar 
sem leikir helgarinnar verða skoðaðir og 
krufðir til mergjar.

18.45 PL Classic Matches. West Ham 
Utd - Manchester Utd 

19.15 Bolton - Man. Utd. / HD 

21.00 Premier League Review 2010/11 

22.00 Ensku mörkin 2010/11 Sýnt frá 
öllum leikjunum í ensku úrvalsdeildinni. 

22.30 Football Legends- Beckenbauer 
Að þessu sinni verður fjallað um Franz Beck-
enbauer, goðsögnina frá Þýskalandi.

23.00 Liverpool - Sunderland 

> Claire Danes
„Ég átti mjög mikilli velgengni að 
fagna þegar ég var mjög ung. 
Ég fékk fullt af tækifærum og 
fullt af völdum en hafði ekki 
hugmynd um hvernig ég ætti 
að notfæra mér það.“
Claire Danes leikur hina ungu 
og fallegu Júlíu í endurgerð 
leikrits William Shake-
speares Romeo and 
Juliet, sem er á dag-
skrá Stöðvar 2 Bíós í 
kvöld kl. 22.00.

▼

▼

▼

▼

Örugg og hljóðlát dekk

Barðinn ehf | Skútuvogi 2 | 104 Reykjavík | Sími 568 3080 | www.bardinn.is
Sólning | Smiðjuvegi 68-70 | Kópavogi | sími 544 5000 | www.solning.is

Með Hankook dekk undir bílnum ertu öruggari í vetur. 
Hankook vetrardekk tryggja gott grip allan veturinn við 
síbreytilegar íslenskar aðstæður.

Þú færð Hankook dekk í Barðanum

Sölustaðir:

Sjónvarpið olli mér sárum vonbrigðum um liðna helgi. Það má eigin-
lega segja að það hafi svikið mig trekk í trekk.

Ameríski draumurinn er þáttaröð sem ég bjóst við að yrði mér 
ekki samboðin en reyndist svo hin prýðilegasta skemmtun. Og hver 
hefði trúað því að viðkvæma vöðvabúntið Egill Einarsson yrði öðrum 
þátttakendum skemmtilegra og viðkunnanlegra? Á föstudag var komið 
að lokaþættinum og ég átti von á miklu glensi. Það fékk ég hins vegar 
ekki. Framleiðendurnir höfðu greinilega áttað sig á því 
að Sveppi og Villi naglbítur höfða fyrst og fremst til 
smákrakka og ákváðu þess vegna að láta þá fljúga á 
vit sóðastrákanna í Vegas. Þar með misstu þeir alla 
þræði úr höndum sér, þátturinn leystist upp í ekkert 
og andklímaxið varð áþreifanlega óþægilegt.

Á laugardeginum ætlaði ég að ná andlegri 
og líkamlegri heilsu á ný með því að láta fara 
vel um mig í sófanum heima og flakka á milli 

lokaumferðarinnar í Pepsi-deildinni og leikjanna í enska boltanum. Það 
var hins vegar ekki hægt út af einhverju kjánalegu forræðishyggjusam-
komulagi KSÍ og Stöðvar 2, sem telja greinilega að íslenski boltinn sé 
svo leiðinlegur að það þurfi að pína fólk til að horfa á hann frekar en 
þann enska með því að fresta sýningum á þeim síðarnefnda. Og til að 
bíta höfuðið af skömminni var ekki einu sinni sýnt frá fleiri en einum 
leik úr Pepsi-deildinni, þrátt fyrir að hliðarrásirnar væru ekki uppteknar í 

neitt annað og það væri kamerumenn á öllum leikjum.
Um kvöldið bauð Ríkissjónvarpið síðan upp á 

endursýningu á tiltölulega nýlegu áramótaskaupi. 
Það var ekki ýkja fyndið á sínum tíma og 
hefur ekki skánað. Hvernig væri að gera þetta 
almennilega, og sýna virkilega gömul áramóta-
skaup þegar sýna á „gömul“ áramótaskaup? 
1994 var til dæmis ágætt ár. Það gæti tæpast 

valdið mér meiri vonbrigðum en þessi helgi.

