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„Við erum þarna í fötunum sem við syngjum venjulega í. Ég er í kjól frá Vintage, Kenya í kjól frá Spú-útnik og Sandra keypti sinn erlend-is. Bjartur var dressaður upp í notuð föt frá Kormáki og Skildi,“ segir Inga Þyri Þórðardóttir sem er ein af söngkonum tríósins Þrjár raddir sem reglulega fær aðstoð frá Bjarti Guðjónssyni beatboxara og breytist þá bandið í kvartett.Innt eftir því hvort stríðsáratísk-an leki út í hið d l

hrifumst af swing- og djasstónlist, vorum hrifnar af Andrew-systrum og vorum almennt undir stríðsára-áhrifum. Þess vegna langaði okkur að dressa okkur upp í stíl við tón-listina,“ útskýrir Inga Þyri en upp-hafið að samsöng þeirra vinkvenna var löngun þeirra til að lyfta fólki upp úr kreppunni. „Okkur langaði til að draga fólk inn í annan heim,“ segir hún en Þrjár raddisa

með okkur nokkur lög. Við komum enn fram hvort í sínu lagi en það verður æ sjaldnar,“ segir hún. Hópurinn verður með tónleika á Rósenberg á sunnudaginn. „Þá fáum við einnig til liðs við okkur 
góða gesti og höldum tónleika sem verður frítt inn á.“ En má búast við einhverri útgáf ?„Við erum i

Draga fólk í annan heim
Sönghópurinn Þrjár raddir hefur vakið töluverða athygli síðasta árið fyrir skemmtilega framkomu og 

fallegan söng. Ekki spillir fyrir að þau eru ávallt vel búin og skarta fötum í stíl seinnistríðsáranna.

Inga Þyri Þórðardóttir, Kenya Emil og Sandra Þórðardóttir horfa aðdáunaraugum á félaga sinn, Bjart Guðjónsson, enda er hann 

reffilegur til fara. Stúlkurnar eru þó ekki síðri, dressaðar upp í kjóla í anda seinnistríðsáranna. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VOGUE Á FACEBOOK  er snilldarvinur til að bæta 
í safnið. Nýjar uppfærslur á hverjum degi, ljósmyndir 
og myndskeið af því nýjasta úr heimi tískunnar. 
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HLÝTT EYSTRA   Í dag verða 
suðvestan 5-13 m/s, hvassast á 
annesjum vestan til. Skúrir en 
bjart með köflum norðaustan og 
austan til og úrkomulítið. Hiti 10-
17 stig hlýjast eystra. 

VEÐUR 4

EFNAGHAGSMÁL Íslenskir embætt-
ismenn eiga í viðræðum við Evr-
ópusambandið um efnahagslegan 
stuðning sambandsins við Ísland. 
Frumkvæðið kom frá ESB í októb-
er, skömmu eftir bankahrunið.

Auk lánveitingar munu Íslend-
ingar á næsta ári geta sótt um fyr-
irgreiðslu sem eitt þeirra ríkja sem 
sótt hefur um aðild að ESB.

ESB hefur veitt þeim ríkjum, 
sem eru í nánu samstarfi við sam-
bandið og eiga í miklum efna-
hagserfiðleikum svokallaðan 
MFA-stuðning (Macro-financial 
assistance). Samkvæmt upplýs-
ingum frá sendiráði ESB á Íslandi, 
sem er staðsett í Noregi, hefur svo-

kallað MFA-lán til Íslands verið í 
undirbúningi í nokkurn tíma. Lán-
veitingin þarf samþykki ráðherra-
ráðs ESB og Evrópuþingsins. 

Urður Gunnarsdóttir, upplýs-
ingafulltrúi utanríkisráðuneytis-
ins, segir ekki um eiginlegar samn-
ingaviðræður að ræða, enda málið 
að frumkvæði ESB. Það sé á svip-
uðum nótum og gagnvart öðrum 
ríkjum utan ESB sem eru í sam-
bærilegri stöðu og Ísland.

Að sögn Sveinbjörns Hannes-
sonar, hjá sendiráði ESB, verður 
láni sambandsins ætlað að styðja 
við lánveitingar Alþjóðagjaldeyr-
issjóðsins (AGS) og annarra aðild-
arríkja ESB til Íslands. Sveinbjörn 

gat ekki tjáð sig um fjárhæðir en 
sagði ekki „um að ræða sambæri-
lega upphæð og Ungverjaland 
fékk“. Ungverjaland fékk 6,5 millj-
arða evra lán frá ESB til viðbótar 
12,5 milljarða evra láni frá AGS. 

Hins vegar er svokallaður IPA-
stuðningur (Instrument for Pre-
accession Assistance) veittur 
ríkjum sem sótt hafa um aðild að 
sambandinu, eins og Ísland gerði í 
sumar. Þeim styrkjum er ætlað að 
renna til uppbyggingar á innviðum 
samfélagsins og auðvelda aðlögun 
að sambandinu. Sambærileg aðstoð 
eru dreifbýlisstyrkir sem aðildar-
ríkin njóta. 

Að sögn Sveinbjörns Hannesson-

ar verður ekki fyllilega ljóst fyrr 
en á árinu 2010 um hvaða IPA-
aðstoð Íslendingar geta sótt.

Olli Rehn, stækkunarstjóri ESB, 
flutti erindi í Háskóla Íslands í síð-
ustu viku og nefndi þar að samn-
ingaviðræður um MFA-lán til 
Íslands væru í gangi. „Það verð-
ur stuðningur frá ESB við Ísland,“ 
sagði Rehn. Rehn vísaði til stuðn-
ings ESB við Serbíu. Serbar fengu 
18 milljarða króna stuðning í 
tengslum við aðstoð AGS við land-
ið.

Skrifstofa framkvæmdastjóra 
efnahagsmála ESB gat ekki svar-
að spurningum um málið, að svo 
stöddu. - pg

Ræða lán og styrki frá ESB
Íslendingar eiga kost á lánum og styrkjum frá ESB. Embættismenn frá Íslandi eiga í viðræðum við ESB um 
efnahagslegan stuðning. ESB átti frumkvæði að láninu stuttu eftir bankahrun. Styður við lánin frá AGS.

LITRÍKT SKIP Starfsmenn slippsins í Reykjavík virtust eiga í valkvíða þegar kom að því að velja lit á togarann sem lá þar. Þeir hafa þó væntanlega komist til botns í málinu 
enda einungis að grunna fyrir þann lit sem koma skal.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Frábær sigur 
Arsenal
Arsenal vann 3-2 

sigur í Meistara-
deildinni eftir að 

hafa lent 2-0 undir.
ÍÞRÓTTIR 38

LÖGREGLUMÁL Sveinn Friðfinnsson, maðurinn sem 
sænsku dagblöðin Dagens Industri og Dagens Ny -
heder bendla við milljarðasvik á um þúsund Svíum, 
er staddur í Grundarfirði og hefur alið þar manninn 
undanfarið, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins. 

Að sögn Smára Sigurðssonar hjá alþjóðadeild lög-
reglu er Sveins ekki leitað af lögreglu.

Samkvæmt fréttum sænsku blaðanna stóð Sveinn, 
í félagi við aðra, fyrir umfangsmiklu svindli sem 
tengist gjaldeyrisviðskiptum, sem um þúsund Svíar 

hafi orðið fyrir barðinu á. Sænska fjármálaeftirlitið 
telur að svindlið nemi milljörðum íslenskra króna.

Árið 2005 fjölluðu íslenskir fjölmiðlar um meint 
svik Sveins í Danmörku. 

Áður en hann fluttist þangað mun hann hafa átt 
í vafasömum viðskiptum um margra ára skeið og 
fengið marga upp á móti sér.

Sveinn hefur, samkvæmt heimildum blaðsins, 
komið fyrir öryggismyndavélum við húsið sem hann 
leigir í Grundarfirði.   - kg

Manns sem grunaður er um milljarðasvik í Svíþjóð ekki leitað af lögreglu:

Meintur svikari í Grundarfirði
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Steindór, ætlið þið að venda 
ykkar kvæði í kross af þessu 
tilefni?

„Já, sankti María er með oss.“

Kvæðamannafélagið Iðunn átti í vikunni 
80 ára afmæli. Steindór Andersen hefur 
verið félagsmaður í sextán ár.

LÖGREGLUMÁL Lögregla og tollur 
hafa tekið samtals 178 kíló af fíkni-
efnum á landinu, það sem af er 
þessu ári, samkvæmt bráðabirgða-
tölum frá embætti Ríkislögreglu-
stjóra. Að auki hefur verið lagt hald 
á 9.544 kannabisplöntur, sem gera 
má ráð fyrir að hafi vegið tæp 800 
kíló. 

„Þetta mikla magn fíkniefna 
sem tekið hefur verið það sem af er 
árinu er ekki í neinu samræmi við 
neitt sem áður hefur gerst. Þetta 
er algjör sprenging, nýr veruleiki 
í fíkniefnaheiminum,“ segir Karl 
Steinar Valsson, yfirmaður fíkni-
efnadeildar lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu. Hann segir ástæð-
ur þessa meðal annars þær að menn 
hafi náð miklu betri tökum á fram-
leiðslu maríjúana og færst æ meira 
í fang við ræktunina. Í öðru lagi hafi 
neyslan færst úr hassi yfir í maríjú-
ana. Loks virðist fíkniefnasmyglar-
ar hafa lent í erfiðleikum við að afla 
sér fjármuna til að kaupa kókaín og 
amfetamín erlendis.

„Okkar tilfinning er sú, hvað 
kannabisræktunina varðar, að 
framleiðslugetan sé það mikil að 
alls ekki er útilokað að eitthvað af 
þeim efnum sem þar átti að fram-
leiða hafi verið ætlað til útflutn-
ings,“ segir Karl Steinar. Hann 
bætir við að hefðu þeir sem þar áttu 
hlut að máli náð að uppskera eins og 
til var sáð þá hefði umfangið orðið 
miklu meira en eftirspurn á íslenska 
markaðinum segi til um. Karl Stein-
ar segir hið sama hafa gilt um amf-
etamínverksmiðjuna sem tekin var 
á haustdögum í fyrra.  

„Það magn sem hægt var að fram-
leiða þar var í engu samræmi við 

íslenska markaðinn. Europol-menn-
irnir töldu að afkastageta verk-
smiðjunnar hefði verið 300 til 400 
kíló. Vísbendingar á síðustu tveim-
ur misserum segja okkur að menn 
hafi verið orðnir ansi stórhuga hvað 
varðar útflutning fíkniefna héðan, 
enda í sjálfu sér mjög klókt gagn-
vart eftirlitsyfirvöldum, brotalega 
séð, að flytja fíkniefni héðan til Evr-
ópulanda.“ 

Spurður um vísbendingar þess að 
fíkniefnasalar hafi ekki getað annað 
eftirspurn á markaði eftir aðgerðir 
lögreglu segir Karl Steinar það hafa 
verið tímabundið, einkum eftir að 
stóru kannabisverksmiðjurnar voru 
teknar. Jafnvægi virðist hafa kom-
ist á þann þátt aftur, en hins vegar 
hafi verð tiltekinna fíkniefnateg-
unda hækkað. jss@frettabladid.is

Íslenskt kannabis 
ætlað til útflutnings
Nær 200 kíló af fíkniefnum hafa verið gerð upptæk það sem af er árinu. „Al-
gjör sprenging,“ segir yfirmaður fíkniefnadeildar. Tífalt fleiri kannabisplöntur 
gerðar upptækar. Ekki útilokað að íslenskt kannabis sé hugsað til útflutnings.

KANNABISVERKSMIÐJA Rúmlega 9.500 
kannabisplöntur hafa verið teknar í 
verksmiðjum það sem af er þessu ári. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Efni Mælieining og magn
 2008*/2009**
Hass  233,4*** / 25,3 kg
Hassolía  150 / 1 ml
Kannabislauf  4,3 / 24,5 kg
Kannabisplöntur  893 / 9.544 stk.
Kannabisstönglar  910 / 392,8 g
Maríjúana   6,6 / 48,7 kg
Tóbaksblandað hass  358 / 107,6 g
Ofskynjunarefni  407 / 6 stk.
Heróín  0,0 / 0,1 g
Amfetamín  10,7 / 73,6 kg
E-töflur  3.885 / 16.216 stk. 
E-töfluduft  117 / 3,7 g
Kókaín  7,7 / 1,3 kg
Ritalín  0,0 / 27,0 stk.

*Allt árið 2008 / **Til 16.sept 2009
***Húsbíll tekinn með 200 kíló af hassi.

BRÁÐABIRGÐATÖLUR FRÁ 
EMBÆTTI RÍKISLÖGREGLUSTJÓRA

HEILDARMAGN FÍKNIEFNA
Sem tekin hafa verið 2008 og 2009

VEIÐI Rjúpnaveiði verður heimil í 
átján daga á þessu tímabili, líkt 
og í fyrra. Sú breyting verður 
þó á að tímabilið er lengt í báða 
enda, en veiðihelgarnar eru að 
sama skapi styttar. Fyrsti veiði-
dagur er föstudagurinn 30. okt-
óber, en sá síðasti 6. desember.

Í stað fjögurra daga helga í 
fyrra verður nú heimilt að veiða 
frá föstudegi til sunnudags. Þetta 
fyrirkomulag veiða gildir næstu 
þrjú árin, nema óvænt þróun 
verði á rjúpnastofninum. Sölu-
bann á rjúpum og rjúpnaafurðum 
er enn í gildi og svæði í landnámi 
Ingólfs verður áfram friðað fyrir 
veiðum, líkt og undanfarin ár. - kóp

Rjúpnaveiðin hefst í október:

Átján veiðidag-
ar á sex helgum

RJÚPA Sölubann á rjúpum verður enn 
í gildi og veiðimenn eru hvattir til hóf-
samrar veiði. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

BANDARÍKIN, AP Vísindamönn-
um hefur í fyrsta skipti tekist að 
staðfesta að pláneta utan okkar 
sólkerfis sé gerð úr föstu efni. 
Um 300 plánetur hafa fundist 
utan sólkerfisins.

Plánetan er kölluð Corot-7b og 
fannst fyrr á árinu. Hún er um 
það bil fimm sinnum stærri en 
jörðin. Vísindamenn telja ólíklegt 
að líf geti þrifist á plánetum sem 
ekki eru gerðar úr föstu efni.

Ekki er þó talið líklegt að líf 
þrífist á Corot-7b, enda yfir-
borðshitinn um 2.000 gráður. Til 
samanburðar bráðnar járn við 
1.535 gráður og títaníum við um 
1.660 gráðu hita.  - bj

Uppgötvun vísindamanna:

Fyrsta gegn-
heila plánetan

STJÓRNSÝSLA Fjórar ráðherranefnd-
ir munu starfa innan forsætisráðu-
neytisins eftir endurskipulagn-
ingu innan stjórnkerfisins sem nú 
stendur yfir. Stofnaðar verða ráð-
herranefndir um efnahagsmál og 
ríkisfjármál til viðbótar við ráð-
herranefndir um Evrópu- og jafn-
réttismál sem Jóhanna Sigurðar-
dóttir forsætisráðherra kynnti á 
ríkisstjórnarfundi á þriðjudag.

Eins og kunnugt er verður nýtt 
efnahags- og viðskiptaráðuneyti til 
um næstu mánaðamót og er ljóst 
að forsætisráðuneytið mun þá 
taka umtalsverðum breytingum. 
Seðlabankinn og Hagstofan fær-
ist til nýs efnahags- og viðskipta-

ráðuneytis. Norðurlandaskrifstof-
an flyst til utanríkisráðuneytisins 
og ýmis menningarverkefni til 
menntamálaráðuneytisins. 

Hins vegar hafa verið settar á 
fót í forsætisráðuneytinu ráðherra-
nefndir um Evrópumál og jafn-
réttismál auk þess sem verið er að 
skoða að festa frekar í sessi fast-
ar ráðherranefndir sem fjalla um 
efnahags- og ríkisfjármál allt árið 
um kring. Með þeim breytingum 
mun skipulag fjármálaráðuneytis-
ins færast að mörgu leyti til þess 
horfs sem gerist í Danmörku. 

Ragnhildur Arnljótsdóttir, ráðu-
neytisstjóri í forsætisráðuneytinu, 
sagði á málþingi um skipulags-
breytingar á stjórnkerfinu í gær 
að öll ráðuneyti séu að skoða sín 
svið með tilliti til sameiningar eða 
samræmingar á verkefnum.   - shá

Innra skipulag forsætisráðuneytisins tekur mið af systurráðuneytinu danska:

Fjórar nýjar ráðherranefndir

STJÓRNARRÁÐIÐ Hlutverk forsætisráðu-
neytisins mun breytast í átt til þess sem 
er hjá hinum Norðurlandaþjóðunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FÓLK „Málið er í vinnslu hér inn-
anhúss. Við munum ekki tjá 
okkur frekar meðan svo er,“ 
segir Ómar Örn Magnússon, 
aðstoðarskólastjóri Hagaskóla.

Guðrún Þóra Hjaltadóttir, 
heimilisfræðikennari við skól-
ann, birti á mánudag umdeilda 
færslu á bloggsíðu sinni þar sem 
hún gagnrýndi pólska innflytj-
endur. 

Í samtali við Fréttablað-
ið á mánudag sagði Ómar Örn 
bloggfærslu Guðrúnar Þóru 
afar óheppilega. Spurning væri 
hversu vel þeir sem hefðu slík-
ar skoðanir væru til þess fallnir 
að starfa samkvæmt jafnrétt-
isáætlun Reykjavíkurborgar, 
Hagaskóla eða annarra skóla.

 - kg

Umdeilt blogg kennara:

Málið í vinnslu 
innan skólans

SPÁNN, AP Dómstóll á Spáni hefur 
komist að þeirri niðurstöðu að 
vinnuveitanda hafi ekki verið 
heimilt að segja upp starfsmanni 
sem uppnefndi yfirmann sinn í 
rifrildi á vinnustaðnum.

Starfsmaðurinn kallaði yfir-
mann sinn „tíkarson“ og sagði 
hann „klikkaðan“ og var rekinn 
í beinu framhaldi. Vinnuveitandi 
mannsins þarf að ráða hann aftur 
til starfa, eða greiða honum bætur 
sem samsvara um 1,2 milljónum 
króna. Dómarinn viðurkenndi að 
ummælin væru móðgandi, en sagði 
þau ekki réttlæta uppsögn manns-
ins.  - bj

Manni dæmdar skaðabætur:

Mátti uppnefna 
yfirmann sinn

JAPAN Japanska þingið hefur 
útnefnt Yukio Hatoyama næsta 
forsætisráðherra landsins. 

Japanski demókrataflokkur-
inn, flokkur Hatoyamas, vann 
stórsigur í nýafstöðnum kosning-
um og hlaut 308 
af 480 þingsæt-
um neðri deild-
ar þingsins. 

Frjálslynd-
ir demókratar, 
flokkur Taro 
Aso fyrrver-
andi forsæt-
isráðherra, 
guldu hins 
vegar afhroð 
eftir samfellda 50 ára setu á 
valdastóli. 

Kjósendur sættu sig ekki við 
tök þeirra á efnahagsmálum 
landsins eftir hrun fjármála-
markaða.

Valdaskipti í Japan:

Hatoyama nýr 
forsætisráðherra

YUKIO HATOYAMA

MEXÍKÓ, AP Byssumenn réðust inn í meðferðar-
heimili fyrir eiturlyfjasjúklinga í Mexíkó í gær og 
myrtu tíu vistmenn. Ættingjar hinna myrtu voru í 
losti eftir fjöldamorðin.

Níu karlar og ein kona lágu í valnum eftir árás-
ina á meðferðarheimili í borginni Ciudad Juárez, 
skammt frá landamærunum við Bandaríkin. Tveir 
eru alvarlega særðir. Talið er að eiturlyfjahringur 
hafi skipulagt morðárásina.

Árásir af þessu tagi eru þekktar í Mexíkó. Átján 
voru myrtir á öðru meðferðarheimili í byrjun sept-
ember, og fimm voru myrtir í svipaðri árás í júní. 
Talið er að fíkniefnagengi noti meðferðarheimilin 
til að fá fíkla í lið sitt til að selja fíkniefni.

Talsmaður lögreglu gat í gær ekki skýrt frek-
ar ástæður árásarinnar. Ekki hefur tekist að koma 
höndum yfir byssumennina.

„Hann var að jafna sig og vildi snúa aftur á 
beinu brautina, en þeir vildu ekki leyfa honum 
það,“ sagði Pilar Macias eftir að hún bar kennsl á 
lík bróður síns, sem féll í árásinni. 

Yfir 1.300 manns hafa látist í sannkölluðu stríði 
fíkniefnagengja í borginni Ciudad Juárez það sem 
af er ári. Borgin er alræmd fyrir glæpagengi og 

eiturlyfjasölu. Blóðbaðið hefur haldið áfram þrátt 
fyrir að yfirvöld í Mexíkó hafi sent hermenn til 
borgarinnar til að reyna að halda uppi lögum og 
reglu.  - bj

Byssumenn réðust inn í meðferðarheimili fyrir fíkla í Mexíkó og myrtu tíu:

Ættingjar í losti eftir morðin

FÍKNIEFNASTRÍÐ Ættingjar biðu í gær fregna af afdrifum fíkla 
sem voru á meðferðarheimili þegar byssumenn réðust til 
atlögu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SPURNING DAGSINS



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

TAX FREE AF VÖRUM TIL UTANHÚSSVIÐGERÐA
SPRUNGUVIÐGERÐAREFNI - ÞÉTTIEFNI - VATNSVÖRN - MÚREFNI

SÍLANEFNI - SOUDAL ÞÉTTIEFNI - MÚRSKEIÐAR O.FL.

-Hægt að bera á blautt yfirborð
Hreinsið yfirborðið Strjúkið með rökum svampi

1 ltr.
7171125

Til nota á:
Þök, rennur, rennustein, rör, 
strompa, þakglugga ofl.

Berið á

WATER PROOF
vatnsþétt skyndiviðgerðarefni

Murfill þykkhúð á t.d. vatnsbretti, 
aðra lárétta fleti og yfir fínar 
sprungur áður en málað er

TA
X
 F
RE

E!

Sílanefni
Kemur í veg fyrir að bleyta 
gangi inn í steypuna

Húsasmiðju útimálning
Utanhússmálning á stein

Fillcoat til viðgerðar á lekum 
þökum. Notað á gamlan stein, 
járn, þakpappa o.fl.

RÉTT ÁHÖLD
LÉTTA ÞÉR VERKIN

Ýmsar leiðbeiningar á www.husa.is

525 3000

TAX FREE
TAX FREE

af öllum áhöldum 
í Áhaldaleigu

TA
X
 F
RE

E!

Soudafoam
Polyurethane
frauð. Fyllir 
og einangrar.

Húsið í lag
   fyrir veturinn!

Soudaseal
215 LM
Teygjanlegt kítti. 
Notað þar sem 
hreyfing er.

TAX FREE AF ÖLLUM 
SOUDAL ÞÉTTIEFNUM
Kítti - frauð - tjöruborðar

Háþrýstidæla
300 bar
2213

Gildir 17. - 27. september

TAX FREE AF ÖLLUM
UTANHÚSS MÚREFNUM FRÁ MAPEI

Ath!
Eingöngu af samningum 
gerðum dagana
17. - 27. september
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SJÁVARÚTVEGSMÁL Ísland var í 16. 
sæti listans yfir aflahæstu fisk-
veiðiþjóðir heims árið 2006 með 
heildarafla upp á 1,35 milljónir 
tonna. Kínverjar bera ægishjálm 
yfir aðrar fiskveiðiþjóðir hvað afla-
magn varðar. Heildarafli þeirra 
árið 2006 var 17,4 milljónir tonna.  

Alls veiddu 32 ríki heims 500.000 
tonn af fiski eða meira árið 2006. 
Heildarafli ársins var rétt um 92 
milljónir tonna. Hlutdeild þessara 
32 ríkja í alheimsaflanum var rúm-
lega 86 prósent. 

Af 92 milljóna tonna heildarafla 
heimsins kom 50,1 milljón tonna úr 
Kyrrahafinu eða 54,5 prósent. Atl-
antshafið gaf 19,9 milljónir tonna 

eða 21,6 prósent heimsaflans. Afli 
úr innhöfum og vötnum nam 10,1 
milljón tonna.    - shá

Ísland var í 16. sæti yfir aflahæstu fiskveiðiþjóðir heims árið 2006:

Afli um 100 milljónir tonna

 1. Kína 17,4 
 2. Perú   7,0
 3. Bandaríkin 4,9
 4. Indónesía 4,8
 5. Chile 4,5
 6. Japan 4,3
 7. Indland 3,9
 8. Rússland 3,3
 9. Taíland 2,8
 10. Noregur 2,4
 16. Ísland 1,3

 * Í milljónum tonna

AFLAHÆSTU ÞJÓÐIRNAR 
ÁRIÐ 2006*

ÍSLANDSMIÐ Íslendingar veiddu 1,3 
milljónir tonna árið 2006. FRÉTTABLAÐIÐ/JSE

DÓMSMÁL Tæplega þrítug kona 
hefur verið dæmd fyrir að 
skalla aðra konu í andlitið og 
nefbrjóta hana. Hún var einnig 
dæmd til að greiða fórnarlamb-
inu ríflega 300 þúsund krónur í 
skaðabætur.

