
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Allt sem þú þarft... ...alla daga

Fréttablaðið er með 116% 
meiri lestur en Morgunblaðið.

33,47%

72,34%

Fr
ét

ta
bl

að
ið

M
or

gu
nb

la
ði

ð

é bl ðié b r með 116
M bl

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið
18–49 ára. Könnun Capacent í maí–júlí  2008.

Sími: 512 5000

SUNNUDAGUR
19. október 2008 — 286. tölublað — 8. árgangur

VEÐRIÐ Í DAG

Frábær tónlistarhátíð
Tónlistarhátíðin Iceland Airwaves hefur 
heppnast vel í ár. Íslenskir listamenn 
vekja athygli erlendra útsendara.

FORNLEIFAR Brot úr snældusnúð, 
sem talinn er vera frá elleftu öld, 
fannst við fornleifauppgröft á 
svokölluðum Alþingisreit í vik-
unni. Hann skreytir rúnaletur 
sem er jafnvel það elsta sem fund-
ist hefur hér á landi, reynist 
aldursgreining fornleifanna rétt. 

Vala Garðarsdóttir, fornleifa-
fræðingur og uppgraftarstjóri við 
Alþingisreitinn, segir fundinn 
merkan vegna þess að gripurinn 
sé líklega frá elleftu öld, þótt 
nákvæm aldursgreining liggi ekki 

fyrir. „Það gerir fundinn svo sér-
stakan því til þessa hefur aðeins 
fundist ein rúnarista frá þessum 
tíma hér á landi. Þessi fundur 
hefur kannski mikið að segja um 
þróun rúnaleturs hérlendis því 
þetta getur fyllt inn í þá mynd. 
Það má segja að týndi hlekkurinn 
sé fundinn.“

Snúðurinn er úr grænum sand-
steini sem bendir til að efnið í hann 
hafi verið sótt í Esjuna. Þórgunnur 
Snædal, prófessor og rúnasér-
fræðingur, hefur rannsakað 

snúðinn og ráðið í hið forna letur. 
„Á brotinu stendur sennilega kven-
mannsnafnið Þórunn og orðin „á 
mig“.“ 

Í grennd við Alþingisreitinn 
hafa fundist minjar um elstu 
byggð í Reykjavík og er Land-
námsskálinn við Aðalstræti 16 
merkust þeirra. Vala segir að 
ýmislegt sem hefur fundist við 
uppgröftinn nú bendi til að um 
iðnaðarsvæði frá landnámstíma 
sé að ræða og líklegt að það teng-
ist skálanum við Aðalstræti.  - shá

Snældusnúður með rúnaletri frá 11. öld fannst við uppgröft á Alþingisreitnum:

Týndi hlekkurinn fundinn

SNÆLDUSNÚÐURINN Brotið sem fannst á Alþingisreitnum er úr grænum sandsteini. Það sannar að efnið í hann er fengið úr 
Esjunni. Rúnaristan er talin vera frá elleftu öld sem er það elsta sem hér hefur fundist, reynist aldursgreining rétt. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

16&22

HVESSIR   Í dag verður vaxandi 
norðaustanátt, 13-23 í kvöld, hvass-
ast við SA-ströndina. Úrkomulítið í 
fyrstu. Rigning eða slydda suð-
austan til og snjókoma með Austur-
landinu síðdegis og í kvöld. 
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FÁGAÐUR 
HRYLLINGUR
Nýjasta bók skáldkon-
unnar Guðrúnar Evu 
Mínervudóttur fjallar 
um kynlífsdúkku af 
dýrustu gerð.

HELGARVIÐTAL 10

DRÖFN ÖSP SNORRADÓTTIR

Slúðurdrottning flytur 
í mekka slúðursins 22

EFNAHAGSMÁL „Það verður erfitt að 
brúa þetta bil,“ segir Þórólfur 
Matthíasson, prófessor í hagfræði 
við Háskóla Íslands, en samkvæmt 
áætlun Markaðarins voru heildar-
skatttekjur ríkisins af starfsemi 
Kaupþings, Glitnis og Landsbank-
ans í fyrra nærri 37 milljörðum 
króna. Tekjurnar í ár verða innan 
við 12 milljarðar. Óbein áhrif á 
skatttekjur ríkisins geta orðið enn 
meiri.

„Þetta er sambærilegt við að það 
hafi þurrkast út helmingurinn af 

öllum fiskveiðum og fiskvinnslu,“ 
segir Þórólfur en hann telur að 
áhrifin af hruni bankanna þýði lík-
lega tíu prósenta samdrátt lands-
framleiðslu, „sem mun auðvitað 
líka draga úr tekjum af veltuskött-
um. Áhrifin munu verða mjög víð-
tæk.“ 

Fyrirséð var að skatttekjur rík-
isins af bönkunum yrðu minni í ár 
en undanfarin ár, en eftir hrun 
þeirra er sýnt að eini tekjuliðurinn 
sem muni halda eru skattar á laun 
starfsmanna fjármálafyrirtækja. Í 

ljósi hópuppsagna og fyrirséðra 
launalækkana mun sá liður einnig 
dragast saman.

„Við sjáum núna áhrifin af því 
að hafa byggt bankana á sandi, og 
sá sandur heitir íslenska krónan,“ 
segir Þórólfur. Hann bendir á að 
Seðlabankinn hefði þurft að byggja 
upp gjaldeyrisvarasjóð sem hefði 
nægt til að verja bankana. „Hin 
leiðin hefði verið að taka upp evru. 
Hvorugt var gert, og þetta er 
kostnaðurinn.“  
 - msh/sjá síðu 4

Ríkið verður af 25 
milljarða skatttekjum 
Heildarskatttekjur ríkisins af starfsemi stóru bankanna þriggja í fyrra námu 37 

milljörðum króna. Eftir þjóðnýtingu þeirra verða tekjurnar um 12 milljarðar.

FYLGIR Í DAG

ÍRAK Fylgismenn shia-klerksins 
Moqtada Sadr efndu í gær til 
fjöldamótmæla í Bagdad til að 
mótmæla áformum um að 
framlengja dvöl bandaríska 
hersins í Írak. Áætlað er að um 
50.000 mótmælendur hafi komið 
saman. 

Samninganefndir landanna hafa 
komist að þeirri niðurstöðu að 
framlengja skuli dvöl hersveit-
anna eftir margra mánaða 
viðræður en stjórnvöld í Írak eiga 
eftir að gefa samþykki. Ef 
samkomulagið gengur eftir mun 
herliðið fara úr landi árið 2011. - ve

Herseta Bandaríkjanna í Írak:

Tugir þúsunda 
mótmæltu

MÓTMÆLI Í BAGDAD  Talið er að fimmtíu 
þúsund manns hafi mótmælt á götum 
Bagdad í gær.   NORDICPHOTOS/AFP

VIÐSKIPTI Lífeyrissjóðirnir, sem 
hugðust kaupa eignir og rekstur 
Kaupþings, gagnrýna Björgvin G. 
Sigurðsson viðskiptaráðherra hart 
og segja hann hafa útilokað aðkomu 
þeirra að bankanum með yfirlýs-
ingu í fjölmiðlum. Björgvin hafnar 
málflutningi þeirra staðfastlega. 

Í yfirlýsingu sjóðanna segir að 
Björgvin hafi útilokað kaupin með 
ummælum í fjölmiðlum. Ráðherra 
segir málið í höndum Fjármálaeftir-
litsins og sjóðirnir eigi að beina 
gagnrýni sinni þangað. Hann segir 
vinnubrögð sjóðanna með ólíkind-
um og vísar yfirlýsingum úr þeirri 
átt til föðurhúsanna.  - shá / sjá síðu 6

Sala á Kaupþingi:

Ráðherra deilir 
við lífeyrissjóði
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Sýningin er opin
alla daga frá 10–17

Aðalstræti 16 
101 Reykjavík
www.reykjavik871.is

Lífið á 
landnámsöld

BANDARÍKIN, AP Forsetaframbjóð-
endurnir Barack Obama og John 
McCain ræddu við kjósendur í 
Virginíu og Flórída um helgina. 
Þar reyndi Obama að vinna 
kjósendur Repúblikanaflokksins 
yfir á sitt band á meðan McCain 
varði ríki þar sem staða rep-
úblikana er sterk.

Obama, sem hefur talsvert 
forskot á keppinaut sinn, bað 
fylgjendur sína í Virginíu að 
sofna ekki á verðinum þrátt 
fyrir gott gengi um leið og hann 
sakaði McCain um að ætla að 
draga úr heilbrigðisþjónustu 
aldraðra.

McCain sagði hins vegar að 
kjósendur gætu ekki treyst 
loforðum Obama um að dregið 
verði úr skattheimtu millistétt-
arinnar. „Haldið fast um veskin 
ykkar,“ sagði hann við komu sína 
til Flórída. - ve

Obama og McCain:

Etja kappi í 
íhaldssömum 
ríkjum

EFNAHAGSMÁL Algjör óvissa ríkir 
um greiðslur úr peningamarkaðs-
sjóðum bankanna þrátt fyrir til-
mæli Fjármálaeftirlitsins (FME) 
um að þeir verði leystir upp og allt 
laust fé greitt inn á innlánsreikn-
inga sjóðsfélaga. Rekstrarfélög-
um verðbréfasjóðanna er í sjálfs-
vald sett hvort þau verða við 
tilmælum FME. Innan rekstrarfé-
laga verðbréfasjóða ríkisvæddu 
bankanna þriggja eru hátt í eitt 
hundrað sjóðir sem hver og einn 
eru ólíkir í uppbyggingu, sem 
ákvarðar endurheimtur einstakra 
sjóðsfélaga.  

FME hefur beint þeim tilmæl-
um til rekstrarfélaga verðbréfa-
sjóða að grípa til aðgerða sem 
leiða til þess að peningamarkaðs-
sjóðum félaganna verði slitið. 
Þeim tilmælum er beint til rekstr-
arfélaganna að ekki verði opnað 
fyrir innlausnir í sjóðunum, held-
ur að sjóðsfélagar fái greitt úr 
þeim. Í því felst að allt laust fé 
hvers peningamarkaðssjóðs verði 
greitt inn á innlánsreikninga 
sjóðsfélaga í hlutfalli við eign 
þeirra og jafnræði þeirra verði 
haft að leiðarljósi.

Rekstrarfélög verðbréfasjóða 
ríkisvæddu bankanna þriggja, 
Glitnis, Kaupþings og Landsbank-
ans, fengu tilmæli FME í hendur á 
föstudag. Starfsfólk þeirra vinnur 
nú að því að útfæra hvernig verði 
brugðist við þeirri stöðu sem upp 
er komin. Algjör óvissa ríkir um 
lyktir málsins, samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins.

Heimildarmenn eru á einu máli 
um að FME sé að leggja fram 
aðferðafræði um hvernig 

greiðslum verði háttað til sjóðsfé-
laga. Það sé hins vegar hverju 
rekstrarfélagi í sjálfsvald sett 
hvernig útfærslan verður. Sökum 
þess að innan rekstrarfélaganna 
er fjöldi mismunandi sjóða er það 
útfærsluatriði hvað hver endur-
heimtir af fjárfestingum sínum. 
Eitt er þó talið víst. Enginn sem á 
fé bundið í sjóðunum mun endur-
heimta fjárfestingu sína að fullu. 

Í tilmælum FME er einnig lagt 
til að greitt verði mánaðarlega inn 

á innlánsreikninga sjóðsfélaga í 
samræmi við hlutfallslega eign 
þeirra eftir því sem aðrar eignir 
sjóðsins fást greiddar á næstu 
misserum. Því verði haldið áfram 
uns engar eignir eru eftir í eigna-
safni sjóðanna. Verði farið að þeim 
tilmælum, sem er alls óvíst, virð-
ist ljóst að það breyti litlu um 
stöðu þeirra þúsunda einstaklinga 
sem eiga fé í sjóðunum og líkurn-
ar á að þeir endurheimti eign sína.
 svavar@frettabladid.is

Fullkomin óvissa um 
greiðslur úr sjóðum
Þrátt fyrir tilmæli FME til rekstrarfélaga verðbréfasjóða, um að þeir leysi upp 

peningamarkaðssjóði og greiði sjóðsfélögum, ríkir fullkomin óvissa um lyktir 

málsins. Víst er talið að enginn sjóðsfélagi fái eignir sínar greiddar að fullu.

LÖNG BIÐ Sjóðsfélagar ríkisvæddu bankanna skipta tugum þúsunda. Svo virðist sem 
enginn þeirra fái eign sína greidda að fullu þegar sjóðirnir verða leystir upp.

EFNAHAGSMÁL Erlendar skuldir íslenska ríkisins 
minnkuðu um tæpa tólf milljarða króna, að þávirði, 
þegar Björgólfsfeðgar keyptu ráðandi hlut í Lands-
banka Íslands. Tilkynnt var um söluna á þessum degi 
fyrir sex árum. Nú er óvíst hvort feðgarnir skilji 
eftir sig meiri skuldir á herðum ríkisins erlendis en 
fengust fyrir bankann á sínum tíma.

Landsbankinn hefur verið þjóðnýttur, eignir hans í 
Bretlandi frystar, yfir íslenska ríkinu vofa ábyrgðir 
vegna innstæðna þar sem nema hundruðum 
milljarða króna. Samson, eignarhaldsfélag feðganna, 
er í greiðslustöðvun.

Eignir Landsbankans námu um mitt árið tæpum 
4.000 milljörðum króna. Samkvæmt kynningu á 
hálfsársuppgjöri bankans í ár námu lán til viðskipta-
vina þá 2.571 milljarði af því. Fimmtungur lánasafns-
ins er í Bretlandi, en ekki fást upplýsingar um 
hversu stór hluti annarra eigna var þar í landi. Þessi 
fimmtungur útlánanna nemur um 514 milljörðum 
króna. Óvíst er hvort eignir bankans haldi því virði 
sem var um mitt árið. 

Innlán í Landsbankanum námu 1.600 milljörðum 
króna um mitt árið. Langstærstur hluti þess var 
vegna Icesave í Bretlandi. Ábyrgð ríkisins vegna 

þess er 450 milljarðar króna, segja stjórnvöld. 
Vonandi dugi eignirnar til, en ekki standi til að selja 
þær á brunaútsölu.

Geir H. Haarde, þá fjármálaráðherra, og Valgerð-
ur Sverrisdóttir, þá viðskiptaráðherra, skrifuðu á 
árinu 2002 undir samning við Björgólfsfeðga um 
söluna á bankanum. Upphaflega stóð til að þeir 
greiddu 12,3 milljarða króna, en þeir fengu 700 
milljóna króna afslátt, þar sem lánasafn bankans á 
þeim tíma þótti ekki með öllu nógu traust.  - ikh

Sex ár liðin í dag frá því að tilkynnt var að Björgólfsfeðgar keyptu Landsbankann:

Óvíst hvort ríkið fer út á sléttu

SAMSON-HÓPURINN MEÐAN ALLT LÉK Í LYNDI Björgólfur Guð-
mundsson, Magnús Þorsteinsson og Björgólfur Thor Björgólfs-
son.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÖK

EFNAHAGSMÁL Líklegt þykir að 
ríkisstjórnin óski eftir láni hjá 
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum í dag. 
Á fréttavef Wall Street Journal er 
haft eftir háttsettum íslenskum 
embættismanni að beiðni um lán 
komi næstu daga en að honum 
þyki líklegt að beiðnin komi nú um 
helgina.

Skýrsla um stöðu efnahagsmála 
á Íslandi er í undirbúningi en að 
henni vinna sérfræðingar Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins. Hafa þeir notið 
aðstoðar innlendra sérfræðinga 
frá Seðlabanka Íslands og fjár-
málaráðuneytinu auk fulltrúa frá 
Fjármálaeftirliti og skilanefndum 
bankanna. Skýrslunnar er beðið 

með óþreyju þar sem hún er sögð 
grundvöllur aðgerðaáætlunar 
íslenskra stjórnvalda vegna fjár-
málakreppunnar og lykilþáttur í 

samningum þeirra við sjóðinn. 
Geir H. Haarde forsætisráðherra 
sagði á föstudag of snemmt að 
segja til um hvort og þá hvenær 
stjórnvöld leituðu til sjóðsins um 
lán. Hann minnti á orð sín frá deg-
inum áður þar sem hann sagðist 
vænta niðurstöðu innan viku, fyrir 
fimmtudaginn næstkomandi.

Í frétt Wall Street Journal er 
einnig sagt frá að vegna efnahags-
þrenginganna hafi Úkraína og 
Ungverjaland hafið viðræður við 
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn um 
hugsanlega fjárhagsaðstoð. Ung-
verjar muni þó leita allra annarra 
leiða áður en þeir biðji sjóðinn um 
aðstoð.  - ovd

Ríkisstjórnin leitar til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins vegna fjármálakreppunnar:

Óska líklega eftir láni í dag

FORSÆTISRÁÐHERRA Geir H. Haarde 
forsætisráðherra á blaðamannafundi um 
stöðu efnahagsmála í síðustu viku. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Lögreglan á Hvolsvelli stöðvaði í gær 
ökumann á 160 kílómetra hraða 
rétt austan við Hellu. Maðurinn var 
allsgáður og vildi enga skýringu gefa á 
hátterni sínu. 

HELLA

Tekinn á 160 km hraða

MÓTMÆLI Fjöldi fólks kom saman 
á Austurvelli í gær til að krefjast 
þess að Davíð Oddssyni seðla-
bankastjóra verði vikið frá 
störfum.  Hópur sem kallar sig 
Nýir tímar – vertu þátttakandi 
stóð fyrir mótmælunum og segir í 
tilkynningu frá hópnum að þjóðin 
þurfi að senda stjórnmálamönn-
um skýr skilaboð um að henni 
standi ekki á sama. 

„Davíð Oddsson ber mesta 
pólitíska ábyrgð á því að bankarn-
ir voru einkavinavæddir á sínum 
tíma og hleypt í útrás með 
veikburða eftirlitskerfi. Síðan 
stillti hann sér upp til að fylgjast 
með þeim sem seðlabankastjóri 
án faglegrar þekkingar. Með röð 
mistaka í hagstjórn Seðlabankans 
undir forystu Davíðs og ótrúlegan 
einleik hans síðustu vikur er 
þjóðin gjaldþrota, rúin trausti og 
virðingu í alþjóðasamfélaginu,“ 
segir í tilkynningunni.   - ovd

Mótmælt á Austurvelli:

Krefjast þess 
að Davíð víki

FRÁ AUSTURVELLI Mótmælendur krefj-
ast þess að Davíð Oddsson hætti sem 
bankastjóri.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÞÝSKALAND, AP Frank-Walter 
Steinmeier, utanríkisráðherra 
Þýskalands, var í gær valinn 
kanslaraefni þýska Jafnaðar-

mannaflokksins 
(SPD). 

Steinmeier 
fékk ríflega 95 
prósent aktvæða 
á þingi flokksins 
í Berlín. Hann 
mun líklega 
keppa við 
Angelu Merkel, 
núverandi 
kanslara og 

leiðtoga Kristilegra demókrata, 
um kanslaraembættið í sambands-
þingskosningunum sem haldnar 
verða í september á næsta ári.  - th

Stjórnmál í Þýskalandi:

Steinmeier 
kanslaraefni

VIÐSKIPTI  Róbert Wessmann 
kannar hvort hann geti rift 
kaupum á hlutabréfum í Glitni 
fyrir tæpa sex milljarða króna. 
Hann tapaði fjárfestingu sinni að 
fullu þegar Glitnir var tekinn yfir 
af ríkinu. Þetta kom fram í fréttum 
Stöðvar 2 í gærkvöldi.

Róbert keypti hlut í Glitni aðeins 
nokkrum dögum áður en ríkið tók 
bankann yfir. Róbert kannar nú 
hvort hann geti höfðað mál til 
riftunar kaupunum en óljóst er 
gegn hverjum slíkt riftunarmál 
myndi beinast. Að öllum líkindum 
yrði það gegn Glitni en bréfin sem 
Róbert keypti voru í eigu bankans 
en ekki ríkisins eins og nú.   - shá

Róbert Wessmann:

Kannar riftun á 
kaupum í Glitni

FRANK-WALTER 
STEINMEIER

Páll, er minnihlutastjórn í 
Framsóknarflokknum?

„Minna má nú sjá.“

Páll Magnússon, fyrrum varaþingmaður 
Framsóknarflokksins, sagði í Fréttablað-
inu í gær að þeir forystumenn flokksins 
sem tala gegn þjóðaratkvæðagreiðslu um 
Evrópusambandsaðild tilheyri miklum 
minnihluta innan flokksins.

SPURNING DAGSINS
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EFNAHAGSMÁL „Þetta eru háar upp-
hæðir og því áfall fyrir ríkissjóð,“ 
segir Katrín Ólafsdóttir, lektor í 
hagfræði við Háskólann í Reykja-
vík. Katrín bendir á að erfitt sé að 
mæta þessum tekjumissi með 
samdrætti í ríkisútgjöldum eins 
og nú árar, enda þýddi það að störf 
væru í hættu. „Líklega þyrfti þá 
að taka lán erlendis til að mæta 
þessum samdrætti, en við höfum 
nú ekki gott lánshæfi á alþjóðleg-
um mörkuðum eins og stendur.“

Vöxtur fjármálakerfisins und-
anfarin ár hefur skilað miklu í 
skattekjum til ríkisins, en fjár-
málaþjónusta og tengd starfsemi 
var orðin sú atvinnugrein sem 
skilaði langmestu af tekjuskatti í 
ríkissjóð. Árið 2006 borgaði fjár-
málaþjónustan 18,2 milljarða í 
tekjuskatt. Hrun og þjóðnýting 
bankanna þriggja mun því hafa 
mikil áhrif á fjármál ríkisins. 

Erfitt er að áætla með vissu 
hversu miklum skatttekjum ríkið 
mun verða af, en Katrín áætlaði 
fyrir nokkrum árum að heildar-
skatttekjur hins opinbera af starf-
semi fjármálafyrirtækja hafi 
legið á bilinu 30 til 35 milljarðar 
króna vegna ársins 2005, eða ríf-
lega 8 prósent af öllum skatt-
tekjum ríkis og sveitarfélaga. 

Skatttekjur af starfsemi fjár-
málafyrirtækja felast í tekju-
skatti á starfsemi þeirra, auk 
tekjuskatts á starfsmenn þeirra 
og útsvars og tryggingagjalds. Til 
viðbótar má telja fjármagnstekju-
skatt sem greiddur var af eigend-
um bankanna af hlutabréfum 
þeirra og af vaxtatekjum af 
skuldabréfum þeirra, en áætla má 

að þriðjungur fjármagnstekju-
skatts hafi verið greiddur af eig-
endum hluta- og skuldabréfa 
bankanna. 

Samkvæmt áætlun Markaðar-
ins námu heildarskatttekjur ríkis-
ins af starfsemi viðskiptabank-
anna þriggja árið 2005 því 24 
milljörðum króna, um 30 milljörð-
um 2006 og 37 milljörðum árið 
2007. Sjá má á myndinni hér til 
hliðar hvernig tekjurnar skiptast 
á ólíka liði. Af þessu sést að skatt-
tekjur af starfsemi viðskipta-
bankanna árið 2007 námu 8 pró-
sentum af heildartekjum ríkisins 
í ár, en þær eru áætlaðar 461 millj-
arður. Þórólfur Matthíasson, 
prófessor í hagfræði við Háskóla 
Íslands, segir forsendur áætlun-
arinnar réttar og niðurstöður 
hennar líklega frekar varkárar.

„Bankarnir munu varla greiða 
neina tekjuskatta í ár og það verð-
ur enginn fjármagnstekjuskattur 
greiddur af eigendum hlutabréfa 
í þeim,“ segir Þórólfur, og bætir 
við að hluthafar geti notað tap af 
hlutabréfum bankanna til frá-
dráttar á öðrum hagnaði, „þannig 
að ríkið mun hafa harla lítið upp 
úr fjármagnstekjuskatti í ár.“

Þórólfur segir að langt sé í að 
ríkið muni hafa tekjur af fjár-
málastarfsemi. „Ég get ekki séð 
að við getum rekið alþjóðlega 
banka í fyrirsjáanlegri framtíð, 
og það er mjög langt í að ríkið 
muni hafa tekjur af þessum nýju 
ríkisbönkum, og þær tekjur munu 
líklega ekki hrökkva fyrir kostn-
aðinum af málaferlum á hendur 
Bretum vegna Icesave og Kaup-
þings þar í landi.“  - msh

Langt í að ríkið hafi tekjur af 
viðskiptabönkunum þremur 
Ætla má að tekjutap ríkisins vegna hruns og þjóðnýtingar viðskiptabankanna verði um 25 milljarðar. 

Óbein áhrif enn meiri. Alvarlegur tekjumissir, segir lektor í hagfræði. Jafngildir tvöföldum útgjöldum til 

Háskóla Íslands. Brotthvarf bankanna jafnast á við að helmingur sjávarútvegs og fiskvinnslu hefði lagst af.

SJÁVARÚTVEGUR Aflaverðmæti 
íslenskra skipa nam 54 milljörð-
um króna á fyrstu sjö mánuðum 
ársins 2008 samanborið við 52,2 
milljarða á sama tímabili árið 
2007. Þetta kemur fram á vef 
Hagstofunnar. Aflaverðmæti 
hefur aukist um 1,8 milljarða eða 
3,4 prósent á milli ára. Aflaverð-
mæti í júlí nam 8,7 milljörðum 
miðað við 5,7 milljarða í júlí 2007. 

Aflaverðmæti botnfisks janúar 
til júlí 2008 nam 39,2 milljörðum 
og jókst um 2,4 prósent miðað við 
sama tímabili árið 2007. Verð-
mæti þorskafla var 19,4 milljarð-
ar og dróst saman um 1,8 prósent 
frá fyrra ári.   - shá

Aflaverðmæti íslenskra skipa:

Nokkur aukn-
ing frá fyrra ári

GRANDASKIP Íslensk skip skiluðu meiri 
verðmætum að landi fyrstu átta mánuð-
ina í ár en í fyrra. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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STORMUR Í KVÖLD  
Djúp og kröpp lægð 
stefnir upp að suð-
austanverðu landinu 
í dag. Meginhluti 
landsins sleppur við 
þessa lægð en við 
suðausturhornið má 
búast við stormi með 
snörpum vindhviðum 
nú síðdegis og í kvöld. 
Úrkoman mjakast inn 
á SA- og A-vert landið 
síðdegis og má búast 
við rigningu eða slyddu 
syðst en snjókomu á 
Austurlandi. 

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

ÁÆTLUN UM SKATTTEKJUR RÍKISINS 
AF VIÐSKIPTABÖNKUNUM

Fjármagnstekjuskatt-
ur vegna bankanna

Tekjuskattur bank-
anna

Tekjuskattur og 
útsvar starfsmanna

Tryggingagjald

2005 2006 2007 2008

Hlutfall af heildartekjum ríkissjóðs

5,7% 6,9% 7,58% 2,5%

36,8
milljarðar

29,2
milljarðar

23,9
milljarðar

11,6
milljarðar

25,2
milljarðar

Kostnaður samkvæmt fjárlögum 2009 milljónir
Atvinnuleysistryggingasjóður 8.513
Háskóli Íslands 13.104
Háskólinn í Reykjavík 2.303
Sinfóníuhljómsveit Íslands 732
Landsbókasafn Íslands 816
Samtals 25.468

HVERSU LANGT HRÖKKVA 25 MILLJARÐAR?

KÍNA, AP Wen Jiabao, forsætisráð-
herra Kína, segir kínversk 
stjórnvöld að hluta til bera 
ábyrgð á því að þúsundir kín-
verskra barna sýktust af mela-
mín-mengaðri mjólk. 

Jiabao segir að ríkisstjórnin sé 
harmi slegin vegna melamín-
mengunarinnar sem hefur dregið 
fjögur börn til dauða.  „Þótt 
vandamál hafi komið upp í 
framleiðslufyrirtækjunum þá ber 
ríkisstjórnin einnig ábyrgð,“ 
segir hann og viðurkennir að 
eftirliti hafi verið ábótavant. - ve

Menguð mjólk í Kína:

Stjórnvöld við-
urkenna mistök

ÍRAN, AP Íranar hafa samþykkt 
tilskipun sem bannar aftökur 
ungra afbrotamanna sem hafa 
verið fundnir sekir um fíkniefna-
brot. Þeir sem dæmdir eru fyrir 
morð geta enn átt yfir höfði sér 
dauðarefsingu. 

Hossein Zobhi, talsmaður 
ríkissaksóknara, segir að dómur-
um sé enn ætlað að dæma 
unglinga, sem hafa verið fundnir 
sekir um morð, til dauða ef 
fjölskylda fórnarlambsins taki 
ekki við skaðabótum.

Tilskipunin tekur ekki til 120 
unglinga sem þegar bíða dauða-
refsingar en hvergi eru fleiri ungl-
ingar teknir af lífi en í Íran.  - ve

Írönsk yfirvöld milda dóma:

Dregið úr 
dauðarefsingum

EFNAHAGSMÁL Halldór J. Kristjáns-
son, fráfarandi bankastjóri Lands-
bankans sagði í viðtali við Markað-
inn á Stöð 2 í gær að hafin hafi verið 
flýtimeðferð á því að aðgreina 
Icesave-reikninga í Bretlandi frá 
aðalbankanum.

Bresk stjórnvöld hafi komið 
þeim skilaboðum áleiðis um síðustu 
mánaðamót að Landsbankinn ætti 
að fá skyndimeðferð til að stofna 
dótturfélag um breska innláns-
reikninga í Bretlandi.

Þessari vinnu hafi hins vegar 
ekki verið lokið þegar íslensku 
bankarnir féllu.

Jón Þór Sturluson, aðstoðarmað-
ur viðskiptaráðherra staðfesti þetta 

síðar í Markaðnum. Hann staðfesti 
einnig að Björgvin G. Sigurðsson 
viðskiptaráðherra hafi fyrir nokkr-
um vikum átt fund með Alistair 

Darling, fjármálaráðherra Bret-
lands, um Icesave-reikningana.

Halldór sagði að annan júlí síð-
astliðinn hafi breska fjármálaeftir-
litið óskað eftir aðgreiningu Icesave 
í dótturfélag.