VIÐ TÆKIÐ: STÍGUR HELGASON VAR SVIKINN AF BESTA VINI MANNSINS

Vonbrigði á vonbrigði ofan
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▼Í KVÖLD

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7FM957
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 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

▼

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

19.30 The Doctors Spjallþættir framleiddir 
af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar - sér-
fræðingar á fjórum ólíkum sviðum - veita að-
gengilegar og gagnlegar upplýsingar um þau 
heilsufarsmál sem hvað helst brenna á okkur.

20.15 E.R. (17:22) Sígildir þættir sem ger-
ast á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar 
sem erillinn er næstum óviðráðanlegur og 
læknarnir fá nánast engan tíma til að taka 
ákvarðanir upp á líf og dauða.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Mér er gamanmál Ný íslensk 
gamanþáttaröð með Frímanni Gunnarssyni. 
Lífskúnstnerinn ferðast um Norðurlöndin og 
Bretland til að hafa upp á fremstu grínurum 
sem þar fyrirfinnast.

22.20 Monk (14:16) Áttunda þáttaröð-
in um einkaspæjarann og sérvitringinn Adri-
en Monk. 

23.05 Lie to Me (16:22) Önnur spennu-
þáttaröðin um Dr. Cal Lightman sem Tim 
Roth leikur og er sérfræðingur í lygum. 

23.50 The Pacific (2:10) Magnaðir verð-
launaþættir frá framleiðendum Band of 
Brothers.

00.40 E.R. (17:22) 

01.25 The Doctors 

02.05 Sjáðu 

02.30 Fréttir Stöðvar 2 

03.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.39 Morgunútvarp hefst
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót

11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Hádegisútvarpið
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Hringsól
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Húsið
15.25 Fólk og fræði
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.21 Spegillinn

18.50 Veðurfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.07 Húslestrar á Listahátíð 
2010
22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins
22.15 Girni, grúsk og gloríur
23.05 Lostafulli listræninginn
23.45 Heimsókn til listamanna
00.05 Næturtónar

12.05 Cranford  13.00 Keeping Up Appearances  
13.30 Keeping Up Appearances  14.05 The Green, 
Green Grass  14.35 Life of Riley  15.05 Waterloo 
Road  15.55 The Weakest Link  16.40 Monarch of 
the Glen  17.30 Keeping Up Appearances  18.00 
Wrong Door  18.30 Whose Line Is It Anyway?  
19.00 Ruddy Hell! It‘s Harry and Paul  19.30 
Moses Jones  20.20 Jonathan Creek  21.10 
Come Dine With Me  21.35 The Jonathan Ross 
Show  22.25 EastEnders  22.55 Cranford  23.50 
Moses Jones

12.00 Ved du hvem du er?  13.00 DR Update 
- nyheder og vejr  13.10 Boogie Mix  14.00 
Hjerteflimmer Classic  14.30 Juniper Lee  14.50 
Alfred  15.00 Pippi Langstrømpe  15.30 Stor & Lille  
15.40 Peddersen og Findus  16.00 Aftenshowet  
16.30 TV Avisen med Sport  17.00 Aftenshowet 
2. del  17.30 Jamie Olivers eget køkken  18.00 
Lulu og Leon  18.45 Det søde liv  19.00 TV Avisen  
19.25 Horisont  19.50 SportNyt  20.00 Miss 
Marple  21.35 Kysset af spritten  22.05 Naruto 
Uncut  22.30 Boogie Mix 

12.30 På innsida av det danske kongehuset  
13.00 NRK nyheter  13.10 Med hjartet på rette 
staden  14.00 Derrick  15.00 NRK nyheter  
15.10 Berulfsens pengebinge  15.40 Oddasat 
- nyheter på samisk  15.55 Nyheter på tegnspråk  
16.00 Førkveld  16.40 Distriktsnyheter  17.00 
Dagsrevyen  17.45 Puls  18.15 Takk for sist  18.55 
Distriktsnyheter  19.00 Dagsrevyen 21  19.30 
Sommer på Saltön  20.30 Med spriten som 
følgesvenn  21.00 Kveldsnytt  21.15 Kriminalsjef 
Foyle  22.45 Nytt på nytt  23.15 Pakket og klart  
23.45 Sport Jukeboks