Atvikið átti sér stað á veit-
ingastaðnum Apótekinu í 
Reykjavík í janúar síðastliðn-
um. Árásarkonan kýldi hina í 
andlitið og skallaði hana svo 
með áðurgreindum afleiðingum. 
Sú fyrrnefnda játaði greiðlega 
sök. Hún var, auk skaðabótanna, 
dæmd í 30 daga skilorðsbundið 
fangelsi og til greiðslu sakar-
kostnaðar.  - jss 

Tæplega þrítug kona dæmd:

Skallaði konu 
og nefbraut

KÓPUR MEÐ FISK Í KJAFTI Grænlenskur 
ráðherra tekur nú í fyrsta sinn þátt í 
evrópskum ráðherrafundi um sjávarút-
vegsmál.  NORDICPHOTOS/AP

GRÆNLAND Selveiðibann Evrópu-
sambandsins gæti ekki aðeins 
haft áhrif á Grænlendinga held-
ur einnig á fiskistofna í Norður-
Atlantshafi, segir Ane Hansen, 
veiði- og sjávarútvegsráðherra 
grænlensku landsstjórnarinnar.

Hansen er þessa dagana á ráð-
herrafundi um sjávarútvegsmál á 
Spáni og hefur bent á að þær átta 
milljónir sela sem eru við Græn-
landsstrendur éti að meðaltali 
um fjörutíu tonn af fiski á degi 
hverjum.

Það getur haft alvarlegar 
afleiðingar fyrir sjávarútveg 
fleiri landa, stækki selastofninn 
mikið, segir hún.  - kóþ

Grænlenskur ráðherra:

Selveiðibann 
hafi áhrif á fisk

Barroso endurkjörinn
Forseti framkvæmdastjórnar Evrópu-
sambandsins, Jose Manuel Barroso, 
var í gær endurkjörinn í embætti til 
fimm ára. Hann hefur gegnt stöðunni 
síðastliðin fimm ár og Evrópuþingið 
kaus hann til áframhaldandi setu 
með nokkrum meirihluta. 736 þing-
menn eru á Evrópuþinginu og hlaut 
Barroso 382 atkvæði.

EVRÓPUSAMBANDIÐ

FRAKKLAND, AP Neðri deild franska 
þingsins hefur samþykkt frum-
varp sem ætlað er að taka á ólög-
legu niðurhali. Verði frumvarp-
ið að lögum geta stjórnvöld lokað 
nettengingu fólks sem hleður 
niður ólöglega í allt að eitt ár, 
bregðist fólk ekki við aðvörunum.

Flest bendir nú til þess að 
frumvarpið verði að lögum í 
Frakklandi. Það gerist fái það 
lokasamþykki nefndar sem nú 
fjallar um það.

Frumvarpið hefur vakið athygli 
um heim allan, enda hafa for-
svarsmenn plötuútgefenda og 
kvikmyndaframleiðenda barist 
hart gegn ólöglegu niðurhali.  - bj

Lög um niðurhal samþykkt:

Hægt að loka 
fyrir netnotkun

NIÐURHAL Fólk sem hleður ólöglega 
niður efni af netinu í Frakklandi gæti 
lent í vandræðum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SA biðlar til Viðskiptaráðs
Samtök atvinnulífsins hafa óskað eftir 
viðræðum við Viðskiptaráð Íslands 
um sameiningu samtakanna tveggja. 
Í formlegri beiðni þar segja SA að 
slíkt yrði meðal annars til þess að 
efla samtök atvinnurekenda og auka 
skilvirkni.

ATVINNULÍF

Ákærður fyrir líflátshótun
Karlmanni á fimmtugsaldri hefur 
verið birt ákæra fyrir brot gegn vald-
stjórninni, en honum er gert að sök 
að hafa hótað lögreglumanni lífláti 
eftir að hafa verið handtekinn fyrir 
ölvunarakstur á Egilsstöðum. Ákæran 
var þingfest í Héraðsdómi Reykjaness 
í gær.

DÓMSTÓLAR

STJÓRNSÝSLA Seðlabankinn segir að 
verði laun yfirmanna lækkuð niður 
fyrir laun ráðherra og sú lækkun 
látin ganga niður launastigann geti 
starfsmenn fjármálastofnana rík-
isins lent í fjárhagserfiðleikum 
með óheppilegum afleiðingum.

Í umsögn Seðlabankans til efna-
hags- og skattanefndar Alþingis í 
aðdraganda breytinga sem gerð-
ar voru á lögum um kjararáð og á 
fleiri lögum í sumar segir að ýmis-
legt mæli gegn því að setja hámark 
á laun embættismanna. Eins og 
kunnugt er var það ætlun Alþing-
is að breyta lögum þannig að eng-
inn ríkisstarfsmaður eða starfs-
maður félaga í eigu ríkisins yrði 
launahærri en forsætisráðherra.

„Stofnanir á borð við viðskipta-
bankana, Seðlabanka Íslands og 
Fjármálaeftirlitið búa við sam-
keppnisumhverfi á vinnumarkaði 
sem kann að vera ólíkt því sem 
gildir um embættismenn,“ segir í 
umsögn Seðlabankans.

Fram kemur í umsögninni að 
bæði Seðlabankinn og Fjármála-
eftirlitið hafi á undanförnum árum 
þurft að keppa um starfsfólk við 
einkarekin fyrirtæki og lent í 
vanda vegna þess. Mikilvægt sé að 
eftirlitsstofnanir séu ekki „kerfis-
bundið bornar ofurliði“ vegna þess 
að fyrirtækin sem fylgjast eigi 
með hafi sterkari stöðu.

„Þó svo að laun séu ekki eina 
aðdráttaraflið á slíkt fólk er mik-
ilvægt að stofnanir af þessu tagi 
fari ekki halloka í samkeppni um 
mannauðinn,“ rökstyður Seðla-
bankinn andstöðu sína við launa-
lækkunina.

Seðlabankinn býður í umsögn-

inni fram lausn á málinu hvað 
snertir bankann. „Standi vilji til 
þess að lækka laun seðlabanka-
stjóra mætti ná fram raunlækk-
un með því að halda nafnlaun-
um óbreyttum í nokkur ár,“ segir 
bankinn, sem þannig gerir til-
lögu um að laun seðlabankastjóra 
hækki ekki í takt við verðbólguna 
og látið verði þar við sitja.

Þá segir Seðlabankinn að launa-
lækkun felist í því að lækka laun 
áðurnefndra stofnana að ráðherra-
launum og varar við því að sú 
lækkun gangi niður launastigann. 
Sú lækkun muni koma til viðbótar 
umtalsverðri kaupmáttarrýrnun 

og geti „leitt til þess að einstakir 
starfsmenn komist í fjárhagslega 
erfiðleika sem yrði afar óheppilegt 
fyrir viðkomandi stofnanir“.

Eins og fram hefur komið í 
Fréttablaðinu samþykkti Alþingi 
í ágúst að breyta lögunum þannig 
að hjá ríkinu yrði enginn nema 
forsetinn launahærri en forsæt-
isráðherra. Kjararáði var falið 
að ákveða laun fjölmargra starfs-
manna með hliðsjón af því. Sér-
stakt ákvæði var þó sett um seðla-
bankastjóra, sem getur fengið 
aukagreiðslur samkvæmt ákvörð-
un bankaráðsins.

 gar@frettabladid.is

Óttast fjárhagsvanda 
hjá seðlabankafólki
Starfsmenn Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins geta lent í fjárhagsvanda 
gangi áformuð launalækkun yfirmanna niður launastigann, segir Seðlabankinn, 
sem telur nægja að lækka laun seðlabankastjóra sem nemur verðbólguhraða.

Á ÁRSFUNDI SEÐLABANKANS Svein Harald Öygard, þáverandi seðlabankastjóri, skrif-
aði undir umsögn bankans til Alþingis í sumar þar sem varað var við því að lækka 
laun yfirmanna bankans niður að ráðherralaunum og láta þá lækkun ganga niður 
launastigann. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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Amsterdam
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Á MORGUN 
5-13 m/s hvassast 

vestan til.
LAUGARDAGUR

3-8 m/s

BLAUTT  
Eftir myndarlegt úr-
komuloft yfi r landinu í 
gær eru það skúr-
irnar sem einkenna 
sunnan- og vestanvert 
landið í dag enn frem-
ur sem þær teygja sig 
eitthvað austur með 
Norðurlandinu. Mér 
sýnist á öllu að það 
geti orðið bjart og 
hlýtt allra norðaustast 
og austan til. Um 
helgina verða svo 
skúrir á vesturhluta 
landsins á laugardag 
en víða um land á 
sunnudag.    

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

GENGIÐ 16.09.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

233,7331
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

123,30  123,88

203,60  204,58

180,97  181,99

24,313  24,455

20,974  21,098

17,816  17,920

1,3555  1,3635

195,38  196,54

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



Opið til kl. í dag

16.-21. september

MUNDU EFTIR SPARNAÐARHEFTINU!
Í sparnaðarheftinu finnur þú ávísanir á frábær kaup á nýjum haustvörum, 
auk tilboða á ýmsum vörum og veitingum sem gleðja alla fjölskylduna.
Þú getur skoðað sparnaðarheftið þegar þér hentar á smaralind.is.
Gerðu betri kaup á Kauphlaupinu í Smáralind!

NÝTTKORTATÍMABIL
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Er það að vera atvinnulaus eitt 
af því versta sem fólk lendir í?
JÁ 64,5%
NEI 35,5%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Er eðlilegt að opið sé fyrir það í 
lögum að seðlabankastjóri geti 
haft hærri laun en forsætisráð-
herra?

Segðu þína skoðun á visir.is

Taktu þér tíma með fjölskyldunni einu sinni í mánuði 
og farið saman yfir reikningana. Var símareikningur- 
inn til dæmis að hækka eða lækka? Hægt er að gera 
fjármálin að skemmtilegri fjölskyldustund. Þannig 
lærir barnið á skemmtilegan hátt að það sem það 

telur sjálfsagt kostar í raun pening.

Kynntu þér dag fjármálalæsis nánar á fé.is

Stofnun um fjármálalæsi er sjálfstæð stofnun við Háskólann í 
Reykjavík og beitir sér fyrir bættu fjármálalæsi íslensku þjóðarinnar.

Byr sparisjóður er aðalstyrktaraðili stofnunarinnar.  
Okkar markmið er að efla fjárhagslega heilsu allra.

Skoðaðu reikningana 
með allri fjölskyldunni

Hollráð:

    Dagur
  fjármálalæsis

18. september

LÖGREGLUMÁL Lögregla varar við 
atvinnuauglýsingum í Morgun-
blaðinu dagana 19. og 29. ágúst og 
8. september, undir yfirskriftinni 
„Job opportunity“.

Hafi einhver samband við aug-
lýsendurna eftir þeim leiðum 
sem upp eru gefnar fær sá hinn 
sami sendan tékka til að skipta 
í íslenskum bönkum. Hann er 
síðan beðinn um að senda megin-
hluta andvirðisins á heimilisfang 
í Nígeríu. Sjálfur heldur hinn 
áhugasami upphæð eftir fyrir sig 
sjálfan. Lögregla minnir á að við-
skiptavinurinn er ábyrgur fyrir 
andvirði tékka sem íslenskur 
banki innleysir. - sh

Lögreglan varar við svikum:

Svindlarar aug-
lýstu í dagblaði

LÖGREGLUMÁL Vararæðismaður Pól-
lands bíður nú eftir að fá lista frá 
íslensku lögreglunni með nöfn-
um pólsku mannanna sem hafa 
verið handteknir á síðustu vikum á 
Íslandi. Þeir eru grunaðir um fjöl-
mörg innbrot á og í kringum höfuð-
borgarsvæðið. 

Ræðismaðurinn, Michal Gier-
watowski, segir þetta gert til að 
láta pólsk lögregluyfirvöld og dóm-
stólakerfið vita af meintum gjörð-
um mannanna, en einnig svo fjöl-
skyldur þeirra fái að vita um afdrif 
mannanna.

Þannig geti pólska lögreglan látið 
þá íslensku vita hvort mennirn-
ir hafi glæpaferil að baki í heima-

landinu, en íslenska lögreglan kanni 
þetta eflaust einnig sjálf.

Michal segir að íslensk fangelsi 
séu ef til vill ekki vel búin til að 
taka við pólskum glæpamönnum. 
Samkvæmt lögum skuli mennirnir 
þó afplána þar sem glæpurinn var 
framinn.

„Að minnsta kosti til að byrja 
með, en seinna, eftir einhver ár, 
geta íslensk yfirvöld ákveðið að vísa 
þeim úr landi. Þá ljúka þeir fangels-
isvistinni í Póllandi,“ segir hann.

Í viðtali við pólsku fréttasíð-
una Wirtualna Polska í gær sagði 
Michal einnig að hinir handteknu 
hefðu verið nýkomnir til landsins.
 - kóþ

Vararæðismaður Pólverja bíður eftir nafnalista innbrotsþjófanna:

Lætur pólsku lögregluna vita

MICHAL GIERWATOWSKI Vararæðismað-
ur Póllands lætur fjölskyldur meintra 
innbrotsþjófa vita að þeir séu í haldi hér 
á landi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SAMFÉLAGSMÁL Kröftug viðbrögð landsmanna í kjöl-
far neyðarkalls ABC barnahjálpar hafa orðið til þess 
að hægt verður að fjármagna starfsemi barnaheim-
ilis í Keníu næstu mánuði, segir Guðrún Margrét 
Pálsdóttir, formaður ABC barnahjálpar.

Alls söfnuðust tæplega fjórar milljónir króna inn á 
reikning ABC, og hefur obbi þeirrar upphæðar farið 
í að greiða skuldir sem höfðu safnast upp og greiða 
rekstur mánaðarins, segir Guðrún. 

„Þetta kom okkur verulega á óvart, þetta var ynd-
islegt bænasvar,“ segir Guðrún. Hún segir neyðar-
kallið hafa verið síðasta hálmstráið, og það hafi skil-
að árangri langt umfram væntingar.

Að auki hafa bæst við um 300 þúsund krónur af 
mánaðarlegum greiðslum, sem renna munu til skóla-
starfsins. Guðrún segir að þessi viðbót sé þó ekki 
nægjanlega mikil til að fastar mánaðarlegar greiðsl-
ur landsmanna til ABC barnahjálpar dugi til að 
greiða allan fastan kostnað. 

Afgangurinn af milljónunum sem söfnuðust ætti 
að duga til að borga mismuninn eitthvað áfram. Guð-
rún segist vonast til þess að þegar þær verði uppurn-

ar hafi tekist að fjölga þeim sem greiði mánaðarlega. 
„Þörfin er gríðarleg og hefur ekki minnkað, lík-

lega hefur hún frekar aukist,“ segir Guðrún. 
Hægt er að fá upplýsingar um hvernig styrkja má 

ABC á vef félagsins, www.abc.is.  - bj

Milljónir söfnuðust eftir neyðarkall ABC barnahjálpar vegna barna í Keníu:

Framlögin yndislegt bænasvar

BÖRN Þörfin fyrir starfsemi ABC barnahjálpar í Keníu hefur 
aukist undanfarið segir formaður barnahjálparinnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLUMÁL Maðurinn sem tal-
inn er hafa staðið fyrir umfangs-
miklu pýramídasvindli í Svíþjóð er 
staddur í Grundarfirði, samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins. Sam-
kvæmt upplýsingum frá alþjóða-
deild lögreglu hefur ekki borist 
framsalsbeiðni frá Svíþjóð vegna 
mannsins og er hans ekki leitað.

Maðurinn heitir Sveinn Frið-
finnsson og er 45 ára gamall 
Grundfirðingur. 

Sænsku blöðin Dagens Industri 
og Dagens Nyheder sögðu frá því 
í gær að Sveinn hafi, í félagi við 
aðra, staðið fyrir umfangsmiklu 
svindli sem um þúsund Svíar hafi 
orðið fyrir barðinu á. Samkvæmt 
fréttum blaðanna telur sænska 
fjármálaeftirlitið að svindlið nemi 
milljörðum íslenskra króna.

Svindlið mun hafa gengið þannig 
fyrir sig að fólki var lofað mikilli 

ávöxtun fyrir gjaldeyrisviðskipti 
við félagið Investa Select Offshore 
og fóru viðskiptin meðal annars 
fram í gegnum vefsíðunna Zierra.
net. Enginn hinna þúsund Svía 
sem tóku þátt hafi fengið krónu til 
baka. Málið sé til rannsóknar hjá 
sænskum saksóknara.

Smári Sigurðsson hjá alþjóða-
deild lögreglunnar sagðist í gær-
kvöldi ekki hafa heyrt af máli 
Sveins. „Ef það væri verið að leita 
að honum þá myndi ég vita af því,“ 
segir Smári.

Árið 2005 fjallaði DV um meint 
svik Sveins í Danmörku. Áður en 
hann fluttist þangað mun hann 
hafa átt í vafasömum viðskipt-
um um margra ára skeið og feng-
ið marga upp á móti sér í þeim 
efnum.

Sveinn er kvæntur franskri 
konu og leigja þau hús í Grundar-

firði. Kona hans eignaðist annað 
barn þeirra hjóna síðastliðið 
sumar. Sveinn er eigandi matstof-
unnar Krákunnar í Grundarfirði, 
en húsið sem hún er í hefur verið 
boðið upp.

Ekki tókst að ná í Svein í gær 
þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. 
Heimildir blaðsins herma þó að 
hann sé staddur í Grundarfirði 
og hafi verið um hríð. Sveinn hafi 
komið fyrir öryggismyndavélum 
við húsið sem hann leigir. 

Um þarsíðustu jól hafi hann 
dvalið í bænum en haft með sér 
tvo lífverði sem fylgdu honum 
hvert fótmál. Inntur eftir útskýr-
ingum bæjarbúa á þessu uppátæki 
hafi Sveinn svarað því til að Hells 
Angels væri á hælunum á sér og 
því þyrfti hann á vernd að halda.
 kjartan@frettabladid.is

 kristjan@frettabladid.is

Meintur svindlari 
býr í Grundarfirði
Maður sem talinn er hafa staðið fyrir milljarðasvindli í Svíþjóð er staddur í 
Grundarfirði. Málið er í rannsókn í Svíþjóð en mannsins er ekki leitað af al-
þjóðadeild lögreglu. Sagði meðlimi Hells Angels vera á hælunum á sér.

Í GRUNDARFIRÐI Sveinn býr í Grundarfirði. 
Hann hefur komið upp eftirlitsmyndavélum við 
húsið sem hann leigir þar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KJÖRKASSINN



20% AFSLÁTTUR Á CHANEL DÖGUM
17.-23. SEPTEMBER Í VERSLUNUM HAGKAUPS
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1. Hvaða fangelsi stendur til að 
loka um leið og önnur úrræði 
fást?

2. Hverjir skipa Dónadúettinn?

3. Hvað heitir ný skáldsaga 
rithöfundarins Dans Brown?

SVÖRIN ER AÐ FINNA Á SÍÐU 42

UMHVERFISMÁL Íbúi í Grindavík 
hefur kært til bæjaryfirvalda upp-
setningu á átján metra háum GSM-
sendi í tuttugu metra fjarlægð frá 
húsi hans.

Byrjað var að reisa sendinn áður 
en hann var grenndarkynntur, en 
eftir kæru Guðmundar Sverris 
Ólafssonar er það ferli hafið. Guð-
mundur safnar nú undirskriftum 
gegn sendinum.

„Ég á börn og barnabörn og kæri 
mig ekkert um svona geislun. Svo 
er dónaskapur að útskýra ekki fyrir 

fólki hvað er á 
ferðinni áður 
en framkvæmd-
in er hafin,“ 
segir Guðmund-
ur. Ofan á allt 
hafi verið lagð-
ar fram rang-
ar teikningar á 
síðbúnum fundi 
með íbúum.

Hann bendir 
á að í um hundr-

að metra fjarlægð frá mastrinu sé 
Grunnskóli Grindavíkur, leiksvæði 
barna í um sextíu metra fjarlægð 

og leikskóli skammt undan. „Það er 
allt ungviðið okkar hérna meira og 
minna undir þessu,“ segir hann.

Afar skipt sjónarmið eru uppi 
meðal vísindamanna um áhrif 
GSM-bylgna á heilsufar. Ríkjandi 
skoðun á Íslandi var lýst í blaðinu 
í gær, með viðtali við fagstjóra hjá 
Geislavörnum. Þar er talið að þörf 
sé á varkárni, sérstaklega um GSM-
notkun barna, en þó stuðst við staðla 
ESB, sem leyfa mun sterkari bylgj-
ur en víða annars staðar.

Síðasta haust var sett upp GSM-
mastur ofan á Klébergsskóla á Kjal-
arnesi. Andrína G. Jónsdóttir kenn-
ari fann fljótlega fyrir áhrifum af 
sendinum en ábendingar hennar 
fengu ekki hljómgrunn meðal eftir-
litsstofnana: „Ég fékk són í höfuðið 
og var óeðlilega þreytt og dofin eftir 
daginn. Átti erfitt með að einbeita 
mér,“ segir hún.

Einnig hafi hún tekið eftir 
breyttri hegðun nemenda: „Mjög 
klárir krakkar og áhugasam-
ir hættu skyndilega að bæta sig í 
lestri og urðu eirðarlausir,“ segir 
hún. Andrína er nú í veikindaleyfi 
frá kennslu.

Slík möstur standa nú á mörgum 
skólum, elliheimilum og sjúkrahús-
um í borginni.

„Ég leitaði til Vinnueftirlitsins og 
þar sögðu þeir mér að fara til sál-
fræðings. Hjá Geislaeftirlitinu kæra 
þeir sig ekki um aðrar skýrslur en 
þær sem þeir hafa nú þegar.“

Loks leitaði Andrína til bygginga-
fulltrúa hjá borginni. „Hann sagð-
ist ekki hafa veitt leyfið og að hann 
vissi ekki hvert ég ætti að leita. Ég 
held að það sé engin kortlagning um 
hversu mörg svona möstur eru hér í 
Reykjavík,“ segir Andrína.

 klemens@frettabladid.is

Óttast um börnin og 
berst gegn GSM-sendi 
Íbúi í Grindavík kærir uppsetningu GSM-sendis nálægt húsi sínu og skólalóð. 
Evrópuþingið leggst gegn því að GSM-sendar séu ofan á skólum. Kennari segir 
sig og nemendur sína hafa fundið fyrir óþægindum af sendi ofan á skólanum.

GUÐMUNDUR OG GEMSINN Guðmundur hefur áhyggjur af áhrifum GSM-útsendinga 
á börnin í hverfinu. Evrópuþingið vill banna slíka senda á skólum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ANDRÍNA G.
JÓNSDÓTTIR

ESB GEGN GSM
Í apríl lagði Evrópuþingið til við 
framkvæmdastjórn ESB að bannað 
yrði að setja upp GSM-senda nálægt 
skólum og heilbrigðisstofnunum. 
Þetta var gert í ljósi óvissu um áhrif á 
heilsufar. Á sama tíma voru símafyrir-
tæki hvött til að vernda fólk með því 
að setja upp loftnet sín á hættulítinn 
hátt. Þá vill þingið að kort verði sett 
á netið, sem sýni landfræðilega hve 
mikil geislunin er á hverjum stað.

VIÐSKIPTI Álverð hefur lækkað á 
heimsmarkaði um tæp átta pró-
sent undanfarinn mánuð eftir 
mjög hagstæða verðþróun nær 
allt sumarið. Verðið er þó enn 17 
prósentum hærra en um síðustu 
áramót. 

Greining Íslandsbanka fjall-
ar um málið í Morgunkorni sínu. 
Þar segir að skráð verð á gæða-
áli á hrávörumarkaði í London 
hafi verið 1.834 Bandaríkjadalir 
á tonnið á mánudag. Það sem af er 
ári hefur verðið hæst farið í 2.070 
dollara á tonnið í upphafi síðasta 
mánaðar. Lægst varð verðið hins 
vegar 1.288 dollarar á tonnið undir 
lok febrúar á þessu ári. 

Sérfræðingar á markaði eru 
fremur bjartsýnir á þróun álverðs 
í nánustu framtíð. Samkvæmt 
samantekt Bloomberg telja sér-
fræðingar að jafnaði að verðið á 
áltonni verði að meðaltali 1.918 
dollarar á næsta ári og ríflega 
2.200 dollarar árið 2011. Gangi 
þær spár eftir verður það jákvætt 
fyrir íslenskt efnahagslíf. 

Álútflutningur fyrstu sjö mán-
uði ársins nam tæplega 85 millj-
örðum króna, sem jafngildir 
þriðjungi vöruútflutnings á tíma-
bilinu. Þótt ríflega þriðjungur 
tekna af álútflutningi renni beint 
til kaupa á hráefni og hagnaður 
álvera á Íslandi renni á endanum 

til erlendra eigenda þeirra skapar 
hækkandi álverð álfyrirtækjunum 
traustari rekstrargrundvöll. 

Enn meiru skiptir þó að þróun 
álverðs hefur umtalsverð áhrif 
á lausafjárstöðu og arðsemi inn-
lendra orkufyrirtækja vegna 
tengingar raforkuverðs við 
álverð. Hækkandi álverð auð-
veldar þannig orkufyrirtækjun-
um, sér í lagi Landsvirkjun, að 
standa straum af greiðslum vegna 
erlendra lána og minnkar líkurnar 
á því að þau þurfi á einhvers konar 
aðstoð að halda frá ríkissjóði eða 
Seðlabanka, jafnvel þótt aðgengi 
þeirra að erlendu lánsfé kunni að 
reynast takmarkað næsta kastið.

Útflutningur áls héðan fyrstu sjö mánuði ársins nam 85 milljörðum króna:

Álverð hefur lækkað á heimsmarkaði

ÁLVERIÐ Á GRUNDARTANGA Sérfræð-
ingar á markaði eru bjartsýnir á þróun 
álverðs í nánustu framtíð. 

LÖGREGLUMÁL Karlmaður var 
handtekinn í fyrradag þar sem 
hann var að reyna að brjótast 
inn í íbúðarhús í austurborginni. 
Hann var búinn að brjóta rúðu til 
að geta smeygt sér inn.