Þá hafi fjármálaeftirlit á Íslandi 
og í Bretlandi fylgst náið með þróun 
innlána Landsbankans  í Icesave- 
reikningunum síðustu mánuði. Í 
sumar hafi átt sér stað reglubundin 
ítarleg úttekt á starfsemi Lands-
bankans í Bretlandi. Engar meiri 
háttar athugasemdir hafi verið 
gerðar við starfsemina. Eina ábend-
ingin sem þá hafi borist hafi verið 
sú að passa þyrfti upp á lausafjár-
stýringu samstæðunnar.  - ovd

Landsbankinn fékk flýtimeðferð á aðgreiningu Icesave frá starfsemi á Íslandi:

Aðgreining Icesave féll á tíma

FRÁ LANDSBANKANUM Halldór J. 
Kristjánsson, fráfarandi bankastjóri 
Landsbanka Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GENGIÐ 17.10.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 201,1017
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

112,42  112,96

 194,45 195,39

 150,58   151,42

 20,202 20,32

16,878 16,978

 14,939   15,027

 1,1134 1,12

 170,77 171,79
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TILBOÐIN GILDA 16. - 19. OKTÓBER

 32%
afsláttur

 50%
afsláttur

ÓTRÚLEGT
VERÐ!

VILLIKRYDDAÐ LAMBALÆRI

1.484 kr/kg
2.183 kr/kg

NAUTALUNDIR, FROSNAR

2.145 kr/kg
4.290 kr/kg

SVÍNALUNDIR, FROSNAR

999 kr/kg

TOPPUR M/SÍTRÓNU OG
ÁVAXTATOPPUR M/APPELSÍNU

99 kr/stk.

SVARTUR PIPAR OG SALT 
M/KVÖRN

299 kr/stk.
399 kr/stk.

 25%
afsláttur

CHICAGO TOWN XL PIZZA 
M/SKINKU OG SPECIALE

2 fyrir 1.000 kr
1.398 kr/2stk.

Verið velkomin í Nettó
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík
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SAMFÉLAGSMÁL UNIFEM á Íslandi 
safnaði í gær hátt í 1.500 undir-
skriftum í Kringlunni fyrir átakið 
Segjum NEI við ofbeldi gegn 
konum. Átakið hófst hinn 14. ágúst 
og hafa 7.500 undirskriftir safnast.

„Markmiðið er að ná um 20.000 
undirskriftum fyrir 6. nóvember,“ 
sagði Regína Bjarnadóttir, 
stjórnarformaður UNIFEM. Hinn 
6. nóvember verða undirskriftirn-
ar sendar til höfuðstöðva UNIFEM 
í New York. Heimsátaki, sem 
ætlað er að hvetja ríkisstjórnir 
heims til að beita sér fyrir því að 
binda endi á ofbeldi gegn konum, 
lýkur 25. nóvember. Hægt er að 
skrifa undir á unifem.is. - ve

Undirskriftasöfnun UNIFEM:

Nei við ofbeldi 
gegn konum

VIÐSKIPTI Forsvarsmenn fimm líf-
eyrissjóða, sem hugðust kaupa 
eignir og rekstur Kaupþings, gagn-
rýna Björgvin G. Sigurðsson við-
skiptaráðherra hart og segja í yfir-
lýsingu að hann hafi útilokað 
aðkomu þeirra að bankanum með 
yfirlýsingu í fjölmiðlum. Það hafi 
hann gert áður en tilboð þeirra var 
lagt fram til Fjármálaeftirlitsins 
(FME). Björgvin hafnar málflutn-
ingi þeirra staðfastlega og segir 
ákvörðunina alfarið hafa verið í 
höndum FME. Hann gagnrýnir mál-
flutning forsvarsmanna lífeyris-
sjóðanna; rangt sé eftir honum haft 
í yfirlýsingu, sem sé með ólíkind-
um. 

Í yfirlýsingunni, sem Þorgeir 
Eyjólfsson, forstjóri Lífeyrissjóðs 
verzlunarmanna, er skrifaður 
fyrir, segir að sjóðirnir hafi ekki 
gert tilboð í Kaupþing. Björgvin 
hafi engu að síður greint frá því í 
fjölmiðlum að slíku tilboði hafi 
verið hafnað. Þar segir einnig að 
ekki hafi orðið af fundi allra lífeyr-
issjóða landsins vegna kaupa á 
bankanum „... þar sem aðkomu líf-
eyrissjóðanna að Kaupþingi var 
hafnað af viðskiptaráðherra stuttu 
fyrir fundinn.“ Er þar vísað til 
þeirra ummæla Björgvins við fjöl-
miðla eftir ríkisstjórnarfund á 
fimmtudag að tilboð lífeyrissjóð-
anna hefði væntanlega ekki verið 
nægilega gott og á þeim forsend-
um hafi því verið hafnað.

Björgvin segir að stjórn FME 
hafi ekki viljað taka ákvörðun um 
sölu Kaupþings og ríkisvaldið hafi 
ekkert yfir því að segja. „FME er 
sjálfstætt stjórnvald með umboð 
sitt frá Alþingi. Þeir telja sölu bank-
ans vera stóra pólitíska ákvörðun 
og beina því til ríkisvaldsins að 
taka við boltanum og við það situr. 
Vilji okkar stóð til þess að þetta 
yrði skoðað til þrautar en ákvörðun 
FME liggur fyrir.“ Björgvin segir 

ljóst að í framtíðinni geti lífeyris-
sjóðirnir og ríkisvaldið rætt um 
kaup á bankanum. Hins vegar muni 
líða töluverður tími áður en slíkt 
verði mögulegt; fjölmörg önnur 

verkefni kalli á athygli stjórnvalda 
fram til þess tíma. Spurður um yfir-
lýsingu lífeyrissjóðanna segir 
Björgvin það koma sér á óvart 
hvernig þeir leggi mál sitt upp. 

„Þetta er ákvörðun FME og þeir 
ættu að beina orðum sínum þangað 
en ekki til mín. Ég hef lýst því yfir 
að mér hafi þótt sjálfsagt að skoða 
þetta og það hefði verið ákjósan-
legt ef einn bankanna hefði verið í 
einkaeigu. Hvað varðar textann í 
yfirlýsingunni þá er rangt eftir mér 
haft, sem er með hreinum ólíkind-
um. Það er undarlegt að menn kjósi 
að viðhafa slík vinnubrögð.“

 svavar@frettabladid.is

Ráðherra gagnrýnir 
lífeyrissjóði harðlega
Forsvarsmenn fimm lífeyrissjóða segja viðskiptaráðherra hafa útilokað kaup 

þeirra á Kaupþingi áður en tilboð var lagt fram. Ráðherra hafnar því alfarið og 

segir málið í höndum FME. Hann furðar sig á málflutningi lífeyrissjóðanna.

HÖFUÐSTÖÐVAR Lífeyrissjóður verzlunarmanna, Gildi lífeyrissjóður, lífeyrissjóður 
starfsmanna ríkisins, Sameinaði lífeyrissjóðurinn og Stafir hugðust kaupa bankann.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BJÖRGVIN G. 
SIGURÐSSON

ÞORGEIR 
EYJÓLFSSON

11. okt.: Fulltrúar lífeyrissjóðanna eiga fund með 
forstjóra FME þar sem honum var greint frá fyrirætlun 
lífeyrissjóðanna um hugsanleg kaup á rekstri Kaupþings.

12. okt.: Fundur lífeyrissjóðannna með forsætisráðherra, 
viðskiptaráðherra, iðnaðarráðherra og menntamálaráð-
herra þar sem aðkoma lífeyrissjóðanna að Kaupþingi var 
rædd. Viðbrögð ráðherranna voru afar jákvæð svo ekki 
sé kveðið fastar að orði. 

14. okt. (hádegi): FME var sent bréflega erindi fimm 
lífeyrissjóða þar sem óskað var viðræðna um kaup á 
rekstri Kaupþings enda gáfu fyrri fundir til undirbúnings 
erindi sjóðanna ástæðu til bjartsýni um að málaleitan 
lífeyrissjóðanna yrði vel tekið.

15. okt.: Fulltrúar fjárfestahópsins áttu fund með stjórn 
og forstjóra eftirlitsins þar sem gerð var grein fyrir 
ástæðu þess að óskað var eftir viðræðum og jafnframt 
gerðum við stuttlega grein fyrir  viðskiptaáætlun fjár-
festahópsins. Skýrt kom fram í fundarlok að ekki bæri að 
líta á fundinn sem svar við erindi sjóðanna um viðræður. 

Af viðbrögðum FME mátti þó ráða að vonlítið var að 
erindi sjóðanna yrði tekið með jákvæðum hætti.  

16. okt. (síðdegis): Lífeyrissjóðunum berst bréf FME þar 
sem þakkað er fyrir erindi þeirra og þeim greint frá því 
að FME væri að meta heildstætt beiðni sjóðanna og þau 
gögn sem lögð voru fram á fundi aðila deginum áður. 
FME óskaði eftir að heildstætt áhættumat yrði lagt fram 
fyrir alla þá fimm lífeyrissjóði sem stóðu að erindinu auk 
þess sem skoða þyrfti eignarhald lífeyrissjóðanna með 
tilliti til tiltekinna hlutfalla í lífeyrissjóðalögunum. Sjóðun-
um var gefinn frestur til kl. 12 á hádegi næsta dags, þ.e. 
föstudags, til að bregðast við erindi FME.

17. okt.: Forstjóri FME kvittaði fyrir móttöku svars líf-
eyrissjóðanna klukkan 11.50. Skömmu áður en forstjóri 
móttók svar lífeyrissjóðanna með upplýsingum um 
heildstætt áhættumat og öðrum upplýsingum svaraði 
viðskiptaráðherra spurningum fréttamanna um málið 
með þeim hætti „að tilboði lífeyrissjóðanna hefði verið 
hafnað.” 

ATBURÐARÁSIN Í BRÉFI LÍFEYRISSJÓÐANNA

EVRÓPUMÁL „Menn hafa fullt frelsi 
til að mynda með sér hópa og 
vinna að sínum hugsjónum í Fram-
sóknarflokknum,“ segir Guðni 
Ágústsson, formaður Framsókn-
arflokksins, um skoðanakönnun 
sem félagar í grasrót flokksins 
létu gera um Evrópumál.

Honum komi tilvist þessarar 
hreyfingar innan flokksins á óvart 
og að hún hafi ekki leitað til hans 
með það sem hún var að gera. „Ég 
hefði haft gaman af því að þetta 
fólk hefði komið til mín, bæði í 
upphafi og svo til að kynna mér 
niðurstöðurnar. Það hefði verið 
eðlilegt.“

Fyrir um mánuði hafi Evrópu-

umræður verið 
eðlilegar en í 
dag sé verkefni 
ríkisstjórnar-
innar allt annað. 
„Það er að 
standa eins og 
einn maður við 
að bjarga 
íslenskri þjóð 
og vinna úr 
þeim skuldaskilum og því áfalli 
sem þjóðarbúið hefur orðið fyrir,“ 
segir Guðni.

Í Fréttablaðinu í gær sagði Páll 
Magnússon, fyrrverandi vara-
þingmaður Framsóknarflokksins, 
að þeir forystumenn sem tala gegn 

atkvæðagreiðslu um aðildarvið-
ræður tilheyri miklum minnihluta 
innan flokksins en könnunin sýndi 
að tæp 18 prósent framsóknar-
manna væru andvígir þjóðarat-
kvæðagreiðslunni. Spurður hvort 
hann tilheyri slíkum minnihluta 
segir Guðni að hann vilji ekki láta 
setja sig á neinn bás. „Ég er for-
maður í flokki og geri mér grein 
fyrir að í honum, eins og öllum 
öðrum, eru skiptar skoðanir um 
málið.“

„Þetta er ekki spurning um já 
eða nei heldur spurning um það 
sem í þjóðaratkvæðagreiðslu 
verður sett upp sem skilyrði fyrir 
samningum.“  - ovd

Formaður Framsóknarflokksins undrast vinnubrögð félaga í grasrót flokksins:

Eðlilegra að leita til hans fyrst

GUÐNI ÁGÚSTSSON

Ert þú sátt(ur) við að Ísland 
náði ekki kjöri til öryggisráðs 
Sameinuðu þjóðanna?
JÁ 79,9
NEI 20,1

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Átt þú fé í peningamarkaðssjóð-
um bankanna?

Segðu þína skoðun á visir.is

KJÖRKASSINN
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B
retum er oft legið á hálsi fyrir að telja að Bretland sé 
eitthvað sem það er ekki. Heimsveldið er hrunið, en þjóð-
arsálin hefur ekki uppgötvað það enn og því hagi Bretar 
sér enn eins og herraþjóð sem getur gert það sem hún 
vill, þrátt fyrir að í samfélagi þjóðanna séu þegnarnir 

engir. 
Eftir að hafa hlustað á alþingismenn í pontu undanfarna daga, og 

áköll sveitarstjórnarmanna, má draga þá ályktun að Sjálfstæðis-
flokkurinn sé í svipuðu hlutverki og Bretarnir. Telji sig vera „herra-
flokkinn“ í samfélagi stjórnmála á Íslandi, þrátt fyrir að fylgi hans 
dragist saman og samstarfsflokkurinn í ríkisstjórn eigi að vera 
þeirra jafnoki. Þannig mætti ætla að það sé Sjálfstæðisflokksins 
að ákveða hvar megi víkja af dyggum vegi stjórnarsáttmálans og 
hvar ekki. 

Fyrstu viðbrögð ýmissa þingmanna eru ákall á fleiri álver og þar 
með fleiri virkjanir. Nú er þess freistað að ríkjandi viðhorf verði 
að þetta sé ekki tíminn til að ræða umhverfismál, jafnréttismál eða 
önnur „gæluverkefni“ sem séu verkefni ríkari þjóða. Þessi fyrstu 
viðbrögð vísa til skammtímahagsmuna Íslendinga þar sem farið er 
fram á að umhverfisráðherra breyti fyrri ákvörðunum sínum og 
horfið verði frá samþykkt stefnuyfirlýsingarinnar að „ríkisstjórnin 
einsetur sér að Ísland verði í fararbroddi þjóða heims í umhverfis-
málum“. Umhverfismálin eiga ekki lengur erindi hér.

Hins vegar hefur því lengi verið haldið fram, aðallega af þing-
mönnum Sjálfstæðisflokks, að um það hafi náðst sátt í stjórnar-
sáttmálanum að Evrópusambandið sé ekki á dagskrá þetta kjör-
tímabilið. Í þeirri trú að sagt sé satt hafa ráðherrar og leiðtogar 
flokkanna verið spurðir hvort þeir séu tilbúnir að víkja frá þessu 
atriði stjórnarsáttmálans. En auðvitað er ekki hægt að víkja frá 
því sem ekki er til staðar. Rétt er að birta það sem samþykkt var í 
stjórnarsáttmálanum, orðrétt: 

„Opinská umræða um Evrópumál. Ríki Evrópusambands-
ins eru mikilvægasta markaðssvæði Íslands. Samningurinn um 
Evrópska efnahagssvæðið (EES) hefur reynst þjóðinni vel og hann 
er ein af grunnstoðum öflugs efnahagslífs þjóðarinnar. Skýrsla 
Evrópunefndar verði grundvöllur nánari athugunar á því hvernig 
hagsmunum Íslendinga verði í framtíðinni best borgið gagnvart 
Evrópusambandinu. Komið verði á fót föstum samráðsvettvangi 
stjórnmálaflokka á Alþingi sem fylgist með þróun mála í Evrópu og 
leggi mat á breytingar út frá hagsmunum Íslendinga. Nefndin hafi 
samráð við innlenda sérfræðinga og hagsmunaaðila eftir þörfum.“ 

Það er ekki hægt að halda því fram að hagsmunir Íslendinga hafi 
ekki gjörbreyst á undanförnum vikum. Því þarf í raun ekki að fara 
fram á það að stjórnarsáttmálanum verði breytt til að hugsanleg 
aðild að Evrópusambandinu, og evrunni, komist á dagskrá ríkis-
stjórnarinnar. Þessar róttæku breytingar eru nægjanleg ástæða í 
sjálfu sér til að málið komist á dagskrá. 

Í þessu nýja Íslandi, sem talað er um í dag, þarf að bregðast við 
ástandinu með yfirvegun og umræðu. Fyrstu viðbrögð eru ekki 
endilega þau bestu. 

Hverju má breyta í stjórnarsáttmálanum?

Að mega það sem 
aðrir mega ekki

SVANBORG SIGMARSDÓTTIR SKRIFAR

Fjármálageirinn hefur vaxið 
mikið á Íslandi á undanförn-

um árum. Nú er almenn skoðun 
að hann hafi vaxið okkur yfir 
höfuð og því hafi hrun hans verið 
óhjákvæmilegt. Hvort svo sé 
raunin eða ekki læt ég sagnfræð-
ingum framtíðarinnar eftir að 
svara. Hins vegar skal haft í huga 
að stöndugur fjármálageiri var og 
er jákvæður fyrir hvert þjóðfé-
lag. Ísland er lítið land með opið 
hagkerfi þar sem flæði vöru og 
þjónustu er frjálst. Íslensk 
atvinnufyrirtæki í greinum þar 
sem stærðarhagkvæmni nýtur 
við standa því höllum fæti ef þau 
geta einungis reitt sig á lítinn 
heimamarkað. 

Bættar leikreglur 
Fjármálaþjónusta hefur á 
undanförnum árum orðið æ 
flóknari og að því er virðist allt of 
flókin, þar sem margir þátttak-
endur skildu ekki þá áhættu sem 
fólgin var í fjármálaafurðum sem 
þeir keyptu. Nútímafjármálafyr-
irtæki þurfa að eyða miklum 
fjármunum í upplýsingatækni, 
áhættustýringu og ýmis önnur 
kerfi til að uppfylla alþjóðlega 
staðla og reglur. Auk þess eru 
ýmsar fjármálaafurðir þess eðlis 
að það er dýrt að búa þær til en 
lítill viðbótarkostnaður að selja 
hverjum nýjum viðskiptamanni. 
Af þessu leiðir að því stærri 
markaði sem fjármálafyrirtæki 
starfa á, þeim mun hagkvæmari 
getur rekstur þeirra orðið með 
því að dreifa föstum kostnaði af 
starfseminni á fleiri viðskipti.

Ég held að það sé nauðsynlegt 
að muna að þessi staðreynd knúði 
íslenska banka til að sækja inn á 
nýja markaði og sú sókn var bæði 
eðlileg og heilbrigð, þótt menn 
geti síðan deilt um einstaka þætti 
útrásarinnar eða hvort eðlileg 
sókn margra fyrirtækja hafi leitt 
til þess að heildarniðurstaðan hafi 
verið skynsamleg. Í því ljósi er 
líka rétt að huga að, í því uppgjöri 
sem fram undan er, hvort 
leikreglurnar hafi verið skynsam-
legar og þá hvernig megi bæta 
þær í framtíðinni. 

Stjórnvöld jafnt hér á Íslandi 

sem annars staðar í Evrópu hafa 
þegar boðað uppstokkun á 
regluumgjörð fjármálalífsins. 
Það skiptir miklu að þær breyt-
ingar sem gerðar eru séu 
hugsaðar til framtíðar. Þar eiga 
leiðarljósin að vera að annars 
vegar tryggja virka samkeppni á 
fjármálamarkaði bæði milli 
fyrirtækja og rekstrarforma. 
Hins vegar þarf að varðveita 
sveigjanleika fjármálakerfisins á 
sama tíma og öryggi og sam-
keppni eru efld. Í þeim efnum 
skal haft í huga að bankakrísur 
geta líka komið upp vegna þess að 
undirliggjandi kerfi er of 
ósveigjanlegt.

Glötum ekki þekkingunni
Því má aldrei gleyma að horn-
steinn framfara í hagkerfi hvers 
ríkis er að hafa öflugt og sveigjan-
legt bankakerfi sem getur stutt 
við atvinnufyrirtækin í landinu. 
Fjármálaþjónusta hefur verið 
eftirsóknarverð atvinnugrein um 
allan heim, enda sérfræðiþjónusta 
sem byggir á góðri menntun og 
þekkingu. Hér á Íslandi hefur á 
síðustu áratugum verið byggð upp 
mikil þekking og reynsla hjá 
starfsfólki fjármálafyrirtækjanna. 

Fjármálakerfið á Íslandi og 
starfsfólkið sem þar vinnur hefur 
orðið fyrir þungu höggi síðustu 
daga. Flestir starfsmenn hafa 
þannig orðið fyrir miklu fjár-
hagslegu áfalli, auk þess sem 
fjöldi þeirra stendur frammi 
fyrir því að missa vinnuna. 
Stærstu fjármálafyrirtæki 
landsins munu eiga á brattann að 
sækja næstu misseri að endur-
vinna traust gagnvart umheimin-
um. Jafnframt liggur fyrir að 
lítið mun fara fyrir erlendri 
starfsemi íslenskra fjármálafyr-
irtækja í nánustu framtíð.

Í þeirri uppstokkun sem nú á 
sér stað er mikilvægt að mínu 
mati að hyggja að tvennu; Í 
fyrsta lagi að öll sú verðmæta 
þekking sem orðið hefur til í 
fjármálafyrirtækjum glutrist 
ekki niður. Það getur gerst með 
tvennum hætti. Annars vegar að 
fólk flytjist úr landi og hins 
vegar að fólk sem býr yfir 
verðmætri kunnáttu finni ekki 
starf við sitt hæfi og þurfi að 
hverfa af vinnumarkaði eða til 
annarra starfa þar sem þekking 
þess nýtist ekki eins vel í þágu 
íslensks samfélags. 

Hitt atriðið sem hyggja þarf að 
er að hér verði áfram öflug 
fjármálafyrirtæki sem geta sinnt 
íslenskum heimilum og fyrir-
tækjum, sem mörg hver starfa á 
alþjóðlegum vettvangi. Hættan 
er sú að ef hér verður kotbúskap-
ur í fjármálaþjónustu, að allri 
verðmætustu þjónustunni verði 
sinnt af erlendum fjármálafyrir-
tækjum sem njóta meira kostnað-
arhagræðis en þau íslensku. 

Það er mikilvægt fyrir íslenskt 
þjóðfélag að öll skref sem stigin 
verða næstu daga, vikur og 
mánuði miði að því að byggja 
fjármálakerfi landsins upp aftur 
þannig að íslenskt þjóðfélag njóti 
öruggrar þjónustu og verði ekki 
af þekkingunni í fjármálageiran-
um og missi heldur ekki þann 
virðisauka sem fjármálageirinn 
hefur byggt upp til erlendra 
keppinauta. 

Höfundur er framkvæmdastjóri 
Samtaka fjármálafyrirtækja.

Framtíð íslensks 
fjármálamarkaðar

GUÐJÓN RÚNARSSON

NÆSTU SKREF | Íslenskur 
fjármálamarkaður

Það er mikilvægt fyrir íslenskt 
þjóðfélag að öll skref sem stigin 
verða næstu daga, vikur og 
mánuði miði að því að byggja 
fjármálakerfi landsins upp aft-
ur þannig að íslenskt þjóðfélag 
njóti öruggrar þjónustu … 

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

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Ímynd Íslands made in …
Starfshópur innan Almanna-
tengslafélags Íslands hefur bent 
forsætisráðuneytinu á skynsam-
legan leik í stöðunni nú þegar 
ímynd Íslands virðist skák og mát. 
Telur hópurinn brýnt að alþjóðleg 
almannatengslaskrifstofa verði 
fengin tafarlaust til að koma 
landinu á þann stall sem 
það áður stóð á. Er það ekki 
agalegt fyrir ímynd landsins 
að þurfa að leita til erlendra 
sérfræðinga til að lappa 
upp á ímynd okkar?

Hendum öllu 
saman
Nú eftir hrun efna-
hagskerfisins hér á 
landi er mikið talað 

um uppstokkun í þjóðfélaginu. Nýja 
menn, nýja hugmyndafræði, önnur 
gildi og þar fram eftir götunum. En 
áður en allt það sem verið hefur 
við lýði síðustu ár er dæmt úr leik 
væri ágætt að anda með nefinu og 
athuga hvað það var sem afvega 
fór. Ásgeir Jónsson, hagfræðing-
ur hjá Kaupþingi, sagði í 
hringborðsumræðu sem 
sagt var frá í Fréttablaðinu 
í gær: „Bankar hafa þann 

veikleika að 
fara á 
hausinn ef 
lausa-
féð er 
dregið 
úr 
þeim. 
Það 

hefur alltaf verið og þetta snýst ekki 
um nýfrjálshyggju eða kapítalisma.“ 
Það væri ágætt að hafa það í huga 
áður en allt saman er dæmt úr leik. 

Eða hvað?
En kannski á sá sem kallar sig Sálma-
skáldið á vísnahorninu kollgátuna. 
Við erum kannski með timburmenn 
og viljum því ekki um neitt vita sem 
minnir okkur á fylliríið.

Heldur tæp er heilsan mín,
í höfðinu kvöl og sviði.
Ég bergði í gærkvöld brennivín,
sem bar mig ofurliði.

En gleymum því ekki að þegar 
líður að föstudegi verður eflaust 
annað hljóð í strokknum.

 jse@frettabladid.is
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G
uðrún Eva Mínervudóttir 
ætlaði aldrei að verða rithöf-
undur. Kannski sálfræðingur 
eða heimspekingur. Hún 
útskýrir þetta fyrir mér þar 
sem hún stendur við eldavél-

ina heima hjá sér og sýður kaffi. Fíngerð, 
dökkhærð, í hámóðins lakkstígvélum með 
himinháum hæl og mínipilsi og hellir kaff-
inu í stórar skálar að frönskum sið. Hvort 
sem það er sökum suðræns yfirbragðs henn-
ar eða ilmandi kaffisins misminnir mig að 
hún hljóti að hafa búið lengi í París. En nei, 
það voru vist bara tveir mánuðir. „Ég var 
hamingjusamt barn,“ segir hún aðspurð, sest 
við borðstofuborðið og kveikir í sígarettu. 
„Ég bjó fyrstu árin í Vesturbænum, svo flutt-
um við upp í Mosfellssveit, þaðan til Kirkju-
bæjarklausturs og svo í Garð í Gerðahreppi. 
Ég átti hund, lék mér, fór í skóla.“ Móðir 
hennar, Mínerva, er nefnd eftir stríðs- og 
skáldagyðju Rómverja. Guðrúnu Evu þótti 
eðlilegra að kenna sig við hana, „Vegna þess 
að ég er alin upp hjá henni. Enda er Mínerva 
svo fallegt nafn og mikill kraftur í því. En ég 
á samt mjög gott samband við föður minn,“ 
bætir hún við. Frá Garði flutti Guðrún Eva 
aftur til Reykjavíkur. „Mér tókst að fullorðn-
ast í Garði og fluttist sautján ára að heiman. 
Fór í MH og settist að í miðbænum. Ég fór að 
vinna á bar, á gömlu Kaffi List á Klappar-
stígnum og líf mitt snerist aðallega um vinnu 
og um skólann. Ég var ótrúlega dugleg og 
svaf lítið á þessum árum. Þá skrifaði ég líka 
fyrstu skáldsöguna mína sem ég gaf út sjálf 
í tíu eintökum, svona upp á djókið.“

Hugmyndin að fyrsta skáldverkinu réðst á 
hana fyrirvaralaust. „Ég var alls ekki ein 
þeirra sem skrifuðu ljóð öll námsárin. Ég 
hafði lítið sem ekkert skrifað áður. Ég settist 
niður með penna og svo tölvuskrifli og byrj-
aði að skrifa, og ári síðar var skáldsagan 
Sóley sólufegri tilbúin. En það rann eigin-
lega strax upp fyrir mér að þessi bók, þrátt 
fyrir að vera yndisleg, var bara ekki hæf til 
útgáfu. Í hana vantaði allan strúktúr.“ Smá-
sagnasafnið Á meðan hann horfir á þig ertu 
María mey vakti fyrst athygli almennings 
árið 1998 og í kjölfar þess komu út nokkrar 
skáldsögur. Það var svo skáldsagan Yosoy: 
af líkamslistum og hugarvíli í hryllingsleik-
húsinu við Álafoss sem skipaði Guðrúnu Evu 
öruggan sess á stjörnuhimni bókmenntanna 
árið 2005. Yosoy fékk menningarverðlaun 
DV, var þýdd á ítölsku og fékk glimrandi 
dóma þar í landi. „Mér fannst frábært að 
koma fyrst út á Ítalíu þar sem ég ber mikla 
virðingu fyrir ítölskum bókmenntum.“ Kvik-

myndarétturinn að Yosoy var svo seldur 
ekki fyrir alls löngu síðan til Pegasus og ber 
vonandi fyrir augu kvikmyndagesta innan 
fárra ára. „ Myndin verður allt öðruvísi en 
bókin. Ég ætla að fá að vera passívur ráð-
gjafi en ber fullt traust til handritshöfund-
ar.“ Fyrsta smásagnasafn Guðrúnar kom út í 
Frakklandi nýlega og bókin er tilnefnd til 
þarlendra verðlauna sem kennd eru við Jean 
Monnet. „Hann var bjargvættur ýmissa 
gjaldmiðla snemma á síðustu öld og hug-
myndasmiður Evrópusambandsins. Um 
þessar mundir er mikið rætt um að það vanti 
Jean Monnet þessarar aldar. Skemmtileg til-
viljun vegna þessa ástands sem nú ríkir.“ 

