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V ímulaus æska hefur í aldarfjórðung starfað að forvörnum og fræðslu til að vinna gegn áfengis- og vímuefna-
neyslu barna og unglinga.Samtökin starfa um allt land, standa fyrir 

fræðslu og fyrirlestrum í samstarfi við for-
eldrafélög og sveitarfélög, reka foreldra-
símann 581-1799 sem er opinn allan sólar-
hringinn og Foreldrahús þar sem veitt er 
fjölskylduráðgjöf, stuðningsmeðferð og marg-
vísleg fræðsla.

Framan af beindist áherslan að vímuefna-
vanda ungmenna en síðari ár hefur starfsem-
in og þjónustan orðið víðtækari og beinist 
einnig að fleiri vandamálum, eins og einelti, 
félagslegum erfiðleikum og hegðunarvanda. 
Þetta tel ég skynsamlega og æskilega þróun 
því þessir erfiðleikar eru oft nátengdir og 
ekki augljóst hvað er orsök og hvað afleiðing.

Fjöldi félagasamtaka starfar að forvörn-
um gegn áfengis- og vímuefnaneyslu og eðli 
málsins samkvæmt beinist þungi starfsins 
jafnan að ungu fólki. Það er verðugt mark-
mið að draga úr neyslu áfengis og sporna 
við ofneyslu en árangursríkast er að koma í 

veg fyrir að ungt fólk hefji neyslu áfengis og 
annarra vímuefna. Því miður þekkjum við öll átakanlegar 

sögur um ungt fólk sem hefur misst fótanna, 
jafnvel á barnsaldri, og ánetjast vímuefnum. 
Þegar skaðinn er skeður getur reynst erfitt að 
grípa í taumana. Þá er stutt leiðin inn í myrk-
viði hins harða heims sem er okkur flestum 
óskiljanlegur, þar sem tilveran snýst fyrst og 
fremst um að verða sér úti um næsta skammt 
sama hvað það kostar, þar sem þrífst mis-
notkun og margvíslegir annars konar glæp-
ir. Í þessum heimi stefnir allt niður á við og 
því yngra sem fólk ratar þarna inn, þeim mun 
meiri hætta er því búin.Foreldrar barna sem lenda á þessari háska-

legu braut þurfa á miklum stuðningi og leið-
sögn að halda, ekki síður en börnin sjálf sem 
þurfa fjölþætt úrræði. Foreldrahús og önnur 
þjónusta Vímulausrar æsku hefur verið mörg-
um foreldrum haldreipi sem skipt hefur 
sköpum í erfiðri baráttu við að ná aftur til 
barnanna og hjálpa þeim til betra lífs. Nýlega undirritaði ég samstarfssamning 

við Samstarfsráð um forvarnir sem annast 

mun ýmis verkefni á sviði forvarna gegn 
áfengis- og vímuefnaneyslu. Samkvæmt 
samningnum leggur hið opinbera 7,5 millj-
ónir króna til verkefnisins en á móti kemur 
jafn hátt framlag af hálfu samstarfsráðsins 
í formi sjálfboðaliðavinnu og framlaga frá 
öðrum aðilum. Á þennan hátt er reynt að und-
irstrika hve mikil verðmæti liggja í öllu því 
sjálfboðna starfi sem fjöldi fólks sinnir í þágu 
samfélagsins. Það verður seint metið að fullu 
til fjár en ég tel mikilvægt að viðurkenningin 
sé fyrir hendi. 

Kraftar frjálsra félagasamtaka á þessum 
vettvangi eru ómetanlegir. Þau veita hvatn-
ingu og aðhald og skipta sköpum við fram-
kvæmd opinberra stefnumiða. Það skipt-
ir miklu um árangur að fá sem flesta að 
starfinu, þannig berast skilaboðin best út í 
samfélagið. Forvarnastarfið heldur áfram. 
Þetta er þrotlaust starf þar sem aldrei má 
slaka á eða sleppa tökum. Ég óska Vímulausri 
æsku til hamingju með farsælt starf í 25 ár og 
treysti á áframhaldandi gott og árangursríkt 
samstarf við samtökin í framtíðinni.Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra

Ómetanlegt forvarnastarf

„Foreldrahús og önnur þjónusta Vímulausrar æsku 
hefur verið mörgum foreldrum haldreipi sem skipt 
hefur sköpum í erfiðri baráttu.“

Nýtt styrktarmannakerfi – Reglubundið framlag þitt til ví
Á 25 ára starfstíma Ví

AFMÆLISRIT VÍMULAUSRAR ÆSKU – FORELDRAHÚSS

GEYMIÐ BLAÐIÐ

Meðal efnisí blaðinu

FLOTT Á EIGIN FORSENDUM- Elísabet Lorange segir frá stjálfstyrk-ingarnámskeiðum Vímulausrar æsku.   
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NÝTT NÝTT

teg 9351 - létt fylltur og yndislegur í B C 
skálum á kr. 4.600,- buxur í stíl á kr. 1.995,-

Sólheimabúar og hlaupahópurinn Frískir Flóamenn standa fyrir almenningshlaupi á laugardag klukkan 10. Hlaupið verður frá Borg í Grímsnesi og að Sólheimum, samtals um níu kílómetra. Einnig er hægt að ganga eða hjóla. Nánari upplýsingar gefur Katrín, katrin@solheimar.is og í síma 480 4483.

Anna Margrét Gunnarsdóttir, nemi í söng og snyrtifræði, hóf að æfa ballett nítján ára.

Sívinsæll Mugison
Örn Elías Guðmundsson 
hefur selt sjötíu þúsund 
plötur á átta árum.
fólk 34

Matur í réttum skömmtum
Borghildur Sverrisdóttir hleypir 
sprotafyrirtækinu MatAski af 
stokkunum.
allt 3

EFNAHAGSMÁL Verði bankakreppa í 
Evrópu að veruleika gæti hún haft 
talsverð áhrif hér á landi. Íslensku 
bankarnir myndu þó ekki lenda í 
viðlíka vanda og aðrir evrópskir 
bankar, enda staða þeirra önnur 
eftir hrunið haustið 2008.

Ekki hefur tekist að sefa ótta 
fjárfesta við skuldakreppu Grikk-
lands. Fari landið í þrot getur það 
haft mikil áhrif á öfluga evrópska 
banka sem fjármagnað hafa skuldir 
gríska ríkisins. Áhrifin af banka-

kreppu í Evrópu munu án efa teygja 
sig til Íslands, þó að bankarnir og 
ríkið séu betur í stakk búin til að 
standa af sér skertan aðgang að 
lánsfé og hærri lántökukostnað, 
segir Ólafur Ísleifsson, lektor við 
viðskiptafræðideild Háskólans í 
Reykjavík.

Íslensk útflutningsfyrirtæki 
myndu finna verulega fyrir áhrif-
um slíkrar kreppu. Bæði myndi 
verð á afurðum þeirra lækka 
og veiking evrunnar auka enn á 

áhrifin. Kreppan myndi einnig 
fækka þeim ferðamönnum sem 
hingað koma, auk þess sem erlend-
ar eignir lífeyrissjóðanna myndu 
rýrna, segir Davíð Stefánsson, 
hagfræðingur hjá greiningardeild 
Arion banka.

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og 
öflug evrópsk ríki á borð við Þýska-
land og Frakkland reyna nú sitt 
besta til að slá á áhyggjur markað-
arins af stöðu Grikklands. Það er 
þó ekki einfalt mál. - bj / sjá síðu 6

Evrópsk bankakreppa gæti haft áhrif á útflutning, ferðamenn og lífeyrissjóðina:

Staða íslensku bankanna góð

Fjölbreyttar hestaferðir
Ragnhildur Helgadóttir 
opnar ferðaþjónustuna 
Víkingahesta.
tímamót 18 

SKÚRIR SYÐRA  Í dag verða 
suðaustan víða 3-10 m/s. Skúrir 
S- og SV-til en þurrt og bjart N- og 
A-lands.  Hiti 8-15 stig.
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NEYTENDUR Mikil fákeppni ríkir á eggja-, 
svínakjöts- og kjúklingamarkaði og skýrist 
það meðal annars af eignarhaldi og miklum 
krosseignatengslum. Verð á kjöti og eggjum 
hefur hækkað langt umfram það sem eðli-
legt getur talist miðað við þróun verðbólgu 
og gengis. Þetta er mat Samtaka verslunar 
og þjónustu (SVÞ) sem kemur fram í beiðni 
samtakanna til Samkeppniseftirlitsins. 

SVÞ sendi kvörtun til Samkeppniseftir-
litsins 6. júlí síðastliðinn þar sem óskað er 
eftir rannsókn á verðhækkunum á svínakjöti, 
kjúklingakjöti og eggjum. Þar kemur meðal 
annars fram að Stjörnugrís teljist vera með 70 
prósenta markaðshlutdeild á svínakjötsmarkaði 

og Stjörnuegg með svipaða hlutdeild á eggja-
markaði, en þar er um að ræða sömu eigendur.

„Við viljum vekja athygli eftirlitsins á að 
þarna eiga sér stað meiri háttar hækkanir, 
langt umfram það sem almenn verðlagsþróun 
gefur til kynna,“ segir Andrés Magnússon, 
formaður SVÞ. „Núverandi ráðherra hefur 

breytt úthlutunum á tollkvótum, sem gerir 
innflutning á vörum mjög erfiðan. Innlendir 
framleiðendur eru að spila á þetta ástand sem 
nú ríkir og hækka verð á innlendum vörum 
í kjölfarið.“  Engin svör hafa borist SVÞ frá 
Samkeppnis   eftirlitinu og ekki náðist í Pál 
Gunnar Pálsson forstjóra í gær.

Finnur Árnason, forstjóri Haga, segir 
viðvarandi kjötskort og innflutningstolla 
nú vera að skila sér út í verðlagið á 
markaðnum. 

Verð á kjöti frá framleiðendum til smásala 
eða sjálfstæðra kjötvinnslna hefur hækkað 
mikið síðan í júní í fyrra. Þá hefur svínakjöt 
hækkað mest, um 42 prósent.  - sv / sjá síðu 4

Telja fákeppni á kjötmarkaði 
og vilja opinbera rannsókn
Samtök verslunar og þjónustu vilja að Samkeppniseftirlitið rannsaki eignarhald á eggja- og kjötmarkaði. 
Segja krosseignatengsl á markaðnum. Verð á svínakjöti hefur hækkað um allt að 42 prósent síðan í fyrra.

HEILSA Ronald Moy, formaður 
Bandarísku húðlæknasamtak-
anna, hefur 
rannsakað 
virkni íslensku 
EGF-húðdrop-
anna frá Sif 
Cosmetics og 
segir niðurstöð-
urnar lofa góðu. 
„Húð þátt-
takenda varð 
mýkri, hrukk-
ur minnkuðu 
og húðin varð sjáanlega þéttari 
eftir þriggja mánaða notkun,“ 
segir Moy. „Þetta er jafnvel betri 
árangur en áður hefur sést með 
viðurkenndum aðferðum húð-
lækna og besti árangur sem ég 
hef séð á þrjátíu ára ferli.“ 

EGF-húðdroparnir, sem byggja 
á íslensku hugviti, innihalda 
frumuvaka sem stuðla að endur-
nýjun húðarinnar. Þeir eru fram-
leiddir úr byggfræjum í sam-
starfi við ORF líftækni. - ve / sjá allt

Ánægja með EGF-húðdropa:

Hefur ekki séð 
betri árangur 
á ferlinum

RONALD MOY

EYJAMENN Í FARANDSTÚKU Nokkrir aldnir höfðingjar í Vestmannaeyjum leggja meira upp 
úr þægindum en nálægð við keppnisvöllinn sjálfan þegar þeir fylgjast með fótboltaliði sínu takast á við gesti af 
meginlandinu. Í gær sátu þeir með kaffibolla í leðurhægindum og horfðu á ÍBV gera jafntefli við KR.
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Framarar á flugi
Fimm lið eru í fallhættu 
eftir þriðja heimasigur 
Framara í röð.
sport 30

Við viljum vekja athygli eftir-
litsins á að þarna eiga sér stað 

meiri háttar hækkanir …

ANDRÉS MAGNÚSSON 
FORMAÐUR SVÞ
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LANDBÚNAÐUR Hestar eru ekki 
lengur notaðir við leitir og smöl-
un í Skaftárhreppi. „Menn voru 
sammála um að fara ekki með 
hesta á fjall, meðal annars vegna 
þess að við höfum ekki leng-
ur hesthús við afréttarkofann. 
Slíkt þótti ekki gott áður fyrr og 
ekki heldur í dag. Auk þess erum 
við búin að taka tæknina í þjón-
ustu okkar,“ segir Gísli Halldór 
Magnússon, fjallkóngur til 25 ára 
og bóndi að Ytri-Ásum í Skaftár-
hreppi, um þá hefð sem skapast 
hefur við smölunina.

Hann segir fjórhjól hafa verið 
notuð með hestum til smölun-
ar í aldarfjórðung. „Undanfarin 
þrjú til fjögur ár höfum við þó 
eingöngu verið á fjórhjólum.“

Fjallkóngurinn segir landið 
þola hesta miklu verr en fjórhjól. 
„Ef við værum allir á jálkum 
væri þetta miklu meira krass. Ég 
veit að vísu að menn geta gleymt 
sér augnablik í hita leiksins. Ég 
hef brýnt fyrir mönnum að vera 
ekki að trylla á þessu að óþörfu. 
Það skiptir hins vegar engu þótt 
það komi för í svörtum sandi.“

Gísli Halldór kveðst hafa skoð-
að vegsummerki eftir sjálfan sig 
frá því í fyrra. „Ég hafði ekið 
um á jeppa um grjót og klappir 
og ofan í dýjamosa. Förin í mos-
anum voru hræðilega ljót strax á 
eftir. Þegar ég fór núna til þess 
að skoða þetta sáust engin för. 
Svo var útlendingur sektaður í 
fyrra fyrir að keyra ofan í dýja-
mosa.“ 

Hann segir mestu förin vera 
eftir hestahópa. „Það er alltaf 
verið að hlaða í gamlar brautir. 
Þá fara hrossin til hliðar og gera 

aðra braut. Ég get ekki orða 
bundist þegar ég sé þetta. Núna 
sjást líka skemmdir eftir göngu-
fólk. Þetta var allt í lagi á meðan 
allir gengu á venjulegum skóm. 
Nú þykist enginn geta gengið 

nema í harðbotna gönguskóm 
sem valda skemmdum á landinu.“ 

Sigrún Ágústsdóttir, sviðs-
stjóri hjá Umhverfisstofnun, 
segir heimilt að aka utan vega 
við landbúnað, sé landið sérstak-
lega nýtt sem landbúnaðarland. 
Gæta verði þess þó að túlka ekki 
undanþágurnar rúmt.

„Það má aka utan vega á rækt-
uðu landi. Á óræktuðu landi 
má aka utan vega  á landi, utan 
miðhálendisins, sem sérstaklega 
er nýtt sem landbúnaðarland ef 
ekki hljótast af því náttúruspjöll. 

Meginreglan er hins vegar 
sú að bann ríkir við akstri utan 
vega.“

 ibs@frettabladid.is

Ég hef brýnt fyrir 
mönnum að vera ekki 

að trylla á þessu að óþörfu. 
Það skiptir hins vegar engu 
þótt það komi  för í svörtum 
sandi.  

GÍSLI HALLDÓR MAGNÚSSON
FJALLKÓNGUR

Páll, fauk í ykkur eftir leikinn?

„Já, við töpuðum auðvitað leiknum 
og svo þegar kom í ljós að öllum 
öðrum leikjum var frestað jókst 
fárviðrið enn meira.“

Leikur Vals og Þórs fór fram við hörmuleg 
veðurskilyrði á Hlíðarenda á sunnudag. 
Páll Viðar Gíslason er þjálfari Þórs.

MENNINGARMÁL „Það kemur eitt og 
eitt svona verkefni þar sem verið 
er að halda við minjum áður en 
þær fara í vaskinn,“ segir Guð-
mundur Sigurðsson brúarsmiður, 
sem nú annast endursmíði nítjándu 
aldar stálbrúar í Borgarfirði.

Endurnýjun brúarinnar við 
kirkjuna í Norðtungu í Þverárhlíð 
hófst í raun fyrir um fimm árum 
þegar stálvirki hennar var endur-
smíðað. Verkið er á snærum minja-
deildar Vegagerðar ríkisins. Nú í 
sumar þótti lag að skipta út gamla 
stálinu sem var ónýtt og koma því 
nýja fyrir.

„Nú eru menn í því að raða 
þessu saman og hreinsa steypu 
utan af gömlum grjóthleðslum 
þannig að brúin verður eins og 
hún var. Burðarvirkið, kaplar og 
festur eru hins vegar upprunaleg 
og í góðu lagi,“ segir Guðmundur.

Brúin yfir Örnólfsdalsá var 
smíðuð 1899 og er því 112 ára. 
Hún er ekki lengur í vegasam-
bandi. „Það er verið að lagfæra í 
kring um kirkjuna í Norðtungu og 

brúin verður einfaldlega göngu-
leið yfir ána, sem minjar um fyrri 
tíð,“ segir Guðmundur sem segir 
að endurnýjuninni eiga að ljúka 
áður en september er á enda.  - gar

Samgöngusögunni haldið lifandi við Örnólfsdalsá hjá Norðtungu í Borgarfirði:

Stálbrú frá 1899 fær andlitslyftingu

LÖGREGLUMÁL „Þetta er óþverralegt athæfi og 
lögreglan mun gera allt sem í hennar valdi 
stendur til að upplýsa það,“ segir Árni Þór 
Sigmundsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn á 
höfuðborgarsvæðinu, um níðingsverk sem 
unnin hafa verið á hryssum í Kjós. Lögreglan 
mun kalla eftir gögnum frá dýralækni í kjölfar 
athæfisins. Þá hafa lögreglumenn verið í sam-
bandi við eigendur hryssanna til frekari upp-
lýsingaöflunar. Unnið er að því að reyna að 
áætla hvenær atvikin áttu sér stað og hverjir 
voru að verki.

Um miðjan mánuðinn komu eigendur hrossa, 
sem verið hafa í hagabeit í landi Meðalfells í 
Kjós, á lögreglustöð og tilkynntu um áverka 

á þremur hryssum sem taldir eru vera af 
mannavöldum. Í öllum tilvikunum er um að 
ræða áverka á kynfærum dýranna, bæði utan-
verðum og einnig innvortis. Lögreglan hvetur 
eigendur hrossa til að fylgjast með þeim eins 
og kostur er og hafa tafarlaust samband við 
lögreglu í síma 112 ef grunsemdir vakna 
um dýraníð. Mikilvægt er að lögreglan geti 
strax kynnt sér aðstæður á vettvangi og aflað 
nauðsynlegra gagna.

Jafnframt eru hlutaðeigandi beðnir um að 
fylgjast vel með mannaferðum við beitarhólf 
og halda til haga upplýsingum um ökutæki og 
mannaferðir.

Þeir sem kunna að búa yfir upplýsingum um 

atvikin hér að ofan eru beðnir um að hafa sam-
band við lögreglu í síma 444 1190 á skrifstofu-
tíma eða í síma 444 1180 þess utan. - jss

Lögreglan kallar eftir gögnum frá dýralækni í kjölfar níðingsverka á hryssum í beitarhólfi í Kjós:

Óþverralegt athæfi sem verður rannsakað
EFTIRLIT Lögregla 
hvetur eigendur 
hrossa til að fylgjast 
vel með þeim og láta 
umsvifalaust vita, 
verði grunsamlegra 
ferða vart.

BRÚIN YFIR ÖRNÓLFSDALSÁ Löngu komin úr vegasambandi en verður varðveitt 
vegna sögulegs gildis. Örnólfsdalsá rennur í Þverá. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓLAFUR STEPHENSEN

BANDARÍKIN, AP Mahmoud Abbas, 
forseti Palestínustjórnar, átti 
í gær fund með Ban Ki-moon, 
framkvæmdastjóra Samein-
uðu þjóðanna, 
og tilkynnti 
honum að hann 
myndi óska 
eftir viður-
kenningu sam-
takanna á 
sjálfstæði Pal-
estínu.

Fyrr um 
daginn sagð-
ist Abbas ekki 
ætla að falla frá þessum áform-
um þrátt fyrir mikinn þrýst-
ing sem hann sagðist hafa orðið 
fyrir.

Bandaríkin og Ísrael eru 
andvíg því að Palestína fái 
sjálfstæði og Bandaríkin hafa 
sagst ætla að beita neitunar-
valdi þegar málið verður tekið 
fyrir í öryggisráði Sameinuðu 
þjóðanna. - gb

Abbas heldur sínu striki:

Lætur þrýsting 
ekki hagga sér

MAHMOUD ABBAS

BANDARÍKIN, AP „Þetta er ekkert 
stéttastríð heldur stærðfræði,“ 
sagði Barack Obama Banda-
ríkjaforseti í ræðu í gær, þar 
sem hann varði tillögur sínar 
um nýja skatta á auðmenn.

Tillögurnar hafa mætt and-
stöðu í þinginu en Obama tók 
skýrt fram að hann myndi beita 
neitunarvaldi ef þingið kæm-
ist að þeirri niðurstöðu að loka 
stóru fjárlagagati frekar með 
því að skera niður bótarétt 
almennings án þess að hækka 
skatta á auðmenn. „Við munum 
ekki gera einhliða samkomulag 
sem skaðar það fólk sem veikast 
er fyrir,“ sagði hann.

 - gb

Obama ver skattatillögur:

Ekki stríð held-
ur stærðfræði

UMHVERFISMÁL Landnám stórrar 
tegundar hrossaflugu stefnir nú í 
að verða vandamál. Um er að ræða 
svokallaða folaflugu sem fyrst sást 
í Hveragerði fyrir um tíu árum, að 
því er segir á heimasíðu Náttúru-
fræðistofnunar Íslands. Folaflugan 
breiddist fljótlega út í Ölfusi og er 
nú farin að sjást á höfuðborgar-
svæðinu, bæði í Fossvogsdal og 
Hafnarfirði.

„Folafluga verður varla til fagn-
aðar í görðum okkar í framtíðinni, 
því lirfur hennar geta skaðað 
garðagróður verulega. Þær eru 
stórir boltar, mikil átvögl, sem 
halda sig efst í sverði og naga 
rótarháls plantna svo þær falla og 
visna,“ segir á ni.is. - gar

Ófögnuður breiðir úr sér:

Risahrossafluga 
komin í bæinn

Ekki fleiri borgarfulltrúa
Sjálfstæðismenn óska eftir því að 
á fundi borgarstjórnar í dag verði 
skorað á Alþingi að samþykkja ekki 
lagafyrirmæli sem feli í sér fjölgun 
borgarfulltrúa í Reykjavík.

Skákeinvígis verði minnst
Á borgarstjórnarfundi í dag verður 
rædd tillaga sjálfstæðismanna um 
að þess verði minnst á næsta ári að 
þá verða fjörutíu ár liðin frá heims-
meistaraeinvíginu í skák milli Bobby 
Fischer og Boris Spasskí. Efnt verði 
til sérstakrar afmælisdagskrár og 
sýningarhalds.

REYKJAVÍKURBORG

FOLAFLUGA Nýja flugan er mun stærri 
og skæðari en aðrar tegundir hrossa-
flugna á Íslandi.

YFIR 20 GERÐIR GASGRILLA
Á ÚTSÖLUNNI

• Stærð: 149 x 110 x 60 cm

Hlíðasmára 13, Kóp - S. 554 0400

ÚTSALA
verðlaunagrill
fyrir íslenskar
 aðstæður

FULLT VERÐ 
59.900

39.900 Kraftmikið, meðfærilegt 
og frábærlega hannað 
gasgrill fyrir heimilið 
eða í ferðalagið 
Frábært á svalirnar, 
veröndina eða í útileguna
 

Frábært 

Er frá Þýskalandi

YFIR 30 GERÐIR
GASGRILLA

Á ÚTSÖLUNNI

SPURNING DAGSINS

Landið þolir hesta 
verr en fjórhjól
Bændur í Skaftárhreppi hafa eingöngu smalað á fjórhjólum undanfarin ár. 
Gísli Halldór Magnússon fjallkóngur segir landið þola hesta miklu verr en 
fjórhjól. Skemmdir sjást á landinu eftir göngufólk á harðbotna skóm.

SMÖLUN Bændur í Skaftárhreppi fara ekki lengur með hesta á fjall, heldur eingöngu 
fjórhjól. MYND/HAUKUR SNORRASON
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Eru konur
90% menn?

Kynbundinn launamunur hjá VR mælist nú ríflega 10% sem er óásættanlegt 

með öllu.  VR vill enn og aftur vekja þjóðina til vitundar um þetta misrétti og 

hefur fengið öflug fyrirtæki í verslun og þjónustu til liðs við sig.

Fyrirtæki í verslun og þjónustu eru hvött til að lýsa stuðningi við átakið og 

bjóða konum þennan 10% táknræna afslátt á þessu tímabili og um leið full-

vissa sig um að jafnrétti ríki innan þeirra eigin veggja.

 

Hafið er átak þar sem fyrirtækin
gefa konum 10% afslátt ofangreinda 
daga á tímabilinu 20.–26. september 
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 Hagkaup 20. september

 IKEA 20. –21. september

 Iceland Express (af fargjaldi) 22. september

 A4 verslanir 20. –23. september

 Tékk Kristall, Laugavegi 20. –26. september

 Fasteignasalinn (af sölulaunum) 20. –26. september

 Efnalaugin Björg, Álfabakka 20. –26. september

 Spássían (af áskrift) 20. –26. september

 Árbæjarapótek 20. –26. september

 Pfaff 24. september

 Saints 23. september

 Útilíf 23. september

 Karen Millen 23. september

 Warehouse 23. september

 Top Shop 23. september

 Evans 23. september

 Dorothy Perkins, Smáralind 23. september

 Day, Kringlunni 23. september

 

VR skorar á íslensk fyrirtæki að leiðrétta launamun kynjanna.

Afsláttardagar
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SAMFÉLAGSMÁL Það er best að 
vera kona á Íslandi af öllum 
ríkjum heims, samkvæmt nýrri 
úttekt bandaríska tímaritsins 
Newsweek.

Í nýjasta tölublaðinu er birtur 
listi þar sem þjóðum er raðað 
upp eftir því hve staða kvenna 
er sterk. Ísland er í fyrsta sæti, 
Svíþjóð í öðru og Kanada í 
þriðja. Noregur er í neðsta sæti 
af Norðurlandaríkjunum, í því 
sjöunda. Verst er að vera kona í 
Afríkuríkinu Tsjad.

Úttektin miðar við laga-
umhverfi, heilbrigðismál, mennt-
un, atvinnuþátttöku og þátttöku 
í stjórnmálum. Ranglega er þó 
hermt hjá Newsweek að Íslend-
ingar séu með kvenkyns forseta. 
Ekki er vitað hvort það hafi haft 
áhrif á niðurstöðuna. - sv

Ný úttekt Newsweek:

Best að vera 
kona á Íslandi

FORSÆTISRÁÐHERRA Jóhanna Sigurðar-
dóttir er tilgreind sem forseti Íslands hjá 
tímaritinu Newsweek. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

JAPAN, AP Tugir þúsunda manna 
komu saman í Tókýó í gær til að 
mótmæla kjarnorku. 

Andstaða við notkun kjarnorku 
hefur vaxið mjög í Japan eftir 
hamfarirnar fyrr á árinu, þegar 
kjarnorkuverið í Fukushima eyði-
lagðist í stórflóði sem kom í kjöl-
far jarðskjálfta upp á níu stig.

Auk ótta við geislamengun 
hafa Japanir síðan mátt þola það 
að rafmagn hafi verið af skorn-
um skammti, enda hafa 30 af 54 
kjarnorkuofnum landsins verið 
teknir úr notkun tímabundið 
meðan verið er að sinna viðhaldi 
og fara yfir öryggismál. - gb

Fjölmenn mótmæli í Tókýó:

Tugir þúsunda 
gegn kjarnorku

GEGN KJARNORKU Íbúar höfuðborgar 
Japans fjölmenntu út á götur.

NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu stöðvaði kanna-
bisræktun í húsi í Langholts-
hverfi í Reykjavík um helgina.

Við húsleit var lagt hald á 
kannabisplöntur, græðlinga og 
ýmsan búnað tengdan starfsem-
inni. Við leitina fundust einnig 
marijúana og amfetamín. Karl-
maður um þrítugt var handtekinn 
í þágu rannsóknarinnar. - jss

Húsleit í Langholtshverfi:

Lögregla tók 
ræktun og efni

Svartfuglastofnar skoðaðir
Svandís Svavarsdóttir umhverfisráð-
herra hefur skipað starfshóp sem 
ætlað er að gera tillögur um aðgerðir 
sem stuðlað geti að endurreisn 
svartfuglastofna hér við land. Þá skal 
hópurinn gera tillögur um hvernig 
styrkja megi verndun og sjálfbæra 
nýtingu stofnanna. Hópunum er 
ætlað að skila tillögum eigi síðar en 
31. október.

UMHVERFISMÁL

LÍBÍA Bráðabirgðastjórn byltingar -
manna í Líbíu telur sig hafa 
öruggar heimildir fyrir því að 
Saif al Islam, sonur Múammars 
Gaddafí, sé í Bani Walid. Líklegt 
þykir að Gaddafí sjálfur sé þar 
einnig.

Stuðningsmenn Gaddafís hafa 
varist hatrammlega í borgun-
um Bani Walid, Sirte og Sabha, 
en uppreisnarherinn hefur þó 
sótt nær þessum borgum dag frá 
degi.

Abdullah Kenshil, talsmaður 
þjóðarráðs byltingarmanna, 
segir að Bani Walid muni falla 

innan fárra sólarhringa, því 
einungis fámennt lið stuðnings-
manna Gaddafís sé þar enn. 

Liðsmönnum Gaddafís tókst 
þó á sunnudag að hrekja lið upp-
reisnarmanna frá borginni og 
skutu meðal annars flugskeyt-
um á innrásarliðið en harðir 
bardagar héldu áfram í gær.

Samningaviðræður eru sagð-
ar standa yfir um að almennir 
borgarar fái örugga flóttaleið frá 
Bani Walid.

Uppreisnarmenn hafa nú 
þegar náð á sitt vald flugvelli og 
hallar byggingu í Sabha og hart 

er barist við Sirte, fæðingarstað 
Gaddafís. - gb

Stuðningsmenn Gaddafís verjast enn í Sirte, Bani Walid og víðar í Líbíu:

Telja Gaddafí vera í Bani Walid

Á LEIÐ TIL SIRTE Byltingarmenn í Líbíu 
hafa mætt harðri mótspyrnu stuðnings-
manna Gaddafís. NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUMÁL Maður höfuðkúpu-
brotnaði þegar hann féll af hesti 
sínum að kvöldlagi um síðustu 
helgi.

Atvikið átti sér stað við Lang-
holtsveg í landi Ásatúns í Hruna-
mannahreppi. Félagi mannsins 
kom að honum meðvitundar-
lausum. Ekki liggur fyrir hvað 
gerðist en málið er í rannsókn 
hjá lögreglunni á Selfossi. Annað 
hestaslys varð um helgina er 
stúlka féll af hesti skammt frá 
Flúðum. Hún hlaut minni háttar 
meiðsl. - jss

Lögregla rannsakar slys:

Höfuðkúpubrot 
eftir hestaslys

BRIDS
SKÓLINN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Byrjendur ...  26. sept. ... 8 mánudagar frá 20-23
Framhald ...   28. sept. ... 8 miðvikudagar frá 20-23 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  • Viltu læra brids? Á námskeiðinu fyrir byrjendur er farið
 vel yfir leikreglur og undirstöður Standard-sagnkerfisins.  
 Byrjað alveg frá grunni og hægt að mæta ein/einn. 
  • Viltu verða betri spilari? Á framhaldinu er kafað dýpra í 
 Standard-kerfið, auk þess sem fjallað er um samvinnu í  
 vörn og úrspil sagnhafa. Ekki þarf að koma með makker.

  • Staður: Síðumúli 37 í Reykjavík.

  • Sjá nánar á bridge.is undir ”fræðsla”.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Uppl. og innritun í síma  898-5427  frá 13-18 daglega.
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

215,1898
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

116,55 117,11

183,37 184,27

159,13 160,03

21,365 21,491

20,563 20,685

17,344 17,446

1,5185 1,5273

182,89 183,99

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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FIMMTUDAGUR
Fremur hæg suðlæg 

eða breytileg átt.
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SKIN EÐA SKÚRIR  
Ekki mikið að 
gerast í veðrinu  til 
morguns og næstu 
daga. Hæglætis 
veður víða, stöku 
skúrir og nokkuð 
milt í veðri. Hins 
vegar lítur út fyrir 
stífa norðaustan 
átt með rigningu á 
föstudag.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

NEYTENDUR „Það er staðreynd að 
viðvarandi kjötskortur er að hafa 
áhrif á verðlagið,“ segir Finnur 
Árnason, forstjóri Haga. „Þær 
aðgerðir stjórnvalda sem koma í 
veg fyrir innflutning birtast nú í 
því.“

Verð á kjöti frá framleiðendum 
til smásala eða sjálfstæðra kjöt-
vinnslna hefur hækkað mikið síðan 
í júní í fyrra. Þá hefur svínakjöt 
hækkað mest, um 42 prósent. Finn-
ur segir að ljóst sé að ekki væri 
verið að hækka verð á kjöti jafn 
mikið og raun ber vitni ef framboð-
ið væri nóg til að anna eftirspurn á 
markaðnum. 

Tæplega þrjátíu prósenta sam-
dráttur varð í sölu á lambakjöti í 
júlí á milli ára og fimmtán prósent í 
ágúst. Finnur bendir þar á að þetta 
séu tveir afar söluháir mánuðir, en 
þó hafi sala á svínakjöti dregist 
saman um tíu prósent.

„Kjöt er hluti af útgjöldum heim-
ilanna. Það segir sig sjálft að þrjá-
tíu prósenta hækkun á kjötverði í 
fimm prósenta verðbólgu hefur 
áhrif inn í vísitöluna,“ segir Finnur.

Leifur Þórsson, framkvæmda-
stjóri Ferskra kjötvara, tekur í 
sama streng. Hann telur víst að 
skýringin á skorti á lambakjöti í 
landinu sé aukinn útflutningur.

„27 prósenta samdráttur í sölu á 
lambakjöti í júlí getur ekki skýrst 
af neinu öðru,“ segir Leifur. Sam-
kvæmt nýjustu tölum frá Bænda-
samtökunum jókst framleiðsla á 
lambakjöti um 104 prósent á síð-
asta ársfjórðungi. Framleiðsla á 
svínakjöti dróst hins vegar saman 
um tæp sjö prósent.

Samtök verslunar og þjónustu 
(SVÞ) kvörtuðu til Samkeppnis-
eftirlitsins 6. júlí síðastliðinn og 
óskuðu eftir rannsókn á því sem 
þau telja óeðlilega verðhækkun 
á svínakjöti, kjúklingakjöti og 
eggjum. Í beiðni SVÞ til Sam-
keppniseftirlitsins kemur fram 
að mikla fákeppni á markaði megi 
meðal annars skýra með vísan til 
eignarhalds á framleiðslufyrir-
tækjum, en þar séu krosseigna-
tengsl mikil. 

„Við höfum miklar áhyggjur 

af því hversu stór aðili er einn 
að þessum framleiðslumarkaði,“ 
segir Andrés Magnússon, formað-
ur SVÞ, og vísar þar í Stjörnugrís 
og Stjörnuegg, sem eiga hvort um 
sig um sjötíu prósenta markaðs-
hlutdeild. „Við teljum að fyrirtæk-
in séu að nýta sér það með hærri 
verðlagningu að stjórnvöld leggi 
stein í götu innflutnings.“ 

Ekki náðist í Hörð Harðarson, 
formann Samtaka svínabænda, í 
gær. sunna@frettabladid.is

Svínakjöt hækkaði í 
verði um 42 prósent
Verð á svínakjöti hefur hækkað um 42 prósent frá bændum til smásala eða 
kjötvinnslna síðan í júní 2010. Skortur er farinn að skila sér út í verðlagið, segir 
forstjóri Haga. SVÞ hafa farið fram á rannsókn á eignarhaldi framleiðenda. 

Við höfum miklar 
áhyggjur af því hversu 

stór aðili er einn að þessum 
framleiðslumarkaði.

ANDRÉS MAGNÚSSON
FORMAÐUR SVÞ

KJÖT Verð á kjöti hefur hækkað töluvert á síðasta ári, mest á svínakjöti. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Upplýsingar um hækkanir á kjöt-  og 
eggjamarkaði frá 1. júní 2010. 

Egg 21%
Svínakjöt  42%
Nautakjöt 25-28%
Kjúklingakjöt 20%
Lambakjöt 22%

Miklar hækkanir
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Streita og svefntruflanir
Hvað er til ráða?

Námskeið dagana 29. sep, 4 okt og 6 okt kl. 20.00

Á að höfða skaðabótamál gegn 
Bretum vegna beitingar hryðju-
verkalaga á Landsbankann?
Já 85,1%
Nei 14,9%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Óttast þú að ný bankakreppa sé 
að fara að skella á?