Íbúi í nágrenni hússins sá grun-
samlegan mann fara inn í garð 
hans. Skömmu síðar heyrði íbúinn 
brothljóð og hringdi í snatri á lög-
regluna. Eitthvað fældist maður-
inn við iðju sína því hann ætlaði 
að laumast út úr garðinum. Íbúinn 
veitti honum eftirför en í næstu 
andrá brunuðu þrír lögreglubílar 
á staðinn. Maðurinn var færður á 
lögreglustöð, yfirheyrður og síðan 
sleppt. Í gær hafði lögreglan svo 
afskipti af manninum vegna búð-
arhnupls. Hann kom sem ferða-
maður til landsins í síðustu viku. 
 - jss

Höfuðborgarsvæðið:

Handtekinn við 
að brjótast inn

BRETLAND Fjögur börn, þar af tví-
burabræður, liggja nú alvarlega 
veik á sjúkrahúsi í London eftir 
að hafa sýkst af E-coli-bakteríu. 

Börnin sýktust í heimsókn á 
bóndabæ í Surrey. Fréttastofa 
BBC greinir frá þessu.

Alls er talið að 36 E-coli-sýk-
ingar megi rekja til bóndabæjar-
ins frá 27. ágúst. 

Í öllum tilfellum er um að 
ræða börn undir tólf ára aldri.  

Tracy Mock, móðir hinna 
tveggja ára tvíbura Aarons og 
Todds, sem liggja alvarlega 
veikir á sjúkrahúsi, er reið heil-
brigðisyfirvöldum. Hún segir 
þau ekki hafa komið í veg fyrir 
heimsóknir á bæinn fyrr en 
nokkrum dögum eftir að fyrstu 
tilfellin greindust.

 - kg

E-coli-sýking á bóndabæ:

Fjögur börn 
alvarlega veik

Faxafeni 12, 108 Reykjavík
Glerárgata 32, 600 Akureyri

www.66north.is

Freyja pollagalli
Regnjakki
2.500 kr.

Smekkbuxur 
2.000 kr

VEISTU SVARIÐ?

BRUSSEL, AP Belgískir kúabænd-
ur helltu niður samtals um þrem-
ur milljónum lítra af mjólk í gær 
til að mótmæla lágu afurðaverði. 
Bændurnir segja verðið sem þeir 
fá fyrir mjólkina nálægt helm-
ingi kostnaðarverðs við fram-
leiðsluna.

„Auðvitað er það hneykslan-
legt að hella þessu, en við verð-
um að átta okkur á aðstæðunum,“ 
segir Erwin Schoepges, leiðtogi 
bændanna. „Við þurfum uppreisn 
í sveitunum.“

Víða er óánægja innan ríkja 
Evrópusambandsins vegna lágs 
afurðaverðs, sér í lagi á mjólk. 
Sífellt fleiri bændur segjast nú 
komnir í verkfall og neita að skila 
mjólk til afurðastöðva. Sérfræð-
ingar búast við að mjólkurskorts-
ins verði vart í stórmörkuðum í 
næstu viku.

„Þetta er alger vitleysa, það 

getur enginn framleitt mjólk fyrir 
þetta verð,“ segir Romuald Scha-
ber, forseti Samtaka evrópskra 
mjólkurframleiðenda.

„Ef við höldum svona áfram 
verða 40 prósent franskra mjólk-
urframleiðenda gjaldþrota innan 

þriggja mánaða,“ segir Pascal 
Massol, leiðtogi franskra kúa-
bænda.

Ekki komu mikil viðbrögð frá 
Evrópusambandinu í gær. Tals-
maður sambandsins sagði þó við-
brögð bændanna „skiljanleg“. - bj

Kúabændur í Evrópusambandinu komnir í verkfall vegna lágs afurðaverðs:

Helltu niður 3 milljónum mjólkurlítra

MJÓLKIN FLÓÐI Mjólkin flóði í stríðum straumum í gær þegar um þremur milljónum 
lítra var hellt niður.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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VIRKJANIR Hlutabréf í HS Orku eru 
eftirsótt og tveir aðilar hafa lýst 
áhuga á kaupum í fyrirtækinu. 
Magma Energy Sweden AB, sem 
keypti hlut Orkuveitunnar nýver-
ið, hefur lýst því yfir að það sækist 
eftir að eiga helmings hlut, en eftir 
kaupin á það 31 prósent.

Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra segir að viðræður 
standi yfir um kaup á því hlutafé 
sem eftir er í HS Orku. Verið sé að 
skoða aðkomu sterks hóps sem ætti 
þá fyrirtækið á móti Magma.

Viðræður hafa staðið á milli rík-
isvaldsins, sveitarfélaga og lífeyris-
sjóða um kaupin. Steingrímur segir 
mögulegt að fleiri innlendir aðilar, 

opinberir eða félagslegir, komi að 
málinu. Hann segir ríkið hafa haft 
mikinn áhuga á að ganga inn í kaup 
Magma á hlut Orkuveitunnar. Málið 
hafi hins vegar verið komið of langt 
og frestur of skammur þegar ríkið 
kom að viðræðum um kaupin.

Ríkisstjórnin hefur að und-
anförnu rætt orku-, iðnaðar- og 
umhverfismál og mun sú umræða 
halda áfram á næstunni. Von er á 
tillögum í þeim efnum í haust.

Iðnaðar- og umhverfisráðherra 
hafa báðir sagt að þær telji að 
breyta þurfi lögum um auðlindir 
í eigu hins opinbera. Leigutíminn 
sé of rúmur, en í tilviki Magma er 
hann 65 ár. - kóp

Ríkisvaldið ræðir hlutafélagakaup við innlenda aðila:

Bitist um kaup á 
hlutafé í HS Orku

HS ORKA Magma vill kaupa stærri hlut í félaginu. Ríkisvald, sveitarfélög og lífeyris-
sjóðir eru í viðræðum með kaup. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

JEMEN Tólf ára gömul stúlka frá 
Jemen lést eftir að hún hafði 
reynt í þrjá daga að fæða barn. 
Stúlkan var gift 24 ára gömlum 
manni frá Sádi-Arabíu. 

Stúlkan, sem hét Fawziya 
Abdullah Youssef, lést á föstu-
dag eftir miklar blæðingar, en 
barnið sem hún hafði reynt að 
ala var andvana. 

Stúlkan lá á spítala í héraðinu 
Hodeida, um það bil 200 kíló-
metrum frá Sana´a, höfuðborg 
Jemens, þegar hún lést. 

Danska blaðið Jyllands Post-
en segir að andlátið veki spurn-
ingar um hjónabönd barna sem 
tíðkist enn víða í Jemen. Stúlk-
an var einungis ellefu ára gömul 
þegar hún giftist. 

Þrátt fyrir að kvenfrelsis-
samtök og mannréttindasamtök 
berjist fyrir því að lágmarks-
aldur verði settur um hjónabönd 
hefur ekki enn tekist að fá þing-
ið til að samþykkja slík lög. 

 - jhh

Hjónabandslög í Jemen:

Tólf ára lést af 
barnsförum

Kannabis í Grafarholti
Fíkniefni fundust við húsleit í íbúð 
í Grafarholti síðdegis á föstudag. 
Um var að ræða um 100 grömm 
af kannabis. Tveir menn á þrítugs-
aldri voru handteknir og yfirheyrðir. 
Þeir hafa áður komið við sögu hjá 
lögreglu.

LÖGREGLUMÁL

ALÞINGI Gunnar Bragi Sveinsson, 
fulltrúi Framsóknarflokks í iðn-
aðarnefnd Alþingis, hefur farið 
fram á að nefndin verði kölluð 
saman sem fyrst. Hann telur að 
fjalla verði um mál sem heyri 
undir nefndina og geti flýtt end-
urreisn atvinnulífsins.

Meðal þess sem Gunnar vill 
að nefndin fjalli um er staðan á 
málefnum tengdum orkuöflun og 
olíuvinnslu, stöðuna í ferðamál-
um og hugmyndir um Íslands-
stofu. Þá vill hann fara yfir stöð-
una í byggðamálum, stöðuna á 
erlendum kvikmyndaverkefnum 
og fá yfirlit um erlenda fjárfest-
ingu hér á landi.  - bj

Vill fund í iðnaðarnefnd:

Þarf að ræða 
endurreisnina

LÖGREGLUMÁL Skemmdarverk 
voru unnin á húsum bræðranna 
Karls og Steingríms Werners-
sona, sem kenndir eru við Mil-
estone, í fyrrinótt. Rauðri máln-
ingu var slett á bæði húsin, við 
Árland og Engihlíð, og síðan flúið 
af vettvangi.

Unnið var að því að þrífa og 
endurmála húsin fram eftir degi 
í gær. Ekki er vitað hverjir voru 
að verki.

Skemmdarverkin eru fráleitt 
þau fyrstu sem unnin hafa verið 
á húsum fólks úr fjármálalífinu 
síðustu misseri. 

Aðrir sem hafa orðið fyrir 
málningarárásum af þessu 

tagi eru meðal annars Bjarni 
Ármannsson, Björgólfsfeðgar, 
Birna Einarsdóttir, bankastjóri 
Íslandsbanka, Hreiðar Már Sig-
urðsson og Hannes Smárason. 
Þá hefur einnig verið ráðist að 
húsum fólks sem tengist orku-
geiranum.

Lögregla hefur yfirheyrt 
nokkra vegna árásanna en eng-
inn hefur þó verið handtekinn.

Fjölmiðlum hafa jafnan bor-
ist yfirlýsingar frá aðila sem 
kallar sig „Skap ofsa“ eftir að 
skemmdarverkin eru unnin, 
þar sem hann lýsir þeim á hend-
ur sér. Ekki er vitað hver stend-
ur á bak við dulnefnið. - sh

Skemmdarverk á húsum fólks úr fjármálalífinu halda áfram:

Hús Wernerssona ötuð rauðu

HJÁ KARLI WERNERSSYNI Blóðrauð máln-
ingin var þrifin af húsinu eins og unnt var í 
gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VIRÐULEGUR Sjónvarpsfréttamenn 
verða að halda ákveðnum virðuleika 
við allar aðstæður. En stundum er 
hægt að svindla, eins og þessi íþrótta-
fréttamaður í Ísrael.  NORDICPHOTOS/AFP

Dr. Rajendra K. Pachauri, einn helsti forystumaður 
veraldar í umræðum um loftslagsbreytingar,
heldur opinn fyrirlestur í boði forseta Íslands og
í samvinnu við Háskóla Íslands, laugardaginn
19. september kl. 11:30.

Fyrirlesturinn ber heitið „Can Science Determine 
the Politics of Climate Change“ og verður fl uttur í 
Hátíðasal Aðalbyggingar Háskóla Íslands. Í upphafi  
fundarins fl ytur forseti Íslands stutt ávarp en Kristín 
Ingólfsdóttir rektor stýrir samkomunni.
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Dr. Pachauri er formaður loftslagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna, IPCC. Hann tók við friðarverðlaunum Nóbels 
fyrir hönd IPCC árið 2007, en Al Gore fyrrverandi 
varaforseti Bandaríkjanna hlaut þá einnig sömu 
verðlaun. Dr. Pachauri er jafnframt forstöðumaður 
vísinda- og tæknistofnunarinnar TERI í Delhi á Indlandi 
(www.teriin.org) sem fæst öðru fremur við rannsóknir 
á orkunýtingu og endurnýjanlegum orkugjöfum. 
Samstarfssamningur hefur verið gerður milli Háskóla 
Íslands og TERI.

Fyrirlesturinn fer fram á ensku og er öllum opinn.

Vísindin og loftslagsbreytingar
Fyrirlestur dr. Pachauri

Steingrímur J. Sigfússon
fjármálaráðherra

Jóhanna Sigurðardóttir
forsætisráðherra

Ólafur Ragnar Grímsson
forseti Íslands

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
formaður Framsóknarflokksins

Bjarni Benediktsson
formaður Sjálfstæðisflokksins

Birgitta Jónsdóttir formaður 
þingflokks Borgarahreyfingarinnar

Hversu mikið eða lítið traust berð þú til eftirfarandi aðila?

Mikið traust Lítið traust Heimild: MMR

KÖNNUN Stórlega hefur dregið úr 
trausti almennings á Jóhönnu Sig-
urðardóttur forsætisráðherra sam-
kvæmt nýrri skoðanakönnun MMR 
á trausti almennings til forystufólks 
í stjórnmálum.

Alls sögðust 36 prósent þeirra 
sem tóku þátt í könnuninni treysta 
Jóhönnu frekar eða mjög mikið. Í 
sambærilegri könnun sem gerð var 
í febrúar mældist traust hennar 58,5 
prósent, og í desember mældist það 
63,6 prósent.

„Það er áhugavert að sjá að 
Jóhanna, sem hefur verið í sérflokki 
í svona könnunum, hefur tekið 
dýfu,“ segir Gunnar Helgi Kristins-
son, prófessor í stjórnmálafræði við 
Háskóla Íslands. Það komi reyndar 
ekki á óvart þar sem hún hafi haft 
sig lítið í frammi undanfarið, og 
raunar verið gagnrýnd fyrir það.

Traust almennings á Steingrími 
J. Sigfússyni fjármálaráðherra er 
meira en á Jóhönnu, og hefur staðið 
í stað frá síðustu könnun. Um 37,7 
prósent aðspurðra sögðust treysta 
honum frekar eða mjög mikið.

„Allir sjá að Steingrímur hefur 
borið hitann og þungann af því sem 
stjórnin hefur verið að gera. Fyrir 
hann er þetta mikil traustsyfirlýs-
ing, hann hefur verið í erfiðu hlut-
verki og uppsker nú fyrir það,“ segir 
Gunnar Helgi.

Um 40 prósent þeirra sem þátt 
tóku í könnuninni sögðust treysta 
Jóhönnu og Steingrími mjög eða 
frekar lítið.

Traust á öðrum stjórnmálamönn-
um mældist umtalsvert minna en 
traust á Jóhönnu og Steingrími. 
Alls sögðust 19,4 prósent treysta 
Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, 
formanni Framsóknarflokksins, en 
18,3 prósent sögðust treysta Bjarna 
Benediktssyni, formanni Sjálf-
stæðisflokksins. Ríflega helming-
ur aðspurðra segist ekki treysta Sig-
mundi Davíð og Bjarna.

Niðurstaðan er slæm fyrir 
Bjarna, hann hefði þurft að fá mun 
hærri tölur út úr þessari könnun 
til að ná sér á strik, segir Gunnar 
Helgi. Sigmundur Davíð hafi á hinn 
bóginn verið í harðri stjórnarand-
stöðu, og njóti trausts vegna þess.

Minnst trausts nýtur Birgitta 
Jónsdóttir, formaður þingflokks 
Borgarahreyfingarinnar. Um 7,4 
prósent sögðust treysta henni, en 
63 prósent treysta henni ekki.

Gunnar Helgi segir Jóhönnu og 
Steingrím njóta afgerandi trausts 
stuðningsmanna stjórnarflokk-
anna. Slæmt sé fyrir Bjarna að njóta 
aðeins trausts um 60 prósenta stuðn-
ingsmanna eigin flokks. Sigmund-
ur Davíð sé raunar hálfdrættingur á 
við Bjarna innan Sjálfstæðisflokks-
ins, sem geti bent til þess að sjálf-
stæðismenn vilji sjá formann sinn í 
harðari stjórnarandstöðu.

Könnunin var gerð 9. til 14. sept-
ember. Alls svöruðu 909 einstakling-
ar á aldrinum 18 til 67 ára. Alls tóku 
97,2 prósent þátttakenda afstöðu til 
spurningarinnar. brjann@frettabladid.is

Dregur mikið 
úr traustinu
Traust á Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra 
hefur nærri helmingast á níu mánuðum samkvæmt 
könnun. Traustsyfirlýsing við Steingrím J. Sigfússon 
fjármálaráðherra, segir stjórnmálafræðiprófessor.

MMR kannaði traust almennings 
á Ólafi Ragnari Grímssyni, forseta 
Íslands. Alls sögðust 22,9 prósent 
aðspurðra treysta Ólafi frekar eða 
mjög mikið. Traust á Ólafi mældist 
32,5 prósent í febrúar, og í desember 
2008 um 43,7 prósent. Tæpur helm-
ingur þátttakenda í könnun MMR nú, 

47,7 prósent, sögðust treysta Ólafi 
Ragnari frekar eða mjög lítið. 

Gunnar Helgi Kristinsson stjórn-
málafræðiprófessor segir litlu skipta 
fyrir Ólaf þótt fylgið dali. Þó veki 
athygli að jafnvel stuðningsmenn 
Vinstri grænna og Samfylkingar virð-
ist hafa snúið við honum bakinu.

FJÓRÐUNGUR TREYSTIR FORSETANUM
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Mikið reynir á gjaldþrota-
lögin um þessar mundir, en 
stór og viðamikil fyrirtæki 
og eignarhaldsfélög hafa 
mörg hver farið illa út úr 
kreppunni. Lögin hafa verið 
gagnrýnd; þau eigi ekki við 
það ástand sem nú er uppi. 
Þá sé hagsmuna stærsta 
kröfuhafans, þjóðarinnar, 
ekki alltaf gætt. 

Sennilega hefur aldrei reynt eins 
mikið á gegnsæi og gagnvirkni 
gjaldþrotalaga og um þessar mund-
ir. Vissulega hafa fyrirtæki orðið 
hér gjaldþrota í gegnum tíðina, en 
trauðla í jafnmiklum mæli og eftir 
hrun bankakerfisins. Og það sem 
meira er, samsetning og eignasafn 
þeirra fyrirtækja sem fara í gjald-
þrot hefur aldrei verið jafn flókið og 
nú. Þar af leiðir að vald þeirra sem 
um þrotabúin véla er mikið. Þegar 
við bætist að ríkið − og þar með 
þjóðin − er orðið óbeinn eigandi að 
mörgum fyrirtækjanna verða hags-
munirnir enn flóknari.

Lögfræðingar skipta búi
Þegar fyrirtæki er tekið til gjald-
þrotaskipta er skipaður skiptastjóri 
yfir þrotabúið. Ferlið er þannig að 
annaðhvort eigendur sjálfir eða 
kröfuhafar óska eftir úrskurði um 
gjaldþrot hjá héraðsdómi. Þeirri 
beiðni þurfa að fylgja gögn sem sýna 
fram á að ekki sé hægt að standa við 
fjárhagslegar skuldbindingar.

Sé beiðnin samþykkt skipar hér-
aðsdómari skiptastjóra. Sá skal vera 
með embættispróf í lögum og eru 
héraðsdómarar með lista yfir þá lög-
menn sem hafa sérhæft sig í slíkum 
málum. Sé gjaldþrotið umfangsmik-
ið er heimild fyrir því að ráða tvo 
skiptastjóra. Það gerðist á dögun-
um við gjaldþrot Baugs, en þó ekki 
fyrr en eftir nokkrar umræður þar 
um. Séu tveir bústjórar getur annar 
verið endurskoðandi.

Skiptastjórar eru á tímakaupi og 
leggja reikninga fram fyrir vinnu 
sinni. Þeir reikningar fá stöðu for-
gangskrafna í búinu. Skiptastjór-
arnir geta ráðið sér fólk til aðstoð-
ar og þekkist það til dæmis þegar 

eignir eru seldar úr búinu. Þeim er 
þó í sjálfsvald sett hvernig þeir haga 
vinnu sinni og í raun stýra þeir sjálf-
ir umfangi vinnu sinnar. Það er þó 
kröfuhafanna að sýna skiptastjóran-
um aðhald og hann verður að standa 
skil á reikningum gagnvart þeim.

Hagsmunir kröfuhafa
Skiptastjórar eru skipaðir til að gæta 
hagsmuna kröfuhafa. Þeir hagsmun-
ir geta hins vegar verið mjög mis-

munandi og aðstaða kröfuhafanna 
mismunandi til að fylgja kröfunum 
eftir. Það þarf engum blöðum um 
það að fletta að aðstaða stórs við-
skiptabanka til að fylgja eftir kröf-
um sínum er allt önnur en lítils 
vélaverkstæðis, svo dæmi sé tekið. 
Skiptastjórinn á samkvæmt lögum 
hins vegar að gæta allra hagsmuna 
jafnt, enda getur lítil krafa skipt 
smáfyrirtæki meira máli en háar 
upphæðir banka.

Eftir að skiptastjóri hefur verið 
skipaður lýsir hann eftir kröfum 
í þrotabúið. Kröfur eru flokkaðar 
eftir forgangi. Séu eignir í búinu 
sem sannað er að aðrir eigi eru þær 
afhentar réttum eigendum, sem og 
ágóði af sölu á slíkum eignum sé 
hann fyrir hendi. Næstar slíkum 
kröfum eru til dæmis kostnaður 
af skiptunum sjálfum, kröfur sem 
orðið hafa til eftir uppkvaðningu 
úrskurðar um gjaldþrotaskipti og 

kröfur sem orðið hafa til eftir frest-
dag, en það er sá dagur þegar beiðni 
um greiðslustöðvun barst dómara.  
Þar næst koma kröfur sem njóta 
veðréttar eða annarra tryggingar-
réttinda í eign búsins. Þar á eftir 
koma til dæmis launakröfur, bætur 
vegna slita á vinnusamningi, orlofs-
fé, lífeyrissjóðsgjöld og ýmislegt er 
lýtur að réttindum launamanna.

Breyttar aðstæður
Gjaldþrot er vissulega alltaf erfitt 
og sársaukafullt fyrir þá sem í því 
lenda, hvort sem það er stórt eða 
smátt, og það er harmleikur fyrir 
þá sem í hlut eiga. Lögin um gjald-
þrot gera ráð fyrir eðlilegu árferði, 
ef svo má að orði komast. Efnahags-
ástandið hefur orðið til þess að álag-
ið á það kerfi sem er um gjaldþrot 
og þrotabú er orðið gríðarlega mikið. 
Síðan lögin voru sett, árið 1991, hafa 
fyrirtæki þróast og eignatengsl eru 
orðin flóknari. 

Það á ekki síst við um eignarhalds-
félögin, en að baki núverandi stöðu 
þeirra getur verið flókinn kaupferill, 
oftar en ekki á milli skyldra aðila. 
Þannig eru dæmi um eignarhalds-
félög sem eiga mjög skuldsett dótt-
urfélög. Móðurfélagið, eða jafnvel 
nýtt félag stofnað eingöngu í þeim 
tilgangi, kaupir síðan eignirnar frá 
dótturfélaginu, en skilur skuldirn-
ar eftir. Eftir stendur skel utan um 
skuldir og engar eignir upp í.

Í slíkum tilfellum getur verið flók-
ið ferli að meta hver er raunveruleg-
ur eigandi og hvort einhverjir gjörn-
ingar gangi til baka. Þegar kemur 
að sölu eignanna úr slíku gjaldþroti 
verða skiptastjórar að vera öllum 
hnútum kunnugir og þekkja til 
raunverulegra verðmæta og hvern-
ig hægt er að hámarka gróða af söl-
unni. Skiptastjórinn sjálfur ræður 
því hvort sala eigna úr búinu er 
opin eða ekki. Hann þarf þó að skýra 
ákvörðun sína fyrir kröfuhöfum.

Þá koma aðrir hagsmunir inn í, 
svo sem samkeppnissjónarmið. Síð-
astir, en fráleitt sístir, eru svo hags-
munir almennings.

FRÉTTASKÝRING: Gjaldþrot - fyrirtæki

Úrelt lög við núverandi aðstæður

„Mörg þeirra félaga sem orðið hafa gjaldþrota á 
síðustu mánuðum eða stefna í gjaldþrot eru 
mun stærri og flóknari en verið hefur áður. 
Þeim fylgja flókin reikningsskil og málefni þeim 
tengd. Ég tel að lögfræðingar búi almennt ekki 
yfir nægri þekkingu á þeim málum. Það mundi 
styrkja afgreiðslu gjaldþrotamála ef skipaðir 
væru bústjórar sem hefðu sérþekkingu í reikn-
ingsskilum. Mér finnst eðlilegt að tveir bústjórar 
séu skipaðir í stórum og flóknum fyrirtækjum, 
lögfræðingur og endurskoðandi,” segir Alexand-
er Eðvarðsson, endurskoðandi hjá KPMG.

Alexander segir undir hælinn lagt hvort 
bústjórar leiti aðstoðar endurskoðenda. Hann 
þekki bæði til að lögmenn sendi heilu spurningarlist ana 
um stöðu fyrirtækja, en einnig að þeir hafi ekkert 
samband til að afla upplýsinga um fjárhagsleg mál-
efni þeirra. Þá sé staðan stundum þannig að þekking 
endurskoðanda á innviðum og fjárhag félaga sem hann 
hefur jafnvel starfað fyrir í áratugi fari í súginn þar sem 
skiptastjóri setur sig ekki í samband við hann. Þannig 
tapist verðmæti.

Alexander segir stærstu kröfuhafana, sem yfirleitt hafa 
bestu tryggingar fyrir sínum lánum, hafi mest 
áhrif við skiptin. Þeirra hagsmunir kunna þó 
ekki alltaf að vera þeir sömu og hjá almenn-
um kröfuhöfum. Þeir kunna að þrýsta á um 
sölu á eignum, sem þeir hafa veð í, og eru að 
sjálfsögðu sáttir ef söluandvirði þeirra nægir fyrir 
veðkröfum. 

Bankarnir eru nú að eignast fyrirtæki og aðrar 
eignir. Gríðarlega mikið vald er með þessu 
komið inn í bankana. „Ég veit ekki hvort þeir 
sem eru í stjórnunarstöðum í bönkunum gera 
sér grein fyrir því hve ofboðslega mikil völd þeir 
hafa. Slíku valdi fylgir mikil ábyrgð. Tryggja þarf 

að sem hæst verð fáist fyrir þessar eignir þegar þær eru 
seldar. Það er því mikilvægt að hafa sölu eigna í sem 
opnustu ferli þar sem allt er uppi á borðinu.  Ef slíkt er 
ekki gert er hætt við því að tortryggni og ásakanir komi 
fram um að annarleg sjónarmið kunni að hafa ráðið. 
Slík staða er óheppileg fyrir alla, sérstaklega þá sem 
taka ákvarðanir og ekki er sanngjarnt að setja menn í þá 
stöðu.”