Einmanaleikinn eins og hann gerist verstur
Nýjasta smíð Guðrúnar Evu, Skaparinn, 
kemur út innan skamms og hún jánkar því 
að hún rói að vissu að leyti á svipuð mið og 
Yosoy. „Þessar tvær bækur eru hálfgerðar 
systur þrátt fyrir að vera ólíkar, og mér 
finnst ég líka vera að snúa aftur til fyrstu 
bókarinnar, „Á meðan hann horfir á þig...“.  
Allar fjalla þær um hluti sem gætu gerst í 
raun og veru en jaðra við að vera absúrd. 
Bækurnar eru ekki fantasíubókmenntir en 
ég fer út að mörkum þess mögulega. Ég er 
með svona fágaðan hrylling mig langar að fá 
hárin til að rísa á hnakka lesandans en jafn-
framt að varpa ljósi á fegurðina sem býr í 
þessum jaðri.“ Hugmyndin að Skaparanum 
kom að hennar sögn úr ótrúlegustu átt. „Ég 
var úti í París að fletta glanstímariti og þar 
var grein um dúkkur frá fyrirtæki sem kall-
ast „Real Dolls.“ Ég trúði ekki mínum eigin 
augum, mér fannst svo magnað að þetta væri 
í alvörunni til. Ég ákvað því að geyma blaðið. 
Nema hvað að þá hellist úr tebollanum 
mínum yfir opnuna og ég neyddist til þess að 
rífa blaðsíðurnar úr og þurrka þær á ofnin-
um. Það var því ekki séns að ég myndi 
gleyma þessu. Það var eins og ég hefði feng-
ið tákn að ofan um að ég ætti að fjalla um 
þetta. Mér fannst líka svo spennandi mögu-
leikinn sem þetta efni bar í sér til þess að 
fjalla um samskipti kynjanna.“ Talið er að 
Howard Stern hafi fyrst vakið athygli 
almennings á þessum dúkkum vestanhafs 
þegar hann sagði að kynlíf með dúkku væri 
mun betra en með eiginkonunni. „Ég hef 
enga trú á því að það sé dæmigert viðhorf,“ 
segir Guðrún Eva og hlær. „Ég held að flest-
um karlmönnum jafnt sem kvenmönnum 
finnist þetta óhugnarlegt.“ Hún kynnti sér 
heim dúkknanna ítarlega á netinu og gróf 
upp meðal annars heimildarmynd sem fjall-
ar um mennina sem kaupa dúkkurnar sem 

og mennina sem skapa þær. Dúkkan er líkn-
eskja af hinni fullkomnu konu. Sköpuð í 
mynd  „eighties”-klámdrottninga með ítur-
vaxinn líkama. Við blasir að mennirnir sem 
kaupa dúkkurnar eru engir venjulegir menn. 
„Ég get þó ímyndað mér að dúkkurnar séu 
mikill gleðigjafi fyrir þá,“ segir hún hugsi. 
Eða kannski ekki? Sökkva þessir einstakl-
ingar ekki enn dýpra í pytt einverunnar ef 
þeir fara að búa með dúkku? „Þeir eru komn-
ir ofan í svo mikla holu hvort eð er,“ svarar 
hún. Ég spyr hvort þetta sé ekki toppurinn á 
efnishyggjunni. Karlmenn þurfa ekki lengur 
að kaupa sér vændiskonu, þeir geta keypt 
sér dúkku sem er án allra sjúkdóma, getur 
ekki orðið ólétt og hefur engar tilfinningar. 
Skyndikynlíf undir algerri stjórn. „Þetta er 
mannlegur harmleikur,“ útskýrir Guðrún 
Eva. „Þess vegna finnst mér ég þurfa að 
fjalla um þetta. Þetta  snýr að mun meiru en 
efnishyggju nútímans og mér finnst það ekki 
heyra undir klám eða klámvæðingu þrátt 
fyrir aðþað sé ef til vill það fyrsta sem kemur 
upp í hugann. Þegar maður skoðar þetta 
betur þá er mun meiri hryllingur þarna á 
ferðinni. Einmanaleikinn eins og hann gerist 
verstur, hræðslan við konur eins og hún ger-
ist verst, hræðslan við lífið eins og hún ger-
ist verst. Það er ekkert sem mun nokkurn 
tíma verða eðlilegt við þetta fyrirbæri því 
það sem er eiginlegast fyrir manninum er að 
eiga samskipti við annað fólk. Það er frum-
þörf hvers barns og frumhvöt hverrar mann-
eskju.“ 

Það er ekki hægt að vantreysta dúkku
Skaparinn fjallar hins vegar ekki um menn-
ina sem kaupa slíkar dúkkur heldur um 
ósköp venjulegan mann sem lendir í því 
starfi fyrir  hálfgerða tilviljun að smíða þær. 
Sagan fjallar svo um samskipti hans við 
konu sem kemur óvænt inn í líf hans og 
rænir frá honum einni slíkri dúkku. „Ég er 
fyrst og fremst að nota söguefnið til að fjalla 
um samskipti kynjanna og fólks almennt. 
Þetta verður einhvers konar dæmisaga, 
nútímamýta um ginnungagapið á milli fólks 
sem við erum alltaf að reyna að brúa, og 
hvað gerist þegar fólk gefst upp. Það er nátt-
úrulega stórhættulegt. Ég er hvorki að mæla 
með né á móti slíkum dúkkum í bókinni, 
heldur nota þær sem útgangspunkt að sög-
unni.“ Dúkkurnar verði eins konar spegill á 
það sem er að gerast í heiminum í dag. „Þær 
eru tákn um einmanaleikann, firringuna. 
Þeim fjölgar alltaf sem verða utanveltu úr 
samfélaginu. Þegar ég hlustaði á viðtöl við 
þá sem kaupa sér svona dúkku sá ég hvað 
þetta er mikill jaðarheimur. Þetta gengur 
mun lengra heldur en klám nokkurn tímann. 
Dúkkurnar eru orðnar að kærustum, þeim 
er gerður upp persónuleiki. Eigendurnir 
sitja við hliðina á þeim í sófanum og halda í 
hönd þeirra fyrir framan sjónvarpið, þeir 
taka ljósmyndir af þeim og búa til svona til-
búin fjölskyldualbúm. Undir niðri er sjúk-
legur ótti við höfnun. Eins og segir í bókinni, 
„Það er ekki beinlínis hægt að treysta á 
dúkku en það er ekki heldur hægt að van-
treysta henni.“

Hrifin af þanþoli raunveruleikans
Þegar Guðrún Eva sökkti sér í dúkkufyrir-
bærið á netinu rakst hún í fyrsta skipti á 
hugtakið „Lífræn kona“ eða „organic 
woman“. „Það eru konur eins og ég og þú,“ 
útskýrir Guðrún Eva. „Það er ótrúlegt að 
þetta hugtaksskrípi hafi orðið til, það er auð-
vitað ekki til kona sem er ekki lífræn og 
þessar dúkkur eru ekki konur. Þær eru þó 
nógu likar konum til að dansa á mörkum sem 
við viljum ekki að það sé dansað á og þess 
vegna hryllir flestum við þeim.“ Hryllingur 
frammi fyrir dúkkum er því sannarlega 
sammannlegur. „Hryllingur sprettur oft upp 
úr einhverju sem er hvorki né. Dúkkur 
handa börnum eru til dæmis sjaldnast 
nákvæm eftirlíking af litlum börnum og eru 
oftast stíliseraðar. Einstaka sinnum hef ég 
séð dúkku sem líkist alvöru barni og þær eru 
bara eiginlega bara óhugnanlegar. Návist 
dúkkunnar í bókinni er nóg til þess að vekja 
hrylling lesandans, þrátt fyrir að hún sé í 
raun og veru ekki annað en fallegur hlutur. Á 
meðan ég skrifaði bókina var ég með gínu 
heima hjá mér sem vakti yfir mér öllum 
stundum, svona til þess að skapa réttu stemn-
inguna. Ég losaði mig við hana um leið og 
skrifunum lauk.“

Ég spyr hvaðan þessi áhugi á „krípí“ hlut-
um spretti? „Ég er hrifin af þessu þanþoli 
raunveruleikans. Ég tek mjög eftir því í 
fréttum og í kringum mig að hlutir eiga sér 
stað næstum á hverjum degi sem erfitt er að 
trúa. Mér finnst að það eitt af mikilvægum 
hlutum skáldskaparins að kanna þetta svæði. 
„Keep it real,“ segir fólk en þá yppi ég 
öxlum. Af hverju að eigna veruleikanum ein-
hvern eiginleika sem er grámyglulegur eða 
hversdagslegur? “ Skaparinn er sammann-
leg bók og líkleg til vinsælda víða um heim. 
„Ítalska forlagið mitt, Scritturapura, ætlar 
sér að kaupa þýðingarréttinn á henni og ég 
hugsa að hún henti ágætlega til landvinn-
inga. Mig langar að hún fari sem víðast, mér 
finnst það spennandi.“ Guðrún Eva situr 
síður en svo auðum höndum eftir að skrifum 
á Skaparanum lauk. 

„Ég er með tvær skáldsögur í undirbún-
ingi og er mjög spennt fyrir þeim báðum.“ 
En þegar ég spyr hvort að hún haldi að lúx-
uskynlífsdúkkur séu til á Íslandi segir hún 
góðar líkur á því. „Þær eru seldar út um 
allan heim þannig að það getur meira en vel 
verið. Þær kostuðu um milljón króna síðast 
þegar ég vissi en kosta þá sennilega tvær 
núna miðað við gengisþróunina.“ Hún skelli-
hlær. „Góðir Íslendingar, þetta er víst ekki 
góður tími til að kaupa sér dúkku! “ 

Fágaður hryllingur
Nýjasta bók skáldkonunnar Guðrúnar Evu Mínervudóttur fjallar um skapara kynlífsdúkkna 
af dýrustu gerð, fyrirbæra sem til eru í raun og veru. Skáldkonan unga hefur alltaf hrifist af 
ótrúlegu hliðum raunveruleikans segir hún Önnu Margréti Björnsson yfir kaffi og sígó.

Fyrirtækið Real Dolls er stað-
sett í Bandaríkjunum en það 
sendir dúkkur um heim allan 
til viðskiptavina sem geta 
valið sér dúkku eftir pöntun á 
netinu. Dúkkurnar eru búnar 
til úr silikoni og hægt er að 
velja um nokkrar líkamsgerð-
ir, háralit og andlitsfall. Einnig 
er hægt að kaupa fatnað á 
dúkkurnar og varahluti en 
þar má nefna augu, tungu, 
líkamshár og kynfæri. Lítill 
hluti dúkkumarkaðarins eru 
svo dúkkur í karlmannslíki 
en samkvæmt vefsíðunni 
eru þær næstum einungis 
keyptar af samkynhneigðum 
karlmönnum. 

Eftirlíking af konu

MANNLEGUR HARMLEIKUR „Dúkkurnar eru tákn um einmanaleikann eins og hann gerist verstur og hræðsluna við lífið eins og hún gerist verst,“ segir Guðrún Eva 
Mínervudóttir um viðfangsefni Skaparans.
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Í dag verður efnt til íslensk-þýskrar göngumessu í Hafnar-
firði en fyrsta siðbótarkirkja landsins var reist í Firðinum af 
þýskum hansakaupmönnum árið 1533. Tilefnið er menningar-
dagur Kjalarnessprófastsdæmis sem er eitt af stóru prófasts-
dæmunum á suðvesturhorni landsins. Menningardagurinn 
var fyrst haldinn fyrir tveimur árum og er stefnan að halda 
hann á tveggja ára fresti framvegis. Tilefni hans í dag er út-
koma bókar á vegum Þjóðminjasafnsins um kirkjur Kjalar-
nessprófastsdæmis. Trúar- og menningartengd dagskrá undir 
nafninu Opin kirkja verður í flestum kirkjum prófastsdæmis-
ins í dag en þær eru 19 talsins.

Í Hafnarfirði hefst dagskráin klukkan 10.15 við minnis-
merkið á Háagranda um fyrstu siðbótarkirkjuna á Íslandi sem 
var nefnd Hafnarfjarðarkirkja. Þaðan verður gengið að kirkj-
unni undir leiðsögn Jónatans Garðarssonar sem mun fjalla 
um þýskar söguslóðir í Hafnarfirði. Séra Gunnþór Þ. Inga-
son mun messa ásamt séra Kristjáni Vali Ingólfssyni klukkan 
11 og mun messan fara fram bæði á íslensku og þýsku. Eftir 
messuna verður boðið til hádegisverðar í Hásölum Strand-
bergs og þar hefst klukkan 13 söngdagskrá þar sem Eyjólfur 
Eyjólfsson tenór syngur íslensk og þýsk þjóðlög. „Tilgangur-
inn með dagskránni er að njóta þess að vera til,“ segir Gunn-
þór Þ. Ingason, sóknarprestur í Hafnarfirði, en hann er einn 
þeirra sem undirbúið hafa dagskrána í samvinnu við þýska 
sendiráðið. „Við erum fyrst og fremst að hugsa til rótanna og 
til fyrri tíðar og verðmæta en það er ekki síst mikils virði 
í umróti samtímans að átta sig á að tilvera okkar byggist á 
fortíðinni. Nútíminn hefur verið rótarlaus og menn tamið sér 
fölsk verðgildi. Í stað þess að meta söguna og samskipti fólks 
og þjóða, hefur samtíminn verið upptekinn af vísitölum en 
það er samskipta- og vináttuvísitalan sem skiptir máli.“

Dagskráin í hverri kirkju í prófastsdæminu tekur um 40 
mínútur og hægt er að fara á milli kirkna og njóta dagskrár-
innar á fleiri en einum stað. Upplýsingar um kirkjur og safn-
aðarstarf er að finna á heimasíðunni www.kjalarpr.is. 

 heida@frettabladid.is

OPIN KIRKJA: MENNINGARDAGSKRÁ

Vináttuvísitala

EVANDER HOLYFIELD BOXARI 
ER 46 ÁRA Í DAG

„Það er ekki stærð 
mannsins sjálfs sem 

skiptir máli heldur stærð 
hjarta hans.“

Þungavigtarboxarinn Ev-
ander Holyfield hefur auk 
þess að boxa leikið auka-

hlutverk í kvikmyndum. 
Hann er þríkvæntur og ell-

efu barna faðir.

timamot@frettabladid.is

VINÁTTU- OG SAMSKIPTAVÍSITALAN GILDIR Í DAG segir Gunnþór Þ. 
Ingason, sóknarprestur í Hafnarfjarðarkirkju. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þennan dag fyrir hundrað og tíu 
árum var hús Barnaskóla Reykja-
víkur, eða Miðbæjarskólinn við 
Fríkirkjuveg, vígt. Ákveðið var að 
byggja húsið úr timbri því jarð-
skjálftarnir haustið 1896 voru 
„ráðandi mönnum í bæjarstjórn 
í of fersku minni til þess að þeir 
teldu hættandi á að byggja stein-
hús handa skólanum“, segir í Ár-
bókum Reykjavíkur. 

Danskur arkitekt, C. Brandstrup, 
teiknaði húsið en við undirbúning 
byggingarinnar var horft til reglu-
gerða á Norðurlöndunum og 
á Englandi um skólabyggingar. 
Nemendur skólans voru 285 fyrsta 
kennsluárið en 304 strax árið eftir. 
Árið 1907 voru þeir orðnir 722. 
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Miðbæjarskóli vígður

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

Gunnar Þorsteinn 
Þorsteinsson   
Kársnesbraut 67, Kópavogi,   

lést á Hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð laugardaginn 11. 
október. Útför hans verður gerð frá Kópavogskirkju 
mánudaginn 20. október kl. 15. Blóm og kransar vin-
samlegast afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hans 
er bent á Minningargjafasjóð Sunnuhlíðar, sími 560 
4100, eða reikning 1135-26-700  kt. 681295-3569.    

Ásta Sigurrós Sigmundsdóttir   
Sigrún Björk Gunnarsdóttir Ásgeir Indriðason              
Júlíana Signý Gunnarsdóttir Örn Jónsson
Óðinn Gunnsteinn Gunnarsson Auður Hallgrímsdóttir
 Anna Margrét Gunnarsdóttir Guðmundur Jóelsson
  barnabörn og barnabarnabörn.   

Hugheilar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug vegna andláts og útfarar elskulegr-
ar móður okkar, tengdamóður, ömmu og 
langömmu,

Svanhvítar Friðriksdóttur
Fannborg 8, Kópavogi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Hjúkrunarheimilisins 
Sunnuhlíðar fyrir frábæra umönnun og hlýju.

Friðrik Sveinn Kristinsson, Flóki Kristinsson og fjölskyldur.         

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur samúð og vinarhug við 
andlát og útför hjartkærs eiginmanns 
míns, föður, tengdaföður og afa,

Helga Jónssonar
flugstjóra og flugrekanda,
Bauganesi 44, Reykjavík.

Útför hans fór fram frá Dómkirkjunni 
þriðjudaginn 16. september kl. 13.00.

Jytte Marcher,
Ester Helgadóttir,
Astrid Helgadóttir              Adolfo Castrillo
Jón Helgason                       Hulda G. Valsdóttir
og barnabörn.

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

Ingibjörg Gunnlaugsdóttir
Lindargötu 61,

lést á heimili sínu sunnudaginn 12. október. Útförin 
hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Steinunn Káradóttir   Eyjólfur Matthíasson
Gunnlaugur Kárason   Ingibjörg Eðvarðsdóttir
Guðríður Erla Káradóttir   Kaj J. Durhuus
Halla Gunnlaugsdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans bestu þakkir til ykkar allra, nær 
og fjær, sem sýnduð okkur samúð og vin-
áttu við fráfall elskulegs eiginmanns míns, 
föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Sigurðar Guðmundssonar
Aflagranda 40, Reykjavík.

                                   Ásgerður Gísladóttir
Hrafnhildur Sigurðardóttir Brynjúlfur Sæmundsson
Gíslína Guðmundsdóttir Haraldur Dungal
              Ólöf og Axel, Ragnar, Sigurður Ásar, Hrafn
                                    og langafabörnin.

Kæra samferðafólk. 
Frá andláti elsku drengsins okkar, 

Bjarna Páls
hefur umhyggja ykkar og hlýja umvafið okkur og veitt 
fjölskyldunni ómetanlegan styrk á erfiðum tímum. 
Sá stuðningur sem við nutum í veikindum hans jafnt 
frá vandamönnum, fagfólki sem og ókunnugum er 
ómetanlegur, hafið hjartans þökk fyrir. Sérstakar þakk-
ir færum við þeim sem gerðu útfarardag Bjarna Páls 
ógleymanlegan. Allir voru boðnir og búnir til að heiðra 
minningu hans og þrátt fyrir erfiða stund lifa eftir 
ljúfsárar og fallegar minningar. Væntumþykja og góð-
vild ykkar bar drengnum okkar yndislega fagurt vitni. 
Guð blessi ykkur öll. 

Fyrir hönd fjölskyldunnar allrar, 

Kristján, Droplaug, 
Baldvin, Birkir og Anna Björk. 

„Jafnvel þótt ég fari um dimman dal, óttast ég ekkert illt, því 
að þú ert hjá mér, sproti þinn og stafur hugga mig.“ 
23. Davíðssálmur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Einar Kristinn Friðriksson
Stelkshólum 4, Reykjavík, 

verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju mánudaginn 
20. október kl. 13.00.

                               María Vilbogadóttir
Vilbogi M. Einarsson Heiða B. Jónsdóttir
Friðrik S. Einarsson Jakobína Þórey Hjelm
Kristín H. Einarsdóttir Þorsteinn A. Þorgeirsson
og barnabörn.

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Sveinsína Oddsdóttir
Vogatungu 23,  Kópavogi,  áður á 
Hlíðarvegi 5, Kópavogi, 

sem  lést mánudaginn 6. október, verður  jarðsungin 
frá Kópavogskirkju mánudaginn  20. október  kl. 13.00.

Sigríður Lúthersdóttir Sveinn Þórðarson
Jóhann Lúthersson Magnea Þorfinnsdóttir
Hilmar Lúthersson Kolbrún Guðmundsdóttir
Reynir Lúthersson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför föður okkar, tengdaföður 
og afa, 

Guðmundar F. Jónssonar
bílamálarameistara, frá Hvammi í 
Dýrafirði, Háaleitisbraut 123, Reykjavík.

Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólki öldrunar-
deildar Landspítalans í Fossvogi fyrir góða umhyggju 
og hlýhug. 

Jón Guðmundsson Renate Gudmundsson
Gunnar B. Guðmundsson
Guðmundur Chr. Jónsson
Juliane Gudmundsson.



Dagskrá
Er stangveiði náttúruupplifun eða fíkn á uppsprengdu verði? Afstaða veiðimanns.
Bjarni Júlíusson Stangveiðifélagi Reykjavíkur

Mikilvægi veiðihlunninda og verðlagning þeirra. Verðmæti til framtíðar eða tímabundinn fengur?
Óðinn Sigþórsson formaður Landssambands Veiðifélaga.

Lagalegt umhverfi  veiðimála hér á landi – Þáttur í efl ingu veiðihlunninda !
Árni Ísaksson, forstöðumaður Lax- og silungsveiðisviðs Fiskistofu

Líffræðilegar forsendur veiðinýtingar og veiðistjórnunar.  Liggur framtíðin í fl uguveiði til að veiða 
og sleppa eða hafbeitarveiði knúna af seiðasleppingum?
Sigurður Már Einarsson deildarstjóri Veiðimálastofnun

Þekking á vistfræði laxfi ska hér á landi og færni við nýtingu þeirra. Hvað höfum við lært og hvað skortir á?
Sigurður Guðjónsson forstjóri Veiðimálastofnunar

Pallborðsumræður
Fundarstjóri Ingólfur Þorbjörnsson formaður Landssambands Stangaveiðifélaga.

Málþingið öllum opið meðan húsrúm leyfi r. Engin aðgangseyrir.

Veiðigæði á Íslandi
Málþing um stöðu og þróun stangveiði haldið 

25. október á Grandhótel Reykjavík klukkan 16-18

Haldið af Landssambandi stangveiðifélaga,
 Landssambandi veiðifélaga og Veiðimálastofnun

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

 
Akureyri / Húsavík 

 
Norðlenska ehf. auglýsir laus störf við úrbeiningu í kjötvinnslum fyrirtækisins  

á Akureyri og Húsavík.  
 

                        Hæfniskröfur: 
                                     Menntun eða reynsla í kjötiðn / kjötskurði 

                        Samviskusemi og vandvirkni 
                                     Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum 
 

Umsóknarfrestur er til 2. nóvember 2008. Öllum umsækjendum verður svarað. 
 
 

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi á netfangið jona@nordlenska.is.  
Frekari upplýsingar veittar í síma 460 8805 eða netfangi jona@nordlenska.is 

 

Matreiðslunemar!
Vilt þú læra listina að matreiða með margverð-

launuðum matreiðslumeisturum? Nú er tækifærið! 
Veitingahús Perlunnar leitar að matreiðslunemum.

Hafið samband við Elmar: 562-0210

VÍS leitar að skoðunarmanni fyrir eigna-, skipa- og farmtjón 

Starf skoðunarmanns er fjölbreytt og krefjandi þar sem reynir á góð 

samskipti við stóra viðskiptavini félagsins. Í starfinu felst aðallega skoðun 

og uppgjör á skipa-, báta- og farmtjónum.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Menntun á sviði véltækni skilyrði

• Mikil alhliða reynsla tengd sjávarútvegi

• Góð almenn tölvukunnátta nauðsynleg

• Færni í mannlegum samskiptum

• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar veita Agnar Óskarsson framkvæmdastjóri tjónasviðs 

(agnar@vis.is, 560-5111) og Þorsteinn Þorsteinsson deildarstjóri 

(thorstth@vis.is, 560 5213).

Umsóknum skal skilað á heimasíðu VÍS, vis.is, fyrir 26. október næstkomandi.
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Við leitum að reynslubolta

vis.is

Vátryggingafélag Íslands  Ármúla 3  108 Reykjavík  Sími 560 5000  vis.is

Þar sem tryggingar 
snúast um fólk

VÍS er nútímalegt þjónustufyrirtæki með 

43 þjónustuskrifstofur víðsvegar um 

landið. Markmið VÍS er að vera alltaf í 

fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og 

er ánægja starfsfólks og viðskiptavina 

lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS 

starfar framúrskarandi hópur einstak-

linga sem saman myndar sterka 

liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa 

starfsfólki gott starfsumhverfi og 

aðstöðu til að veita viðskiptavinum góða 

þjónustu. VÍS vill fela starfsfólki störf við 

hæfi, þannig að hæfileikar þess og 

frumkvæði fái notið sín við áhugaverð og 

krefjandi verkefni.

Velferðarsvið

   

Matráður 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Laust er til umsóknar 80% starf matráðs á Laugarásvegi 
39, greining og uppeldisráðgjöf.

Á Laugarásvegi 39 er vistheimili fyrir allt að 7 börn frá ný-
fæddum til 13 ára. Þar vinna 14 manns á vöktum, auk þess 
dvelja foreldrar barnanna oftast  hjá þeim frá því þau koma 
úr skóla og þar til þau sofna. 

Hæfniskröfur:
• Reynsla af matreiðslu
• Þekking á rekstri eldhúsa er kostur
• Færni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni, hreinlæti, frumkvæði og áreiðanleiki í starfi 

Helstu verkefni:
• Undirbúningur og frágangur hádegisverðar og kvöldmatar     
  barna, foreldra þeirra og starfsmanna
• Samskipti við birgja vegna innkaupa á matvöru

• Innkaup á matvöru
• Sjá um kaffi veitingar vegna funda og fyrir börnin
• Sjá um að halda eldhúsi, búri, frystigeymslum hreinum
• Önnur verkefni sem starfsmanna kunna að vera falin

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og Efl ingar stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Óskarsdóttir forstöðumaður 
í síma 581 1024 netfang: sigrun.oskarsdottir@reykjavik.is

Umsóknum má skila á Laugarásveg 39, greining og uppeldis-
ráðgjöf fyrir 1.nóvember nk.

Jafnframt er vakin athygli á að hægt er að sækja um starfi ð 
á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 



Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar óskar eftir að ráða til starfa:
 •  Vélvirkja

 •  Rennismiði

 •  Og aðra málmiðnaðarmenn

Verkefni Vélaverkstæðis Hjalta Einarssonar eru mjög fjölbreytt 
en fyrirtækið rekur meðal annars:
 •  Vélaverkstæði
 •  Renniverkstæði
 •  Fartækjaverkstæði
 •  Smurstöð
 •  Tæknideild
Auk þessa erum við nú að byggja upp starfsemi fyrirtækisins í Fjarðabyggð.

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

Upplýsingar gefa:
Ingi Rútsson í síma 8961173 / 5759700 ingi@vhe.is og
Einar Hjaltason í síma 5759700  einar@vhe.is 

www.alcoa.is
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Ábyrgðarsvið:
• Stýra framleiðsluferlum kerskála
• Hámarka nýtni keralínu á sem umhverfisvænstan hátt
• Stilla kerstýringar
• Stýra umbótaverkefnum
• Greina hráefni og gæði afurða

Hæfniskröfur:
• Meistarapróf í verkfræði 
• Reynsla af stjórnun og framleiðslu
• Hæfni til að miðla og þjálfa
• Lipurð í samskiptum
• Góð íslensku- og enskukunnátta 

Ef þú hefur áhuga á þessu starfi hafðu þá samband við Tómas Odd Hrafnsson hjá Capacent, í síma 540 1000 eða á 

netfangið tomas.hrafnsson@capacent.is eða skráðu umsókn þína á www.capacent.is og haft verður samband við þig.

Verkfræðingur í álframleiðsluteymi

Umsóknarfrestur er til og með 2. nóvember.

Við leitum að verkfræðingi til að stýra framleiðsluferlum í kerskálum 
Alcoa Fjarðaáls. Keralína álversins við Reyðarfjörð er meðal þeirra 
öflugustu í heiminum. Álið er framleitt í 336 tölvustýrðum 
rafgreiningarkerum. Framleiðslugetan er um 350.000 tonn á ári. 
Alcoa er alþjóðlegt fyrirtæki þar sem verkefnin eru krefjandi og 
miklir möguleikar eru á endurmenntun og þróun í starfi.



Leikskólastjóri 
Sandgerðisbær auglýsir laust til umsóknar 

starf leikskólastjóra við Leikskólann Sólborg 
í Sandgerði.

Laun eru greidd samkv. samningum Launanefndar sveitarfé-
laga og Félags leikskólakennara.

Hæfniskröfur: Leikskólakennaramenntun, reynsla í stjórnun 
og faglegur metnaður.

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst eða eigi síðar 
en 1. des. n.k.

Umsóknarfrestur er til 25.10.2008.

Nánari upplýsingar um starfi ð veita 
undirritaðir Jórunn Guðmundsdóttir leikskólastjóri 
í síma 423-7620 og Sigurður Valur Ásbjarnarson 
bæjarstjóri í síma 420-7555.
Sigurður Valur Ásbjarnarson, bæjarstjóri
sigurdur@sandgerdi.is

www.kopavogur.is og job.is 

KÓPAVOGSBÆR

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Starfsmaður frístundaheimilis fyrir börn og   
  unglinga með sérþarfir
 • Aðstoð við heimilisstörf
 • Liðveisla, tilsjón og persónuleg ráðgjöf
 • Liðveisla, tvö hlutastörf
 • Barnavernd, tilsjón
Roðasalir – sambýli og dagþjálfun
 • Starfsmenn í dagþjálfun
 • Sjúkraliði í dagþjálfun
Dvalarheimilið Gullsmára 11
 • Sjúkraliði – hlutastarf

ÍTK – Íþrótta- og tómstundaráð
 • Fönix , félagsmiðstöð, frístundaleiðbeinandi

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Kársnesskóli:
 • Matráður starfsmanna
Snælandsskóli:
 • Gangavörður/ræstir 100% starf
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl
 • Stuðningsfulltrúi 50%
 • Skólaliði 50%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:

Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi
Álfatún:  564 6266
 • Deildarstjóri sem fyrst
 • Leikskólakennari
 • Sérkennsla sem fyrst
Dalur:  554 5740
 • Leikskólakennari 100% starf frá áramótum
Fífusalir:  570 4200
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólakennari - myndlist, tónlist
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi, skilastaða
Hvarf:  570 4900
 • Deildarstjóri
 • Leikskólakennarar/leiðbeinendur
 • Sérkennslustjóri, sem fyrst
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Leikskólakennari á deild/sérkennsla
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

LAUS STÖRF

Kynnið ykkur launakjör í 
leikskólum í Kópavogi

LAUS SÆTI 
    Í ÚRVALSDEILDINNI

F O O D C O  H F    B O L H O L T  4    S Í M I  5 6 8  6 8 3 6

Við leitum að fleiri frábærum aðstoðarveitingastjórum til starfa hjá American Style
í 72% kvöld- og helgarvinnu. Þar er öflug liðsheild og frábær vinnuandi. Ef þú hefur gaman af fólki, 
ríka þjónustulund og ábyrgðartilfinningu, hikaðu þá ekki við að hafa samband við hann Herwig okkar.
Hjá honum færðu allar nánari upplýsingar um skemmtilegt og spennandi starf: hs@foodco.is  568-6836
Umsóknir á: http://umsokn.foodco.is
American Style rekur 5 veitingastaði á höfuðborgarsvæðinu: Reykjavík (Skipholt, Bíldshöfði, Tryggvagata), Hafnarfjörður og Kópavogur
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Óskum eftir Oracle sérfræðingum í alþjóðleg verkefni
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum með háskólamenntun sem hafa áhuga á að starfa um lengri eða skemmri tíma 
erlendis, einkum á Norðurlöndunum.

Nauðsynlegt er að hafa yfi rgripsmikla þekkingu á og haldgóða reynslu í einhverjum þessarra kerfi shluta Oracle viðskiptalausna, 
Oracle e-Business Suite.