12.15 Sällskapsresan  14.00 Rapport  14.05 
Gomorron Sverige  14.55 Flyttfeber  15.25 Starke 
man  15.55 Sportnytt  16.00 Rapport med A-
ekonomi  16.10 Regionala nyheter  16.15 Fråga 
doktorn  17.00 Kulturnyheterna  17.15 Regionala 
nyheter  17.30 Rapport med A-ekonomi  18.00 
Sommarpratarna  19.00 Blekingegadebandet  
19.45 I Anneli  20.15 Big Fish  22.15 The Event  
23.00 Här är ditt liv, Cory

STÖÐ 2 KL. 21.40

The Event
Nýr samsæristryllir af bestu gerð 
– nokkurs konar blanda af Lost 
og 24. Þættirnir fjalla um venju-
legan ungan mann sem lend-
ir í þeirri skelfilegu lífsreynslu að 
kærustu hans er rænt og hann er 
grunaður um að hafa myrt hana. 
Hann leggur því á flótta, stað-
ráðinn í að sanna sakleysi sitt og 
finna sína heittelskuðu en áður 
en hann veit af er hann flæktur 
í meiriháttar samsæri gegn for-
seta Bandaríkjanna. 

    VIÐ MÆLUM MEÐ
Extreme Makeover: Home 
Edtion

Stöð 2 kl. 20.10
Fimmta þáttaröð hins sívinsæla Extreme Make-
over: Home Edition. Þúsundþjalasmiðurinn Ty 
Pennington heimsækir fjölskyldur sem eiga við 
erfiðleika að stríða og endurnýjar heimili þeirra 
frá grunni. Það er ótrúlegt að sjá breytingarnar 
enda er nýja húsnæðið hannað sérstaklega fyrir 
fjölskylduna sem þar mun búa.
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„Þetta eru poppstjörnur sem þurfa 
að halda feisi út á við, en þeir eru 
algjörir ljúflingar,“ segir hljóðmað-
urinn Finnur Ragnarsson um bresku 
hljómsveitina Placebo.

Finnur kom nýlega heim eftir 
að hafa ferðast um heiminn með 
Placebo í eitt og hálft ár, með stutt-
um hléum. Finnur var í hljóðmanna-
teymi hljómsveitarinnar og ferðaðist 
til Japan, Kóreu, Ástralíu, Austur-
Evrópu og víðar. „Við vorum yfirleitt 
úti í fjórar til sex vikur og svo heima 
í tíu daga,“ segir hann.

Framleiðslustjóri ferðalagsins var 
sá sami og hjá Sigur Rós á ferðalagi 
fyrir tveimur árum, en þar sá Finn-
ur einnig um sviðshljóð. Þeir héldu 
samstarfinu áfram fyrir Placebo. 
„Þetta er svo lítill heimur,“ segir 
Finnur. „Þegar maður er búinn að 
fara nokkra festival-rúnta þá er 
maður alltaf að sjá sömu tækni-
mennina sem eru þá að vinna fyrir 
aðrar hljómsveitir.“

Þannig að þetta er svipað og hérna 
heima?

„Já, nema við hittumst á furðu-
legri stöðum úti.“

Margir tengja sukk og svínarí 
við lífið on the road og Finnur seg-
ist alltaf vera spurður hvort partí-
stand með frægu fólki fylgi ferða-
lögunum. „Það er ótrúlega fljótt að 
fara úr því og verða venjuleg vinna,“ 
segir hann. „Ef maður væri alltaf í 
partíum á kvöldin gæti maður ekk-
ert vaknað á morgnana og myndi 
ekkert endast í þessu.“

Aðeins viku eftir að Finnur kom 
heim eignaðist hann tvíbura með 
kærustunni sinni. „Þetta var allt 
planað,“ segir Finnur í léttum dúr 
og bætir við að það taki sérstak-
lega á að vera fjarri fjölskyldunni á 
löngum tónleikaferðum. „Skype er 
besti vinur rótarans. Þegar búið er 
að stilla upp og gera klárt, þá sér 
maður alla í tölvunum á Skypinu 
heima.“ atlifannar@frettabladid.is

FINNUR RAGNARSSON: SKYPE ER BESTI VINUR RÓTARANS Á LÖNGUM TÓNLEIKAFERÐALÖGUM

Túraði með Placebo um allan heim 

Elite skrifstofan á Íslandi stund-
aði nýverið mikla leit hér á landi 
að næsta andliti bandaríska tísku-
merkisins Calvin Klein. Leitað var 
af íslenskum karlmönnum á aldr-
inum 16 til 30 ára og að sögn Ingi-
bjargar Finnbogadóttur, fram-
kvæmdastjóra Elite skrifstofunnar 
á Íslandi, sóttu tæplega tvöhundr-
að manns prufuna. 