HAFA ALLT UPPI Á BORÐINU

Sigurður Tómas Magnússon, lögfræðingur og 
kennari við Háskólann í Reykjavík, segir að aldrei 
hafi verið mikilvægara en nú að gæta að því að 
skiptastjórar séu lausir við öll hagsmunatengsl 
og vinni eingöngu að hagsmunum kröfuhafanna. 
Sigurður segir kröfuhafana sjálfa þurfa að vera vel 
á varðbergi og gæta hagsmuna sinna vel.

„Það verður að hafa í huga að þrotabúin eru 
á forræði kröfuhafanna, þeir hafa æðsta vald í 
málefnum búsins og eignum er ráðstafað í þágu 
þeirra. Það eru hagsmunir kröfuhafanna að það 
fáist sem best verð fyrir eignirnar.“

Sigurður segir almenning eiga ríkra hagsmuna 
að gæta. „Það er mjög mikilvægt að hagsmuna 
almennings sé gætt sem og samkeppnissjónarmiða. Við 
fjöldagjaldþrot eins og við búum við nú, þá riðlast allt í 
þjóðfélaginu. Þær venjulegu aðstæður sem við þekkjum 

með dreifðri eignaraðild riðlast. Því er mjög mik-
ilvægt að samkeppnisyfirvöld fylgist með því sem 
kemur út úr sölu þrotabúa.“

Sigurður minnir á að oft séu skiptastjórar í 
þeirri stöðu að það sé brýnt að koma verðmæt-
um mjög hratt í verð. Það eigi sérstaklega við um 
fyrirtæki í rekstri, miklir hagsmunir geti tapast 
hratt af því að stöðva rekstur.

Spurður hvort rétt sé að sala úr þrotabúum sé 
alltaf opin segir Sigurður það æskilegt, sé hægt 
að koma því við vegna tímapressu. Oft geti verið 
brýnt að koma starfsemi í rekstur sem fyrst og 
einnig geti sú staða komið upp að aðeins fáir 
aðilar komi til greina sem kaupendur. Best sé þó 

að beita öllum eðlilegum viðskiptaháttum og útbúa sölu-
gögn sem áhugasamir fái. Þannig sé samkeppni best tryggð 
og að sem best verð fáist.

ÞROTABÚ ER Á FORRÆÐI KRÖFUHAFANNA

FRÉTTASKÝRING
KOLBEINN 
ÓTTARSSON PROPPÉ
kolbeinn@frettabladid.is

SIGURÐUR TÓMAS 
MAGNÚSSON

ALEXANDER 
EÐVARÐSSON

AUÐ HVERFI Fjöldi fyrirtækja hefur orðið gjaldþrota að undanförnu, ekki síst í byggingariðnaðinum. Það eru hins vegar fyrirtæki 
með flókin eignatengsl sem erfiðust eru þegar kemur að uppskiptingu búa. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ferlið þegar fyrirtæki kemst í greiðsluvandræði

Greiðslustöðvun
Reynt að koma nýrri skipan 
á fjármál með aðstoð lög-

manns eða endurskoðenda.

Ef endurskipulagning tekst 
lýkur ferlinu og fyrirtækið 

starfar áfram

■ Skipaður skiptastjóri
■ Hann lýsir eftir kröfum í búið
■ Fundur kröfuhafa
■ Reynt að koma eignum í verð

Búið gert uppGjaldþrot 
(að eigin ósk eða kröfuhafa)

Nauðasamningar

Kröfuhafar sem ósáttir eru 
geta kvartað við kröfuhafa-

fund eða farið með málið til 
dómstólaHluti krafna greiddur, kemur í veg fyrir gjaldþrot
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Það eru alltaf tilboð í Kringlunni
og nú er auðveldara að fi nna þau!
Opið til 21 í kvöld

Finndu frábæran hlut 
með svona miða og gerðu 

óvenjulega góð kaup.



Komdu í heimsóknNýtt kortatímabil

Hummel barnafatnaður- 20%Sony Full HD 40” LCD sjónvarp

Playstation 3 fylgir með Herrasokkar 
- 20%

- 50% 
af völdum gallabuxum

Allur Bose búnaður 
- 20%

Þriðja prenthylkið 
- 50%

Skartgripir 
- 20%

Allar yfi rhafnir 
- 20%

Helena Rubinstein 
- 30%

Rósa design bolir - 20% Huff y barnahjól 
- 20%

- 30% 
af völdum vörum

- 30% 
af völdum vörum

Esprit dömufatnaður 
- 20%

Tilboðin eru birt með fyrirvara um prentvillur og gildistími þeirra er ákvarðaður af viðkomandi verslun.

Frans Molenaar jakkaföt

áður 59.980 
nú 34.980

Allar baðvogir  
- 20%

Pakkar af daglinsum 

4 fyrir 3
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hagur heimilanna

Mikil aðsókn er að víngerðarnám-
skeiðum Ámunnar. Einn eigenda segir 
heimavíngerð vænlega sparnaðarleið í 
kreppunni.

„Aðsóknin á námskeiðin okkar hefur aldrei 
áður verið svona mikil. Í gegnum árin höfum 
við verið að keyra námskeiðin frá hausti og 
fram undir páska, en nú brá svo við að við 
þurftum að bæta við fimm námskeiðum í 
sumar,“ segir Magnús Axelsson, einn eigenda 
víngerðarverslunarinnar Ámunnar. 

Námskeiðin eru klukkustundarlöng og er 
þátttakendum kennt hvernig búa skuli til eigið 
gæðavín. Einnig er boðið upp á góð ráð og skil-
greiningar á efnum sem notuð eru við víngerð, 
jafnframt því sem þátttakendum gefst færi á 
að fylgjast með hvernig framkvæma á víngerð-
ina. Námskeiðið kostar 12.780 krónur, en að 
sögn Magnúsar er það nánast sama upphæð og 
greiða þarf fyrir nokkurs konar byrjendapakka 
með nauðsynlegum tækjum og tólum til vín-
gerðar. „Þessi áhaldapakki er innifalinn í verði 

námskeiðsins, og því má segja að kennslan fylgi 
frítt með. Auk þess fá þátttakendur tuttugu pró-
senta afslátt af öllum vörum verslunarinnar á 
námskeiðskvöldinu.“

Magnús segir mikla vakningu hafa orðið 
í heimavíngerð í kreppunni. „Þegar svona 
ástand ríkir leitar fólk að leiðum til að spara, 
og þetta er ein af leiðunum til þess. Víngerð 
hefur lengi verið áhugamál hjá hópi fólks hér á 
landi, en margir hafa fyrst og fremst í huga að 
leita sér að ódýrara áfengi. Til að mynda getur 
það komið óþægilega við pyngju fólks þegar 
kaupa þarf mikið magn fyrir veislur og slíkt. Í 
þessi þrjátíu ár sem Áman hefur starfað hefur 
reynslan verið sú að þegar verðið hjá ÁTVR 
hækkar eykst salan hjá okkur um leið.“

Að sögn Magnúsar hefur sala tækja og efnis 
til bjórgerðar aukist mest. „Enda er hægt að 
búa til mjög góðan heimagerðan bjór. Algeng-
ustu mistökin sem fólk gerir eru óþolinmæði. 
Víngerðin gengur mikið til út á að sýna þolin-
mæði, að gefa bjórnum eða víninu nægan tíma 
til að ná toppgæðum. Margir geta ekki setið á 
sér og byrja full snemma að neyta afurðanna.“

Næsta víngerðarnámskeið Námunnar verður 
haldið hinn 22. september næstkomandi. Magn-
ús gerir ráð fyrir að námskeiðin verði haldin 
með hálfs mánaðar til þriggja vikna millibili í 
vetur. kjartan@frettabladid.is

Víngerð réttir úr kútnum

ÁMAN Magnús Axelsson segir óþolinmæði eftir 
afurðinni ein algengustu mistök þeirra sem stundi 
heimavíngerð. 

Útgjöldin
> Flugferð aðra leið frá Reykjavík til Akureyrar.

Ég verð að segja að bestu kaup sem ég hef 
gert gerði ég árið 1997 þegar ég keypti mér 
svartar leðurbuxur í Berlín,“ segir Þorvaldur 
H. Gröndal, sem starfar í menningardeild 
Hins hússins en er líklega betur þekktur 
sem trommuleikari í Trabant og fleiri hljóm-
sveitum íslenskum. „Ég var staddur í Berlín 
í tónleikaferð með hljómsveitinni Ó. 
Jónsson og Grjóna þegar ég rakst þar 
inn í leðurverslun. Þar var einhver 
gaur að vinna sem tróð mér í 
buxurnar sem ég hélt reyndar 
að væru alltof þröngar. Ég hafði 
lengi verið að leita mér að 
leðurbuxum og þarna má segja 
að gamall rokkaradraumur hafi 
ræst. Ég hef svo notað buxurn-
ar mjög mikið og látið skipta 
um innvolsið í þeim margoft, en 

hef reyndar ekki farið í þær alveg nýlega. 
Það má segja að allar buxur hafi bliknað í 
samanburði við þessar sem ég hef notað 
sem hinn heilaga leðurbuxnamælikvarða 
síðan.“

Verstu kaup Þorvaldar eru 
Mon goose-fjallahjól sem hann festi 

kaup á fyrir tíu árum. „Það eru 
verstu kaupin því að hjólinu var 
stolið samdægurs úr bílskúrnum 
heima hjá mér, meira að segja 
áður en ég gat hjólað á því. 
Þetta var um hábjartan dag og 

hjólið var læst en því var sem 
sagt stolið um leið sem var afar 
svekkjandi,“ segir Þorvaldur sem 
fékk hjólið þó bætt um síðir sem 
betur fer. „Þá keypti ég mér annað 
hjól og um leið afar öflugan lás.“

NEYTANDINN:  ÞORVALDUR H. GRÖNDAL TÓNLISTARMAÐUR

Hinar fullkomnu leðurbuxur 

Sikiley er sú eyja sem best er að 
fara í frí til, samkvæmt lesendum 
ferðatímaritsins Condé Nast Traveller. 
Gott loftslag og matur að ógleymdri 
gestrisni eyjaskeggja skila þessari 
góðu niðurstöðu auk þess sem góðar 
strendur og hótel og fjölbreytileg 
afþreying stendur ferðamönnum til 
boða. Maldíveyjar í Indlandshafi, Bar-
bados í Karíbahafinu, grísku eyjarnar 
og Kúba fylgja þar í kjölfarið. Ísland 
kemst hins vegar ekki á blað.

Stundum hefur verið boðið upp á 
beinar ferðir til Sikileyjar frá Íslandi en 
svo er ekki um þessar 
mundir. Flogið er 
til eyjarinnar 
til að mynda 
frá London 
en bæði 
Icelandair og 
Iceland Express 
bjóða upp á 
daglegar ferðir 
þangað.

■ Draumaeyja ferðalanga

Sikiley er best
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HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS

„Af því að það er kreppa og ég er 
mikið fyrir grænmeti dettur mér í hug 
að benda á að það er hægt að spara 
með því að 
nota fínt soja-
kjöt í staðinn 
fyrir kjöthakk 
í kássur. Soja-
kjötið geymist 
næstum enda-
laust inni í skáp. 
Það er alltaf 
gott að eiga 
það til að grípa 
í ef það þarf að 
þykkja kássur. Það er bæði ódýrt, gott 
og drjúgt. Það er hægt að nota hvern 
pakka í margar máltíðir.“

HÚSRÁÐ
SOJA Í STAÐ KJÖTHAKKS
▲ Bára Grímsdóttir tónskáld segir 
sojakjöt ódýrt og drjúgt.

BÁRA GRÍMSDÓTTIR

ÚTSÖLUSTAÐIR SLOGGI TILBOÐ MAXI

Vönduð nærföt á 
tilboðsverði

Flottar, þægilegar og 

sniðnar að þér.

SLOGGI MAXI

3 Í PAKKA

HAGKAUP SMÁRALIND
HAGKAUP SKEIFUNNI
HAGKAUP KRINGLUNNI
HAGKAUP SPÖNGINNI
HAGKAUP GARÐABÆ
HAGKAUP EIÐSTORGI
HAGKAUP AKUREYRI
HAGKAUP BORGARNESI
HAGKAUP NJARÐVÍK
HAGKAUP HOLTAGARÐAR
EINAR ÓLAFSS, AKRANESI
NETTO AKUREYRI

NETTÓ MJÓDD
ÚRVAL ÓLAFSFIRÐI
ÚRVAL HAFNAFIRÐI
ÚRVAL EGILSSTÖÐUM
ÚRVAL HÚSAVÍK
ÚRVAL HRÍSALUNDI
ÚRVAL ÍSAFIRÐI
ÚRVAL SIGLUFIRÐI
ÚRVAL BORGARNESI
ÚRVAL BLÖNDUÓSI
ÚRVAL SKAGASTRÖND
ÚRVAL DALVÍK

BJARNI EIRÍKS,BOLUNGARVÍK
KAUPFÉLAG V-HÚNV. HVAMMST.
KAUPFÉLAG SKAGF. SAUÐÁRKR.
KAUPFÉLAGIÐ HÓLMAVÍK
KAUPFÉLAGIÐ DRANGSNESI
EFNALAUG DÓRU, HÖFN
EFNALAUG VOPNAFJARÐAR
LYFJA, PATRÓ
ÞÍN VERSLUN SELJABRAUT
STRAX FÁSKRÚÐSFIRÐI
KRÓNAN REYÐARFIRÐI
KRÓNAN VESTMANNAEYJUM

FJARÐARKAUP
HEIMAHORNIÐ STYKKISH.
KASSINN ÓLAFSVÍK
LÆKURINN NESKAUPSTAÐ
VERSLUNIN RANGÁ 
PALOMA GRINDAVIK 
BLÓMSTURVELLIR
HRAFNISTUBÚÐIN HAFNARFIRÐI. 
STRAX ESKIFIRÐI

tilboð





Ekta amerískt?

Finndu muninn?
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Hlutur Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins í efnahagsáætlun 

ríkisstjórnarinnar og Seðlabank-
ans vekur tvær spurningar, sem 
varða umheiminn auk okkar 
sjálfra. Fjárþörf landsins árin 
2008-10 er metin á fimm millj-
arða Bandaríkjadala og er mun 
meiri en svo, að sjóðurinn megni 
að svala henni. Þessa fjár er þörf 
til að tryggja, að ríkið geti staðið 
skil á erlendum skuldbindingum 
sínum, og til að verja krónuna enn 
frekara gengisfalli, þegar slakað 
verður á gjaldeyrishöftunum. 
Aðgangur Íslands að fyrirgreiðslu 
sjóðsins er bundinn við umfang 
efnahagslífsins. Miðað við reglur 
sjóðsins teygir hann sig út á yztu 
nöf með því að lána hingað tvo 
milljarða dala. Fjárhæðin nemur 
6.500 dölum á hvern Íslending. 
Aðstoð sjóðsins við Ungverjaland 
og Lettland nú nemur 1.600 dölum 
á hvern Ungverja og 600 dölum 
á hvern Letta. Það, sem á vantar, 
þurfa Íslendingar að taka að láni á 
Norðurlöndum (tvo milljarða dala) 
og í Færeyjum, Póllandi og Rúss-
landi (einn milljarð). Hér þykknar 
þráðurinn. 

Skilyrði hverra?
Það er skiljanlegt, að aðrir lánveit-
endur telji sig líkt og sjóður inn 
þurfa að binda lánveitingar skil-
yrðum til að aga og örva lántak-
andann, tryggja skilvísar endur-
greiðslur og stuðla að endur heimt 
glataðs trausts. Þó er ekki ljóst, að 
skilyrði utanaðkomandi lánveit-
enda fari að öllu leyti saman við 
þaulreynd skilyrði sjóðsins, sem 
fylgir föstum reglum. Legið hefur 
fyrir um langa hríð, að Norður-
löndin kjósa, að Íslendingar leysi 
ágreining sinn við Breta og Hol-
lendinga um IceSave-málið. Það 
kom þó ekki á daginn fyrr en 
nýlega, að Norður löndin binda 
stuðning sinn við efnahagsáætlun 
stjórnvalda við lausn málsins. Í 

þessu ljósi þarf að skoða fyrirheit 
stjórnvalda í samkomulagi sínu 
við sjóðinn frá nóvember 2008 um 
að leysa deiluna. Takist það ekki, 
vaknar spurning um stuðning 
Norðurlanda við áætlunina. Gangi 
þau úr skaftinu, þarf að smíða 
nýja áætlun um aðgerðir í fjár-
málum ríkisins og framhald gjald-
eyrishafta til að ná endum saman 
án frekara gengisfalls. Án gagn-
gerrar endurskoðunar mun gengi 
krónunnar þá falla enn frekar en 
orðið er. Efnahagsáætluninni eins 
og hún er nú var einmitt stefnt að 
því að aftra slíku gengisfalli. 

Reglur sjóðsins kveða ekki á 
um, hvernig farið skuli með þau 
skilyrði, sem utanaðkomandi lán-
veitendur vilja leggja á lántak-
endur. Þetta dregur úr því gagn-
sæi, sem sjóðurinn stefnir að í 
samskiptum sínum við aðildar-
lönd. Sjóðurinn þarf að marka sér 
skýrar reglur um meðferð slíkra 
skilyrða. Fólkið í landinu þarf að 
fá að vita, hvort til dæmis Bretar 
og Hollendingar skipta sér af 
samningum Íslands við sjóðinn að 
tjaldabaki. Þarna hefur sjóðurinn 
brýnt verk að vinna. 

Alþjóðleg rannsóknarnefnd
Æ síðan bankarnir hrundu hafa 
verið uppi kröfur um erlenda 
rannsókn á hruninu frekar en 
innlenda rannsókn. Fjármála-
eftirlitið hefur staðfest, að grun-
ur leikur á alvarlegum lögbrotum 

fyrir hrun, svo sem margir töldu 
einsýnt frá byrjun. Krafan um 
erlenda rannsókn helgast af hætt-
unni á, að ýmis tengsl banka-
manna, stjórnmálamanna og 
viðskiptaforkólfa geti skaðað 
innlenda rannsókn og gert hana 
tortryggilega. Dómskerfið er 
skilgetið afkvæmi stjórnmála-
stéttarinnar og nýtur að því skapi 
lítils trausts meðal almennings 
eftir allt, sem á undan er gengið. 
Samt hefur ríkisstjórnin, hvorki 
fyrri stjórn né hin, sem nú situr, 
ekki fallizt á erlenda rannsókn 
hrunsins, heldur hefur hún látið 
sér duga að þiggja fyrir annarra 
tilstilli og með hangandi hendi 
aðstoð Evu Joly rannsóknar-
dómara og fáeinna erlendra 
sérfræðinga á hennar vegum. 
Tilfinnanlegt sinnuleysi ríkis-
stjórnarinnar um rannsókn hruns-
ins vekur tortryggni hér heima og 
erlendis. 

Þegar bankar valda erlendum 
lánardrottnum skaða, sem nemur 
margfaldri landsframleiðslu, eiga 
heimamenn og útlendingar heimt-
ingu á að fá að vita, hvernig slíkt 
gat gerzt. Ef innlend yfirvöld virð-
ast reyna að leiða málið hjá sér, á 
heimsbyggðin tveggja kosta völ. 
Hún getur annaðhvort sett upp 
nýja alþjóðaskrifstofu til að skipu-
leggja rannsóknir á efnahags-
hamförum eða falið einhverri 
alþjóðastofnun, sem fyrir er og 
málið er skylt, svo sem AGS, að 
setja sér reglur um, hvernig hægt 
sé að tryggja óháða rannsókn á 
hamförunum. Öllum þykir sjálf-
sagt, að flugslys séu rannsökuð til 
hlítar og án undanbragða. Sama 
máli ætti að gegna um bankahrun. 
Þegar bankakerfi lands hrynur, 
þurfa boðlegar almannavarnir að 
vera til taks. Ef yfirvöld hika, til 
dæmis vegna þess, að þau hafa 
eitthvað að fela, getur umheimur-
inn þurft að grípa í taumana, helzt 
í góðri sátt við innlend stjórnvöld.

Stólar fyrir dyrum

Í DAG |
ÞORVALDUR GYLFASON

Enn um Ísland og AGS

Vilji grasrótarinnar?
Efnahags- og skattanefnd Alþingis 
breytti frumvarpi fjármálaráðherra um 
laun æðstu embættismanna og setti 
inn undanþágu svo að greiða mætti 
seðlabankastjóra, einum embættis-
manna, fyrir aukasporslur eins og 

störf i peningastefnu-
nefnd. Í hópi 
þeirra þingmanna 
sem lögðu þessa 
breytingartillögu 

fyrir Alþingi með 
nefndaráliti var Val-

geir Skagfjörð, 
nýkjörinn 

for-
maður 

Borgarahreyfingarinnar, 

sem sat á þingi í forföllum Þórs Saari 
þegar breytingin var gerð. 

Valgeir leiddi uppreisnarhóp, sem 
var óánægður með hvernig þing-
menn hreyfingarinnar ræktuðu gras-
rótina. Ætli grasrótin hafi kallað eftir 
því að Valgeir beitti sér fyrir þessari  
fyrirgreiðslu til seðlabankastjóra? 

Ný Já-hreyfing?
Gísli Tryggvason, talsmaður 
neytenda, og Sveinn Andri 
Sveinsson hæstaréttarlögmað-
ur eru að ræða hugmyndir um 
að stofna nýja Já-hreyfingu til 
að berjast fyrir ESB-aðild 
Íslendinga. Gísli átti 
frumkvæði að 
málinu og kviknaði 

hugmyndin á Facebook.  Aðrir 
sem nefndir eru til sögunnar sem 
þátttakendur í hinni nýju hreyfingu 
eru gamalkunnir Evrópusinnar eins 
og Benedikt Jóhannesson, trygginga-
stærðfræðingur og útgefandi, Vil-
hjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri 
Samtaka atvinnulífsins, Eiríkur Berg-
mann Eiríksson dósent, Jón Steindór 

Valdimarsson, framkvæmdastjóri 
Samtaka iðnaðarins, og Hallur 
Magnússon framsóknarmaður. 
Gísli er líka áhugasamur um að 
fá þarna inn menn sem ekki 

hafa gefið sig upp í Evrópu-
málum og hefur nefnt Árna 

Þór Sigurðsson, þingmann  
VG, í því sambandi.

 peturg@frettabladid.is

UMRÆÐAN
Dofri Hermannsson skrifar um 
samgöngur og umhverfis mál

Á þriðjudaginn var lagði 
Sam fylkingin fram tillögu 

í borgar stjórn þess efnis að 
Reykjavíkurborg setti sér mark-
mið um að 2020 yrði annar hver 
bíll knúinn innlendri, vistvænni 
orku. Ríki, önnur sveitarfélög, samtök og einstakl-
ingar innanlands sem utan yrðu fengnir til liðs við 
borgina um að ná því markmiði.  

Þjóðir heims leita nú leiða til að gera bílaumferð 
vistvænni og losa sig undan oki olíuhagkerfisins. 
Þróunin hefur orðið hraðari ár frá ári og útlit er 
fyrir stórstígar breytingar á næstu árum. Sam-
stillt átak þjóða heims um að draga úr útblæstri 
gróðurhúsalofttegunda og ákvörðun um að gera 
Bandaríkin óháð olíuinnflutningi hefur þar mikið 
að segja.

Í þessum aðstæðum felast gríðarleg tækifæri 
fyrir Reykjavíkurborg og Ísland í heild ef rétt er á 
spilum haldið. Við höfum aðgang að vistvænni raf-

orku á hagstæðum kjörum, við eigum talsvert af 
metani og rannsóknir á líf- og gervidísil lofa góðu. 
Við eigum fyrirtæki og starfsfólk með reynslu og 
þekkingu á sviði vistvænna orkulausna og vegna 
smæðar samfélagsins geta breytingar hér tekið 
mun styttri tíma en víðast hvar annars staðar.

Tækifæri okkar eru margs konar en fyrir 
utan gjaldeyrissparnað og minni mengun getur 
metnaðar full stefna kallað á umtalsverða erlenda 
fjárfestingu í rannsóknum, þróun og innleiðingu 
nýrrar tækni og skapað með því þúsundir nýrra 
starfa á næstu tíu árum. Gott dæmi er heimsþekkt 
vetnisstrætóverkefni Íslenskrar nýorku en yfir 
70% af kostnaði við það verkefni var erlent fjár-
magn.

Hér er um metnaðarfullt en raunhæft markmið 
að ræða en eins og oftast er reyndin með stór 
og flókin viðfangsefni þurfa margir að koma að 
málinu til að markmiðin náist. Samþykkt var að 
vísa tillögunni til umfjöllunar í umhverfis- og 
samgönguráði. Þar mun koma í ljós hvort núver-
andi meirihluti treystir sér til forystu um þetta 
metnaðar fulla verkefni.

Höfundur er varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar.

Annar hver bíll árið 2020

DOFRI 
HERMANNSSONVEITINGAHÚS ATHUGIÐ!

M
arkaðsrannsóknafyrirtækið MMR birti í gær athygl-
isverðar niðurstöður úr skoðanakönnun á því hversu 
mikið traust þjóðin ber til forystumanna stjórnmála-
flokkanna. Slíkar kannanir á trausti og vinsældum 
einstaka stjórnmálamanna þegar langt er til kosn-

inga eru auðvitað fyrst og fremst ákveðin gerð af dægrastyttingu. 
Raunverulegt mat á frammistöðu manna kemur í ljós þegar kjör-
kassar eru opnaðir, sem verður tæplega á næstunni.