• Fjárhagskerfi  Oracle - General Ledger, Accounts Receivables, Accounts Payables, Assets, Cash Management
• Verkbókhald Oracle - Projects
• Mannauðskerfi  Oracle - Human Rescources
• Vörustýringakerfi  Oracle - Inventory, Order Management, Procurement, iProcurement 
• Viðskiptagreind Oracle (BI) og Portal lausnum

Skilyrði er að hafa góða enskukunnáttu og kostur er að hafa góða kunnáttu í einu Norðurlandamáli.

Vinsamlega hafi ð samband við eða sendið ferilsskrá á:
Jón Sigurðsson, jon@consit.is, GSM 899 4247 eða 
Guðmund Árna Jónsson, gudmundur@consit.is, GSM 898 6004.

Consit á Íslandi var stofnað í maí 2006 í félagi við Consit A/S í Danmörku.  Við höfum unnið í Oracle verkefnum fyrir mörg af stærstu fyrirtækjum og stofnunum landsins, auk 
þess sem Consit A/S hefur innleitt viðskiptalausnir Oracle og þjónustað fjölda fyrirtækja og stofnana í Danmörku og Færeyjum, s.s. Berlinske Tidende, Børsen Forum, Copenha-
gen Business School, Danmarks Radio, Føroya Tele, Gallup A/S, Hempel A/S, Telia Mobil og fjölmörg fl eiri.
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MST-aðferðin snýr að öllu nærumhverfi barns, það er að segja foreldrum, fjölskyldu, félagahópi, skóla og tómstundum. Mynd 

tengist ekki efni greinar. MYND/ODD STEFÁN

Barnaverndarstofa mun á 

næstunni bjóða fjölskyldum 

barna sem glíma við alvarleg 

hegðunarvandamál upp á 

MST-meðferð sem miðar að 

því að takast á við og yfirstíga 

vandamálin.

Barnaverndarstofa mun á næstu 
vikum hefja svokallaða fjölþátta-
meðferð (Multisystemic Ther-
apy, MST) fyrir fjölskyldur barna 
á aldrinum tólf til átján ára sem 
glíma við alvarlegan hegðunar-
vanda.

MST fer fram á heimili og í 
nærumhverfi fjölskyldunnar og 
skilyrði er að barnið búi heima. 
Þerapisti hittir foreldra (og eftir 
aðstæðum barn) á heimaslóðum 
þeirra ekki sjaldnar en tvisvar í 
viku í þrjá til fimm mánuði. For-
eldrar hafa jafnframt aðgengi 
að þerapista í síma allan sólar-
hringinn til hvatningar og ráð-
gjafar. Fjórir þerapistar og einn 
teymisstjóri mynda meðferðar-
teymi. Hver þerapisti sinnir átta 
til tíu fjölskyldum á ári. 

MARKHÓPUR
Barnaverndarnefndir sækja um 
MST og þjónustusvæðið verður 
fyrst um sinn höfuðborgarsvæð-
ið og nágrenni. Markhópurinn af-
markast við hegðunarvanda barna 
sem kemur fram á flestum eða 
öllum eftirtöldum sviðum: (a) Af-
skiptum lögreglu, afbrotum eða 
refsiverðri hegðun, (b) skrópum 
í skóla eða verulegum skólaerfið-
leikum, (c) líkamlegu ofbeldi gegn 
öðrum eða alvarlegum hótunum, 
og (d) vímuefnanotkun eða mis-
notkun áfengis.

MST er stundað í þrjátíu ríkjum 
Bandaríkjanna og tíu öðrum lönd-
um svo sem á Bretlandseyjum, í 

Hollandi, Danmörku, Svíþjóð og 
Noregi. Við innleiðingu MST á Ís-
landi hefur verið horft sérstaklega 
til Noregs en þar var MST innleitt 
á landsvísu árið 1999.

MST er gagnreynd aðferð sem 
þýðir að sýnt hefur verið fram á 
árangur henn-
ar með sam-
anburðarrann-
sóknum. Til 
að tryggja það 
að aðferðinni 
sé beitt rétt er 
haft eftirlit með 
framkvæmd-
inni. Þannig 
veitir teymisstjórinn þerapistum 
vikulega faghandleiðslu sam-
kvæmt aðferðafræði MST. Í fram-
haldi er símafundur um sama efni 
með MST-sérfræðingi. Reglu-
lega er kannað með aðstoð mat-
slista hjá foreldrum hvort þerap-
istar halda sig við aðferðir MST. 
Þerapistar svara sambærilegum 
matslistum um teymisstjórann.

ALLT UMHVERFIÐ
Meðferðin snýr að öllu nærum-
hverfi barns: foreldrum, fjöl-
skyldu, félagahópi, skóla og 
tómstundum. Reynt er að bæta 
samheldni innan fjölskyldunn-
ar, tengsl og samráð foreldra og 
skóla og annarra lykilaðila. Með-
ferðin felst í að draga úr eða yfir-
vinna vandamál barns miðað við 
skilgreind meðferðarmarkmið og 
almennt að efla hæfni og bjarg-
ráð foreldra til að takast á við að-
steðjandi vandamál.

Yfirmarkmið eru ákveðin í 
upphafi í samráði við þá sem taka 
þátt í meðferðinni. Yfirmarkmið 
eru brotin niður í undirmarkmið 
og frá einni viku til annarrar er 
metið (greint) hvaða leiðir (inn-
grip) eru að markmiðum og að 

hve miklu leyti þeim er náð. Í lok 
meðferðar gilda yfirmarkmiðin 
sem mælikvarði árangurs.

Meðferðarmarkmið taka mið 
af vanda barns og fjölskyldu en 
þurfa einnig að endurspeglast í 
heildarmarkmiðum (landsmark-
miðum) MST hér á landi. Lands-
markmiðin eru: (a) að barn búi 
heima hjá sér, (b) stundi skóla eða 
vinnu, (c) komist ekki í kast við 
lögin, (d) noti ekki vímuefni og 
(e) beiti ekki ofbeldi eða hótun-
um. Árangur af MST-prógramm-
inu í heild er metinn út frá þess-
um landsmarkmiðum sex, tólf og 
átján mánuðum eftir að hverri 
meðferð lýkur.

TÍMAMÖRK
MST-meðferðin þykir fullreynd 
eftir þrjá til fimm mánuði en 
síðan er gert ráð fyrir að lykil-
aðilar í umhverfi barnsins vinni 
áfram með þær áætlanir sem sett-
ar voru upp. Aðferðir MST miða 
að yfirfærslu árangurs og breyt-
inga til lengri tíma. Reynt er að 
gera foreldra betur í stakk búna 
að nýta sér óformlegan stuðning 
í umhverfi sínu og að sækja sér 
formlegan stuðning ef þörf kref-
ur.
MST-meðferð er hætt ef í ljós 
kemur að vandi fjölskyldu og 
barns er þess eðlis að ekki ræðst 
við hann með MST. Þannig getur 
komið til þess að vista þurfi barn-
ið (tímbundið) á meðferðarstofn-
un. Það útilokar þó ekki MST-
meðferð á síðari stigum án þess 
þó að MST sé beitt sem eftirmeð-
ferð, því til þess er það of um-
fangsmikið inngrip.
MST er ekki sett fram sem töfra-
lausn en mun örugglega brúa 
ákveðið tómarúm sem ríkt hefur 
milli þjónustuúrræða á heima-
velli og vistunar utan heimilis.

Fjölskyldum stendur 
MST-meðferð til boða

Vímulaus æska – Foreldrahús eru frjáls félagasamtök sem hafa unnið 
öflugt forvarnar- og hjálparstarf í þágu barna og unglinga síðustu 22 
ár. Á vegum samtakanna er boðið upp á fræðslu og námskeið fyrir börn 

og unglinga sem glíma við erfið-
leika á borð við vímuefnaneyslu 
og hegðunarvandamál. Jafnframt 
standa samtökin að öflugu starfi 
fyrir foreldra og aðra aðstandend-
ur.

Nú kreppir að í þjóðfélaginu og 
samtökin hafa ekki farið varhluta af 
því. Ljóst er að fyrirtæki og stofn-
anir halda að sér höndum við styrk-
veitingar. Á slíkum tímum er mikil-
vægt að snúa bökum saman og efla 
uppbyggilega starfsemi á borð við 
þá sem Vímulaus æska – Foreldra-
hús stendur fyrir. Fram undan eru 
fjölmörg verðug verkefni og áríð-
andi að samtökin geti haldið áfram 
að starfa af fullum krafti.

Til að samtökin geti sinnt starfi 
sínu sem best þörfnumst við 
frjálsra fjárframlaga frá fyrir-
tækjum, stofnunum og einstakling-

um. Við erum afar þakklát öllum þeim sem hafa lagt starfi okkar lið í 
gegnum tíðina og vonumst til að sem flestir sjái sér fært að styðja sam-
tökin áfram. Þrátt fyrir óvissu í efnahagi landsins hvetjum við alla til að 
leggjast á eitt til að styrkja samtökin og hlúa þannig að æsku landsins.

Með von um jákvæð viðbrögð.
Inga Ævarsdóttir,

framkvæmdastjóri Vímulausrar æsku

Stuðningur við 
æsku landsins

Oft þegar foreldrar koma í for-
eldrahópana til okkar þá er sjálfs-
mynd þeirra ekki traust, þessir for-
eldrar eru yfirbugaðir af þreytu 
og sorg eftir langan álagstíma þar 
sem unglingurinn þeirra hefur átt í 
langvarandi vanda.

Ótti um afdrif unglingsins 
þeirra hefur hreiðrað um sig og 
foreldrarnir upplifa mikinn van-
mátt ásamt því að ásaka sjálfa sig 
stöðugt.

Þegar í foreldrahópana er komið 
átta foreldrar sig á því sem þau 
vissu fyrir, að við erum öll mann-
leg og getum því öll verið misupp-
lögð, eins getum við öll runnið til 
og gert mistök. Eitt af fyrstu verk-
efnunum í hópnum er að fara yfir 
þessar ásakanir til þess að losa um 
sektarkenndina. Þegar foreldri fer 
yfir þessar ásakanir með öðrum 
áttar hann sig oft á því að það eru 
fleiri en hann sem hafa gert sömu 
mistökin og eins áttar foreldrið sig 

oft á því að þarna var ekki um mis-
tök að ræða.

Mikill sigur er unninn þegar for-
eldri getur lært af mistökum sínum 
og lagt sektarkenndina á hilluna 
því þá er hægt að fara í aðra þætti 
eins og hvenær og hvernig er best 
að setja mörk. Sektarkenndin litar 
allt of oft ákvarðanatöku foreldra.

Foreldrar þurfa að viðurkenna 
tilfinningar sínar og oft reynist 
þeim erfitt að vera reiðir út í ungl-
inginn sinn sem þeir elska af öllu 
hjarta. Tilfinningar koma og fara og 
þær þurfa sinn tíma, ef við bælum 
þær þá ná þær ekki að kveðja eins 
er ef við höldum í þær. Reiði er til-
finning sem á fullan rétt eins og 
aðrar tilfinningar við þurfum bara 
að athuga vel og bera ábyrgð á því 
hvað við gerum í reiði okkar. For-
eldrar hafa því nýtt hópana vel til 
að ræða sínar tilfinningar og finna 
þeim heilbrigðan farveg.

  Úr Foreldrahúsi.

Lært af mistökunum Halldór Hauksson.

 Sjálfsmynd foreldra sem koma í foreldrahópana er oft ekki sterk í upphafi.

NORDICPHOTOS/GETTY

Inga Ævarsdóttir.

Útgefandi: Vímulaus æska l Heimilisfang: Borgartún 6 105 Rvík. Vefsíða: www.vimulaus.is

Netfang: vimulaus@vimulaus.is  l  Ritstjóri: Elísa Wium l  Ábyrgðarmaður: Elísa Wium  For-

síða: Vímulaus æska l  Auglýsingar: Fréttablaðið/Hlynur Þór Steingrímsson Sími: 512 5439.
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Árni Guðmundsson, fyrrum 

æskulýðs- og tómstundafull-

trúi Hafnarfjarðar, telur að í 

samræmi við áfengislög ætti 

að banna auglýsingar með 

skírskotunum í áfengisnotkun.

„Held áfram á meðan að dóm-
arinn flautar ekki,“ sagði ungur 
verðbréfasali eitt sinn spurður 
um hvort tiltekinn afar vafasam-
ur viðskiptamáti stæðist lög. Ekki 
man ég hvort dómarinn „flaut-
aði“ að lokum en veit það eitt að 
dómarinn flautar lítið ef nokk-
uð í sumum málum. Eitt af þeim 
málum eru einlæg og sífelld brot 
á banni við áfengisauglýsingum. 

Með grímulausum áfengisaug-
lýsingum og eða heimskulegum 
útúrsnúningum á lögum, sem með 
skýrum hætti banna auglýsingar 

af þessum toga, eru lögin brot-
in margsinnis dag hvern. Áfeng-
isauglýsingar eru boðflenna í til-
veru unglinga sem þau eiga full-
an rétt á að vera laus við.

Hin siðferðilegi boðskapur 
laganna sem og innihald er afar 
skýrt. Lögin eru sett á grundvelli 
velferðarsjónarmiða og í tengsl-
um við réttindi barna og unglinga 
til þess að verða laus við áróður 
af þeim toga sem kemur fram í 
áfengisauglýsingum.

Auglýsingarnar stríða og vinna 
markvisst gegn samfélagslegum 
markmiðum eins og vímulaus-
um grunnskóla. Markmiðum sem 
foreldrar, forráðamenn og allir 
sem að uppeldismálum vinna í 
þessu landi eru einhuga um.
Það er eins og enginn sé ábyrg-
ur? 

Áfengisinnflytjendur eða fram-

leiðendur auglýsa hvað af tekur 
og eyða til þess gríðarlegum fjár-
hæðum; flestir fjölmiðlar birta 
þessar auglýsingar átölulaust; 

auglýsingastofur framleiða þær. 
Þrátt fyrir einlægan síbrotavilja 
þessara aðila þá „flautar dómar-
inn ekki“. Ungt fólk virðist ekki 

búa við sama rétt og aðrir þegnar 
þessa lands. Þrengstu viðskipta-
hagsmunir eru teknir fram fyrir 
velferð barna og ungmenna.

Við foreldrar, afar og ömmur 
og allir þeir sem bera hag æsk-
unnar fyrir brjósti þurfum að 
sýna hug okkar í verki gagnvart 
þessum ólöglegu áfengisauglýs-
ingum og sniðganga með öllu aug-
lýstar áfengistegundir. Á maður 
að eiga viðskipti við fyrirtæki 
sem otar áfengi að börnum manns 
með ólöglegum áfengisauglýsing-
um? Það er ekki við hæfi.

Foreldrar, forráðamenn og allir 
þeir aðilar sem hafa velferð æsk-
unnar að leiðarljósi. Sýnum hug 
okkar í verki. Sniðgöngum aug-
lýstar áfengistegundir!

Vertu með okkur í þessu verk-
efni og skoðaðu heimasíðu félags-
ins,  www.foreldrasamtokin.is.

Sniðgöngum auglýstar áfengistegundir

Árni Guðmundsson bendir á að með grímulausum áfengisauglýsingum sé verið að brjóta lögin margsinnis dag hvern.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Í samræmi við áfengislög 1998 nr. 75 20 grein segir:  Hvers 
konar auglýsingar á áfengi og einstökum áfengistegundum eru 
bannaðar. Enn fremur er bannað að sýna neyslu eða hvers konar 
aðra meðferð áfengis í auglýsingum eða upplýsingum um annars 
konar vöru eða þjónustu. Með auglýsingu er átt við hvers konar til-
kynningar til almennings vegna markaðssetningar þar sem sýnd-
ar eru í máli eða myndum áfengistegundir eða atriði tengd áfeng-
isneyslu, svo sem áfengisvöruheiti eða auðkenni, eftirlíkingar af 
áfengisvarningi, spjöld eða annar svipaður búnaður, útstillingar, 
dreifing prentaðs máls og vörusýnishorna og þess háttar. Bannið 
tekur með sama hætti til auglýsinga sem eingöngu fela í sér firma-
nafn og/eða firmamerki áfengisframleiðanda. Þó er framleiðanda 
sem auk áfengis framleiðir aðrar drykkjarvörur heimilt að nota 
firmanafn eða merki í tengslum við auglýsingu þeirra drykkja, 
enda megi augljóst vera að um óáfenga drykki sé að ræða í skiln-
ingi laganna og ekki vísað til hinnar áfengu framleiðslu.

Samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 
skulu börn eiga rétt á að búa við aðstæður sem stuðla 
að líkamlegum, andlegum og félagslegum þroska. 

Í því felst að allar ákvarðanir eða ráðstafanir 
yfirvalda er varða börn skulu byggðar á því sem er 
börnum fyrir bestu.

Neysla áfengis og annarra vímuefna raskar 
uppvexti og ógnar velferð margra barna. Sum bíða 
ævarandi tjón. Það er bitur reynsla að sjá barn sitt 
lenda í fjötrum vímuefnaneyslu og villast á brautir 
glæpa og ofbeldis.

Rannsóknir staðfesta að opinber stefna í 
forvörnum hér á landi er vænleg til árangurs, svo 
sem 20 ára aldursmark til áfengiskaupa, bann við 
auglýsingum á áfengi og bann við sölu áfengis í 
almennum verslunum. 

Þessum þáttum ber 
að viðhalda í þágu barna 
og ungmenna og efla þá 
sem miða að því að börn og 
ungmenni fái notið sín. 

Oft var þörf en nú er 
nauðsyn að slá skjaldborg um 
börn okkar og ungmenni. Þeirra 
hagsmunir eiga að sitja fyrir 
öðrum og veigaminni.

ÁSKORUN FRÁ VIKU 43:

Velferð barna – stöndum 
vörð um það sem virkar 

Samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna skulu börn eiga rétt á að búa við 

aðstæður sem stuðla að líkamlegum, andlegum og félagslegum þroska.

NORDICPHOTOS/GETTY

Í viku 43, dagana 19. til 25. október, stendur yfir 
hin árlega vímuvarnavika.

VIKA 43 er vettvangur félagasamtaka sem vilja 
leggja forvörnum lið og/eða hafa forvarnir að 
markmiði starfs síns, til þess að vekja athygli á 
forvarnastarfi og áfengis- og vímuefnamálum:

Skapa vettvang fyrir samstarf félagasamtaka 
um að vekja athygli á stefnumörkun í áfengis- og 
vímuefnamálum, einkum forvörnum.

Varpa ljósi á viðfangsefni forvarna 
og það starf sem unnið er á vettvangi 
félagasamtaka.

Vekja athygli landsmanna á mikilvægi 
forvarna, einkum forvörnum gagnvart 
börnum og unglingum.

Virkja þekkingu, styrk og samstöðu 
grasrótarsamstarfs til eflingar 
forvarnastarfs.

VIKA 43 VÍMUVARNAVIKA 2008

Áfengisögin eru sett á grundvelli velferðarsjónarmiða og í tengslum við réttindi 

barna og unglinga. NORDICPHOTOS/GETTY
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Við álítum best að foreldrar bregð-
ist fljótt við ef þá grunar að barn 
eða unglingur eigi í vanda.

Fyrsta skref er að hringja og 
panta viðtal hjá ráðgjafa í For-
eldrahúsi. Í 
fyrsta við-
tali er vand-
inn greindur, 
hver er vand-
inn? Hvernig kemur 
hann við alla ein-
staklinga heimilis-
ins? Hvernig er best 

að bregðast við og hvert er svo 
framhaldið?

Það er óþarfi að bíða þar til 
allir eru undirlagðir af vanlíðan, 
spennu og álagi. Hringdu í for-

eldrasímann 581-1799 
og talaðu við ráð-
gjafa í Foreldra-
húsi.

Að bregðast við tímanlega

 Best er að bregðast 

fljótt við gruni foreldra 

að barn eða unglingur 

eigi í vanda.

Eftirspurnin eftir viðtölum í 

Foreldrahúsi hefur verið töluverð 

og aukist á síðustu tveimur árum. 

Sjaldgæft er að foreldrar þurfi að 

bíða lengur en viku eftir fyrsta 

viðtali. Ráðgjafar í Foreldrahúsi 

leitast við að geta sinnt öllum 

eins fljótt og auðið er.

Ráðgjöf í 
Foreldrahúsi

Ef þú ert foreldri og hefur áhyggj-

ur eða grunar vanda hjá ungl-

ingnum þínum, ekki sitja einn 

með þessar áhyggjur, ekki gera 

lítið úr þínum upplifunum eða úr 

þínu innsæi. Nýttu þér þá hjálp 

sem er í boði og farðu yfir málin 

með öðrum. Foreldrasíminn er 

opinn allan sólarhringinn, 581 

1799.

Hefur þú 
áhyggjur?

Bandalag íslenskra skáta

Biskupsstofa 

BRAUTIN – bindindisfélag 

ökumanna

FÍÆT – félag íslenskra æskulýðs- 

og tómstundafulltrúa

FRÆ – fræðsla og forvarnir

Heimili og skóli    Hvíta bandið 

IOGT á Íslandi

ÍSÍ

ÍUT-forvarnir

KFUM-K

Krabbameinsfélag Reykjavíkur

Kvenfélagasamband Íslands

Samstarf um forvarnir – SAMFO 

SAMFÉS

Samtök foreldra gegn 

áfengisauglýsingum

Samtök skólamanna um 

bindindisfræðslu – SSB

UMFÍ

VÍMULAUS ÆSKA – Foreldrahús

Vernd – fangahjálp

AÐ VIKU 43 STANDA
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Foreldrahús/Vímulaus æska býður foreldrum 
upp á námskeið þar sem Hrafndís Tekla Pét-
ursdóttir sálfræðingur og Elísabet Lorange 
listmeðferðarfræðingur munu veita stuðn-
ing og ráðgjöf við að takast á við uppeldis-
hlutverkið. Hér fá foreldrar tækifæri til þess 
að tjá sig og tengjast í gegnum skapandi og 
styrkjandi verkefni í traustu umhverfi. 

Tilgangur námskeiðsins er að auka með-
vitund foreldra um eigin líðan, sjálfsmat og 
væntingar. 

Megináhersla er lögð á samskipti og tilfinn-
ingar sem byggist á því að hver og einn skoðar 
sig og sitt nánasta umhverfi og deilir því síðan 
með öðrum, því þótt unnið sé út frá foreldra-
hlutverkinu er nauðsynlegt að skoða heildar-

myndina út frá persónulegum viðmiðum. 
Foreldrar fá einnig leiðsögn við vandamál-

um og árekstrum sem upp geta komið í fjöl-
skyldunni.

Meðan á þessari vinnu stendur munu mikil-
vægir þættir eins og samkennd, traust og við-
urkenning vera í fyrirrúmi.

Með því að fá tækifæri til að skoða sig í 
foreldrahlutverkinu er verið að sinna þeim 
parti sem þarf til þess að það sé auðveldara og 
ánægjulegra að hlúa að þörfum og löngunum 
barna sinna og fjölskyldunnar í heild sinni.  

Námskeiðið er í fimm skipti á fimmtudög-
um frá klukkan 18 til 19.30.

Fjöldi: tólf til fjórtán einstaklingar.

NÝTT NÁMSKEIÐ:

Að styrkja sig í 
foreldrahlutverkinu

Börn þurfa stöðugleika, gleði 

og gott fordæmi foreldra til að 

takast á við lífið með eðlileg-

um hætti. Börn alkóhólista fara 

oftar en ekki á mis við þessa 

þætti.

Á börn alkóhólista er það lagt að 
þurfa að lifa og þroskast innan 
fjölskyldu þar sem uppörvandi 
umhverfis nýtur ekki við. Oft 
skortir börnin félagsleg tengsl, 
kjölfestu og hæfni til að takast á 
við lífið, en það eru nauðsynlegar 
forsendur eðlilegs þroska. Stöð-
ugleiki, festa, öryggi, hvetjandi 
uppeldi, gleði og gott fordæmi 
foreldra – allt eru þetta þættir 
sem þau sakna úr lífi sínu.

Þetta leiðir til þess að sektar-
tilfinning og skömm íþyngir þess-
um börnum. Þau skortir nægilega 
færni til að takast á við lífið og 
gangast inn í hlutverk ábyrgra 
einstaklinga. Þetta kemur í veg 
fyrir að þau nýti sér hæfileika 
sína til fullnustu.

Talið er að um 60 prósent þess-
ara barna verði annað hvort alkó-
hólistar eða giftist alkóhólistum 
eða þurfi að stríða við afleiðingar 
vanmáttarkenndar og stjórnleys-
is, svo sem vinnufíkn, samlífs-
vandamál og fleira. Þannig held-
ur stjórnleysið áfram og ný kyn-
slóð af börnum alkóhólista verður 
til.

Talið er að í Bandaríkjunum 
séu um 28 milljónir barna alkól-
hólista. Prófessor Robert Acher-
man, Ph.D., viðurkenndur sér-
fræðingur í málefnum barna 
alkóhólista, segir að a.m.k. eitt af 
hverjum átta börnum í venjulegri 

bekkjardeild sé barn alkóhólista 
eða fíkils. Ef hlutfallið er svip-
að hér á landi eru um 6.500 börn 

alkóhólista á Íslandi.
Virkt forvarnarstarf er nauð-

synlegt til að sjá þessum börnum 
fyrir þeim tengslum, kjölfestu og 
hæfni sem þarf til að draga úr 
líkum á að vanmáttur og stjórn-
leysi endurtaki sig. Að leyfa börn-
unum að vera fyrst og fremst 
BÖRN. Börn þurfa að læra …

■  jákvætt sjálfsmat 

■  hóflegt afskiptaleysi gagn-
vart fjölskyldumálum sem þau 
geta engin áhrif haft á 

■  virk samskipti og ræktun 
þeirra hæfileika sem hjálpa 
þeim að leysa vandamál og 
komast ósködduð í gegnum 
lífið og 

■   að skemmta sér.

Stöðugleiki, festa, öryggi

Talið er að 60 prósent barna alkóhólista verði annaðhvort alkóhólistar eða giftist 

þeim. Mynd tengist ekki efni greinar.

Virkt forvarnarstarf er nauðsynlegt til að sjá börnum alkóhólista fyrir þeim tengsl-

um, kjölfestu og hæfni sem þarf til að draga úr líkum á að vanmáttur og stjórnleysi 

endurtaki sig. Mynd tengist ekki efni greinar. MYND/ODD STEFÁN 

Elísabet Lorange lismeðferð-

arfræðingur.

Hrafndís Tekla Pétursdóttir 

sálfræðingur.

Það er mikilvægt að börnin skynji 
að pabbi og mamma eru til staðar. 
Þau séu tilbúin að koma þegar 
eitthvað bjátar á og að það borgi sig 
að leita til þeirra, þar bíði manns 
skilningur, ekki pirringur, afneitun, 
skammir eða fordómar.  

Haldið „öryggislínunni“ opinni 
en gætið þess að „skella ekki á“ 
í fljótfærni og hugsunarleysi. Ef 
sambandið rofnar eru bæði barn og 
foreldri illa sett.

Hluti af öryggistilfinningu barns 
verður til við það að upplifa og 
skynja þá vernd sem felst í aðhaldi 
og reglum.

Ef okkur leyfist að ganga langt þá 
gerum við það, annars höldum við 
okkur á mottunni. Því má oftast líta 
á bæði aga og agaleysi hjá börnum 
og unglingum sem einhvers konar 
samkomulag milli þeirra og hinna 
fullorðnu.

Mikilvægt er að ruglast ekki 
á frelsi og hömluleysi. Agi eykur 

möguleika okkar í lífinu, gerir 
okkur kleift að velja og hafna. 

Agi hjálpar okkur að ná 
markmiðum okkar. Hömluleysi er 
veikleiki sem oft leiðir til ógæfu.

Gott fjölskyldulíf er undirstaða 
velferðar þinnar og barna þinna og 
heimilið á að vera eftirsóknarverður 
staður þar sem þér og þínum líður 
vel. Sættu þig ekki við neitt minna.

Að setja sjálfum sér og öðrum 
MÖRK er undirstaða að heilbrigðum 
samskiptum. Verum því óhrædd við 
að setja börnum okkar heilbrigð 
mörk.

Öryggislínan höfð opin

 Gott fjölskyldulíf er undirstaða vel-

ferðar.
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Leikskólasvið

Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra í leikskólanum Ösp, 
Iðufelli 16.

Í leikskólanum Ösp dvelja börn af mörgum þjóðernum. Leik-
skólinn er staðsettur í miðju Fellahverfi  í efra Breiðholti þar 
sem stutt er í góð útivistarsvæði, til dæmis Elliðaárdalinn. 

Í leikskólanum er nú unnið að því að festa hugmyndafræði 
Reggio Emilia í sessi. Reykjavíkurborg leggur áherslu á að 
leikskólar móti hver sína sérstöðu og hafi  faglegt og fjárhags-
legt sjálfstæði. 

Helstu verkefni aðstoðarleikskólatjóra eru að vinna að dag-
legri stjórnun leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins í 
samvinnu við leikskólastjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun áskilin
• Framhaldsmenntun og reynsla af stjórnun æskileg

• Góð tölvukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Samskiptahæfni, skipulagshæfi leikar, frumkvæði, áhugi 
  og metnaður í starfi 

Upplýsingar veita Fanný Heimisdóttir leikskólastjóri í síma 
557-6989 eða á netfanginu osp@leikskolar.is og Auður 
Jónsdóttir mannauðsráðgjafi  í síma 411-7000 og á netfanginu 
audur.jonsdottir@reykjavik.is.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Umsóknarfrestur er til 7. nóvember 2008.

Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga 
og Félags leikskólakennara. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólanum Ösp

Helstu verkefni eru:
•  Umsjón með upplýsingaþjónustunni Halló Norðurlönd.  
   Í starfi nu felst m.a. að svara fyrirspurnum frá 
   einstaklingum, umsjón með námskeiðshaldi, 
   kynningarmál og gerð/uppfærsla upplýsingaefnis.
•  Tilfallandi störf á skrifstofu Norræna félagsins.

Hæfniskröfur:
•  Menntun sem nýtist í starfi .
•  Mjög gott vald á íslensku og a.m.k. einu 
   Norðurlandamáli, bæði í rituðu og töluðu máli.
•  Rík þjónustulund og sjálfstæð vinnubrögð.
•  Áhugi á norrænum málefnum.
•  Reynsla af búsetu á Norðurlöndunum kostur.