„Við vorum mjög vongóðar í upp-
hafi leitarinnar og bjuggumst við 
hátt í fjörtíu manns. Raunin varð 
aftur á móti önnur því fimm mínút-
um fyrir auglýstan tíma var stiga-
gangurinn troðfullur af strákum 
og náði röðin alla leið út á götu,“ 
segir Ingibjörg og bætir við að 
hálftíma síðar hafi um hundrað 
manns beðið í röðinni.

Ingibjörg rekur Elite skrifstof-
una ásamt Tinnu Aðalbjörnsdótt-
ur og unnu þær stöllur langt fram-
eftir kvöldi við að mynda alla þá 
myndarlegu pilta sem mættu í 
prufurnar. „Við vorum að mynda 
þá til klukkan tíu um kvöldið og 

erum núna að klára að vinna úr 
umsóknunum eftir fyrirmæl-
um frá Calvin Klein,“ segir Ingi-
björg sem bjóst við að ljúka því 
verkefni í gær. Sérstakur útsend-
ari á vegum Calvin Klein aðstoð-
ar stúlkurnar við valið. Sú heitir 
Barbara Pfister og hefur meðal 
annars séð um að velja fyrirsæt-
ur handa íþróttavöruframleiðand-
anum Adidas, Levi‘s, tölvufyrir-
tækinu IBM, tískuhúsinu Fendi og 
Vogue tímaritinu. 

Aðspurð segir Ingibjörg þær 
hættar að taka á móti umsóknum 
í þetta umrædda verkefni en seg-
ist taka á móti karlmönnum sem 
hafa áhuga á að komast á skrá hjá 
fyrirtækinu strax eftir helgi. „Það 
er enn verið að hringja í okkur út 
af þessu verkefni en við erum hætt 
að taka á móti umsóknum í það. 
Eftir helgi tökum við á móti öllum 
þeim sem hafa áhuga á að komast á 
skrá hjá okkur, þeir eiga þá séns á 
að komast að í öðrum verkefnum,“ 
segir hún að lokum.  -sm

Vongóðir karlmenn 
biðu í röð út á götu

MIKILL ÁHUGI Ingibjörg Finnbogadóttir og Tinna Aðalbjörnsdóttir leituðu að næsta 
andliti tískumerkisins Calvin Klein. Mun fleiri sóttu um en von var á. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Safnplata með Bang Gang, hljómsveit 
Barða Jóhannssonar, kemur í búðir eftir 
mánuð. Með henni fylgir aukadiskur 
þar sem lög sveitarinnar verða í nýjum 
útgáfum Páls Óskars, Diktu, Daníels 
Ágústs og fleiri flytjenda.

„Þetta er mjög skemmtilegt. Þetta 
er eiginlega samansafn af þeim sem 
mér finnst skemmtilegir hérna heima,“ 
segir Barði um þá sem koma við sögu 
á aukadisknum. Aðrir sem eiga þar lög 
eru Mammút, Eberg, Arnar úr Leaves, 
Singapore Sling, Bjarni úr Cliff Clavin, 
Bloodgroup og Ourlives. Barði hefur 
áður unnið með Páli Óskari við gerð 
plötunnar Deep Inside sem kom út 1999. 
Dikta, Ourlives og Cliff Clavin eru 

síðan allar á mála hjá útgáfufyrirtæk-
inu Kölska þar sem Barði heldur um 
stjórnartaumana. 

Tvö lög koma tvisvar fyrir á ábreið-
uplötunni, eða One More Trip í flutn-
ingi Singapore Sling og Diktu og Sacred 
Things sem Páll Óskar og Bloodgroup 
flytja. „Það er bara gaman því þau eru 
í gjörsamlega ólíkum útgáfum,“ segir 
Barði.

Bang Gang hefur verið starfandi í tólf 
ár og Barða fannst kominn tími á safn-
plötu fyrir íslenskan markað. Upphaf-
lega áttu þó lög sem ekki komust á plöt-
ur hans að vera á aukadisknum. „Ég átti 
svo mikið af aukaefni og mig langaði 
að hafa það með. Síðan fór ég að hugsa: 

„Af hverju að gefa út „best 
of“ og setja svo „worst of“ 
með. Mér fannst það 
ekkert spennandi,“ 
segir hann. Plata 
með nýjum lögum 
frá Bang Gang er 
síðan væntanleg 
næsta vor.  -fb

Palli á ábreiðuplötu Barða

■ Placebo var stofnuð í London árið 1994 og hefur selt meira en tíu millj-
ón plötur um allan heim. 