Það sem gerir könnun MMR sérstaklega fróðlega er tímasetning-
in. Hún er gerð beint í kjölfar einhverra mestu átaka í stjórnmála-
sögu lýðveldisins og er fyrir vikið viss punktmæling á frammistöðu 
forystumanna flokkanna í þeim atgangi öllum. Útkoman er mis-
uppörvandi fyrir flokksformennina og er reyndar beinlínis slæm 
fyrir alla nema einn. Er það þó sá sem mestur eldur hefur brunnið 
á undanfarna mánuði.

Á sama tíma og traust annarra dalar stendur Steingrímur J. Sig-
fússon fjármálaráðherra óhaggaður, líkt og hann gerði í allt sumar. 
Uppskeran er sú að hann nýtur nú mest trausts meðal þjóðarinnar 
af öllum flokksformönnunum. 

Þessu til viðbótar er Steingrímur líka sterkastur á heimavelli, 
því hann nýtur meiri stuðnings í eigin flokki en aðrir forystumenn 
í sínum flokkum. Samkvæmt könnun MMR nýtur hann trausts 93,2 
prósent þeirra sem segjast myndu kjósa VG. Aðeins einn formaður 
kemst nálægt Steingrími í þeim efnum og það er Jóhanna Sigurðar-
dóttir, forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar, með 82,9 
prósent meðal sinna flokksmanna.

Ýmsir hávaðaseggir hafa veist að Steingrími með brigslum um 
svik við hugsjónir VG. Sá mikli stuðningur sem hann fær innan úr 
eigin röðum sýnir þó að sú gagnrýni hefur að mestu misst marks. 
Þar á bæ virðist fólk almennt átta sig á því að það getur verið 
ákveðin hugsjón í því að velja sér það stjórnarsamstarf þar sem 
líklegast er að stefnumálin komist í framkvæmd, gegn vissum 
málamiðlunum, fremur en að dæma sig til áhrifaleysis með ein-
strengingshætti. 

Þetta er þó ekki einhlítt innan VG. Ögmundur Jónasson hefur 
verið í forystu fyrir andstæð sjónarmið. Niðurstaða könnunar MMR 
hlýtur að verða honum tilefni til að hugsa sinn gang.

Og könnunin er örugglega fleirum íhugunarefni. Þar á meðal 
Jóhönnu Sigurðardóttur því traustið á henni snarfellur frá fyrri 
slíkum mælingum. Má það örugglega meðal annars rekja til þess 
að forsætisráðherra hefur ekki sinnt því hlutverki sínu að eiga í 
samræðum við fólkið í landinu. Vissulega birtist Jóhanna reglulega 
í fréttum og segir nokkur orð um þau mál sem eru á dagskrá hverju 
sinni en meira þarf að koma til en það.

Mestar áhyggjur hljóta þó formenn og flokksmenn Sjálfstæðis-
flokks og Framsóknarflokks að hafa. Þeir Bjarni Benediktsson og 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson eiga greinilega langt í land með að 
fylkja sínu liði að baki sér. Bjarni nýtur aðeins trausts 60 prósent 
flokksmanna sinna og traust Sigmundar meðal stuðningsmanna 
Framsóknarflokksins er 67 prósent. Það er auðvitað sitthvað að 
vera formaður og foringi. Og menn eru ekki það fyrra lengi nema 
þeir séu líka það seinna.

Steingrímur J. styrkir stöðu sína.

Formenn 
og foringjar

JÓN KALDAL SKRIFAR
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Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

„Við erum þarna í fötunum sem við 
syngjum venjulega í. Ég er í kjól 
frá Vintage, Kenya í kjól frá Spú-
útnik og Sandra keypti sinn erlend-
is. Bjartur var dressaður upp í 
notuð föt frá Kormáki og Skildi,“ 
segir Inga Þyri Þórðardóttir sem 
er ein af söngkonum tríósins Þrjár 
raddir sem reglulega fær aðstoð 
frá Bjarti Guðjónssyni beatboxara 
og breytist þá bandið í kvartett.

Innt eftir því hvort stríðsáratísk-
an leki út í hið daglega líf þeirra 
svarar hún: „Nei, ekki mikið. Ann-
ars er ég reyndar hálfgerður geð-
klofi varðandi fataval. Einn dag-
inn er ég pönkrokk, annan daginn 
skoppari og þriðja daginn komin 
í fiftískjól, það fer bara eftir því 
hvernig ég vakna,“ segir Inga Þyri 
og hlær. 

„Við stelpurnar byrjuðum að 
syngja saman um jólin í fyrra. Við 

hrifumst af swing- og djasstónlist, 
vorum hrifnar af Andrew-systrum 
og vorum almennt undir stríðsára-
áhrifum. Þess vegna langaði okkur 
að dressa okkur upp í stíl við tón-
listina,“ útskýrir Inga Þyri en upp-
hafið að samsöng þeirra vinkvenna 
var löngun þeirra til að lyfta fólki 
upp úr kreppunni. „Okkur langaði 
til að draga fólk inn í annan heim,“ 
segir hún en Þrjár raddir hófu 
samstarfið á því að koma fram á 
Laugaveginum og í verslunarmið-
stöðvum um jólin og syngja hin 
ýmsu jólalög. 

„Við sáum aldrei fyrir okkur 
að þetta yrði til frambúðar en nú 
hefur þetta undið upp á sig og er 
orðið nokkuð stórt batterí,“ segir 
hún glaðlega. Bjartur gekk til liðs 
við söngkonurnar í febrúar. „Okkur 
fannst góð hugmynd að fá takt í eitt 
lagið og fengum hann til að syngja 

með okkur nokkur lög. Við komum 
enn fram hvort í sínu lagi en það 
verður æ sjaldnar,“ segir hún. 

Hópurinn verður með tónleika 
á Rósenberg á sunnudaginn. „Þá 
fáum við einnig til liðs við okkur 
góða gesti og höldum tónleika sem 
verður frítt inn á.“ 

En má búast við einhverri útgáfu? 
„Við erum einmitt í stúdíói núna og 
erum að taka upp jóladisk,“ upplýs-
ir Inga Þyri og spáir því að mikið 
verði að gera hjá þeim í jólavertíð-
inni við söng á hinum ýmsu stöð-
um, meðal annars á jólahlaðborði í 
Turninum.

Og hvað með útrásina? „Jú,“ 
viðurkennir hún. „Við erum með 
nokkra drauma sem við vonum að 
verði að veruleika,“ svarar hún 
leyndardómsfull og snýr að því 
sögðu aftur í upptökuverið.

solveig@frettabladid.is

Draga fólk í annan heim
Sönghópurinn Þrjár raddir hefur vakið töluverða athygli síðasta árið fyrir skemmtilega framkomu og 
fallegan söng. Ekki spillir fyrir að þau eru ávallt vel búin og skarta fötum í stíl seinnistríðsáranna.

Inga Þyri Þórðardóttir, Kenya Emil og Sandra Þórðardóttir horfa aðdáunaraugum á félaga sinn, Bjart Guðjónsson, enda er hann 
reffilegur til fara. Stúlkurnar eru þó ekki síðri, dressaðar upp í kjóla í anda seinnistríðsáranna. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VOGUE Á FACEBOOK  er snilldarvinur til að bæta 

í safnið. Nýjar uppfærslur á hverjum degi, ljósmyndir 

og myndskeið af því nýjasta úr heimi tískunnar. 
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Stundum getur lýti verið það 
sem gerir fyrirsætu eftirsókn-
arverða.

Bil á milli framtanna þykir ekki 
alltaf til prýði. Það virðist þó 
vera það sem setur punktinn yfir 
i-ið hjá nokkrum heimsfrægum 
fyrirsætum. Tannréttingar koma 
þannig líklega ekki til greina hjá 
fyrirsætum á borð við Georgiu 
May Jagger, dóttur Micks Jagg-
er, sem er að hefja fyrirsætufer-
il sinn og hefur þegar náð vin-
sældum, og Löru Stone sem er 
á hápunkti feril síns og gríðar-
lega vinsæl hjá tískuhönnuðum 
þótt hún þyki heldur stórbeinótt 
og noti stærð númer tíu í bransa 
þar sem stærð núll þykir eftir-
sóknarverð. 

Aðrar íðilfagrar konur sem 
hafa skartað bilinu góða eru 
þær Brigitte Bardot og Vanessa 
Paradis.

Bil sem 
skiptir máli

Bardot er með 
einkennandi bil 
á milli tannanna.

Fyrirsætan Lara 
Stone á forsíðu 
i-D.

VINTAGE-VEFSÍÐUR,  sem selja kjóla og hátískuföt frá fyrri áratugum 

hafa notið mikilla vinsælda. Elle hefur sagt síðuna www.poshgirlvintage.

com í hópi þeirra bestu en þar má til dæmis finna mikið úrval brúðarkjóla.

Einungis tvær fylgihlutalínur voru 
valdar til að taka þátt í tískuvik-
unni sem haldin verður í Las Vegas 
í febrúar komandi. Önnur þeirra 
er íslenska línan Gyðja Collection. 
„Ég er bara virkilega stolt af því að 
verða fyrir valinu. Þetta var nokkuð 
langur ferill, ég sýndi þessu áhuga 
og síðan liðu tveir mánuðir þar sem 
matsnefnd kallaði eftir alls konar 
gögnum og loks var tekin ákvörð-
un og mér boðið að vera með,“ segir 
Sigrún Lilja Guðjónsdóttir sem 
stendur á bak við Gyðju Collection. 
Hún sérhæfir sig í að hanna skó, 
töskur og belti í stíl úr framandi 
hráefnum á borð við snákaskinn og 
geitaleðri.

Í Las Vegas verður sýnd nýjasta 
lína Gyðju Collection. „Línan er 
glamúrkennd en samt sem áður eru 
allir hlutirnir úr mjög vönduðu efni. 
Ég leik mér sérstaklega við hælana 
á skónum og reyni að gera þá svolít-
ið öðruvísi,“ segir Sigrún Lilja sem 
vill að konur veki athygli þegar þær 
skarti skóm eða töskum hennar. 

Á sýningu á borð við tískuvikuna 
í Las Vegas sækir stjörnufans enda 
fylgjast stjörnurnar vel með nýj-
ustu straumum og stefnum í tísku-
heiminum. Að auki er gert ráð fyrir 
að stjörnur leynist inn á milli í hópi 
fyrirsætnanna. Til dæmis þykir 
líklegt að vinningshafinn úr fjórðu 
seríu hinna vinsælu þátta America ś 
Next Top Model, Naima Mora, verði 
ein af fyrirsætunum. 

Sigrún Lilja verður 
með eigin tísku-
sýningu á línu 
s i n n i .  Hú n 
hefur hug á að 
tengja sýningu 
sína við Ísland 
á einhvern hátt. 
„Kannski verð 
ég með ein-
hverja íslenska 
fyrirsætu og 
svo er ég með 

fleiri hugmyndir sem ég á eftir að 
móta að fullu,“ segir hún.

Tískuvikan fer fram á hótelinu 
Green Valley Ranch sem er eitt af 
glæsilegri hótelum í þessari ein-
stöku borg.

Gyðja Collection er væntanleg í 
verslanir hérlendis í haust og verður 

línan meðal ann-
ars fáanleg 

í verslun-
um Stein-
ars Waage. 
Þeir sem 
vilja kynna 
sér línu Sig-
rúnar Lilju 
nánar er bent 

á vefsíðuna 
www.gydja.is
 solveig@
frettabladid.is

Tekur þátt í tísku-
viku í Las Vegas
Fylgihlutalínunni Gyðju Collection hefur verið boðið að taka þátt í tískuvik-
unni í Las Vegas sem haldin verður í febrúar 2010. 

Skvísuleg snáka- 
og krókódíla-

stígvél.

Sigrún Lilja Guðjónsdóttir stofnaði Gyðju 
Collection árið 2007.

Stígvél úr leðri og 
snákaskinni, með 
áföstu ökklabandi og 
skreyttum hæl.

Túrkísblátt kokkteilveski úr snáka-
skinni með úlnliðsól og fínlegir skór 
í sama lit.

Sigrún Lilja hannar veski 
og skó í sama stíl.

Karen Millen Elegantly Wrapped 
sparilínan er hönnuð með 

innblæstri frá hinum glæsilegu 
konum sem myndaðar voru af 
ljósmyndaranum kunna Guy Boudin 

sem myndaði fyrir helstu tískublöð 
heims á 9. áratugnum. Þessi fatnaður 
er glæsilegur, áberandi og einstakur. 
Sem dæmi er blómum, fellingum og 
umvöfðum efnum blandað saman 
til að mynda kvenlega kjóla, toppa 
og pils sem henta konum á öllum 
aldri. Hið þekkta Karen Millen 
satínefni með teygju gerir þennan 
fatnað enn klæðilegri. Áhrif frá 
9. áratugnum eru greinileg í 
litavali; skærbleikur, fjólublár og 

appelsínugulur. 

Við bjóðum nú 30% afslátt af þessari línu. 

Léttar veitingar í boði frá kl. 17.00. 

kynnir 30% afslátt
af kjólum

einnig til í svörtu

einnig til í fjólubláu

einnig til í fjólubláu

einnig til í fjólubláu

einnig til í dökk bleiku og  bláu

einnig til í bleiku

Kringlunni og Smáralind
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KDL-40V5500

Full HD upplausn og 1:60.000 skerpa.
Bravia Engine 3 myndstýring.
Ljósnemi stillir tækið eftir aðstæðum.
USB, LAN og HDMI tengi tryggja 
notkunarmöguleikana.

KDL-40ZX1

Þráðlaust háskerpusjónvarp með 
Edge LED tækni. Þynnsta LCD 
sjónvarp í heimi, aðeins 9,9mm 
þykkt. Motionflow 100Hz 
eyðir tifi og eykur skerpu. RF 
fjarstýring – tengistöð getur 
verið inni í skáp og fjarstýringin 
virkar samt.

KDL-40Z4500

Motionflow 200Hz gefur 
mýkstu og eðlilegustu 
myndina til þessa. 
Snertitakkar á framhlið 
hverfa þegar búið er 
að stilla fyrir stílhreint 
yfirbragð. Full HD upplausn og Bravia Engine 2 tryggja hámarks myndgæði. 
USB Photo Viewer og Picture Frame Mode gera tækið að myndaramma á vegg 
þegar það ekki er í notkun. 
Playstation 3 leikjatölva og Blu-ray spilari fylgir.

Í Sony Center fást eingöngu 
Sony Bravia-sjónvörp og þeirra 
á meðal eru tvö ný tæki sem 
bæði eru framúrstefnuleg.

„Þetta er KDL-40Z4500, sem er 
með mestu upplausn í myndhreyf-
ingu sem mæld hefur verið í LCD-
sjónvarpi og svo KDL-40ZX1, sem 
er þynnsta sjónvarp í heimi ásamt 
því að vera þráðlaust,“ segir rekstr-
arstjórinn Kristinn Theodórsson.

„Fyrra tækið er 200 riða og 
býr til þrjá ramma á milli hverra 
tveggja ramma. Það gerir 200 
ramma á sekúndu í stað 50 eins og 
venja er. Það eyðir tifi í hreyfing-
um og gerir þær mýkri og eðlilegri. 
Skerpan er auk þess mun betri og er 
hægt að greina hvert einasta smá-
atriði þótt myndefnið sé á hreyf-
ingu sem kemur sér til dæmis sér-
staklega vel þegar verið er að horfa 
á fótbolta eða aðrar íþróttir,“ segir 
Kristinn. Því til staðfestingar nefn-
ir hann nýlegar mælingar hjá sjálf-
stæðum aðila en þar mældist tækið 
með mestu upplausn í hreyfingu í 
LCD-tæki fyrr og síðar, en niður-
stöðuna má sjá á slóðinni www.
hdtvtest.co.uk. Kristinn bendir á 
að hreyfing myndefnisins komi oft 
niður á raunupplausn myndarinn-
ar en að með þessari nýju tækni sé 
það leiðrétt. Tækið er á tilboði í 40 
og 46 tomma stærð og því fylgir 
Playstation 3-tölva.

Síðarnefnda tækið er einung-
is 9,9 millimetrar að þykkt og er 
þráðlaust. „Það eina sem þarf er 
rafmagnstengill í námunda við 
tækið en því fylgir svo lítið tengi-
box sem má setja inn í skáp í her-
berginu eða jafnvel í því næsta. Á 
sama stað er myndlyklinum, dvd-
tækinu og öðrum tækjum komið 
fyrir og þegar kveikt er á sjón-
varpinu hefur það þráðlaust sam-

band við tengiboxið og streymir há-
skerpumynd á milli.“ 

Kristinn segir tækið henta sér-
staklega vel þeim sem vilja setja 
sjónvarpið upp á bera veggi. „Fólk 
leggur oft mikið á sig til að fela 
snúrur og tæki og er jafnvel að 

útbúa falska veggi. Við það minnka 
oft notkunarmöguleikarnir enda 
vilja sumir ekki tengja við sjón-
varpið önnur tæki sem þurfa snúr-
ur. Því er ljóst að tækið, sem fæst 
í 40 tommum, býður upp á aukið 
frelsi.

Þynnsta sjónvarpið nær 
ekki einum sentimetra

Kristinn selur meðal annars þynnsta sjónvarp í heimi sem er 9,9 millimetrar að þykkt.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Það er ekki aðeins mannfólk-
ið sem öðlast hefur frægð 
út á það að birtast í sjón-
varpi því gæludýr hafa átt 
sínar stjörnustundir. Enginn 
veltir þó Lassie úr sessi yfir 
vinsælustu hunda sjónvarps-
sögunnar en bæði kvikmynd-
ir og þættir um hundinn nutu 
mikilla vinsælda á 6. og 7. 
áratugnum. Þó nokkrir hund-
ar sáu um að leika Lassie en 
sá fyrsti var kallaður Pal og 
nokkrir afkomendur hans 
léku Lassie að föður sínum 
látnum. - jma

Vinsælustu 
gæludýrin

Lassie vann hjörtu margra en 
margir hundar skiptu með sér 
hlutverkinu í gegnum tíðina.

Nýafstaðin jarðarför Michaels 
Jackson mældist með eitt mesta 
áhorf í sjónvarpssögunni sé tekið 
mið af einstökum atburðum sem 
sýndir hafa verið beint í sjón-
varpi. Fleiri Bretar horfðu á útför 
Michaels en horfðu á útför Díönu 
prinsessu. 

Af sjónvarpsþáttum er þáttur 
í Dallas-seríunni, sem Íslending-
ar þekkja vel, „Hver drap J.R.“, 
sá annar vinsælasti í heimssög-
unni. Af nýrri þáttaröðum hafa 
fáar komist með tærnar þar 
sem þættirnir Friends höfðu 
hælana.

Kvikmynd í fullri lengd sem 
hlotið hefur mest áhorf um heim 
allan er Á hverfanda hveli 
(Gone With the Wind).

Af íslensku sjón-
varpsefni hefur enginn 
þáttur náð að skáka Á 
tali með Hemma Gunn 
en sjónvarpsþáttur-
inn náði að slá áhorfs-
met ár eftir ár, en hann 
var sýndur á um tíu ára 
skeiði.  - jma

Mesta áhorf fyrr og síðar

Áhorfsmet var sett þegar 
þátturinn „Hver drap J.R.“ úr 
Dallas-seríunni var sýndur.

Þáttur Hermanns 
Gunnarssonar 

Á tali með 
Hemma Gunn 
náði miklum 

vinsældum. 
Sló hann 

hvert 
metið 
á fætur 
öðru í 
áhorfi.

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

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207 - Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is

4ra rétta tilboð
á veitingastað Perlunnar

6.890 kr.

· Reykt önd með fíkjum, valhnetum og rauðvínsgljáa ·
· Humarsúpa rjómalöguð með grilluðum humarhölum ·

· Lambahryggur með lambaskanka og rósmarínsósu ·
*  E ÐA  *

· Fiskur dagsins útfærður af matreiðslumönnum Perlunnar ·

· Skyr „Tonka crème brûlée“ með karamelluís ·

Hægt er að panta 4ra rétta seðilinn með sérvöldu víni með hverjum rétti:  10.990 kr.

22. október Villibráðarhlaðborðið
19. nóvember Jólahlaðborðið

F R A M U N DA N  Í  P E R L U N N I
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● VINSÆLASTA SJÓNVARPSSTJARNAN  
Leikkonan og skemmtikrafturinn Lucille Ball er ástsæl-
asta sjónvarpsstjarna Bandaríkjanna sem ekki er leng-
ur á lífi. Þetta er niðurstaða skoðanakönnun-
ar sem Marketing Evolutions lét framkvæma í 
Bandaríkjunum.

Ball er sjálfsagt þekktust fyrir hlutverk sitt í 
sjónvarpsþáttunum I Love Lucy sem sýndir 
voru á sjónvarpsstöðinni CBS í fjölmörg ár. 
Fyrsta þáttaröðin leit dagsins ljós árið 1953.

Ball lék þó einnig í yfir 70 kvikmyndum á 
löngum og viðburðaríkum ferli, meðal ann-
ars á móti Henry Fonda í Yours, Mine and 
Ours frá árinu 1968 og á móti Bob Hope í 
Fancy Pants frá árinu 1950.   

● YNGSTUR MEÐ EMMY-
TILNEFNINGU  Leikarinn 
Frankie Muniz var aðeins fimmt-
án ára þegar hann var tilnefnd-
ur fyrir leik sinn í grínþáttunum 
Malcolm in the Middle árið 2001. 
Þar með varð hann yngsti leik-
arinn sem hefur verið tilnefndur 
til þessara verðlauna. Muniz var 
einnig tilnefndur til fjölda ann-
arra verðlauna fyrir túlkun sína á 
aðalpersónu þáttanna, Malcolm, 
og þar á meðal til tveggja Gold-
en Globe-verðlauna.

● LANGLÍFASTI VÍSINDASKÁLDSÖGUÞÁTTURINN  Tíu 
þáttaraðir hafa verið gerðar af Stargate SG-1 frá árinu 1997. Fyrsti þátt-
urinn var sýndur í sjónvarpi 27. júlí það ár. 203. þátturinn sem var sýnd-
ur 2006 markaði tímamót því þá var met slegið, en það áttu X-Files þætt-

irnir sem voru alls 202 
talsins, framleiddir frá 
10. september 1993 til 9. 
maí 2002. Á meðfylgjandi 
mynd má sjá skot úr SG-1, 
en þættirnir fylgdu í kjöl-
farið á myndinni Stargate 
með leikurunum Kurt 
Russell og James Spader 
frá árinu 1994, sem naut 
mikilla vinsælda.  

Saga nútímasjónvarpsins spannar langan tíma 
og þurfti mikill fjöldi gáfumanna að leggja upp-
finningar sínar á vogarskálar vísindanna áður 
en áhorfendur gátu séð fyrstu sjónvarpsútsend-
inguna. Í upphafi þriðja áratugarins urðu mikil 
straumhvörf í sögu sjónvarpstækisins. Í Banda-
ríkjunum hófust fyrstu reglulegu sjónvarps-
útendingarnar 2. júlí 1928. Ólympíuleikarnir 
í Þýskalandi flýttu svo enn frekar fyrir þróun 
þessarar nýju tækni.   - kdk

Ótti við litsjónvörp 
reyndist óþarfur

● RÍKISSJÓNVARPIÐ  á Íslandi hóf útsending-
ar í september 1966. Fram að þeim tíma höfðu Íslend-
ingar aðeins horft á svokallað Kanasjónvarp sem ætlað 
var varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli. Talsverðar áhyggjur 
höfðu menn haft af áhrifum amerísks sjónvarps á íslensk-
an æskulýð og vildu stöðva útsendingarnar. Til þess kom 
þó ekki því sama ár og útsendingar Ríkissjónvarpsins hóf-
ust tilkynnti yfirmaður varnarliðsins að útsendingar Kana-
sjónvarpsins yrðu takmarkaðar við svæði hersins á Kefla-
víkurflugvelli vegna reglna um kaup bandaríska hersins á 
sjónvarpsefni. Íslendingar misstu því Kanasjónvarpið en 
fengu sitt eigið í staðinn. Sá galli var þó á gjöf Njarðar að 
í fyrstu var aðeins sjónvarpað tvisvar í viku. Dögunum var 
þó fljótlega fjölgað í sex og hélst það fyrirkomulag allt til 
ársins 1987. 

● FRAM TIL 
ÁRSINS 1975  
voru sjónvarps-
útsendingar í lit 
óheimilar. Efni var 
sent út svart/hvítt 
jafnvel þótt það 
væri í lit. Menn 
greindi þó á um 
réttmæti þessar-
ar ákvörðunar og 
voru margir ugg-
andi um að þjóð-
in myndi hrífast 
svo mjög af litríku 

sjónvarpsefni að gjaldeyrisforða þjóðarinnar yrði öllum 
sólundað í litsjónvörp. Betur fór en á horfðist.

● FRAM TIL ÁRSINS 1983  lögðust útsendingar 
niður í júlímánuði vegna sumarleyfa. Þóttu þessir siðir Ís-
lendinga sérviskulegir. Í ávarpi sem Björn Bjarnason þá-
verandi menntamálaráðherra hélt árið 1996 í tilefni þrjá-
tíu ára afmælis sjónvarpsins, minntist hann þess að 
sumum hefðu þótt íslenskir sjónvarpssiðir til eftirbreytni. 
Til að mynda hafi Helmut Schmidt, þáverandi kanslari 
Vestur-Þýskalands, þótt sjónvarpslausi vikudagurinn til 
mikils sóma. Með honum væri þegnum gefið tækifæri til 
að njóta einkalífs síns betur en undir sífelldu áreiti fjöl-
miðilsins.