Um er að ræða fullt starf frá 1. desember vegna fæðingarorlofs starfsmanns.
Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Alma Sigurðardóttir, verkefnisstjóri Halló Norðurlanda, í síma 5111808 og á netfanginu 

alma@norden.is. Umsóknir berist til skrifstofu Norræna félagsins, Óðinsgötu 7, 101 Reykjavík fyrir 29. október næstkomandi.

Halló Norðurlönd er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar, sjá nánar á www.hallonorden.org. 

VERKEFNISSTJÓRI
NORRÆNA FÉLAGIÐ LEITAR AÐ VERKEFNISSTJÓRA Í TÍMABUNDIÐ STARF

Tilboð óskast 
Tilboð óskast í KNAUS EIFELLAND-HOLIDAY hjólhýsi,   
árgerð 2008, skemmt eftir óhapp.  Tilboð skilist inná 
heimasíðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf.  ( útboð tjónabíla ) 
í síðasta lagi kl 08.00 að morgni 21. okt. 2008. Hólhýsið er til 
sýnis í Tjónaskoðunarstöð TM,  Hamarshöfða 2   110  Reykja-
vík  á opnunartíma ( frá 8.30 til 16.30 virka daga )   

Tilboð óskast 
Tilboð óskast í SCANIA  P124 dráttarbíl, árgerð 2003, 
skemmdur eftir umferðaróhapp. Tilboð skilist inná heima-
síðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf. ( útboð tjónabíla ) í 
síðasta lagi kl 08.00 að morgni 21. okt. 2008. Bifreiðin er til 
sýnis í Tjónaskoðunarstöð TM,  Hamarshöfða 2   110  Reykja-
vík á opnunartíma ( frá 8.30 til 16.30 virka daga )   

ATVINNA Í BOÐI 
Óskum eftir að ráða vélvirkja, stálsmiði, rafsuðu-
menn og járniðnaðarmenn til starfa nú þegar. 
Nánari upplýsingar veita  Páll í síma 660-3540 

eða Hilmar í síma 660-3530. 
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Til sölu

Innkaupaskrifstofa

F.h.  Reykjavíkurborgar:

Rammasamningur um kaup á fersku grænmeti og 
ávöxtum fyrir svið og stofnanir Reykjavíkurborgar, 
EES útboð nr. 12189.
Útboðsgögn, á geisladiski, verða seld á kr. 3.000. í síma- 
og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur, frá kl. 13:00 
miðvikudaginn 22. október 2008 .
Opnun tilboða: 8. desember 2008, kl 14:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12189

Nánari upplýsingar er að fi nna á 
www.reykjavik.is/utbod 

Ungbarnaleikskólinn Bjarmi

Leikskólinn Bjarmi í Hafnarfi rði auglýsir laust 
til umsóknar starf leikskólakennara. 
Umsækjendur þurfa að geta hafi ð störf sem fyrst.

Leikskólinn Bjarmi er nýr leikskóli sem rekinn er með 
þjónustusamningi við Hafnarfjarðarbæ. Leikskólinn er ung-
barnaleikskóli fyrir börn á aldrinum 9 - 24 mánaða. 
Starfað er samkvæmt starfsaðferðum Reggio Emilia og 
dvelja 24 börn í leikskólanum. Fyrsta skólaárið verður unnið 
þróunarstarf með áherslu á nám og umhyggju yngstu barna 
í leikskólum. Einnig er áhersla lögð á skapandi starf og 
tónlist. 

Hægt er að sækja um störfi n á heimasíðu skólans 
http://www.leikskolinn.is/bjarmi 
 
Einnig er hægt að senda umsókn ásamt starfsferilsskrá 
á netfangið bjargir@gmail.com 

Nánari upplýsingar veita Helga Björg í síma 690 
2709 og Svava Björg í síma 695 3089

Til sölu er arðbær og góður rekstur kaffi húss í miðbæ Reykjavíkur. 
Um er að ræða spennandi einingu sem hefur verið í höndum sömu 
eigenda um árabil á sama stað. Töluvert er um fasta viðskiptavini og 

tryggur leigusamningur til staðar um húsnæðið.

Um er að ræða frábært tækifæri fyrir dugmikla aðila til að taka 
við góðum rekstri með auðveldum hætti.

Áhugasamir hafi  samband í síma 517-1035 eða með 
tölvupósti á brynja@debet.is

Verkefnasjóður sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytisins, deild um 
sjávarrannsóknir á samkeppnissviði, 
auglýsir eftir umsóknum um styrki til 

rannsókna- og þróunarverkefna.
Sjóðurinn mun fyrst og fremst styrkja rannsóknir á 
sjávarlífverum sem nú eru nytjaðar eða sem mögulegt 
væri að nytja. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 
hefur ákveðið að framlag til deildar sjóðsins um sjávar-
rannsóknir á samkeppnissviði verði hækkað um 25 m.kr. 
á árinu. Framlag til sjóðsins verður því 75 m.kr. á árinu 
2008. Þessari aukningu verður nú að öðru jöfnu varið til 
að hækka styrki til styttri, hagnýtra verkefna.

Allir geta sótt um styrki; einstaklingar, fyrirtæki, 
rannsókna- og háskólastofnanir. Í stærri verkefnum er 
sérstaklega hvatt til samstarfs mismunandi aðila með 
þátttöku vísindamanna víða af landinu.

Við mat umsókna verður lögð áhersla á nýnæmi verk-
efnisins m.t.t. nýrrar þekkingar og/eða aukinna nýt-
ingarmöguleika á lífríki sjávar. Á árinu 2008 verða 
styrkt allt að 12 verkefni að hámarki 5 m.kr. hvert og 
um 15 minni verkefni 1-2 m.kr. hvert.

Umsóknarfrestur er til 10. nóvember 2008 og skulu 
umsóknir sendar til sjávarútvegs- og landbúnaðar-
ráðuneytisins, Skúlagötu 4, 150 Reykjavík. Umsóknirnar 
skulu einnig berast á rafrænu formi á netfangið 
hulda.lilliendahl@slr.stjr.is.

Umsóknir sem berast eftir 10. nóvember verða ekki 
teknar gildar nema póststimpill sýni að umsóknin ha�  
verið póstlögð ekki síðar en þann dag.

Þeir sem fengu styrk úr sjóðnum á árinu 2007 og 
hyggjast sækja um framhaldsstyrk skulu skila skýrslu 
um stöðu verkefnisins, ella koma viðkomandi umsóknir 
ekki til greina við úthlutun.

Nánari upplýsingar um sjóðinn og leiðbeiningar 
um frágang umsókna er að � nna á heimasíðu 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins 
www.sjavarutvegsraduneyti.is

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið.

VERÐTILBOÐ
Vantar þig láta byggja fyrir þig? Nú er rétti tíminn til þess að fá tilboð. 
Geri föst verðtilboð þér að kostnaðarlausu. Er með góðann mannskap 

í  uppsteypu og alla almenna smíðavinnu.
Hafðu samband við Hannes húsasmíðameistara í 

síma 862-9192, hannes@k16.is 

ÚTBOÐ
Lagna-, loftræsi- og rafkerfi

Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. 
óskar hér með eftir tilboðum í verkið:

Grunnskólinn á Egilsstöðum 
Viðbygging og breytingar

Verkið  felst í  útvegun og  vinnu við lagna-,
loftræsi- og rafkerfi fyrir Grunnskólann á 
Egilsstöðum. 
Aðalverktaki verksins er Malarvinnslan ehf.
Væntanlegir undirverktakar vegna þessara útboða
verða undir stjórn aðalverktaka.  
Um er að ræða þrjú sjálfstæð útboð.   Heimilt er 
að taka þátt í einu þeirra, tveimur eða öllum. 
GE 010 Lagnir
GE 011 Loftræsing
GE 012 Rafkerfi
Framkvæmdatími er frá 1. nóvember 2008 til 
10. júlí 2009
Útboðsgögn  fást  afhent  hjá  VSÓ Ráðgjöf, 
Borgartúni 20, Reykjavík og Verkfræðistofu
Austurlands, Kaupvangi 5, Egilsstöðum frá og
með miðvikudeginum 22. október 2008. Einnig 
er hægt að óska eftir gögnum á rafrænu formi
með því að senda póst á netfangið vso@vso.is
Tilboð verða opnuð á skrifstofu VSÓ Ráðgjafar,
Borgartúni 20, Reykjavík og Verkfræðistofu
Austurlands,  Kaupvangi 5,  Egilsstöðum,
miðvikudaginn 12. nóvember 2008, kl. 15:00. 

Trésmiður óskast til Noregs!
Rótgróið og traust fyrirtæki í Noregi óskar eftir að ráða 
trésmið sem er vanur innréttingum.  Húsnæði í boði og 

aðstoðum viðkomandi að koma sér fyrir í landinu.

Viðkomandi þarf að hafa góða þjónustulund og geta 
unnið sjálfstætt.

Nánari uppl. gefur Herjólfur Jóhannsson 
í síma 0047 - 90573383 (er íslenskumælandi)

Sölu- og markaðsfulltúar 

Langar þig að starfa hjá framsæknu fjármálafyrirtæki?
          Netskil milliinnheimta óskar eftir öfl ugum sölu- og markaðsfulltrúum.

Viðkomandi þarf að vera heiðarlegur og ábyrgur, úrræðagóður og með góða þjónustulund. Hann þarf jafnframt að geta unnið 
sjálfstætt. Launakjör eru árangurstengd og hér er því um gott tækifæri að ræða fyrir metnaðarfullt fólk.

Netskil er fyrirtæki í örum vexti. Netskil leggur metnað sinn í að ná hámarksárangri í innheimtu krafna, auk þess að veita 
persónulega þjónustu þar sem öll erindi eru meðhöndluð sem trúnaðarmál.

Netskil var stofnað í árslok 2006 og eru nú starfandi 8 starfsmenn við milli- og lögfræðiinnheimtu.

Til frekari upplýsingar þá vinsamlega hafi ð samband við Ágúst Ólafsson, þjónustustjóra Netskila, í síma 414 0910 eða með 
tölvupósti á agust@netskil.is

 
Netskil ehf. - Laugavegi 170 - 105 Reykjavík - sími 414 0910

Útboð

Styrkir

Tilkynningar
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AUDI A4 1,8T S-line Avant, árg 12/2005, 
ek. 51þús.km, Sjálfsk., leður, Topplúga, 
17“ felgur omfl. Glæsilegur bíll!!! Ásett 
verð 3590þús.kr, 100% fjármögnun 
fáanleg!!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Mitsubishi Pajero árg.’04. Ek. 46 þ. 
Ásett v. 3.690 þ. Tilb. v. 3.190. Ekkert 
áhvílandi. Uppl. í s. 659 3616.

Toyota Corolla 1400 VVti beinskiptur 
árgerð 2005. Ekinn 69. þús. skoðaður 
2010. Verð 1.450 þús. S:844-4959

SÆTUR SPARI-BAUKUR
Toyota Yaris Vvti , nýskráður 10.2005, 
ekinn aðeins 38þ.km , 5 dyra, 5 gíra , 
cd spilari , fjarstýrð samlæsing , álfelgur 
, ofl. Fallegur bíll ! . Verð 1.280þ. Sími 
663-2430.

Toyota Corolla XLI árg.’96 Ek. 188 þús. 
Nýsk. Ný vetrardekk. Góður bíll. Verð 
250 þ. Uppl. í s. 659 3459.

Honda Civic 1995, sjálfsk., ný tíma-
reim, bremsur. Sk. ‘09. Góður bíll. Kr. 
350000. S. 896 2878.

Santa Fe II Lux
Diesel ssk. Árg. 12.06. Vel með farinn 
bíll. Klár á nýl. vetrard. Dráttarbeisli, 
leður, topplúga ofl. Ekkert áhvílandi. 
Uppl. í s. 898 8228.

VW Passat ‘00 1.6 ek. 138þ V. 420 þ. 
VW Passat ‘02 2.0 ek. 132þ. V. 790 þ. 
S. 857 0704.

Lúxusbíll.
Til sölu er Honda Legend árgerð 
2000 (Lexusinn hjá Honda), ekin 
83.800km. Er með öllum aukahlutum. 
Umboðsbifreið, einn eigandi, eins og 
ný. Kostar ný 7-8m. Söluverð 1.690þús. 
Ekkert áhvílandi. Til sýnis Þingaseli 10, 
Breiðholti. Uppl.í síma 896-6665

VW Transporter 4x4, árg. ‘01. Ek. 155 þ. 
V. 920 þ. +vsk. Uppl. í s. 893 1986.

Brunaútsölur og Bílar á Gömlu Gengi. 
Eigum nokkra jeppa, fólksbíla og pall-
bíla heimkomna á gömlu gengi. Einnig 
fjöldi nýrra bíla af brunaútsölum bíla-
umboða í USA. Stórkostlegir afslættir 
sem kemur beint til lækkunar til þín 
hér heima. Þessa dagana hreinsa bíla-
umboðin út óseldan lager til að bæta 
fjárhagsstöðuna. Þú getur sparað fleiri 
hundruð þúsund og gert reyfarakaup! 
Hringdu núna og kynntu þér málið í 
síma 5522000. www.islandus.com.

Til sölu Skoda Octavía árg. ‘99 ek. 145 
þ. Uppl. í s. 894 1109.

Buick Regal árg. ‘91. Lítið keyrður. 
Gamall bíll í góðu lagi. V. 110 þ. Uppl. 
í s. 698 0152.

Ford Econaline 350. 4x4. Árg. ‘06. Ek. 
13 þ. km. Til sölu. Uppl. í s. 663 5555.

 0-250 þús.

til solu. s. 8248416 Martin

Til sölu ‘98 Renault Megane, 5d, bsk., 
sk. 09, ekinn 174 þús., lýtur vel út, í 
góðu standi, fæst á 220 þús. S. 847 
6652.

Opel Astra GL, árg ‘97, ek 129 þ. km. Sk. 
‘09, 14“ Álfelgur á vetrardekkjum. Verð 
100 þús. S. 897 1541.

Óska eftir Toyota Corolla árg 1998 eða 
yngra. Einungis bíll í góðu standi kemur 
til greina. uppl 898-9140

Daewoo Nubira station ‘99 , ek. 
127000, sk.09. Verð 199.999 Uppl. 
Andri G 8976057

Grand Cherokee arg. 93 ,ekinn ca 170 
þ km.skoðun 09 verð tilboð. skifti uppl. 
Sima 617-6482

 250-499 þús.

Hyundai Lantra, árg. ‘00,. sjálfsk. ek. 
145000 km. dráttarkrókur, góð negld 
vetrardekk S. 820 0878.

Renault Kangoo, bsk, 5 sæti, rúmgóð-
ur fjölskyldubíll. Árg. 1998 129þús.km 
eyðir ca 8l innanbæjar. Nýleg tímareim, 
bremsuklossar ofl. ásett: 350.000kr 
S.8211174

 Bílar óskast

Góður nýlegur fólksbíll óskast í skipt-
um fyrir mjög vel með farinn Audi TT 
Quattro, ek. 26 þ. árg 2004 + allt að 2 
millj.í pen. S. 696-4321.

Óska eftir bíl í góðu ástandi. Sk. ‘09. 
Á verðbilinu 100-300 þ. stgr. S. 699 
8620.

Óska eftir bíl af árg. ‘98 eða yngri fyrir 
allt að 150 þús. Má þarfnast lagfæring-
ar. Uppl. í s. 866 7347.

Námsmaður óskar eftir bíl. skoða allt, 
jeppa og fólksbíla. Verð frá 0 - 150. 
Sími 866 3838.

 Jeppar

Nissan Pathfinder árg ‘94, 6 cyl, ek. 122 
þús., sk. ‘09, Mikið endurnýjaður. Verð 
280 þús. Ath skipti á ód., má þarfnast 
lagfæringa. S. 868 8565.

 Hópferðabílar

Til sölu M-Benz Mantra 4x4 ‘06, 39“ 
dekk,16 farþ + 1, læstur framan og 
aftan, ek. 97þ, gæðakerfi og fl. Uppl, s. 
660 1303 & 660 1305 og www.ruta.is

 Mótorhjól

Til sölu TwinBros carbonfiber púskeri 
fyrirSuzuki DL 1000 og power comand-
er uppl. í s-8978900

Fundarlaun fyrir stolið KTM 450 EXC 
2006 ek. 25 tíma. Hjólinu var stolið frá 
Grundarhvarfi við Elliðavatn. Jóhann 
863 6323 eða johann@vidskiptahusid.
is

Honda CBR 600RR 2007 ekinn 2666 
km nýja lúkkið. Skemmt eftir Tjón. Til 
sýnis hjá Bilauppbod.is tilboð eru bind-
andi Æskilegt að skoða - Bilauppbod.is

Mótó Guzzi Abassador
Stórglæsilegt antik hjól til sölu. Eina 
sinnar tegundar á landinu og í topp 
standi. ALLT UPPGERT. V. 600 þ. Uppl. 
í s. 690 3323.

Suzuki Intruder 750 árg. ‘87. Upptekin 
vél og gírkassi. Verð 350 þús. Uppl í s. 
691 4032 Laugi.

Pit bike Xmotos 125cc, 2 litir.

Dirt bike Xmotos 250cc, 2 litir, stillan-
legir demparar. Upside down, bæði 
aftan og framan.

Hippar. Litir: Rauður, svartur og blár, 
aðeins 155 kg. Töskur, rollbar, hjálmur, 
vindhlíf, skrásetning. 250cc.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

 Fjórhjól

Til sölu Yamaha Kodiak árgerð 2005. 
Mjög lítið notað. Verð kr. 690.000,- 
Uppl. í síma 844-8138.

Polaris Sportman 800X2 árg.’08, ekið 
aðeins 50 tíma. Götuskráð 2 manna. 
Uppl. í s. 820 8483.

 Vélsleðar

Rýmingarsala Mótormax
Allt að 70% afsláttur af fatnaði og 
fylgihlutum fyrir allt vélsleðafólk og 
vélsleðar á frábæru verði. Mótormax, 
Kletthálsi 13, 563 4400.

 Hjólhýsi

SKEMMT HJÓLHÝSI Á 
UPPBOÐI. 

 BILAUPPBOD.IS
 Delta 4400 hjólhýsi skemmt eftir 
óhapp Selst hæstbjóðanda Til sýnis hjá 
bilauppbod.is og hægt að bjóða þar 
Tilboð eru bindandi. Æskilegt að skoða 
Bilauppbod.is 

 Bátar

Óska eftir notaðri fiskilínu 4-5mm með 
bölum. Uppl. í s. 845 1350.

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

 Garðyrkja

Trjáklippingar - garð-
yrkja.

Klippi tré og runna og felli tré. 
Fljót og góð þjónusta. Látið fag-

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s. 

846 8643.

Er garðurinn fullur af 
laufum?

Tökum að okkur að hreinsa lauf úr 
görðum, erum með öflugar ryksugur 
og blásara. Einnig tökum við að okkur 
að klippa tré og runna. Uppl. í s. 820 
7870, Ási.

Trjáfellingar, haustklippingar/þrif, alm. 
garðvinna. Garðyrkjufræðingur. S. 843 
6680

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

Hellulagnir, smágröfuþjónusta, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð 
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl 
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. 
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

Skyggðu trén á þig í sumar? Nú er rétti 
tíminn að fella tré og snyrta runna fyrir 
veturinn. Við tökum einnig að okkur 
alla almenna garðvinnu, s.s. sólpalla og 
grindverkasmíði, hellulagnir, þökulagn-
ir, garðslátt (já ennþá), jarðvegsskipti 
og svo sjáum við líka um að setja upp 
jólaljósin fyrir þá sem vilja aðstoð við 
það. Kíkið á heimasíðuna gardarbest.is 
og sendið póst á bjarni@gardarbest.is 
eða hringið í s. 698 9334 / 660 9347.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikn-
ingar ofl. S. 696 3969 og á www.
ulfurinn.is

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

 Málarar

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

Ódýr sandspörslun. Ódýr málningar-
vinna. Góð og vönduð þjónusta. TS 
Málun ehf. Sími 663 3393.

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

 Búslóðaflutningar

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig 
aukamenn ef óskað er. Erum með 
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 
& 659 4403.

Búslóðaflutningar !
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
aukamenn ef óskað er. Hvert á land 
sem er. Sama verð alla daga !! Uppl. í 
síma 555 6363.

 Húsaviðhald

Múrverk og málun
Getum bætt við okkur verk-

efnum í Húsaviðgerðum, Öllu 
almennu múrverki, Flísalögnum, 
Múrklæðningum, Sandspörslun 
og málun. Erum einnig farin að 

bóka verkefni fyrir næsta ár.
Upplýsingar gefa Kolbeinn 

múrarameistari í s: 8966614 og 
Helena framkvæmdastjóri í s: 

843 3230 / 562 1300 

m1@m1.is
m1.is

TILBOÐ

DAGSINS

1.190.000,-

Bíldshöfða 10 - 110 Reykjavík
Sími: 587 1000

SUZUKI VITARA 2700 XL-7 Skráður 1.2003, ek. 105 þús

7 manna, 5 dyra, Sjálfskiptur, Álfelgur, 
Fjarstýrðar samlæsingar, Geislaspilari, 
Dráttarbeisli.
Verð kr. 1.690.000,-

Til sölu

Óskast keypt
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Getum bætt við okkur verkefnum. 
Komum á staðinn og gerum tilboð að 
kostnaðarlausu. Ekkert verk of lítið eða 
of stórt. Sími: 899-4856

Húsasmíðameistari óskar eftir smiðum 
við nýsmíði og viðhald. Uppl. í s. 894 
0031.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

Húsaviðgerðir og málun
Málum þök, skiptum um bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

 Nudd

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

 Spádómar

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

 Önnur þjónusta

 Óskast keypt

Veitingatæki
Óskum eftir veitingatækjum. 
Upplýsingar í síma 660 7750.

 Bækur

Vantar bókina: Litli prinsinn, útgefna 
1961. Elli: 893-1276.

 Til bygginga

Óska eftir að kaupa 200 vel með 
farnar dokaplötur. Uppl. í s. 892 1676 
á skrifstofutíma.

Óskum eftir að kaupa stoðir, vinnupalla 
(70cm breiða) og mót frá Doka, Peri, 
Rasto og Hunnebeck. Iron ehf. S. 899 
5901 & 898 2601.

Ófúinn, vel byggður 25-40 fm skúr ósk-
ast. S. 892 4592, hjalli@talnet.is

Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu. 
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

 Ýmislegt

Kaupi gamla mynt, einnig silfur og gull-
peninga, minnispeninga, gamla pen-
ingaseðla,frímerki og póstkort. Uppl. í 
síma 615 2715.

 Verslun

 Heilsuvörur

HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð 
þjónusta! www.betriheilsa.is

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

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

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.heilsuval.topdiet.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

 Líkamsrækt

 Fæðubótarefni

www.perform.is - Mesta úrval landsins 
af fæðubótarefnum.

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

 Nudd

Svæðanudd, hefur áhrif á verki, streytu, 
svefnerfiðleika og fl. Sími 820 0878.

Nudd - Japanska baðið
Skrúbb, heitur pottur, veitingar, ditox og 
margt fl. Alltaf opið. S. 823 8280

Ferðanuddbekkir 50.000, ferðasnyrti-
bekkir 40.000 st.gr. uppl. í S: 891 
6447 Óli

Whole body massage Telepone 841 
8529.

 Kennsla

Jógakennaranám með Guðjóni 
Bergmann hjá World Class 2009. 
Kynningarfundur í Laugum 21.okt. 
kl.20:00. Skráning og nánari upplýsing-
ar á www.gbergmann.is

 Antík

Til sölu Kelvinator ískápur árg. 1956 í 
lagi + TV sófi. Tilboð. S. 553 5034.

 Dýrahald

Til sölu ættbókafærðar Ungverskar 
Vizslur. Frábærir veiðihundar og ynd-
islegir fjölskylduhundar. Tilbúnir til 
afhendingar eftir 1. Nóvember. Uppl. í 
síma 898 1779.

Hágæðafóður AÐEINS 
390 kr kg

Proformance hágæða hunda-
fóður 23 kg sekkur á kr. 8900.- 
(selt líka eftir vikt á staðnum 

á 550 kr pr. Kg) 4.tegundir 
- Takmarkað magn.

Hundaheimur - Sérverslun 
með hunda og kattvörur 

Háholti 13, Mosfellsbær (sama 
húsi og krónan) www.hunda-

heimur.is

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 bjóðum visa/

euro raðgreiðslur.

Smáhundagæsla á heimili, pantið tím-
anlega fyrir jól og áramót, er með leyfi. 
Hundagæsluheimilið Fellshlíð S.820 
0878.

Er med gefins fimm kanínur vegna 
ofnæmis, allar stærdir & gerdir. Guðny 
s. 869 1041.

 Ýmislegt

Sala - Hleðsla - viðhald og þjónusta í 
eldvarnarbúnaði. Við leggjum áherslu á 
góða og persónulega þjónustu á góðu 
verði. Sími 565 4080.

 Gisting

Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð. 
Menorca Mahon, Costa Brava, Playa 
De Aro. Valladolid og Reykjavík, sv.101 
Uppl. í s. 899 5863, www.helenjons-
son.ws & www.starplus.info

 Húsnæði í boði

Viltu búa í einbýlishúsi í 
korters fjarlægð frá höf-
uðborginni fyrir 150 þús. 

á mánuði ?
160fm einbýlishús í Vogunum 

til leigu.
Uppl. hjá eiríkur@as.is s. 862 

3377.

Leigjandi skráðu þig frítt á óskalistann. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Björt og sjarmerandi 60fm 2ja herb. 
íbúð á góðum stað í 101 til leigu. S 
844 4919.

Glæsileg 80 fm 2ja herb. íbúð við 
Garðastræti til leigu. Upplýsingar í síma 
897 6246.

2. herbergja íbúð með öllum búnaði 
til leigu í póstnúmeri 112. 17 m2 svalir 
móti suðri. Ný standsett Upplýsingar í 
síma 8400503

3 herb íbúð í Iðufelli til leigu um 80 
fm. Verð 86þ. + hússjóður Uppl. í 
8998913

3ja herb. íbúð í Suðurhólum leigist 
á 120þús. uppl. í s: 8689325 eða 
8480570

Til leigu huggulegt raðhús í 
Fossvoginum. Leigist helst með hús-
gögnum. Laust strax. Uppl. í síma: 
695 6900

3herb íb til leigu í Mos frá 2nóv Langtl. 
115 þús m. raf og h. s: 8411061 & 
6956277

2ja herb. íbúð við Boðagranda til leigu 
frá 3 nóv.Leiga kr. 100þ. Hússj. innif. 
Gott útsýni, húsvörður. Uppl. s. 897-
1877

5 herb. einbýlishús til leigu á Álftanesi. 
Uppl. í s. 864 7919.

Glaðheimar
Góð hæð í Glaðheimum til leigu, 190 
fm. leiguverð 170 þús. Uppl. í s. 824 
5066.

Nýtt í Garðabæ !
Til leigu 4ra herb ný íbúð í Garðabæ, 
130 fm. Leiguverð 160 þús. Uppl. í s. 
824 5066.

Nýtt í Kópavogi !
Til leigu ný 2ja herb. 130 fm Glæsiíbúð 
í Kópavogi. Leiguverð 160 þús. Uppl. í 
s. 824 5066.

Til leigu 107 fm 3ja herbergja íbúð á 
svæði 203, Álfkonuhvarfi, með aðgang 
að bílskýli. Leiguverð 140 þ. á mán. + 
rafmagn og hiti. Uppl. í s. 699 5552.

Til leigu 140 fm. skrifstofuhúsnæði 
miðsvæðis í Hafnarfirði: Hagstæð leiga. 
Einnig mögulegt að leigja stök skrif-
stofuherbergi. Upplýsingar í síma 892 
7798.

30fm studio íb. á sv. 109. Laus, reyk-
leysi og reglusemi skilyrði. Leiga 55þ m. 
rafm. og hita. S. 844 0541.

Til leigu 115 fm. einbýlishús í kóp. 
Nánari uppl. kort@internet.is og s. 892 
2506.

Til leigu glæsileg 4ra herb íbúð með 
stórum bílskúr ca 170 fm í 112 Reykjavík 
Uppl. í kort@internet.is og 892 2506.

Til leigu ca. 70 fm 2ja herbergja íbúð á 
fyrstu hæð í fjölbýli við Hagamel í Rvk. 
Íbúðin leigist með húsgögnum ef áhugi 
er fyrir því. Íbúðin er laus. Nánari uppl. 
gefur Gottskálk í síma 849 9346.

3 room apartment in 107 for rent, 
150.000/month. Furniture can be inc-
luded. more info: finnsi@centrum.is

TIL LEIGU - Falleg og mikið endurnýjuð 
2. herb. íbúð Vesturbæ. Hafið samb. í 
boggag@gmail.com

Til leigu snyrtileg 3ja herbergja íbúð 
í 107 Reykjavík Laus/langtímaleiga. 
Reglusamt fólk eingöngu. Uppl. í síma 
892 2336.

4ja herb. íbúð í Rvk. Húsgögn fylgja. 
Verð 150þús. S. 895 0497

2ja herbergja íbúð í Hólahverfi til leigu 
frá og með 15 nóv. Um langtímaleigu 
er að ræða. 2ja mánaða bankaábyrgð 
skilyrði. Upplýsingar í síma 868 7691.

4 herb. íbúð við Njálsgötuna, langtíma-
leiga. Uppl. í s. 862 8431 eða arnar-
tangi@gmail.com

Rúmlega 40fm nýstandsett stúdíó íbúð 
til leigu á sv. 105. Leiga 98 þús. + trygg-
ing. Uppl. í s. 849 6816.

Til leigu góð, 3ja herb., 86 fm íbúð í 
austurbæ Kópavogs. 120 þús. á mán. 
með orkukostnaði og hússjóði. Með 
eða án húsgagna. Laus 1.11. nk. S. 
895 5869.

Herbergi til leigu með sameiginlegu 
eldhúsi og baðherbergi. Uppl. í síma 
770 6090.

Til leigu 68fm. 2herb. íbúð í 
Hafnarfirði. Leigist m/húsgögnum Laus 
Uppl.8440146

Hfj - Liverpool
Nýjar og glæsilegar 2 og 3 herbergja 
íbúðir til leigu í Hfj. Einnig er 3ja herb. 
íbúð til leigu í Liverpool. Uppl. á www.
heimahagar.is

Björt og vel skipulögð 4ja hb.(+) ca 
128m2 íbúð í yftuhúsi. svalir, geymsla, 
bílskýli og góð staðsetning í við 
Álfkonuhvarf í Kóp. Laus! Sími 820 
4410 - reynirkr@simnet.is

Ný 112fm 4.herb íbúð á Drekavöllum í 
Hfj laus frá 1.nóv. Verð 130þ kr + hússj. 
Uppl í síma 897-6530

75.fm íbúð nálægt H.Í og miðbæ til 
leigu. V. 150þ. á mán. m/rafm. og hita. 
Uppl. í s. 899 2230.