■ Hljómsveitin spilaði í Laugardalshöll árið 2004 og hefur notið talsverðra 
vinsælda hér á landi.

■ Kynhneigð meðlima Placebo hefur lengi verið í umræðunni, en gagn-, 
sam- og tvíkynhneigðir menn skipa hljómsveitina. Aðspurður segir Finnur 
að karlmenn séu ekki endilega í meirihluta grúppía. „Nei, það er allur gang-
ur á því,“ segir hann. „Oft þegar við mættum á morgnana voru biðraðir fyrir 
utan tónleikastaðina. Fólk gisti fyrir utan til að ná bestu stæðunum.“

PLACEBO HEFUR SELT MILLJÓNIR PLATNA

„Það er White Collar. Þetta eru 
fínir þættir sem ég horfi oft á.“

Erla Bjarney Árnadóttir, formaður Félags 
íslenskra tölvuleikjaframleiðenda. 

PÁLL ÓSKAR Palli 
kemur við sögu 

á nýrri plötu 
Bang Gang.

BARÐI 
JÓHANNSSON 
Safnplata með 
bestu lögum 
Bang Gang 
kemur í búðir 
eftir mánuð.
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Nú þegar farið er að dimma úti viljum
við vinsamlega minna íbúa á að hafa
kveikt á útiljósum við heimili sín á
næturnar til að auðvelda blaðberum
Pósthússins aðgengi að póstlúgu.

Með fyrirfram þökk,
Pósthúsið
dreifingaraðili Fréttablaðsins og

annarra dreifinga

Blöð og tímarit
Bréfasendingar

Markpóstur
Fjölpóstur

Vörudreifing
Plöstun blaða

og nafnamerking

Munum eftir að
kveikja útiljósin!

Við látum það berast

NÝBAKAÐUR FAÐIR Finnur eignaðist tvíbura 
með kærustunni sinni stuttu eftir að hann 
kom heim úr 18 mánaða tónleikaferðalagi 
með Placebo. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Gunnar Nelson, bardagakappi 
Íslands númer eitt. mætti sínum 
erfiðasta andstæðingi á laugardag-
inn þegar hann mætti Eugene Fadi-
ora í NIA-höllinni í Birmingham. 
Íslendingurinn, sem hefur vakið 
mikla athygli, gerði sér lítið fyrir og 
vann Fadiora með einstöku bragði 

sem sjónvarpsþulir þess-
arar erfiðu og hörðu 
íþróttar áttu fullt í fangi 
með að lýsa. DV.is 
greindi síðan frá því að 
Egill „Gillz“ og Auðunn 
Blöndal væru að gera 

þátt um þennan 
magnaða kappa, 
enda þar á ferð-
inni „tveir harðir“. 

Bardaginn í Birm-
ingham er sennilega einn mest 
auglýsti slagur Gunnars því aðal-
viðburður kvöldsins fór fram milli 
Alex Reid og Tom Watson. Reid 
þessi er heimsfrægur í Bretlandi 

enda giftur frægustu 
glamúrpíu Breta, sjálfri 
Jordan. Hún var að 
sjálfsögðu í salnum 
og studdi sinn mann. 
Rétt er að færa það 
til bókar að Reid 

stóð uppi í hár-
inu á Watson 
í fimm lotur 
en varð loks 
að játa sig 

sigraðan.  -fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

Eins og Fréttablaðið hefur greint 
frá er stór hluti af leikhópnum 
Vesturporti nú staddur í London 
við æfingar á Faust sem verður 
afmælissýning hins virta leikhúss 
Young Vic. Fjörtíu ár eru liðin frá 
stofnun leikhússins og því þykir 
þetta mikill heiður fyrir 
íslensku listamenn-
ina með Gísla Örn 
í broddi fylkingar. 
Breskir fjölmiðlar eru 
smám saman að kveikja 
á því hvar þeir hafa 
séð Gísla áður 
því í sumum 
umfjöllunum er 
hann kallaður 
„The Prince of 
Persia“-leikar-
inn.