Segðu þína skoðun á visir.is

FRÉTTASKÝRING
Hvaða áhrif gæti möguleg banka-
kreppa í Evrópu haft á Íslandi?

Verði evrópsk bankakreppa að 
veruleika vegna vandræða Grikk-
lands mun hún ekki hafa veruleg 
áhrif á íslensku bankana. Áhrifa 
slíkrar kreppu myndi þó gæta 
á Íslandi þótt höggið yrði ekki 
neitt nálægt því sem Ísland fékk í 
október 2008.

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (AGS) 
og öflug evrópsk ríki reyna nú sitt 
besta til að slá á ótta við að ríkis-
skuldakreppa í Grikklandi leiði af 
sér bankakreppu í Evrópu. Ótti við 
slíka kreppu gegnsýrir markaði 
víða um heim og ljóst er að hingað 
til hefur mistekist að skapa traust 
um að grísk stjórnvöld geti greitt 
af skuldum sínum.

Árið 2008 voru íslensku bank-
arnir mjög háðir erlendu lánsfé 
við endurfjármögnun lánaskuld-
bindinga sinna. Nú skulda bank-
arnir ekki í útlöndum, og íslenska 
ríkið hefur fjármagnað sig með 
samningi við AGS. 

Þetta þýðir að þótt fjármála-
kreppa skelli á nágrannalöndunum 
muni hún hafa annars konar áhrif 
á bankana og ríkið en í hruninu, 
segir Ólafur Ísleifsson, lektor við 
viðskiptafræðideild Háskólans í 
Reykjavík. Hún geti haft í för með 
sér skertan aðgang að lánsfé og 
hærri lántökukostnað.

Fjármálakreppa í nágranna-
löndunum myndi þrátt fyrir það 
hafa áhrif hér á landi. Til dæmis 
myndu útflutningsfyrirtæki fá 
lægra verð fyrir framleiðslu sína. 
Mögulega myndi fallandi gengi 
evrunnar ýkja upp þau slæmu 

áhrif. Kreppan myndi væntanlega 
fækka ferðamönnum sem hingað 
koma, segir Ólafur.

Davíð Stefánsson, hagfræðingur 
hjá greiningardeild Arion banka, 
tekur undir þessi sjónarmið og 
bendir að auki á að íslensku líf-
eyrissjóðirnir eigi enn talsverð-
ar eignir erlendis. Búast megi við 
að verðmæti þessara eigna rýrni í 
bankakreppu.

Þegar kreppan skall á á Vestur-
löndum árið 2008 stóðu ríkin 
almennt sterkt og gátu brugðist 
hratt við til að takmarka skaðann, 
til dæmis með því að bjarga bönk-
um og öðrum mikilvægum fyrir-
tækjum. Nú er önnur staða uppi, 
og mörg Evrópuríki eru svo skuld-
sett að þau eiga ekki möguleika á 
að bregðast við með áhrifaríkum 
hætti, segir Davíð. 

Snýst um pólitískan vilja og getu
AGS og öflug evrópsk ríki leggja 
nú gríðarlega áherslu á að byggja 
upp traust á fjármálakerfinu og 
því að Grikkland geti staðið við 
sínar skuldbindingar. Ólafur segir 
að tilkynna verði um aðgerðir en 
óvíst sé að það takist. 

Lagt hefur verið til að evrópsk 
ríki standi fyrir sameiginlegu 
skuldabréfaútboði en það hefur 
hlotið misjafnar undirtektir.

Spurningin er einkum sú hvort 
stjórnmálamennirnir hafi vilja og 
getu til að bjarga fjármálakerfinu. 
Þar mæðir mikið á Þýskalandi, en 
nú virðist Angela Merkel, kanslari 
Þýskalands, í vandræðum heima 
fyrir þar sem kjósendur virðast 
óttast að hún gangi of langt í að 
nota fé þýskra skattgreiðenda til 
að leysa vanda annarra ríkja. 

„Það þarf ekki bara pólitískan 

Bankakreppa gæti skaðað 
útflutning og ferðaþjónustu
Breytist skuldakreppan í Evrópu í bankakreppu gæti hún haft áhrif hér á landi. Útflutningsgreinar gætu 
tekið á sig högg, ferðamönnum gæti fækkað og eignir lífeyrissjóðanna dregist saman, segja hagfræðingar. 

Stórir evrópskir bankar gætu komist í hann krappan fari gríska ríkið í þrot, eins og markaðir 
virðast óttast. Ástæðan er sú að bankarnir hafa keypt talsvert af skuldabréfum gríska ríkisins, 
sem og raunar spænsk og portúgölsk skuldabréf. Það þýðir að bankarnir hafa fjármagnað 
skuldir þessara ríkja. 

Fari eitthvert þessara ríkja í þrot tapa þeir bankar sem hafa lánað þeim peninga. Þó að 
þessar skuldir séu ekki hlutfallslega háar miðað við umfang evrópska bankakerfisins gætu 
þær haft þau áhrif að traust á bönkunum hryndi, segir Davíð Stefánsson, hagfræðingur hjá 
greiningardeild Arion. 

Þannig getur óttinn við að ákveðinn banki standi ekki af sér greiðsluþrot ríkis eins og Grikk-
lands haft þau áhrif að fólk treysti ekki bankanum, með hörmulegum afleiðingum fyrir þann 
banka.

Evrópskir bankar standa margir hverjir tæpt að því leyti að þeir eiga takmarkað eigið fé 
og þurfa því að geta fjármagnað sig með lánum. Ef það gengur illa sökum lítils trausts geta 
bankar þurft að selja eignir, sem aftur leiðir til lækkandi verðs á eignum.

Hafa fjármagnað skuldir óreiðuríkja

vilja til að leysa þennan vanda, 
það þarf líka pólitíska getu. Mark-
aðirnir telja að annað af þessu 
skorti og þess vegna hafa þeir ekki 
róast,“ segir Ólafur.

Fulltrúar G20, tuttugu stærstu 

iðnríkja heims, hittast í Wash-
ington á fimmtudag til að ræða 
aðgerðir til að koma í veg 
fyrir bankakreppu. Fjárfest-
ar bíða óþreyjufullir niðurstöðu 
fundarins. brjann@frettabladid.is

MÓTMÆLI Niðurskurður og skattahækkanir grískra stjórnvalda hafa fallið í vægast sagt 
grýttan jarðveg heima fyrir, þótt öðrum ríkjum þyki ekki nægilega langt gengið. Áletr-
unin á einu skiltanna á myndinni er táknræn, þótt hún virðist vera tilvísun í frægan 
lagatexta Leonards Cohen. Þar segir: „Fyrst tökum við bankana, svo tökum við Berlín.“
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FÓLK Matthías Imsland er hættur 
sem forstjóri Iceland Express. 
Við starfi hans tekur Birgir Jóns-

son. Að því er 
segir í frétta-
tilkynningu frá 
félaginu var 
Birgir forstjóri 
þess á árunum 
2004 til 2006 og 
þekkir því vel 
til starfseminn-
ar. Undanfarin 
ár hafi Birgir 
verið forstjóri 

Infopress Group, eins stærsta 
prentfyrirtækis í Austur-Evrópu. 

„Ég mun leggja áherslu á að 
auka gæði þeirrar mikilvægu 
þjónustu sem félagið býður upp  
á. Það verða gerðar ákveðnar 
breytingar á rekstrinum sem 
koma munu í ljós á næstu vikum 
og mánuðum,“ er vitnað til Birgis 
í tilkynningu Iceland Express.

 - gar

Matthías Imsland hættur:

Iceland Express 
fær nýjan stjóra

MATTHÍAS 
IMSLAND

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
ákært karlmann á sjötugsaldri 
fyrir brot gegn valdstjórninni.

Manninum er gefið að sök 
að hafa hindrað fulltrúa sýslu-
mannsins í Reykjavík og aðstoð-
armann fulltrúans við fram-
kvæmd aðfarargerðar, með því 
að nálgast þá ógnandi og trylltur 
í framkomu, skipa þeim að fara 
í burtu og reyna að varna þeim 
aðgengi að dráttarvél. 

Jafnframt að hafa veist að lög-
regluvarðstjóra, ógnað honum 
með veiðihníf, reynt að veitast að 
honum með naglaspýtu og jafn-
framt með því að hóta honum líf-
láti og líkamsmeiðingum.

Maðurinn neitaði sök við 
þingfestingu málsins. - jss 

Maður á sjötugsaldri ákærður:

Ógnaði fulltrúa 
sýslumannsins

PAKISTAN, AP Flóðin í Pakistan 
hafa kostað meira en 200 manns 
lífið síðustu vikurnar. Nærri 700 
þúsund heimili eru ónýt og hátt í 
tvær milljónir manna hafa hrakist 
að heiman.

Þetta er annað árið í röð sem 
stórflóð herja á íbúa landsins. 
Stjórnvöld virðast varla ráða við 
að takast á við þennan vanda.

Monsúnrigningarnar hófust í 
byrjun ágúst og nú er svo komið að 
neyðarástand ríkir víða í landinu.

„Fyrst byrjaði regnið, svo tók 
vatn að safnast saman hér og 
hvar og seinna kom flóðið,“ segir 
Mohammad Hashim, sem sat við 
vegarkant í Badin-héraði, þar sem 
ástandið er mjög slæmt.

„Við fengum enga aðstoð. Við 
erum hjálparvana og höfum ekk-
ert að borða lengur. Hvert getum 
við farið?“

Sumir staðir sem urðu illa úti 
í flóðunum í fyrra eru komnir á 

kaf annað árið í röð. Aðrir staðir 
sem hafa orðið einna verst úti í ár 
sluppu í fyrra.

Sameinuðu þjóðirnar lýstu á 
sunnudag yfir neyðarástandi og 
biðja um fjárframlög. - gb

Nærri tvær milljónir hrekjast að heiman eftir monsúnflóð annað árið í röð:

Stjórnvöld virðast ráðþrota

ALLT Á FLOTI Íbúar í Badin, skammt frá Hyderabad, þurfa að vaða vatnið til að 
komast leiðar sinnar. NORDICPHOTOS/AFP

SJÁVARÚTVEGUR Evrópusambandið (ESB) og 
aðildarríki þess styrktu sjávarútveg í Evr-
ópu um 3,3 milljarða evra, eða jafngildi ríf-
lega 530 milljarða króna, árið 2009. Þetta 
kemur fram í nýrri skýrslu frá Oceana-
stofnuninni sem er stærsta hafverndar-
stofnun heims.

„Sjávarútvegi í Evrópu mistekst í flest-
um tilfellum að skila hagnaði,“ segir Anne 
Schroeer, verkefnisstjóri hjá Oceana, og 
bætir við: „Sjávarútvegurinn er því háður 
styrkjum frá skattgreiðendum. Styrkirnir 
hafa svo valdið ofveiði, of stórum fiski-
skipaflota, skertri hagkvæmni í greininni 
og því að mistekist hefur að búa til arð af 
auðlindinni.“

Í skýrslunni segir að sé allt talið til, jafnt 
styrkir ESB og styrkir einstakra ríkja, sé 
heildarniðurgreiðsla til sjávarútvegs þrisv-
ar sinnum meiri en yfirleitt sé haldið fram. 
Það skýrist af því að yfirleitt séu einung-
is taldir til styrkir frá Evrópska fiskveiði-
sjóðnum.

Þá kemur þar fram að í þrettán ríkjum 
ESB sé heildarfjárhæð styrkja hærri en 
heildarverðmæti fiskafla. Í Finnlandi séu 
styrkir til að mynda þrisvar sinnum hærri 
en verðmæti afla. Hæstu styrkina sé aftur 
á móti að finna á Spáni, í Frakklandi, Dan-
mörku, Bretlandi og Ítalíu.

Endurskoðun stendur yfir á sameiginlegri 
sjávarútvegsstefnu ESB.  - mþl

Ný skýrsla varpar ljósi á háa og skaðlega styrki til fiskveiða meðal ríkja ESB:

Háir ríkisstyrkir til sjávarútvegs í Evrópusambandinu

FISKVEIÐAR Endurskoðun stendur yfir á sameiginlegri 
sjávarútvegsstefnu ESB sem þykir hafa gefið slæma 
raun. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KJÖRKASSINN
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MENNTAMÁL Menntaráð Reykjavíkur hefur samþykkt 
tillögu sjálfstæðismanna og vinstri grænna um 
að fela skólastjórum að sjá til þess að niðurstöður 
lesskimunarprófs verði kynntar fyrir nemendum og 
foreldrum. Lesskimunarpróf er notað til þess að meta 
líkur á lestrarörðugleikum nemenda þegar við upphaf 
skólagöngu og bregðast við áður en í óefni er komið.

„Það hefur aldrei áður verið samþykkt jafnákveðin 
tillaga um að svona verði gert. Þetta hefur verið sett 
í sjálfsvald skólastjórnenda og ég held að þetta hafi 
verið mjög misjafnt milli skóla. Það er auðvitað mikil-
vægt að foreldrar fái að vita um niðurstöður hjá sínum 
börnum og ég held að það sé mjög hollt að sjá hvernig 
þeirra skóli stendur sig í samanburði við aðra. Þá hafa 
foreldrafélög öflug gögn í höndunum ef ræða þarf við 
kennara eða skólastjóra,“ segir Kjartan Magnússon, 
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks.

Hann leggur áherslu á að meginmarkmiðið sé að 
finna þá sem þurfi sérstaka aðstoð. „En foreldrar 
vilja líka vita hvort frammistaða barnsins er í meðal-
lagi eða hvort það stendur sig vel. Ég heyri á foreldr-
um að þeir vilja vera í meira sambandi við skólana og 
fá tíðari upplýsingar um hvernig börnunum gengur. 
Ef við fáum svona upplýsingar jafnt og þétt sjáum 

við í hvaða fögum við þurfum að hjálpa börnunum 
okkar. Upplýsingarnar eiga ekki bara að gilda um 
niðurstöður úr lesskimun.“ - ibs

Samþykkt menntamálaráðs um niðurstöður úr samræmdum lestrarprófum:

Foreldrar fá niðurstöður lesskimunar 

UNGIR NEMENDUR Niðurstöður lestrarprófs sem lagt var fyrir 
börn í sjö ára bekk síðastliðið vor sýna að 71 prósent þeirra 
geta lesið sér til gagns. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VÍSINDI Bandaríska geimvísinda-
stofnunin (NASA) tilkynnti fyrir 
skömmu um fund reikistjörnu 
sem gengur á braut um tvær 
sólir.

Reikistjarnan er í 200 ljósára 
fjarlægð frá jörðu, úr gasi og 
bergi, og á stærð við Satúrnus. 
Hún uppgötvaðist með Kepler-
geimsjónaukanum og ber nafn 
hennar, það er Kepler-16b.

Sólir Kepler-16 eru báðar minni 
en sól okkar jarðarbúa. Sú stærri 
þeirra er um það bil 70 pró-
sent af stærð okkar sólar og sú 
minni, sem er svokallaður rauður 

dvergur, er um fimmtungur af 
stærð okkar sólar.

Þess vegna er Kepler-16b kaldari 
en jörðin og sennilega of köld til að 
líf geti þrifist þar. Þessi uppgötvun 
þykir einstök þar sem hún staðfest-
ir tilvist slíkra fyrirbæra, sem hafa 
hingað til aðeins verið til í ævintýr-
um líkt og Star Wars, en á Tattooine, 
heimaplánetu Lukes Skywalker, bar 
einmitt tvær sólir við himinn. - þj

Stórmerkileg uppgötvun vísindamanna bandarísku geimvísindastofnunarinnar:

Reikistjarna á braut um tvær sólir

TVÆR SÓLIR Reikistjarnan Kepler-16b 
gengur á braut um svokallað tvístirni, 
eða tvær sólir. Hún er í um 200 þús-

unda ljósára fjarlægð. Myndin er útbúin 
af starfsfólki NASA. MYND/NASA

Japanese HM Carbon 
84 grömm 
Xtreme Tension Frame 
Handsmíðaður 
Leiðb. verð 34.990.- 

Japanese HM Carbon 
87 grömm 
Xtreme Tension Frame 
Head Light 
Leiðb. verð 15.990.- 

Graphite 
87 grömm 
Head Light 
Leiðb. verð 12.990.- 

One piece Titanium 
97 grömm 
Head Light 
Leiðb. verð 6.990.- 

Áltitanium með Graphite skafti 
90 grömm 
Head Light 
Leiðb. verð 4.990.- 

Áltitanium með stálskafti 
100 grömm 
Head Light 
Leiðb. verð 3.490.- 
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FENGU DRAUMASTARFIÐ
 AÐ LOKNU NÁMI HJÁ NTV!

Upplýsingar og skráning: 544 4500 / www.ntv.is

Tölvuviðgerðir
72 stundir - Verð: 119.000.-

Nám fyrir þá sem vilja hasla sér völl á 
viðgerðarsviðinu. Verklegur undirbúningur fyrir 
A+ gráðurnar frá Comptia.

Eftir námið eiga nemendur að vera í stakk 
búnir til að uppfæra, bilanagreina og gera við
tölvubúnað, ásamt því að setja upp viðeigandi
stýrikerfi og koma tölvum í netsamband. 

Kennt í sérútbúinni tölvuviðgerðarstofu.

Morgunnámskeið byrjar 4. október 

Kvöld- og helgarnámskeið 10. október

MCTS og Network+

108 stundir - Verð: 153.000.-

Markmiðið með þessu námskeiði er að
nemendur öðlist færni og kunnáttu til að setja 
upp og hafa umsjón með tölvum sem keyra á
Windows  stýrikerfinu. Nemendur öðlast einnig 
viðtækan skilning á netkerfum og geta leyst 
vandamál sem að þeim snúa. Auk þess er 
kynntur fyrir nemendum Windows 2008 Server. 
Að námskeiði loknu á nemandi að geta séð um 
rekstur minni eða meðalstórra tölvukerfa.

Morgunnámskeið byrjar 1. nóvember

Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 7. nóvember

Kerfisstjóri (2 annir)

365 stundir - Verð: 539.000.-

Nám fyrir þá sem vilja hasla sér völl sem
kerfisstjórar hjá fyrirtækjum og stofnunum.
Nemendur öðlast góðan og víðtækan skilning
á uppsetningu netkerfa, viðgerðum og bilana-
greiningu á almennum vélbúnaði og upp-
setningu stýrikerfa. Allar kennslugreinar eru
kenndar frá grunni og er rétt að gera ráð fyrir
nokkurri heimavinnu á meðan á námi stendur.
Ennþá eru laus sæti á næstu námskeið.

Morgunnámskeið byrjar 4. október

Kvöld- og helgarnámskeið 10. október
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FRÉTTASKÝRING: Áætlun um enduraðlögun afganskra uppreisnarmanna

Í sandauðn nokkrum mínútum 
utan við Kabúl sitja tugir manna 
á hækjum sér með plasthlífar fyrir 
andlitinu og krafsa í jarðveginn með 
fíngerðum verkfærum. Hlífarnar eru 
strangt til tekið óþarfar, enda eru 
jarðsprengjurnar undir yfirborðinu 
allar óvirkar – en æfingin verður að 
vera sem allra raunsönnust.

Mennirnir starfa fyrir Halo-sam-
tökin, sem hafa unnið að jarð-
sprengjuhreinsun um heim allan í 
ríflega tuttugu ár. Þúsundir manna 
starfa fyrir samtökin í Afganistan, 
en þar er enn allt morandi í jarð-
sprengjum eftir valdatíð talibana og 
Rússa þar á undan.

Mennirnir á æfingasvæðinu sem 
við heimsóttum voru allir fyrrverandi 
uppreisnarmenn sem höfðu gengið 
í gegnum enduraðlögunarferli 
yfirvalda og verið útvegað starf við 
jarðsprengjuhreinsun hjá Halo. 
Þegar æfingunum lýkur er reynt 
að senda þá á sprengjusvæði sem 
næst heimkynnum þeirra svo þeir 

geti verið með fjölskyldum sínum.
Okkur gafst færi á að taka nokkra 

þeirra tali með aðstoð túlks og þeir 
höfðu allir sömu sögu að segja, 
svo til orðrétt: „Ég sneri baki við 
uppreisninni til að stuðla að friði í 
landinu mínu. Ég er mjög þakklátur 
fyrir tækifærin sem mér standa til 
boða og hlakka til að sinna þessu 
krefjandi starfi,“ – með stöku til-
brigðum milli sandbinga.

Úr uppreisn í sprengjuleit með bros á vör

NÝTT UPPHAF Í stað þess að stunda 
skæruhernað gegn alþjóðlegu herliði 
hefur þessi ungi Afgani snúið sér að 
því að leita uppi lífshættulegar jarð-
sprengjur. FRÉTTABLAÐIÐ/STÍGUR HELGASON

Afgönskum uppreisnarmönnum 
sem vilja snúa baki við líferni sínu 
býðst nú að leggja niður vopn og 
fá í staðinn aðstoð frá yfirvöldum 
við að koma undir sig fótunum á 
nýjan leik. Þeir fá að halda einum 
riffli til að verjast hefndaraðgerð-
um. Verkefnið er dýrt og umdeilt 
en hefur laðað að á þriðja þúsund 
þátttakendur.

Áætlað er að á þriðja tug þúsunda virkra 
uppreisnarmanna haldi um þessar mundir 
til víðs vegar um Afganistan og ekki síst í 
fjallahéruðunum á landamærunum við Pak-
istan. Aðrar leiðir en bardagar og ofbeldi eru 
færar til að höggva skörð í raðir þeirra og 
þess vegna setti alþjóðaherliðið í landinu í 
fyrra á laggirnar sérstaka áætlun um end-
uraðlögun uppreisnarmanna. Áætlunin er 
umdeild en hefur þó skilað á þriðja þúsund 
manna aftur heim til samfélaga sinna.

Ekki háttsettir stríðsherrar
Hugmyndin með enduraðlögunaráætlun-
inni er einföld: að sannfæra lægra setta 
uppreisnarmenn um að snúa baki við líferni 
sínu og flytja aftur í heimahagana. Því var 
lýst fyrir okkur víðast hvar þar sem verk-
efnið bar á góma að þessi möguleiki höfð-
aði eins og gæfi að skilja nær einvörðungu 
til þeirra uppreisnarmanna sem ekki berð-
ust gegn ráðandi öflum af eldheitri hugsjón 
heldur hefðu hrakist í fang talibana og ann-
arra uppreisnarherja af öðrum völdum, til 
dæmis bágra félagslegra kringumstæðna og 
atvinnuleysis. Þeir eru ekki þaulskipulagð-
ir stríðsglæpamenn heldur fyrst og fremst 
fórnarlömb aðstæðna.

Skráning í verkefnið fer fram í miðstöðv-
um sem alþjóðaherliðið hefur komið upp um 
allt land en eru reknar af heimamönnum. 
Þangað geta uppgjafaruppreisnarmenn leit-
að og falast eftir þátttöku í verkefninu, sem 
er metnaðarfullt í meira lagi. Heilum 200 
milljónum dala, jafnvirði um 23 milljarða 
íslenskra króna, hefur verið lofað til upp-
byggingar þess og þróunar fram til næsta 
árs.

Ströng skilyrði fyrir þátttöku
Ferlið gengur þannig fyrir sig að uppreisnar-
maðurinn mætir í viðtal í miðstöðinni. 
Hann þarf að geta fært sönnur á að hann sé 
afganskur, því menn vilja síður opna gátt 
fyrir flóttamenn frá nálægum ríkjum inn 
í dýrt hjálparstarf af þessu tagi. Þannig er 
einmitt litið á verkefnið – sem eins konar 
hjálparstarf.

En skilyrðin eru fleiri. Í fyrsta lagi þarf 
viðkomandi að vera vottaður af svokölluðu 
shira-ráði, skipuðu málsmetandi mönnum í 
þorpinu sem hann hyggst snúa aftur til. Þeir 
þurfa að skrifa upp á að vilji hans standi 
sannarlega til þess að snúa við blaðinu og að 
þeir treysti honum til þess. Þeir mega ekki 
vera of ungir og ekki of gamlir, og áður en 
umsóknin er samþykkt fer fram viðamikil 
athugun á bakgrunni þeirra til að ganga úr 
skugga um að þeir hafi sannarlega verið liðs-
menn uppreisnarhers en ekki ótíndir glæpa-
menn.

Umsækjandinn þarf líka að samþykkja að 
melda sig mánaðarlega við umsjónarmenn 
verkefnisins og sýna í hvert sinn fram á að 
hann hafi í raun slitið öll tengsl við uppreisn-
armenn. Hann þarf að fallast á að skila inn 
til afganska ríkisins öllum þungvopnum sem 
hann kann að búa yfir en fær þó að halda 
eftir einum skráðum hríðskotariffli – oftast 
nær af gerðinni AK-47 – til að vernda sig og 
fjölskylduna.

Fá fimmtán þúsund á mánuði
Riffillinn kemur stundum að góðum notum 
þar sem liðhlaupar úr röðum uppreisnar-
manna geta átt von á hefndaraðgerðum fyrr-
verandi félaga sinna.

Hótanir eru tíðar og jafnvel hafa borist 
fregnir af þeim sem svíkjast undan sé rænt 
eða þeir myrtir.

En hvers vegna skyldi vera nokkur hætta 
á að verða andlag ofsókna uppreisnarmanna 
fyrir það eitt að friðmælast við ríkið og 
alþjóðaherinn? Hvað fá þeir í staðinn?

Styrk frá ríkinu, til að byrja með. Hann er 
ekki hár, einungis um 120 dalir á mánuði – 
sem jafngildir tæpum fimmtán þúsund krón-
um. Vissulega má gera meira fyrir það fé í 
afskekktum héruðum Afganistans en í mið-
borg Reykjavíkur en upphæðin er engu að 
síður lág. Meira þarf því að koma til.

Oft heillar það unga uppreisnarmenn að 
snúa aftur í faðm ættingja sína, sérstaklega 
ef þeim er hjálpað til við að koma undir sig 

fótunum. Og það gera yfirvöld, ekki bara 
með fyrrnefndum styrk, heldur einnig með 
því að útvega þeim vinnu, til dæmis við 
jarðsprengjuleit.

Hundruð manna á einu bretti
Vel á þriðja þúsund fyrrverandi uppreisnar-
manna hafa nú snúið við blaðinu, að minnsta 
kosti í orði. Heildarfjöldi uppreisnarmanna 
í landinu liggur ekki fyrir en sé miðað við 
algengustu áætlanir þýða þessar tölur 
að um tíu prósent þeirra hafa tekið þátt í 
enduraðlögunarverkefninu stórtæka.

Langstærstur hluti þeirra er úr tveimur 
héruðum í norðanverðu landinu, Kunduz og 
Baghlan. Reynslan hefur sýnt að þeir koma 
og skrá sig í kippum, yfirleitt nokkrir tugir 
í einu með einn talsmann.

Þegar við vorum í Kabúl fengum við 
að vita að viku síðar væri von á einum 
allra stærsta hópnum til þessa, um 200 
uppreisnar mönnum, að samningaborðinu í 
borginni Herat í austanverðu landinu.

Ógagnsætt og ómarkvisst
Verkefnið hefur sætt töluverðri gagnrýni 
fyrir ýmsar sakir, einkum þó fyrir ógagnsæi 
og óljós markmið.

Óljóst sé hvert allir þessir fjármunir 
renni og forsvarsmenn verkefnisins hafa 
viðurkennt að það verði þeim erfitt að fylgj-
ast náið með árangrinum á næstu árum, til 
dæmis hvort þátttakendur fari aftur út af 

sporinu, enda sé nánasta utanumhald þess 
á hverjum stað í höndum heimamanna. Þá 
segja margir verkefnið í raun ganga út á að 
greiða uppreisnarmönnunum fyrir að leggja 
niður vopn. Þessu hafa forsvarsmennirnir 
ætíð neitað og bent á hversu lágar greiðsl-
urnar séu. Þær þjóni einungis þeim tilgangi 
að aðstoða menn sem vilji í raun snúa baki 
við uppreisninni við að fóta sig í lífinu á 
nýjan leik.

Þeir sem rætt var við voru hins vegar 
óþreytandi við að benda á að enduraðlögun 
af þessu tagi – að fara aftur að rækta heima-
hagana í stað þess að berjast – væri síður 
en svo ný af nálinni. Þúsundir uppreisnar-
manna hefðu tekið upp á því hjá sjálfum sér 
á undanförnum tíu árum. Nú fyrst væri hins 
vegar verið að reyna að ná til þeirra sem 
þyrftu hvatningar við.

Snúa vopnlausir heim – eða því sem næst 

SAGT SKILIÐ VIÐ UPPREISNINA Ellefu uppreisnarmenn úr röðum talibana gengu ríkinu á hönd við formlega athöfn í borginni Herat 28. ágúst síðastliðinn. Þeir geta 
átt von á ofsóknum fyrrverandi samherja sinna í uppreisnarliðinu en eru reiðubúnir að leggja það undir í von um hefðbundnara líf. NORDICPHOTOS/AFP

20-60% afsláttur

Borgartún 36
105 Reykjavík

588 9747
www.vdo.is

HLÍFÐARFÖT
AGV
HJÁLMAR

LAY-Z-SPA

SIXSIONE
BRYNJUR

Nasran fatnaður
– jakkar, buxur og vettlingar 

SixSixOne 
Peysubrynjur, plastbrynjur, nýrnabelti,
vetlingar, olnboga og hnéhlífar

AGV hjálmar
Lokaðir hjálmar, opnanlegir, vespu-
hjálmar, motocrosshjálmar og gler 

Varahlutir í fjarstýrða bíla
Traxxas, GS varahlutir, dekk og felgur60%

AFSLÁTTUR

VARAHLUTIR
Í FJARSTÝRÐA BÍLA

20-40%
AFSLÁTTUR

Stígur Helgason
stigur@frettabladid.isAFGANISTAN

3. hluti

Næstu daga mun Fréttablaðið fjalla nánar 
um ástandið í Afganistan – helstu vanda-

málin sem við er að etja og glímuna við þau.



ÞRIÐJUDAGUR  20. september 2011 11

PI
PA

R\
TB

W
A

 •
 S

ÍA
 •

 1
12

21
5

Vakin er athygli á fyrirlestri Kofi Annan, fyrrverandi 
aðalritara Sameinuðu þjóðanna og Nóbelsverðlaunahafa.  

DAGSKRÁ

13.00  Kristín Ingólfsdóttir, rektor Háskóla Íslands, setur málþingið

13.10  Kofi Annan, fyrrverandi aðalritari Sameinuðu þjóðanna og Nóbelsverðlaunahafi

14.00  Carol Carmichael, Linde Center for Global Environmental Science við California 
  Institute of Technology (Caltech)

  Sustainability: Civics Education for the 21st Century

14.35  Freysteinn Sigmundsson, Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands 

  Restless Earth: Increasing Effects of Natural Catastrophes

15.00  Kaffihlé

15.30  Ole Petter Ottersen, rektor Óslóarháskóla 

  The Universities of Tomorrow: Taking on the Global Challenges

16.05  Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, tekur saman helstu niðurstöður 
  og horfir til framtíðar

16.30  Málþingi slitið

Fundarstjóri: Guðrún Nordal, prófessor og forstöðumaður Stofnunar Árna Magnússonar
í íslenskum fræðum

Málþingið fer fram á ensku. Skráning hefst þriðjudaginn 20. september kl. 9 
á vefslóðinni: www.hi.is/hatidarmalthing 

ÁSKORANIR 21. ALDAR
HÁTÍÐARMÁLÞING HÁSKÓLA ÍSLANDS Í TILEFNI ALDARAFMÆLIS SKÓLANS
Föstudaginn 7. október 2011, kl. 13.00–16.30 í stóra sal Háskólabíós

SVÍÞJÓÐ Menntamálayfirvöld í 
Örebro í Svíþjóð kanna nú ásak-
anir kennara á hendur rektorum 
tveggja framhaldsskóla um að 
þeir hafi hækkað einkunnir 
nemenda sem kennarar höfðu 
gefið þeim. Í þessum tveimur 
skólum er hlutfall þeirra sem náð 
hafa tilskilinni einkunn til þess 
að komast inn í háskóla hærra 
en í öðrum framhaldsskólum í 
sveitarfélaginu.

Annar rektoranna í öðrum skól-
anum viðurkenndi mistök en hinn 
ekki. Sá er sakaður um að hafa 
breytt einkunnum í 19 tilfellum 
en sagði allt hafa farið rétt fram. 
Nemendum hefði verið gefinn 
kostur á að bæta sig. - ibs

Kennarar gagnrýna rektora:

Hækkuðu ein-
kunnir nema 

EVRÓPUMÁL Tveir fulltrúar í sendinefnd 
Evrópu þingsins sem kom hingað til lands á 
dögunum  rituðu greinar á vef Public Service 
Europe skömmu eftir heimsókn sína þar sem 
þeir hvetja Íslendinga til að kynna sér kosti 
aðildar að Evrópusambandinu (ESB) og telja 
að það geti orðið bæði sambandinu og Íslandi 
til góðs.

Rúmeninn Cristian Preda, sem fór fyrir 
téðri sendinefnd, segir stöðu Íslands í aðildar-
viðræðunum vera óvenjulega þar sem landið 
uppfylli þegar ýmis skilyrði ESB og sé jafn-
vel framar ESB-löndum að mörgu leyti. Preda 
segir að með aðild njóti allir góðs af því að 
ESB fái í sínn hóp ríki sem stendur framarlega 
á mörgum sviðum, og Ísland fái þess í stað 

aðkomu að ákvörðunum sem snerti það beint.
Hann segir þó að ekki sé allt unnið. Þrjú 

lykilmálefni séu enn óleyst, Icesave-málið, 
sjávarútvegur og almenningsálit innanlands.

Preda segir Icesave sennilega munu leysast 
með auknum heimtum úr þrotabúi Landsbank-
ans og samninganefndir ESB muni þurfa að 
líta til sérstöðu Íslands varðandi sjávarútveg.

Loks segist hann fagna því að tekist sé á um 
ESB-aðildina hér á landi því að opinber skoð-
anaskipti beri vott um virkt lýðræði.

Stallsystir Preda frá Litháen, Laima Andri-
kiene, slær á svipaða strengi í sinni grein, en 
varar við því að verði aðildarviðræðurnar not-
aðar sem vopn í pólitískum átökum innanlands 
gæti það veikt samningsstöðu landsins.  - þj

Evrópuþingmenn sem sóttu Ísland heim á dögunum bjartsýnir á aðildarviðræðurnar:

Segja alla geta notið góðs af aðild Íslands

SJÁ KOSTI FYRIR BÁÐA AÐILA Frá heimsókn Evrópu-
þingmanna til Íslands á dögunum. Tveir þeirra segja í 
nýlegum pistlum að aðild Íslands geti haft í för með 
sér kosti fyrir báða aðila.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

TÆKNI Síminn hefur undanfarið 
verið að skipta út eldri símstöðv-
um sínum víða á landsbyggðinni 
fyrir nýjar. Hefur það meðal ann-
ars verið gert á Ísafirði, Fáskrúðs-
firði, í Snæfellsbæ, Vík í Mýrdal, 
á Skagaströnd og í Bolungarvík. 

Íbúar á þeim stöðum eiga nú 
kost á mun meiri nethraða, en 
flutningsgeta fer í allt að 16 mega-
bæt á sekúndu, sem er helmingi 
meira en hjá eldri símstöðvum. 
Einnig fæst með þessu aðgangur 
að mun fleiri sjónvarpsstöðvum.  
 - sv

Síminn uppfærir símstöðvar: 

Meiri nethraði 
víða um land

REYKJAVÍKURBORG Fjárhagsvandi 
Tónlistarþróunarmiðstöðvarinnar 
virðist leystur eftir að borgarráð 
samþykkti að veita 13 milljónir 
króna aukalega til miðstöðvar-
innar. 

Upphæðin á að renna til þess að 
greiða húsaleigu á þessu ári og til 
að gera upp vangoldna húsaleigu 
frá árinu 2010. 

Vandinn á rætur að rekja til 
þess að eftir hrunið stóð Lands-
bankinn ekki við fyrri skuldbind-
ingar um stuðning við verkefnið. 

„Rekstur á vegum Tónlistarþró-
unarmiðstöðvarinnar gengur 
vel og stendur starfsemin undir 
almennum rekstrarkostnaði. Síð-
ustu mánuði hafa 25 hljómsveitir 
nýtt sér aðstöðuna í miðstöðinni,“ 
sagði í greinargerð með tillögunni 
um styrkveitinguna sem lögð var 
fram af Jóni Gnarr borgarstjóra.  
 - gar

Fé í Tónlistarþróunarmiðstöð:

Fá 13 milljónir 
úr borgarsjóði

Í TÓNLISTARÞRÓUNARMIÐSTÖÐINNI
Borgin greiðir húsaleigureikninga.

Gatnamót rýmkuð
Framkvæmdir hófust á Hafnarfjarðar-
vegi við gatnamót Álftanesvegar í 
Engidal í gær. Unnið er að rýmkun 
gatnamótanna og breytingum á 
umferðarljósum. Þá eru fyrirhugaðar 
framkvæmdir norðan Vífilsstaðavegar. 
Verklok eru áætluð 15. desember. 