● ÞAÐ VAR SVO ÁRIÐ 1986  að Íslendingar voru 
hrifsaðir inn í nýja tíma. Það ár var leiðtogafundurinn í 
Höfða haldinn hér  á landi og frá honum þurfti að sýna 
hvað sem allri sérvisku um sjónvarpsútsendingar leið. 
Það ár hóf Stöð 2 sölu áskriftar að sjónvarpsútsending-
um og samkeppni skapaðist á markaðnum. Árið 1987 tók 
Ríkissjónvarpið svo ákvörðun um að sjónvarpa alla daga 
vikunnar. 

● ÞEGAR LEIÐ AÐ  
árþúsundamótum árið 
2000 urðu miklar breyt-
ingar á íslensku sjón-
varpsáhorfi. Skjár einn 
hóf starfsemi 20. októb-
er 1999 og sendi lands-
mönnum efni án endur-
gjalds en seldi þess í stað 
þeim mun meira af aug-
lýsingum. Ýmsar sjón-
varspstöðvar, sem ein-
göngu eru reknar með 
auglýsingatekjum, hafa 
síðan litið dagsins ljós 
við misjafnar undirtektir. 

● SJÓNVARPSMARKAÐURINN  á Íslandi hefur 
tekið stökkbreytingum undanfarna tvo áratugi. Að með-
altali verja Íslendingar um þremur klukkutímum á sólar-
hring í sjónvarps-
gláp en hvað svo 
verður veit nú 
enginn. Hefð-
bundið sjónvarps-
áhorf hefur breyst 
mikið með tilkomu 
dreifingar á sjón-
varpsefni á netinu. 
Fólk bíður sjaldn-
ar eftir uppáhalds-
þættinum sínum í 
sjónvarpinu heldur 
sækir hann á netið. 
Efasemdir eru þó 
uppi um lögmæti 
slíkra iðju. 
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Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík verður sett í sjötta sinn í dag. Aldrei 
hafa fl eiri myndir verið sýndar en nú eða um 120 talsins frá á fjórða 
tug landa. Margar myndanna hafa hlotið verðlaun og viðurkenningar á 
kvikmyndahátíðum víða um heim undanfarna mánuði, sumar þeirra eru 
eftir leikstjóra sem eru að þreyta frumraun sína í leikstjórn, aðrar eftir 
leikstjóra sem hafa getið sér gott orð eða hlotið alþjóðlega viðurkenningu. 
Þekktastur þeirra er vafalaust Milos Forman sem er heiðursgestur hátíðarinnar, 
höfundur meistaraverka á borð við Gaukshreiðrið og Amadeus. Milos verður 
viðstaddur viðhafnarsýningu á þeirri fyrrnefndu og svarar spurningum gesta. 
Sannarlega viðburður sem enginn áhugamaður um kvikmyndir getur látið fram 
hjá sér fara.

Myndum hátíðarinnar er skipt upp í nokkra fl okka. Vitranafl okkurinn inniheldur 
myndir nýrra leikstjóra, Kastljósið vekur athygli á myndum sem fagfólk hefur valið 
meðal þeirra bestu á árinu, í fl okknum Fyrir opnu hafi  eru sýndar myndir sem hafa 

verið að gera það gott á erlendum hátíðum undanfarna mánuði og svo eru 
fl okkar heimildamynda, tónlistarmynda, barnamynda, miðnæturmynda, 
íslenskra mynda, mynda um umhverfi smál og mat, mynda frá Noregi og 

Kanada auk þess sem hátíðin beinir sérstakri athygli að þremur leikstjórum, 
Joao Pedro Rodrigues frá Portúgal, Bandaríkjamanninum Cory McAbee og 

auðvitað Tékkanum Milos Forman.

Á Alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík eru sýndar myndir sem íslenskum 
bíógestum gæfi st annars lítill ef nokkur kostur á að sjá. Áhorfendur geta treyst því 
að myndir hátíðarinnar eru meðal þess besta sem gerist í kvikmyndaheiminum 
hverju sinni. Nú er mál að grípa tækifærið á meðan það gefst. Hátíðin stendur 
einungis í ellefu daga. Komdu og sjáðu eitthvað nýtt og spennandi! 

Hrönn Marinósdóttir, 
Stjórnandi Alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík

Gríptu tækifærið!

Dagskrárblað

Milos Forman, heiðursgestur RIFF



Miðasala & sýningarstaðir

Ég gæti hugsað mér að sjá mynd sem 
heitir Slóvenska stúlkan, aðra sem 
heitir Dagdrykkja, og sömuleiðis 
mexíkósku myndina Garðarstræti. 
Eitthvað er ég spenntur fyrir tyrkneskri 
mynd sem heitir Ætti ég virkilega? 
en ég ætla ekki að sjá Andkrist eftir 
að fram kom að hún gengur fram af 
gömlum ráðherrum og leiðir lóðbeint 
til brennivínsdrykkju. Ég væri til í að 
sjá Vitringana eftir Kaurismaki og 
sömuleiðis eitthvað eftir Joao Pedro 
Rodrigues. Svo langar mig að  sjá 
Slökkviliðsveisluna eftir Milos Forman, 
og sennilega margt fl eira. Það endar þó 
líklega með því að maður sér ekkert af 
þessum myndum heldur einhverjar allt 
aðrar og þá bara vegna þess að titillinn 
er lokkandi, og það er allt í lagi, því 
þannig eru kvikmyndahátíðir.

Ég myndi gjarnan vilja sjá myndina, 
Hádegisverður um miðjan ágúst, 
en að henni lokinni mun Nanna 
Rögnvaldsdóttir listakokkur halda 
stutt erindi um matarhefðir á 
Íslandi. Ég er viss um að þessi 
viðburður kryddi tilveruna ásamt 
videokvöldum hjá leikstjórunum 
Friðriki Þór, Ragnari Bragasyni og 
Hilmari Oddssyni. Svo er örugglega 
stemning að fara á bílabíó á plani 
Norræna hússins.

Dagskrá kvikmyndahátíðarinnar 
þykir mér í heild sinni mjög 
áhugaverð. Athygli mín beindist 
allra fyrst að tveimur myndum í 
Kastljóssfl okknum (af a.m.k. sextán 
öðrum : Hundstönn eftir hinn gríska 
Kynodontas, en sú mynd hlaut 
Un Certain Regard verðlaunin í 
Cannes, og Andkristi hans Triers. 
Ég hef reyndar séð þá síðarnefndu 
og horfði til enda og fi nnst ég hafa 
staðist ákveðna mannraun fyrir 
vikið. Þá er spurning hvort ég hafi  
safnað nægu siggi á sálina fyrir 
aðra mynd sem ég bíð spennt eftir, 
uppvakningamyndinni Dauður Snjór 
efi r hinn norska Tommy Wirkola. 
Norsku zombí-nazistunum verður 
m.a. varpað á veggi Sundhallarinnar 
í Reykjavík og verður það efl aust 
blautur og eftirminnilegur 
viðburður. Þá eru mjög álitlegir 
menn í Brennideplinum svokallaða, 
þeir Cory McAbee með sína 
vísindaskáldsögulegu geimvestra og 
Joao Pedro Rodrigues, en hann mun 
einnig stýra einum af masterklössum 
hátíðarinnar sem ég ætla ekki að 
missa af. Í fl okki heimildamynda 
ætla ég svo alls ekki að missa af 
þeirri um Lu Wan fi mleikaskólann í 
Shanghæ, og ekki má heldur gleyma 
íslensku stuttmyndarununum 
tveimur - bland í poka, þar sem eru 
margir álitlegir molar.

Það er frábært að Riff skuli halda 
sínu striki, aldrei meiri þörf á 
innblæstri en einmitt á þessum 
tímum! Ég þekki ekki vel höfundana 
í þeim fl okki sem ég er spenntastur 
fyrir, sumsé heimildarmyndum, 
en ef notað er líkingamál úr 
fl uguveiðinni í tilefni af því að Milos 
Formann mætir á svæðið, þá er það 
stórlax. Merkilegt hvað hann hefur 
gert marga fl otta hluti sem eru 
ennþá ferskir og spennandi. Það 
eina sem mætti gagnrýna í dagskrá 
hátíðarinnar er hversu margar 
myndir fl jóta hjá á þessum stutta 
tíma, dagskráin er yfi rfull, en það er 
forréttindavandamál í sjálfu sér!

Heimildamyndirnar virðast hver 
annarri forvitnilegri, margar 
með fókus á jaðarástir og fl ókið 
fjölskyldulíf (t.d. Ást í heimsendingu, 
Á vegum tvíkynhneigðra, Efnispiltar 
og Orð í sandinn og ekki síst 
ástarsagan um Edie og Thea eftir 
Grétu Ólafsdóttur og Susan Muska 
. Sem áhugamaður um norrænar 
kvikmyndir verð ég með norsku, 
sænsku og dösnku myndirnar 
ofarlega á blaði. Frumraun Noh 
Young-seok frá Kóreu, Dagdrykkja, 
virðist spennandi, Bjarnargreiði frá 
Rússlandi, Blygðunarlaust eftir Jan 
Hrebejk frá Tékklandi og Fiskabúrið 
eftir Andrea Arnold sem gerði hina 
fl ottu Red Road, svo örfá dæmi séu 
tekin

Saga 
Sigurðardóttir
Danshöfundur

Þorsteinn 
J. Vilhjálmsson
Fjölmiðlamaður

Árni 
Þórarinsson
Rithöfundur

Hvað ætla þau að sjá?

Eiríkur 
Guðmundsson
Dagskrárgerðarmaður

Marta 
María Jónasdóttir 
Blaðakona

Miðaverð

Afsláttarkort
(8 miðar 

Hátíðarpassi
gildir á allar myndir RIFF, ekki 
sérviðburði. Afsláttur á Réttir.

fyrir nema og eldri 
borgara

6.500 kr. 8.000 kr. 6.800 kr.

Stakir miðar

1.000 kr.

Góða skemmtun!

Miðasala
Nokkrir möguleikar eru á að kaupa miða á RIFF í ár líkt og undanfarin ár. 
Hægt er að kaupa staka miða á sýningar, afsláttarkort eða klippikort sem 
gildir á 8 sýningar og hátíðarpassa sem veitir aðgang að öllum sýningum 
hátíðarinnar.

Barnapössun
RIFF býður upp á barnapössun í
ár í samvinnu frjálsíþróttadeildar 
ÍR og Norræna húsið. Klukkutími 
í barnapössun kostar 500 kr. 
og er hún staðsett í Norræna 
húsinu, Sturlugötu 5 á eftirfarandi 
tímasetningum:

Laugardagur 
19. september 13:45-19:00
Sunnudagur 
20. september 13:45-19:00
Fimmtudagur
24. september 16:00-19:00
Föstudagur
25. september 16:00-19:00
Laugardagur
26. september 13:45-19:00
Sunnudagur
27. september 13:45-19:00

Foreldrasýningar
Í ár verður boðið upp á þá nýjung
að á ákveðnar sýningar verður 
leyfi legt að hafa með sér ungabörn 
og enginn gestur á að kippa sér upp 
við snökktandi barn eða barnavagn 
í salnum.  Þetta á við um ákveðnan 
sýningar sem eru merktar í dagskrá 
hátíðarinnar.

Eymundsson, Austurstræti 18
Opið frá 12-19, sími 540-2134

Í upplýsingamiðstöð RIFF í Eymundsson er hægt að kaupa miða á allar 
myndir hátíðarinnar. Þar eru líka til sölu passar og klippikort. Samræmt 
miðasölukerfi  hátíðarinnar er í boði Strikamerkis ehf.

Passar veita:
• aðgang á allar myndir hátíðarinnar og fyrirlestra.
• ekki forgang en með þeim er hægt að ná sér í miða á myndir fyrirfram, 
 samdægurs. Það er hægt að gera í upplýsingamiðstöðinni og á öllum 
 sýningarstöðum hátíðarinnar.
• afslátt að pössum á tónlistarhátíðina Réttir, afslátt á hátíðarbarnum, 
 Pósthúsinu við Austurvöll.

Sýningarstaðir
1.  Háskólabíó
 Hagatorgi, sími 591-5145

2.  Norræna húsið
 Sturlugötu 5, sími 551-7026
 Bíóbar verður opinn í kjallara
 meðan á sýningu stendur

3.  Hafnarhúsið
 Tryggvagata 17, sími 590-1200

4.  Hellubíó
 Hellusundi 6a

5.  Iðnó
 Vonarstræti 3, sími 562-9700



21. september
20:00

Mánudagsmyndir – 
vídeókvöld hjá leikstjórum

Horfa kvikmyndaleikstjórar öðruvísi 
á kvikmyndir en annað fólk? Hvað 
fi nnst þeim einkenna góða mynd? 
Þessum spurningum og fl eirum 
svara nokkrir kvikmyndaleikstjórar 
mánudagskvöldið 21. september 
þegar þeir sýna gestum RIFF 
uppáhaldsmyndina sína heima í stofu 
hjá sér. Gestum gefst kostur á að 
ræða við leikstjórana eftir sýningu 
myndarinnar.  

22. september
 Háskóli Íslands

21:00 

Bílabíó – Með allt á hreinu 

Í bílabíói RIFF að þessu sinni verður 
sýnd hin goðsagnakennda mynd 
Stuðmanna, Með Allt á Hreinu eftir 
Ágúst Guðmundsson. Sýningin fer 
fram á malarplaninu milli Norræna 
hússins og Háskóla Íslands. Hljóðinu 
verður varpað á FM 91,9. 
Sýningin er í samstarfi  við N1.

20. september
 Norræna húsið

18:00

Eldað í anda myndar 

Í  lok sýningar á myndinni 
Hádegisverður um miðjan ágúst mun 
Nanna Rögnvaldsdóttir matgæðingur 
og matarbókarithöfundur halda 
stutt erindi um hvernig farið hefur 
verið með matarhefðir á Íslandi 
nútímans og varpa fram spurningum 
um gildi hefðarinnar á nýju Íslandi.  
Veitingahúsið Dill í Norræna húsinu 
mun í beinu framhaldi bjóða 
bíógestum upp á sérstakan matseðil, 
í anda hússins, sem styðst við 
megin skilaboð myndarinnar. Verð á 
myndina og málsverðinn saman er 
aðeins 4000 krónur.

20. september 18:00 
& 21. september 20:00
 Iðnó

Olivier Mellano: 
Kvikmyndatónleikar

Olivier Mellano fl ytur nýja, 
frumsamda tónlist við klassískan 
vegatrylli Stevens Spielberg, Duel 
(1971), en það er fyrsta myndin 
sem hann gerði eftir að hafa klárað 
kvikmyndaskólann. Hún segir frá 
ferðalangi sem er hundeltur af 
geggjuðum bílstjóra á risastórum 
trukki. Mellano hefur getið sér gott 
orð fyrir að semja nýja tónlist við 
meistaraverk kvikmyndasögunnar. 
Hann hefur unnið með helstu 
vonarstjörnum franskrar 
popptónlistar svo sem Dominique A., 
Miossec, Laetitia Sheriff og Francois 
Breut.

Ekki missa af:



Dagskrá

17. september til 21. september

22. september til 27. september

Fimmtudagur Sep 17 Föstudagur Sep 18 Laugardagur Sep 19 Sunnudagur Sep 20 Mánudagur Sep 21
13:00 Hellubío Sweethearts of the Prison Rodeo For the Love of Movies: American F...  Daytime Drinking  Bi the Way  Shameless  

14:00 Norræna húsið The Mother  Prodigal Sons  Children’s Shorts  

Hafnarhúsið Lost Dog/ Rich Brother From Turf Cottage To the Cover of Time  For the Love of Movies:  American F...  For the Love of Cinema:  American F...  Defamation  

Háskólabíó 1     Max Embarrassing  13:00 Fishtank  

Háskólabíó 2 I Killed My Mother  The Girl  

Háskólabíó 3 13:00 Amadeus  Swimsuit Issue  

Háskólabíó 4 Mommy Is at the Hairdressers  Max Embarrassing  

16:00 Iðnó  Rana Gala This Dust of Words  

Norræna húsið Parque Via Fierce Light  Zombie Girl   Dancing Forest  Parque Via 

Hafnarhúsið Defamation Bi the Way  Children’s Shorts  Victims of Our Riches  

Háskólabíó 1 17:20  American Astronaut 17:00  Amadeus   Ice Kiss  Another Planet 17:00  Bandaged  

Háskólabíó 2 16:40  Eyes Wide Open 16:40  Lost Dog / Storm   Decoding Iceland  Coma 16:40  Eyes Wide Open  

Háskólabíó 3 Dirty Mind Born Without   Two Lines Francesca  Kelin  

Háskólabíó 4 Storm  Max Embarrassing  17:15  Am I Black Enough For Y...  

18:00 Iðnó Olivier Mellano Music Event

Norræna húsið Food Inc Rich Brother  Ramirez  Mid August Lunch  Mid August Lunch  

Hafnarhúsið Edie & Thea Oblivion  Sweethearts of the Prison Rodeo  Burma VJ  Ticket To Paradise / Love On Del...  

Hellubío Coma This Dust of Words  Bi the Way  Edie & thea  Woman In Red Socks / Umoja  

Háskólabíó 1 19:20  Fish Tank 19:40  Together  Swimsuit Issue  Better Things  19:00   Amadeus 

Háskólabíó 2 18:40  The Girl 18:40  Antoine   Persona Non Grata The Rebel : Louise Michel  18:40   Prodigal Sons 

Háskólabíó 3 Swimsuit Issue Mommy Is at the Hairdressers  Applause  Two Lines  Mommy Is at the Hairdresser  

Háskólabíó 4 North The Happiest Girl In the World  Lourdes  Two Drifters  Swimsuit Issue  

20:00 Iðnó  From the Turf Cottage To... Olivier Mellano Music Event

Norræna húsið Zombie Girl Crude  Terra Madre  Mid August Lunch  Dancing Forest  

Hafnarhúsið River People Children of the Pyre  Defamation  Victims of Our Riches  River People  

Háskólabíó I Killed My Mother Opnunarmynd

Háskólabíó 1 21:20  Three Wise Men 21:30  Patrik 1,5  Dead Snow One Flew Over the Cuckoos Nest  21:40   Lourdes 

Háskólabíó 2 20:40  Shameless 20:40   Íslenskar stuttmyndir 1  IÍslenskar stuttmyndir 2  The Woman In Red Socks 20:40   Stingray Sam 

Háskólabíó 3 Icekiss Two Drifters  Phantom  Unmade Beds  To Die Like A Man  

Háskólabíó 4 Another Planet Applause  Unmade Beds  Applause  Three  Wise Men  

22:00 Iðnó Dear Zachary  Roskilde  

Norræna húsið Meat the Truth Terra Madre  Crude  Food Inc.  Persona Non Grata  

Hellubíó 22:20  Ticket To Paradise/Love On D... 22:20  Bandaged  22:20  Prodigal Sons  22:20  Red Race  22:20  Bi the Way  

Háskólabíó 1 23:20  Slovenia Girl  North  22:20  The Happiest Girl In the World  23:20  Ice Kiss  

Háskólabíó 2 22:40  I Killed My Mother 22:40  Rip: A Remix Manifesto  Am I Black Enough For You?  Phantom  22:40  Íslenskar stuttmyndir 1  

Háskólabíó 3 Dead Snow Kelin  Slovenia Girl  American Astronaut  22:20  Together  

Háskólabíó 4 Two Lines Midnight Movies 2  Lourdes  Dead Snow  Better Things  

00:00 Háskólabíó 1 Midnight Movies 1  

Q & A með 
leikstjórum

Q & A með 
leikstjórum

Þriðjudagur Sep 22 Miðvikudagur Sep 23 Fimmtudagur Sep 24 Föstudagur Sep 25 Laugardagur Sep 26 Sunnudagur Sep 27
13:00 Hellubío The Maid Sweethearts of the Prison R...  Coma  Sweethearts of the Prison R...  The Mother  Roskilde  

14:00 Norræna húsið Barnastuttmyndir Barnastuttmyndir Barnastuttmyndir Barnastuttmyndir Food Inc.  

Hafnarhúsið Íslenskar stuttmyndir 1 Íslenskar stuttmyndir 2  Minus 25 The Rebel : Louise Michel  

Háskólabíó 1     Max Embarrassing  Should I Really Do It?  

Háskólabíó 2 Eyes Wide Open  The Girl

Háskólabíó 3 North  Storm  

Háskólabíó 4 Eamon  Patrik 1,5  

16:00 Iðnó The Rebel : Louise Michel Melt/ Mysteries of Snæ..   The Woman In Red S... / Umoja  The Red Race   

Norræna húsið Meat The Truth Zombie Girl  Terra Madre  Minus 25 / Kids Zombie Girl  Decoding Iceland

Hafnarhúsið Rich Brother Prodigal Sons  Oblivion  Zombie Girl  

Háskólabíó 1 17:00 Eamon 17:20  Together  17:20  Slovenian Girl  17:00  Help Gone Mad   Francesca Three Wise Men  

Háskólabíó 2 16:40  I Killed My Mother 16:40  Dogtooth  16:40  River People  16:40  Daytime Drinking   Umoja Shameless  

Háskólabíó 3 Help Gone Mad Lourdes  Melody for a Street Organ  Mommy Is at the Hairdresser  Fish Tank Stingray Sam  

Háskólabíó 4 Unmade Beds  Dirty Mind  

18:00 Iðnó Dear Zachery  Roskilde Melt/ Mysteries of Snæ...  /p.  Antoine 

Norræna húsið Dancing Forest Crude  Burma VJ  Red Race   This Dust of Words  Tilkynnt síðar

Hafnarhúsið Oblivion The Maid  Talent Lab Tilkynnt síðar

Hellubío Antoine Edie & thea  Prodigal Sons  Talent Lab Tónlistarstuttmyndir Tilkynnt síðar

Háskólabíó 1 19: 00  Phantom 19:20 Eamon  19:20   Two Drifters 19:00  North  Should I Really Do It?  Tilkynnt síðar

Háskólabíó 2 18:40   Firemen’s Ball 18:40   Ramirez 18:40   Edie & Thea 18:40   Tónlistarstuttmyndir Am I Black Enough For You?   Rip: A Remix Manifesto

Háskólabíó 3 Unmade Beds Help Gone Mad  18:40  La Pivellina  La Pivellina  Men On Bridge  Tilkynnt síðar

Háskólabíó 4 Should I Really Do It? Kelin  Born Without  Francesca  The Blessing  Tilkynnt síðar

20:00 Iðnó Rip: Remix Manifesto  This Dust of Words Parque Via  Victims of Our Riches

Norræna húsið Mid August Lunch Persona Non Grata  Ramirez  Mid August Lunch  Terra Madre  Tilkynnt síðar

Hafnarhúsið Children Of The Pyre For the Love of Cinema: Ameri...  Ticket To Paradise / Love On Delivery Tilkynnt síðar

Háskólabíó  One Flew Over the Cuckoos... 

Háskólabíó 1 21:00   American Astronaut 21:20   To Die Like A Man 21:20   Dogtooth 21:00  Antichrist  Shameless  Sigurmynd

Háskólabíó 2 20:40   Melt/ Myst. Of S... /p. 20:40  Firemen’s Ball  20:40   House of Satisfaction 20:40  I Killed My Mother  Neil Young Trunk Show  Neil Young Trunk Show Lokamynd 

Háskólabíó 3 The Blessing  Melody For A Street Organ  20:40  Eamon  Better Things  Stingray Sam  Tilkynnt síðar

Háskólabíó 4 Born Without  Better Things  The Happiest Girl In the World  Melody For A Street Organ  Pivellina  Tilkynnt síðar

22:00 Iðnó Tónlistarstuttmyndir Decoding Iceland  Coma  Daytime Drinking  

Norræna húsið Fierce Light  Burma VJ  Mid August Lunch  Meat the Truth  The Maid  Tilkynnt síðar

Hellubíó 22:20  Sweethearts Of The Pr...  22:20  The Mother  22:20  Eyes Wide Open  22:20  House of Satisfaction  22:20  Dear Zachery  22:20  Tilkynnt síðar

Háskólabíó 1 22:40  Dirty Mind  22:40  Dead Snow  American Astronaut  Tilkynnt síðar

Háskólabíó 2 22:40  Eyes Wide Open  22:40  House of Satisfaction  22:40  Icelandic Shorts 2  22:40  Bandaged  Lost Dog/ Storm  Tilkynnt síðar

Háskólabíó 3 Another Planet  22:40  Patrik 1,5  22:40  The Rocky Horror Picture Show Fishtank  Dogtooth  Tilkynnt síðar

Háskólabíó 4 Men On the Bridge   The Blessing  Stingray Sam  22:40  Miðnæturmyndir 1  To Die Like A Man  Tilkynnt síðar

00:00 Háskólabíó 1 & 4 Miðnæturmyndirs 2  



Sumarafgreiðslutími:

Virka daga kl. 6:30–22:30

Helgar kl. 8:00–22:00

Skelltu þér í sund í Laugardalslauginni og prófaðu 

nýju rennibrautina sem er ein sú glæsilegasta á landinu. 

Við lofum fjöri og fiðringi!

SALÍBUNA!
Í LAUGARDALSLAUG



Aðalverðlaun hátíðarinnar, Uppgötvun ársins, verða veitt við hátíðlega athöfn í lok hátíðarinnar. 
Fjórtán myndir keppa um hinn eftirsótta verðlaunagrip, Gyllta lundann. Myndirnar eiga það allar 
sameiginlegt að vera fyrsta eða annað verk leikstjóra. Allar eru myndirnar glænýjar og áhugavert 
verður að fylgjast með framgangi þeirra í kvikmyndaheiminum næstu mánuði.