Ný og glæsileg 97fm, 3.herb íbúð á 
Kirkjuvöllum 9 í Hfj laus frá 1.nóv. Bílst. 
í kjallara fylgir. V. 130þ/m. S. 897-6530

Long term rent Guesthouse Funahöfða 
110 Rvk. / Dalshraun 220 Hfj. Tel 824 
4530.

 Húsnæði óskast

Góð 4 hb 115-125m² íbúð óskast til 
leigu í Kópavogi. Skipti á íb. á Akureyri 
möguleg. S. 824-1780

Vantar húsnæði m/aðstöðu, þvottav. 
og þurrk. - húsg. Fljótlega. Skilvísar 
greiðslur. Greiðslug. 50 þús. Uppl. á 
Fax@visir.is

 Atvinnuhúsnæði

Skristofuhúsnæði !
Skrifstofuaðstaða með aðgang að öllum 
tækjum til leigu. Uppl. í s. 824 5066.

Til leigu um 200 fm. skrifstofuhús-
næði við Suðurlandsbraut í Reykjavík. 
Hagstæð leiga. Einnig mögulegt 
að leigja stök skrifstofuherbergi. 
Upplysingar í gsm. 892 7798.

Til leigu snyrtilegt ca. 120 fm iðnaðar-
húsnæði að Skemmuvegi í Kópavogi. 
Uppl. í s. 699 0778.

Til leigu iðnaðar- og lagerhúsnæði í 
Hafnarfirði, stærðir frá 95 fm til 1000 
fm. S. 822 4200 & 660 1060.

 Geymsluhúsnæði

Ódýr tjaldvagna og felli-
hýsageymsla

Tjaldvagnar kr. 13.000, lítil fellihýsi 
20.000 kr. miðlungs 25.000 stór 30.000 
S. 893 3347.

Geymsluhúsnæði
Fyrir tjaldvagna og hjólhýsi ofl. Uppl. í 
síma 770 5144.

Nú er allt að fyllast í geymslum okkar 
í Hveragerði. En getum bætt við okkur 
nokkrum tjaldsvögnum, fellihýsum, 
hjólhýsum, húsbílum og bátum í vetr-
argeymslu. Steypt og einangrað hús. 
Tökum á móti tækjum á laugardag og 
sunnudag milli 10 - 16. S3 ehf Kvíarhól. 
S 856 1848.

Nú fer hver að verða síð-
astur !

Upphituð rými f. fellihýsi, tjaldv. hjólh. 
bátar ofl. í Borgarfirði. Gott verð. S. 
663 2130.

Upphitað húsnæði á höfuðborgarsv fyrir 
tjaldv,felli-og hjólhýsi. Uppl í 8939777

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, mót-
orhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176 & 895 
3176.

 Gisting

Gisting í Kaupmannahöf
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum, skammtímaleiga. Nánari 
uppl. í s. 822-7303, 891-8612, +45 
27111038 eða annalilja@stracta.com.

Gisting í Köben.Stúdióíbúðir jonasis@
mail.dk. www.sitecenter.dk/jonaso 
Sími+4531106412

 Atvinna í boði

Háfell óskar eftir vönum hefilm-
anni. Einungis menn með reynslu 
koma til greina. Upplýsingar veit-
ir mannauðsstjóri í síma 575 9500. 
Umsóknareyðublöð má einnig finna á 
heimasíðu Háfells; www.hafell.is

Aukaleikarar í sjónvarps-
þátt!

Við erum að leita að aukaleik-
urum 25 ára og eldri fyrir tökur 
á tímabilinum 17 Nóvember til 

10. Janúar.
Áhugasamir sendið upplýsing-
ar um umsækjendur og mynd 

á aukaleikarar@sagafilm.is

Starfsfólk óskast í beitningu og slæg-
ingu á Árskógssandi. Húsnæði á staðn-
um. Upplýsingar gefur Pétur í s. 896 
0152 og Inga í 861 2846.

SKILTAGERÐARFÓLK ATH!
Atvinnuskapandi tækifæri. Skiltagerð á 
útsölu. Uppl. á amason.is/hugfang og 
s. 896 9789.

Óskum eftir að ráða rafvirkja/mann 
vanann raflögnum í viðhalds og þjón-
ustudeild. Jón og Gunni rafverktakar 
s. 897 4585.

Óska eftir að ráða verkstæðismann, 
vanann vinnuvélum og vörubílum. 
Uppl. í s. 896 3840.

Viltu vinna þér inn pening á auðveld-
an máta?Gott með skóla eða sem 
aukavinna Uplýsingar gefur Jóhanna í 
s:6162059

Spjalldömur óskast
Rauða Torgið leitar samstarfs við yndis-
legar spjalldömur. Nánari upplýsingar á 
vef okkar, www.raudatorgid.is

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Vanur nuddari (kvk) óskar eftir vinnu. 
Uppl. í síma 659 6769.

Duglegur og samviskusamur einstakl-
ingur óskar eftir vinnu við markaðsstörf. 
Er með M.Sc. í markaðsfræði frá CBS og 
B.Sc. í viðskiptafræði frá HÍ. Hef reynslu 
af sölu- og markaðsmálum. Tala ensku 
og dönsku reiprennandi Nánari upplýs-
ingar í síma 848-2216

Vanur smiður óskar eftir verkefnum. 
Uppl. í s. 848 6904.

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

 Tilkynningar

Þarf þinn hópur að fjármagna útskrift-
arferð ? Allt um styrktarsölu á www.
papco.is

 Einkamál

908 6666 Bláa línan
Halló, ég er 26 ára gömul og er 
utan af landi. Mig langar að vita 

hvað þú getur kennt mér. Hef 
ekki mikla reynslu en langar að 
heyra í þér. Er við símann, eng-
inn símsvari, engar tafir. Opið 

allan sólarhringinn. Öll stærstu 
símafyrirtækin ná í gegn.

Glæný upptaka!
Hér er ung kona á ferð, logandi heit 
- og það er spurning hvort hún sé ein... 
Upptakan er hjá Sögum Rauða Torgsins, 
s. 905 2002 (símatorg) og 535 9930 
(kreditkort), upptökunr. 8777.

Karlmaður um fimmtugt
vill kynnast karlmanni með tilbreyt-
ingu í huga. Verður að hafa góða 
aðstöðu. Augl. hans er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905 2000 (símatorg) og 
535 9920 (kreditkort), augl. nr. 8990.

Þrítug kona
á höfuðborgarsvæðinu vill kynnast karl-
manni með vinskap og nánari kynni í 
huga. Augl. hennar er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905 2000 (símatorg) og 
535 9920 (kreditkort), augl. nr. 8930.

Tilkynningar Þjónusta
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OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
9. JÚNÍ KL. 17.00 - 18.30

Línakur - 4ra herbergja íbúðir

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

.isLágmúli 7, sími 535_1000
Verð frá 29.5 / 32.5 millj.

Þórhildur M. Sandholt, lögfræðingur og lögg. fasteignasali

Asparlundur 11
210 Garðabær
Fallegt Endaraðhús á flottum stað

Stærð: 167 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 29.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000
***FRÁBÆRT VERÐ***  Mjög skemmtilegt  og mikið  endurnýjað endaraðhús með útsýni  til  Heiðmerkur  og
suður  með  sjó.  Forstofa,  gangur  og  eldhús  með  flísum  á  gólfi  og  góðu  skápaplássi.  Stofa/Borðstofa
sérlega  rúmgóð  og  björt  með  stórum  gluggum,  arin  og  gullfallegu  gegnheilu  eikar-plankaparketi.
Hjónaherbergi  er  bjart  með  loftáum skápum.  Stórt  flísalagt  þvottahús/geymsla  með  skápum.  Rúmgóður
bílskúr  einnig  með  geymslu,  upphitað  plan  og  næg  aukastæði.  Garðurinn  er  einstaklega  snyrtilegur  og
skjólgóður.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Valur Blomsterberg
Sölufulltrúi

valurblom@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS í dag Sunnudag kl.15:00-15:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

857-9550

DALSEL 13 ÍB 101
109 Reykjavík
GÓÐ ÍBÚÐ MEÐ ÚTLEIGUHERB.

Stærð: 149,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 22.810.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.900.000
Rúmgóð íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli á góðum stað í Dalseli. Bílastæði í bílakjallara.  Um er að ræða góða
og snyrtilega fjögurra herbergja íbúð. Innrétting í eldhúsi endurnýjuð að hluta. Í kjallara er herbergi sem er í
útleigu  með  aðgengi  að  snyrtilegu  sameiginlegu  baðherbergi  með  sturtu.  Íbúðin,  ásamt  sérherbergi  í
kjallara  og  geymslu  er  skráð  hjá  FMR  120,1  fm.  (íbúð  101)   Auk  þess  er  stæði  í  bílakjallara  29,4  fm.
Skemmtilegt sameiginlegt svæði er framan við hús með leiktækjum fyrir börnin.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Magnús Ninni
Sölufulltrúi

tse@remax.is

maggi@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

ss@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL:16:00 - 16:30

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

694-9999

8648090

STÍFLUSEL 14 ÍB 301
109 Reykjavík
LAUS STRAX ! GOTT ÍLS LÁN !

Stærð: 113,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 19.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.800.000
Mjög góð, vel skipulögð og mikið endurnýjuð 4ra herbergja 101,1 fm íbúð á 3. hæð auk 12,3 fm geymslu í
kjallara  samtals  113,4  fm.   Tvö  góð  barnaherbergi  bæði  með  parketi  á  gólfi,  skápar  í  báðum.
Hjónaherbergið er stórt með parketi á gólfi og góðum skápum. Baðherbergið er með upphengdu salerni,
grátt mosaik í kringum baðkar, dökkar flísar á gólfi, góð nýleg innrétting. Sjón er sögu ríkari, velkomin í opið
hús.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Magnús Ninni
Sölufulltrúi

tse@remax.is

maggi@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

ss@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL:15:00 - 15:30

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

694-9999

8648090

Þinghólsbraut 11
200 Kópavogur
Eign í sérflokki!

Stærð: 211,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 36.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 78.900.000

Stórglæsilegt  og  einstakt  6  herbergja  tveggja  hæða  einbýlishús  með  bílskúr  á  skjólsælum  stað  í  Vesturbæ
Kópavogs.   Húsið  stendur  á  900fm  lóð  með  fallegum  grónum  garði  og  hellulagðri  innkeyrslu.  Eignin  er  öll  hin
glæsilegasta,  nýtt  hús  byggt  á  gömlum  grunni.  Allar  lagnir  í  húsinu  hafa  verið  endurnýjaðar  þ.e.  raflagnir
(Instabus),  neyslulagnir,  ofnalagnir  nýjar,  hiti  í  gólfum  á  allri  neðri  hæð,  einnig  á  baðherbergi  á  efri  hæð,  allar
frárennslislagnir  nýjar  ásamt  drenlögnum.   Þak  hússins  hefur  verið  endurnýjað  frá  grunni,  ný  timburklæðning,
einangrun,  pappi,  járn  og  rennur.   Byggður  var  stór  kvistur  á  norðurhlið  hússins.   Gólfefni  er  gegnheilt  sérvalið
hnotuparket  frá  GeoPlank  og  vandaðar  30x60  flísar  frá  Parka.   Allar  innréttingar  í  húsinu  eru  frá  JKE-design,  í
eldhúsi  og á baðherbergjum eru sérpantaðar glermósaík flísar frá Álfaborg.  Instabus hússtjórnunarkerfi  stjórnar
gólfhita og ljósum.  Allt raflagnaefni er frá Gira,  S.Guðjónsson.  Innanhúss arkitekt er Kristín Guðmundsdóttir hjá
Innark.   Allar  teikningar,  bæði  grunnteikningar,  rafmagnsteikningar  og  skráningartafla  eru  nýjar.  Þetta  er  eign  í
sérflokki í Vesturbæ Kópavogs!

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17.00-17.30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694-4000

895-6107

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í

Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umðar fréttir fyrir um

Auglýsingasími

– Mest lesið
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Kirkman/Scott

Ef þú reynir þetta 
aftur ferðu beint í 

klósettskálina!

Fyrst hún er 
orðin svona 

stór datt mér í 
hug að reyna 
að venja hana 
við koppinn.

Hefði ekki 
verið betra 
að prófa 
bolta?

Viljið þið gjöra svo 
vel að hætta að 

stara á hárið mitt!

Ég vissi að þau 
myndu ekki hlýða.

Kyss

Maður á alltaf að 
kyssa hönd þess 
er fæðir mann.Kyss

Kyss

Kyss Kyss

Kyss

Það hefði þurft 
allsherjar útkall 

í þetta!
Bæ 

Raggi!

Mikið ofboðslega hefur verið gaman að 
vera til síðustu daga. Og það stafar 
ekki bara af því hversu ömurlega 

leiðinlegt var að vera til dagana á undan 
þeim. Þó að vissulega hafi þeir dagar verið 
dimmir og leiðinlegir. Síðustu daga hefur 
nefnilega sannarlega verið hátíð í bæ. 
Airwaves-hátíð í bæ, nánar tiltekið. 

Það var merkilegt að fylgjast með því 
hvernig miðbærinn lifnaði allur við, og allt í 
einu var fólk á ferli frá morgni til kvölds. Og 
það meira að segja á virkum dögum, sem sést 
yfirleitt ekki nema bara rétt yfir hásumarið. 
Það var þéttsetið á veitingastöðum og 
kaffihúsum á daginn og á kvöldin var Kvosin 
full af fólki sem rölti á milli staða til þess að 
hlusta á frábæra tónlist og hitta skemmtilegt 
fólk. Það gáfust tækifæri til þess að sjá 
erlendar hljómsveitir sem hafa verið í 
uppáhaldi en aldrei verið hægt að sjá áður, 
uppgötva nýja tónlistarmenn og sjá íslensku 

hljómsveitirnar sem standa alltaf fyrir sínu. 
Eitt af því sem getur helst lyft andanum í 

svona ástandi er góð tónlist. Þess vegna var 
þessi hátíð á frábærum tíma þetta árið, þó að 
skipuleggjendur hátíðarinnar séu kannski 
ekki alveg sammála. Það væri rosalega 

gaman ef það væru fleiri svona hátíðir í 
þessum bæ okkar. Í síðasta mánuði var önnur 
skemmtileg hátíð, kvikmyndahátíð, sem setti 
líka sinn svip á miðbæinn. Þá var hægt að 
eyða heilu kvöldunum í bíó í meira en viku. 
Ég á hreinlega eftir að sakna þess í næsta 
mánuði að hafa enga svona hátíð til að hlakka 
til og lyfta mér upp með. Til að halda 
miðbænum fjörugum og andanum hátt þyrftu 
eiginlega að vera svona hátíðir í hverjum 
mánuði.

Hátíð í bæ

„Allt í einu var fólk á ferli frá morgni til 
kvölds. Og það meira að segja á virkum 
dögum.“

NOKKUR ORÐ
Þórunn 

Elísabet
 Bogadóttir

Skipholti 35
105 Reykjavík. sími 511 7010

petur@galleriborg.is

Skilaboðaskjóðan
Þorvaldur Þorsteinsson og Jóhann G. Jóhannsson
Geysivinsælt ævintýri fyrir alla fjölskylduna!
sun. 19/10 örfá sæti laus

Macbeth
William Shakespeare
Blóð vill blóð...
Ekki missa af ögrandi sýningu

Klókur ertu, Einar Áskell
Bernd Ogrodnik
Heillandi og krúttleg brúðusýning fyrir yngstu börnin
sun. 19/10 tvær sýningar örfá sæti laus
Sýningum fer fækkandi

Hart í bak
Jökull Jakobsson
Ástsælt verk sem hittir okkur öll í hjartastað
Örfá sæti laus í október

www.leikhusid.is

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Þjóðleikhúsið
Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is 

Sá ljóti
Marius von Mayenburg
Nú á leikferð um landið,
sýningar í Reykjavík
í nóvember

Utan gátta
Sigurður Pálsson
Snarskemmtileg sýning í Kassanum
Frumsýning 24. október

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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> Hallgrímur líklega til GAIS

Sænska félagið GAIS hefur ákveðið að gera Húsvík-
ingnum Hallgrími Jónassyni tilboð en hann heillaði 
forráðamenn félagsins á dögunum er hann var á reynslu. 
Umboðsmaður Hallgríms mun reyna að landa samning-
um við GAIS í dag en yfirgnæfandi líkur eru 
á því að Hallgrímur fari til félagsins sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins. Ef 
svo ólíklega færi að samningar tækjust 
ekki hefur Hallgrímur önnur spil á hendi 
en norsku liðin Lilleström og Molde 
hafa einnig áhuga á Hallgrími sem 
og enska liðið Nottingham Forest sem 
sýndi Hallgrími áhuga fyrir skömmu. Þá 
hefur GAIS líka gert tilboð í KR-inginn 
Guðjón Baldvinsson.

Enska úrvalsdeildin:
ARSENAL - EVERTON 3-1
0-1 Leon Osman (8.), 1-1 Samir Nasri (47.), 2-1 
Robin van Persie (69.), 3-1 Theo Walcott (89.).
LIVERPOOL - WIGAN ATHLETIC 3-2
0-1 Amr Zaki (28.), 1-1 Dirk Kuyt (36.), 1-2 Amr 
Zaki (46.), 2-2 Albert Riera (79.), 3-2 Dirk Kuyt 
(84.).
MIDDLESBROUGH - CHELSEA 0-5
0-1 Salomon Kalou (13.), 0-2 Belletti (50.), 0-3 
Salomon Kalou (52.), 0-4 Frank Lampard (62.), 
0-5 Florent Malouda (66.)
ASTON VILLA-PORTSMOUTH   0-0
BOLTON-BLACKBURN   0-0
FULHAM-SUNDERLAND   0-0
MAN. UTD-WBA   4-0
1-0 Wayne Rooney (56.), 2-0 Cristiano Ronaldo 
(69.), 3-0 Dimitar Berbatov (71.), 4-0 Nani (90.).
STAÐAN:
Chelsea 8 6 2 0 19-3 20
Liverpool 8 6 2 0 13-6 20
Arsenal 8 5 1 2 16-6 16
Man. United 7 4 2 1 12-4 14
Aston Villa 8 4 2 2 12-10 14
Hull City 7 4 2 1 10-11 14
Portsmouth 8 4 1 3 9-13 13
West Ham  7 4 0 3 14-13 12
Blackburn  8 3 2 3 8-14 11
WBA 8 3 1 4 7-11 10
Man. City 7 3 0 4 18-12 9
Sunderland 8 2 3 3 7-9 9
Middlesbrough 8 3 0 5 7-14 9
Wigan Athletic 8 2 2 4 11-9 8
Bolton  8 2 2 4 8-10 8
Everton 8 2 2 4 12-18 8
Fulham 7 2 1 4 5-7 7
Newcastle  7 1 2 4 7-13 5
Stoke City 7 1 1 5 8-14 4
Tottenham  7 0 2 5 4-10 2

N1-deild karla:
Víkingur-Akureyri   23-28 (13-15)
Mörk Víkings: Sverrir Hermannsson 6, Sveinn 
Þorgeirsson 5, Davíð Georgsson 3, Þröstur Þráins-
son 3, Davíð Ágústsson 3, Brynjar Loftsson 2, 
Óttar Filip Pétursson 1.
Mörk Akureyri: Andri Snær Stefánsson 8, 
Heiðar Þór Aðalsteinsson 4, Oddur Grétarsson 4, 
Jónatan Þór Magnússon 4, Þorvaldur Þorvaldsson 
3, Árni Þór Sigtryggsson 2, Hörður Fannar Sig-
þórsson 2, Atli Ævar Ingólfsson 1.

Þýski handboltinn:
Lemgo-Hamburg   30-34
Logi Geirsson skoraði 5 mörk, þar af 4 úr vítum.

Iceland Express-deild kvk:
KR-Hamar  65-76

Fjölnir-Grindavík   60-92

Snæfell-Keflavík   57-90

ÚRSLIT

Leikmenn MKB Veszprém eru íslenskum handboltaáhugamönnum 
að góðu kunnir en Ungverjarnir mættu Val í meistaradeildinni í 
fyrra og unnu þá báða leiki sína nokkuð örugglega. Aron Kristj-
ánsson, þjálfari Hauka, gerir sér fulla grein fyrir því 
að Haukarnir eru ekki að ráðast á garðinn þar sem 
hann er lægstur.  
„MKB Veszprém hefur orðið ungverskur meist-
ari sjö sinnum á síðustu átta árum og sigraði í 
Evrópukeppni bikarhafa í fyrra. Liðið tapaði svo 
naumlega úrslitaleiknum um Meistara meistaranna 
gegn Ciudad Real á dögunum. Ungverjarnir eru sérstaklega 
þekktir fyrir frábæra 6-0 vörn sína og Dejan Peric, sem er 
af mörgum talinn besti markvörður heims, þar fyrir aftan. 
Sóknarlega eru þeir svo með leikmenn eins og hægri 
skyttuna Marko Vujin og línumanninn Gyula Gal. Þetta lið 
er líklega eitt af tíu bestu félagsliðum í heimi og er svipað 
að styrk og þýsku stórliðin Kiel, Flensburg og Rhein-Neckar 
Löwen,“ segir Aron.
„Á pappírunum ætti MKB Veszprém að vinna þennan leik og 

vinna hann stórt, en það er nú bara þannig í íþróttum að það gerast 
óvæntir hlutir og það er aldrei hægt að bóka sigur fyrir fram. Við 
munum selja okkur dýrt og stefnum á sigur. Við ætlum að sýna 
áræði og frumkvæði í varnarleiknum og sjá hverju það skilar okkur. 
Ef við náum upp öflugum varnarleik og markvörslu og fáum tæki-

færi til að keyra hraðaupphlaupin þá getur allt gerst og ég tala 
nú ekki um ef við fáum húsfylli að Ásvöllum,“ segir Aron. 

„Það voru vissulega gríðarleg vonbrigði fyrir okkur hvað 
komu fáir áhorfendur á síðasta heimaleik okkar 

í meistaradeildinni gegn ZTR Zaporozhye. En 
mestu vonbrigðin í því voru hvað ofboðslega 
fáir handboltamenn mættu á leikinn, ég er þá 

að tala um leikmenn og þjálfara í N1-deildinni. Þetta 
eru ekki bara Haukar í meistaradeildinni, þetta er Ísland í meist-
aradeildinni og það er mikilvægt að fá sem flesta handboltaunn-
endur á völlinn. Við þurfum að fá góða mætingu á leikinn bæði 
til þess að reyna að koma Ungverjunum úr jafnvægi og líka til 
að fá peninga í kassann, því kostnaðurinn við þátttöku okkar í 
keppninni er gríðarlega mikill,“ segir Aron að lokum.

ARON KRISTJÁNSSON, ÞJÁLFARI HAUKA:  ÓSKAR EFTIR STUÐNINGI ÁHORFENDA Í LEIKNUM GEGN VESZPRÉM Í DAG

Haukar mæta einu af tíu bestu félagsliðum heims

FÓTBOLTI Chelsea og Liverpool eru 
efst og jöfn á toppi ensku úrvals-
deildarinnar eftir leiki gærdags-
ins. Chelsea lagði Boro, 5-0, en 
Liverpool marði sigur gegn Wigan, 
3-2. Chelsea-vélin keyrði á öllum 
hestöflum í gær og leikmenn Boro 
vissu vart í hvorn fótinn þeir áttu 
að stíga gegn drengjum Scolaris.

„Við erum ekki líklegasta liðið 
til að fara alla leið. Það eru enn 
margir leikir eftir,“ sagði Luis Fel-
ipe Scolari, stjóri Chelsea, sem 
reyndi að halda væntingum í hófi 
eftir leik. „Við vorum bara að 
vinna einn leik. Við verðum samt 
að leika hvern leik eins og það sé 
síðasti leikur tímabilsins. Ég er 
annars ekkert að hugsa um Man. 
Utd, Arsenal eða Liverpool. Ég 
hugsa bara um mitt lið og að vinna 
leiki. Ég er í raun ekkert að horfa 
á önnur lið því mitt starf er Chel-
sea.“

Frank Lampard sagði þetta 
bestu frammistöðu Chelsea síðan 
Scolari tók við liðinu. „Boltinn 
sem við spiluðum, hreyfingin á 
mönnunum, sendingarnar og bara 
allt. Þetta var okkar besti leikur 
með Scolari og menn eru fullir 
sjálfstrausts þessa dagana,“ sagði 
Lampard.

Steve Bruce, stjóri Wigan, var 
æfur út í Alan Wiley dómara sem 
hann sagði hafa fært Liverpool 
sigurinn á silfurfati. Wiley rak 
Antonio Valencia af velli með tvö 
gul spjöld er Wigan var yfir 1-2. 
Fyrra spjald Valencia var afar 
vafasamt.

„Að mínu mati vorum við ein-
faldlega rændir. Það er algjört 
grín að við höfum ekki fengið neitt 
út úr þessum leik. Fyrra spjaldið á 
Valencia var einfaldlega rangur 
dómur og mér fannst seinna 
spjaldið grimmur dómur. Þessir 
dómar breyttu gangi leiksins og 
við hefðum aldrei tapað leiknum 
með fullmannað lið á vellinum,“ 
sagði Bruce æfur.

Liverpool er enn ósigrað og 
situr í öðru sæti með lakara 
markahlutfall en Chelsea. „Við 
byrjuðum þennan leik illa en Dirk 
Kuyt sá til þess að við gengum 
stoltir af velli,“ sagði Rafa Benit-
ez, stjóri Liverpool. „Liðið sýndi 
mikinn karakter að koma til baka. 

Við gerðum svipaða hluti gegn 
Man. City og ég væri alveg til í að 
fá leiki þar sem ég get verið 
rólegri á bekknum. Þið verðið að 
spyrja lækninn minn að því hversu 
marga svona leiki ég höndla í við-
bót.“

Arsenal lenti 0-1 undir gegn 
Everton en kom sterkt til baka og 
landaði 3-1 sigri. „Við sýndum kar-
akter og mikinn andlegan styrk í 
þessum leik og það á eftir að skipta 
miklu máli á þessari leiktíð,“ sagði 

Arsene Wenger, stjóri Arsenal, 
sem var ánægður með strákana 
sína. „Ég var ekki stressaður í 
leikhléi því ég trúði að við hefðum 
styrk til þess að snúa leiknum 
okkur í hag. Liðið stóð sig allt vel í 
þessum leik og leikmenn stóðust 
erfitt próf.“

Man. Utd lagði síðan WBA, 4-0, 
þar sem Wayne Rooney fór á kost-
um og skoraði mark og lagði upp 
tvö önnur.   

 henry@frettabladid.is

Chelsea á fullri siglingu
Það er ekkert lát á góðu gengi Chelsea í ensku úrvalsdeildinni en liðið valtaði 

yfir Middlesbrough, 0-5, í gær. Arsenal og Liverpool lentu í vandræðum en 

náðu bæði að kreista fram sigur. Man. United lagði svo WBA á Old Trafford.

HEITIR Frank Lampard og félagar í Chelsea fóru á kostum gegn Boro í gær.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

HANDBOLTI Akureyri er eitt heit-
asta liðið í N1-deildinni í dag. Eftir 
að hafa tapað tveimur fyrstu leikj-
um sínum í deildinni, gegn Hafn-
arfjarðarliðunum, hafa norðan-
menn hrokkið í gírinn og sigurinn 
gegn Víkingum í gær var þriðji 
sigur liðsins í röð. 

Áður höfðu Stjarnan og HK mátt 
lúta í gras fyrir sterku Akureyrar-
liði sem virðist ætla að blanda sér 
í toppslaginn. Eins og svo oft áður 
í vetur sýndu Víkingar mikla 
þrautseigju, stóðu vel í 

andstæðingnum en sem fyrr skil-
aði það engu. Baráttuglaðir Vík-
ingar fóru í sturtu með tvær hend-
ur tómar.

Þeir eiga enn eftir að fá sitt 
fyrsta stig í deildinni og sitja á 
botninum en Akureyringar hopp-
uðu upp í fjórða sæti og eru aðeins 
tveimur stigum á eftir toppliði 
Vals sem sækir Akureyri einmitt 
heim í næstu umferð.   - hbg

Víkingur stóð lengi vel í Akureyri en það dugði ekki til og Akureyringar fögnuðu:

Þriðji sigur Akureyringa í röð

STERKUR Jónatan Magnússon og félagar 
í Akureyrarliðinu spila vel þessa dagana.  

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÖFLUGAR HAMARSSTELPUR La Kiste 
Barkus og félagar í Hamarsliðinu gerðu 
sér lítið fyrir og lögðu KR vestur í bæ í 
gær. Barkus skoraði 22 stig og tók 10 
fráköst. Julie Demirer bætti við 20. Hild-
ur Sigurðardóttir var langatkvæðamest 
hjá KR með 24 stig og Sigrún Ámunda-
dóttir kom næst með 10.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR!
ENGIN MISKUNN. BARA SÁRSAUKI!

NÝTT Í BÍÓ! NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
16
L
14
16
L
L
L
L

MAX PAYNE kl. 8 - 10* kraftsýning
HOUSE BUNNY kl. 5.50 - 10
REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 8
SKJALDBAKAN & HÉRINN kl.2 - 4
GRÍSIRNIR 3 kl.4
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl.2
MAMMA MIA kl. 5.50

16
L
14
L

MAX PAYNE DIGITAL kl. 5.45 - 8 - 10.15
MAX PAYNE LÚXUS DIGITAL kl. 1 - 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
HOUSE BUNNY kl.1 - 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 5.50 - 8 - 10.10
BURN AFTER READING kl. 8 - 10.15
MAMMA MIA kl. 3 - 5.30
SKJALDBAKAN & HÉRINN kl.1 - 3
GRÍSIRNIR 3 kl.1
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl.1 - 3

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

L
16
7
14
L
L
L
L

THE WOMEN kl. 5.30 - 8 - 10.30
MAX PAYNE kl. 5.45 - 8 - 10.15
HAMLET 2 kl. 6 - 10.15
REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 5.40 - 8 - 10.10
MAMMA MIA kl.3.30 - 8 
SKJALDBAKAN & HÉRINN kl.3.30
GRÍSIRNIR 3 kl.3.30
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl.3.30

5%

5%

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

16
L
16
16
12
L
L
L

BANGKOK DANGER kl. 5.30 - 8 - 10.20
HOUSE BUNNY kl. 3.30 - 6 - 8.20 - 10.30
BURN AFTER READING kl. 8 - 10.15
PINAPPLE EXPRESS kl. 8 - 10.30 
STEP BROTHERS kl. 3.30 - 5.45
RAFMÖGNUÐ REYKJAVÍK kl. 5.30 - 6.45
SKJALDBAKAN & HÉRINN kl. 3.30
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl. 3.30 

Frábæra teiknimynd fyrir alla fjölskylduna..
Hið klassíka ævintýri um Skjaldbökuna og Hérann í nýrri

og skemmtilegri útfærslu.