HAFNARFJÖRÐUR
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HALLDÓR

Hæg heimatökin
Skýrsla fjármálaráðherra sýnir að 
kostnaður Íslendinga vegna beitingar 
Breta á hryðjuverkalögum hleypur 
á milljörðum króna, tveimur til níu 
milljörðum nánar tiltekið. Þetta þykir 
eðlilega ósvinna og þeir eru æ fleiri 
sem vilja að Íslendingar leiti réttar 
síns og sæki þetta fé til baka. Guð-

laugur Þór Þórðarson alþingis-
maður er einn þeirra og á 
heimasíðu sinni hvetur hann 
til þess að meðal annars sé 

það kannað að íslenska 
ríkið leiti réttar síns 
fyrir dómstólum. 
Það er ekki í fyrsta 
sinn sem slíkar 

hugmyndir heyrast; ríkisstjórn Geirs 
Haarde kannaði þá möguleika strax 
við setningu laganna en ákvað í 
janúar 2009 að ekki væri grundvöllur 
fyrir málssókn. Guðlaugur Þór sat í 
þeirri ríkisstjórn.

Kaldar kveðjur 
þingmannsins
Þór Saari, þingmaður Hreyfingarinnar, 
hefur gagnrýnt nýtt frumvarp um 
sveitarstjórnarlög. Þór er ekki 
að skafa utan af hlutunum 
og segir sveitarstjórnir á 
Íslandi einkennast af klíku-
stjórnmálum, þar sé alið 
á spillingu og sveitar-
stjórnarstigið sé ólýð-

ræðislegasta stjórnsýslustig í allri 
Norður- og Vestur-Evrópu. Þarf ekki 
alþingismaður að færa einhver rök 
fyrir svona bombum?

Samráðsleysið
Annað sem Þór gagnrýnir er að sam-
göngunefnd hafi, við smíði frum-
varpsins, ekki haft neitt samband við 
Hreyfinguna, en þingmenn hennar 
hafi lagt fram mun betra frumvarp 
um sveitarstjórnir. Þór hefði kannski 
átt að ýta við áheyrnarfulltrúa Hreyf-
ingarinnar í nefndinni, sá hefði getað 

komið athugasemdum flokksins á 
framfæri á nefndarfundum. 
Sá áheyrnarfulltrúi heitir Þór 

Saari. kolbeinn@frettabladid.is

Við hjá Hreiðrinu og í Svanahópunum í 
Danmörku óskum Stígamótum til ham-

ingju með nýjasta framtakið. Við gleðjumst 
yfir því að Stígamót skuli ennþá einu sinni 
beina athyglinni að þeim skuggahliðum 
nútíma samfélags sem eru vændi og 
verslun með konur.

Norrænar konur gegn ofbeldi, sem eru 
samtök norrænu kvennaathvarfahreyf-
inganna, hittast á hverju ári í einhverju 
Norður landaríkjanna á sameiginlegri ráð-
stefnu. Þar eru ýmsir þættir ofbeldis rædd-
ir og dregnir fram í dagsljósið. Þar hittast 
fleiri hundruð konur frá hinum tæplega 
300 norrænu kvennaathvörfum og hlusta á 
norræna og alþjóðlega sérfræðinga. Þannig 
er tryggt að upplýsingastreymið sé virkt og 
allir hafi tækifæri til þess að fylgjast með.

Á Norrænu ráðstefnunni okkar á Íslandi 
árið 2001 voru vændi og mansal sett á dag-
skrá samtakanna og hafa síðan verið fastur 
liður árlega í samstarfi á milli landa.   

Norrænar konur gegn ofbeldi hafa þann-
ig beitt sér gegn þeim þáttum ofbeldis 
sem tryggja bakmönnunum þvílíkan gróða 
að mansal keppir við vopnasmygl og sölu 
fíkniefna um að vera ábatasamasta birting-
armynd skipulagðrar glæpastarfsemi.  

Allan þennan tíma hafa Hreiðrið og 

Stígamót átt í miklu og nánu samstarfi 
við að beita sér gegn glæpum sem eru svo 
alvarlegir að aðeins hugmyndaflugið setur 
þeim takmörk. 

Í gegnum áratuga vinnu með nauðganir, 
kynferðisofbeldi gegn börnum og annað 
kynferðisofbeldi hafa Stígamót kynnst 
vændi og annars konar verslun með konur.

Svanahóparnir voru upprunalega stofn-
aðir í Danmörku en eru nú starfræktir á 
Íslandi og í Noregi. Hópurinn „Norrænu 
svanirnir“ var stofnaður til þess að opna 
leiðir fyrir konur út úr vændi og klám-
iðnaðinum. 

Ég vona að vinnan í Svanahópum Stíga-
móta verði til þess að aflífa hinar mörgu 
goðsagnir um vændi. Hóparnir munu von-
andi geta tryggt þeim konum sem hafa 
beðið skaða af veru sinni í vændi þá hjálp 
sem þarf til þess að byggja upp líf án svip-
mynda, martraða, svefn- og einbeitinga-
rerfiðleika og hræðslu við nánd og náin 
sambönd.   

Ég vildi óska þess að starf Stígamóta 
með fólki sem beitt hefur verið nauðgunum, 
sifjaspellum, vændi og mansali væri óþarft. 
En samtímis óska ég Íslendingum til ham-
ingju með að Stígamót skuli vera óþreyt-
andi í baráttu sinni gegn ofbeldi.

Norrænar konur gegn ofbeldi
Samfélags
mál

Dorit Otzen
verkefnisstýra hjá 
Exit Kollegiet og 
Svanegrupperne

Þ
að mat alþjóðlega tryggingafyrirtækisins Aon að Ísland sé 
sízt allra Vestur-Evrópuríkja fallið til fjárfestinga kemur 
engum á óvart sem fylgzt hefur með þróun mála hér á 
landi undanfarin ár. Eins og fram kom í Fréttablaðinu í 
gær skipar fyrirtækið Íslandi á bekk með ríkjum á borð 

við Egyptaland, Rússland, Kína, Tyrkland, Lettland og Albaníu. 
Heldur skárra þykir að fjárfesta í 
ríkjum eins og Mexíkó, Marokkó, 
Litháen, Búlgaríu og Túnis. 

Þrátt fyrir fyrirheit í stjórnar-
sáttmála um að „stuðla að beinum 
erlendum fjárfestingum“ hefur 
ríkisstjórnin hreinlega lagt sig í 
framkróka að fæla erlenda fjár-
festa frá landinu. Í stað þess að 

reyna að draga úr þeim hömlum sem fyrir voru, til dæmis á fjár-
festingum í sjávarútvegs- og orkugeiranum, og leitast við að vega 
upp ókosti sem erfitt er að losna við til skemmri tíma litið, á borð við 
veikan gjaldmiðil og gjaldeyrishöft, hefur ríkisstjórnin enn aukið á 
óvissu sem fylgir fjárfestingum á Íslandi. Og óvissa er einmitt það 
sem alþjóðlegir fjárfestar reyna af fremsta megni að forðast.

Lítt ígrundaðar breytingar hafa verið gerðar á skattaumhverfinu 
sem eru íþyngjandi fyrir fjárfesta sem hér eru fyrir og líklegar til 
að fæla ný fyrirtæki frá.

Sömuleiðis hafa mögulegir fjárfestar rekið sig á að séu þeir ekki 
stjórnvöldum þóknanlegir getur gengið afar hægt að fá svör við fyrir-
spurnum og beiðnum um upplýsingar. Dæmi um það er hollenzka 
fyrirtækið ECA, sem hugðist fjárfesta í flugstarfsemi á Keflavíkur-
flugvelli.

Þetta eru þó smámunir miðað við þann skaða sem hringlanda-
hátturinn og hamagangurinn í kringum fjárfestingu Magma Energy 
í HS orku hefur valdið. Annar stjórnarflokkurinn hefur margítrekað 
að hann vilji ógilda kaupsamninginn og þjóðnýta fyrirtækið, þvert 
á lög og alþjóðasamninga. Fullyrðingum um sölu orkuauðlindanna 
hefur sömuleiðis verið haldið á lofti, þótt þær eigi sér enga stoð í 
veruleikanum. Og þá er ótalin furðuleg forsaga, sem bendir til að 
ráðamenn hafi meðvitað viljað koma í veg fyrir aðra stóra erlenda 
fjárfestingu, uppbyggingu álvers Norðuráls í Helguvík.

Tal um þjóðnýtingu og ógildingu löglegra samninga sem þegar hafa 
verið gerðir er vísasta leiðin til að tryggja að erlendir fjárfestar forði 
sér á harðahlaupum. Af sama toga eru vangaveltur um að breyta eigi 
þeirri framkvæmd sem viðgengizt hefur lengi, eins og nú er raunin 
þegar stjórnarliðar ræða hvort leyfa eigi kaup kínverska athafna-
mannsins Huangs Nubo á Grímsstöðum á Fjöllum í því skyni að 
fjárfesta tugi milljarða í nýsköpunarverkefni í ferðaþjónustu.

Aðalsteinn Leifsson, lektor við Háskólann í Reykjavík, bendir 
réttilega á það í grein hér í blaðinu í gær að verði Huang Nubo neitað 
um heimild til að fjárfesta á Íslandi, verði að styðja þá ákvörðun hlut-
lægum og málefnalegum rökum. Annars muni orðspor Íslands bíða 
enn frekari hnekki.

Við komumst reyndar ekki neðar á lista Vestur-Evrópuríkja. En það 
væri leiðinlegt ef við dyttum niður fyrir flest gömlu kommúnistaríkin.

Hvergi í Vestur-Evrópu er áhættusamara að 
fjárfesta en á Íslandi.

Orðsporið 
getur enn versnað

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi
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Stórstjarna Mercedes-Benz GLK

Eigum bíla til afgreiðslu strax!Eigum bíla til afgreiðslu strax!

GLK  220 CDI er kraftmikill sportjeppi, sjálfskiptur, 170 hestöfl, dísil. 
Eyðir aðeins 6,7 á hundraðið í blönduðum akstri. Dráttargeta 2.000 kg.  
Ríkulega búinn með skynvæddu fjöðrunarkerfi (Agility Control) og 
4MATIC fjárhjóladrifsbúnaði, leðurinnréttingu, álfelgum, heilsársdekkjum, 
dráttarbeisli og Bluetooth-búnaði, svo nokkuð sé nefnt. 

Verð aðeins 8.790.000 kr. 

GLK  220 CDI er kraftmikill sportjeppi, sjálfskiptur, 170 hestöfl, dísil. 
Eyðir aðeins 6,7 á hundraðið í blönduðum akstri. Dráttargeta 2.000 kg.  
Ríkulega búinn með skynvæddu fjöðrunarkerfi (Agility Control) og 
4MATIC fjórhjóladrifsbúnaði, leðurinnréttingu, álfelgum, heilsársdekkjum, 
dráttarbeisli og Bluetooth-búnaði, svo nokkuð sé nefnt. 

Verð aðeins 8.790.000 kr. 

I. Lög og pólitík
Að undanförnu hefur mikið verið 
rætt um áhuga útlendings á því 
að kaupa jörðina Grímsstaði á 
Fjöllum til að stunda þar atvinnu-
rekstur á sviði ferðaþjónustu. Í 
því sambandi hafa menn rætt um 
hvort heimila eigi útlendingum 
yfirleitt að kaupa jarðir og auð-
lindir hér á landi. Þessi umræða er 
þörf. Brýnt er að málefnaleg rök 
komi fram með og á móti. 

Í lögum frá 1966 um eignarétt 
og afnotarétt fasteigna er innan-
ríkisráðherra veitt leyfi til að 
víkja frá skilyrðum um íslenskan 
ríkisborgararétt eða lögheimili 
hér á landi við kaup á fasteign. Er 
undanþáguheimild ráðherra opin 
og matskennd. Því má velta fyrir 
sér hvort ráðherrar geti við þessar 
aðstæður gert það sem þeim sýn-
ist. Geta þeir lagalega látið póli-
tík ráða ferðinni? Svarið er nei. 
Þegar ráðherra er falið með lögum 
að taka ákvarðanir um rétt eða 
skyldu manna eru þær lagalegs 
eðlis en ekki pólitískar, eins og nú 
verður útskýrt.

II. Tvíþætt hlutverk ráðherra í 
stjórnskipuninni
Í stjórnarskránni segir að ráð-
herrar beri ábyrgð á stjórnarfram-
kvæmdum öllum. Það þýðir að 
ráðherrar eru ásamt forseta æðstu 

handhafar framkvæmdarvalds-
ins. Þeir eiga með öðrum orðum að 
framkvæma þau lög sem Alþingi 
setur. Ráðherrar framkvæma lög 
einkum með því að setja reglu-
gerðir eða taka ákvarðanir í ein-
stökum málum á grundvelli laga. 
Þegar ráðherrar taka ákvarðanir 
eru þeir stjórnvaldshafar og verða 
að fylgja lögunum í einu og öllu. 
Pólitískar áherslur eða hugsjónir 
ráðherrans mega ekki hafa áhrif á 
slíkar ákvarðanir. Það er sú pólitík 
sem birtist í gildandi lögum sem 
ræður ferðinni. Engu máli skiptir 
hvort ráðherra er ósammála þeirri 
pólitík eða ekki. Hann verður 
samkvæmt stjórnarskránni að 

framkvæma lögin eins og þau eru 
þegar ákvörðun er tekin.

Ráðherrar eru hins vegar ekki 
bara stjórnvaldshafar. Þeir eiga 
einnig að vinna að pólitískri 
stefnumótun á því málefnasviði 
sem þeir fara með. Þeir geta í 
krafti svokallaðs frumkvæðisrétt-
ar lagt fram frumvörp á Alþingi ef 
þeir vilja gera tillögur um breyt-
ingar á lögum. Það geta þeir t.d. 
gert ef gildandi lög mæla fyrir um 
áherslur eða lausnir sem þeir eru 
pólitískt ósammála. Ráðherrar 
mega hins vegar ekki blanda 

saman hlutverki sínu sem stjórn-
valdshafar annars vegar og þess 
sem fer með pólitíska stefnumótun 
hins vegar. 

III. Ákvarðanir ráðherra á grund-
velli opinna og matskenndra 
heimilda í lögum
Ráðherrar þurfa gjarnan að taka 
ákvarðanir á grundvelli opinna 
og matskenndra heimilda í lögum. 
Það gera þeir sem stjórnvaldshaf-
ar. Það er ekkert einhlítt svar við 
því hvernig ráðherra ber að taka 
ákvörðun í tilvikum sem þess-
um. Ræðst það að nokkru marki 
af þeim lögum sem í hlut eiga 
hverju sinni. Í lögfræðinni eru þó 

viðurkennd ýmis sjónarmið sem 
horfa verður til. Til að útskýra 
þau nánar verður til hægðarauka 
horfið aftur til Grímsstaða. Árétt-
að er að það mál er hér aðeins 
tekið til umfjöllunar í dæmaskyni, 
enda gilda þessi sjónarmið einn-
ig í ýmsum öðrum málum sem 
stjórnsýsla ráðuneytanna þarf að 
kljást við.

Þegar útlendingur utan EES-
svæðisins vill kaupa fasteign hér 
á landi verður hann að fá leyfi 
ráðherra til þess. Í lögunum segir 
hins vegar ekkert meira um það 

til hvaða sjónarmiða ráðherrann 
á að líta. Í ljósi þessa verður hann 
að svara a.m.k. eftirtöldum spurn-
ingum þegar ákvörðun er tekin: 

Hvaða ályktanir um beitingu 
heimildar ráðherra verða dregnar 
af ákvæðum laganna frá 1966 
og þeim markmiðum og megin-
reglum sem að baki þeim búa? 
Hvaða málefnalegu sjónarmið má 
ráðherra draga inn í mat sitt í ljósi 
sögulegs aðdraganda og uppbygg-
ingar laganna? Hvaða þýðingu 
hefur grundvallarregla stjórnar-
skrárinnar um friðhelgi eigna-
réttar í því sambandi? Hvernig 
hefur áður á grundvelli sömu laga 
verið leyst úr beiðnum útlendinga 
utan EES-svæðisins um kaup á 
fasteignum hér á landi? Hvaða 
þýðingu hafa þær afgreiðslur ráð-
herra í ljósi jafnræðisreglu?

Þegar þessum spurningum 
hefur verið svarað lögfræðilega 
kann ráðherra að hafa ákveðið 
val á milli sjónarmiða sem teljast 
málefnaleg. Aðalatriðið er það 
að útgangspunktur matsins er 
ákvæði stjórnarskrárinnar um 
friðhelgi eignaréttar, gildandi lög 
frá 1966 og ályktanir sem af þeim 
verða dregnar. Það myndi því 
stoða lítt fyrir ráðherra að glugga 
t.d. í stefnuyfirlýsingu sitjandi 
ríkisstjórnar eða tiltekins stjórn-
málaflokks þegar hann undirbýr 
ákvörðun sína. Þá geta nýjustu 
skoðanakannanir um afstöðu 
fólksins í landinu ekki heldur 
skipt neinu máli eins og lögunum 
frá 1966 er háttað. Horfi ráðherra 
til slíkra sjónarmiða við mat sitt á 
hann því á hættu að blanda eigin 
pólitík saman við skyldur sínar 
sem stjórnvaldshafa. Ákvörðun 
hans kann þá að vera dæmd ólög-
mæt ef á hana reynir fyrir dómi. 

Um Grímsstaði og vald ráðherra

Róbert R. Spanó
prófessor og forseti 
lagadeildar HÍ

HUGLEIÐINGAR 
UM LÖG OG RÉTT

Þá geta nýjustu skoðanakannanir um af-
stöðu fólksins í landinu ekki heldur skipt 
neinu máli eins og lögunum frá 1966 er 

háttað. Horfi ráðherra til slíkra sjónarmiða við mat 
sitt á hann því á hættu að blanda eigin pólitík saman 
við skyldur sínar sem stjórnvaldshafa. 

AF NETINU

Lýðræði og sveitarfélög
Í frumvarpi til nýrra sveitarstjórnar-
laga sem samþykkt voru á síðasta 
degi þingsins sl. laugardag fólst gullið 
tækifæri til að koma stöðu sveitar-
stjórnarstigsins á Íslandi í svipað horf 
hvað lýðræðislegt umboð varðar 
og er í nágrannalöndunum. Þetta 
tækifæri fór algerlega forgörðum og 
við sitjum uppi með niðurstöðu þar 
sem sveitarstjórnarstigið er enn það 
ólýðræðislegasta, ekki bara miðað 
við öll Norðurlöndin heldur einnig 
miðað við öll lönd í Norður- og 
Vestur-Evrópu.

Framhald mun því verða á þeim 
fámennis- og klíkustjórnmálum sem 
einkennt hafa sveitarstjórnir á Íslandi 
undanfarna áratugi, fyrirkomulagi 
sem hefur reynst illa, alið á spillingu 
og kostað íbúa sveitarfélaganna 
stórfé enda er stór hluti sveitarfélaga 
á vonarvöl og jafnvel gjaldþrota 
vegna gerræðislegra fámennis-
ákvarðana í skipulags- og fjármálum.
blog.eyjan.is
Þór Saari

Sjúklingar og pilsfaldur
Einkasjúkrahús Róberts Wessmans á 
Keflavíkurvelli fjaraði út. Sjúklingana 
skorti. Aukið frelsi í vali sjúklinga á 
sjúkrahúsum í Evrópu varð ekki að 
veruleika. Og erfitt reyndist að sækja 
á Bandaríkjamarkað, enda engin 
forsaga að baki spítalans. Svona fer 
um ýmsar ágætar hugmyndir, þær 
ganga ekki upp. Þarft er að minnast 
þess, að ríkissjóður átti að punga út 
einum milljarði til að gera ævintýri 
Wessmans að veruleika. Eins og oftar 
átti þetta að vera pilsfaldakapítalismi. 
Ríkinu var ætlað að taka áhættuna 
af einkarekstrinum. En ríkið lét ekki 
plata sig, þótt Flokkurinn hamaðist.
jonas.is
Jónas Kristjánsson
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Vísindamenn halda því fram að aukin 
gróðurhúsaáhrif valdi því að yfi rborð 
jarðar sé að hlýna. Samt var síðasta 
sumar kalt. Gengur þetta upp? 
Dr. Halldór Björnsson frá Veðurstofu 
Íslands ræðir gróðurhúsaáhrif og 
loftslagsbreytingar, kal í túnum og hafís.
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Látið sjá ykkur í Háskólabíói föstudaginn 23. september!

St. 41-46

Grensásvegur 8 & 
Nýbýlavegur 12
Sími 517 2040

Opið 
mánud-föstud. 11-18
laugard. 11-16

SKÓMARKAÐUR

St. 40-46

St. 41-50

St. 40-46

Verð: 8.415

Verð:  6.995

Verð: 7.295

Verð: 4.995

Í þessari viku munu Palestínu-
menn leggja fram umsókn sína 

um aðild að Sameinuðu þjóðunum. 
Með umsókninni eru Palestínu-
menn að óska eftir því að alþjóða-
samfélagið viðurkenni Palestínu 
sem sjálfstætt og fullvalda ríki 
innan hinna svokölluðu 1967 landa-
mæra. Síðast þegar spurningin um 
sjálfstætt ríki Palestínu var tekin 
fyrir á Allsherjarþingi SÞ var 
spurningin sú hvort skipta ætti 
Palestínu í tvö ríki, ríki araba og 
ríki gyðinga. Það var í nóvember 
1947. Niðurstaða þeirrar umræðu 
var ályktun 181, sem er ein fyrsta 
og umdeildasta ákvörðun SÞ fyrr 
og síðar. Sú ályktun skipti Palest-
ínu upp á þann veg að Palestínu-
menn og gyðingar fengu hvor um 
sig helming landsins. Á sama tíma 
höfðu gyðingar byrjað að hrekja 
palestínsku íbúa landsins burt frá 
heimalöndum sínum og með því 
hófust hinar stórfelldu þjóðern-
ishreinsanir gyðinga á aröbum í 
Palestínu.

Skilyrði fyrir inngöngu í SÞ eru 
skv. 4. gr. stofnsáttmálans þau að 
umsækjandi þarf að vera friðelsk-
andi ríki og tilbúið að samþykkja 
og fara eftir skilyrðum þeim er 
birtast í stofnsáttmálanum. Þeir 
sem eru andsnúnir aðild Palestínu 
að SÞ hafa nefnt að Palestína upp-
fylli ekki það grundvallarskilyrði 
að vera skilgreint sem ríki og sé 
því ekki gjaldgengt í SÞ. 

Vegna skorts á samþykktri 
alþjóðlegri skilgreiningu á hug-
takinu ríki er oftast notast við skil-
greiningu sem er að finna í hinum 
svokallaða Montevideo-sáttmála 
frá 1933. Samkvæmt honum þarf 
ríki að búa yfir varanlegum íbúa-
fjölda, skilgreindu landsvæði, 
stjórnvöldum og getu til þess að 
stundað samskipti við önnur ríki. 
Palestína hefur varanlegan íbúa-
fjölda og skilgreind landamæri, 
þ.e. landamærin fyrir Sex daga 
stríðið. Eftir að listi Hamas-sam-

takanna sigraði í alþingiskosn-
ingum árið 2006 hafa stjórnvöld í 
Palestínu verið sundruð, en Fatah 
hefur farið með stjórn á Vestur-
bakkanum og Hamas á Gaza. Auð-
vitað væri sameinuð Palestína 
ákjósanlegri en þótt stjórnvöld 
ríkis séu sundruð hefur það ekki 
áhrif á lögmæti þess. Þess má geta 
að samningaviðræður milli Fatah 
og Hamas eru í gangi þessa dag-
ana eftir undirritun sáttasam-
komulags fyrr á árinu. Palestína 
á í samskiptum við yfir 100 ríki í 
heiminum þannig að enginn vafi 
leikur því á að Palestína uppfyll-
ir síðasta skilyrðið. Aukinheldur 
hafa í kringum 130 ríki nú þegar 
viðurkennt sjálfstætt ríki Palest-
ínu, sem styrkir lögmæti Palestínu 
sem ríkis svo um munar. 

Endanleg ákvörðun um hvort 

Palestína fær aðild að SÞ er í hönd-
um Allsherjarþings SÞ, en til þess 
að umsóknin teljist samþykkt þarf 
2/3 meirihluta kosningu á þinginu. 
Áður en málið fær afgreiðslu á 
Allsherjarþinginu þarf umsókn-
in hins vegar að fá meðmæli frá 
Öryggisráðinu. Þar liggur vandinn. 
Obama Bandaríkjaforseti hefur 
ítrekað gefið til kynna að Banda-
ríkin muni nota neitunarvald sitt 
í Öryggisráðinu til þess að koma 
í veg fyrir aðild Palestínu að SÞ. 
Þess má geta að Bandaríkin hafa 
notað neitunarvald sitt oftar en 40 
sinnum til þess að koma í veg fyrir 
ályktanir sem gagnrýna Ísrael á 
einhvern hátt. Nú síðast í febrúar 
beittu Bandaríkjamenn neitunar-
valdi sínu gegn ályktun sem for-
dæmdi áætlun Ísraels á bygging-
um landtökubyggða, en rétt er að 
taka fram að landtökubyggðirnar 
eru ólögmætar samkvæmt alþjóða-
lögum.

Ef Öryggisráðið kemur í veg 
fyrir aðild Palestínu að SÞ mun 
engu að síður víðtæk samstaða 

þjóða á Allsherjarþinginu um við-
urkenningu Palestínu sem sjálf-
stæðs og fullvalda ríkis hafa mjög 
jákvæð áhrif. Það myndi sem dæmi 
aðstoða Palestínumenn með núver-
andi mál sitt fyrir Alþjóðaglæpa-
dómstólnum sem legið hefur hjá 
saksóknara síðan árið 2009 vegna 
árása Ísraelshers á Gaza 2008/2009 
en með viðurkenningu alþjóða-
samfélagsins á Palestínu sem ríki 
(einvörðungu ríki geta farið fram 
á rannsókn) getur saksóknari 
Alþjóðaglæpadómstólsins sam-
þykkt að hefja rannsókn á fram-
ferði Ísraela á Gaza 2008/2009. 

Mörg ríki hafa notað viðurkenn-
inguna sem einhvers konar verð-
laun sem Palestínumenn fái, takist 
þeim að semja um lausn í deilunni 
við Ísrael. Vandinn er hins vegar 
sá að eftir að samningaviðræð-
ur hafa staðið yfir í áratugi virð-
ist lausnin samt vera víðs fjarri. 
Þegar hin svokölluðu „Palestine 
Papers“ voru birt á Al-Jazeera í 
byrjun árs var augljóst hversu ein-
hliða og ósanngjarnar samninga-
viðræðurnar hafa verið. Á meðan 
Palestínumenn samþykktu hverja 
kröfu Ísraelsmanna á fætur ann-
arri virtust Ísraelar vera gjörsam-
lega áhugalausir um að vinna að 
lausn. Í raun voru þessar samn-
ingaviðræður algjör niðurlæging 
fyrir Palestínumenn. 

Í þessari viku gefst alþjóða-
samfélaginu einstakt tækifæri til 
þess að standa við það loforð sem 
það gaf Palestínumönnum fyrir 
meira en sextíu árum. Vandamál 
Palestínumanna eru að stórum 
hluta heimatilbúin í SÞ eftir hina 
örlagaríku ákvörðun Allsherjar-
þingsins að samþykkja ályktun 181 
árið 1947. Þess vegna ættu aðild-
arríki SÞ að sjá sóma sinn í því 
að gefa Palestínumönnum sama 
tækifæri og traust og þau gáfu 
gyðingum á sínum tíma til þess að 
byggja upp sitt eigið lýðræðisríki. 
Það er kominn tími til að alþjóða-
samfélagið leiði til lykta deiluna 
sem hefur leitt af sér svo hræði-
legt ofbeldi, sársauka og þjáning-
ar. Ísland ætti því að styðja þessa 
sanngjörnu beiðni Palestínumanna 
um viðurkenningu á tilverurétti 
þjóðar sinnar í sjálfstæðu og full-
valda ríki. Og Ísland ætti að gera 
það strax!

Endanleg ákvörð-
un um hvort 

Palestína fær aðild að SÞ 
er í höndum Allsherjar-
þings SÞ …

Umsókn Palestínumanna um 
aðild að Sameinuðu þjóðunum

Palestína

Elva Björk 
Barkardóttir
nemi við Friðarháskóla 
SÞ og Háskólann í 
Reykjavík

Tvennt vil ég undirstrika í 
upphafi þessa greinarkorns: 

Ég hef hvorki sagt að samkyn-
hneigð sé synd né heldur glæpur 
eins og kom fram í fyrirsögn 
viðtals við mig hér í blaðinu 
laugardaginn 10. september. 
Mér þykir mjög leitt að blaðið 
skuli bera mig þessum sökum og 
álít að hér sé um einhverja fljót-
færni að ræða af þess hálfu.

Anna Kristinsdóttir, mann-
réttindastjóri Reykjavíkurborg-
ar, sem vitnað er til í umræddri 
grein, fer rangt með sannleik-
ann þegar hún segir mig halda 
því fram að samkynhneigð sé 
synd. Ég tek það einmitt fram 
í skrifum mínum á heimasíðu 
Íslensku Kristskirkjunnar, að 
hneigð sé ekki sama og verkn-
aður. Margir samkynhneigðir 
lifa ekki kynlífi með fólki sama 
kyns, þótt þeir hafi tilhneiging-
ar í þá átt. Þarna verðum við að 
gera greinarmun á og það geri 
ég. Ég fer hins vegar ekkert í 
grafgötur með það að ég tel sam-
líf samkynhneigðra ekki rétt og 
byggist sú skoðun mín á krist-
inni siðfræði eins og hún hefur 
verið í 2000 ár. Ég er ekki að 
segja neitt nýtt, hvað það varð-
ar. Sú skoðun er skoðun mik-
ils meirihluta kristinna manna 
um heim allan. Ísland er eitt 
örfárra landa sem hafa heimilað 
vígðan hjúskap samkynhneigðra 
og hér ríkir meira frjálslyndi í 
siðferðisefnum en víðast hvar á 
byggðu bóli.

Nú er svo komið að þeir sem 
ekki fella sig við samlíf sam-
kynhneigðra og hjúskap þeirra, 
eru taldir fordómafullir og sæta 
mismunun. Ég hef fundið fyrir 
því og það hefur einnig bitnað 
á söfnuðinum sem ég leiði. Svo 
virðist sem mannréttindaráð 
borgarinnar hafi fengið það 
hlutverk að hafa uppi á þeim 
sem ekki geðjast samkynhneigt 
líferni og hindra að þeir njóti 
góðs af sumu því sem stendur 
borgurunum til boða eins og 
t.d. litla byggingarstyrknum 
sem stjórn kirkjubyggingar-
sjóðs borgarinnar hafði ánafnað 
okkur. 

Samtök samkynhneigðra töldu 
fyrir nokkrum áratugum að þeir 
úr þeirra hópi sem vildu lifa 
eftir hneigð sinni væru beittir 
misrétti af gagnkynhneigðum. 
Nú virðist dæmið hafa snúist 
við: Gagnkynhneigt fólk sem 
lætur í ljós andúð á kynlífi fólks 
af sama kyni er beitt misrétti. 
Hvar er umburðarlyndið, er það 
bara í aðra áttina? Má núorðið 
beita þá misrétti sem ekki eru 
með rétta skoðun? Er skoðana-
frelsið fyrir bí? Ef maður lætur 
í ljós andúð á einhverri hegðun, 
er maður þá orðinn hættulegur 
þjóðfélaginu, og settar skorður 
a.m.k. hér í Reykjavík. Hef ég 
gert einhverjum mein og er ég 
núna undir smásjá mannrétt-
indaráðs borgarinnar? Ég bara 
spyr.

Hafður fyrir 
rangri sök

Samkynhneigð

Friðrik Schram
prestur Íslensku 
Kristskirkjunnar í 
Reykjavík

AF NETINU

Birtingarmynd 
stjórnarkreppu
Lifandi dauð ríkisstjórn Jóhönnu 
Sigurðardóttur er ástæða 
málþófsins á alþingi. Sam-
fylkingar-Eyjan kvartar undan 
málalengingum á alþingi og 
telur stjórnarandstöðuna bera 
ábyrgðina. 

Ábyrgðin er öll ríkisstjórnarinn-
ar sem situr þrátt fyrir að löngu 
sé tímabært að kjósa að nýju. 
pallivil.blog.is
Páll Vilhjálmsson

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI
UMRÆÐA
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Löggiltir dýnuframleiðendur, starfandi í 60 ár

FAGLEG RÁÐGJÖF OG 
FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðu 
faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum, án skuldbindinga!

RúmGott býður öllum viðskiptavinum upp á fría legugreiningu með  
hinum byltingarkennda Xsensor Medical Pro búnaði.

HVENÆR ER ÞÖRF Á LEGUGREININGU?
 Finnurðu fyrir eymslum í mjóbaki?
 Vaknarðu oft með verki í mjöðm?
 Finnurðu fyrir eymslum eða dofa í öxlunum?
 Sefurðu illa vegna annara óþæginda?
   ·  hryggskekkju
   ·  brjósklos
   ·  samföllnum hryggjaliðum
   ·  spengdum hryggjaliðum
   ·  gigt, til dæmis:
   ·  slitgigt, vefjagigt eða liðagigt.

FREMSTIR Í FRAMLEIÐSLU Á HEILSUDÝNUM

Vertu örugg/ur. 

Komdu í greiningu

20-50%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM HEILSURÚMUM

ROYAL OG CLASSIC 
Hágæða fjölstillanleg 
rafmagnsrúm 
á 20% afslætti.

12 mánaða vaxtalaus VISA / EURO greiðsludreifingu

Smíðum raf-

magnsrúm í öllum 

stærðum!

V O R T I L B O Ð

VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
SÉRSMÍÐUM RÚM OG DÝNUR Í SUMARHÚS FELLIHÝSI OG TJALDVAGNA

SÍÐUSTU DAGAR

SÍÐUSTU DAGAR

LÝKUR Á LAUGARDAGINN

LÝKUR Á LAUGARDAGINN

SUMARTILBOÐ

SUMARTILBOÐ



Á liðnum misserum hefur 
mikið verið fjallað um bygg-

ingu nýs fangelsis á opinberum 
vettvangi. Ekki er hægt að segja 
annað en að byggingasaga fang-
elsa sé sorgleg. Oft hefur staðið 
til að byggja fangelsi en einhverra 
hluta vegna hefur aldrei lánast að 
klára verkefnið. 

Margt kemur til. Þensla í opin-
berum framkvæmdum, niður-
skurður í opinberum framkvæmd-
um, „byggðapólitík“ og almennt 
áhugaleysi um málaflokkinn. Nú 
er svo komið að tekin hefur verið 
ákvörðun um byggingu nýs fang-
elsis. Því ber að fagna. Því miður 
hefur nú komið upp „hefðbundin“ 
byggðapólitík, deilur um staðsetn-
ingu og útúrsnúningar á alla bóga. 

Umræðan hefur farið í marga 

hringi, rangar fullyrðingar sett-
ar fram, stjórnmálamenn sem 
áður hafa lítið eða ekki tjáð sig 
um málaflokkinn tekið að skrifa 
greinar og dregið ályktanir sem 
eru í engu samhengi við raun-
veruleikann. Þeir sem koma að 
ákvarðanatöku um staðsetningu 
fangelsis hafa jafnvel verið sakað-
ir um annarleg sjónarmið. Nauð-
synlegt er að gera grein fyrir 
raunverulegri stöðu og hvað til 
stendur.

Ekki stendur til að framtíðar-
uppbygging öruggasta fangelsis 
landsins fari frá Fangelsinu Litla-
Hrauni að Hólmsheiði. Fullyrð-
ingar um slíkt eru rangar. Lang-
tímaáætlanir gera þvert á móti 
ráð fyrir mikilli uppbyggingu á 
Litla-Hrauni og að fangarýmum 
þar verði fjölgað verulega. Það er 
mat þeirra sem að öryggismálum 
koma hjá Fangelsismálastofnun 
og öðrum að fyrst sé nauðsynlegt 
að byggja á Litla-Hrauni full-
nægjandi aðstöðu fyrir starfs-
menn, miðlæga varðstofu auk 
heimsóknar- og móttökuaðstöðu 
áður en rýmum verði fjölgað í 

fangelsinu um rúmlega 40 eins 
og ráð er fyrir gert. Þá er starfs- 
og námsaðstaða í Fangelsinu 
Litla-Hrauni ekki í stakk búin 
að bæta við 40 föngum án breyt-
inga. Slíkt væri óábyrgt og ófor-
svaranlegt út frá mannréttinda- 
og öryggissjónarmiðum. 

Þegar fjármagn fæst til bygg-
ingar móttöku- og heimsóknar-

húss verður farið í þær fram-
kvæmdir. Sem stendur fæst 
ekki fjármagn til þess, aðeins til 
fjölgunar fangarýma.

Staða okkar nú er erfið. Bæði 
fangelsin á höfuðborgarsvæð-
inu eru ónýt og rekin á síendur-
teknum undanþágum heilbrigðis-
yfirvalda. Þeim þarf að loka og 

opna nýtt fangelsi sem tekur við 
hlutverki þeirra. Hlutverk hins 
nýja fangelsis verður því að vista 
gæsluvarðhaldsfanga og vera 
móttökufangelsi auk þess að gera 
verður ráð fyrir vistun kvenfanga 
sem ekki teljast hæfir til vistunar 
í opnum úrræðum.  