Þetta á meðal annars við um nokk-
uð ítarlegt viðtal við Gísla Örn sem 
birtist á vef hins víðfræga tónlistar-
tímarits NME. En það verður að 
teljast afrek útaf fyrir sig hjá leikara 
frá Íslandi að komast í slíkt viðtal. 
Það snýst hins vegar að mestu 
leyti um tónlist sýningarinnar sem 
er samin af þeim Warren Ellis og 
Nick Cave. Gísli lætur þess getið 
í viðtalinu að Cave 
verði væntanlega 
á tónleikaferð um 
Bretlandseyjar á 
svipuðum tíma 
og leiksýningin 
er í gangi og því 
muni hann von-
andi láta sjá sig.
 -fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI



11.
11.
11

S í m i :   4 8 7  5 7 0 0    w w w . h o t e l r a n g a . i s

✶
✶✶✶
✶
✶



Mest lesið

DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VISIR.IS
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR AF FÓLKI

Þórhallur Sigurðsson
Laddi

Hvetur Íslendinga til 
að ganga til góðs

Gakktu með í klukkustund laugardaginn 2. október
Landssöfnun Rauða kross Íslands gerir félaginu kleift að byggja athvörf í Malaví fyrir börn sem 
eiga um sárt að binda vegna alnæmis, gefa þeim eina heita máltíð á dag og veita þeim fræðslu. 
Í Síerra Leóne aðstoðar Rauði krossinn stríðshrjáð börn, endurhæfir barnahermenn og veitir þeim 
tækifæri til að losna úr viðjum borgarastyrjaldar. Okkur vantar 3000 sjálfboðaliða til að ganga 
í klukkustund og ná þannig til allra heimila á landinu.

Mættu á söfnunarstöð í þínu hverfi á laugardaginn
Taktu einhvern með þér – það er miklu skemmtilegra!

Þar færðu bauk og götu til að ganga í
Gerðu ráð fyrir u.þ.b. klukkutíma

Þú skilar bauknum á söfnunarstöðina
– og líður miklu betur eftir góðverk dagsins!

Skrefin til góðs eru einföld:

„Ég tek Austurstræti“
Hvar ætlar þú að ganga til góðs?

Skráðu þig á raudikrossinn.is

Eflaust tilviljun
Útgáfurisinn Sena hefur sent frá sér 
útgáfuplan en margir af fremstu 
listamönnum þjóðarinnar eru á 
mála hjá fyrirtækinu. Sena hefur 
verið að reyna fyrir sér í bókaútgáfu 
með ágætis árangri en sennilega 
er ein merkilegasta bókin ævisaga 
Jónínu Ben eftir Sölva Tryggvason. 
Samkvæmt listanum er ráðgert 

að hún komi út þann 
4. nóvember. Hvort 
sem það er tilviljun 
eða ekki, þá er einnig 
gert ráð fyrir að Sönn 
íslensk sakamál komi 

út þennan sama 
dag. En ólíklegt 
verður að 
teljast að 
Baugsmálið 
verði í síð-
arnefnda 
pakkan-
um.

Tók Hörpuna á „Secret“
Jóhannes Stefánsson, veitinga-
maður í Múlakaffi, varð á dögunum 
hlutskarpastur í útboði á veitinga-
þjónustu í tónlistar- og ráðstefnu-
húsinu Hörpu og mun hefja þar 
rekstur í maí á næsta ári, eins og 
Fréttablaðið greindi frá í síðustu 
viku. Heyrst hefur að allt frá því 
fyrsta skóflustungan var tekin að 
Hörpu hafi Jóhannes dreymt um 
að sjá þar um þjónustuna. Hann 
hafi ekið fram hjá byggingarsvæð-
inu á hverjum degi á 
leið til vinnu og 
endurtekið ósk sína. 
Þeir sem til þekkja 
segja þetta trix 
eftir bókinni sem 
hafi orðið þekkt 
með kvikmyndinni 
Leyndar-málið.

   - fgg / - jab

1 Hífa námumennina upp í 
hylkjum

2 Björgunarsveitarmaður synti 
40 metra í beljandi straumi

3 Tveir skjálftar í Vatnajökli

4 Fósturlát mögulegt ef 
meðganga nær langt framyfir 

5 Fylgjast með framvindu mála 
á Eyjafjallajökli
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