550kr.

fyrir börn 650kr.

fyrir fullorðna

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

DIGITAL-3D

SEX DRIVE kl. 1:50 - 5:50 - 8 - 10:20 12

SEX DRIVE kl.  3:40 - 8 - 10:20 VIP
MAX PAYNE kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 16

NIGHTS IN RODANTHE 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 L

PATHOLOGY kl. 8 - 10:20 16

WILD CHILD kl. 3:40 - 8 L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 1:50 - 4 L

JOURNEY 3D kl. 3:40 -5:50 L

TROPIC THUNDER kl. 10:20 16

SVEITABRÚÐKAUP kl. 5:50 L

STAR WARS kl. 1:30 L

WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30 L

SEX DRIVE kl. 6 - 8:10 - 10:30 12

NIGHTS IN RODANTHE kl. 5:50 - 8:10 L

HAPPY GO LUCKY kl. 8 12

QUEEN RAQUELA kl. 10:20D 12

DEATH RACE kl. 10:20 16

JOURNEY 3D kl. 1:40 - 3:50 - 6 L

WILD CHILD kl. 1:40 - 3:50 L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

DIGITAL-3D

SEX DRIVE 5:50 - 8- 10:10 12

REYKJAVÍK ROTTERDAM kl. 6 14

SMART PEOPLE kl. 8 L

BURN AFTER READING kl. 10 16

SKJALDB. OG HÉRINN ísl. tali kl. 2 L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

LUKKU LÁKI m/ísl. tali kl. 4 L

PINEAPPLE EXPRESS kl. 8 16

BABYLON A.D. kl. 10:10 16

REYKJAVÍK ROTTERDAM kl. 6 - 8 - 10:10 14

SKJALDB. OG HÉRINN ísl. tali kl. 2 L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 L

LUKKU LÁKI m/ísl. tali kl. 4 L

JOURNEY kl. 3:50 L

WILD CHILD kl. 6 síð. sýn. L

SEX DRIVE kl. 4 - 6 - 8 - 10 12

WILD CHILD kl. 2 L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

QUEEN RAQUELA kl.  6 12 

RIGHTEOUS KILL kl.  8 16

PATHOLOGY kl. 10 16

SparBíó 550krSparBíó 550kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR

MEÐ APPELSÍNUGULU

FRÁ HÖFUNDI „THE NOTEBOOK”

SEX DRIVE FER FRAM ÚR 

AMERICAN PIE
Á 100 Km hraða!

TOPP GRÍNMYND!

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR!
ENGIN MISKUNN. BARA SÁRSAUKI!

MARK WAHLBERG

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE WOMEN kl. 5.50, 8 og 10.10 L

SKJALDBAKANN OG HÉRINN kl.2, 4 og 6 (650 kr)  - ÍSL.TAL L

RIGHTEOUS KILL kl. 6, 8 og 10 16

REYKJAVÍK ROTTERDAM kl. 8 og 10 12

LUKKU LÁKI - Ísl. Tal kl. 2 og 4 (650 kr.) L

MAMMA  MIA kl. 2 og 4 L

ATH! 650 kr.

ATH! 650 kr.

500 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

TILBOÐSVERÐ

Frábær teiknimynd fyrir 
alla fjölskylduna með 

íslensku tali.
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

KL.4 BORGARBÍÓKL.2 BORGARBÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

KL.2 BORGARBÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

50% AFSLÁTTUR Á NAMMIBAR Í SMÁRABÍÓ MILLI 12.30 OG 13.00 LAUGARDAG OG SUNNUDAG

JOURNEY 3D
kl. 3.40 í Álfabakka
kl. 1.40 í Kringlunni 

laugardag og sunnudag
SparBíó

850kr

WILD CHILD
kl. 1.40 í Kringlunni
kl. 2 á Akureyri

kl. 1.50 í Álfabakka 
kl. 2 í Kringlunni
kl. 2 á Ak.,  í Kefl. og á Self.

550kr

550kr

STAR WARS
kl. 1.30 í Álfabakka

NIGHTS IN RODANTHE
kl. 1.30 í Álfabakka

550kr

SEX DRIVE
kl. 1.50 í Álfabakka

DÚNDUR GRÍNMYND!

550kr
550kr

Seabear og Páll Óskar slá 
í gegn í Hafnarhúsinu á 
meðan kanadíski fiðlusnill-
ingurinn Final Fantasy 
heillaði á Bedroom Comm-
unity-kvöldi.

Fyrsti viðkomustaður minn á föstu-
dagskvöld var tónleikastaðurinn 
Organ, sælla minninga, en hann 
hefur enduropnað sérstaklega fyrir 
Airwaves-hátíðina. Þar steig indí-
rokkhljómsveitin Dýrðin á svið um 
áttaleytið. Undir þeirra hressilegu 
New York-pönkskotnu tónum spjall-
aði ég við mann sem heitir því 
skemmtilega nafni Lee Lust frá 
Atlantic Records um hvaða hljóm-
sveitum útlendingar væru spennt-
astir fyrir í ár. „Ég er sjálfur svona 
rokk og ról-gaur, en hvað er í gangi 
hjá Íslendingum? Þeir eru allir að 
fara yfir í elektró-tónlistina,“ sagði 
hann undrandi. Elektró-tónlist var 
svo einmitt það sem var í boði á 
Tunglinu, en þar hafði myndast 
geysilega mikil röð sem hélst jafn-
löng allt kvöldið, þannig að eitthvað 
hafði hr. Lust fyrir sér í þessu. Per-
sónulega finnst mér Tunglið alveg 
vonlaus tónleikastaður og föstu-
dagskvöld breytti ekki þeirri skoð-
un minni. Það er nánast ómögulegt 
að sjá listamennina nema að maður 
sé að troðast í stöppunni frammi 
við svið. Því heyrði ég aðeins í 
Bloodgroup en sá ekki neitt sem 
var synd því sviðsframkoma þeirra 
er mjög lífleg og takturinn hríf-
andi. 

Úr sveittri kösinni á Tunglinu 
hélt ég yfir á Iðnó en þar stóð yfir 
svokallað Bedroom Community-
kvöld en það er útgáfufyrirtæki 
Valgeirs Sigurðssonar sem hefur 
sankað að sér mjög sérstökum og 
hæfileikaríkum listamönnum. Það 
var dálítið skrýtið að fara úr teknó-
stuðinu yfir í „gling-gling“-hljóð 
sem láta mann fá orðið „krútt“ 
strax upp í hugann. Þar voru líka á 
ferðinni krúttin Amiina og Kippi 
Kaninus en einhvern veginn var ég 
bara ekki rétt stemmd fyrir þessa 
tegund af tónlist. Þýskur blaðamað-
ur virtist sammála en hann ruddist 
fram hjá mér á meðan hann tautaði 
„Das ist nicht Wunderbar“. Næst 
var haldið yfir í Hafnarhúsið en 
þar var komin löng röð af gestum 
sem biðu óþreyjufullir eftir að sjá 
Seabear, fyrrum sólóprójekt Sindra 
Más Sigfússonar sem er orðið að 

myndarlegri sjö manna hljómsveit 
með gíturum, strengjum, bjöllum 
og blásturshljóðfærum. Tónlist 
þeirra er einhvers konar melódískt 
kántrí og þjóðlagaskotið popp, ein-
staklega fögur tónlist og grípandi. 
Sindri hefur afar látlausa sviðs-
framkomu en fallegur stúlknasöng-
ur, strengjakaflar og seiðandi takt-
ur vakti mikla lukku hjá 
tónleikagestum sem fögnuðu mikið 
að tónleikum loknum. Fyndið samt 
hvað fleiri og fleiri bönd virðast 
vera að henda inn svona einni fiðlu 
og kannski trompet upp á frumleik-
ann, greinilega vaxandi trend. 
Stemmningin magnaðist enn frek-
ar þegar hljómsveitin Hjaltalín 
steig á svið en þau gersamlega 
hrifu salinn með sér og þakið ætl-
aði að rifna af húsinu þegar Páll 
Óskar mætti óvænt og söng hið vin-
sæla kover hljómsveitarinnar af 
lagi hans „Þú komst við hjartað í 
mér“. Erlendir gestir voru ekkert 
síður hrifnir og ég heyrði nokkra 
spyrja hvort þetta væri hinn 
íslenski Ricky Martin. 
Reykingapásur á Airwaves eru 
greinilega eitthvað sem heyrir sög-
unni til og það voru margir sem 
lentu í hremmingum eftir að hafa 
stigið út til að fá sér sígarettu en 
þurftu svo að bíða í endalausri röð í 
annað sinn til að komast aftur inn. 
Ekki vinsælt og því síður dónalegir 
dyraverðirnir við Hafnarhúsið. Ég 
hafði ætlað mér að sjá Motion Boys 
sem klikka ekki á gríðarlegum 
hressleika en það var mikið „buzz“ 

í gangi yfir fyrirbærinu Final Fant-
asy í Iðnó sem flestir virtust telja 
ómissandi viðburð. Þar er á ferð 
ungur kanadískur maður vopnaður 
fiðlu og alls kyns græjum, svona 
einhvers konar eins-manns nýklass-
ískt band. Mér skilst að allt hafi 
farið í handaskolum þegar hann 
kom til landsins þar sem græjurnar 
hans týndust þannig að hann fékk 
allt lánað á síðustu stundu. Tón-
leikaupplifunin með Final Fantasy 
var sannarlega óvenjuleg og á köfl-
um ansi mögnuð. Maðurinn er 
greinilega mikill fiðlusnillingur og 
virtist notast mikið við „delay“ – 
sumsé tók upp kafla um leið og 
hann spilaði þá og lét þá svo óma á 
ný á meðan hann plokkaði fiðlu-
strengina eða framkvæmdi aðra 
tóngjörninga. Það er ljóst að áhorf-
endur voru algerlega í transi enda 
um mjög sérstakan viðburð að 
ræða, en einhvern veginn laumað-
ist alltaf tilfinningin að mér að 
þetta væri nú dálítið tilgerðarlegt 
og kanadískt allt saman. Minnti 
mig á allar þessar kanadísku kvik-
myndir sem eru að reyna að vera 
svo „intellektúal“ að þær missa ein-
hvern veginn af punktinum. Brosti 
svo út í annað síðar um kvöldið 
þegar ég uppgötvaði að allir voru í 
sleik úti í hornum, hvort sem það 
var í Iðnó eða í Hafnarhúsinu. Ástin 
svífur greinilega yfir vötnum á Air-
waves í ár.   

Hápunktar: Seabear, Hjaltalín 
og Final Fantasy.

Anna Margrét Björnsson

Allir í sleik á Airwaves

HEILLANDI Fallegir og frumlegir tónar hjá Seabear í Hafnarhúsinu á föstudagskvöld.   
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Sunnudagur 19. október 2008 

➜ Bjartsýnisganga
14.00 Ferðafélag Íslands efnir til fjöl-
skyldu- og bjartsýnisgöngu upp í hlíðar 
Esju. Lagt af stað upp frá bílaplaninu 
við Mógilsá. Þátttaka er ókeypis og allir 
velkomnir.

➜ Tónleikar
17.00 Stórsveit Reykjavíkur heldur 
minningartónleika um stofnanda og 
fyrrverandi stjórnanda stórsveitarinnar, 
Sæbjörn Jónsson. 
Allir velkomnir og 
aðgangur ókeypis.
17.00 Sinfóníu-
hljómsveit 
Norðurlands 
heldur tónleika 
í Glerárkirkju á 
Akureyri þar sem 
flutt verða verk 
eftir W.A. Mozart.

➜ Listamannsspjall
15.00 Myrkurlampi Haraldur Jónsson 
verður með listamannaspjall um sýn-
ingu sína í Listasafni ASÍ, Freyjugötu 41.

➜ Sýningar
Ævintýri fyrir fjölskylduna og 
listamannaspjall í Listasafni 
Reykjavíkur við Tryggvagötu.
14.00 Alma Dís Kristinsdóttir verður 
með leiðsögn um samsýninguna ID-LAB.
15.00 Jóna Hlíf Halldórsdóttir verð-
ur með listamannaspjall en hún sýnir 
í D-salnum.
Suður-amerísk menningarhátíð í 
Kópavogi 
15.00 Ekvador að fornu og nýju. 
Leiðsögn verður um sýninguna í 
Gerðarsafni, Hamraborg 4.

➜ Myndlist
15.00 Tveir Modernistar Birgitta 
Spur verður með leiðsögn um sýningu 
Sigurjóns Ólafssonar og Þorvaldar 
Skúlasonar í Hafnarborg, Strandgötu 
34, Hafnarfirði.

Platan In Rainbows með Radio-
head hefur selst í rúmum þremur 
milljónum eintaka síðan hún kom 
út fyrir ári síðan. Er þá bæði átt 
við netsölu og sölu í plötubúðum. 
Þetta kom fram í ávarpi Jane 
Dyball á ráðstefnunni You Are In 
Control sem lauk nýverið á Hótel 
Sögu. 

Dyball er yfirmaður viðskipta-
deildar útgáfufyrirtækis Radio-
head, Warner Chappell, og þykir 
eiga hvað mestan heiðurinn af vel-
gengni plötunnar.

Mikil leynd hafði hvílt yfir 
útgáfu In Rainbows, bæði hvernig 
staðið var að henni og hvernig hún 
hafði í raun selst. Aðdáendur 
sveitarinnar gátu ráðið því hvort 
þeir borguðu fyrir plötuna, sem 
var algjör nýlunda, og vakti uppá-
tækið gríðarlega athygli í fjöl-
miðlum.

Í ávarpi Dyball kom fram að 
áður en In Rainbows kom í búðir 
hafði hún þegar selst betur en síð-
asta plata Radiohead þar á undan, 
Hail to the Thief, seldist í búðum. 
Í ávarpinu kom einnig fram að 
bæði útgáfufyrirtækið og hljóm-
sveitin hafi grætt meira á plötunni 
en mögulegt hefði verið með hefð-
bundnu fyrirkomulagi.

Í dag hefur In Rainbows selst í 
1,75 milljónum eintaka í búðum, 
auk þess sem hundrað þúsund ein-
tök í viðhafnarútgáfum hafa selst 
í gegnum heimasíðu Radiohead. Á 
netinu hefur platan því selst í 
rúmri milljón eintaka, bæði í gegn-
um heimasíðu sveitarinnar og 
aðrar síður á borð við iTunes.

Þrjár milljónir seldust

THOM YORKE Yorke og félagar í Radio-
head hafa selt þrjár milljónir eintaka af 
nýjustu plötu sinni, In Rainbows.

Hljómsveitin Á móti sól hefur sent 
frá sér lagið Sé þig seinna, sem er 
eftir hljómborðsleikarann Heimi 
Eyvindarson. Um hugljúft og gríp-
andi popplag er að ræða sem var 
tekið upp í Lundgård-hljóðverinu í 
Danmörku í sumar og í hljóð-
verinu Sýrlandi í haust. Hægt er 
að heyra lagið á bloggsíðu hljóm-
sveitarinnar, www.amotisol.blog.
is.

Á móti sól hefur hætt við útgáfu 
nýrrar plötu sem átti að koma út 
tíunda nóvember. „Við nenntum 
ekki að klára hana í næturvinnu 
og það spilar inn í að Magni er að 
jafna sig eftir aðgerð og verður að 
þegja í október,“ segir Heimir. Um 
magaaðgerð var að ræða vegna 
bakflæðis. „Raddböndin fá sýru-
bað á hverjum degi sem þykir ekk-
ert sérstaklega gott,“ segir hann.

Heimir segir að platan komi út 
annað hvort næsta sumar eða um 
jólin 2009. „Þetta var dálítið erfið 
ákvörðun en það þýðir ekkert að 
vera að horfa í það. Við hefðum 
auðveldlega getað klárað hana en 
ég veit að hún hefði ekki verið 
nógu góð.“

Fimm ár eru liðin síðan síðasta 
plata Á móti sól, sem var eingöngu 
með frumsömdu efni, kom út og 
eru aðdáendur sveitarinnar því 
orðnir langeygir eftir nýju efni. 

Þangað til geta þeir huggað sig 
við nýja lagið, auk þess sem annað 
til viðbótar er væntanlegt í janúar. 
  - fb

Nýtt lag í stað plötu

GEFA ÚT NÝTT LAG Hljómsveitin Á móti 
sól hefur sent frá sér lagið Sé þig seinna, 
sem var tekið upp í Danmörku.

Hlúðu að líkama og sál
Ashtanga vinyasa yoga ~ Djúpslökun ~ Vinyasa yogaflæði ~ Yoga nidra ~ Hatha yoga ~ BlessStress www.yogashala.is

Sími 553 0203
Engjateig 5, 2. hæð

Sameiningar sveitarfélaga - hvað hefur áunnist, hvert stefnir?

Ráðstefna haldin á Sauðárkróki 23. okt. nk.

Í tilefni af því að í ár eru liðin 10 ár frá því að 11 sveitarfélög í Skagafi rði sameinuðust í eitt,
Sveitarfélagið Skagafjörð, mun sveitarfélagið í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga gangast
fyrir ráðstefnu þann 23. október n.k.
Ráðstefnan verður haldin í sal Frímúrara, að Borgarmýri 1 á Sauðárkróki og hefst kl. 13:00. Að
ráðstefnunni lokinni verða léttar veitingar í boði sveitarfélagsins.
Ráðstefnan er öllum opin, án endurgjalds. Skráning í síma 455 6000 eða í tölvupósti
skagafjordur@skagafjordur.is.
Ráðstefnustjóri: Guðmundur Guðlaugsson, sveitarstjóri Sveitarfélagsins Skagafjarðar
Dagskrá:
Kl. 13:00   Tónlistaratriði í boði Tónlistarskóla Skagafjarðar

Kl. 13:15   Setning og ávarp
  Kristján L. Möller, ráðherra sveitarstjórnarmála

Kl. 13:20   Sveitarfélagið Skagafjörður – saman í 10 ár
  Áskell Heiðar Ásgeirsson, sviðsstjóri Markaðs- og þróunarsviðs

Kl. 13:40   Er sameining nauðvörn eða sóknarleikur?
  Gunnar Bragi Sveinsson, formaður stjórnar SSNV

Kl. 14:00   Sameining á þenslutímum
  Helga Jónsdóttir, bæjarstjóri í Fjarðabyggð

Kl. 14:20   Sameining sveitarfélaga. Fortíð, nútíð og framtíð
  Grétar Þór Eyþórsson, prófessor við Háskólann á Akureyri

Kl. 14:40   Kaffi 

Kl. 15:00   Stefna stjórnvalda í sameiningarmálum og aðkoma Jöfnunarsjóðs svf.
  Kristján L. Möller, ráðherra sveitarstjórnarmála

Kl. 15:20   Sjónarmið Sambands íslenskra sveitarfélaga í sameiningarmálum
  Halldór Halldórsson, formaður stjórnar sambandsins

Kl. 15:40   Pallborðsumræður: Stjórnandi Þorvaldur Jóhannesson framkv.stj. SSA
  Þátttakendur:
  Karl Björnsson, framkvæmdastjóri Sambands ísl. sveitarfélaga
  Gunnar Svavarsson, alþingismaður og sveitarstjórnarm. í Hafnarfi rði
  Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir, forseti sveitarstjórnar Skagafjarðar
  Páll Brynjarsson, sveitarstjóri Borgarbyggðar

Kl. 16:40   Samantekt og ráðstefnuslit
  Guðmundur Guðlaugsson, sveitarstjóri Sveitarfélagsins Skagafjarðar

Kl. 16:50   Léttar veitingar



Sökktu þér í nýtt sunn
Fleiri áhugaverð viðtöl – Litríkari og ferskari framsetning – Markvissar fréttaskýringar 

Nú gerum við enn betur og 
kynnum nýjan og enn litrík- 
ari Sunnudagsmogga, sem 
byggir á traustum grunni.

Sunnudagsblað Morgunblað- 
sins er best lesna dagblað 
landsins.

Við ætlum að gera sunnu- 
daginn þinn ennþá ánægju- 
legri með efnisríku, fjöl- 
breyttu og skemmtilegu 
blaði.

Við fylgjumst með 
áhugaverðu fólki og kryfjum 
fréttir vikunnar til mergjar.

Nýtt og ferskara
helgarblað
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nudagsblað Moggans
og vikuspegill

Við segjum frá íþróttum og 
íþróttafólki frá áhugaverð- 
um sjónarhornum.

Við fjöllum af áhuga um alla 
þá spennandi hluti sem 
gerast í menningarlífinu; 
leikhúsin, myndlistina, 
arkítektúr, kvikmyndir og 
tónlist svo eitthvað sé 
nefnt.

Njóttu sunnudagsins til fulls. 

Tryggðu þér áskrift á mbl.is 
eða í síma 569 1100.



 19. október 2008  SUNNUDAGUR20

EKKI MISSA AF

19.10 Mannamál   STÖÐ 2

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

20.00 Green Bay Packers - 
Indianapolis   STÖÐ 2 SPORT

21.00 Law and Order. 
Special Victims Unit   SKJÁR EINN

21.30 Happy Hour  
  STÖÐ 2 EXTRA

STÖÐ 2

12.15 Valið endursýnt efni liðinnar 
viku  Sýnt á klst. fresti til 12.15 daginn eftir.

N4 Sjónvarp Norðurlands 
Digital Ísland rás 15

08.00 Morgunstundin okkar  Í næt-
urgarði, Pósturinn Páll, Friðþjófur forvitni, 
Stjáni, Sígildar teiknimyndir, Gló magnaða, 
Frumskógar Goggi, Lára og Sigga ligga lá. 

11.05 Gott kvöld  (e)

11.55 Viðtalið  (e)

12.30 Silfur Egils

13.55 Saga Indlands  (5:6) (e)

14.55 Martin læknir  (1:2) (e)

15.45 Meistaradeildin í handbolta 
karla  Bein útsending frá leik Hauka og Ves-
prém í Meistaradeild Evrópu í handbolta 
karla.

17.35 Táknmálsfréttir

17.45 Slöngustrákurinn og sandkast-
alinn  (e)

18.00 Stundin okkar  Fjölbreytt og 
skemmtilegt efni fyrir yngstu börnin. Um-
sjónarmaður er Björgvin Franz Gíslason.

18.30 Spaugstofan  (e)

19.00 Fréttir

19.35 Veður

19.40 Svartir englar  (5:6) 

20.30 Sunnudagskvöld með Evu 
Maríu  Eva María Jónsdóttir ræðir við Sæ-
mund Pálsson, Sæma Rokk.

21.10 Blóraböggull  (The Hudsuck-
er Proxy)  

23.05 Hringiða  (3:8) (Engrenages) 
Franskur sakamálamyndaflokkur. 

23.55 Silfur Egils  (e)

01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Say Anything 

10.00 Adventures of Sharkboy and 
Lavagirl 3-D 

12.00 Who Framed Roger Rabbit 

14.00 Say Anything 

16.00 Adventures of Sharkboy and 
Lavagirl 3-D 

18.00 Beauty Shop 

20.00 Who Framed Roger Rabbit 
Teiknimyndastjarnan Roger er ranglega ásak-
aður um morð á eiganda teiknihverfisins í 
Hollywood og leitar hjálpar hjá einkaspæjar-
anum Eddie Valiant. 

22.00 Irresistible 

00.00 Michel Vailant 

02.00 Breathtaking 

04.00 Irresistible 

06.00 The Queen 

06.30 Formúla 1 2008 Útsending frá 
Formúlu 1 kappakstrinum í Kína.

09.10 Spænski boltinn Útsending frá 
leik í spænska boltanum.

10.50 F1. Við rásmarkið Hitað upp fyrir 
Formúlu 1 kappaksturinn. 

11.30 Formúla 1 2008 Útsending frá For-
múlu 1 kappakstrinum í Kína.

13.20 US Open Útsending frá lokadegi US 
Open í golfi.

15.30 Þýski handboltinn Útsending frá 
leik Lemgo og Hamburg.

16.50 Spænski boltinn  Bein útsending 
frá leik Athletico Bilbao og Barcelona.

18.50 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu 

19.30 NFL deildin Rich Eisen og Deion 
Sanders skoða allar viðureignirnar og spá í 
spilin.

20.00 NFL deildin Bein útsending frá 
leik Green Bay Packers og Indianapolis.

23.00 F1. Við endamarkið Fjallað verður 
um atburði helgarinnar og gestir í myndveri 
ræða málin. Farið verður yfir helstu mál líð-
andi keppni og þau krufin til mergjar.

23.40 Bardaginn mikli Sugar Ray Robin-
son - Jake LaMotta. 

Elton John er ekki vinsæll hjá íslensku þjóðinni í augnablikinu; 
nafn hans eitt og sér nægir til að minna okkur á verstu 
glæpi góðærisins. Sem er í sjálfu sér ósanngjarnt, en 
mannsheilinn er ekki heimsins rökréttasta tæki.

Til að fá útrás fyrir Elton-óbeitina er tilvalið að rifja hér 
upp myndband frá hans útúrkókaðasta skeiði. Elton eyddi 
níunda áratugnum meira og minna í svaðalegu 
eiturlyfjarússi en tókst, þrátt fyrir það, að semja og 
flytja popptónlist sem aðrir popparar myndu selja af 
sér hausinn fyrir. Árið 1983 gaf Elton út plötu sem 
hét því íþyngjandi nafni Too Low for Zero. Platan 
gekk vel, þrátt fyrir nafngiftina, enda innihélt hún 
smellinn ódauðlega I‘m still standing.

Skraut- og skrípaleg tónlistarmyndbönd þóttu 
móðins á níunda áratugnum og er myndbandið 
við I´m still standing engin undantekning. Elton 
sprangar um á frönsku Rívíerunni íklæddur 

einkennisbúningi sínum: áberandi jakkafötum, hatti og stórum og 
kjánalegum gleraugum. Allt í kringum hann skekur sig fagurlimað 
ungt fólk. En eitthvað er þó ekki eins og það á að vera; fólkið 
er málað með einkennilegum litum frá toppi til táar eins og á 
sérlega slæmu sýrutrippi. Nútímafólki verður nokkuð um sel 

við þessa sjón, enda auðvelt að gleyma því í tölvugerðu 
fjölmiðlaumhverfi nútímans að eitt sinn þurfti fólk að 

notast við lágstemmdari tækni til þess að ná fram 
flottum sjónrænum áhrifum. Líkamsmálning var vinsæl 
til þess arna, sem og reykvélar og hreyfimyndir úr leir.

Þrátt fyrir steinaldarlega tækniúrvinnslu má 
þó skemmta sér vel yfir þessu framlagi Eltons til 
myndbandamenningar heimsins. Það stendur sem 
einn af mörgum litríkum minnisvörðum um að Elton 
var eitt sinn jafn kexruglaður og íslenska þjóðin á 
góðærisfylliríi. En hann náði sér aftur á strik, sem 
þýðir að við getum það líka.

VIÐ TÆKIÐ VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR FURÐAR SIG Á STEINALDARTÆKNI

Útúrruglaður Elton skekur sig á Rívíerunni

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Barney og 
vinir og Þorlákur.

07.35 Algjör Sveppi Svampur Sveinsson, 
Áfram Diego Afram! og Könnuðurinn Dóra.

09.00 Latibær (10:18)

09.30 Harry Potter and the Goblet 
of Fire 

12.00 Hádegisfréttir 

12.30 Neighbours 

12.50 Neighbours 

13.10 Neighbours

13.30 Neighbours 

13.50 Neighbours 

14.15 Chuck (7:13) 

15.10 Two and a Half Men (17:24) 

15.40 Logi í beinni 

16.25 The Daily Show. Global Edition 

16.55 Oprah 

17.40 60 mínútur  Reyndustu fréttaskýr-
endur Bandaríkjanna fjalla um mikilvægustu 
málefni líðandi stundar og taka viðtöl við 
heimsþekkt fólk.

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.59 Íþróttir 

19.05 Veður 

19.10 Mannamál Sigmundur Ernir Rún-
arsson fær til sín góða gesti og fjallar um 
málefni líðandi stundar, menninguna og allt 
þar á milli á mannamáli.

19.55 Sjálfstætt fólk (5:40) Jón Ársæll 
Þórðarson heldur áfram mannlífsrannsóknum 
sínum í eftirlætisviðtalsþætti þjóðarinnar. 

20.30 Dagvaktin (5:11) Í Dagvaktinni 
liggja leiðir þremenninganna af næturvaktinni 
saman á ný fyrir einskæra tilviljun. Svakalegt 
uppgjör þeirra á milli verður óhjákvæmilegt.

21.05 Numbers Tveir ólíkir bræður sam-
eina krafta sína við rannsókn flókinna saka-
mála. Sá eldri er varðstjóri hjá FBI en sá yngri 
er stærðfræðiséni sem fundið hefur leið til 
að nota reikniformúlur og líkindareikning í 
þágu glæparannsókna.

21.50 Fringe (2:22) 

22.35 60 mínútur 

23.20 Journeyman (1:13) 

00.05 Mannamál 

00.40 Dream Lover 

02.20 When Angels Come To Town 

03.50 Fringe - NÝTT (2:22) 

04.35 Numbers 

05.15 Dagvaktin (5:11)

05.45 Fréttir

07.40 Enska úrvalsdeildin Fulham - 
Sunderland. 

09.20 Enska úrvalsdeildin Liverpool - 
Wigan.

11.00 4 4 2 

12.10 Enska 1. deildin  Bein útsend-
ing frá leik. Sheffield Wednesday og Sheffi-
eld Utd.

14.10 PL Classic Matches Tottenham - 
Chelsea, 01/02. Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

14.50 Enska úrvalsdeildin  Bein útsend-
ing frá leik Stoke og Tottenham.

16.50 Enska úrvalsdeildin  Hull - West 
Ham.

18.30 Enska úrvalsdeildin  Man. Utd. 
- WBA. 

20.10 Enska úrvalsdeildin  Middles-
brough - Chelsea.

21.50 4 4 2 

23.00 Enska úrvalsdeildin  Arsenal - Ev-
erton.

00.40 Enska úrvalsdeildin  Aston Villa - 
Portsmouth. 

08.35 Óstöðvandi tónlist

08.55 Moto GP  (e)

13.10 Dr. Phil  (e)

13.55 Dr. Phil  (e)

14.40 Dr. Phil  (e)

15.25 What I Like About You  (e)

15.50 Frasier  (e)

16.15 America’s Next Top Model  (e)

17.05 Innlit / Útlit  (e)

17.55 How to Look Good Naked  (e)

18.45 Singing Bee  (e)

19.45 America’s Funniest Home Vid-
eos  (e) Bráðskemmtilegur fjölskylduþátt-
ur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot sem 
venjulegar fjölskyldur hafa fest á filmu. 