Ekki er svigrúm til að auka 
verulega rekstrarkostnað Fang-

elsismálastofnunar og því er sú 
krafa gerð að mögulegt verði að 
reka hið nýja fangelsi fyrir nán-
ast sama rekstrarfé og nú fer 
í Hegningarhúsið og Fangelsið 
Kópavogsbraut. 

Krafan um fleiri rými og 
almenna hagræðingu er hávær og 
ljóst að verulegt rekstrarhagræði 

felst í því að reka fangelsi fyrir 
56 fanga fyrir nánast sama fjár-
magn og 26 fanga sem nú vistast 
í Hegningarhúsinu og Fangelsinu 
Kópavogsbraut, samtals.

Fangelsismálastofnun fékk þau 
fyrirmæli að koma með tillögur 
að hagkvæmari rekstri og fjölgun 
rýma. Fyrsta skrefið er að byggja 
gæsluvarðhalds- og móttökufang-
elsi í Reykjavík sem jafnframt 
væri aðstaða fyrir kvenfanga og 
möguleikar á afplánun skemmri 
dóma, þ.m.t. vararefsing. Fangels-
ið verði þannig hannað að rekstr-
arkostnaður verði í lágmarki og 
starfsmönnum sem og föngum 
liði sem best. 

Með lokun fangelsanna á höfuð-
borgarsvæðinu og byggingu 
gæsluvarðhalds- og móttökufang-
elsis á sama svæði er stórt skref 
stigið í framþróun fangelsismála 
á Íslandi. 

Verði ekkert fangelsi á höfuð-
borgarsvæðinu glatast mikill 
mannauður og þekking, en sterk-
asti hlekkur fangelsiskerfisins 
felst í góðu og öflugu starfsfólki í 
öllum fangelsum landsins.

Fagleg sjónarmið um byggingu fangelsis
Fangelsismál

Páll E. Winkel
forstjóri 
Fangelsismálastofnunar
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Ekki stendur til að framtíðaruppbygging 
öruggasta fangelsis landsins fari frá 
Fangelsinu Litla-Hrauni að Hólmsheiði. 

Fullyrðingar um slíkt eru rangar.
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Komdu sæll Höskuldur Ólafs-
son!

Fjölmiðlafulltrúi Arionbanka 
hringdi í mig til að afla upp-
lýsinga um auglýsingaherferð 
þá sem er í gangi. Hún spurði 
margra spurninga – svo sem af 
hverju ég væri í þessari her-
ferð? Af hverju Arionbanki? 
Af hverju ekki aðrar fjármála-
stofnanir? Hvað mér fyndist um 
Íbúðalánasjóð og fleira í þeim 
dúr.

Ég svaraði henni þar sem við 
átti og hefur hún vonandi borið 
þér þau svör. Hvað mér finnst 
t.d. um Íbúðalánasjóð er eitt-
hvað sem ég bara svara ekki 
almennt og kemur málinu á 
engan hátt við.

Ég er móðir og ég tala fyrir 

hönd þúsunda mæðra og trúðu 
mér þar. Hver er hún þessi 
móðir? Jú, hún móðir almennt 
er sú manneskja sem elur okkur 
upp við mannsæmileg gildi. 
Sýna öðrum virðingu – til þess 
að öðlast hana sjálf. Sýna rétt-
læti, sýna kurteisi, sýna vin-
áttu, sýna hjálpsemi og svona 
gætum við haldið áfram.

Ég ætla ekki að láta eins og 
ég taki ekki eftir þeim stóra 
bleika fíl sem í stofunni er. Fíll-
inn er það hrun sem varð – sú 
krafa okkar í framhaldi af því 
að almennt siðferði sé sýnt á 
öllum vígstöðvum.

Í viðskiptalífi, í stjórnsýslu 
og stjórnmálum, í skólakerfi og 
ekki síst hjá okkur sjálfum.

Það er samdóma álit okkar 
að viðskiptalífið sem og marg-
ur annar þurfi að taka á í þeim 
málefnum því þar er enn annar 
bleikur fíll að koma sér fyrir.

Það er einungis af því góða 
að fyrirtæki sýni hagnað – þótt 
stafi af uppfærslu eignasafns 
banka vegna fyrirtækja. 

Það veit alþjóð að yfir 400 

milljarðar fóru til leiðréttinga 
lánasafna fyrirtækja – það veit 
alþjóð einnig að 24,2 milljarðar 
fóru í leiðréttingar lána einstak-
linga.

Það veit alþjóð að bankarnir 
fengu lánasöfn heimilanna með 
að meðaltali 50% afslætti.

Það er samdóma álit mæðra 
mjög víða í þessu þjóðfélagi að 
bankarnir hafi mismunað ann-
ars vegar afskriftum til fyrir-
tækja og hins vegar afskriftum 
til einstaklinga/íbúðalána.

Gott mál er að bjóða upp á 
óverðtryggð íbúðalán en vextir á 
þeim eru miklu, miklu hærri en 

gengur og gerist í þeim löndum 
sem við sækjum fjármagn til.

En sú kynslóð sem fyrir er 
með lán hjá bönkunum krefst 
leiðréttinga í samræmi við ofan-
ritað, því það að bankinn hafi 
ekki gert slíkt er nú þegar orðið 
að stóru þjóðfélagsmeini.

Við skorum á ykkur að starfa 
með fólkinu í landinu, að hlusta 
á réttmætar kröfur þess og 
hlusta á mæður – útivinnandi 
mæður, fullorðnar mæður og 
ömmur, atvinnulausar mæður – 
já, allar mæður á Íslandi.

Allir eiga að geta sett sig í 
spor mæðra sinna, sem inn-

rættu okkur hin góðu gildi sem 
að ofan eru greind.

Á þessari forsendu notum 
við fjölmiðla til þess að auglýsa 
kröfur okkar. Við bjóðum ykkur 
til samstarfs við okkur en þykir 
eðlilegt að það samstarf verði 
rætt á opinberum vettvangi.

Persónulega er ég ekkert í her-
för gegn Arionbanka, stjórnend-
um þess banka eða starfsfólki en 
ég er talsmaður baráttu mæðra 
fyrir því að við höldum öll því 
siðferði til haga sem við vorum 
alin upp við og gagnast hefur 
okkur vel að flestu leyti.

Við skorum á Arionbanka að 
eiga frumkvæði að því að mæta 
til fundar okkar opinberlega, 
hlýða á kröfur okkar og ekki 
síst að eiga frumkvæði að því 
að gæta jafnræðis þegnanna; að 
fyrirtæki og einstaklingar – sem 
eru jú forsenda þess að banka-
starfsemi geti þrifist almennt 
með sínu mánaðarlega innleggi 
– njóti jafnræðis.

Með bestu kveðju og von um 
samstarf Arionbanka við okkur 
öll.

Tilmæli mæðra til Arionbanka
Fjármál

Alma Jenný 
Guðmundsdóttir
móðir

Persónulega er ég ekkert í herför gegn 
Arionbanka – stjórnendum þess banka 
eða starfsfólki – en ég er talsmaður 

baráttu mæðra að við öll höldum því siðferði til haga 
sem við vorum alin upp við …



20. september 2011  ÞRIÐJUDAGUR18

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi 
og langafi,

Árni Kr. Þorsteinsson 
Smyrilsvegi 29, Reykjavík,

 
lést á Landspítala við Hringbraut laugardaginn 
17. september. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni 
í Reykjavík föstudaginn 23. september kl. 11.00.

 
Anna Árnadóttir
Ásta Kvaran Árnadóttir             Böðvar B. Kvaran
Þorsteinn Árnason                    Hrefna E. Leifsdóttir
Sveinn Árnason                        Sigurlína Vilhjálmsdóttir
Erna Þórunn Árnadóttir           Benedikt Sigmundsson
Ingibjörg Hólmfríður Árnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Elskulegi faðir okkar, tengdafaðir, 
afi og langafi,

Agnar Áskelsson 
bifreiðastjóri,
Njarðarvöllum 6, Njarðvík,
áður til heimilis að Sóltúni 9, Keflavík, 

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja þriðjudaginn 
13. september. Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju 
fimmtudaginn 22. september kl. 14.00.

Áskell Agnarsson Jóhanna Þórarinsdóttir
Guðmundur Grétar Agnarsson Justa Agnarsson
Hildur Jórunn Agnarsdóttir
Agnar Ari Agnarsson
Halldór Heiðar Agnarsson Bjarnhildur H. Árnadóttir
Finnbjörn Vignir Agnarsson Sigurlaug Skúladóttir
barnabörn og barnabarnabörn

timamot@frettabladid.is

SOPHIA LOREN  Ítalska kvikmyndastjarnan er 77 ára

„Eftir öll þessi ár er ég enn að uppgötva sjálfa mig. Mér finnst betra að kanna lífið og 
gera mistök en að lifa rög við tilveruna. Mistök eru gjaldið fyrir að lifa lífinu til fulls.“

77

MERKISATBURÐIR
1900 Ofsaveður veldur slysum og tjóni á skipum og húsum. 

Meira en þrjátíu manns farast. Kirkjur á Urðum og Upsum í 
Svarfaðardal fjúka og brotna í spón.

1963 Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir að leyfa kvöldsölu í 
gegnum lúgu í söluturnum til klukkan 22 og borgarráði er 
veitt heimild til að leyfa að hafa lúgurnar opnar til 23.30.

1979 Flóttamenn frá Víetnam, 34 manns, koma til landsins.
2005 Jótlandspósturinn birtir umdeildar teikningar af Múhameð.
2009 Jarðskjálfti skekur Súmötru. Yfir 1.115 manns farast.

Elskuleg móðir okkar og tengdamóðir,

Hanna Guðný Bachmann
Hverafold 56, áður til heimilis að 
Háteigsvegi 26,

lést á LSH í Fossvogi, föstudaginn 16. september.
Jarðarförin auglýst síðar. 

Halla Jónsdóttir  Gunnar E. Finnbogason
Inga Jónsdóttir  Ottó Guðmundsson

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, 
afi og langafi, 

Jógvan Hansen 
Vestmannaeyjum,

lést laugardaginn 17. september.

Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

„Það hefur verið draumur minn í ára-
raðir að opna hestatengda ferðaþjón-
ustu, en nú tek ég loks skrefið og 
vendi kvæði mínu í kross til að gera 
það sem mér finnst skemmtilegast,“ 
segir Ragnhildur Helgadóttir alsæl 
með hestum sínum á Heimsenda, þar 
sem hún hefur opnað ferðaþjónustuna 
og fjölskyldufyrirtækið Víkingahesta 
sem sérhæfir sig í persónulegum sam-
skiptum við gesti, góðri þjónustu og 
gæðingum.

„Ég vil hlúa að gæðum og verð þess 
vegna með færri og betri hesta en 
gengur og gerist. Það skiptir máli að 
vera með góða hesta í stað einhverra 
trunta sem lulla undir fólki í fylgd með 
hópnum. Sumir vilja meina að það sé 
nauðsynlegt fyrir byrjendur, en ég er 
annarrar skoðunar og vil hafa hestana 
góða, viljuga og þægilega. Þannig sam-
einast maður náttúrunni yfir og allt 
um kring,“ segir Ragnhildur, sem veit 
að Víkingahestar eru góðir því þeir 
eru hennar eigin hross sem hún hefur 
þekkt frá því að þau voru folöld, hvert 
með sinn skemmtilega karakter.

Í miðstöð Víkingahesta er fyrir-
taksaðstaða og einnig kaffistofan 
Hrímfaxi, sem býður upp á girnileg-
ar veitingar, fullbúinn bar og ýmsar 
hestavörur. Kaffistofan er miðstöð 
hestamanna í hestahverfunum í kring 
og oft er líf og fjör þegar skeggrætt er 
um hesta, menn og málefni.

„Það togar einfaldlega í mig að 
vinna með hesta. Í því felst kraftur 
og sköpun. Þetta snýst líka um að láta 
draum sinn rætast, vera áræðin og 
bjartsýn á að þetta gangi. Ég hef svo 
oft verið á hestbaki og fundið hversu 
gaman væri ef fleiri gætu upplifað 
dýrðina með mér. Þannig vil ég deila 
upplifun minni,“ segir Ragnhildur og 
vísar í skáldskap Einars Benedikts-
sonar þar sem segir: „og knapinn á 
hestbaki er kóngur um stund“.

„Þau orð segja allt, því það að sitja 
hest er ólýsanleg tilfinning og ég hef 
oft hugsað sem svo að ég ætli að verða 
drottning að eilífu á hestbaki,“ segir 
Ragnhildur og hlær dátt.

Hjá Víkingahestum er hámarks-
fjöldi í hestaferðir átta en Ragnhildur 

segist líka fara með einn gest og allt 
þar á milli. Boðið verður upp á dags-
ferðir, sérsniðnar ferðir og lengri ferð-
ir á sumrin, en einnig tíu vikna reið-
námskeið fyrir 10 til 15 ára börn.

„Haust og vetur er dásamlegur tími 
til útreiða og engu líkt að ríða út í 
frosti og snjó. Birtan á Íslandi breytir 
umhverfinu í sífellu og allar árstíðir 
eru heillandi í hestamennsku,“ segir 
Ragnhildur, sem nú býður styttri 
ferðir út frá Heimsenda.

„Héðan er afar rómantískt að ríða 
út, enda guðdómlegar reiðleiðir við 
Elliðavatn, í Heiðmörk og víðar í 
túnfæti borgarinnar. Ég mun blanda 
saman hestamennsku við ýmislegt 
annað, eins og hellaskoðun í Maríu-
hella þar sem við setjum upp höfuð-
ljós og gæðum okkur á heitu súkkulaði 
í hellinum. Ég vinn þetta allt eftir 
höfði hinnar hagsýnu húsmóður, eins 
og konur gera svo oft. Þannig helst í 
hendur að vera hagsýn og umhverfis-
væn, en fyrst og fremst hlakka ég til 
að vinna áfram með frítíma fólks.“

 thordis@frettabladid.is

RAGNHILDUR HELGADÓTTIR:  FER MEÐ VÍKINGAHESTA UM TÖFRANDI REIÐLEIÐIR

Drottning að eilífu á hestbaki

VÍKINGAKONA Eftir fjórtán ára starf sem mannréttindafulltrúi hjá Íþrótta- og tómstundaráði Reykjavíkur ákvað hestakonan Ragnhildur Helga-
dóttir að söðla um og láta draum um hestatengda ferðaþjónustu rætast. Með henni í rekstrinum er dóttirin Melkorka Ragnhildardóttir. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kvikmyndahátíðin í Cannes er ein 
elsta og virtasta kvikmyndahátíð 
veraldar, en hún var sett á fót á 
þessum degi árið 1946. Hátíðin er 
haldin í ráðstefnuhöllinni Palais des 
Festivals et des Congrès í Cannes í 
Suður-Frakklandi á ári hverju og yfir-
leitt í maímánuði. Fjöldi verðlauna er 
iðulega veittur á hátíðinni og er Gull-

pálminn fyrir bestu myndina þeirra 
eftirsóttastur. Hátíðin var haldin í 64. 
skipti í ár og var bandaríski leikarinn 
Robert De Niro forseti dómnefndar.

Þess má geta að Íslendingar hafa 
unnið til verðlauna á Cannes, þegar 
Björk Guðmundsdóttir hampaði verð-
launum fyrir leik sinn í kvikmyndinni 
Dancer in the Dark frá árinu 2000. 

ÞETTA GERÐIST:  20. SEPTEMBER 1946

Kvikmyndahátíðin í Cannes sett á fót
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Opið virka daga kl. 9 -18 og á laugardögum kl. 11 - 16

Meðgöngub
Meðgöngubelti og fleir
fyrir verðandi mæður

Sölustaðir:
10 -11, Inspired í Flugstöðinni, Samkaup, Nettó, Kaskó, Fjarðarkaup, Skeljungsbúðirnar, Olís, N1, 

Kaupfélag V- Húnvetninga, Kaupfélag Skagfirðinga,Verslunin Vísir, Bláa lónið, Hreyfing, Krambúðin, 
Fiskbúðin Freyja, Melabúðin.

ÍSLENSK  FÆÐUBÓT

BITAFISKUR
-næring fyrir líkama og sál

ðir:
N1skó, Fjarðarkaup, Skeljungsbúðirnar, Olís, N1, 

Verslunin Vísir Bláa lónið Hreyfing Krambúðin

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366
Opið mán.-fös. 10-18.

Opið á laugardögum 10-14.
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.

www.misty.is

NÝTT NÝTT

teg 9351 - létt fylltur og yndislegur í B C 
skálum á kr. 4.600,- buxur í stíl á kr. 1.995,-

Sólheimabúar og hlaupahópurinn Frískir Flóamenn 
standa fyrir almenningshlaupi á laugardag klukkan 10. 
Hlaupið verður frá Borg í Grímsnesi og að Sólheimum, 
samtals um níu kílómetra. Einnig er hægt að ganga eða 

hjóla. Nánari upplýsingar gefur Katrín, katrin@solheimar.
is og í síma 480 4483.

Maður nær bæði slökun og styrkingu samtímis,“ segir Anna Margrét, sem hér er í fötum frá versluninni Arena á Eiðistorgi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

É
g sá auglýsingu í blaði 
um balletttíma fyrir 
fullorðna. Ég var nítján 
ára og ímyndaði mér að 

þarna væri eitthvað fyrir mig,“ 
segir Anna Margrét Gunnars-
dóttir, sem byrjaði að sækja 
tíma fyrir tveimur árum í Ball-
ettskóla Guðbjargar Björgvins. 
„Ég er með vöðvastyttingar í 
báðum fótum og var búin að 

vera þrjú ár hjá sjúkraþjálfara 
en eftir tvo mánuði hjá Guð-
björgu þurfti ég ekki að mæta 
meira hjá sjúkraþjálfaranum,“ 
lýsir hún. „Ballettinn veitir 
svo ótrúlega góða tilfinningu. 
Maður nær bæði slökun og 
styrkingu samtímis, andleg 
einbeiting vex og líkamsstaðan 
batnar.“ 

Þótt Anna Margrét hafi 

kynnst ballett lítillega þegar 
hún var sex ára telur hún fólk 
geta skellt sér í hann hvenær 
sem er á lífsleiðinni og segir 
konur á öllum aldri í tímunum 
með henni. Síðasta spurningin 
til hennar er því nánast óþörf. 
Ætlar hún að halda áfram í 
ballettinum?

„Já, örugglega svo lengi sem 
ég lifi.“ gun@frettabladid.is

Anna Margrét Gunnarsdóttir, nemi í söng og snyrtifræði, hóf að æfa ballett nítján ára.

Bæði slökun og styrking 



Komdu og kynntu þér nýju ReSound heyrnartækin sem
fá lífið til að hljóma eins og það er.

Stuttar kynningar á tækjunum kl 11:00,14:00 og 17:00.

Veglegur kaupauki fylgir öllum Alera heyrnartækjum
út október.  Nánar á www.heyrn.is

HEYRNARÞJÓNUSTA

rediscovering hearing

Hlíðasmári 11, 201 Kópavogur - heyrn.is
Tímapantanir 534 9600

Opi hús

Ellisif K. Björnsdóttir 
heyrnarfræðingur

Miðvikudagur 21.september

Fáðu fagleg ráðgjöf og
heyrnartæki til reynslu.

Njóttu lífsins með
Nýrri heyrn”

“

Miðvikudaginn 21. september

ÍSLENSKTÍSLENSKT

HUNDANAMMIHUNDANAMMI

Fæst í Bónus, Samkaup,
10-11, Fjarðarkaup og Inspired

Keflavíkurflugvelli

ÍSLENSKT

HUNDANAMMI
gott í þjálfun og í leik

VINSÆLVARA

Heilsudrekinn  býður upp á nýtt námskeið sem nefnist heilsu-qi gong: ba 
duan jing. Það byggist á gömlum æfingum með rólegum hreyfingum sem 
opna orkuflæði og styrkja líkamann. Þátttakendur geta líka farið í aðrar kín-
verskar meðferðir, nálastungu og nudd og fengið ráð um heilsusamlegt líferni.

Ronald Moy, formaður Bandarísku 
húðlæknasamtakanna (American 
Academy of Dermatology) kynnti 
íslenskum húðlæknum og starfs-
mönnum Sif Cosmetics rann-
sóknarniðurstöður sínar á virkni 
íslensku EGF-húðdropanna frá Sif 
Cosmetics í gær. Rannsóknin náði 
til 29 skjólstæðinga hans í Beverly 
Hills og segir hann niðurstöðurnar 
lofa mjög góðu.

„Húð þátttakenda, sem voru 
konur á aldrinum 39 til 75 ára, 
varð mýkri, hrukkur minnkuðu og 
húðin varð sjáanlega þéttari eftir 
þriggja mánaða notkun. Þá minnk-
uðu svitaholur, brúnir og rauð-
ir blettir og áferð húðarinnar 
varð almennt fallegri,“ segir 
Moy. Aðrir skjólstæðingar 
hans hafa notað dropana leng-
ur, eða í átta til tíu mánuði, 
og segir hann áhrifin enn 
greinilegri hjá þeim. „Þetta 
er jafnvel betri árangur en 
áður hefur sést með viður-
kenndum aðferðum húð-
lækna og besti árangur 
sem ég hef séð á mínum 
30 ára ferli.“ 

Si f  Cosmetics er 
íslenskt nýsköpunar-
fyrirtæki, stofnað árið 
2009. Það þróar og selur 
húðdropa sem byggja á 
íslensku hugviti og sömu-
leiðis dagkrem. EGF-húð-
droparnir komu á mark-
að í fyrra. Þeir innihalda 
frumuvaka sem stuðla að 
endurnýjun húðarinnar. 

Þeir eru framleiddir úr byggfræj-
um í samstarfi við ORF Líftækni. 
Moy segir þessa alíslensku fram-
leiðsluaðferð afar spennandi og sér 
fyrir sér að hægt verði að byggja 
á henni til framtíðar, en hingað til 
hafa frumuvakar í snyrtivörum 
aðallega verið unnir úr bakterí-
um. Hann segir mikinn áhuga 
fyrir EGF-húðdropunum í Beverly 
Hills, en Sif Cosmetics er með 
dreifingaraðila fyrir vörur sínar 
í 42 löndum um allan heim. 

„Vörunum hefur verið afar vel 
tekið og við höfum fengið frábæra 
umfjöllun í erlendum fjölmiðl-
um á borð við Vogue, Daily Mail, 

Cosmopolitan og Marie Claire. 
Þá er fjallað um dropana í nýj-
asta hefti þýska Vogue,“ segir 
Eiríkur Sigurðsson, upplýsinga-
fulltrúi Sif Cosmetics, og bend-

ir á nýjustu afurð fyrirtækis-
ins sem kom á markað fyrir 
skemmstu. „Það er EGF-dag-
krem sem er ætlað að styðja 
við virkni húðdropanna. 
Það er notað á morgnana á 
meðan droparnir eru born-
ir á á kvöldin. Droparnir og 
kremið eiga það sameigin-
legt að innihalda fá aukaefni 
og vera án paraben-efna.“

vera@frettabladid.is

Augljós munur
Ronald Moy, formaður Bandarísku húðlæknasamtakanna, hefur 
rannsakað virkni íslensku EGF-húðdropanna frá Sif Cosmetics. Hann 
segist ekki hafa séð betri árangur á 30 ára starfsferli.

Ronald Moy segir niðurstöður rannsóknarinnar, sem framkvæmd var í Beverly Hills, 
lofa mjög góðu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Húð þátttakenda í rannsókn Moy 
varð mýkri, hrukkur minnkuðu og 
húðin varð sjáanlega þéttari eftir 
þriggja mánaða notkun EGF-húð-
dropanna.

Þegar aldurinn færist yfir tapar leðurhúðin, sem er 

fyrir innan ysta lag húðarinnar, bæði elastíni sínu og 

kollageni. Við það þynnist húðin og erfiðara reynist 

fyrir hana að halda í sér raka. Fita, sem er í undirhúð 

og gefur húðinni fyllingu, minnkar einnig með aldr-

inum. Þetta leiðir til þess að húðþekjan fer að síga 

og hrukkur myndast.

www.visindavefur.hi.is



V ímulaus æska hefur í aldarfjórðung 
starfað að forvörnum og fræðslu til 
að vinna gegn áfengis- og vímuefna-

neyslu barna og unglinga.
Samtökin starfa um allt land, standa fyrir 
fræðslu og fyrirlestrum í samstarfi við for-
eldrafélög og sveitarfélög, reka foreldra-
símann 581-1799 sem er opinn allan sólar-
hringinn og Foreldrahús þar sem veitt er 
fjölskylduráðgjöf, stuðningsmeðferð og marg-
vísleg fræðsla.

Framan af beindist áherslan að vímuefna-
vanda ungmenna en síðari ár hefur starfsem-
in og þjónustan orðið víðtækari og beinist 
einnig að fleiri vandamálum, eins og einelti, 
félagslegum erfiðleikum og hegðunarvanda. 
Þetta tel ég skynsamlega og æskilega þróun 
því þessir erfiðleikar eru oft nátengdir og 
ekki augljóst hvað er orsök og hvað afleiðing.

Fjöldi félagasamtaka starfar að forvörn-
um gegn áfengis- og vímuefnaneyslu og eðli 
málsins samkvæmt beinist þungi starfsins 
jafnan að ungu fólki. Það er verðugt mark-
mið að draga úr neyslu áfengis og sporna 
við ofneyslu en árangursríkast er að koma í 

veg fyrir að ungt fólk hefji neyslu áfengis og 
annarra vímuefna. 

Því miður þekkjum við öll átakanlegar 
sögur um ungt fólk sem hefur misst fótanna, 
jafnvel á barnsaldri, og ánetjast vímuefnum. 
Þegar skaðinn er skeður getur reynst erfitt að 
grípa í taumana. Þá er stutt leiðin inn í myrk-
viði hins harða heims sem er okkur flestum 
óskiljanlegur, þar sem tilveran snýst fyrst og 
fremst um að verða sér úti um næsta skammt 
sama hvað það kostar, þar sem þrífst mis-
notkun og margvíslegir annars konar glæp-
ir. Í þessum heimi stefnir allt niður á við og 
því yngra sem fólk ratar þarna inn, þeim mun 
meiri hætta er því búin.

Foreldrar barna sem lenda á þessari háska-
legu braut þurfa á miklum stuðningi og leið-
sögn að halda, ekki síður en börnin sjálf sem 
þurfa fjölþætt úrræði. Foreldrahús og önnur 
þjónusta Vímulausrar æsku hefur verið mörg-
um foreldrum haldreipi sem skipt hefur 
sköpum í erfiðri baráttu við að ná aftur til 
barnanna og hjálpa þeim til betra lífs. 

Nýlega undirritaði ég samstarfssamning 
við Samstarfsráð um forvarnir sem annast 

mun ýmis verkefni á sviði forvarna gegn 
áfengis- og vímuefnaneyslu. Samkvæmt 
samningnum leggur hið opinbera 7,5 millj-
ónir króna til verkefnisins en á móti kemur 
jafn hátt framlag af hálfu samstarfsráðsins 
í formi sjálfboðaliðavinnu og framlaga frá 
öðrum aðilum. Á þennan hátt er reynt að und-
irstrika hve mikil verðmæti liggja í öllu því 
sjálfboðna starfi sem fjöldi fólks sinnir í þágu 
samfélagsins. Það verður seint metið að fullu 
til fjár en ég tel mikilvægt að viðurkenningin 
sé fyrir hendi. 

Kraftar frjálsra félagasamtaka á þessum 
vettvangi eru ómetanlegir. Þau veita hvatn-
ingu og aðhald og skipta sköpum við fram-
kvæmd opinberra stefnumiða. Það skipt-
ir miklu um árangur að fá sem flesta að 
starfinu, þannig berast skilaboðin best út í 
samfélagið. Forvarnastarfið heldur áfram. 
Þetta er þrotlaust starf þar sem aldrei má 
slaka á eða sleppa tökum. Ég óska Vímulausri 
æsku til hamingju með farsælt starf í 25 ár og 
treysti á áframhaldandi gott og árangursríkt 
samstarf við samtökin í framtíðinni.

Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra

Ómetanlegt forvarnastarf

„Foreldrahús og önnur þjónusta Vímulausrar æsku 
hefur verið mörgum foreldrum haldreipi sem skipt 
hefur sköpum í erfiðri baráttu.“

Nýtt styrktarmannakerfi 
– Reglubundið framlag þitt til vímuvarna  
Á 25 ára starfstíma Vímulausrar æsku – Foreldrahúss hefur stuðningur fyrirtækja, félagasamtaka og ekki síst ein-
staklinga skipt sköpum fyrir starfsemina. Án þeirra velvildar hefði vart verið hægt að halda starfseminni svo lengi 
úti. Á sama tíma og umfang starfseminnar vex og þörfin verður brýnni hafa samtökin ákveðið að kynna nýtt 
styrktarmannakerfi. Með því geta einstaklingar og fyrirtæki gerst velunnarar Vímulausrar æsku – Foreldrahúss og 
styrkt starfsemina með föstum mánaðarlegum framlögum. Í samstarfi við DalPay-greiðslugáttina hefur verið sett 
upp einfalt og aðgengilegt skráningarform á nýjum vef Vímulausrar æsku, www.vimulaus.is.

Þar er hægt að velja á milli þess að leggja starfseminni lið í eitt skipti eða mánaðarlega skuldfærslu af greiðslu-
korti gegnum örugga greiðslugátt.

Öll framlög skipta máli. Lítil framlög jafnt sem stór sýna þann hug sem landsmenn bera til 
samtakanna og þeirrar þjónustu sem þau veita og hafa veitt í gegnum árin.    

Kynntu þér málið á vefnum okkar www.vimulaus.is       
Vímulaus æska – Foreldrahús þakkar veittan stuðning. 

AFMÆLISRIT VÍMULAUSRAR ÆSKU – FORELDRAHÚSS

GEYMIÐ BLAÐIÐ

Meðal efnis
í blaðinu

FLOTT Á EIGIN FORSENDUM
- Elísabet Lorange segir frá stjálfstyrk-
ingarnámskeiðum Vímulausrar æsku.  
 BLS. 3

ÞURFA KJARK TIL AÐ SEGJA NEI
- Hrafndís Tekla Pétursdóttir sinnir sál-
fræðiþjónustu og ráðgjöf fyrir börn og 
unglinga í Foreldrahúsi.  BLS. 6
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● FRAMKVÆMDASTJÓRN VÍMULAUSRAR ÆSKU 
 FORELDRAHÚSS  Á aðalfundi Vímulausrar æsku – For-
eldrahúss síðastliðið haust lét Ólöf Ásta Farestveit af embætti 
formanns samtakanna eftir þriggja ára starfstíma. Ólöf Ásta sat 
í stjórn samtakanna í 16 ár eða frá 1994. Nýr formaður var kjör-
inn Kristján Guðmundsson, en hann hefur setið í stjórn samtak-
anna síðan 2004. Aðrir í stjórn 2010-2011 voru kjörnir Álfheiður 
Einarsdóttir, Ármann Kr. Ólafsson, Halldóra Ingibergsdóttir, 
Jón Trausti Jónsson, Jóna Hrönn Bolladóttir og  Stefán H. 
Stefánsson.

Fastir starfsmenn Foreldrahúss eru sex talsins: Guðbjörg Erlingsdóttir vímuefnaráðgjafi, Hrafndís Tekla Péturs-
dóttir sálfræðingur, Kristín Snorradóttir foreldraráðgjafi, Brynhildur Jensdóttir vímuefnaráðgjafi og Elísabet 
Lorange listmeðferðarfræðingur. Framkvæmdastjóri Vímulausrar æsku – Foreldrahúss er Jórunn Magnúsdóttir.

U ndanfarin ár hafa verið 
viðburðarík og gefandi 
en að mörgu leyti einnig 

býsna erfið. Ljóst er að afleiðingar af 
efnahagshruninu eru enn að koma 
í ljós. Erfiðleikar, peningaleysi og 
óöryggi hjá fjölskyldum landsins hafa 
að sjálfsögðu mikil áhrif á börnin og 
það höfum við fundið í okkar starfi.

Nú í dag eru samtökin Vímulaus 
æska 25 ára og Foreldrahúsið fagnar 
11 ára afmæli. Markmið samtakanna 
sem sett voru á stofndeginum eru enn í fullu 
gildi og þörfin er því miður brýn. Hollt er að 
velta því fyrir sér á tímamótum sem þessum, 
hvað hefur áunnist og hver staðan væri, hefði 
samtakanna ekki notið við. 

Við sem að starfinu stöndum erum 
þess fullviss að margt hafi áunnist 
og að samtökin njóti mikils trausts í 
samfélaginu.

Við megum hvergi slaka á, hvorki í 
forvörnum né öðru sem snýr að heill 
barnanna okkar. Verkefnin vaxa stöðugt 
og málin verða sífellt erfiðari úrlausnar. 
Þó að mikið hafi áunnist á liðnum árum 
verðum við að gera enn betur.

Fjölmargir hafa í gegnum árin stutt 
starfsemi samtakanna með myndar-

legum hætti og erum við afskaplega þakklát fyrir 
þá velvild sem samtökin njóta. Þess vegna hefur 
samtökunum tekist að lifa og halda úti þrótt-
miklu starfi í aldarfjórðung.

Á þessum tímamótum langar mig, fyrir hönd 

Vímulausrar æsku, að þakka af hjartans einlægni 
öllum þeim sem komið hafa að starfinu og stutt 
svo myndarlega við það.

Stjórn samtakanna er staðráðin í að efla 
enn frekar starfið og mun þess sjá merki á 
afmælisárinu. Við verðum að halda ótrauð áfram 
að styðja við börnin og foreldra þeirra. Slíkur 
stuðningur getur skipt sköpum fyrir framtíð 
barnanna og komið í veg fyrir að þau leiðist út 
í slæman félagsskap, ánetjist vímuefnum eða 
lendi í andstöðu við samfélagið.

Nú heiti ég á þig, lesandi góður, að leggja 
okkur lið í baráttu fyrir velferð barnanna okkar.

Vímuvarnir hefjast heima. Við erum öll sam-
ábyrg þegar heill barnanna er annars vegar. 

 Kristján Guðmundsson
 formaður stjórnar Vímulausrar æsku

Vímulaus æska 25 ára

Guðbjörg Erlingsdóttir 
vímuefnaráðgjafi sér um 
viðtöl við foreldra og 
unglinga/ungmenni vegna 
vímuefnaneyslu. Viðtölin 
eru opin öllum, hvort sem 
um er að ræða unglinga á 
byrjunarstigi neyslu eða þá 
sem eru lengra komnir. 

E
innig er starfræktur 
stuðningshópur fyrir 
unglinga. Ráðgjafarnir 
eru tveir, þær Guðbjörg 

Erlingsdóttir – ICADC og Bryn-
hildur Jensdóttir – MA/ICADC.

Þær Guðbjörg og Brynhildur 
gáfu sér tíma til að svara nokkr-
um spurningum um starf 
vímuefnaráðgjafa og starfið í 
stuðningshópnum.

„Stuðningshópurinn er úrræði 
fyrir unglinga á aldrinum 15 til 
20 ára sem átt hafa við vímuefna-
vanda að stríða. Hér fá þau stuðn-
ing, aðhald og leiðsögn um hvern-
ig skal takast á við lífið án vímu-
efna eftir að meðferð lýkur.

Stuðningurinn samanstendur 
af hópmeðferð, einkaviðtölum og 
samveru um helgar. Hist er einu 
sinni í viku í hópi þar sem borð-
að er saman og svo er klukku-
stundar hópur þar sem farið er 

yfir líðan, áhættur, hindranir og 
aðra hluti sem koma upp í daglegu 
lífi. Allir skjólstæðingar hafa kost 
á að koma í einkaviðtal hjá sínum 
ráðgjafa og hafa einnig aðgang 
að ráðgjöfum í síma 24 stundir á 
dag.“

Í hverju felst starf vímuefna-
ráðgjafa? 

„Starfið felst í því að hjálpa 
skjólstæðingnum að átta sig á 
vandanum og greina hann. Ráð-
gjöfin er einstaklingsbundin. 
Málin eru allt frá því að vera stutt 

inngrip í fikt unglings til langvar-
andi vímuefnavanda. Ráðgjafinn 
veitir stuðning og leiðbeinir skjól-
stæðingum í átt að viðeigandi 
úrræðum að hverju sinni.“

Koma krakkarnir til ykkar 
eftir að hafa lokið meðferð ann-
ars staðar eða fara þeir í gegnum 
allt ferlið hjá ykkur? 

„Þau ungmenni sem eru í stuðn-
ingshópnum hafa öll lokið með-
ferð á stofnun á einhverjum tíma-
punkti. Þau koma þó ekki alltaf 
beint til okkar eftir að meðferð 

lýkur. Þau hafa oft reynt að 
fóta sig í lífinu án stuðnings en 
mistekist og leitað þá til okkar.“

Hvað felst í því að hjálpa þeim 
að takast á við lífið án vímuefna? 