Gyllti lundinn

Eamon
Eamon
Eamon litli vill enn sofa upp í hjá 
mömmu sinni, Grace. Fósturfaðir 
hans, Daniel, er ekki hrifinn. Hann 
er pirraður yfir áhugaleysi Grace 
og finnst hann afskiptur. Eamon 
baðar sig í umhyggju móður sinnar 
en þessi sæla fær skjótan endi 
þegar fjölskyldan þarf að verja 
skólafríi drengsins á stormasamri 
strönd Írlands. Þar baðar Grace 
sig í sólinni með brúnan, stæltan 
brimbrettastrák fyrir augunum. 
Smátt og smátt fara hennar eigin 
strákar að flækjast fyrir. Sögu 
þessarra þriggja ólíku einstaklinga 
vindur hægt fram. Leikstjórinn 
færir athyglina átakalaust frá einni 
persónu til annarrar en myndinni 
lýkur á því að Eamon tekur til sinna 
ráða með óvæntum afleiðingum.

Suma foreldra dreymir um að ala 
börnin sín upp í sápukúlu, fjarri 
ógnum heimsins. En foreldrarnir í 
Dogtooth ganga alla leið og tryggja 
að börnin þeirra þrjú fari ekki út 
fyrir háa girðingu sem umkringir 
hús þeirra. Þau hafa sannfært 
börnin um að veröldin fyrir 
utan sé grimm og andstyggileg. 
Foreldrarnir hafa skipulagt 
menntun þeirra og leik þannig 
að þau komist aldrei í snertingu 
við annað fólk. Eina manneskjan 
utan fjölskyldunnar sem kemur 
heim til þeirra er Christina sem 
pabbinn fær til þess að fullnægja 
kynferðislegum þörfum sonarins. 
En dæturnar eru líka forvitnar um 
Christinu.

Hundstönn
Dogtooth

Francesca er ungur leikskóla-
kennari í Búkarest sem dreymir 
um að flytja til Ítalíu. Til þess 
að uppfylla drauminn um betra 
líf í nýju landi er hún tilbúin til 
að horfast í augu við efasemdir 
og áhyggjur sem vakna. Mita, 
kærastinn hennar, ætlar að hitta 
hana á Ítalíu um leið og hann 
hefur lokið skyldum sínum heima 
fyrir. En þegar ógæfa dynur yfir 
koma ýmsir sársaukafullir hlutir 
upp á yfirborðið og forgangsröðin 
breytist. Það er Monica Birladeanu 
sem leikur Fransescu, en gestir 
RIFF gætu kannast við hana sem 
hjúkrunarkonuna í Dauða Hr. 
Lazaraescu, fyrstu sigurmyndar 
keppnisflokks hátíðar-innar, 
Uppgötvunar ársins, árið 2005.

Francesca
Francesca

Hér er sögu innflytjandans 
snúið við ef svo má segja. 
Aðalsöguhetjan Petra er Þjóðverji 
sem flyst til Istanbul og tekst þar 
á við sitt eigið líf og hvunndaginn 
í borginni, í senn flókinn og 
mótsagnakenndan. Smám 
saman vitrast okkur líf hennar 
og við drögum þræðina saman: 
Istanbul, Þýskaland, fjölskyldan, 
vinirnir, dópið og dauðinn. 
Myndin er merkileg blanda 
heimildamyndar og leikinnar sem 
teflir fram raunverulegu fólki í 
stað leikara. Ismail Necmi ferðast 
með kvikmyndavélina á mörkum 
veruleika og skáldskapar og fléttar 
saman margslungnar myndir 
úr draumum, raunveruleika og 
síbreytileika lífsins á súrrealískan 
hátt. 

Ætti ég virkilega?
Should I Really Do It?

Lu Wan fimleikaskólinn í Sjanghæ. 
Héðan verður ekki aftur snúið. Hér 
æfa börn sem stökkva, rúlla sér 
og standa á höndum enda-laust á 
meðan þjálfarar öskra á þau. Þau 
koma úr fá-tækum fjölskyldum og 
foreldrar þeirra ætlast aðeins til 
eins af þeim, að þau verði frægir 
fimleikamenn. En þótt þau séu 
sterkari og þroskaðri en önnur börn 
á sama aldri er ekki víst að þau þoli 
álagið sem fylgir því að búa sig undir 
að keppa um gullið. Líkamlegur 
sársauki er mikill en einsemdin er 
jafnvel verri. Myndin leitar svara 
við því hvernig hlúð er að börnum 
hjá kínversku íþróttahreyfingunni? 
Hvernig lifa þau af erfiðar æfingar 
og harða samkeppni?

Rauða keppnin
The Red Race

Fikret (17  selur rósir í umferðar-
teppunni sem myndast á Bos-
forusbrúnni í Istanbúl. Það er 
ólöglegt. Umut (28  keyrir leigubíl 
yfir Bosforusbrúnna á hverjum 
degi. Hann er nýkvæntur Cemile 
sem er hugfanginn af lífsstíl 
sápuóperanna. Umut vill að hún 
sé hamingjusöm og þau leita 
sér að nýju og betra húsnæði. 
Umferðarlögregluþjónninn Murat 
(24 , sem er frá litlu þorpi, hefur 
nýlega verið falið að stjórna 
umferð á Bosforusbrúnni. Fikret, 
Umut og Murat eiga heima í 
úthverfum Istanbúl en starfa í 
miðborginni. Þeir þekkjast ekki 
en draumar þeirra tengja þá 
saman þar sem þeir mætast 
daglega í umferðaröngþveitinu á 
Bosforusbrúnni – á landamærum 
Asíu og Evrópu.

Mennirnir á brúnni
Men on the Bridge

Saman
Together
Þetta er saga um ferðalag föður 
og sonar um lendur sorgarinnar 
eftir að þeir missa manneskjuna 
sem þeir báðir elskuðu, hvernig 
þeir takast á við hversdagsleikann 
sem er þó allur annar en hann 
var. Þeir átta sig á því að þeir hafa 
ekki eytt miklum tíma saman 
og eiga erfitt með samskipti. Á 
endanum er það föðurnum ofraun 
að takast á við fráfall eiginkonu 
sinnar og hann fer með son sinn til 
félagsmálayfirvalda. Drengurinn 
er settur á munaðarleysingjahæli. 
Faðirinn einangrast en drengurinn 
gefst ekki upp og reynir allt til þess 
að þeir geti sameinast aftur.

Xavier Dolan leikstýrir, framleiðir, 
skrifar handritið og leikur 
aðalhlutverkið í þessari mynd. 
Hann er aðeins tvítugur og þykir 
óvenjulega hæfileikaríkur. Myndin 
er byggð á hans eigin ævi og fjallar 
um samband samkynhneigðs 
unglings, Huberts, við móður sína, 
Chantale. Á sama tíma og gjáin 
á milli þeirra stækkar taka þau 
að átta sig á því að þótt þau séu 
sennilega ófær um að búa saman 
geti þau að öllum líkindum ekki 
verið án hvors annars.

Ég drap mömmu
I Killed My Mother

Galopin augu
Eyes Wide Open
Í heimi strangtrúaðra gyðinga 
í Jerúsalem stundar slátrarinn 
Aaron iðju sína, trú og fjölskyldulíf 
af óbilandi staðfestu. En dag einn 
drepur öngþveitið á dyr, hann 
kynnist hinum unga og myndarlega 
Ezri og ástríðan tekur völdin. 
Aaron vanrækir fjölskyldu sína og 
samfélag uns það tekur til sinna 
ráða og honum virðast öll sund 
lokuð. Aaron grípur þá til aðgerða 
sem ekki verða aftur teknar. 
Áhrifamikil lýsing á flóknum 
lögmálum heittrúaðs samfélags 
og óbilgjörnum hefðum þess.



Þetta er dæmisaga um Forn-Tyrki 
sem lutu guði háloftanna og trúðu 
að þeir væru börn bláa úlfsins. 
Þetta var á þriðju og fjórðu öld og 
Tyrkir töluðu forn-tyrknesku. Þeir 
skildu jafnvel tungumál dýra. Þeir 
voru í sambandi við anda fyrri alda 
og gátu ferðast til annarra heima 
með hjálp seiðmanna. Þetta var 
fyrir tíma Íslam. Tyrkir jörðuðu 
ekki dáið fólk heldur gáfu það 
íbúum himnanna, Griffinnunum. 
Karlmenn voru sterkir og 
ástríðufullir. Konur báru hins vegar 
í sér hið eina sanna lífsgildi því að 
þær viðhéldu mannkyninu. 

Kelin
Kelin

Beto er fyrrum þjónn og nú 
gæslumaður glæsivillu í 
Mexíkóborg sem hefur staðið auð 
um árabil. Einveran tryggir honum 
öruggt umhverfi þar sem ekkert 
kemur á óvart, ólíkt ógnandi 
veröldinni sem bíður utan veggja 
hússins. Þannig elur Beto með 
sér sjúklegan ótta við umheiminn 
sem á endanum verður til þess 
að samskipti hans takmarkast 
við tvær manneskjur, konuna sem 
á húsið sem hann er afskaplega 
þakklátur, og Lupe, sem er í senn 
trúnaðarvinur og ástkona. En þegar 
húsið er selt þarf Beto annað hvort 
að safna kjarki til þess að takast 
á við veröldina handan veggjanna 
eða finna einhverja leið til þess að 
halda í horfinu.

Garðastræti
Parque Vía

Patti starfar í sirkus og býr með 
eiginmanni sínum, Walter, í húsbíl 
í San Basilio í útjaðri Rómar. Dag 
einn finnur hún tveggja ára stúlku, 
Asíu, sem hefur verið yfirgefin af 
foreldrum sínum. Með hjálp Tairo, 
unglingsstráks sem býr með ömmu 
sinni í flutningagámi við hliðina á 
húsbílnum, reynir Patti að hafa 
uppi á móður Asíu. La Pivellina 
er mynd um heim útlaga í ítölsku 
samfélagi nú á dögum. Hún fjallar 
um hugrekki og misrétti, um missi 
og samveru.    

La Pivellina
La Pivellina

Hans býr í litlum bæ nálægt Vín í 
Austurríki. Hann er leigubílstjóri, 
kvæntur og á einn son. Hann á líka 
eitt leyndarmál. Og það mun leggja 
fjölskylduna í rúst. Hann getur 
aðeins leitað til einnar manneskju, 
konu úr fortíðinni. Dauðadá byrjar 
á því að veita áhorfendum innsýn 
í venjulegt, borgaralegt líf. Það er 
uppistand hjá fjölskyldunni við að 
undirbúa afmæli. Gestirnir koma of 
snemma. Veislan hefst. Allir koma, 
nema fimmtugt afmælisbarnið.

Dauðadá
Coma

Hér er skyggnst inn í líf Antoines 
sem er fimm ára strákur sem 
stýrir útvarpsþætti, sinnir leyni-
lögreglustörfum og keyrir bíl. Hann 
aðstoðaði við að búa til hljóðrás 
myndarinnar með því að taka upp 
hljóð í kringum sig í tvö ár. Antoine 
er af víetnömskum uppruna og 
fæddist hundrað dögum fyrir 
tímann. Hann stundar nám með 
jafnöldrum sínum í hinu almenna 
skólakerfi í Montreal. Hann er 
blindur.

Antoine
Antoine



Golfskór
30–40% afsl.

Golfboltar
10–20% afsláttur 

111 a á%-60% afsláttur0 0% tt0-600% l% fslá0 60% afslá0-60% afsláttur6

Opnunartími
í september

11 til 18

Barna- og unglingagolfsett 
Í poka tilboð kr. 17.550.

½ golfsett í poka frá kr. 22.900.
Heilt golfsett í poka frá kr. 38.600.

Járnasett 20–50%
Vönduð HIPPO, HOWSON
og LYNX járnasett.
frá kr. 19.900.

HIPPO XXL 460
Alvöru driver, jafngóður
og margir miklu dýrari.
Útsöluverð kr. 17.910.

Howson Attacker 460
Driver kr. 7.920

 20–60% afsl.

Verð frá kr. 6.660.

Rafmagnsgolfkerrur
Verð frá kr. 53.910.

www.markid.is      sími 553 5320        Ármúla 40Upplýsingar um raðgreiðslur veittar í versluninni.

Norco Rainbow TILBOÐ

Verð áður - 22.900 Kr. 16.030
Norco Nail

Norco Wolverine Bronco Windsor

Hjólin eru afhent 
tilbúin til notkunar, 
samsett og stillt á 
fullkomnu reiðhjólaverkstæði.

Aðeins vönduð hjól með 
ábyrgð, öll barnahjól með 
CE viðurkenningu.  

Frí upphersla fylgir innan 
tveggja mánaða.  

TILBOÐ

Verð áður - 75.600 Kr. 37.800

TILBOÐ

Verð áður - 119.000 Kr. 59.500
TILBOÐ

Verð áður - 42.900 Kr. 34.320

HAUSTTILBOÐ Á

HJÓLUM
allt að 50%

hjólum

af völdum 

afsláttur 
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Hinn 12. október árið 1966 segir 
Tíminn frá því í forsíðufrétt að 
fyrsta íslenska fréttaskotið hafi 
verið tekið deginum áður á Íslandi 
þegar tökumenn voru viðstaddir 
setningu Alþingis. „Má búast við, 
að hún verði sýnd í fréttamynda-
þættinum á miðvikudagskvöld en 
sjónvarpsdagskráin hefst með þeim 
hætti kl. 20.00.“

Dagskráin á fyrsta ári sjónvarps-
ins var yfirleitt um tveir klukku-
tímar í senn og tvisvar til þrisvar 
í viku en fljótlega var sent út sex 
daga vikunnar. Líkur voru taldar 
á að 50.000 til 60.000 manns hafi 
setið við tækið og horft á fyrstu ís-
lensku dagskrána en um helming-
ur landsmanna náði fyrstu útsend-
ingum Ríkissjónvarpsins.  -  jma

Fyrsta íslenska 
„fréttakvikmyndin“

Séu gömul íslensk dagblöð og tíma-
rit skoðuð má sjá að það var árið 
1934 sem fyrst var minnst á orðið 
sjónvarp hérlendis en það var 12. 
júní. Þá var auglýst að þá síðar um 
kvöldið myndi verkfræðingurinn 
Gunnlaugur Briem flytja erindi í 
útvarpinu um þá uppfinningu sem 
nýverið hefði litið dagsins ljós 
„og kallaðist sjónvarp“. Á þess-
um árum og þeim næstu snerist 
fréttaflutningur af sjónvarpi helst 
um það að nágrannar okkar í Eng-
landi og Skandinavíu reyndu að 
framleiða móttökutæki sem væri 

það ódýrt í framleiðslu að sjón-
varp gæti orðið almenningseign. 
Árið 1938 áttu átta þúsund heim-
ili í Englandi móttökutæki.  -  jma 

Sjónvarp kemur fyrst 
fyrir í blöðum 1934

Á kvölddagskrá Ríksiútvarpsins árið 
1934 var þáttur um uppfinninguna 
sjónvarp.

Æsispennandi setning Alþingis var fyrsta íslenska fréttamyndin.

Árið 1986, hinn 9. október, hóf 
Stöð 2 starfsemi sína sem áskrift-
arstöð með ruglaðri dagskrá. Jón 
Óttar Ragnarsson og Hans Kristj-
án Árnason hagfræðingur áttu 
frumkvæði að stofnun stöðvar-
innar en Jón Óttar og Valgerður 
Matthíasdóttir voru fyrstu árin 
andlit stöðvarinnar.

Fyrstu helgarnar sýndi Stöð tvö 
„myndrokk“ eins og Morgunblað-
ið kallaði það á þeim tíma, fram 
eftir nóttu um helgar, og þótti það 
mikil nýbreytni. Þær útsend-
ingar lögðust þó af þegar 
stöðin hóf að senda út 
barnaefni á morgn-
ana um helgar, fyrst 
íslenskra sjónvarps-
stöðva. Stöðin naut 
strax mikilla vin-
sælda og samkeppni 
um dagskrárgerðar-
fólk milli stöðvanna 
hófst, sem til þessa 
tíma hafði ekki 
þekkst á Íslandi.

 - jma

Barnaefni sent út á 
morgnana á Stöð 2

Stöð 2 sýndi tón-
listarmyndbönd að 
nóttu til um helgar 
árið 1986 sem 

mörgum þótti góð 
viðbót.

Jón Óttar 
Ragnars-
son, ásamt 
Hans 
Kristjáni 
Árna-
syni,  
stofnaði 
Stöð 2.
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Einn frægasti sjónvarpskokk-
ur Breta, Keith Floyd, lést á 
dögunum.

Floyd skaust upp á stjörnuhimin-
inn með sjónvarpsþáttunum Floyd 
on Fish á BBC um miðjan níunda 
áratuginn. Sérþekking á fiskmeti 
og hrífandi framkoma Floyds, sem 
sást sjaldan á skjánum öðruvísi en 
örlítið hífaður, vakti fyrst athygli á 
honum. Þá voru matreiðsluþættirn-
ir þeir fyrstu í bresku sjónvarpi sem 
voru teknir utan sjónvarpssalar.

Floyd on Fish sló samstundis í 
gegn og í kjölfarið fylgdu fleiri vin-
sælar þáttaraðir þar sem töfrandi 

persónuleiki Floyds naut sín út í 
ystu æsar: Floyd on Food, on France, 
Spain, Italy, Australia, Floyd’s Am-
erican Pie og Far Flung Floyd svo 
dæmi séu tekin, en í þeim ferðað-
ist kokkurinn lífsglaði um gjörvall-
an heiminn til að kynna sér matseld 

annarra þjóða. Vinsældir Floyds 
tóku hins vegar að dvína þegar ný 
kynslóð sjónvarpskokka, Nigella 
Lawson, Jamie Oliver og fleiri, leit 
dagsins ljós og hann féll af vin-
sældalistanum. Yfirmenn BBC los-
uðu sig því við þetta fyrrverandi 
óskabarn sitt.

Svo virtist þó sem gæfan ætlaði 
að snúast Floyd í hag. Stuttu fyrir 
andlát sitt átti hann í samningavið-
ræðum við bresku sjónvarpsrásina 
Channel Five um gerð nýrra þátta. 
Ekkert varð af þeim fyrirætlunum 
vegna andláts Floyds en það er þó 
huggun harmi gegn að þættir hans 
eru reglulega endursýndir á BBC Li-
festyle og njóta enn vinsælda.  - rve

Grallarinn góðkunni Keith Floyd í kvennafansi. NORDICPHOTOS/AFP

Floyd féll í skuggann af nýrri kynslóð 
kokka eins og Nigellu og Jamie Oliver.

Keith Floyd fallinn frá

● HUNDAR HORFA Á SJÓNVARP 
 Gagnstætt því sem oft er haldið er fram sjá 
hundar á sjónvarp, en þó ekki með sama hætti 
og mannfólkið. Þar sem hundar eru aðeins með 
tveir tegundir keilna á sjónhimnu augans en 
menn þrjár, er líklegt að þeir sjái færri liti í sjón-
varpinu eða að minnsta kosti öðruvísi en menn. 
Þá eru hundar frekar nærsýnir og eiga sjálf-
sagt í vandræðum með að greina smáatriði á 
skjánum nema standa nálægt honum. Þar sem 
hundar eru hins vegar ólíklegir til að verja mikl-
um tíma fyrir framan imbann ætti það ekki að 
koma að sök. Sjá www.visindavefur.is.

Árið 1948, hinn 1. júlí, birti 
tímaritið Lögberg ítarlega 
grein um hugsanlega fram-
tíð sjónvarpsins og birtist þar 
meðal annars þessi klausa 
sem blaðamaður þýddi laus-
lega upp úr eintaki af Time:

„Nú tala allir um sjónvarp. 
Þeir sem eru hrifnastir af 
því, eru sannfærðir um, að 
þess muni ekki langt að bíða 
að sjónvarpið geri útvarpið 
jafn úrelt og hesturinn er nú 
sem farartæki. Ennfremur 
muni það hafa í för með sér 
að menn hætti að sækja kvik-
myndahús. Börn muni ganga 
í skóla í dagstofunni heima 
hjá sér, frambjóðendur til for-
setakosninga vinni sigra sína 
gegnum sjónvarpið. Húsmæð-
urnar muni sjá þar kjólana og 
matinn, sem þær vilja kaupa – 
og síðan þurfi þær ekki annað 
að gera en hringja eftir því.“

Útvarpinu 
spáð dauða

TIME spáði því um miðja síðustu 
öld að samfélagið myndi færast 
meir heim í stofu með tilkomu 
sjónvarps.

Af nógu vandræðalegu efni er að taka 
þegar kemur að sjónvarpsþáttum, sér-
staklega þeim sem eru í beinni út-
sendingu. Af síðari tíma sjón-
varpsefni þykir þáttur Opruh 
Winfrey þar sem gestur hennar 
er leikarinn Tom Cruise eiga 
vinninginn í vandræðaleg-
heitum en Tom Cruise bregst 
aftur og aftur við spurning-
um Opruh með því að hoppa 
upp og láta eins og api í 
sófanum hjá henni. Fyrir 
þá sem misstu af þætt-
inum má benda á mynd-
skeið á youtube.com - jma 

Vandræðalegasti 
þátturinn

Tom Cruise fer 
sínar eigin leiðir 
og gerði það líka 

hjá Opruh Winfrey.

Hómer Simpson í faðmi fjölskyldunnar.

Hlýrabolur með kaffiblettum, 
full lúka af kartöfluflögum í ann-
arri hendi og opin bjórdós í hinni, 
bumban lafir yfir strenginn á 
joggingbuxunum og í sjónvarpinu 
hlaupa spengilegir fótboltakappar 
á eftir leðurtuðru. Þannig þekkja 
flestir erkitýpuna af letiblóðinu og 
sjónvarpsjúklingnum sem svo oft 
sést á sjónvarpsskjánum. 

Enginn passar betur inn í þessa 
lýsingu en Hómer nokkur Simpson, 
heimilisfaðirinn heimskulegi sem 
elskar bjór og ruslmat meira en 
nokkuð annað. Sófi Simpsons-fjöl-
skyldunnar er einnig löngu orðið 
þekkt vörumerki.

Annar vel þekktur letihaug-
ur er hann Onslow, eiginmað-
ur Rose, systur Hyacinth í þátt-
unum Keeping up Appearances 
sem framleiddir voru fyrir BBC á 
sínum tíma. Hlýrabolur Onslows 

virðist eiga sjálfstætt líf, og í þau 
fáu skipti sem karlinn hættir sér 
upp úr sófanum og frá sjónvarps-
tækinu klæðist hann prjónavesti, 
inniskóm og forláta derhúfu. Þrátt 
fyrir þetta er þessi persóna í miklu 
uppáhaldi hjá mörgum enda segir 
hann hlutina eins og þeir eru.

Letiblóð í netahlýra-
bol með drykk í hendi

Onslow úr bresku sjónvarpsþáttunum 
Keeping Up Apperances er holdgerving-
ur letiblóðsins.

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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Sjónvarpsáhorf er ómissandi 
hluti af lífsstíl Íslendinga. Það 
gildir jafnt í velmegun og 
kreppu – jafnvel enn frekar í 
kreppu, eftir því sem Árni Frið-
berg Helgason, verslunarstjóri 
í Hátækni, lýsir.

Hátækni í Ármúla 26 er rótgróin 
verslun sem hefur verið á sama 
stað í yfir tuttugu ár. Í fyrrahaust 
var hún stækkuð og opnuð stór og 
glæsileg sýningaraðstaða baka til. 
„Við köllum þetta rými Hljómskál-
ann. Þar sýnum við stærstu og 
flottustu módelin af sjónvörpum 
og erum með glæsileg heimabíó 
í öllum verðflokkum,“ segir Árni 
sem á fjögur ár að baki í vinnu hjá 
Hátækni, síðustu tvö í starfi versl-
unarstjóra. 

Hátækni selur sjónvörp af teg-
undunum LG, Palladine, Hitachi 

og Panasonic. „Við erum með ís-
lenska valmynd á mörgum Palla-
dine-sjónvörpunum, byrjuðum á 
því fyrir tæpum tveimur árum,“ 
segir Árni. „Það hefur ekki verið 
gert áður á Íslandi.“  Hann segir 
mikla sölu hafa verið í sjónvörp-
um að undanförnu þrátt fyrir erf-
itt árferði. „Sjónvörp eru kreppu-
vara og alltaf vinsæl. Eftir að 
tækin urðu svona þunn bjóða þau 
upp á meiri möguleika en áður. 
Fólk notar þau sem tölvuskjái og 
við mismunandi aðstæður, hvort 
sem er í herbergi, uppi í sumarbú-
stað, í eldhúsinu eða hvar sem er. 
Þau eru komin alls staðar og taka 
lítið pláss.“ 

Stærðirnar sem Hátækni selur 
eru frá 19 tommu upp í 60 tommu. 
„Ég held að söluhæstu tækin séu 
42 tommur,“ segir Árni. „Annars 
er góð sala í öllum stærðum. Nítj-
án til 26 tommu tækin eru tekin 
í herbergi, sumarbústaði og hjól-

hýsi en heima í stofu eru 37 til 50 
tommurnar algengari.“ 

Einnig seljast stóru tækin vel, 
að sögn Árna enda henta þau í 
fundarsali fyrirtækja og hótela. 
„Fólk sem er með stórar stofur og 
situr langt frá tækjunum þarf líka 
stóra skjái. Þegar þeir eru komn-
ir upp á vegg í stóru rými eru þeir 
ekki eins miklir risar og þeir virð-
ast vera þegar þeir eru á fæti. Til-
hneigingin er sú að taka æ stærri 
tæki og því hafa stóru skjáirnir 
aukið vinsældir sínar.“

En hefur verðið ekki farið upp 
úr öllu valdi á þessum síðustu og 
verstu tímum? „Sjónvörp hafa 
vissulega hækkað í verði en við 
höfum verið með góða samninga 
við okkar birgja og því hafa hækk-
anirnar ekki verið eins stórkost-
legar og ætla mætti,“ segir Árni 
og bætir við að lokum: „Við kaup-
um mikið inn í einu og það hjálp-
ar okkur.“

Alltaf jafn vinsæl vara bæði 
í velmegun og kreppu

„Fólk notar sjónvörp sem tölvuskjái og við mismunandi aðstæður, hvort sem er í herbergi, uppi í sumarbústað, í eldhúsinu eða 
hvar sem er,“ segir Árni sem hér er staddur í hljómskálanum í Hátækni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kanasjónvarpið, eins og sjónvarps-
stöðin Armed Forces Radio and 
Television Service Keflavik var 
jafnan nefnd, starfaði frá árinu 
1951 til 2006. Þessar fyrstu sjón-
varpsútsendingar á Íslandi ollu 
fljótlega usla því í ljós kom að 
sjónvarpsmerkið frá stöð-
inni náðist á Suðurnesjum, 
Hafnarfirði og Reykjavík. 
Til þess varð fólk þó að eiga 
sjónvarpsviðtæki og -loft-
net sem var dýr tækja-
kostur og fá heimili 
gátu orðið sér úti um 
slíkt. Þau heimili voru 
hins vegar þéttsetin 
á kvöldin og gesta-
gangur mikill enda 
vildu allir líta þessa 
dýrð augum. 