20.10 Robin Hood  (9:13) Helsærður, 
einfættur sendiboði frá Ríkharði konungi 
nær að flýja undan mönnum Guy Gisborne 
og endar í örmum Hróa Hattar. Hans hinstu 
orð eru dularfull skilaboð sem valda mikl-
um ursla í Skírisskógi.

21.00 Law & Order. Special Victims 
Unit  (10:22) Bandarísk sakamálasería um 
sérdeild lögreglunnar í New York sem rann-
sakar kynferðisglæpi. Gamall óþokki játar á 
sig morð á dánarbeði sínu. Stabler og Ben-
son grafast fyrir um glæp sem framinn var 
fyrir 47 árum en það er bara toppurinn á ís-
jakanum. 

21.50 Swingtown  (10:13) Ögrandi þátta-
röð um makaskipti í rótgrónu úthverfi Chi-
cago á áttunda áratugnum. Bruce og Susan 
fara í bústaðinn með börnin til að reyna að 
styrkja fjölskylduböndin á meðan Janet fer 
með Roger til sálfræðings til að reyna að 
komast að því hvað er að honum.

22.40 CSI. Miami  ( e)

23.30 30 Rock  (e)

00.00 Jay Leno  (e)

00.50 Jay Leno  (e)

01.40 Vörutorg

02.40 Óstöðvandi tónlist

> Susan Sarandon
„Ég hlakka til að verða það 
gömul að það skipti engu máli 
hvernig ég lít út heldur ein-
göngu hver ég er.“ Sarandon 
leikur í myndinni Irresistible 
sem Stöð 2 bíó sýnir í kvöld.

▼

▼

▼

▼

Passar þú í fötin?Passar þú í fötin?

Miðvikudaginn 22. október kl. 16.30–18.00 verður skráning í áheyrnarprufur fyrir Söngvaseið (Sound of 
Music) í anddyri Borgarleikhússins. Við leitum að hæfileikaríkum krökkum á aldrinum 8–18 ára í hlutverk 
barna Von Trapp. Verður þú með okkur í Söngvaseiði? Við frumsýnum 13. mars.

Áheyrnarprufur fara fram síðar. Nánari upplýsingar á www.borgarleikhus.is

Skráning í áheyrnarprufur 22. október

Leitum að hæfileikaríkum krökkum til að leika, dansa og syngja 

19.40 Svartir englar
   SJÓNVARPIÐ



RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

SUNNUDAGUR  19. október 2008 21

SVT 1

10.00 DR Update - nyheder og vejr  10.10 
Boxen  10.25 OBS  10.30 SPAM  10.55 Skum TV  
11.10 Angora by night  11.35 Family Guy  12.00 
Gudstjeneste i DR Kirken  12.45 Sommer  13.45 
HåndboldSøndag  15.30 Bamses Billedbog  16.00 
De store katte  16.30 TV Avisen med Sport  17.10 
Hvor kragerne vender  18.00 Sommer  19.00 21 
Søndag  19.40 SportNyt med SAS liga  19.55 
Exodus  

18.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn Jónsson 

19.00 Neytendavaktin  Ragnhildur Guð-
jónsdóttir. 

19.30 Íslands safarí  Akeem Richard 
Oppong.

20.00 Mér finnst  Kolfinna Baldursdóttir. 

21.00 Vitleysan  Þórhallur Þórhallsson og 
Eyvindur Karlsson.

22.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn Jónsson.

23.00 Í nærveru sálar  Kolbrún Bald-
ursdóttir.

23.30 Grasrótin  Daníel Haukur Arnarson.

10.00 Norge rundt  10.25 Ut i naturen  10.50 
20 spørsmål  11.15 Kvitt eller dobbelt  12.15 
Himmelblå  13.00 TV-aksjonen Blå Kors  15.30 
Åpen himmel  16.00 Hvor er Alf!  16.15 Snill  
16.30 TV-aksjonen Blå Kors  17.00 Søndagsrevyen  
17.45 Sportsrevyen  17.55 TV-aksjonen Blå Kors  
18.55 Himmelblå  19.40 TV-aksjonen Blå Kors  
21.15 Kveldsnytt  21.35 TV-aksjonen Blå Kors  
22.05 Seks grader som forandrer verden  23.00 
Uka med Jon Stewart  23.25 Norsk på norsk 
jukeboks  

15.30 Hollyoaks (36:260) Bresk ungl-
ingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa 
Hollyoaks í Chester. 

15.55 Hollyoaks (37:260) 

16.20 Hollyoaks (38:260) 

16.45 Hollyoaks (39:260) 

17.10 Hollyoaks (40:260) 

18.00 Seinfeld (13:22)

18.30 Seinfeld (14:22)

19.00 Seinfeld (1:24) 

19.30 Seinfeld (2:24)

20.00 The Dresden Files (10:13) 

20.45 Twenty Four 3 (21:24)

21.30 Happy Hour (10:13) Lánið leik-
ur ekki við Henry Beckman. Konan yfirgefur 
hann, hann missir vinnuna og íbúðina. Hann 
ákveður að leigja íbúð með Larry, sjálfselsk-
um og raunveruleikafirrtum glaumgosa sem 
útvegar honum vinnu og reynir að kenna 
honum að lifa lífinu.

22.00 My Boys (5:22) Frábærir gaman-
þættir um unga konu sem er greinahöfund-
ur hjá þekktu íþróttablaði og þarf að kljást við 
einkamálin ásamt því að sanna sig í karla-
heimi.

22.25 Næturvaktin (5:13)

22.50 Næturvaktin (6:13) 

23.15 Seinfeld (13:22) 

23.40 Seinfeld (14:22) 

00.05 Seinfeld (1:24)

00.30 Seinfeld (2:24) 

00.55 Magick (2:4)

01.20 Kenny vs. Spenny (6:13) 

01.45 Sjáðu 

02.10 Tónlistarmyndbönd frá Skíf-
an TV 

10.25 Debatt  11.10 Daddy‘s Love  12.00 
Toppform  12.30 Videokväll hos Luuk  13.00 
Dansbandskampen  14.30 Ur svenska hjärtans 
djup  15.00 Ridsport. Världscuphoppning  15.55 
Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 Regionala nyheter  
16.15 Saltön  17.15 Hemliga svenska rum  17.30 
Rapport  17.55 Regionala nyheter  18.00 Andra 
Avenyn  18.30 Sportspegeln  19.15 Ashes to 
ashes  20.10 Barnet och orden - om språk i för-
skolan  20.40 Lev ännu längre  21.10 Byss  21.25 
Brottskod. Försvunnen  22.10 Carin 21.30 

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
07.05 Morgunandakt
08.00 Morgunfréttir
08.05 Ársól
09.03 Lárétt eða lóðrétt
10.05 Veðurfregnir
10.15 Mitt nafn er Steinn Steinarr, skáld. Ég 
kvaðst á við fjandann
11.00 Guðsþjónusta í Grafarvogskirkju
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Ísland og Evrópusambandið
14.00 Útvarpsleikhúsið: Dauði trúðsins
15.00 Hvað er að heyra?

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Úr tónlistarlífinu
17.30 Úr gullkistunni
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Seiður og hélog
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Óskastundin
19.40 Öll þau klukknaköll
20.30 Bláar nótur í bland
21.10 Orð skulu standa
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Til allra átta
23.00 Andrarímur
00.07 Næturtónar

Norville Barnes er nýútskrifaður úr við-
skiptaháskóla en þar sem hann hefur 
enga starfsreynslu fer hann að vinna 
við að flokka póst í stórfyrirtækinu 
Hudsucker Industries. Eftir að forstjóri 
fyrirtækisin styttir sér aldur ákveða 
stjórnarmenn að ráða fávita í hans 
stað svo að hlutabréfin falli í verði og 
þeir geti hirt fyrirtækið fyrir lítið fé. Að 
þeirra mati er Norville rétti maðurinn.  

VIÐ MÆLUM MEÐ
Blóraböggull 
(The Hudsucker Proxy)
Sjónvarpið kl. 21.10

▼

Óhætt er að fullyrða að 
engrar nýrrar þáttaraðar í 
vetur hefur verið beðið með 
jafn mikilli eftirvæntingu. 
Hér er á ferðinni nýjasta 
hugarfóstur J.J. Abrams, 
mannsins á bak við þátta -
raðirnar geysivinsælu Lost 
og Alias og bíómyndir á 
borð við Mission Impossible 
3. Söguhetjan er ungur 
sérfræðingur FBI, Olivia 
Dunham, sem fær erfiðasta 
verkefni sem yfirvöld standa frammi fyrir, stórfellt vísindasamsæri sem gæti 
orðið mannkyninu að bana, ef ekki kemst upp um sökudólgana í tæka 
tíð. En málið er hið flóknasta því samsærið virðist teygja anga sína til allra 
efnuðustu og valdamestu manna heims.

STÖÐ 2 KL. 21.50
Fringe – seinni hluti

▼
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

„Hann er mjög góður leikari og 
ég er voðalega stolt af hon-
um. Frá því að hann var lítill 
pjakkur hefur hann verið að 
skemmta, skellt sér í gervi og 
verið að leika. Ég var því fegin 
að hann skyldi fara í leiklistina 
því þar er hann alveg á réttri 
hillu,“

Ingibjörg Halla Guttesen um son sinn, 
Jóhannes Hauk Jóhannesson leikara, sem 
leikur í Fló á skinni, Fólkinu í blokkinni og 
kvikmyndinni Reykjavík Rotterdam.

Hvað er að frétta? Nýjasta bókin mín, Ódáða-
hraun, kom út í vikunni.

Augnlitur: Blágrænn.

Starf: Rithöfundur. 

Fjölskylduhagir: Trúlofaður í sambúð.

Hvaðan ertu? Frá Ólafsvík og alheiminum.

Ertu hjátrúarfullur? Nei, alls ekki, 7,9,13!

Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Friends eru vinir í 
raun.

Uppáhaldsmaturinn: Núðlusúpa með extra MSG.

Fallegasti staðurinn: Skaftafell.

iPod eða geislaspilari: Plötuspilari, takk fyrir!

Hvað er skemmtilegast? Að njóta líðandi stundar.

Hvað er leiðinlegast? Að láta sér leiðast.

Helsti veikleiki: Stjórnlaust ímyndunarafl.

Helsti kostur: Stjórnlaust ímyndunarafl.

Helsta afrek: Að vinna við það sem ég elska að 
gera.

Mestu vonbrigðin? Dauðinn.

Hver er draumurinn? Að skrifa fleiri bækur.

Hver er fyndnastur/fyndnust? Pétur Jóhann 
Sigfússon.

Hvað fer mest í taugarnar á þér? Þegar ég fer í 
taugarnar á öðrum.

Hvað er mikilvægast? Að verða ekki geðveikur 
þegar heimurinn er geðveikur.

HIN HLIÐIN STEFÁN MÁNI SIGÞÓRSSON RITHÖFUNDUR

Heldur upp á núðlusúpu með extra MSG

03. 06. 1970

Tónlistarkonan Lay Low stefnir 
hraðbyri í að verða næsta stjarna 
Íslands á alþjóðavísu því að 
minnsta kosti tveir áhrifamiklir 
erlendir aðilar hafa sýnt mikinn 
áhuga á hennar verkum.

Báðir héldu þeir fyrirlestra á 
hinni vel heppnuðu ráðstefnu You 
Are In Control sem var haldin á 
Hótel Sögu fyrir skömmu. Fyrst 
ber að nefna Terry McBride, sem 
er einn þriggja stofnenda Nett-
werk Music Group, eins stærsta 
umboðs- og útgáfufyrirtækis 
heimsins. Er það með bækistöðv-
ar í Vancouver, New York, Lond-
on og víðar og á meðal skjólstæð-
inga þess eru engir aukvisar, eða 
stjörnur á borð við Avril Lavigne, 
Dido, All Saints og Jamiroquai.

„Hann átti fund með Kára 
[Sturlusyni, umboðsmanni Lay 
Low] og fór á tónleikana í Frí-
kirkjunni og sagði að honum hafi 
líkað mjög vel það sem hann 
heyrði,“ segir Anna Hildur Hildi-
brandsdóttir hjá Útón sem skipu-
lagði ráðstefnuna. Á hún þar við 
útgáfutónleika í tilefni annarrar 
sólóplötu hennar, Farewell Good 
Night’s Sleep, sem þykir afar vel 
heppnuð. „Hvort sem það verða 
samningar eða ekki þá skiptir 
máli ef menn sem hafa svona 
áhrif sýna íslensku tónlistarfólki 
áhuga.“

Að sögn Önnu Hildar lýsti Jean 
Hsiao Wernheim, framkvæmda-
stjóri hjá Shanghai Synergy 
Group, sem er eitt stærsta afþrey-
ingarfyrirtæki Kína, einnig yfir 
áhuga á að semja við Lay Low.

Hljómsveitirnar For A Minor 
Reflection og Dr. Spock vöktu 
einnig sérstaka athygli hjá hátt-
settri konu sem hefur umsjón 
með því að velja tónlist í erlendar 

kvikmyndir. „Hún hefur í huga 
lag með Dr. Spock sem hún heyrði 
með þeim á Prikinu sem getur 
víst passað fullkomlega í eina 
kvikmynd,“ segir Anna Hildur, 
sem taldi að um mynd hjá einu af 
stórfyrirtækjunum í Hollywood 
væri að ræða. 

Fyrir utan áhugann á Lay Low, 
For A Minor Reflection og Dr. 
Spock er vitað af áhuga erlendra 
aðila á fleiri íslenskum böndum 
sem spila á Airwaves-hátíðinni. 
Að sögn Árna Einars Birgissonar 
hjá Hr. Örlygi eru Retro Stefson, 
Reykjavík! og Hjaltalín þar mest 
í umræðunni. Einnig játaði Árni 
að For A Minor Reflection hafi 
fengið aukna athygli hjá útlend-
ingum eftir að hafa verið valin til 
að hita upp fyrir Sigur Rós, sem 
þykja aldeilis ekki slæm meðmæli 

úti í hinum stóra heimi. Haukur S. 
Magnússon hjá Reykjavík! kann-
aðist ekki við að erlendir umboðs-
menn hafi rætt við sig, nema 
kannski aðilar frá Rússlandi. 
„Okkur hafa verið sendir samn-
ingar frá Rússlandi og menn eru 
að bjóðast til að gefa okkur út 
þar,“ segir Haukur. „Nema hvað 
að við skiljum ekki rússnesku og 
erum hálffeimnir við þetta. Það 
kannski gerist einhvern tímann 
þegar Medvedev verður orðinn 
forseti Íslands.“ 

Hann segir áhuga útlendinga á 
íslenskum hljómsveitum ekki 
koma sér á óvart. „Þessi sena 
hefur yfirhöfuð verið að dafna og 
þroskast og við getum verið rosa-
lega stolt og ánægð með hvað við 
eigum góð bönd.“

 freyr@frettabladid.is

TÓNLISTARKONAN LAY LOW:  ÁHUGI HJÁ ERLENDUM UMBOÐSMÖNNUM

Íslensk tónlist undir smá-
sjá erlendra stórfyrirtækja

LAY LOW Lay Low hefur hrifið aðila úr erlendu tónlistarlífi upp úr skónum með fram-
göngu sinni að undanförnu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

„Ég fékk lungnabólgu og var eina nótt á spítala í 
vikunni,“ segir Friðrik Friðriksson leikari sem 
missti af frumsýningu Hart í bak í Þjóðleikhúsinu í 
fyrrakvöld. Hart í bak er ein af perlum íslenskra 
leikbókmennta og Friðrik hefur undanfarnar vikur 
æft hlutverk rukkara í sýningunni, en hann varð að 
sitja hjá í gærkvöldi vegna veikinda.

„Ég varð fyrst veikur síðasta laugardag. Þá fór ég 
á bráðamóttöku Landspítalans og var sendur heim 
með lyf því ég þurfti að hoppa inn í hlutverk Litla 
dvergs í Skilaboðaskjóðunni daginn eftir. Aðfaranótt 
þriðjudags sló mér svo niður, ég fékk hita 
og fór upp á spítala þar sem ég gisti eina 
nótt. Þá var það Baldur Trausti Hreins-
son sem var svo almennilegur að hoppa 
inn í mitt hlutverk. Þetta er reyndar 
mjög lítið hlutverk, en það er ekkert 
auðvelt að koma inn með svona stuttum 
fyrirvara og hann fékk bara tvo daga til 
að undirbúa sig,“ útskýrir Friðrik og 
Baldur Trausti tekur í sama streng.

„Maður er enga stund að læra 

textann, en það er erfiðara að setja sig inn í 
sýninguna og hóp sem er búinn að vera að æfa 

saman í nokkrar vikur. Þetta er frábær sýning og 
það var ekkert annað að gera en bara að stinga sér. 

Það hefur yfirleitt ekki þýtt fyrir leikara að 
segjast vera veikur, en menn geta orðið 

veikir og þegar það er svona alvarlegt 
verða þeir að sitja hjá,“ segir 

Baldur Trausti.  - ag 

Lá á spítala í frumsýningarviku

FÉKK SLÆMA LUNGNABÓLGU Friðrik dvaldi 
eina nótt á Landspítalanum eftir að 

honum sló niður aðfaranótt þriðju-
dags, en Baldur Trausti hoppaði inn í 

hlutverk hans í Hart í bak.

TÓK VIÐ HLUTVERKI RUKKARANS Baldur Trausti gerði 
sér lítið fyrir og hoppaði inn í hlutverk Friðriks tveimur 
dögum fyrir frumsýningu.

„Hef verið svolítið úti í LA og get 
ekki beðið eftir því að flytja,“ 
segir Dröfn Ösp Snorradóttir, 
sem heldur úti slúðurbloggsíð-
unni DD Unit, um flutninga sína 
til Los Angeles annan janúar 
næstkomandi. Þar stefnir Dröfn á 
að fara í framhaldsnám og mun 
setjast að með bandarískum unn-
usta sínum sem hún kynntist í 
gegnum sameiginlega vini á net-
samfélaginu Myspace fyrir rúmu 
ári síðan.

„Ég hef unnið í auglýsinga-
bransanum í tæp fjögur ár og 
ætla að sækja um mastersnám í 
framleiðslu í tveimur skólum,“ 
segir Dröfn sem er með BA-gráðu 
í stjórnmálafræði, en unnusti 

hennar starfar einnig við fram-
leiðsluhlið auglýsinga.

Aðspurð segist hún fastlega 
gera ráð fyrir að halda bloggsíðu 
sinni gangandi úti í Los Angeles 
og segist líka vel við borgina, sem 
hefur gjarnan verið kölluð mekka 
slúðursins. „Ég kann vel við borg-
ina, en hún er samt ekki eins og 
London eða New York og maður 
þarf að vera á bíl til að geta bjarg-
að sér,“ útskýrir Dröfn.

Spurð hvort brúðkaup sé í spil-
unum segir Dröfn það hafa komið 
til greina að gifta sig í Las Vegas. 
„Það var hugmynd, en núna eru 
þrír möguleikar í stöðunni sem 
við erum að skoða,“ segir Dröfn 
að lokum.   -ag   

Slúðurdrottning flyt-
ur í mekka slúðursins

FLYTUR TIL LA Dröfn Ösp flytur til Bandaríkjanna annan janúar næstkomandi og sest 
að með bandarískum unnusta sínum, en hún stefnir á mastersnám í framleiðslu þar 
í landi.

VELJUM LÍFIÐ 

Pósthúsið - S: 585 8300 - www.posthusid.is

Nú þegar farið er að myrkva úti viljum við vinsamlega minna
íbúa á að hafa kveikt á útiljósum við heimili sín til að
auðvelda blaðberum Fréttablaðsins aðgengi að lúgu.

Munum eftir útiljósunum

Fyrirfram þakkir, dreifing Fréttablaðsins



Langitangi 4, 270 mos
OPIÐ HÚS
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Mosfellsbæ

Mjög fallegt 171 fm.  einbýlishús á einni hæð með sambyggðum bílskúr og 
stórri og gróinni lóð. Flott eldhús, hvítt háglans, með steingráum fl ísum og 
granítborðplötu. Vönduð tæki, stállitaður blástursofn í borðhæð, keramik hel-
luborð, uppþvottavél og ísskápur/frystiskápur. Baðherbergi nýlega endurnýjað 
með stórum glersturtuklefa, fjögur svefnherb, stór stofa og borðstofa með arni 
og timburverönd og skjólgóður garður.

Skipti möguleg á minni eign! Laust til afhendingar strax!   
Óskað er eftir tilboði í eignina.

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAGINN 19. OKT. 
FRÁ KL 15:00 TIL 16:00
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Vertu velkomin á opin hús

Klapparhlíð 30 - 270 Mosfellsb.

Opið hús í dag frá 14:00-14:30
Mjög stílhrein íbúð á 2 hæð með sérinngangi. 
Baðherbergi með sturtu og þvottahús innaf 
baðherbergi. Eldhús og stofa er opið rými, 
útgengt á svalir með fallegu útsýni.

19.900.000    Bygg.ár: 2002
2

66,9 fm

Breiðavík 11 - 112 Reykjavík

Opið hús í dag frá 15:00-15:30

30.900.000     Bygg.ár: 1995
4

125,4 fm

Skipholt 48 - 105 Reykjavík

Opið hús í dag frá 16:00-16:30

34.700.000       Bygg.ár: 1959
5

138,0 fm

Skarphéðinsgata 20 - 105 Rvk.

Opið hús í dag frá 17:00-17:30

21.900.000       Bygg.ár: 1942
2

66,9 fm

Engjavellir 5A - 220 Hafnarfj.

Opið hús í dag frá 14:00-14:30

21.500.000   Bygg.ár: 2005
4

87,0 fm

Hjaltabakki 32 - 109 Reykjavík

Opið hús í dag frá 15:00-15:30

18.500.000         Bygg.ár: 1968
4

105,2 fm

Öldutún 16 - 220 Hafnarfj.

Opið hús í dag frá 16:00-16:30

39.600.000        Bygg.ár: 1965
5

173,2 fm

Engjasel 84 - 109 Reykjavík

Opið hús í dag frá 17:00-17:30

25.500.000    Bygg.ár:1977
4

110,3 fm

4ra herbergja íbúð á efstu hæð í vel staðsettu 
húsi. 3 svefnherbergi, baðherbergi með 
baðkari og sturtu. Fallegt útsýni frá flestum 
rýmum. Húsið var málað að utan s.l.sumar.

Virkilega vel skipuð eign með 3 herbergjum og
 2 stofum. Stór og gróinn garður, flottur fyrir 
krakkana til að ærslast í. Rúmgóður bílskúr 
fylgir eigninni. Húsið er nýmálað að utan. 

Endurnýjuð 2-3ja herbergja íbúð á 2.hæð í 
þríbýli. Íbúðin var upphaflega 3ja herbergja en 
búið er að stækka stofu og taka 1 herbergi. Ný
dregið rafmagn í íbúðinni. 

Falleg 3-4ra herbergja íbúð á 3ju hæð með
sérinngangi. Stofa og eldhús er opið rými,
baðherbergi með baðkari og þvottahús innan
íbúðar. Mjög falleg og stílhrein eign. 

4ra herbergja íbúð á efstu hæð, 3 
svefnherbergi, stofa, borðstofa og eldhús er 
opið rými, útgengt á flísalagðar svalir.Bað-
herbergi með baðkari og tengi fyrir þvottavél.

Stórglæsileg og alveg endurnýjuð efri sérhæð 
með sérinngangi og bílskúr á barnvænum stað
4 svefnherbergi, sjónvarpshol, rúmgóð stofa 
og stórt eldhús.

Vel staðsett íbúð á 2.hæð með stæði í lokuðu 
bílahúsi. Forstofa með náttúruflísum, 
þvottahús innaf forstofu. Stofan er rúmgóð og 
útgengt á svalir. Eldhús endurnýjað.

Skeifan
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Ásdís Ósk
Valsdóttir

Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

863 0402
asdis@remax.is

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

OPIÐ
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Glæsileg nýinnréttuð stúdioíbúð með sérinngangi  í nýju húsi á besta stað í 
Laugardalnum. Íbúðin er með eldhúskrók og baðherbergi með sturtu. Íbúðinni 
fylgir helluborð, ísskápur og mögulega einhver húsgögn.  Íbúðin er laus til 
afhendingar strax. Nánari upplýsingar í síma 896-8767.

Hraunteigur – íbúð til leigu

Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

Ármúli 1 – Til leigu 
Til afhendingar um áramót

•  Jarðhæð (með innkeyrsluhurðum) 
   ca. 1150 fm (skiptist í tvö hluta).
•  Götuhæð (verslunar-skrifstofu ) 
    ca. 250 fm.
•  2. Hæð er ca 400 fm skrifstofuhæð.
•  3 og 4 hæð er ca 200 fm skrifstofuhæð     
   hvor hæð fyrir sig.

Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali

Til leigu þetta frábærlega vel staðsetta 
verslunar- skrifstofu og þjónustuhúsnæði. Frábær 
staðsetning í nálægð við helstu umferðaræðar í 
borginni. Samtals stærð 2.200 fm.

Síðumúla 21 • 108 Reykjavík • S .  588 9090  • fax 588 9095
www.eignamidlun. is • e ignamidlun@eignamidlun. is
Sverr ir  Kr ist insson,  löggi ltur  fasteignasal i  

HÁAGERÐI 59 
OPIÐ HÚS

Góð og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð. 
Íbúðin skiptist í hol, tvö svefnherbergi, baðherbergi, 
eldhús og tvær stofur.  Í kjallara er sér geymsla og 
sameiginlegt þvottahús. Góð eign á góðum stað. 
Íbúðin er laus strax. 

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG 
MILLI KL. 14:00 OG 15:00 

Allar nánari uppl. veitir  Gunnar Einarsson í 824-9097



GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Þorbjargar 
Sigríðar 
Gunnlaugsdóttur

Í dag er sunnudagurinn 
19. október, 292. dagur ársins.

8.31 13.13 17.53
8.22 13.57 17.31

með ánægju

 www.icelandexpress.is
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Hafðu samband í síma 5 500 600 eða sendu okkur línu á 

vidskiptaferdir@icelandexpress.is 

 

•  Betra verð

•  Aðra leið

•  Tíðar flugferðir

•  Hægt að fljúga til eins áfanga-  
 staðar og heim frá öðrum

•  Auðvelt að breyta bókunum

•  Finnum hótel við hæfi

Hagstæðir fyrirtækjasamningar í boði. Tilvalið fyrir sveitarfélög, 

opinberar stofnanir og fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum.

Eina viðskiptavitið!
– Fyrir þá sem eru á leiðinni út

•  Í boði að velja sæti 

•  Engin sunnudagaregla

•  Engin hámarksdvöl

•  Aðstoðum við bókanir á framhaldsflugi
 erlendra flugfélaga

•  Vefinnritun fyrir þá sem ferðast
 aðeins með handfarangur til
 Kaupmannahafnar og London

Dóttir mín, sem segist vera 
þriggja og hálfs árs en alls 

ekki þriggja, spurði mig að því 
um daginn hvort Ísland væri 
farið á hausinn. Eldri systir henn-
ar, sem er sex ára skólastelpa, 
veit líka hvað það þýðir að fara á 
hausinn eftir að það urðu örlög 
vinsællar leikfangaverslunar. 
Undrun systranna var mikil á 
endalokum verslunarinnar, þang-
að til þær áttuðu sig á kjarna 
málsins. Það voru ekki nógu 
margir á Íslandi til að kaupa öll 
fallegu leikföngin. Og fyrst þetta 
gat gerst áttu systurnar í engum 
vandræðum með að skilja að 
þannig gæti líka farið fyrir bönk-
um. 

ÞAÐ er rétt sem fram hefur 
komið hjá forsætisráðherra að 
það er ástæða til að gæta að því 
hvað börnin heyra, sjá og skynja. 
Að sama skapi eigum við að taka 
börnin okkur til fyrirmyndar í 
því að geta gleymt stund og stað 
og notið hversdagsins. Sama 
kvöld og systurnar höfðu velt því 
fyrir sér hvort Ísland væri á 
hausnum, lágum við mæðgur 
saman í rúmi og lásum um veröld 
Einars Áskels stórvinar okkar. Í 
bókinni Svei-attan, Einar Áskell 
smíðar þessi góði drengur þyrlu 
inni í stofu, á meðan pabbi les 
blaðið, og flýgur þaðan inn í 
frumskóg þar sem tunglið skín 
glatt. Mjási kötturinn hans verð-
ur eðlilega að ljóni. 

ÞAÐ er að sama skapi margt úr 
barnaævintýrunum sem hægt er 
að heimfæra upp á veruleika 
hinna fullorðnu. Í bókinni Ertu 
skræfa, Einar Áskell? er niður-
staðan sú að þeir séu grútmátt-
lausir sem fljúgast á og meiða 
aðra. Þessa bók ætti Gordon 
Brown að lesa, skræfan sem 
ræðst á minni máttar til að draga 
athyglina frá eigin getuleysi.

SÖGUSTUND á kvöldin fangar 
athygli systranna óskipta. Ég 
ætla að gera eins og systurnar og 
kveðja daginn með því að lesa 
góðar bækur á kvöldin. Efna-
hagsástandið gegnsýrir allt en 
það er engin ástæða til að kveðja 
góðu stundirnar. Það er gott, ef 
ekki nauðsynlegt, að sækja sér 
ævintýri núna þegar álagið og 
áhyggjurnar herja á okkur öll. 
Við eigum að taka okkur litlu 
börnin til fyrirmyndar sem leggj-
ast nýböðuð upp í rúm á kvöldin 
og hverfa svo á örskotsstund inn 
í ævintýraveröld. Hugurinn er í 
frumskóginum í fylgd með vin-
samlegu ljóni.

Ertu skræfa?