„Hjálpa þeim að átta sig á þeim 
áhættum og hindrunum sem koma 
upp í daglegu lífi og styðja þau í 
gegnum það. Einnig er mikilvægt 
að hjálpa þeim að átta sig á sjálf-
um sér, hvaða áhugamál þau hafa 
og beina þeim inn á þá braut sem 
hentar þeim.“ 

Eru foreldrarnir þátttakendur 
í öllu ferlinu? 

„Það er mjög misjafnt. Margir 
foreldrar eru í sérstökum stuðn-
ingshópum fyrir foreldra. Að 
okkar mati eykur það batahorfur 
unglingsins þegar foreldrar eru 
virkir í ferlinu og styður við þær 
breytingar sem hann er að fara í 
gegnum.“

Hversu lengi eru þau undir 
ykkar handarjaðri?

„Það er misjafnt eftir hverjum 
og einum. Við miðum við 6 til 12 
mánuði, en sumir eru lengur og 
aðrir skemur. Oft halda þau líka 
sambandi við okkur þó að form-
legum stuðningi sé lokið. Þetta er 
langt ferli og skiptast oft á skin 
og skúrir. Það er mikilvægt fyrir 
unglinginn að finna að hann hefur 
stuðning, bæði á góðu og slæmu 
tímunum í ferlinu.“

Læra að takast á við lífið

Vímuefnaráðgjafarnir Guðbjörg Erlingsdóttir og Brynhildur Jensdóttir leiða 
stuðningshóp fyrir unglinga. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Starfið í 
Foreldrahúsi
FJÖLSKYLDURÁÐGJÖF
Fjölskylduráðgjöfin í Foreldra-
húsi er ætluð foreldrum og 
börnum í vanda.
Að henni starfa sálfræðingur, 
vímuefnaráðgjafi og annað 
fagfólk. Lögð er áheyrsla á 
einstaklingsmiðaða ráðgjöf.

STUÐNINGSHÓPAR FYRIR 
FORELDRA
Í Foreldrahúsi eru stuðnings-/
meðferðarhópar fyrir foreldra 
sem eiga eða hafa átt börn í 
vímuefnavanda. Hóparnir hitt-
ast undir handleiðslu ráðgjafa 
þar sem unnið er að því að efla 
foreldra og styðja við þá.

SJÁLFSTYRKINGARNÁM
SKEIÐ FYRIR BÖRN OG 
UNGLINGA 1017 ÁRA 
Námskeiðin eru fyrir börn 
og unglinga, þar sem þau fá 
tækifæri til að efla sjálfstraust 
sitt, sjálfsmynd og félagsfærni 
á skapandi og skemmtilegan 
hátt.  

STUÐNINGSHÓPUR/EFTIR
MEÐFERÐ
Í Foreldrahúsi er rekinn stuðn-
ingshópur fyrir ungmenni 
sem lokið hafa meðferð vegna 
vímuefnaneyslu. Markmið 
stuðningshópsins er að styðja 
við unglinginn í viðleitni hans 
til að halda sig frá vimuefnum 
og að ná tökum á lífi sínu.

V.E.R.A. 
Úrræðið V.E.R.A. byggist á að 
veita börnum og unglingum á 
aldrinum 6-18 ára, sem stunda 
áhættuhegðun af einhverju 
tagi, meðferð og einnig öllum 
innan fjölskyldunnar. Meðferðin 
er í formi einstaklings- og fjöl-
skylduviðtala, hópastarfs og 
stuðnings.

Nánari upplýsingar um úrræðin 
sem boðið er upp á í Foreldra-
húsi er að finna á vef Vímulausr-
ar æsku, www.vimulaus.is eða í 
síma 511 6161.

| | @
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afmælisrit vímulausrar æsku – foreldrahúss

Kristján
Guðmundsson
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● VERNDARENGILL ÆSKUNNAR  Í fjáröflunarskyni 
lét Vímulaus æska framleiða verndarengla, en engillinn 
er táknrænn hlutur fyrir eðli þess starfs sem unnið er í 
Foreldrahúsinu.

Engillinn er vandaður, handunninn gripur sem gaman er 
að eiga. Það er einlæg von okkar að sem flestir vilji eignast 
þennan kjörgrip til stuðnings starfsemi Vímulausrar æsku 
– Foreldrahúss.

Engillinn er tilvalin gjafavara fyrir fjölskyldu, vini og 
fyrirtæki til að sýna samhug og samstöðu með mál-
efnum unga fólksins. Jafnframt minnir hann okkur á gildi 
forvarnastarfsins.
Engillinn er til sölu hjá okkur í Borgartúni 6 í Reykjavík, 
2. hæð (sími 511 6161).
Söluverð á einum verndarengli er aðeins kr. 1.000.

Vímulaus æska/Foreldrahús hefur 
staðið fyrir sjálfstyrkingarnámskeiðum 
í ellefu ár. Á námskeiðunum læra 
krakkar að meta sjálf sig eins og þau 
eru.

S jálfstyrkingarnámskeiðin eru fyrir 
börn og unglinga frá fimmta bekk 
í grunnskóla upp í annan bekk í 

menntaskóla,“ útskýrir Elísabet Lorange 
listmeðferðarfræðingur, sem heldur utan 
um sjálfstyrkingarnámskeið Foreldrahúss. 
„Aðalviðfangsefnið á námskeiðinu er krakk-
arnir sjálfir, en þeir fá að skoða sjálfa sig út 
frá samskiptum og tilfinningum í tengslum 
við vini, skóla og fjölskyldu,“ segir hún. 
Lögð eru fyrir ýmiss konar verkefni, allt 
eftir því hvernig hóparnir eru samansett-
ir. „Þau fá að móta stemninguna sjálf,“ 
segir Elísabet og tekur sem dæmi að öflug-
ir strákahópar kjósi frekar að fara í körfu-
bolta meðan í sumum stelpuhópum myndist 
saumaklúbbsstemning. „Og þá fylgjum við 
bara þeirra óskum,“ segir Elísabet, en inn 
í námskeiðin flétta leiðbeinendur leiklist, 

myndlist og skemmtilega leiki. Hvert nám-
skeið stendur í tólf vikur, einu sinni í viku 
í einn og hálfan tíma í senn. „Við skipt-
um hópunum eftir aldri og kyni en reyn-
um einnig, sérstaklega í elstu hópunum, að 
skipta þeim eftir þroska og því sem þau eru 
að takast á við,“ segir Elísabet og minnist 
á að Pokasjóður hafi undanfarin ár styrkt 
námskeiðin veglega.

En hvað fá krakkarnir út úr námskeiðinu? 
„Þau fá viðurkenningu á því að þau eru flott 
eins og þau eru. Þau koma þarna á eigin for-
sendum og ekki er gerð nein krafa um hvern-
ig þau eigi að vera,“ svarar Elísabet. Hún 
segir margra krakkana þjást af lágu sjálfs-
trausti og sjálfsmati. Þau séu auk þess mörg 
kvíðin og félagsfælin. Önnur séu andstæðan, 
hvatvís og tengist öðrum með því að stuða 
og ögra öðrum. „Þau læra að þau sem mann-
eskjur eru 100 prósent í lagi en að sum hegð-
un þeirra geti verið óþægileg fyrir þau sjálf 
eða aðra,“ segir hún.

Þó að námskeiðin séu fyrst og fremst for-
varnanámskeið hafa þau þróast í gegnum tíð-
ina. „Eftir ellefu ára reynslu hefur safnast 
upp mikil fagþekking og mannauður hjá 

okkur. Við höfum því í auknum mæli komið 
inn í aðstæður sem eru orðnar erfiðar þar 
sem við reynum að stoppa af og leiðrétta 
vissa hegðun en þó alltaf með vilja krakk-
anna,“ útskýrir hún. „Þá erum við líka komin 
með tilfinningalega úrvinnslu fyrir krakka 
sem hafa átt erfitt lengi. Hafa upplifað erf-
iða skilnaði, dauðsföll eða veikindi eða hafa 
lent í einelti,“ segir Elísabet og segir marga 
koma á fleiri en eitt námskeið til að vinna úr 
sínum málum. 

Hvernig komast svo krakkar að á slíkum 

námskeiðum? „Námskeiðin eru opin fyrir al-
menning og algengast er að foreldrar sæki 
um fyrir börnin sín en einnig koma beiðnir 
frá félagsþjónustu og skólum. Besta auglýs-
ingin og algengasta er að krakkar mæla með 
þessum námskeiðum við aðra krakka og for-
eldrar við aðra foreldra,“ segir Elísabet og 
bætir við að Foreldrahús bjóði einnig upp á 
sjálfstyrkingarnámskeið úti á landi og haldi 
styttri námskeið að beiðni skóla eða bæjar-
félaga. „Við teygjum okkur í allar áttir og 
mætum þörfinni.“ - sg

Flott á eigin 
forsendum

„Aðalviðfangsefnið á námskeiðinu er krakkarnir sjálfir, en þeir fá að skoða sjálfa sig út frá samskiptum og 
tilfinningum í tengslum við vini, skóla og fjölskyldu,“ segir Elísabet Lorange. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

E ftirmeðferðin í Foreldrahúsi hefur aðeins gert 
góða hluti fyrir mig, það er mjög gott að koma 
þarna í einkaviðtöl og fá að tala við ráðgjafana 

þar.“
„Í grúppur koma stelpur og strákar sem hafa átt 

við svipuð vandamál að stríða, það hjálpar mér mjög 
mikið að fá að koma þangað og tala um hvernig hefur 
gengið hjá mér og gott að hlusta á reynslu annarra, 
gaman að fara á stað þar sem maður getur treyst 
öllum sem þar eru.“

„Í eftirmeðferðina mætum við einu sinni í viku í 
grúppur og í einkaviðtöl einu sinni í viku.“

„Ég fæ líka mjög mikinn stuðning þegar mér hefur 
liðið mjög illa, þá hef ég samband við ráðgjafann minn 
sem hefur hjálpað mér í gegnum allt.“

„Ég kom þarna inn mjög skemmd andlega fyrir sirka 
sex mánuðum. Eftirmeðferðin hefur gert mér kleift að 
þroskast andlega og þau hafa hjálpað mér að styrkja 
sjálfa mig gegn erfiðum tímum, sjálfstraustið mitt 
hefur aukist mjög mikið.“

Eftirmeðferð 
Ummæli 16 ára stúlku

afmælisrit vímulausrar æsku – foreldrahúss
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S íðastliðinn vetur kom upp tilvik 
í grunnskóla í Reykjavík þar sem 
hópur unglinga varð uppvís að 
fikti með kannabisefni. Vímulaus 

æska – Foreldrahús sendi, að beiðni skóla-
stjórnenda, fulltrúa í skólann til að fræða 
unglingana um skaðsemi neyslunnar. Jafn-
framt var settur á laggirnar sérstakur inn-
gripshópur til stuðnings foreldrum, bæði 
til þess að setja börnunum mörk og eins 
til að samræma viðbrögð, svo snúa mætti 
þróuninni við á fyrstu stigum.

„Síðasta vor uppgötvaðist að 13 ára 
sonur okkur væri að reykja maríjúana ásamt 
hópi bekkjarfélaga sinna. Við höfðum strax 
samband við Foreldrahús og fengum þar 
viðtal við ráðgjafa sem hvort tveggja veitti 

okkur fræðslu og stuðning.
Okkur bauðst að taka þátt í foreldra-

hópum þar sem við hittum aðra foreldra 
sem voru í svipuðum sporum. Markmiðið 
með foreldrahópunum er að foreldrar styðji 
hverjir aðra á jákvæðan hátt og hjálpi þeim 
að setja sjálfa sig í forgrunn eins og frekast 
er unnt. Það að uppgötva að maður er 
ekki einn um að vera í þessum aðstæðum 
hjálpar manni að losa um þá sorg og þann 
vanmátt sem oft vill koma upp hjá for-
eldrum í þessum aðstæðum.

Foreldrahús bauð okkur foreldrum 
bekkjarfélaganna að koma á fót okkar eigin 
foreldrahópi. Við hittumst með ráðgjaf-
anum á nokkurra vikna fresti bæði til að fá 
fræðslu og stuðning en síðast en ekki síst 

eru þessir fundir góð áminning á að börnin 
okkar eru ekki okkar einkamál. Við förum 
yfir stöðuna hverju sinni og gefum hvert 
öðru gagnleg ráð sem hafa reynst vel. 
Einnig setjum við sameiginlegar reglur fyrir 
hópinn í heild, til dæmis útivistarreglur og 
reglur um tölvunotkun.

Þátttaka Foreldrahúss í þessu starfi er 
afar mikilvæg. Fæstir foreldrar búa yfir 
nægilegri reynslu til þess að takast á við 
fíkniefnanotkun ungra barna og því var 
að okkar mati nauðsynlegt að fá aðstoð 
frá Foreldrahúsi, ekki bara til þess að leiða 
samræðurnar og bjóða upp á hlutlausan 
fundarstað heldur ekki síst til þess að 
styrkja okkur í foreldrahlutverkinu. Ráð-
gjafinn leggur okkur línurnar, veitir okkur 

innsýn í hugarheim ungra fíkla og gefur 
okkur ráð um hvernig við getum nýtt 
foreldravaldið og jákvæðan aga til þess að 
varna frekari neyslu.

Við höfum einnig nýtt þjónustu 
Foreldrahúss fyrir soninn. Hann hefur sótt 
listmeðferð frá því í vor og mun nú í haust 
sækja sjálfstyrkingarnámskeið á vegum 
þess. Líðan hans hefur breyst mjög til batn-
aðar á þeim tíma sem hann hefur verið í 
listmeðferð. Hann er opnari við okkur for-
eldrana og virkar jákvæðari og glaðbeittari 
en fyrir ári. Við erum jákvæð á framtíðina 
bæði fyrir hans hönd og okkar og er óhætt 
að segja að Foreldrahús hafi veitt okkur 
ómetanlega aðstoð og stuðning síðustu 
mánuðina.“

Skjót viðbrögð – Frásögn móður

Kristín Snorradóttir, 
foreldraráðgjafi hjá 
Vímulausri æsku, tekur á móti 
foreldrum barna sem eiga 
í vímuefnavanda og styður 
við sjálfsmynd þeirra og 
tilfinningalega úrvinnslu.

T
ilveran fer á hvolf hjá 
foreldrum sem komast 
að því að barn þeirra 
notar fíkniefni. Þeir fá 

áfall, ganga í gegnum tilfinninga-
legan rússíbana og fyllast ótta, 
reiði, sjálfsásökunum og skömm, 
því fíkniefnaheimurinn er ljótur 
og honum fylgja iðulega innbrot, 
vændi og ofbeldi,“ segir Kristín, 
sem í starfi sínu veitir einkaviðtöl, 
ásamt því að vera með stuðnings-
hópa og sjálfstyrkingarnámskeið 
fyrir alla foreldra.

„Sterk sjálfsmynd foreldra er 
mikilvægur liður í forvörnum. 
Foreldrar með sterka sjálfsmynd 
eru óhræddir við að setja mörk í 
kærleika og þeirra sterka sjálfs-
mynd eflir sjálfsmynd barna 
þeirra. Hins vegar brotnar sjálfs-
mynd foreldra oft í þessum átök-
um, þeir hætta að sinna sér og 
týna sjálfum sér. Þá er foreldr-
um einkar dýrmætt að hitta aðra 
í sömu sporum og fá samþykki 
fyrir tilfinningum sínum.“ 

Í forvarnastarfi segir Kristín 
mikilvægt að börnum séu sett 
mörk, en að mörkin séu oft farin 
þegar barn velji að fara í neyslu.

„Mikil forvörn felst í því að 
halda útivistartímum og fá börn 
heim í kvöldmat þar sem fjöl-
skyldan sest saman við eldhús-
borðið og nýtur samveru og um-
ræðu um dag hvers og eins. 
Tengslin skipta gríðarmiklu máli 

og brýnt er að viðhalda þeim. 
Fylgist því með börnum ykkar 
og gerið eitthvað með þeim, en 
munið á sama tíma að bera virð-
ingu fyrir þeim sem eru að vaxa 
og verða unglingar. Nýtið ykkur 
að vera foreldri og verið óhrædd 
við foreldrahlutverkið.“

Kristín segir unglingsárin 
viðkvæman tíma og að þar liggi 
mesta hættan á vímuefnafikti.

„Í tilveru unglinga er margt 
að gerast og þeir verða rótlaus-
ir. Því þarf að styrkja sjálfs-
mynd barna frá fæðingu því ein-
staklingur með sterka sjálfsmynd 
þarf ekki á vímuefnum að halda. 

Sterk sjálfsmynd er því öflugasta 
vopnið.“

Að mati Kristínar er foreldra-
hlutverkið erfiðara í dag en áður. 
„Eftir hrunið göngum við í gegn-
um öfgafulla tíma, vinnudagurinn 
er langur og áreiti mikið í gegnum 
tölvur, síma, i-poda og annað. For-
eldrar hafa í of mörg horn að líta 
og það er slæmt þegar börn loka 
sig af á heimili. Nýtum samveru 
eins mikið og hægt er og reyn-
um að hafa tölvu heimilisins í al-
mennu rými þar sem hægt er að 
fylgjast með því sem börn skoða 
um leið og tölvutíma er stillt í 
hóf. Mikilvægt er að fylgjast með 

netnotkun barna því þar er hægt 
að finna mikið af misgóðum upp-
lýsingum og lenda í afar vafasöm-
um félagsskap,“ segir Kristín.

Hún ráðleggur foreldrum barna 
í vímuefnavanda að leita hiklaust 
til Vímulausrar æsku því þeir 
þurfi hjálp, engu síður en börnin.

„Krakkarnir kunna sannarlega 
að meta foreldrastarfið og oft hef 
ég fengið ungling upp um háls-
inn á mér með orðunum: „Takk 
fyrir að mamma er hjá þér.“ Það 
er dásamlega gefandi að sjá ung-
ling kominn á góðan stað með for-
eldri sínu og hvernig þau ná saman 
og eiga heilbrigð og góð samskipti. 

Foreldrar eru enda frábært fólk 
og þótt skrefin séu þung eru þau 
skref sem hjálpa,“ segir Kristín.

Í vetur fékk Kristín óvænt 
verkefni þegar ónefndur grunn-
skóli brást hárrétt við og leitaði 
til Vímulausrar æsku um inngrip 
þegar börn í skólanum fóru að 
fikta við vímuefni. 

„Þá setti ég strax á fót foreldra-
hóp barnanna þar sem þeir fengu 
stuðning við fyrsta inngrip og að 
setja börnunum mörk. Allt var 
unnið af einhug, hringt var á milli 
vegna gistinga, útivistartímar 
virtir, matartímar og fleira,“ segir 
Kristín. Síðan þá hefur hún fylgst 
með hópnum, sem er á góðum stað 
í dag.

„Ekkert barn ætlar sér að verða 
fíkill. Þau byrja að fikta vegna þess 
að það er spennandi og þau skilja 
vart merkingu orðsins ávanabind-
andi. Svo missa þau óvænt tökin og 
víman tekur völd,“ útskýrir Kristín.

Mikil og djúp sorg gagntekur 
foreldra barna sem verða 
vímuefnum að bráð.

„Margir foreldrar upplifa mögu-
legan missi barna sinna á hverj-
um einasta degi og flestir eru 
dauðhræddir við símann sinn. 
Til mín fæ ég foreldra barna sem 
eru komin mislangt í neyslu. Sum 
eru á virkilega hættulegum stað í 
sinni neyslu, önnur mjög hættuleg 
öðrum. Þannig lifa margir foreldr-
ar í stöðugum ótta við ofbeldi barna 
sinna, að barn þeirra lifi ekki dag-
inn af eða lendi í fangelsi,“ upplýsir 
Kristín.

„Það er óskapleg raun að sjá 
barn sitt í vímu fíkniefna og horfa 
á eftir því á skelfilegan stað. Þess 
vegna er mikilvægt að senda þess-
um fjölskyldum stuðning og kær-
leika, því kærleikurinn er mestur 
og mikilvægastur.“

Sterk sjálfsmynd öflugasta vopnið

Kristín Snorradóttir, foreldraráðgjafi hjá Vímulausri æsku, segir sterka foreldra eiga auðveldara með að setja mörk og efla 
sjálfsmynd barna. Í október fer hún af stað með sjálfstyrkingarnámskeið fyrir foreldra, burtséð frá því hvort börn þeirra eru í 
vímuefnaneyslu. MYND/ANTON
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Hrafndís Tekla Péturdóttir, sálfræðingur í 
Foreldrahúsi, segir hegðunarvanda barna geta 
endurspeglast í vímuefnanotkun síðar meir ef mikil 
vanlíðan sé undirliggjandi og leggur áherslu á að þörf 
sé á að meðhöndla gerendur eineltis ekki síður en 
þolendur.

É
g er ekki með einhver stöðluð lausnarorð sem gilda 
fyrir alla unglinga heldur mæti hverjum og einum 
þar sem hann er staddur og reyni að gefa honum 
eins góð ráð persónulega og mér er unnt. Þau fara 

að sjálfsögðu eftir því hvert vandamálið er,“ segir Hrafnd-
ís Tekla Pétursdóttir sálfræðingur, sem starfar í Foreldra-
húsi í Borgartúni 6 og einu sinni í viku í litla Foreldrahús-
inu í Hafnarfirði. Hún sinnir sálfræðiþjónustu og ráðgjöf 
fyrir börn og unglinga, vegna hegðunarvanda, kvíða, vímu-
efnanotkunar og margs fleira. Einnig er hún með ráðgjöf og 
stuðning fyrir alla fjölskylduna. „Vandi eins í fjölskyldunni 
verður óhjákvæmilega vandi allra,“ segir hún og telur oft 
ákjósanlegt að fá foreldra og börn saman í tíma og leyfa þeim 
að tjá sig. „Það geta til dæmis verið komnir upp svo miklir 
erfiðleikar í samskiptum milli foreldra og unglings að nauð-
synlegt sé að höggva á þann hnút og heyra sjónarmið allra 

svo að hægt sé að koma til móts við ólíkar þarfir og óskir 
hvers og eins. Til að það geti orðið þurfa oft bæði unglingur-
inn og foreldrarnir að gefa eitthvað eftir og breyta hegðun 
sinni svo líf allra á heimilinu verði ánægjulegra.“

Hrafndís Tekla tekur sem dæmi að árangursríkt geti verið 
að beita umbunum fremur en hegningum þegar samið er við 
unglinginn, þannig að hann hafi hag af því sjálfur að virða 
reglur sem honum eru settar, til dæmis að koma heim á til-
settum tíma og sinna náminu. Jafnframt sé mikilvægt að 
hann taki ábyrgð á þeim neikvæðu afleiðingum sem samið 
hafi verið um, brjóti hann af sér. „Það er hægt að heita á ungt 
fólk með ýmsu móti og hafa þannig jákvæð áhrif á hegðun 
þess. Stundum hefur gefist vel að lofa krökkunum hjálp með 
bílprófskostnaðinn ef þeir láta vera að nota áfengi eða önnur 
vímuefni, svo dæmi sé tekið.“

Alla jafna er nóg að gera hjá Hrafndísi Teklu því margir 
eiga við vanda og vanlíðan að etja. Hún segir foreldra eðlilega 
áhyggjufulla vegna vaxandi kannabisnotkunar ungmenn-
anna. „Krakkar virðast sumir halda að kannabis sé hættu-
laust en þar er mikill misskilningur á ferð. Best er ef hægt er 
að ná til þeirra og ræða við þá áður en út í þann slag er komið 
og byggja upp sjálfstraust og sjálfstæði í hugsun. Þá eiga þeir 
auðveldara með að segja NEI þegar efnin bjóðast. Það þarf 
oft meiri kjark til að segja nei en já, því þrýstingurinn getur 
verið mikill.“

Ef vímuefnaneysla er orðin staðreynd en unglingurinn 
hefur vilja til að snúa af þeirri braut segir Hrafndís Tekla 
oft hægt að skipta út þeirri hegðun fyrir eitthvað sem hann 
hafi gaman af og sé innan hans áhugasviðs. „Það getur verið 
tengt tónlist, sporti eða einhverju öðru sem veitir gleði og 
vellíðan,“ bendir hún á. „Það þarf að finna spennufíkninni 
heilbrigðan farveg.“

Kvíði er algengt vandamál hjá skólabörnum, einkum stúlk-
um, að sögn Hrafndísar Teklu. Oft er einelti orsök þess. 
„Stelpur eiga í meiri samskiptaerfiðleikum en strákar og 
mynda oft klíkur. Sumar kvíða því mjög að fara í skólann 
því þær vita ekki hvort þær falla inn í hópinn þann daginn 
eða verða útskúfaðar. Rafrænt einelti er orðið áberandi og 
eineltismál eru oft sársaukafull.“

Talandi um einelti segir Hrafndís Tekla oft ekki nóg að 
styðja þann sem fyrir eineltinu verði; ekki sé síður þörf á að 
meðhöndla gerandann. 

Að lokum er hún spurð hvort samhengi virðist milli hegð-
unarvanda barna og vímuefnanotkunar þeirra seinna meir. 
„Hegðunarvandi getur vissulega endurspeglast í vímuefna-
notkun ef mikil vanlíðan er undirliggjandi. Víman er jú deyf-
andi meðan á henni stendur. Því er svo mikilvægt að finna 
orku barna jákvæðan og uppbyggilegan farveg til að losa 
um spennu og takast á við mótlæti. Reyna þannig að byrgja 
vímuefnabrunninn í tíma.“

Þurfa kjark til að segja nei  
„Það þarf að finna spennufíkninni heilbrigðan farveg,“ segir Hrafndís Tekla. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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M ér er minnisstæður dagurinn sem ég gekk í fyrsta skipti út úr 
Foreldrahúsi. Hann er mér minnisstæður fyrir þær sakir að sporin 
út voru léttari en sporin inn. Í fyrsta skipti var ég fullvissuð um 

að vera hvorki misheppnuð móðir, vonlaus uppalandi né sú eina sem átti í 
vandræðum með unglinginn sinn. Ég er fíklamamma, ein af mörgum, og í 
Foreldrahúsi steig ég fyrstu skrefin í átt að mínum bata. 

Saga mín er orðin nokkuð löng, en eins og hjá mörgum unglingum hófst 
vandi dóttur minnar með notkun áfengis. Hún var ekki fermd þegar hún upp-
götvaði áfengið og hóf fljótlega að nota það í óhófi. Eins og margir foreldrar 
hélt ég að unglingadrykkja væri eðlileg en fljótlega fóru efasemdaraddir að 
gera vart við sig í hausnum á mér. Ekki leið á löngu fyrr en mæting í skóla 
varð dræmari, sem ég skrifaði fyrst á vanlíðan sökum eineltis í skólanum. Það 
var ekki fyrr en Barnavernd var komin í spilið sem hjólin fóru að rúlla. Leiðin 
lá inn á Stuðla og upp frá því fór raunveruleikinn að skella harkalega á okkur 
foreldrunum. Á Stuðlum mældist dóttir okkar með kannabis í þvagi – fyrsti 
skellur. Ekki leið á löngu uns vinahópurinn fór að breytast, gamlir vinir fóru 
og nýir komu í staðinn. Helgarnar fóru að verða kvíðaefni og unglingurinn 
lét sig æ oftar hverfa heilu og hálfu sólarhringana. Í fíkniefnaprófi mældist 
amfetamín – annar skellur. Dóttirin var á hraðri niðurleið og við foreldrarnir 
algjörlega ráðþrota. Það var þá sem ég heyrði af félagsskap foreldra í 
svipuðum sporum sem kallaði sig Foreldrahús.

Það tók mig nokkurn tíma að manna mig upp og hafa samband, því mikið 
fannst mér ólíklegt að nokkurt foreldri væri jafn misheppnað og ég. Þegar ég 

loksins tók upp tólið svaraði yndisleg kona að nafni Jórunn sem hvatti mig 
eindregið til að koma í heimsókn. Þarna væru starfandi hópar af foreldrum 
sem hittust til að styrkja hverjir aðra og styðja. Það var sem sagt eftir minn 
fyrsta foreldrahóp sem þessi skref sem ég lýsti í byrjun urðu léttari.

Í fyrsta skipti heyrði ég sögu mína sagða af öðrum. Það voru fleiri að upp-
lifa nákvæmlega sömu tilfinningar og vandamál og ég. Í kjölfarið komst ég 
að því að í Foreldrahúsi starfa yndislegir ráðgjafar sem eru boðnir og búnir að 
hjálpa og leiðbeina foreldrum. Ég bókaði mitt fyrsta viðtal hjá slíkum ráðgjafa 
og upplifði þar enn annan létti; þarna var einhver sem leyfði mér að ganga 
í gegnum alla tilfinningaflóruna með barnið mitt – hvort sem er góðar eða 
slæmar tilfinningar. Ég gat létt á mér, hlegið, grátið, reiðst og glaðst. Það var 
enginn að dæma mig. Og ekki nóg með það, heldur var mér boðið að hringja 
í ráðgjafann hvenær sem var!

Til að gera langa sögu stutta hef ég nýtt mér þann stuðning sem boðinn 
er í Foreldrahúsi, bæði frá öðrum foreldrum í formi foreldrahópa sem og ráð-
gjafa, og ósjaldan nýtti ég mér Foreldrasímann. Ég hef oft verið spurð að því 
hvernig ég hangi uppi eftir alla mína baráttu, sem nú telur á fimmta ár. Svarið 
er ekki einfalt en ég er þess fullviss að hefði ég ekki notið stuðnings af því 
starfi sem fram fer í Foreldrahúsi væri ég hvorki í standi til að sinna sjálfri mér 
né öðrum. Vonin um bata barnsins míns er einnig alltaf ofarlega í huga, sem 
og trúin á eigin styrk. Ég á Foreldrahúsi mikið að þakka og hvet foreldra með 
börn eða unglinga í vanda til þess að leita þangað. Það mun ég halda áfram 
að gera.

Hin lengsta ferð hefst með einu skrefi
Frásögn móður

Jóna Hrönn Bolladóttir starfaði sem 
miðborgarprestur í sjö ár og átti í mjög 
góðu samstarfi við fólkið í Foreldrahúsi.

Á
rið 1998 var ég beðin um að taka 
að mér embætti miðborgarprests í 
Reykjavík og leiða grasrótarstarf í 
miðborginni sem fólst meðal annars 

í því að sjálfboðaliðar voru á næturnar á rölti í 
miðborginni til að mæta unga fólkinu sem var 
þar og hlúa að því með því að vera með opið 
hús í Austurstræti 20, en það hús er gjarnan 
kallað Hressó. Mér leist ekkert allt of vel á að 
fara inn í þetta verkefni og hafði séð sjálfa mig 
fyrir mér í hefðbundnu prestsstarfi. Ég var því 
nokkuð kvíðin fyrir því sem fram undan var.

Stuttu eftir að ég tók við starfinu kom Jakob 
Ágúst Hjálmarsson dómkirkjuprestur að tali 
við mig og benti mér á að Foreldrahúsið/Vímu-
laus æska væri til húsa í Vonarstrætinu, ská-
hallt á móti safnaðarheimili Dómkirkjunnar. 
Hann hvatti mig til að heilsa upp á fólkið þar 
og sagði að þarna ætti ég örugglega bandamenn 
og vonandi einhvers konar samverkamenn til 
framtíðar. Ég tók vin minn á orðinu og mætti 
með opnum huga í Foreldrahúsið. Dómkirkju-
presturinn reyndist sannspár því að á móti 
mér tóku sterkar og gefandi manneskjur, þær 
Elísa Wium, Þórdís Sigurðardóttir og Jórunn 
Magnúsdóttir. Allan tímann sem ég var starf-
andi miðborgarprestur, eða í sjö ár, átti ég bak-
hjarla og samstarfsmenn í þessum konum.

Fyrir einu ári, þegar ég var beðin um að 
koma í stjórn Foreldrahússins/Vímulausrar 
æsku, hikaði ég ekki heldur sagði „Já“. Í mínum 
huga var það spurningin um að fá að sýna þakk-
læti mitt og virðingu. Ég fékk að reyna hversu 

ótrúleg gjöf það var að geta beint foreldrum inn 
í Vonarstrætið, foreldrum sem stóðu ráðvillt-
ir frammi fyrir þeim flókna og sára vanda að 
styðja barnið sitt út úr fíkniefnaneyslu. Og það 
var eins og konurnar væru stöðugt á vakt og 
alltaf tilbúnar að leiðbeina, styrkja og umvefja.

Við vorum líka samstarfsmenn í hópi sem 
kallaði sig „Betri borg“, en þar áttu fulltrúa 
sinn einnig Samhjálp, Rauðakrosshúsið, Félags-
þjónustan í Reykjavík, Lögreglan og ÍTR. 
Þetta samstarf var öflugt, þar sem við kynnt-
um starfsemi okkar hvert fyrir öðru. Þar fór 
fram upplýsingaflæði um ástandið í miðborg-
inni, við stóðum saman að átaksverkefnum í 
tengslum við lok samræmdu prófanna, 17. júní 
og Menningarnótt. Þetta var frábært samstarf 
og miðlaði svo miklu inn á við og út á við.

Sem miðborgarprestur átti ég síðan alveg 
einstakt samstarf við Foreldrahúsið um minn-
ingarstundir um þá sem höfðu látist af völdum 
vímuefna. Ég minnist ógleymanlegra stunda 

þegar við í upphafi aðventu héldum minningar-
stund fyrir utan Foreldrahúsið og gengum 
síðan að Dómkirkjunni og settum lifandi ljós á 
kirkjutröppurnar til minningar um þau öll sem 
týnt höfðu lífi í baráttunni við vímuefni. Síðar 
fórum við gangandi frá Samhjálp á Hverfisgöt-
unni niður að Dómkirkjunni og minntumst lát-
inna. Að því loknu var farið í Foreldrahúsið til 
að ræða saman og þiggja veitingar.

Þessar stundir tengdu fólk saman og voru 
huggunarríkar. Ég fann í þessu samstarfi 
hversu mikil alúð var lögð í allt sem konurnar 
í Foreldrahúsinu komu að, virðing fyrir mann-
eskjunni og mikil viska. Á þessum tímamót-
um þakka ég árveknina, úthaldið og umhyggj-
una sem þau öll hafa sýnt sem hafa starfað 
fyrir Foreldrahúsið/Vímulausa æsku í gegn-
um árin. Ég er óendanlega þakklát fyrir allt 
það forvarnastarf sem þaðan hefur komið og 
fyrir þá visku og von sem hefur verið gefin inn 
í aðstæður fólks. Jóna Hrönn Bolladóttir

Von og
viska

Fyrir einu ári, þegar ég var beðin um að koma í stjórn Foreldrahússins/Vímulausrar æsku, hikaði ég ekki heldur 
sagði „Já“. Í mínum huga var það spurningin um að fá að sýna þakklæti mitt og virðingu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

● MARKMIÐ 
SAMTAKANNA
1. Að fræða foreldra um skað-

semi áfengis- og vímuefna-
neyslu og fyrstu einkenni um 
hana, svo að þeir geti unnið 
markvisst forvarnastarf með 
börnum sínum.

2. Að vera hvetjandi og 
mótandi um forvarnastarf í 
þjóðfélaginu, í skólum m.a. 
með þátttöku barna og 
unglinga.

3. Að afla þekkingar hjá sér-
fræðingum og yfirvöldum til 
miðlunar meðal foreldra, m.a. 
með fyrirlestrum, fræðslu-
bréfum og málefnalegri 
umfjöllun í fjölmiðlum.

4. Að stuðla að því að unglingar 
sem þegar hafa ánetjast 
vímuefnum fái hjálp svo og 
foreldrar þeirra.

5. Að stuðla að samveru 
unglinga og foreldra þeirra 
við heilbrigða tómstundaiðju, 
m.a. með vímulausum 
samkomum.

● MYNDARLEGUR 
STYRKUR FRÁ LIONS
MÖNNUM Í KÓPAVOGI 
 Lionsklúbburinn Muninn 
styrkti í vor Vímulausa æsku 
- Foreldrahús með veglegu 
framlagi eftir vel heppnaða 
tónleika með KK í Salnum 29. 
apríl sl. Nálægt 250 manns 
sóttu afmælistónleikana en 
innkoman rann óskipt til For-
eldrahúss. Tilefnið var 40 ár af-
mæli Munins. KK tók öll sín 
bestu lög og lék einnig á aðra 
strengi, með sögum um til-
urð laganna og uppeldismál. 
Kristján Guðmundsson, for-
maður Vímulausrar æsku, tók 
við styrknum í lok tónleikanna 
úr hendi Gísla Lárussonar, 
formanns Munins.

● UMSAGNIR BARNA 
UM SJÁLFSTYRKINGAR
NÁMSKEIÐIN

 „Mér finnst þetta vera ótrú-
lega skemmtilegt námskeið 
og ég mæli með því.“

„Mér fannst þetta æðislegt 
námskeið. Ég eignaðist líka 
góða vini. Mér líður mjög vel 
eftir þetta námskeið.“

 „Ógeðslega skemmtilegt 
námskeið fyrir alla sem vilja 
kynnast öðrum krökkum og 
læra samskipti. Bara fjör.“

afmælisrit vímulausrar æsku – foreldrahúss
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Borghildur Sverrisdóttir hefur 
starfað sem einkaþjálfari um ára-
bil og veit hvað hún syngur þegar 
kemur að hreyfingu og hollri 
næringu.

„Helst vildi ég þurrka út orðið 
megrun úr orðaforða Íslendinga 
því megrun er afleit leið til þyngd-
arstjórnunar. Leiðin til árangurs 
er að borða rétt, alls ekki of lítið 
og verða aldrei svangur,“ segir 
Borghildur, sem í dag hleypir af 
stokkunum sprotafyrirtæki sínu, 
MatAski. Þar með opnast spenn-
andi kostur fyrir þá sem vilja 
borða rétt, hollt og skynsamlega.

„Hugmyndin stakk niður kollin-
um þegar ég hlustaði á viðskipta-
vini mína tala um að hvergi væri 
hægt að nálgast rétt útbúnar mál-
tíðir í sérsniðnum skammtastærð-
um,“ segir Borghildur, sem nú 
fer af stað með tvær vörulínur af 
fjórum: HeilsuAsk og FerðaAsk.

HeilsuAskur inniheldur allar 
máltíðir dagsins, unnar úr fyrsta 
flokks íslensku hráefni, auk 
ráðlags dagskammts af lýsi.

„Mörgum reynist erfitt að raða 
saman réttum matseðli fyrir dag-
inn. Mikilvægast er að borða rétt-
ar skammtastærðir í takti við 
persónulegar þarfir og hreyfingu,“ 
segir Borghildur, sem á MatAski 
notast við þrautreynda reikni-
formúlu við þyngdarstjórnun.

„Reikniformúlan byggir á hæð, 
þyngd, kyni, aldri og því hversu 
mikil hreyfing fer fram í viku. 
Öll þessi atriði skipta máli þegar 
litið er á heildarinntöku matar. Oft 
áttar fólk sig ekki á þessu jafn-
vægi og borðar of mikið, jafnvel 
þótt það hreyfi sig mikið.“

Í HeilsuAski er valið um fjór-
ar skammtastærðir og fjóra daga 
vikunnar býðst endurgjaldslaust 
lifandi netspjall við næringar-
fræðing og einkaþjálfara.

„Æ fleiri borða of mikið miðað 
við hreyfingu. Þótt markmiðið sé 
að léttast ætti enginn að ganga um 
svangur og mikilvægt er að borða 
rétt samsettar máltíðir sem hafa 
bein áhrif á efna-
skipti, brennslu og 
hreinsun líkam-
ans,“ útskýrir 
Borghildur.

Í máltíðum 
HeilsuAsks 
hefur nær-
ingargildi og 
hlutfall prótíns, 
kolvetnis og fitu 
verið reiknað út 
af næringarfræð-
ingi sem byggir á 
stöðlum Lýðheilsu-
stöðvar.

„Maturinn er sannarlega ljúf-
fengur og á rýniviku markhóps 
okkar voru viðtökurnar frábærar. 
Fólk var vel satt eftir næringarrík-
an, gómsætan og saðsaman mat, 
en þó ekki pakksatt, enda viljum 
við það ekki því þá eru skammt-

arnir orðnir 
allt of stórir,“ 
segir Borg-
hildur bros-

mild um askana 
góðu sem Veislu-

þjónustan Veislan 
útbýr í góðum og hitaþolnum 

umbúðum.
Um miðjan október kemur á 

markað FerðaAskur með sér-
útbúnu nesti fyrir útivistarfólk til 
dagsferða, upp í tveggja til fimm 
daga ferðir. „Í FerðaAski reynum 

við að hugsa fyrir öllu og hafa 
kostinn ekki of þungan né fyrir-
ferðarmikinn. Þar leynist í öskun-
um íslenskt góðgæti, harðfiskur, 
kæfa, flatkökur, hangikjöt, rúg-
brauð og fleira,“ segir Borghildur, 
en þess má geta að meðlimir Úti-
vistar og Ferðafélags Íslands fá tíu 
prósenta afslátt af FerðaAski.

Tvö prósent af andvirði hvers 
HeilsuAsks renna til góðgerða-
mála. Sjá nánar á heimasíðunni 
www.mataskur.is eða www.heilsu-
askur.is. thordis@frettabladid.is

Hollur matur í réttum skömmtum
Gömul matarhefð Íslendinga, þegar landsmenn átu mat sinn úr öskum, var Borghildi Sverrisdóttur, frumkvöðli og einkaþjálfara, að inn-
blæstri að bættum matarkosti landa sinna. Askar voru misstórir eftir eigendum sínum og í þeim hæfilegir matarskammtar. 

Borghildur Sverrisdóttir er framkvæmdastjóri MatAsks 
sem opnar í dag og býður allar máltíðir dagsins úr úrvals, 
íslensku hráefni, en hver og ein máltíð er persónumiðuð eftir 

nákvæma útreikninga. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Helst vildi ég þurrka 
út orðið megrun úr 
orðaforða Íslendinga því 
megrun er afleit leið til 
þyngdarstjórnunar.”

Komið hefur til tals að skylda 
veitingahús til að gefa upp hita-
einingafjölda svo fólk viti hvað 

það er að borða. Við á Culiacan höfum 
ekkert að fela og létum því reikna 
út næringargildi réttanna okkar,“ 
segir Sólveig Guðmunds dóttir, fram-
kvæmdastjóri Culiacan á Suðurlands-
braut 4a. Hún segir útkomuna verða 
aðgengilega á veitingastaðnum og 
síðan fljótlega á heimasíðunni líka. 
„Þar sem ég hef alltaf verið sannfærð 
um gæði matarins okkar koma niður-
stöðurnar ekki á óvart,“ segir hún. 
„Maturinn inniheldur fáar hitaein-
ingar en mikla næringu,“ 

Réttirnir á matseðli Culiacan 
innihalda frá 292 hitaeiningum 
(Hot’n’Sweet salat) upp í 677 (Tos-
tada BBQ) og eru fullir af vítamínum 
og næringu, að sögn Sólveigar, enda 
ferskt grænmeti í þeim öllum.  

„Nú þegar haustar fer fólk í aukn-
um mæli að huga að heilsunni og 
forminu. Allir eru komnir aftur í sína 

rútínu og undirbúa að takast á við vet-
urinn,“ segir Sólveig og upplýsir að al-
geng orkuþörf fullorðinna karla sem 
vinni kyrrsetustörf sé 2.700 hitaeining-
ar á dag en kvenna um 2.200 hitaein-
ingar. „Til að grennast þurfum við að 
neyta færri hitaeininga en það. Þetta 
eru engin geimvísindi. Við getum 
breytt holdafarinu með því að spara 
hitaeiningarnar sem við borðum, þá 
tekur líkaminn af varaforðanum, það 
er að segja fitunni.“ 

Réttirnir á Culiacan eru fjölbreyttir 
og framreiddir á heilsusamlegan hátt 
að sögn Sólveigar. Kjúklingakjötið er 
grillað en aldrei djúpsteikt og mikið 
úrval er af grænmeti og sósum sem 
lagaðar eru frá grunni á staðnum. „Ég 
mæli með því að fólk sem vill léttast 
haldi sig undir 600-700 hitaeiningum í 
máltíð,“ segir Sólveig og tekur fram að 
Culiacan á Suðurlandsbraut 4a sé opið 
alla daga frá klukkan 11.30 til 22.

SÖDD ÁN 
samviskubits
Veitingastaðurinn Culiacan á Suðurlandsbraut 4a hefur reiknað 
og skráð næringargildi rétta sinna og gert útkomuna aðgengilega 
inni á staðnum. Hún verður fljótlega sýnileg á heimasíðunni líka. 

Hot’n’Sweet salat með kjúklingi inniheldur 
385 hitaeiningar. Quesadilla með kjúklingi og grænmeti hefur að geyma 513 hitaeiningar.

Sólveig með uppáhaldsréttinn sinn þessa dagana, Fitness burrito, aðeins 395 hitaeiningar.

Kynning - auglýsing

Þar sem ég hef alltaf 
verið sannfærð um 

gæði matarins okkar koma 
niðurstöðurnar ekki á óvart. 
Maturinn inniheldur fáar 
hitaeiningar en mikla 
næringu
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BÍLAR &
FARATÆKI

RENAULT MEGANE SPORT TOURER 
Árgerð 2009. Ekinn 65 Þ.KM Verð kr. 
2.190.000.

HYUNDAI H-1 Árgerð 2008. Ekinn 29 
Þ.KM Verð kr. 3.390.000.

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Nordsten NS 1030 árg. 1997. Verð: 
500þ.kr. Óskum eftir vinnuvélum og 
bifreiðum á skrá. Sendu á bifreidar@
bifreidar.is

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
http://www.bifreidar.is

Subaru Forester X Árgerð 2010, ekinn 
24þ.km, ssk. Flottur fjölskyldubíll sem 
er á staðnum. Skoðar skipti. Verð 
3.990.000kr. Raðn. 152317. Sjá nánar 
á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

TOYOTA Land cruiser 100vx. Árgerð 
2002, ekinn 108 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.990þ. Virkilega 
flottur bíll Rnr.153890.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Allir Suzuki utanborðsmótorar á 
lækkuðu verði og flestar stærðir á lager 
til afgreiðslu strax.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

VW Polo comfort. Árgerð 2008, ek. 56 
Þ.KM, sjálfskiptur. nýleg heilsárdekk, 
skoðar skipti á ódýari,Verð 1.690.000. 
uppl. í s. 567-4000.

VW Golf highline . Árg. 2003, ekinn 
113 Þ.KM, 5 gírar.álfelfur, topplúga, 
góð dekk, góður fjölskyldubíll, nýleg 
tímareim. V. 990.000. uppl. í s. 567-
4000.

HYUNDAI Sonata. Árg. 1999, ek. 182 
Þ.KM, ssk,ný tímareim, rúmgóður bíll. 
Verð 350.000þ, uppl. í s. 567-4000.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

Þarftu að kaupa 
eða selja bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem 
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan 
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. 
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna 
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla 
á skrá og á staðinn, Komdu eða sendu 
okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is 
eða í síma 5179999, 100bílar.is,

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

VW passat árg. 2000. 5 gíra. Ekinn 140 
þús. km. Skoðaður 2012. S. 616 2597.

Toyota Hiace, árg. ‘06. Átta manna, 
ek. 440 þkm. ssk. bíll í góðu standi. V. 
1.550 þ. góður staðgreiðslu afsláttur. 
Uppl. s. 690 0800.

 0-250 þús.

Ford Escort árg. 1997 ekinn 152.000 
km. Verð 170 þúsund. Upplýs. gefur 
Gunnar í síma 695 2589, email; gahj@
simnet.is

Daewoo Nubira station. árg.’99, 
sjálfsk.,skoðaður 2012, ek.186.þús.km. 
Verð 200 þús.kr. Gsm:899 3804.

 250-499 þús.

KIA Sporteg Grand ‘99. Ssk. Sk.’12. 
Tilboð óskast. S. 895 6408.

Opel Vectra ‘97 til sölu. Sjálfskiptur, 
dökk rauður, ekinn 153.000 km. Nýlega 
smurður. Verð 295.000 kr gsm: 697 
8725 eða gnarlin@gmail.com

 500-999 þús.

4X4 TURBO DISEL 
SJÁLFSSKIPTUR

HYUNDAI H-1 STAREX 4X4 
TURBO DISEL,árgerð 2000, ek.175 
þús,sjálfskiptur,7 manna með 
fjórum kapteinstólum,hátt og lágt 
drif,stigbretti! ofl.frábær ferðabíll sem 
kemst allt! verð 950 þús s.841 8955

 Bílar óskast

Kaupi bilaða bíla
Kaupi bíla sem þarnast viðgerðar á ca. 
30 - 150 þús. S. 896 6744.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Reiðhjól

 Kerrur

Gæðakerrur - Góð reynsla Ýmsar 
stærðir 1 eða 2ja öxla. Íslensk smíð. 
www.brimco.is Brimco ehf. Flugumýri 
8, Mos. s. 894-5111 Opið 13-16.30

 Vespur

TILBOÐ Í NOKKRA DAGA !
Flottar stórar 50cc bensín vespur í 
rauðu og svörtu og bláu á 12” og 13” 
dekkjum. Box aftan á og þjófavörn 
fylgja frítt með. VERÐ NÚNA: 199.000. 
Þú sparar 79.000. City Runner S: 567 
1040 Laugarvegur 168

City Runner ehf
Laugarvegur 168, 105 

Reykjavík
Sími: 567 1040

Opið frá 14 til 17 mánudaga 
til föstudaga.

 

 Vinnuvélar

 Bílaþjónusta

INNI VINNULYFTUR - PASSA INN UM 
90CM HURÐARGÖT OG FARA Í 4,9m 
VINNUHÆÐ. EINNIG STÆRRI LYFTUR TIL 
LEIGU Á FRÁBÆRU VERÐI. DS-LAUSNIR 
EHF 561-8373 www.dslausnir.is

 Hjólbarðar

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
S. 896 8568.

Negld vetrardekk á original felgum á 
Ford F-350 ‘05 Verð 150 þ. S. 892 5590.

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði

Dekkjavélar
Affelgunar og Ballancevélar, einnig 
tveggja pósta bílalyftur, ATH aðeins 
örfá eintök eftir á lager Minnum einnig 
á varahlutaþjónustu fyrir vörubíla og 
vinnuvélar S: 696-1050 okspares@
simnet.is

 Bátar

Vantar báta og skip á söluskrá okkar. 
Mikil eftirspurn. Bátar og búnaður, 
Sími 663-4865 og 861-9188. www.
batarogbunadur.is

 Varahlutir

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

VW - Skoda - Varahlutir 
Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og 
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs 
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj. S. 534 1045.

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
Dráttarbeisli í Primera ‘98, Elantra ‘98, 
Almera ‘98. S. 896 8568.

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum að byrja rífa Peugeot ‘02, Golf 
‘98-’05, WV Passat ‘98-’00, Pajero ‘92-
00 Accent ‘98. Grand vitara XL7 ‘03. 
Benz ‘88-’05, Landrover Discovery ‘98. 
Fiat Stilo ‘04 Kaupum bíla niðurrifs 
og uppgerðar. Ísetningar á staðnum. 
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og 
lau. 10-14.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata 
97, Impreza 99 og felicia 99, Peugeot 
306 99, 206 og 406 ST. Almera 97, Ford 
250 99, Megane 01. Vectra ‘98, Corsa 
‘98, Baleno ‘98. Kaupi bíla til niðurrifs. 
sími 661 5270.

 Pípulagnir

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. 
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 
663 5315 eða 699 6069. 

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

 Hreingerningar

Vy-þrif ehf.
öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

 Garðyrkja

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Smiður getur bætt við sig verkefnum. 
Uppl. í síma 864 5920.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254.
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 Tölvur

 Nudd

NEW!!! EXCELLENT RELAXING WHOLE 
BODY MASSAGE IN DOWNTOWN! THE 
BEST SERVICE! S.8665039

THE BEST !! LUXURY, MASSAGE IN 
DOWN TOWN ANY TIME 24/7. 8698602 
Annuschka

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

Whole body massage. S. 849 5247.

THE NEW !! .S.
Whole Body masage in Reykjavik Any 
time 8236377

Brasilian whole body massage. S. 698 
8834, Mona.

 Spádómar

Spásími 908 7000
Spámiðlun, tarot, andleg leiðsögn, 
fyrirbænir, draumar og trúnaður. Opið 
frá 12-23 S. 863 1987 visa/euro.

 Rafvirkjun

Töfluskipti, viðhald, nýlagnir, dyrasímar. 
Tilboð eða tímavinna Löggiltur rafverktaki 
Sveinn. S. 663 7789. Rafengi ehf.

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-0150

Green-house
 ERUM FLUTT!

Nýju haustvörurnar eru komnar. 
Opið í dag 13-19. 
Frír bæklingur og eldri vara seld með 
afslætti. Green-house Móaflöt 25, 
Garðabær.

 Til sölu

Er með gull og silfur peninga 874-
1974 sem seðlabanki íslands gaf út S. 
694-1470.

Ódýr heimilistæki
Til sölu ísskápar, þvottavélar, þurkarar, 
uppþvottavélar, fartalva, borðtalva og 
eldavélar. Sími 896 8568.

Heimilisþjófavörn
Þjófavörn fyrir heimahús, hringir í 3 
símanúmer.3 skynjarar. Örfá stk eftir. 
Tilboð núna með birgðir endast. 14.900 
krónur. Áður 25.900. City Runner S: 
567 1040 Laugarvegur 168

TILBOÐ Í NOKKRA DAGA !
Flottar stórar 50cc bensín vespur í 
rauðu og svörtu og bláu á 12” og 13” 
dekkjum. Box aftan á og þjófavörn 
fylgja frítt með. VERÐ NÚNA: 199.000. 
Þú sparar 79.000. City Runner S: 567 
1040 Laugarvegur 168

City Runner ehf
Laugarvegur 168, 105 

Reykjavík
Sími: 567 1040

Opið frá 14 til 17 mánudaga 
til föstudaga.

 

 Óskast keypt

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.

KAUPUM GULL
og aðra eðalmálma gegn 

framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

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.

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 13 

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

 Verslun

Peysudagar, 20% af öllum peysum.
Full búð af nýjum vörum. Verslunin 
Emilía Bláu húsin Faxafeni s: 588 9925 
emilia.is

SÓFALIST - LAGERSALA
Glæsileg sófa og stóla áklæði ásamt 
fallegum gardínum í miklu úrvali. Opið 
virka daga frá 16.00 - 18.00 
www.sofalist.is Teigagerði 13 - 108 Rvk 
S. 692 8022.

Líkamsræktartöðvar og 
Íþróttahús ATH!

Professional, antistatic dúkar fyrir 
hlaupabretti. Traust þjónusta. Gsm 666 
1025.

 Ýmislegt

Plastgeymslu útihús. 4,5fm. Auðveld 
í uppsetningu og viðhaldsfrí. Verð 
180þús. Uppl. í síma 893 3503 eða 
845 8588.

Teikniforrit - AutoCAD 
MEP 2009

Til sölu leyfi fyrir AutoCAD MEP 2009 
á hagstæðu verði. Uppl. í s. 777 5066.

 Heilsuvörur

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

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur 
það líka með Herbalife. Reynsla í 
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is Rannveig s. 862 
5920.

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women 
and couples. Tel. 698 8301 www.
tantra-temple.com

Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.

NUDD - FÓTAAÐGERÐIR 
- DETOX

Tilboð fótaaðgerðir + nudd upp fyrir 
hné kr. 5.500 2 saman kr. 9.900. 
Tekið á kvillum, næringu, hreyfingu, 
bætiefnum, vinnu, lífsstíl, hamingju 
og fl. 2ja st. meðferð kr. 7500. JB 
Heilsulind. S. 823 8280.

207 S16
Nýskráður 11/2007, ekinn 30 þ.km, 

 bensín, 5 gírar.
Verð kr. 2.090.000
Tilboð kr. 1.690.000

PASSAT VR6 4 MOTION
Nýskráður 6/2007, ekinn 65 þ.km, 

 bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 4.350.000

NAVARA DOUBLE CAB
Nýskráður 9/2006, ekinn 54 þ.km, 

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.490.000

407 XT 2.0 HDi
Nýskráður 7/2006, ekinn 56 þ.km, 

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.290.000

SONATA GLS
Nýskráður 7/2005, ekinn 115 þ.km, 

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.650.000

JAZZ LS 1.4i
Nýskráður 6/2008, ekinn 61 þ.km,  

bensín, 5 gírar.
Verð kr. 1.990.000 

Tilboð kr. 1.590.000

MURANO
Nýskráður 1/2007, ekinn 48 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.990.000

ACCORD SPECIAL EDITION
Nýskráður 3/2008, ekinn 73 þ.km, bensín, 

sjálfskiptur.

Verð kr. 2.690.000

JAZZ LS 1.4i
Nýskráður 6/2007, ekinn 54 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.890.000

AVENSIS
Nýskráður 8/2002, ekinn 94 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.280.000

OUTLANDER COMFORT
Nýskráður 9/2005, ekinn 140 þ.km, 

bensín, 5 gírar.
Verð kr. 1.390.000
Tilboð kr. 990.000

607 V6 2.7HDi
Nýskráður 5/2007, ekinn 142 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.990.000

407 XT 1.6HDi
Nýskráður 6/2007, ekinn 57 þ.km,  

dísel, 5 gírar.

Verð kr. 2.550.000

6 WAGON
Nýskráður 8/2006, ekinn 95 þ.km, 

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.790.000

CARISMA GLXi
Nýskráður 5/1999, ekinn 149 þ.km,  

bensín, 5 gírar.

Verð kr. 420.000

PEUGEOT

VOLKSWAGEN

NISSAN

PEUGEOT

HYUNDAI

HONDA

NISSAN

HONDA

HONDA

TOYOTA

MITSUBISHI

PEUGEOT

PEUGEOT

MAZDA

MITSUBISHI

Bílakjarnanum  Eirhöfða 11 Sími 551 7171  notadir.bernhard.is

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga 

milli kl. 10:00 og 18:00
 

Laugardaga 

milli kl. 12:00 og 16:00

VOLKSWAGEN JETTA COMFORT
Nýskráður 6/2006, ekinn 67 þ.km, bensín, sjálfskiptur. 

Verð kr. 2.150.000

COMMMMMMMMMMFOFOFFOFOFOOOFOFOOOOFOFOFOFOFOFFOFFFFOOORRT
sín, sjálfskiptur.

00

TILBOÐ DAGSINS Tilboðsverð

kr. 1.790.000
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 Gisting

Spánn-Costa Brava laust frá 01. 
nóvember, vikuleiga. www.starplus.is 
og www.starplus.info

 Fyrir veiðimenn

Þverá í Borgarfirði
Sjóbirtingsveiði í neðri hluta Þverár. 
Eingöngu fluguveiði frá 14. sept. - 30. 
sept. Uppl. í síma 848 2304.

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

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

17a -19 Rvk og Dalshraun 13 
Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 

þvottavél. 824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

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

Íbúð á besta stað. 110 ferm. hæð 101 
R. sunnanv. Bergstaðastr. 3 saml. stofur, 
svefnherb. + geymsla. Í toppstandi. 
Gott hús og umhverfi. Leiga 190 þús./
mán. Uppl. 8222894.

AKUREYRI-Rúmgóð 102 fm björt 
4ra herb. endaíbúð í Kjalarsíðu til 
leigu. Endaíbúð í snyrtilegu fjölbýli á 
efstu hæð, sér inngangur af svölum. 
Þvottahús í íbúð. Stutt í alla þjónustu, 
leikskóli við hliðina. Sími 6646991.

Björt og falleg 3 herb. íbúð til leigu í 
Mosó. 117 fm með bílastæði í lokaðri 
bílageymslu. Verð 170 þús. laus 1. okt. 
S. 698 3929.

Skólaíbúðir skammtímaleiga , 
langtímaleiga. Hiti, rafmagn og internet 
innif. Uppl. í síma 821 4848 eða 869 
2618 sanngj. leiga.

 Húsnæði óskast

Reglusamur ungur maður í traustri 
vinnu , óskar eftir herb. á leigu í 104 
eða 101. Uppl. í s. 846 9153.

101 Rvk
Stór 3-4 herb. íbúð óskast í 101 rvk. 
langtímaleiga S. 898 0868.

 Atvinnuhúsnæði

Hafnarfjörður - 
skrifstofur - 
 vinnustofur

Eigum laus nokkur skrifstofuherbergi eða 
vinnustofur og 90 m2 húsnæði undir 
verslun, snyrtilegt verkstæði eða skyldan 
rekstur. Nánar á www.leiga.webs.com

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

Vetrargeymsla fyrir bíla, húsbíla, 
hjolhýsi, fellihýsi, tjaldvagna og 
fl. Upphitað húsnæði, Sanngjarnt 
leiguverð. Uppl. í s. 899 0274 og 893 
5574 og á www.husbilageymslan.net

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

Upphituð 
ferðavagnageymsla í 

Borgarf.
Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og fl. 
S: 612 6130 , solbakki.311@gmail.com

HÚSVAGNAGEYMSLA
UPPHITAÐ,hreint og lyktarlaust. 
Myndir á Facebook og Google undir: 
Húsvagnageymslan Eyrarbakka. S: 
564-6501.

 Atvinna í boði

Hjá Jóa Fel Holtagarðar / 
Garðabæ

Óskum eftir að ráða 
hörkuduglega manneskju 
í afgreiðslu í Bakarí hjá 
Jóa Fel Holtagörðum og 

Garðabæ. Vinnutími önnur 
vika fyrir hádegi og hin eftir 
hádegi og önnur hver helgi. 
Íslensku kunnátta skilyrði. 

Framtíðarstarf.
Áhugasamir geta sent umsókn 

á linda@joifel.is 
eða í (s. 863 7579 Linda)

KAFFI MILANO 
FAXAFENI 11

Óskum eftir að ráða fólk í fullt starf. 
Uppl. á netfang milano@internet.is

Ræstingar - Selfoss
Ræstingaþjónustan auglýsir eftir 
starfsfólki til framtíðarstarfa við 
ræstingar á Selfossi. Íslensku- eða góð 
enskukunnátta og hreint sakavottorð 
skilyrði fyrir ráðningu. Umsóknir berist 
á umsokn@rth.is

101 Hótel vantar manneskju til að sjá um 
morgunverð í eldhúsi. Vinnutími frá kl. 
6-11, 15 daga í mánuði. C.a 45% vinna. 
Umsóknir sendist á eldhus@101hotel.is

 Einkamál

Fundir / Mannfagnaður

Tilkynningar

Atvinna

Þjónusta

Fasteignir

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

512 4900 
www.landmark.is!

gg g j gg g gg g
Magnús Einarsson                   
löggiltur fasteignasali

Þórarinn Thorarensen
sölustjóri
Þ
sö

Sigurður Samúelsson
löggiltur fasteignasali

n S
lö

Kristberg Snjólfsson                      
ölufulltrúi

Sveinn Eyland                 
öggiltur fasteignasali                  

 S
lö

K
s

Friðbert Bragason
ölufulltrúi

F
s

Eggert Maríuson            
ölufulltrúi

E
s

igrún Hákonardóttir                               S
p gviðskiptafræðingur – v

skjalagerð

Árangur – Fagmennska – Framsækni



Fyrirtækjalausnir Póstsins er 
nýtt heiti yfir alla þá þjónustu sem Pósturinn veitir 
fyrirtækjum. Allt frá því að koma með og sækja 
póstinn á vinnustaðinn daglega yfir í að hýsa vörur 
fyrir fyrirtæki, pakka og svo senda.

Hafðu samband við Fyrirtækjalausnir Póstsins í 
síma 580 1090. Sjáðu hvort við getum ekki sparað 
þér fyrirhöfn, tíma og peninga svo þú getir einbeitt 
þér að því að vinna, vinna, vinna … 

Vörudreifing Vöruhýsing

Sendla-
þjónusta

 

Fyrirtækja-
þjónusta

 

Auglýsinga-
póstur
 

Viðskipta-
pakkar til
útlanda
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Bróðir minn, 

Gunnar Þorbergsson 
vélvirki, Boðaþingi 5, 
áður til heimilis að Skjólbraut 4, 

lést laugardaginn 27. ágúst. Jarðarförin hefur farið 
fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Fyrir hönd aðstandenda,
Ólöf Þorbergsdóttir.

Ástkær móðir, tengdamóðir 
og föðuramma,

Helga Pétursdóttir 
Rósantsson
 síðast búsett í Californíu,

látin þar 9. júní sl., verður jarðsett við minningar-
athöfn í Hólavallakirkjugarði (gamla Suðurgötu-
kirkjugarðinum), í leiði móður sinnar (nr. H-9-15), 
miðvikudaginn 28. september milli kl. 13 og 14. 
Gestum er boðið í erfidrykkju á eftir, kl. 14-16 í sal 
safnaðarheimilis Fríkirkjunnar við Skálholtsstíg.

 
F.h. aðstandenda,
Theódór Helgi Rósantsson jr.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir 
og systir, 

Soffia Atherton Crouch
áður Soffía Hallgrímsdóttir, 

lést fimmtudaginn 15. september sl. í Louisville, 
Kentucky. Útför hennar mun fara fram þann 20. sept-
ember kl. 12 í St. Theresa kirkju, 1010 Schiller Ave., og 
síðan verður jarðsetning í kirkjugarðinum á Cave Hill. 

Fyrir hönd barna, barnabarna, tengdabarna og systkina:  
Donna Dusel Dallenbach
Laura Hall Gannon 
Craig Atherton 
Helgi S. Hallgrímsson
Guðmundur Hallgrímsson 

Bróðir minn,

Helgi Gústafsson
Lögbergi, Djúpavogi,

lést 14. september á dvalarheimilinu Skjólgarði, Höfn 
í Hornafirði. Útförin fer fram frá Djúpavogskirkju, 
laugardaginn 24. september kl. 14.
Innilegar þakkir til starfsfólks dvalarheimilisins 
Skjólgarðs fyrir góða umönnun hans.

Björn Gústafsson,
ættingjar og vinir.

Bróðir okkar,

Þórir Ágúst Sigurðsson
frá Brúarhrauni, Kópavogsbraut 1B,

andaðist á líknardeild Landspítalans, Landakoti, 
þann 18. september.

Systkinin

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma, systir og mágkona,

Sigríður J. 
Guðmundsdóttir

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
10. september síðastliðinn. Verður jarðsungin frá 
Bústaðakirkju miðvikudaginn 21. september kl. 13.

Helga Soffía Hólm
Jóhanna Hafsteinsdóttir
Ægir Hafsteinsson
Margrét Hafsteinsdóttir
Bára Hafsteinsdóttir
Guðmundur Hafsteinsson
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri,

Guðjón Bjarnason
Snælandi 6, 108 Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 12. september.
Útförin fer fram frá Fella- og Hólakirkju, föstudaginn 
23. september kl. 13.00.

Gunnur Jónasdóttir
Þuríður Guðjónsdóttir      Þórhallur Vigfússon
Daníel Þórhallsson            Elísabet Þórhallsdóttir

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

Guðmunda Erlendsdóttir 
(Dídí)
hattagerðarkona Skógarbæ, áður til 
heimilis að Kleppsvegi 118, Reykjavík,

andaðist á deild B-6 Landspítala, Fossvogi, sunnu-
daginn 11. september sl. Útför hennar fer fram frá 
Áskirkju, miðvikudaginn 21. september kl. 13.00.

Gunnar Valur Þorgeirsson
Hrefna Guðrún Gunnarsdóttir  Jónas S. Ástráðsson
Louisa Gunnarsdóttir  Birgir Þór Jónsson
Erna Gunnarsdóttir   Haukur Ólafsson
Auður Björk Gunnarsdóttir  Þórhallur K. Jónsson 
barnabörn, barnabarnabörn og langalangömmubarn.

Ástkær móðir mín, 

Sigríður Stefanía 
Gísladóttir 
sjúkraþjálfari, Hringbraut 50,
áður til heimilis að Espigerði 4,
Reykjavík,

lést á elli- og hjúkrunarheimilinu Grund, aðfaranótt 
miðvikudags 14. september síðastliðinn. 
Minningarathöfn verður í Fossvogskirkju, föstudaginn 
23. september kl. 15. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hennar er bent 
á Gigtarfélag Íslands.

Fyrir hönd aðstandenda, 
Gísli Sveinn Loftsson.

Fagkeppnir um titlana Matreiðslumað-
ur ársins og Bakari ársins fóru fram í 
Hótel- og matvælaskólanum í Kópavogi 
um síðastliðna helgi. Einnig var blásið 
til Íslandsmóts matreiðslu- og fram-
reiðslunema. Keppni um Vínþjón árs-
ins þurfti þó að aflýsa vegna dræmrar 
þátttöku.

Tólf öttu kappi um titilinn Matreiðslu-
maður ársins og skiptist keppnin í for-
keppni á föstudag og úrslit á sunnudag.

„Keppnin um Matreiðslumann ársins 
var fyrst haldin árið 1994. Titillinn er 
mjög eftirsóknarverður og og er hörð 
barátta hvert ár. Þátttakendur þurfa 
að matreiða sama hráefnið en gera það 
hver á sinn hátt,“ segir Hafliði Hall-
dórsson, forseti Klúbbs matreiðslu-
meistara.

Sigurður Kristinn Laufdal Haralds-
son, matreiðslumaður á Vox, bar sigur 
úr býtum í keppninni og er Matreiðslu-
maður ársins 2011. Ólafur Ágústsson 
varð í öðru sæti og Fannar Vernharðs-
son í því þriðja.

„Þetta hefur verið draumur minn í 
langan tíma. Loksins er titillinn kom-
inn,“ segir Sigurður, sem heldur til Dan-
merkur eftir áramót og keppir um titil-
inn Matreiðslumaður Norðurlanda.

Fimm nemar í framreiðslu og fimm í 
matreiðslu kepptu til úrslita á Íslands-
meistaramóti matreiðslu- og fram-

reiðslunema. Vinningshafar í keppni 
framreiðslunema voru þær Elín Bogga 
Þrastardóttir, nemi á Vox, og Eydís 
Rut Ómarsdóttir á Fiskfélaginu. Í mat-
reiðslu unnu þeir Kristofer Hamilton 
Lord og Viktor Már Snorrason, nemar 
á Fiskfélaginu. Vinningshafarnir taka 

þátt í Norrænu nemakeppninni sem fer 
fram í Finnlandi í apríl 2012.

Axel Þorsteinsson frá Mosfellsbakaríi 
hlaut titilinn Bakari ársins um helgina, 
eftir að hafa bakað fimm tegundir af 
brauði á fimm klukkustundum.
Heimildir: freisting.is og idan.is. - hþt

Hörð barátta í eldhúsinu

MATREIÐSLUMAÐUR ÁRSINS Sigurður Kristinn að leggja lokahönd á forrétti sína í úrslitakeppn-
inni. Honum til halds og trausts var Hafsteinn Ólafsson, nemi á Vox.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Þorvaldur Björnsson
kennari og organisti, Efstasundi 37,

lést mánudaginn 19. september á hjúkrunarheimilinu 
Skjóli.

Kolbrún Steingrímsdóttir
Steingrímur Þorvaldsson Helga Sjöfn Guðjónsdóttir
Guðrún Þorvaldsdóttir Guðmundur E. Finnsson
Hólmfríður Þorvaldsdóttir  Gunnar Sigurðsson
Björn Þorvaldsson Anna Gunnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

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

Hulda S. Þórðardóttir
Drápuhlíð 37, Reykjavík,

lést á líknardeild Landakotsspítala sunnudaginn 
18. september. Jarðarför auglýst síðar.

Jóhannes Gunnarsson
Jón Albert Sigurbjörnsson Lára Guðmundsdóttir
Ómar Jóhannesson  Inga Hannesdóttir
Guðrún Jóhannesdóttir
Kristín Jóhannesdóttir Magnús Rúnar Magnússon  
Gunnlaugur Jóhannesson  Elín Þ. Pétursdóttir
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VITUNDARVIKA 18. - 25. SEPTEMBER

Guðbjartur Hannesson

setur málþingið

Gunnar M. Sandholt, 

félagsmálastjóri Skagafjarðar

Svala Hreinsdóttir verkefnisstjóri 

Fjölskyldustofu Akraneskaupsstaðar.

Alda Árnadóttir þroskaþjálfi 

Þjónustumiðstöð Breiðholts.

Karólína Gunnarsdóttir þjónustustjóri 

á Fjölskyldudeild Akureyrar. 

Brynhildur Sigurðardóttir skólastjóri 

Garðaskóla.

Valgerður Baldursdóttir

yfirlæknir geðsviðs Reykjalundar.

Athygli ja takki ji ji jaaaaaa
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hygliyg jaj

MÁLÞING ADHD SAMTAKANNA
FÖSTUDAGINN 23. SEPTEMBER

IÐUHÚSINU, LÆKJARGÖTU

SELUR ADHD ENDURSKINSMERKIN
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BAKÞANKAR 
sr. Sigurðar 

Árna 
Þórðarsonar

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Pondus Eftir Frode Overli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Barnalán Eftir Kirkman/Scott

1
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2 3 4 5

krossgátakrossgáta
LÁRÉTT
2. nautasteik, 6. guð, 8. duft, 9. 
angan, 11. aðgæta, 12. slagorð, 14. 
urga, 16. klafi, 17. ennþá, 18. að, 20. 
tveir eins, 21. sjúkdómur.

LÓÐRÉTT
1. fjúk, 3. umhverfis, 4. græðgi, 5. 
hamfletta, 7. sambandsríkis, 10. raus, 
13. atvikast, 15. sál, 16. munda, 19. 
950.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. buff, 6. ra, 8. mél, 9. ilm, 
11. gá, 12. frasi, 14. ískra, 16. ok, 17. 
enn, 18. til, 20. dd, 21. asmi. 

LÓÐRÉTT: 1. drif, 3. um, 4. fégirnd, 
5. flá, 7. alríkis, 10. mas, 13. ske, 15. 
andi, 16. ota, 19. lm. 

Hmmm... 
er verið að 
reyna að 

plata mig?

Hversu mikla 
karlmennsku 
þolir ein kona?

Ég held að við 
séum komnir 

að mörkunum 
Ívar!

Bíddu, ég 
skal spyrja.

Er í lagi að Sara og 
nokkrir vinir komi 
hingað og hangi?

Ekki málið. Ég verð 
hérna niðri að æfa 
mig á ukulele-ið.

Hann 
sagði 
nei.

Víngerðin
Starfsmanna-

hald

Starfs-
viðtöl

Hvað er 
þetta?

Vatnsrennibraut! Besta skemmtitækið í 
garðinn á sumrin!

Áááiiii!

SKELLUR!
Þannig að 
„besta“ er 

annað orð yfir 
„sársaukafull“? Stuna! 

Náið í 
mömmu 

ykkar!
Það 

virðist 
vera

Hefurðu einhvern 
tímann verið ölvaður 

í vinnunni?

Skálholt er alla daga áhrifastaður en 
síðasta sunnudag var þar biskupsvígsla 

Kristjáns Vals Ingólfssonar. Söngurinn í 
kirkjunni var máttugur og biskupinn nýi 
var krossaður, skrýddur og blessaður. 
Staðurinn ljómaði, bænir flugu og erindið 
um kærleikann var boðað. Jörð og him-
inn föðmuðust, tími og eilífð kysstust. 
Fagnaðarerindi, ekki satt?

JÁ, nýr tími er fæddur í Skálholti og þjóð-
kirkjunni þar með. Staðurinn er helgistað-
ur og dómkirkjan þjónar ekki aðeins fólki 
í uppsveitum Árnessýslu heldur hundr-
uðum þúsunda aðvífandi. Skálholt mun 
áfram gegna hlutverkum sögumiðlunar og 
hýsa málþing, námskeið og mannfundi. En 
Skálholt mun væntanlega eflast sem helgi-
staður því allir staðarmenn vilja, að þar 
sé kyrrðarstaður fyrir lifandi fólk í leit að 
friði, merkingu og þroska.

EN til hvers nýjan vígslubiskup? Slíkir 
biskupar þjóna ekki aðeins fornu 

biskupsstólunum eða vígslum 
fólks og húsa. Vígslubiskupum 
er ætlað að efla fólk til lífs og 
starfa. Hlutverk þeirra er ekki 
aðeins að hleypa lífi í prest-
ana, heldur að vera vökumenn 
kirkjunnar til að efla gott líf 
í söfnuðum umdæma sinna. 
Í nývígðum Kristjáni Val býr 

ræktuð hæfni og fræðimennska, 
sem gagnast mun hirðisstarfinu. 

Hann er nærfærinn í samskiptum, 

mállipur með afbrigðum og kunnáttu-
samur prédikari. En svo eru líka í honum 
viðaukar eða plúsar, sem gera samskipti 
við hann ánægjuleg, gefandi og ríkuleg.

HIÐ fyrsta er sálmagerð hans og sönggeta. 
Nýi vígslubiskupinn er eitt besta og mikil-
virkasta sálmaskáld Íslendinga síðustu 
áratugi. Sálmar eru til söngs í kirkjunni 
og ljóð Kristjáns Vals eru um Guð, feg-
urð heimsins og dásemdir lífsins. Ljóð-
mál hans er gjarnan lipurt og glitrandi. 
Hann hefur gert léttleikandi barnasálma, 
upplífgandi sálma fyrir messusöng, ljóð 
fyrir kvöldsöng og sértæk tilvik. Svo 
hefur hann þýtt fjölmarga texta stóru 
kirkjutónverkanna. Takk fyrir.

ANNAÐ er að maðurinn er matgæðingur. 
Fjölskylda hans og raunar allir, sem eitt-
hvað kannast við Kristján Val, vita að 
hann er ötull og kann til verka í kokk-
húsinu, kann að búa til veislu og kallar 
gjarnan til borðs og hátíðar. Í honum býr 
veislusókn, sem rímar ljómandi vel við 
borðhaldið í kirkjunni. Vígslubiskupinn 
iðkar guðfræði veislunnar.

Í Kristjáni Val samtengjast alvara og 
gleði, heilindi og kátína. Þar sem hann er 
eða fer hljómar gjarnan smitandi hlátur. 
Á tímum þegar erindi kirkjunnar hefur 
verið spyrt við margt annað en fögnuð 
er dásamlegt að í Skálholti skuli nú 
vera ljóðandi, eldandi og dillandi glaður 
biskup.

Kristján Valur Skálholtsbiskup

Til leigu: 

Skrifstofuhúsnæði á tveimur hæðum í hjarta 
miðborgarinnar, við Skólastræti. 

Húsnæðið er samtals 116 fermetrar.

Bílastæði  fylgir.

Nánari upplýsingar: 

sími: 551-1148

netfang: minjavernd@minjavernd.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA SKÚBB
Meiri Vísir.



HVÍTLAUKSOLÍA 

FYLGIR 

FRÍTT MEÐ

ÖLLUM 

PÖNTUNUM

Þriðjudagurinn 20. september

Flaska af 
2L gosi 

fylgir frítt 
með fyrstu 

750 
pöntunum 

dagsins.

dominos.is 58·12345
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menning@frettabladid.is

FÁBREYTILEG GAGNRÝNI Félag íslenskra fræða stendur fyrir rannsóknarkvöldi í Sögufélagshúsinu, Fischer-
sundi, klukkan 20 annað kvöld. Þar flytur Þórhallur Eyþórsson, doktor í málvísindum, erindið Gagn að gögnum. Stað-
reyndir og kenningar í málvísindum. Í þessu spjalli reifar Þórhallur víxlverkun milli staðreynda og kenninga í málvísindum. 

Þrátt fyrir að tónlistarlífið á 
Íslandi sé afar blómlegt gefast 
fá tækifæri til að heyra erlendar 
sinfóníuhljómsveitir spila á tón-
leikum hérlendis. Satt best að 
segja man ég bara eftir tveimur 
tilvikum á undanförnum tuttugu 
eða þrjátíu árum! En með tilkomu 
Hörpu mun það vonandi oftar ger-
ast. Sinfóníuhljómsveit Íslands 
er vissulega góð hljómsveit en 
hún þarfnast samanburðar við 
það besta sem gerist erlendis. Og 
við tónleikagestir þurfum líka á 
saman burðinum að halda. Bara 
svo að maður átti sig á hvað er 
raunverulega gott og hvað ekki.

Tónleikar Sinfóníuhljómsveit-
ar Gautaborgar í Eldborg í Hörpu 
á sunnudagskvöldið hófust á 
fallegu, vel ígrunduðu verki eftir 
Karin Rehnqvist. Það ber nafnið 
Tiger Touch. Tónlistin byggðist á 
skemmtilegum andstæðum ólíkra 
hljóðfærahópa sem tóku sífelld-
um breytingum. Laglínan flögr-
aði á milli hljóðfæranna í ýmsum 
myndum og smám saman magn-
aðist tónlistin upp í kraftmikinn 
hápunkt. 

Verkið var prýðilega leikið 
undir stjórn Gustavo Dudamel, en 

hann er aðeins þrítugur og er frá 
Venesúela. Stjórnunarstíll hans 
var látlaus og þægilegur. Og hann 
virtist svo sem ekki hafa mikið 
fyrir því að stjórna. Enda hljóm-
sveitin frábær, það heyrði maður 
strax. Samhljómurinn var ein-
staklega þéttur og flottur. Kraft-
miklu kaflarnir voru glæsilegir. 
Fínleg blæbrigði skýr og falleg. 

Næst á dagskrá var klarinettu-
konsert í A-dúr K 622 eftir Moz-
art. Martin Fröst, einn færasti 
klarinettuleikari heims, lék ein-
leik. Hann spilaði á basset-klar-
inettu, ekki bassaklarinettu eins 
og margir tónleikagestir virð-
ast hafa haldið. Basset-klarin-
ettu svipar til sópranklarinettu 
en nær lengra niður tónstigann. 
Fröst spilaði guðdómlega. Ég á 

ekkert annað orð yfir frammi-
stöðu hans. Hver tónahending 
var unaður áheyrnar. Klarinett-
an var svo lifandi og litrík að það 
var einfaldlega frábært. 

Ég verð að viðurkenna að ég 
hálf kveið fyrir að hlusta á síðasta 
verkið á dagskránni, sjöttu sin-
fóníu Tsjajkovskís. Hún hefur oft 
verið á dagskrá Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands, og komið misvel 
út. Þetta er stór og alveg voðalega 
rómantískt tónsmíð, býsna löng 
og getur hæglega drepið mann 
úr leiðindum. Mér dettur í hug í 
þessu samhengi útgáfa Libera-
ces á fyrsta píanókonsertinum 
eftir Tsjajkovskí. Það var byrj-
unin á fyrsta kaflanum límd við 
endinn á þeim síðasta. Liberace 
sagði að hann sleppti bara þessu 
leiðinlega. 

En hér þurfti engar styttingar. 
Strax í upphafstónunum datt ég 
inn í tónlistina. Það var eitthvað 
svo óskaplega fagurt við hvernig 
túlkunin var mótuð. Framvind-
an var alltaf fullkomlega eðlileg 
og fókusinn svo skýr að það var 
einstakt. Hægir og hraðir kafl-
ar voru jafn áhrifaríkir – að vísu 
var hraði þriðji kaflinn algerlega 
geggjaður! Þá langaði mann mest 
til að standa upp og æpa. Í það 
heila var útkoman mögnuð upp-
lifun sem lengi verður í minnum 
höfð.  Jónas Sen

Niðurstaða: Óhætt er að fullyrða 
að þetta hafi verið einhverjir bestu 
sinfóníutónleikar á Íslandi frá upphafi. 

!!!

Leikhús  ★★★★

Svartur hundur prestsins 
Höfundur: Auður Ava Ólafsdóttir. Leikmynd: Elín Hansdóttir. Leik-
stjóri: Kristín Jóhannesdóttir. 

Leikarar: Kristbjörg Kjeld, Atli Rafn Sigurðarson, Baldur Trausti 
Hreinsson, Margrét Vilhjálmsdóttir og Nanna Kristín Magnúsdóttir.

Hengirúm í jólagjöf 
Leikritið Svartur hundur 
prestsins eftir Auði Övu 
Ólafsdóttur í leikstjórn 
Kristínar Jóhannesdóttur 
var frumsýnt um helgina. 
Hér er um fjölskyldudrama 
að ræða. Kristbjörg Kjeld 
fer með hlutverk móður 
sem kallar til sín börn sín í 
vöffluboð, eða bröns eins 
og hún hefur heyrt að það 
heiti að hittast fyrri part 
dags. Eldri dótturina leikur 
Margrét Vilhjálmsdóttir en 
Nanna Kristín Magnúsdóttir 
þá yngri. Soninn leikur Atli 
Rafn Sigurðarson og tengdasonurinn er túlkaður af Baldri Trausta Hreinssyni.

Systurnar eru uppdubbaðar í aðskornum drögtum og báðar væflast 
þær um með merkjatöskur sér um axlir. Vafstrið með merkjavörurnar var 
skemmtilega ýkt og undirstrikaði að sjálfsskilningur persónanna hvílir á þess 
háttar stöðutáknum. 

Sonurinn kemur heim eftir langa útivist, er vel menntaður háskólakennari 
og hefur ekki sinnt móður sinni jafn mikið og systur hans. Hann er hins vegar 
mikið uppáhald móður sinnar, enda tekur hann stöðu með henni í öllum 
hennar uppátækjum, jafnvel þeim sem systurnar telja til marks um elliglöp. 

Í vöffluboðinu notar móðirin tækifærið til að greina börnunum frá fram-
tíðaráformum sínum, sem kollvarpa hugmyndum dætranna og tengda-
sonarins um að sú gamla fari á elliheimili, deyi og skilji eftir sig arf. Hví er 
þessi fjölskylda svona tætt? Er alltaf hægt að finna svar við breyskleika fólks 
og ágöllum innan fjölskyldunnar? Allir hafa sína skýringu en inntak verksins 
er hver segir satt og hvenær er satt satt.

Leikurinn er mjög stílfærður og brotinn upp með dansskjálftum sem 
minna á sýninguna Verði þér að góðu. Leikararnir eru allir á sviðinu allan 
tímann. Baldur Trausti Hreinsson er trúverðugur og laus við klisjur í hlutverki 
persónu tengdasonarins prúða, sem reynist eiga sér aðra hlið. Atli Rafn 
leikur soninn sem stendur með múttu. Hann fer aldrei yfir strikið, elskuleg-
heitin eru merkjanleg. Margrét Vilhjálmsdóttir var frábær í sínum tauga-
trekkta leik og sama er hægt að segja um Nönnu Kristínu, sem skilaði vel 
hinni leitandi ungu konu. Kristbjörg slær aldrei af í hlutverki eldri konu með 
bjarta framtíð.

Leikmynd Elínar Hansdóttur og búningar Helgu Björnsson mynda 
umhverfi og hughrif sem gefa verkinu í senn tilfinningu þrengsla og útþrár. 
Hljóð og tónlist Gísla Galdurs Þorgeirssonar eru heillandi á að hlýða. 

Elísabet Brekkan

Niðurstaða: Svartur hundur prestsins er beinskeyttur háðleikur þar sem öll 
element hins sjónræna verka saman. Handbragð leikstjórans er vel sýnilegt. 
Góð sýning.

GUSTAVO DUDAMEL

Tónleikar  ★★★★★

Gustavo Dudamel og Sin-
fóníuhljómsveit Gautaborgar. 
Einleikari: Martin Fröst. 

Eldborgarsalur Hörpu, 18. sept-
ember

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Þriðjudagur 20. september 2011 

➜ Tónleikar
20.30 Hljómsveitirnar Saktmóðigur og 
Hellvar koma fram á tónleikaröð Ung-
mennafélags SÁÁ, Kaffi, kökur & rokk & 
ról. Tónleikarnir eru haldnir í Efstaleiti 
7 og aðgangseyrir er kr. 500. Kökur og 
kaffi á boðstólnum.
20.30 Bubbi Morthens með tónleika 
á Bifröst. Miðaverð er kr. 2.500.

21.00 Heiða Dóra Jónsdóttir heldur 
tónleika á Café Rosenberg. Ókeypis 
aðgangur.
23.00 Pearl Jam heiðurstónleikar á 
Gauk á Stöng, Tryggvagötu 22. Tilefnið 
er tuttugu ára starfsafmæli hljómsveitar-
innar. Miðaverð er kr. 1.500. Afsláttur 
upp á kr. 500 fæst með framvísun miða 
á heimildarmyndina Twenty.
17.00 Siðmennt boðar til fundar um 
mannréttindakafla í tillögu stjórnlaga-
ráðs um nýja stjórnarskrá. Fundurinn 
fer fram í Norræna húsinu og eru allir 
velkomnir.

➜ Kvikmyndir
20.00 Heimildarmynd eftir Cameron 
Crowe, Twenty, er sýnd samtímis um 
allan heim í dag í tilefni tuttugu ára 
starfsafmælis Pearl Jam. Myndin verður 
sýnd þrisvar í Háskólabíói. Miðaverð er 
kr. 1.250 og er miðafjöldi takmarkaður. 

➜ Tónlist
21.00 Í tilefni af útgáfu fyrstu breið-
skífu Of Monsters and Men verður 
haldið heljarinnar útgáfupartí á Faktorý.
22.00 HalliValli þeytir skífum á 
Kaffibarnum.
22.00 Karókí á Café Oliver með tón-
listarmanninum Ragnari Ólafssyni, sem 
spilar undir á kassagítar og raddar.
22.00 Plötusnúðurinn DJ Hús stjórnar 
tónlistinni á Prikinu.

➜ Fyrirlestrar
12.00 Alistair Ross flytur fyrirlesturinn 
Kennarastarfið er pólitískt - hvað á 
að kenna? Fyrirlesturinn er á ensku og 
fer fram á Lögfræðitorgi Háskólans á 
Akureyri. Allir eru velkomnir. 

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is og einnig er 
hægt að skrá þá inni á visir.is.



3x fyrir 2 

í kössunum á 

1.000 kr.

FAXAFENI 10 - s. 578 7977

OPIÐ: MÁN - FÖS 11 - 18,  LAUGARDAG 11 - 18  
SUNNUDAG 12 - 18 

Í  O U T L E T  1 0
VERÐHRUN 
500 kr. -  1.000 kr. -  2.000 kr.

3.000 kr. -  4.000 kr. -  5.000 kr.

Tilboðshorn
allt á

Lefties(herra) og 

X-tra(dömu) úlpur 

tilboð 

6.900 kr.

frá 3.000 kr.

Herra-
jakkaföt

Allt skart 1.000 kr.

Skór
500-

5.000 kr.

1.000 kr.

erum á 



28 20. september 2011  ÞRIÐJUDAGUR

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is

VERTU FASTAGESTUR!
Ódýrara í bíó með aðgangskortum!

ÞRIÐJUDAGUR: JÓN OG SÉRA JÓN 18:00, 20:00, 22:00  
SVÍNASTÍAN  (síðustu sýn.) 18:00, 20:00, 22:00  GE9N 18:00, 
20:00, 22:00   ANDLIT NORÐURSINS 18:00, 20:00, 22:00

ÍSLENSKUR TEXTI. ENGLISH SUBTITLES.

Svínastían 
með Noomi Rapace

Þ.Þ. Fréttatíminn

Bíó  ★★★

Jón og séra Jón
Leikstjóri: Steinþór Birgisson

Sérviska sérans á Ströndum
Séra Jón Ísleifsson er sóknarprestur í Árnesi á Ströndum 
og aðalviðfangsefni heimildarmyndarinnar Jón og séra 
Jón. Furðulegt háttalag prestsins og slæm umgengni á 
lóðinni í kringum prestssetrið hefur skapað óvild milli 
Jóns og sveitunga hans.

Jón er sérvitur og sóðalegur og það eitt og sér gerir 
heimildarmynd áhugaverða. Íslendingar virðast hafa 
sérstakan áhuga á fólki sem er á skjön við normið. Af 
Jóni eru til margar sögur, og inni á milli atriða í myndinni 
segir andlitslaus kvenrödd spaugilegar sögur af Jóni. 
Sögurnar minna margar hverjar helst á sögurnar af 
bræðrunum á Bakka, og best er trúlega sagan af því 

þegar Jón rændi spjörunum af fuglahræðu sem honum 
fannst betur klædd en hann sjálfur.

Jón og séra Jón er vel gerð mynd að mörgu leyti og 
þessar tæpu 90 mínútur af rausinu í Jóni héldu vel 
athygli minni. Myndefnið er þó orðið sjö ára gamalt og 
stafræn myndgæðin frá þeim tíma henta vafalaust betur 
fyrir sjónvarp. Tónlist Björns Jörundar er lágstemmd og 
styður vel við myndskeiðin. Ég mæli með þessu.

Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Skemmtileg og góð heimild um sérstakan 
mann. 

Uppskeruhátíð sjónvarpsiðnaðarins, Emmy-
verðlaunahátíðin, fór fram með pompi og pragt 
á sunnudag. Rauða dreglinum var rúllað út í 
Los Angeles og brosmildar stjörnur í fögrum 
klæðum stilltu sér upp fyrir ljósmyndara. 

Gamanþáttaröðin Modern Family sópaði að sér verðlaun-
um og klæddust þær Sofia Vergara og Julie Bowen úr 
þáttunum síðkjólum á hátíðinni. 

Gwyneth Paltrow og Katie Holmes mættu til að 
afhenda verðlaun og fyrirsætan og þáttastjórnandinn 
Heidi Klum vakti mikla athygli í frumlegum kjól.

Rauður og silfurlitaður voru vinsælustu litir rauða 
dregilsins að þessu sinni. 

GLÆSILEGAR
sjónvarpsstjörnur

SIGURVEGARAR 
EMMY-VERÐLAUNANNA 2011
Aukaleikkona í gamanþáttum: Julie Bowen – Modern Family
Aukaleikari í gamanþáttum: Ty Burrel – Modern Family
Aðalleikkona í gamanþáttum: Melissa McCarthy – Mike & 
Molly

Aðalleikari í gamanþáttum: Jim Parson 
– Big Bang Theory
Besti gamanþátturinn: Modern Family
Besta leikstjórn á gamanþáttum: 
Michael Allan Spiller – Modern Family
Aukaleikkona í dramaþáttum: Margo 
Martindale – Justified
Aukaleikari í dramaþáttum: Peter 
Dinklage – Game of Thrones
Aðalleikkona í dramaþáttum: Julianna 
Margulies – The Good Wife

Aðalleikari í dramaþáttum: Kyle Chandler – Friday Night 
Lights
Besti dramaþátturinn: Mad Men
Besta leikstjórn á dramaþáttum: Martin Scorsese – 
Boardwalk Empire

GLÆSILEG Leikkonan Sofia Vergara var 
flott að vanda í kjól eftir Veru Wang.

FRUMLEG Kjóll Heidi Klum í kjól frá 
Christian Sirian.

BERT Á MILLI Kjóll Gwyneth Paltrow frá 
Emilio Pucci var flottur.  NORDICPHOTOS/GETTY

RAUTT Lea 
Michele með 
bert bak á hátíð-
inni, en kjólinn 
hennar er frá 
Marchesa-tísku-
húsinu. 

SVART Leikkonan úr 
þáttunum Boardwalk 
Empire, Kelly 
Macdonald, klæddist 
svörtu. 

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ GILDA 
EKKI Í BORGARBÍÓI

5%

I DON´T KNOW HOW SHE DOS IT KL. 6 - 8 - 10  L 
COLOMBIANA   KL. 6 - 8 - 10 16

I DON´T KNOW HOW SHE DOES IT KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10  L
I DON´T KNOW HOW... Í LÚXUS KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10  L
WARRIOR  KL. 8 - 10.50  16
SPY KIDS 4D KL. 3.30 - 5.50  L
OUR IDIOT BROTHER  KL. 8 - 10.10  14
STRUMPARNIR 2D  KL. 3.40 - 5.50  L
STRUMPARNIR 3D  KL. 3.30 - 5.40  L
30 MINUTES OR LESS  KL. 8 - 10  14

I DON´T KNOW HOW SHE DOS IT KL. 5.50 - 8 - 10.10  L
PEARL JAM TWENTY KL. 8(UPPSELT) - 10.30  16
MELANCHOLIA  KL. 6 - 9  12
Á ANNAN VEG  KL. 6 - 8.30  10
SPY KIDS 4D  KL. 5.50  L
30 MINUTES OR LESS  KL. 10  14

COLOMBIANA 8 og 10.15(POWER)

WARRIOR 7 og 10

THE DEVILS DOUBLE 10.15

CHANGE UP 5.50 og 8

STRUMPARNIR - 2D 6 - ISL TAL

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

700 kr.700 kr.

700 kr.700 kr.
700 kr.700 kr.

700 kr.700 kr.

700 kr.700 kr.

Þriðjudagur er tilboðsdagur.

POWERSÝNING
KL. 10.15

 

MYND UM SON
SADDAM HUSSEIN!

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

����
-A.E.T. MBL 

���
 RÁS 2

���
PRESSAN

„ALLIR Á 
SVEPPA“

���

„LÍFLEG, 
FYNDIN 
HENTAR 
ÖLLUM 
ALDRI“

“Drive er sankallað meistaraverk.”Time Out New York
“drive er besta mynd 2011”Filmophilia.com

Með tæplega 9 í einkunn á virtasta 
kvikmyndavef heims - imdb.com

Í DAG 
GILDIR EKKI Á SVEPPA

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL
16

16

16

L

L

L

KRINGLUNNI

10

7

7

V I P

12

12

L

L

L

L

L

16

16

16

16

7

7

14

KEFLAVÍK

16

16

L

L

16

16

AKUREYRI

DRIVE                      kl. 5:30 - 7 - 8 - -9:15 - 10:20 2D
ALGJÖR SVEPPI m/ísl tali kl. 5 2D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 5:20 - 8 - 10:40 2D
FRIGHT NIGHT kl. 8 3D
BÍLAR 2 m/ísl tali kl. 5 2D
FINAL DESTINATION 5 kl. 10:30 3D

ALGJÖR SVEPPI OG TÖFRASKÁPURINN kl. 6 - 8 2D
DRIVE kl. 8 - 10:10 2D
BÍLAR 2 m/ísl tali kl. 6 2D
FRIGHT NIGHT kl. 10:10 3D

DRIVE kl. 8 2D
ALGJÖR SVEPPI m/ísl tali kl. 6 - 8 2D
FRIGHT NIGHT kl. 10:10 3D
ONE DAY kl. 10:10 2D
BÍLAR m/ísl kl. 5:50 2D

DRIVE kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
DRIVE LUXUS VIP kl. 8 - 10:10 2D
ALGJÖR SVEPPI kl. 6 - 6:30 - 8:30 2D
FRIGHT NIGHT - 3D kl. 10:30 3D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D
LARRY CROWNE kl. 8 2D
GREEN LANTERN kl. 10.10 2D
HORRIBLE BOSSES kl. 5:50 (vip) - 8 - 10:10 2D
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali kl. 5:30 2D DRIVE kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D

ALGJÖR SVEPPI kl. 6  2D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8 2D
FRIGHT NIGHT - 3D kl. 10:20 3D
Kvikmyndahátíð Auka sýningar vegna mikla eftirspurna

THE TREE OF LIFE Ótextuð kl. 9
RED CLIFF enskur texti kl. 6

L

L

7

12

16

SELFOSS

ALGJÖR SVEPPI kl. 6 - 8
FINAL DESTINATION 5 kl. 10:10
BÍLAR 2 m/ísl tali kl. 5.30
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8
RISE OF THE APES kl. 10:30

ÞRIÐJUDAGSBÍÓ

TilboðTilboð
750 kr.

TilboðTilboð
750 kr.

TilboðTilboð
750 kr.

á 3D sýningar
á 3ááááá D sýningý ini ar1000 kr.

á 3D sýningar
á 3áááá D sýningarý i gaý i gaýningarý

1000 kr.
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Grindavíkurvöllur, áhorf.: 603

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  8–8 (6–5)
Varin skot Óskar 2 – Gunnleifur 5
Horn 3–8
Aukaspyrnur fengnar 9–7
Rangstöður 3–3

FH 4–3–3  
Gunnleifur Gunnl. 7
Pétur Viðarsson 7
(84. Jón R. Jónsson -)
Freyr Bjarnason 7
*Tommy Nielsen 8
Björn Daníel Sverriss. 6
Hákon Atli Hallfr. 6
Hólmar Örn Rúnarss. 5
Matthías Vilhjálmss. 7
Ólafur Páll Snorrason 6
(79. Gunnar Kristj. -)
Atli Guðnason 7
Atli Viðar Björnsson 5
(73. Bjarki Gunnl. -)

GRINDAV. 4–3–3 
Óskar Pétursson 5
Alexander Magnúss. 4
(61. Ray A. Jónsson 5)
Guðm. E. Bergsteinss. 5
Ólafur Örn Bjarnas. 6
Jósef Kr. Jósefsson 4
Matthías Örn Friðr. 6
Orri Freyr Hjaltalín 7
Jóhann Helgason 6
(79. Hákon Ívar Ól. -)
Scott Ramsay 6
(84. Michal Pospisil -)
Óli Baldur Bjarnason 3
Magnús Björgvinss. 5

0-1 Atli Guðnason (22.), 0-2 Pétur 
Viðarsson (49.), 0-3 Freyr Bjarnason 
(50.), 1-3 Magnús Björgvinsson (85.)

1-3
Þóroddur Hjaltalín (6)

VALSKONUR  eru meistarar meistaranna í kvennahandboltanum eftir 30-27 sigur á Fram í árlegu uppgjöri Íslands- og 
bikarmeistaranna í Meistarakeppni HSÍ. Valsliðið var með 9 marka forystu í seinni hálfleik þegar sjö Frammörk í röð hleyptu 
smá spennu í leikinn. Þorgerður Anna Atladóttir fór á kostum hjá Val og skoraði 11 mörk í leiknum. 

Fylkisvöllur, áhorf.: 673

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  7–7 (5–4)
Varin skot Bjarni Þórður 1 – Ingvar 4
Horn 6–5
Aukaspyrnur fengnar 9–12
Rangstöður 5–0

STJARNAN 4–3–3 

Ingvar Jónsson 6
Nikolaj Pedersen 6
Tryggvi Sv. Bjarnason 6
Daníel Laxdal 7
Hörður Árnason 6
Þorvaldur Árnason 7
(63. Atli Jóhansson 7)
Halldór Orri Björnss. 7
Jóhann Laxdal 6
Bjarki Páll Eysteinss. 7
(46. Baldvin Sturlus. 7)
Ellert Hreinsson 7
(87. Sindri Már Sig. -)
*Garðar Jóhannss. 8

FYLKIR 4–3–3  
Bjarni Þ. Halldórsson 4
Trausti B. Ríkharðss. 4
Þórir Hannesson 5
Davíð Þór Ásbjörnss. 6
Kjartan Ágúst Breiðd. 6
Ásgeir Börkur Ásg. 5
Gylfi Einarsson 5
(39. Elís R. Björnss. 5)
Hjörtur Hermannss. 5
Ásgeir Örn Arnþórss. 6
(81. Rúrik Andri Þorf. -)
Tómas Þorsteinsson -
(20. Andri M. Herm. 5)
Albert Brynjar Ingas. 6

0-1 Baldvin Sturluson (54.), 0-2 Atli 
Jóhannsson (64.), 0-3 Garðar 
Jóhannsson (65.), 1-3 Kjartan Ágúst 
Breiðdal (75.), 2-3 Albert Ingas. (91.)

2-3
Erlendur Eiríksson (7)

Laugardalsvöllur, áhorf.: 722

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  11–5 (6–3)
Varin skot Ögmundur 2 - Ómar 5
Horn 11–5
Aukaspyrnur fengnar 13–10
Rangstöður 0–1

KEFLAVÍK 4–4–2  
Ómar Jóhannsson 7
Viktor Smári Hafst. 5
Adam Larsson 5
Guðjón Árni Anton. 6
Brynjar Guðmundss. 5
Hilmar Geir Eiðsson 4
Frans Elvarsson 5
Andri Steinn Birgiss. 5
Jóhann Birnir Guðm. 5
(62., Arnór Ingvi Tr.  5)
Grétar Ólafur Hjartars. 5
(71., Magnús Þorst.  -)
Ísak Örn Þórðarson 5
(71., Magnús Þórir -)

FRAM 4–3–3  
Ögmundur Kristinss. 6
Almarr Ormarsson 6
Hlynur Atli Magnúss. 7
Allan Lowing  7
Sam Tillen  7
Jón Gunnar Eysteins. 6
Orri Gunnarsson 5
Halldór Hermann 7
*Samuel Hewson 8
(88., Hólmbert Friðj.  -)
Steven Lennon 7
Kristinn Ingi Halld. 6

*Maður leiksins

1-0 Kristinn Ingi Halldórsson (53.)

1-0
Valgeir Valgeirsson (7)

Hásteinsvöllur, áhorf.: 1.052

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  6–18 (5–11)
Varin skot Dhaira 10 – Hannes Þór 4
Horn 0–8
Aukaspyrnur fengnar 12–8
Rangstöður 0–7

KR 4–3–3  
Hannes Þór Halld. 6
Guðm. Reynir Gunn. 7
Grétar S. Sigurðarson 6
Skúli Jón Friðgeirss. 6
Dofri Snorrason 8
Baldur Sigurðsson 7
Bjarni Guðjónsson 7
Viktor Bjarki Arnarss. 5
Egill Jónsson 5
*Kjartan Henry 8
Gunnar Örn Jónsson 5
(66. Björn Jónsson 6)

*Maður leiksins

ÍBV 4–3–3  
Abel Dhaira 8
Arnór Eyvar Ólafsson 5
Brynjar Gauti Guðj. -
Rasmus Christiansen 8
Matt Garner 6
Tony Mawejje 8
Finnur Ólafsson 5
(94. Kjartan Guðj. -)
Þórarinn Ingi Vald. 8
Tryggvi Guðmundss. 7
Aaron Spear 7
(74. Guðm. Þórarins. -)
Ian Jeffs 5
(46. Yngvi M. Borgþ. 5)

1-0 Aaron Spear (27.)
1-1 Kjartan Henry Finnbogason (68.)

1-1
Þorvaldur Árnason (6)

Kópavogsv., áhorf.: 523

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  12–12 (4–10)
Varin skot Sigmar Ingi 4 – Magnús 3
Horn 5–2
Aukaspyrnur fengnar 17–15
Rangstöður 4–6

VÍKINGUR 4–3–3 
Magnús Þormar 5
Kristinn J. Bjartmarss. 6
Tómas Guðmundss. 5
Mark Rutgers 6
Gunnar Einarsson 5
(55. Hörður Bjarnas. 5)
Krisinn Magnússon 6
Baldur Aðalsteinsson 7
(70. Walter Hjaltest. 5)
Aron Elís Þrándarson 8
Magnús Páll Gunn. 7
Sigurður Egill Lár. 6
*Björgólfur Takefusa 8
(81. Viktor Jónsson -)

*Maður leiksins

BREIÐAB. 4–3–3 
Sigmar Ingi Sigurðss. 4
Guðm. Kristjánsson 4
Kári Ársælsson 3
Þórður St. Hreiðarss. 3
Kristinn Jónsson 5
Finnur O. Margeirss. 6
Jökull Elísabetarson 5
(83. Guðm. Péturss. -)
Andri Rafn Yeoman 6
Tómas Óli Garðarss. 6
(70. Höskuldur G. 5)
Kristinn Steindórsson 4
(46. Rafn Andri Har. 6)
Árni Vilhjálmsson 7

0-1 Björgólfur Takefusa (25.)
0-2 Magnús Páll Gunnarsson (29.)
1-2 Árni Vilhjálmsson (36.)
1-3 Aron Elís Þrándarson (45.)
2-3 Rafn Andri Haraldsson (54.)
2-4 Björgólfur Takefusa (65.)
2-5 Björgólfur Takefusa (77.)
2-6 Aron Elís Þrándarson (88.)

2-6
Garðar Örn Hinriksson (7)

FÓTBOLTI KR er enn á toppi Pepsi-
deildarinnar eftir 1-1 jafntefli gegn 
ÍBV í Eyjum í gær. Leiknum var 
stillt upp sem úrslitaleik mótsins 
enda tvö efstu liðin að berjast. 
Eyjamenn þurftu meira á stigunum 
þremur að halda en KR en í ljósi 
þess að þeir léku manni færri í 75 
mínútur er stigið góð uppskera.

Vendipunktur leiksins kom eftir 
aðeins sextán mínútna leik. Þá 
gerði Brynjar Gauti Guðjónsson 
sig sekan um ótrúlegt dómgreind-
arleysi þegar hann sparkaði aftan 
í leikmann KR. Algjört óþarfabrot 
sem bauð hættunni heim enda var 
Brynjar rekinn af velli.

„Hann bombaði mig bara vilj-
andi niður beint fyrir framan 
dómarann. Þetta var svolítið 
klaufalegt hjá honum,“ sagði KR-
ingurinn Grétar Sigfinnur Sig-
urðarson, sem fékk sparkið frá 
Brynjari Gauta.

Þó svo að Eyjamenn væru 
manni færri tókst þeim að komast 
yfir. Englendingurinn ungi, 
Aaron Spear, kom þá boltanum 
í markið af miklu harðfylgi. 
Eyjamenn voru yfir í hálfleik þó 
svo að þeir hefðu varla komist 
yfir miðju.

Heimamenn náðu að þétta 
varnarleikinn í síðari hálfleik og 
KR-ingar fengu ekki sömu opnu 
færin og í fyrri hálfleik. Press-
an var samt linnulaus og á end-
anum brast stíflan þegar Kjartan 
Henry stangaði knöttinn í netið. 
Leikurinn opnaðist nokkuð undir 
lokin og Eyjamenn fengu sín 
tækifæri en mörkin komu ekki.

KR-ingum hefur gengið afar 
illa að loka leikjum síðustu vikur 
og á því varð engin breyting nú. 
Þeir fengu ótrúlega gott tækifæri 
til þess að koma annarri hendi á 
bikarinn en klúðruðu því. Þeir 

eru enn á toppnum en verða að 
gera betur ef þeir ætla að verða 
meistarar.

„Við höfum verið að fá gullin 
tækifæri en aðeins klúðrað okkar 
málum. Við verðum samt að halda 
áfram,“ sagði Grétar.

Eyjaliðið var vel að stiginu 
komið. Vörnin eins og Heima-
klettur og vinnuframlagið svaka-
legt. Með smá lukku hefðu Eyja-
menn allt eins getað tekið öll 
stigin.

„Ég er sáttur við strákana og 
varnarleikurinn var fínn. Það var 
sorglegt að fá markið á sig. Menn 
virtust aðeins hafa sofnað í tvær 
sekúndur. Ég get ekki kvartað 
yfir framlagi minna manna. Stig-
ið heldur lífi í mótinu en tap hefði 
þýtt að KR væri búið að vinna 
mótið,“ sagði Heimir Hallgríms-
son, þjálfari ÍBV.

 henry@frettabladid.is

Vörnin eins og heimaklettur
Þrátt fyrir linnulausa sókn nær allan leikinn tókst KR aðeins að skora eitt mark 
gegn tíu leikmönnum ÍBV. Það er því enn spenna í Íslandsmótinu en KR-ingar 
klúðruðu gullnu tækifæri í gær þar sem þeir voru manni fleiri í 74 mínútur.

BESTI MAÐUR VALLARINS Kjartan Henry Finnbogason lék vel með KR-ingum í gær, skoraði markið þeirra og hefði getað bætt við 
fleirum. Hér er hann í færi í fyrri hálfleiknum en Brynjar Gauti Guðjónsson hefur misst hann inn fyrir.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Pepsi-deild karla staðan
KR  19  11  7  1  38-18  40
------------------------------------------------------------
ÍBV  20  12  4  4  35-21  40
FH  20  11  5  4  39-26  38
Valur  20  10  5  5  28-18  35
Stjarnan  20  9  7  4  43-31  34
Fylkir  20  7  4  9  29-36  25
Keflavík  19  6  3  10  22-26  21
Breiðablik  20  5  6  9  28-38  21
Þór  20  6  3  11  26-37  21
Grindavík  20  4  8  8  23-35  20
------------------------------------------------------------
Fram  20  4  6  10  16-26  18
Víkingur R.  20  2  6  12  21-36  12

FÓTBOLTI Framarar fengu þrjú afar mikilvæg 
stig í fallbaráttunni í gær þegar þeir unnu 1-0 
sigur á Keflavík í miklum baráttuleik í Laugar-
dalnum. Fram er því komið upp í átján stig en 
aðeins þrjú stig skilja að liðin í 7.-11. sæti. Liðin 
í botnsætunum tveimur, Fram og Víkingur, 
voru einu liðin úr neðri hluta deildarinnar sem 
unnu sér inn stig í gær. Keflavík, Breiðablik og 
Þór eru öll með 21 stig og Grindavík með 20.

Víkingar, sem eru fallnir, unnu 6-2 
stórsigur á Blikum í Kópavogi og FH-ingar og 
Stjörnumenn unnu síðan sína leiki. Titilvon FH 
lifir því enn og Stjörnumenn eru aðeins stigi á 
eftir Val í baráttunni um Evrópusætið.

Dýrmætt sigurmark í dalnum
Kristinn Ingi Halldórsson skoraði sigurmarkið 
dýrmæta fyrir Fram snemma í síðari hálfleik. 
Sigurinn var sanngjarn en Framarar sköpuðu 
sér fleiri færi í leiknum og voru hættulegri. 
Keflvíkingar komust næst því að jafna í upp-
bótartíma þegar varnarmaðurinn Adam Lars-
son átti skalla í stöng en þá höfðu Framarar 
misst mann af velli. Varamaðurinn Hólmbert 
Aron Friðjónsson fékk beint rautt aðeins fáein-
um sekúndum eftir að hann kom inn á undir lok 
venjulegs leiktíma.

„Við höfum verið að klúðra nokkrum stigum 
í síðustu 5-6 leikjum okkar,“ sagði Þorvaldur 
Örlygsson, þjálfari Fram. „Þó höfum við verið 
að spila vel, rétt eins og í kvöld, og var því gott 
að fá þrjú stig í þetta skiptið.“

Flestir sparkspekingar voru fyrir löngu 

búnir að dæma Framara niður um deild en þeir 
hafa safnað stigum í sarpinn, hægt og rólega, 
síðustu vikur og geta komið sér upp úr fallsæti 
með sigri í Grindavík í næstu umferð. „Fyrir 
nokkrum vikum var útlitið annað en takmark-
ið okkar fyrir þessa síðustu leiki var að gefa 
okkur alvöru séns á að bjarga okkur. Við eigum 
þennan séns í dag,“ sagði Þorvaldur.

Willum Þór Þórsson, þjálfari Keflavíkur, er 

hvergi banginn fyrir lokaslaginn þrátt fyrir 
tapið í gær. „Við munum berjast til síðasta leiks 
og það vitum við vel. Það er ekkert sjálfgefið í 
þessari deild.“

Skoruðu sex gegn meisturunum
„Þetta var virkilega sætt því það var liðinn 
langur tími frá síðasta sigri,“ sagði Björgólf-
ur Takefusa, framherji Víkings, eftir 6-2 sigur 
gegn Breiðablik í gær þar sem hann fór ham-
förum og skoraði þrennu. „Í ljósi umræðunn-
ar og þess að vera fallnir fannst mér við sýna 
frábæran karakter í þessum leik,“ sagði Björg-
ólfur en Víkingar voru fallnir fyrir leikinn og 
höfðu aðeins skorað sjö mörk og fengið tvö stig 
í fyrstu átta leikjunum undir stjórn Bjarnólfs 
Lárussonar.

Stjarnan vann 3-2 sigur á Fylki en öll mörk 
leiksins komu í síðari hálfleik. „Eftir rólegan 
fyrri hálfleik komum við virkilega sterkir til 
leiks í þeim síðari,“ sagði Bjarni Jóhannsson, 
þjálfari Stjörnunnar, eftir að lið hans hafði 
betur gegn Fylki, 3-2, í Árbænum. „Það var 
algjör óþarfi að hleypa Fylki inn í leikinn hérna 
í lokin, en sigurinn var aldrei í hættu.“

Að síðustu sýndu FH-ingar að þeir ætla 
ekki að slaka á á lokasprettinum en þeir unnu 
öruggan 3-1 sigur á Grindavík. „Við höfðum 
mikla yfirburði á vellinum. Það var þannig í 
raun þangað til staðan var orðin 3-0. Þá gáfum 
við fullmikið eftir og við hleyptum þeim inn 
í leikinn,“ sagði Gunnleifur Gunnleifsson 
markvörður FH.   - esá, kpt, sáp, gmi

Víkingar rassskelltu Íslandsmeistara Breiðabliks og bæði FH og Stjarnan unnu mikilvæga sigra í gær:

Fimm lið í bullandi fallslag eftir sigur Fram

MIKILVÆGT SIGURMARK Kristinn Ingi Halldórsson 
tryggði Fram þrjú stig í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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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

ÚTVARP FM

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (37:175)
10.15 Cold Case (13:22)
11.00 Glee (12:22)
11.45 Grey‘s Anatomy (23:24)
13.00 In Treatment (48:78)
13.25 Gossip Girl (21:22)
14.10 Ghost Whisperer (6:22)
14.55 iCarly (31:45)
15.25 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 Simpsons
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 
19.20 Two and a Half Men (3:24)
19.45 Modern Family (11:24)
20.10 Borgarilmur (5:8) Matur, kaffi, ást, 
tungumál og erkitýpur eru meðal viðfangsefna 
Ilmar í heimsókn sinni til Parísar. Ilmur eldar 
á minnsta veitingastað Parísarborgar, lærir að 
haga sér eins og frönsk dama og prófar há-
tísku, með ófyrirsjáanlegum afleiðingum.
20.45 Hot In Cleveland (10:10) Frábærir 
gamanþættir sem fjalla um þrjár frábærar vin-
konur frá Los Angeles, rithöfundinn Melanie 
Morretti, augnabrúnasérfræðing stjarnanna, 
Joy Scroggs, og fyrrverandi sápuóperuleik-
konuna Victoriu Chase. Líf þeirra breytist til 
frambúðar þegar flugvélin þeirra, sem var á 
leið til Parísar, stoppar óvænt í Cleveland og 
vinkonurnar ákveða að dvelja þar um tíma og 
hefja nýtt líf.
21.10 Cougar Town (10:22)
21.35 Hawthorne (3:10)
22.20 True Blood (9:12)
23.20 Satisfaction (2:10)
00.10 The Closer (8:15)
00.55 The Good Guys (8:20)
01.40 Sons of Anarchy (8:13)
02.25 Adam and Eve
04.00 Medium (18:22)
04.45 Cold Case (13:22)
05.30 Fréttir og Ísland í dag

06.15 Angels & Demons
08.30 Groundhog Day
10.10 The Nutty Professor
12.00 Angus, Thongs and Perfect 
Snogging
14.00 Groundhog Day
16.00 The Nutty Professor
18.00 Angus, Thongs and Perfect 
Snogging
20.00 Angels & Demons
22.15 The Kovak Box
00.00 Rothenburg
02.00 The Lodger
04.00 The Kovak Box

19.30 The Doctors (116:175) Frábærir 
spjallþættir framleiddir af Opruh Winfrey þar 
sem fjórir framúrskarandi læknar – sérfræð-
ingar á fjórum ólíkum sviðum – veita afar að-
gengilegar og gagnlegar upplýsingar.

20.15 Grey‘s Anatomy (21:24) Fimmta 
sería þessa vinsælasta dramaþáttar í heimi. 
Meredith og Derek komast að því að það að 
viðhalda hinu fullkomna sambandi er mun 
erfiðara en þau áttu von á.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Love Bites (6:8) Frábærir róman-
tískir gamanþættir þar sem allt er látið flakka 
um nútímaástarsambönd.

22.35 Big Love (5:9) Fjórða þáttaröðin 
um Bill Henrickson og óvenjulegu fjölskyld-
una hans. Sögusvið þáttanna er samfélag 
mormóna í Salt Lake City í Utah-ríki þar sem 
fjölkvæni tíðkast.

23.35 Weeds (11:13) Gamanþættir um 
ekkjuna úrræðagóðu, Nancy Bowden, sem 
ákvað að hasla sér völl sem eiturlyfjasali.

00.05 The Bill Engvall Show (8:12)

00.30 Týnda kynslóðin (5:40)

01.00 Grey‘s Anatomy (21:24)

01.45 The Doctors (116:175)

02.30 Sjáðu

02.55 Fréttir Stöðvar 2 

03.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Pepsi mörkin Skemmtilegur þáttur 
þar sem farið er yfir öll mörkin og umdeildu 
atvikin í Pepsi deild karla í knattspyrnu. Um-
sjónarmaður er Hörður Magnússon.

08.20 Pepsi mörkin Skemmtilegur þáttur 
þar sem farið er yfir öll mörkin og umdeildu 
atvikin í Pepsi deild karla í knattspyrnu. Um-
sjónarmaður er Hörður Magnússon.

15.30 ÍBV - KR Útsending frá leik í Pepsi 
deild karla í knattspyrnu.

17.20 Pepsi mörkin Umsjónarmaður er 
Hörður Magnússon.

18.35 Enski deildarbikarinn: Leeds 
- Man. Utd. Bein útsending frá leik Leeds 
United og Manchester United í enska 
deildarbikarnum.

20.45 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Skyggnst á bak við tjöldin hjá liðun-
um sem leika í Meistaradeild Evrópu. Hitað 
upp fyrir komandi leiki og um leið hinir ýmsu 
leikir krufðir til mergjar.

21.15 Spænsku mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum, öllum mörkunum og öllum helstu 
tilþrifunum úr leikjum helgarinnar í spænska 
boltanum.

22.10 Enski deildarbikarinn: Leeds - 
Man. Utd.

14.25 Wolves - QPR Útsending frá leik 
Wolverhampton Wanderers og Queens Park 
Rangers í ensku úrvalsdeildinni.

16.15 Sunderland - Stoke Útsending frá 
leik Sunderland og Stoke City í ensku úrvals-
deildinni.

18.05 Premier League Review 2011/12 
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar 
sem leikir helgarinnar verða skoðaðir og 
krufðir til mergjar.

19.00 Tottenham - Liverpool Útsending 
frá leik Tottenham Hotspur og Liverpool í 
ensku úrvalsdeildinni.

20.50 Man. Utd. - Chelsea Útsending 
frá leik Manchester United og Chelsea í 
ensku úrvalsdeildinni.

22.40 Football League Show Sýnt 
frá síðustu leikjum í neðri deildum enska 
boltans. Glæsileg mörk og mögnuð tilþrif.

23.10 Bolton - Norwich Útsending frá 
leik Bolton Wanderers og Norwich City í 
ensku úrvalsdeildinni.

18.15 Að norðan Fjölbreyttur þáttur um 
norðlenskt mannlíf.

21.00 Bæjarstjórnarfundur Útsending 
frá bæjarstjórnarfundi frá því fyrr um daginn.

15.45 Íslenski boltinn (e)

16.40 Leiðarljós

17.25 Tóti og Patti (24:52)

17.35 Þakbúarnir (23:52)

17.47 Skúli skelfir (6:52)

17.58 Jimmy Tvískór (16:26)

18.20 Táknmálsfréttir

18.30 Laus og liðugur (5:20)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.00 Þjórsárdalur Þjórsárdalur var vin-
sæll ferðamannastaður en hefur að sumu 
leyti gleymst. Dalurinn á sér áhugaverða 
jarðsögu, skartar þekktum náttúruperlum, 
fallegum skógi og átakamikil saga manna 
er tengd honum. Í nýrri heimildarmynd frá 
Lífsmynd er dalurinn kynntur.

20.30 Herstöðvarlíf (Army Wives)

21.15 Djöflaeyjan Fjallað verður um leik-
list, kvikmyndir og myndlist með upplýsandi 
og gagnrýnum hætti.

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Njósnadeildin (3:8) (Spooks IX) 
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi barna.

23.15 Anna Pihl (2:10) (Anna Pihl)

00.00 Kastljós (e)

00.25 Fréttir

00.35 Dagskrárlok

20.00 Hrafnaþing Yngvi Örn Kristinsson 
ræðir um hagfræði eyjunnar bláu.

21.00 Græðlingur Gurrý og grænir fingur í 
ávaxtarækt austanfjalls.

21.30 Svartar tungur Rætt um pólitíkina.

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

06.00 ESPN America
08.10 BMW Championship (1:4)
11.10 Golfing World
12.50 BMW Championship (1:4)
16.00 Ryder Cup Official Film 2002
18.00 Golfing World
18.50 PGA Tour - Highlights (33:45)
19.45 The Players Championship (4:4)
22.00 Golfing World
22.50 PGA Tour - Highlights (30:45)
23.45 ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.25 Parenthood (5:22) (e)
17.15 Rachael Ray
18.00 Got To Dance (4:21) (e)
18.50 America‘s Funniest Home Vid-
eos - OPIÐ (10:50) (e) 
19.15 Rules of Engagement - OPIÐ 
(7:13) (e)
19.40 Hæ Gosi - OPIÐ (2:6) (e) Íslensk 
gamanþáttaröð sem fékk frábærar viðtökur 
í sumar. 
20.10 Outsourced (2:22) Todd er venju-
legur millistjórnandi hjá fyrirtæki sem selur 
smádót í gegnum símasölu. Dag einn þegar 
hann mætir til vinnu er honum sagt að verk-
efnum símaversins hafi verið útvistað til Ind-
lands og hann eigi að flytja þangað.
20.35 The Marriage Ref (4:10) Bráð-
skemmtileg þáttaröð þar sem stjörnudóm-
stóll leysir úr ágreiningsmálum hjóna. Grín-
istinn Jerry Seinfeld er hugmyndasmiðurinn 
á bak við þættina en kynnir og yfirdómari er 
grínistinn Tom Papa. 
21.25 Nýtt útlit (2:12) Þessir vinsælu 
þættir snúa nú aftur með breyttu sniði. Þau 
Jóhanna, Hafdís og Ási aðstoða ólíkt fólk að 
ná fram sínu besta í stíl og útliti. 
21.55 In Plain Sight (12:13)
22.40 Dexter (10:12) (e)
23.30 CSI: New York (14:22) (e)
00.20 Leverage (12:16) (e)
01.05 Shattered (13:13) (e)
01.55 Smash Cuts (31:52) (e) 
02.15 Pepsi MAX tónlist

> Tom Hanks
„Að mínu mati er mun þægilegra að senda 
tölvupóst en að nota síma. Ég myndi henda 
símanum mínum ef ég kæmist upp með 
það.“
Tom Hanks leikur í kvikmyndinni Angels 
& Demons, sem byggð er á skáldsögu 
Dans Brown og fjallar um prófessor-
inn Robert Langdon sem fenginn er til 
að leysa úr ýmsum vísbendingum til 
að finna stórhættulegt vopn sem gæti 
drepið milljónir manna. Myndin er 
sýnd á Stöð 2 Bíói kl. 20.

Nokkur umræða hefur skapast vegna tillagna mannréttindaráðs 
Reykjavíkurborgar, en þar á bæ vilja menn taka fyrir trúboð í grunn-
skólum Reykjavíkur. Óhætt er að segja að í þeirri umræðu hafi krist-
allast allt það slæma í íslenskri umræðuhefð; mönnum 
eru gerðar upp skoðanir og látnir svara fyrir eitthvað sem 
þeir hafa ekki sagt. Tækifærið til að tylla sér niður og velta 

því af alvöru fyrir sér hvernig sambandi trúar-
söfnuða og skólastarfs á að vera háttað hefur því miður 

farið forgörðum í upphrópunum.
Sjálfur hlaut ég hefðbundið kristilegt uppeldi í 

skóla og fór í kristilegar sumarbúðir. Það offramboð sem þar var 
að finna á guðsorðinu varð til þess að ég gekk af trúnni í sumar-
búðunum, þótt hún hafi verið tekin tímabundið aftur þegar glytti í 
gylltan glanspappír fermingargjafanna. Það varði þó stutt. Þá hef ég 
ekki agnúast út í morgunbænir í leikskólum og skólum, heldur treyst 
foreldrum til að sinna uppeldinu sjálfir í þessari deild. Þeir sem yfir 

þessu kvarta hafa náttúrulega ýmislegt til síns máls; fólki af öðrum, 
eða engum, trúarbrögðum á ekki að líða illa yfir trúarlegum boðskap 
annarra.

Ríkisútvarpið er ein af menningarstofnunum þjóðarinn-
ar. Þar á bæ ríkir nauðsynleg íhaldssemi, breytingar gerast 
hægt og sjaldan. Þar í Efstaleiti komast hins vegar aðeins 
að ein trúarbrögð; kristni.

Morgundagskráin hefst á bæn, nema á sunnudögum, þá er það 
morgunandakt. Á hverjum virkum degi má hlýða á orð kvöldsins, 
upplestur úr einhverju guðspjalli og útleggingu. Á sunnudögum eru 
síðan messur. Aldrei heyrast þar bænaklukkur múslima, bænakvak 
munka eða ritningarlestur úr öðrum trúarritum en Biblíunni.

Enginn skyldi ætla að þetta skilji á milli feigs og ófeigs í 
kristilegum blómagarði þjóðarinnar. Þó er miður að stjórnendur 

Ríkisútvarpsins skuli ekki bjóða upp á fjölbreyttari sýnishorn úr 
trúarlífi landsmanna.

VIÐ TÆKIÐ KOLBEINN ÓTTARSSON PROPPÉ VELTIR TRÚARLEGU ÚTVARPSEFNI FYRIR SÉR

Kristilegu kærleiksblómin spretta … á Rás 1
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Heyrðu í okkur næst þegar þú þarft á öruggri 
og hagstæðri dreifingarþjónustu að halda.

10.40 Keeping Up Appearances  11.10 Fawlty 
Towers  11.45 ‚Allo ‚Allo!  12.15 ‚Allo ‚Allo!  12.50 
Inspector Lynley Mysteries  13.40 Inspector Lynley 
Mysteries  14.25 Keeping Up Appearances  14.55 
Keeping Up Appearances  15.25 ‚Allo ‚Allo!  15.55 
‚Allo ‚Allo!  16.30 Fawlty Towers  17.00 Fawlty 
Towers  17.35 The Inspector Lynley Mysteries  
18.25 The Inspector Lynley Mysteries  19.10 Top 
Gear  20.00 The Graham Norton Show  20.45 QI  
21.15 Gavin & Stacey  21.45 My Family  22.15 Top 
Gear  23.05 The Graham Norton Show  

11.05 Vores Liv: Bidt af naturen  11.35 Aftenshowet  
13.00 DR Update - nyheder og vejr  13.10 
Kommissær Wycliffe  14.00 Benjamin Bjørn  14.15 
Stor & Lille  14.30 Lille Nørd  15.00 Livet i Fagervik  
15.50 DR Update - nyheder og vejr  16.00 Vores 
Liv: Skattejægerne  16.30 TV Avisen med Sport  
17.05 Aftenshowet  18.00 Hammerslag  18.30 
Bonderøven  19.00 TV Avisen  19.25 Kontant  
19.50 SportNyt  20.00 Wallander  21.30 Borgen  
04.00 Molly Monster  04.05 Chiro  04.10 Hubert  
04.20 Humf  04.35 Carsten og Gittes Vennevilla 

10.00 Nyheter  10.15 Førkveld  10.55 Vår ville 
verden  11.00 Nyheter  11.05 Aktuelt  11.35 
Urix  11.55 VM sykkel  12.00 Nyheter  12.05 VM 
sykkel  13.00 Nyheter  13.10 VM sykkel  14.00 
Nyheter  14.10 VM sykkel  15.00 Nyheter  15.10 
Dyrisk  15.40 Oddasat - nyheter på samisk  15.55 
Nyheter på tegnspråk  16.00 Førkveld  16.40 
Distriktsnyheter  17.45 Ut i naturen. Magasin  18.15 
Folk  18.45 Extra-trekning  18.55 Distriktsnyheter  
19.30 Brennpunkt  20.30 Folk i farta  21.00 
Kveldsnytt  21.15 Elskerinner  

09.45 Gäster med gester  10.30 Tillfällets hjältar  
11.00 Moraeus med mera  12.00 Cykel-VM  14.00 
Rapport  14.05 Cykel-VM  15.00 Färdmedlet  
15.05 Gomorron Sverige  15.30 Sverige idag  
15.55 Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 Regionala 
nyheter  16.15 Go‘kväll  17.00 Kulturnyheterna  
17.15 Regionala nyheter  17.30 Rapport  18.00 
Vem tror du att du är?  19.00 Landet Brunsås  
19.30 Hübinette  20.00 Dox  21.30 Stulen 
identitet  22.20 Rapport  22.25 Half Past Dead  
00.00 Rapport  00.05 En andra chans  

06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30 
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar á milli 09.45 
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 
10.13 Þjóðlagahátíðin á Siglufirði 2011 11.00 
Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 Fréttir 
12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 Fyrr og nú 
14.00 Fréttir 14.03 Að horfa á tónlist 15.00 Fréttir 
15.03 Útvarpssagan: Ennislokkur einvaldsins 15.25 
Málstofan 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Víðsjá 17.00 
Fréttir 18.00 Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 
Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Endurómur úr Evrópu 20.00 Leynifélagið 
20.30 Í heyranda hljóði 21.20 Tríó 22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15 
Fimm fjórðu 23.05 Stimpilklukkan 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Bein útsending frá leik Leeds United 
og Manchester United í enska 
deildarbikarnum. Ekki er mikill 
vinskapur á milli stuðningsmanna 
félaganna og inni á vellinum hafa 
þau oft háð harða baráttu í gegnum 
tíðina.

STÖÐ 2 SPORT 
Leeds - Man. Utd.
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SILFUR TUNGLIÐ

„Algjör snilld“

Júlíus Júlíusson, Mbl. Miðasala á harid.is

HÁRIÐ
Vinsælasti söngleikur
Íslandssögunnar!

AUKASÝNING

AUKASÝNING

LOKASÝNING

UPPSELT!

Ekki fleiri sýningar!

BESTI BITINN Í BÆNUM

„Tapas barinn því með góðum 
vilja get ég talið mér trú um að 
ég sé á suðrænum slóðum þegar 
ég borða þar og hráefnið er 
alltaf 100%.“ 

Edda Sif Pálsdóttir, íþróttafréttamaður 
hjá RÚV

Tónlistarmaðurinn Mugison hefur 
selt plötur sínar í tæpum sjötíu 
þúsund eintökum. Þetta er mjög 
góður árangur, sérstaklega í ljósi 
þess að einungis átta ár eru liðin 
síðan fyrsta plata hans, Lonely 
Mountain, kom út. 

Um er að ræða sölu á plötun-
um bæði hér heima og erlendis en 
meirihlutinn er heimasala. Sam-
kvæmt upplýsingum frá tónlistar-
manninum sjálfum, hefur síðasta 
plata Mugison, Mugiboogie, selst 
mest eða í 25 þúsund eintökum. 
Skammt undan er Mugimama, Is 
This Monkeymusic með rúm 23 
þúsund eintök. Í þriðja sæti kemur 
Lonely Mountain sem hefur selst 
í um þrettán þúsund stykkjum og 
því næst hafa Ítrekun og tónlist 

Mugison við kvikmyndirnar A 
Little Trip To Heaven, Mýrina og 
Niceland selst samanlagt í sex til 
sjö þúsund eintökum. 

Fjórða eiginlega sólóplata 
Mugisons kemur út í næstu viku, 
eða laugardaginn 1. október, og 
heitir hún Haglél, eftir laginu 
sem hljómaði í sumar við góðar 
undirtektir. Sama dag heldur hann 
útgáfutónleika í Fríkirkjunni. Fólk 
getur þó keypt plötuna viku fyrr 
í forsölu og hlaðið henni niður á 
síðunni Mugison.is. 

Ef eitthvað er að marka viðtök-
urnar við síðustu plötum má búast 
við mjög góðri sölu á Hagléli og 
skemmir það varla fyrir að á henni 
syngur Mugison í fyrsta sinn öll 
lögin á íslensku.  - fb

Sjötíu þúsund plötur á átta árum

„Gestir hrósuðu hönnuðum í hástert og 
voru flestir sammála um að línur íslensku 
fatahönnuðanna hefðu verið frumlegar og 
ættu fullt erindi á alþjóðamarkað,“ segir 
Ingibjörg Gréta Gísladóttir, framkvæmda-
stjóri Reykjavík Runway.

Reykjavík Runway stóð fyrir sýningar-
bás með íslenskum hönnuðum á tísku-
vikunni í New York um helgina og var 
aðsóknin í básinn mikil. 

Þeir hönnuðir sem sýndu sumarlínur 
sínar voru Helga Lilja Magnúsdóttir, sem 
er með merkið Helicopter, Mundi, Eygló 
Margrét Lárusdóttir, sem hannar undir 
merkinu EYGLO, og Sólveig og Edda Guð-
mundsdætur með Shadow Creatures. Einn-
ig var Harpa Einarsdóttir með merkið sitt 
Ziska, en förin til New York var hluti af 

verðlaunum hennar sem sigurvegari fata-
hönnunarkeppninnar Reykjavík Runway. 

„Móttökurnar voru framar vonum og 
við fengum marga góða gesti. Fyrirspurn-
ir um fatnaðinn komu meðal annars frá 
kaupendum frá Japan, Kína, Kanada og 
Bandaríkjunum,“ segir Ingibjörg Gréta, 
en Dorrit Moussaieff forsetafrú fylgdi 
íslensku hönnuðunum á tískuvikuna, sem 
þeir kunnu vel að meta. 

„Það að hún gaf sér tíma til að koma 
með til New York og aðstoða íslensku 
hönnuðina var ómetanlegt, því ekki geta 
allir státað af slíkum stuðningi,“ segir 
Ingibjörg Gréta, ánægð með árangurinn á 
tískuvikunni, en bætir við að þau þurfi að 
koma aftur til að fylgja velgengninni eftir. 
 - áp

Íslenskri tísku hampað fyrir frumleika

STYÐJA ÍSLENSKA TÍSKU Fatahönnuðurinn Harpa Einarsdóttir 
sýndi sína línu fyrir áhugasömum kaupendum. Hún er hér 
ásamt Dorrit Moussaieff forsetafrú og Ingibjörgu Grétu 
Gísladóttur, framkvæmdastjóra Reykjavík Runway. 

VINSÆLL Mugison er einn vinsælasti 
tónlistarmaður landsins enda hefur 
hann selt hátt í sjötíu þúsund eintök af 
plötum sínum.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ungviðið flykkist í bíó þessa 
dagana til að sjá þríeykið Sveppa, 
Villa og Góa í kvikmyndinni Algjör 
Sveppi og töfraskápurinn. Sveppi 
nýtur mikilla vinsælda eins og sést 
á aðsóknartölum helgarinnar, en 

alls hafa nú rúmlega 
átján þúsund gestir 
séð þriðju myndina 
um þá félaga. 
Myndin hefur nú 
halað inn um átján 
milljónir í miðasölu 

og situr 
kyrfilega í 

efsta sæti 
aðsóknar-
listans.

Önnur íslensk mynd hefur verið 
að sækja í sig veðrið, en það er 
kvikmyndin Á annan veg eftir Haf-
stein Gunnar Sigurðsson með þeim 
Hilmari Guðjónssyni og Sveini 
Ólafi Gunnarssyni í aðalhlut-
verkum. Eins og Fréttablaðið 
greindi frá fór aðsóknin hægt 
af stað. Leikstjórinn lofaði 
hins vegar að um leið og 
hinu síðbúna sumri myndi 
ljúka ykist aðsóknin. Og 
hann virðist hafa hitt 
naglann á höfuðið 
að einhverju leyti, 
því nú hafa yfir 
þúsund manns 
séð myndina, 
sem hefur 
fengið einróma 
lof gagnrýnenda.

Það voru margir prúðbúnir 
krakkar sem flykktust í Borgarleik-
húsið um helgina þegar leikritið 
Galdrakarlinn í Oz var frumsýnt. 
Magnús Geir Þórðarson leikhús-
stjóri tók á móti gestum, en meðal 
þeirra var frú Vigdís Finnbogadóttir, 
sem kom í fylgd barnabarna sinna. 
Forseti Íslands, Ólafur Ragnar 
Grímsson, kom í leikhúsið ásamt 
börnum og barnabörnum. Guðjón 
Davíð Karlsson leikari var einnig 
mættur ásamt syni sínum, en hann 
á von á sínu öðru barni innan 
skamms. Einnig mátti 
sjá söngvarann Pál 
Óskar og borgarstjór-
ann Jón Gnarr meðal 
frumsýningargesta. 
Að lokinni sýningu var 
svo leikstjór-
anum Bergi Þór 
Ingólfssyni og 
leikaraliðinu 
klappað 
lof í lofa.

 - fgg, áp

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Núna getum við gert nákvæmlega 
það sem við viljum og það gengur 
mun betur en við bjuggumst við í 
upphafi.“ segir Halldór Helgason 
snjóbrettakappi, sem var staddur 
í Sviss þegar Fréttablaðið náði í 
hann.

Halldór og Eiki bróðir hans eru 
á meðal þekktustu snjóbrettakappa 
heims um þessar mundir. Undan-
farin misseri hafa þeir prófað sig 
áfram í viðskiptahlið íþróttarinnar 
og stofnað fyrirtækin Lobster, um 
hönnun og framleiðslu á snjóbrett-
um, 7 9 13, um hönnun á beltum 
ásamt því að koma að fyrirtækinu 
Hoppípolla, sem framleiðir húfur. 
Þá er Halldór með samning við 
Nike-íþróttavörurisann og kemur 
fram í nýju kynningarmyndbandi 
á vegum fyrirtækisins, sem var 
tekið upp í Noregi. 

Halldór er ánægður með sam-
starfið við Nike og segir að þar á 
bæ taki menn hlutina ekki of alvar-
lega, þrátt fyrir stærð fyrirtækis-
ins. „Þeir leyfa mér að gera það 
sem ég vil, þannig að það er algjör 
snilld,“ segir hann. „Ég fæ dót frá 
þeim, geng í því og fæ að vera eins 
mikið á snjóbretti og ég get.“

Halldór og Eiki ferðast um 
heiminn á veturna og taka upp 
snjóbrettamyndbönd, ásamt því 
að taka þátt í keppnum. Þeir eru 
atvinnumenn í íþróttinni en stofn-
uðu Lobster fyrr á þessu ári og 
hafa nú ráðið Svíann Kristoffer 
Hansson til að sjá um viðskipta-
hlið íþróttarinnar fyrir sig. „Við 
viljum báðir hugsa um að vera 
á snjóbrettum eins mikið og við 
getum. Svo lærum við á viðskiptin 
hægt og rólega með,“ segir hann. 
„Kristoffer sér um að útvega betri 
samninga og svona. Það er mjög 
fínt því ég nenni ekki að hugsa um 
bisnessinn núna.“

Lobster-bretti Halldórs og Eika 
eru seld í verslunum í nítján lönd-
um víða um heim og í gegnum net-
verslun fyrirtækisins. Halldór 
og Eiki hanna brettin sjálfir og 
hann segir viðskiptin ganga vel. 
„Snjóbrettabransinn er erfiður. 

Það er svo mikið í gangi. En Lobs-
ter gengur mjög vel, það er algjör 
snilld,“ segir Halldór.

Fram undan hjá honum er 
keppni í Svíþjóð og þaðan heldur 

hann til Austurríkis að renna sér. 
Hægt er að fylgjast með ævintýr-
um og viðskiptum bræðranna á 
bloggi þeirra: Helgasons.com.

 atlifannar@frettabladid.is

HALLDÓR HELGASON: SELJA SNJÓBRETTI Í 19 LÖNDUM VÍÐA UM HEIM

Með mann til að sjá um 
vaxandi viðskiptaumsvif

MEÐ VIÐSKIPTIN Á HREINU Halldór Helgason og Eiki bróðir hans eru á meðal 
þekktustu snjóbrettakappa heims. Viðskiptaveldi þeirra vex með þeim og nú selja 
þeir snjóbretti í nítján löndum víða um heim.



Nánar á www.prime.is og www.bubbi.is

September

20.  þriðjud.  Bifröst    Borgarfirði
21. miðvikud.  Klif     Ólafsvík       
23.  föstud.  Fríkirkjan    Hafnarfirði    
24. laugard.  Bíóið     Akranesi     
25. sunnud.  Félagsgarður   Kjós     

28. miðvikud.  Rauðka    Siglufjörður   
29. fimmtud.  Græni Hatturinn  Akureyri    
30. föstud.  Berg     Dalvík

Á ferð um landið

ÉG TRÚI Á ÞIG
PRIME KYNNIR

Miðasala á www.midi.is og við innganginn

Október

1 . laugard.  Kirkjan  Húsavík

2. sunnud.  Mælifell  Sauðárkróki    

6. fimmtud.  Háskólabíó Reykjavík  

SEPTEMBER OKTÓBER

ALLIR TÓNLEIKARNIR HEFJAST KL 20:30

MIÐAVERÐ 2.500 KR

Tónleikarnir eru í  samstarfi við Víking léttöl

LÉTTÖL

Nánar á www.prime.is og www.bubbi.is 
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Seint á ferðinni
Leikárið er hafið í Þjóðleikhúsinu 
og um helgina var Svartur hundur 
prestsins, eftir Auði Övu Ólafs-
dóttur, frumsýnt í Kassanum. 
Að þessu sinni ber svo við að 
sýningar hefjast klukkan 19.30 
en ekki klukkan 20 eins og lengi 
hefur tíðkast og leikhúsfólk hefur 
vanið sig á. Einhverjir byrjunar-
örðugleikar virðast ætla að verða 
á þessu fyrirkomulagi því nokkrir 
leikhúsgestir gerðu sig líklega til 
að ganga í salinn skömmu fyrir 

klukkan átta þegar allt 
var komið á fulla ferð. 
Þar á meðal voru gagn-
rýnandinn Jón Viðar 
Jónsson og Sveinn 

Einarsson, fyrr-
verandi Þjóð-
leikhússtjóri, 
sem var ekki 
kátur yfir 
örlögum 
sínum. 

Gerið gæða- og verðsamanburð

NÝ SENDING AF HÚSGÖGNUM

Listh

Listhúsinu Laugardal

12 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

FREYJA / SAGA Queen rúm  
ÞÓR Queen rúm 

Hágæða svæðisskiptar heilsudýnur

NÝ DÝNA

Mest selda stillanlega heilsurúmið hjá 
Svefn og heilsu með okkar bestu 

heilsudýnu.

Þrýstijöfnun er lykilorðið

Svæðisskiptar heilsudýnur með betri 
stuðningi, mýkra axlasvæði og góðum 

stuðningi við mjóbak

Betri öndun

Til í öllum algengustu rúmstærðunum

Þrýstijöfnun er lykilorðið

Svæðisskiptar heilsudýnur með betri
 hefur allt sem gott stillanlegt rúm 

þarf að hafa á fábæru verði.

 er einnig með þráðlausa 

fjarstýringu og nuddi.

dregst að veggnum eins og nafnið bendir til. 

Einn mest seldi ameríski botninn í heiminum. 

35% afsláttur
af stóra hægindasófasettinu
fæst í dökku og ljósu leðri

2 og 3 sæta 
verð áður 339.800 
nú  

Mikið úrval 
af svefnsófum

æta
r 339.800 

2755

Ráðuneytin drekka betur 
Mikið var um dýrðir á Drekktu 
betur keppni á föstudaginn var, 
sem haldin er vikulega á Bar 46 á 
Hverfisgötu. Starfsfólk hinna ýmsu 
ráðuneyta ákvað að láta ljós sitt 
skína í spurningakeppninni þetta 
kvöldið, en meðal keppenda voru 
Rósa Björk Brynjólfsdóttir, upplýs-
ingafulltrúi fjármálaráðuneytisins, 
Kristján Guy Burgess, aðstoðar-
maður Össurar Skarphéðinssonar 
utanríkisráðherra, og Steindór 
Grétar Jónsson, sérfræðingur hjá 
efnahags- og viðskiptaráðuneyt-
inu. Sá síðastnefndi endaði uppi 
sem sigurvegari og voru verðlaun-
in ekki af verri endanum frekar 
en endranær, kassi af bjór, sem 
Steindór deildi með 
félaga sínum, 
Birni Teitssyni. 
 - hdm, sv 

1 Stal síma og „addaði“ 
eigandanum á Facebook

2 Newsweek: Best að vera 
kona á Íslandi

3 Mönnum var dálítið brugðið

4 Farþegar Icelandair fengu 
áfallahjálp

5 Modern Family fékk flest 
verðlaun á Emmy
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