Árið 1964 sendu 
sextíu þjóðþekktir 
Íslendingar áskorin 
til ríkisstjórnarinn-

ar þess efnis að takmarka útsend-
ingar stöðvarinnar. Var áhyggju-
efnið meðal annars þau áhrif sem 
Kanamenningin hefði á íslenskan 
æskulýð. Yfir 14.000 manns skrif-

uðu hins vegar undir undir-
skriftalista þar sem þess var 
óskað að Íslendingar fengju 

áfram aðgang að stöðinni. 
Átök um Kanasjónvarp-

ið voru nokkur næstu árin 
en útsendingar voru þó 

ekki takmarkaðar við 
Keflavík fyrr en árið 
1974 og var þá þver-
pólitísk samstaða 
um lokun stöðvar-
innar. - jma

Kanasjónvarpið veldur 
deilum í samfélaginu

Birna Þórðardóttir 
barðist gegn Kana-
sjónvarpinu og réðst 
ásamt fleirum inn í 
upptökusal stöðvar-
innar 1968 og málaði 
„Viva Cuba“ á veggi. 

Margir velta því fyrir sér hvort 
langvarandi sjónvarpsáhorf hafi 
skaðleg áhrif á sjónina. Staðreynd-
in er sú að ekki hefur tekist að 
færa sönnur fyrir því. Þó er vitað 
að þegar horft er á sjónvarps- eða 
tölvuskjá í lengri tíma minnkar 
blikktíðni augnanna úr 12 blikk-
um í 6 á mínútu, sem getur aftur 
valdið augnþurrki. Besta ráðið við 
honum er einfaldlega að loka aug-
unum til að hvíla þau, nú eða verða 
sér úti um gervitár sem hægt er 
nálgast í apótekum án lyfseðils.

Sjá www.visindavefur.is.

Langvarandi 
áhorf óhollt

Sjónvarpsáhorf í lengri tíma getur vald-
ið augnþurrki.



UMBOÐSMENN UM LAND ALLT  REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjarðar, 
Drangsnesi. Samkaup, Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstöðum. 
Kauptún, Vopnafirði. Samkaup, Seyðisfirði. Sparkaup, Fáskrúðsfirði. Martölvan, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tækniráð, Grindavík. Hagkaup, Njarðvík.

1971 - 2009 www.sm.is ALLAR GERÐIR

MINNISKORT

PANASONIC KYNNING

Panasonic TXP42S10
42"  Full HD 1080p Plasma BREIÐTJALD 
með 1920x1080 punkta uppl ausn, Vreal Pro3, 400Hz 
Intelligent Frame Creation Pro, 24p Playback, Viera Link, 
x.v Colour, 30.000:1 skerpu, 3D Colour, Motion Pattern 
Noise Reduction, 3D Comb Filter C.A.T.S, stafr. háskerpu 
DVB-T móttakara, SD/SDHC kortalesara, 20w Nicam 
Stereó V-Audio Surround hljóðkerfi, 2 x Scart, 3 HDMI, 
Comp., SVHS, CVBS og PC tengi, CI rauf ofl.

TILBOÐ     219.990
FULLT VERÐ kr. 319.990

PRO 3

400Hz

SKERPA
2.000.000:1

FULL
HD
1920x1080p

V-AUDIO
SURROUND

SÉRTILBOÐ FYRIR
FÉLAGA Í VILD

Sérfræðingur frá Panasonic, Rikard Fornback, verður á staðnum 
í dag milli kl. 15-18 og hjálpar við val á sjónvarpstækjum.

TILBOÐ     199.990
FULLT VERÐ kr. 249.990

TILBOÐ     299.990
FULLT VERÐ kr. 349.990

TILBOÐ     399.990
FULLT VERÐ kr. 449.990

Panasonic TXP42C10
42" Vreal 4 Plasma BREIÐTJALD með 1024x768 punkta 
uppl., 100Hz, 24p Playback, x.v Colour, Real Black Drive 
20.000:1 skerpu, 3D Colour, Sub Pixel Control, HD Ready, 
Viera Link, háskerpu DVB-T stafr. móttakara (MPEG4), SD/
SDHC kortalesara, 2 x Scart (með RGB), 2 HDMI (1.3), 
Component, CI rauf, SVHS, CVBS ofl.

Panasonic TXP42G10
42" Full HD 1080p NeoPlasma BREIÐTJALD með 1920x1080 punkta 
uppl., Vreal 4 Pro, 600Hz, 24p Playback, x.v Colour, Dynamic Infinite 
Black 40.000:1 skerpa, 3D Colour, Motion Pattern Noise Reduction, 
Sub Pixel Control, 3D Comb Filter C.A.T.S, VIERA Link, háskerpu 
DVB-T stafr. mótt., SD/SDHC kortalesara, 20w Nicam Stereó V-Audio 
Surround, 2 x Scart, 3 HDMI, CI rauf, SVHS, CVBS, PC tengi ofl.

Panasonic TXP42V10
42" Full HD 1080p THX NeoPlasma BREIÐTJALD með 1920x1080 punkta 
uppl., Vreal 4 Pro, 600Hz, 24p Playback, x.v Colour, Dynamic Infinite 
Black 2.000.000:1 skerpu, 3D Colour, Digital Cinema Colour, Motion 
Pattern Noise Reduction, 3D Comb Filter C.A.T.S, VIERA CAST, háskerpu 
DVB-T stafr. mótt., SD/SDHC kortalesara, 20w Nicam Stereó V-Audio 
ProSurround, 2 x Scart, 4 HDMI, CI rauf, SVHS, CVBS, DNLA, PC tengi ofl.

100Hz
DVB-T

600Hz
DVB-T

PRO 4

600Hz
DVB-T

PRO 4

BEST EUROPEAN PLASMA
Panasonic TXP42V10 

2009-2010
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Fyrir ári síðan hvíldi 
skuggi yfir tískuheimin-
um eins og annars stað-
ar enda kreppan þá rétt 

byrjuð að breyta ásýnd samfé-
lagsins um víða veröld. Áhrifin 
mátti sjá samstundis í sölunni 
hjá tískuhúsunum og víst er 
að enn eru blikur á lofti þetta 
haustið. Þó að á tískusýning-
unum í mars síðastliðnum hafi 
næstum verið hægt eitt andar-
tak að gleyma kreppunni, bar 
þó meira á hagnýtum og ein-
földum fatnaði en áður og miklu 
meira af svörtum lit. Skyn-
semisinnkaup er lykilorðið og 
framboðið í verslunum endur-
speglast af því. Til dæmis eru 
haustlitirnir dekkri en nokkru 
sinni en mér segir svo hugur að 
þar stjórni hagsýni frekar en 
byltingarkenndar hugmyndir 
fatahönnuða. Þeir bjóða einfald-
lega upp á fatnað sem hægt er 
að selja og blanda með öðru og 
sem gengur við flest tækifæri. 
Svarti kjóllinn er til dæmis 
meira en nokkru sinni ómiss-
andi í fataskápinn og ýmsar 
útgáfur í boði. Kjólar eru einnig 
vinsælir af þeirri ástæðu að þá 
er um að ræða alklæðnað, efri 
og neðripart í einni flík og hlut-
fallslega ódýrara í innkaupum 
en til dæmis jakki og pils. 

Örlítinn lit er þó að finna í 
vetrartískunni og einna helst að 
bláu sé blandað við svart og svo 
fúshía-bleikt og fjólublátt sem 
sjást stöku sinnum til að hressa 
upp á litina. Á sýningarpöllum 
þegar vetrartískan var kynnt 
sást reyndar víða rautt og það 

sama má segja um tískublöðin. 
En þegar litið er í búðir virð-
ist rauði liturinn ekki hafa lifað 
af. Skynsemin sigrar áhættuna 
eins og sjá má þegar að smók-
ing-jakkinn er orðinn að síðkjól 
hjá Yves Saint Laurent, enda 
– hvað er praktískara en um leið 
fágað en smókinginn? 

Stíllinn er almennt ekki bylt-
ingarkenndur ef frá eru tald-
ir fjaðrakjólar Givenchy eða 
dragdrottningakjólar Alex-
anders McQueen sem ekki 
eru seldir í stórum stíl. Helst 
er leitað í smiðju áranna frá 
fimmtíu til sextíu en hins vegar 
sjötíu til áttatíu eins og sést 
vel hjá Valentino þar sem hægt 
er að ímynda sér Jacqueline 
Kennedy í annarri hverri flík. 
Hönnuðir blaða í skissusöfn-
um og endurnýta gamlar hug-
myndir. 

En til að gleðja augað í vetur 
eru gjarnan notaðar pallíettur 
eða perlur sem saumaðar eru 
á fötin og lífga uppá daufa liti. 
Þetta er reyndar fyrirtaks hug-
mynd fyrir þá sem eru sniðugir 
í höndunum og gætu skroppið í 
hannyrðabúðir og keypt nokkr-
ar perlur eða pallíettur og 
saumað á einfaldar flíkur sem 
öðlast þar með nýtt líf.

Nokkrir hönnuðir láta þó enn 
sköpunargleðina ráða ferðinni 
og er ráðlegt að fylgjast með í 
framtíðinni þeim Haider Ack-
ermann sem minnir á Madela-
ine Vionnet, Gareth Pugh sem 
öll tískublöð elska sem og hinn 
indverska Manish Arora.

 bergb75@free.fr

Skynsemishaust í tískuhúsunum

ÚR HÁBORG TÍSKUNNAR
Bergþór Bjarnason skrifar frá París
ÚR HÁBORG TÍSKUNNAR
Bergþór Bjarnason skrifar frá París

Samtök tískuhönnuða í Banda-
ríkjunum gáfu nýlega út leið-
beiningar um heilbrigt mataræði 
fyrirsætna.

Fyrirsætubransinn er oft 
gagnrýndur fyrir óholla lífs-
hætti þar sem ýtt sé undir 
megrun og svelti.

Tískuhönnuðir í Bandaríkjun-
um virðast vera að vakna til 
vitundar um vandamálið 
og hafa gefið út leiðbein-
ingar til fyrirsætna um 
heilbrigt mataræði. 

Hér má sjá dæmi um 
það:

Morgunmatur: Trefja-
ríkt morgunkorn með 
fitulítilli mjólk, jógúrt, 
hrærð egg með ristaðri 
heilhveitibrauðsneið eða 
pítu, eggjakaka full af 
grænmeti og fitulitlum 
osti og gleymið ekki 
nýjum ávöxtum. 
Borðið allan daginn, á 
nokkurra tíma fresti: 
jógúrt eða kotasælu 
með nýjum ávöxtum, 
hnetusmjörssamloku 
eða heilhveitibrauð, kalk-
úna- eða kjúklingavefjur með 
grænmeti, 
sojaflögur, 
granola-
stykki, 

hnetur eða möndlur, sólblómafræ 
og ferska ávexti.
Drykkir: Drekka skal níu glös af 

vökva á dag, meira eftir því 
sem hreyfing er aukin og 
hitinn í umhverfinu hækk-
ar. Vertu ávallt með vatns-
flösku með þér. Einnig er 
gott að vera með vatnsríka 
ávexti og grænmeti á borð 

við epli, ber, melónur, gul-
rætur, spínat og gúrk-
ur. Kaffi og te er líka 
leyfilegt.
Matur fyrir hárið: 
Skinnlaus kjúkl-
ingur og kalkúnn, 
fiskur og sjáv-
arfang, svína-

lund, fitulít-
ið nautakjöt, 

egg, baunir, 
sojabaunir, 

hnetur og 
tófú.
Matur 
fyrir 
húðina: 

Brokkolí, 
greip, papr-

íka, mangó, appelsínur, 
jarðarber, sætar kartöfl-
ur, gulrætur, melónur og 
apríkósur.
Matur fyrir tennurnar: 
Fitulítil jógúrt og mjólk, 
fitulítill ostur, næringar-
bætt sojamjólk, frosin jóg-
úrt, fitulítill ís, baunir og 
brokkolí.

Nánari útlistingar má 
finna á vefsíðu samtaka 
tískuhönnuða í Bandaríkj-
unum á www.cfda.com - sg

Mataræði fyrirsætu

Fyrirsætur þurfa að passa upp á 
mataræðið ef þær vilja passa inn í 
staðalmyndina á tískupöllunum.

Dóttir Leifs
Finnski fatahönnuðurinn 
Johanna Uurasjarvi hannar 
undir nafninu Leifsdottir.

Á tískuvikunni í New York 
eru sýningar á fjölda fata-
merkja. Eitt þeirra er Leifs-
dottir sem vakti athygli blaða-
manns enda um rammíslenskt 
nafn að ræða. Við nánari eftir-
grennslan var komist að því að 
þarna er á ferðinni hin finnska 
Johanna Uurasjarvi sem stofn-
aði fatamerkið 
Leifsdottir 
árið 2008. 
Á tískuvik-
unni í New 
York var til 
sýnis vorlína 
Leifsdott-
ir þar sem 
áberandi 
voru litrík 
föt, íburðar-
miklar blúss-
ur og gamal-
dags fylgihlutir 
og hnappar. 
Fötin úr lín-
u n n i  m á 
k a u p a  í 
verslun-
um á borð 
við Anth-
ropolog-
ie, Nord-
strom og 
Bloom-
ingdal-
es.

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

Sport-X
Draupnisgötu 7, 600 Akureyri

Sími: 5642323 / 8976040
Verslun og viðgerðaþjónusta 

á staðnum
www.sportx.is

KIA SORENTO. Árgerð 2006. Ekinn 104 
þ.km. Verð kr. 2.390.000.

VW GOLF GL. Árgerð 1994. Ekinn 143 
þ.km. Verð kr. 390.000.

TOYOTA LAND CRUISER 90 Árgerð 2000. 
Ekinn 285 þ.km Verð kr. 1.090.000.

Höfðahöllin
Norðurhella 8, 221 

Hafnafjörður
Sími: 567 4840

www.hofdahollin.is

Eðal vinnutæki / húsbílsefni
M.Benz Sprinter 316 CDI. Nýskráður 
10.2005. Dísel 5 cyl 157 hestöfl, hár 
toppur, ekinn 119þ.km. Sjálfskiptur, 
fjaðrandi sæti, olíumiðstöð, klæddur að 
aftan ofl. ofl. Vel með farið toppeintak ! 
Verð 3.2 með vsk.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 112 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

VERÐ 290 þ.
FORD F150 árg 1993, ek 78.þ mílur, 
2 dyra, 3 manna, 5.0L V8, Sjálfskiptur, 
Fínn fyrir vélsleðann eða fjórhjólið 
Arnarbílar, Malarhöfða 2. S: 5672700

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

 Bílar til sölu

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

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

JAGUAR XK8 QDV CONVERTIBLE ‘01. 
Ek. 88þ. km ssk., sk. ‘10. Lúksus sport-
bíll. Verð 3.9. Skipti á ódýrari/dýrari. S. 
857 2696.

Dodge Grand Caravan árg.’97. Ek 98 þ. 
km. Ný skipting. 7 manna. Góður bíll. 
Verð 450 þ. Uppl. í s. 659 3459.

Musso ‘98, 35“ ekinn 140 þús. Má dytta 
að. Selst eins og er. Verð: 370 þús. Má 
fara upp í smábílsverð ca. 1 millj. Þó 
ekki eldri en 5 ára. S: 554 4751.

Til sölu Daihatsu Terios árg. ‘98. Ekinn 
aðeins 45þ. km. ssk & ný heilsársdekk. 
V. 270þ. Uppl. í s. 699 5700.

Viltu skipta, kaupa eða 
selja ?

Netbilar.is bjóða þér uppá eitt mesta 
úrval landins og stórlækkaðan sölu-
kostnað. Kynntur þér málið Netbilar.is 
Hlíðasmára 2 s: 588-5300

Zafira 250þ., Sub Forrester 300þ., Op. 
Combo 800þ. Óskoðaðir. S. 660 1794.

 0-250 þús.

99 árg. á 100.000-
Ford Fiesta árg. 99 ekinn 122 þ. km 
5 gíra 3 dyra rafmagn í rúðum bíll-
inn er með hálfa skoðun verð aðeins 
100.000- bíllinn er á Suðurnesjum 
uppl.í síma 861-7600.

Hyundai Accent. 3 dyra. árg. ‘00. Sk. 
‘10. Góður bíll. Verð 165 þús. Uppl í 
s. 891 9847.

 250-499 þús.

ÓDÝR JEPPI! 350 þús!!
KIA GRAND SPORTAGE 2,0 árg. 2000, 
ek. 105 þús., ný skoðaður 2010, drátt-
arkrókur, búið að skipta um tímareim, 
listaverð er 500 þús. TILBOÐ 350 ÞÚS! 
S. 841 8955.

Tilboð 350 þús!
Korando árg.’98 2,3 benz mótor 140 
hö, ek. 148 þús., 5 gíra, 33“ breyttur, ný 
skoðaður. 2010, dráttarkrókur, ryðlaus, 
ásett verð 490 þús. TILBOÐ 350 þús!!! 
s. 841 8955.

Toyota rav4, árgerð 1996, keyrður 229, 
nýupptekin tímareim, nýskoðaður, 
verðhugmynd 350 þús áhugasamir hafi 
samband í síma 8665561

 500-999 þús.

Hyundai Getz til sölu árg. ‘05. mjög 
flottur bíll. Aðeins ek. 49 þ. km. Ásett 
1150 fæst á 950 stgr. s. 770 4775.

 1-2 milljónir

Skoda Octavia 2004. Bensín ekinn 110 
þ. km. Verð 1.100.000 kr. Uppl. 863 
3110.

Mjög góð Honda CRV i-V-tec árg. 
2003, ek. 113 þús. Verð 1680 þús. S. 
6932374

Toyota Aygo 06, Ek 68þ Verð 1190þ 
Skoð 2011 án ath. Reyklaus Beinskipt 
s:8661023

 Bílar óskast

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

Óska eftir bíl, 30-120 þús. Ekki eldri en 
‘98, má þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 
868 8565.

VANTAR BÍL FYRIR ALLT 
AÐ 200 ÞÚS!

Óska eftir bíl fyrir allt að 200 þús! smá-
bíl fólskbíl eða jeppling, má þarfnast 
smá lagfæringar. S.691 9374.

Óska eftir 4x4 Bens Vario 1999 eða 
yngri,eða framhásingu undan sams-
konar bíl. uppl. 897-5976

 Jeppar

Tilboð
Patrol árg. ‘98. Ekinn 260þ. km. 4,2 
mótor. Low gír & fl. V. 1,6 milj. stgr. 
Uppl. í s. 615 0999.

Suzuki Sidekick ‘97. Ek. 180þús. Hátt og 
lágt drif, driflokur. Sk.’10. Verð 235þús. 
S: 891 9847.

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

STARFSFÓLK ÓSKAST Óskum eftir 
duglegum og jákvæðum starfsmanni í 
Bianco Footwear Smáralind í fullt starf. 
Hægt er að fylla út umsóknareyðublað 
á staðnum eða senda umsókn á 301@
shop.bianco.com

 Sendibílar

Til sölu Toyota Haice ‘98 ek. aðeins 
162þ. 4x4 bsk., ásett 950þ. Mögul. á 
100% Visa/Euro láni. S. 849 1722. 

 Stendur á Bílasölu Íslands - Skógarhlíð 
10.

Volkswagen LT 46 - árg. 1999 Kassi 4 
metrar + vörulyfta. Ekinn 215.000 km. 
Verð 750.000 Upplýsingar 863 3110.

Leigð’ann og aktu sjálf/ur. Lyfta 1 tonn 
og opnanleg hlið. Uppl. í s. 898 3206.

Óska eftir sendibíl. háþekju eða litlum 
kassabíl. v. ca. 1- 1,2 milj. Sem má 
greiðast með PT Cruiser fólksbíl. Uppl. 
í S. 772 0202.

 Vörubílar

Til sölu Bens Atego 815. Árg. ‘02. Ek. 
140 þús. Pallur með lyftu. Verð 2,2+vsk. 
S. 691 4960.

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Mótorhjól

Kínversk vespa árg. ‘09 125cc til sölu. 
Ek. 1030km. Verð 280þ. S. 898 2820.

Honda Goldwing GL1100cc 1984 til 
sölu. Ásett verð 900þ. Uppl. í sima 
699 4329.

 Fellihýsi

ER með upphitað geymsluhúsnæði 
fyrir Fellihýsi-tjaldvagna-hjólhýsi-pall-
hýsi S: 867 1282.

 Vinnuvélar

MF 35 árg. 1958 til sölu, er í Rvk. Gott 
efni til uppgerðar. Ökufær. V. 50þ. S. 
892 5299.

Fermec, 150, 4,5 T (Terex) Árg. ‘99. 
Vst. 3560. Topp ástand og útlit. 3 
skóflur & hraðtengi. Til sýnis & sölu í 
Gjótuhrauni 6 Hf. v. 2 milj. + vsk. Uppl 
í s. 893 2625.

 Bátar

5 tonna trilla til sölu. Uppl. í s. 849 
3230.

 Hjólbarðar

Óska eftir góðum vetrard. Helst negl-
dum, stærð 265- 70R17. S. 699 6636.

 Varahlutir

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ 
www.bilapartar.is

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

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

Er að rífa Musso 96-04. Musso Sport 
04. Isuzu Trooper 99. Landrover 
Discovery 98. Lanos 00-02. Nubira 02. 
Galloper 00.Cherokee 94. Ford 250 
04.Toy Double Cap 94. Korando 98 
Kaupum bíla til niðurrifs. Musso vara-
hlutir Kaplahrauni 9.S.864 0984.

Kaupum og sækjum bilaða bíla. Hafðu 
samband í síma 5676700 (varahluta-
verslun). Vakabílar.is

www.netpartar.is
 Bílapartasala

Notaðir varahlutir í nýlega bíla. Opið 
virka daga 9-18. S. 486 4499 & 486 
4477.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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

 Hreingerningar

Tökum að okkur öll gólfþrif, bónleys-
ingu og bónun. Vönduð vinnubrögð. 
Sími 822 0377, Björn.

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

 Garðyrkja

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöð-
um grjótkanta og útvegum 

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Trjáklippingar / fellingar 
/ sláttur

Öll almenn garðaþjónusta. Sláttu-og 
garðaþjónustan. S. 577 4444 & 892 
9999.

Haustfellingar
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

Haustklippingar!
Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting 
á trjágróðri. Alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.
S. 848 1723.

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

 Bókhald

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

 Málarar

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

Málarar geta bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, hagstæð kjör! 
Uppl. í s. 773 0317.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

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

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Caelum verktakar 

Reykjavík og nágrenni
 

Allt sem tengist viðhaldi húsa 
s.s þakskipti, sprunguviðgerðir 
málun og fl. Hellulagnir, þöku-
lagnir, klóaklagnir, drenlagnir, 
múrviðgerðir, flísalagnir og allt 

því tengt, berum á sólpalla, 
garðúðun, grassláttur og margt 
margt fl. Fagleg og góð þjón-
usta. Tökum að okkur stór og 
smá verk. Tilboð að kostnað-

arlausu.
Uppl. í síma 820 8888.

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

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 699 6069

Húsaviðgerðir
Skiptum um rennur og bárujárn á 
þökum og múrviðgerðir og fl. Uppl. í 
s. 659 3598.

Lekur þakið ?
Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök 
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. 
Uppl. í s. 659 3598.
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Húsaviðhald
Getum bætt við okkur verkefnum í múr, 
málun, rennur og niðurföll eftir málum, 
glerjum og fl. inni sem úti. Uppl. í s. 618 
5286 Þórður.

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

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

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

 Nudd

Frábært heilnudd, fantastic massage. S. 
843 9420 & 894 6823.

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

TANTRIC whole body massage in 
DOWN TOWN!!ANY TIME !!!8698602

LUXURY TANTRIK MASSAGE ANY TIME!!! 
8476555

 Spádómar

Spálínur Sjáandans

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

22 þri.-fim 

Sibba 908 2507 kl. 22-24 

Spádómar og ráðgjöf

Spái í spil, ræð drauma einnig í gegn-
um síma. Ekkert mínutugjald. S. 891 
8727, Stella.

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

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

 Rafvirkjun

Rafvirki getur bætt við sig vinnu. Helgi í 
síma: 821-1334

 Trésmíði

Bergiðjan ehf
 www.bustadur.is

Eitt minigolfsett til sölu á góðu verði.
Skemmtilegt sett. Upplagt fyrir einstakl-
inga, félagssamtök, útihátíðarsamtök 
eða þjónustumiðstöðvar. Smíðum og 
gerum við sumarhús og útileiktæki 
og almenn trésmíðavinna, smíðum 
borð með áföstum bekkjum. Uppl. í 
s. 867 3245 & 869 1690 Bergiðjan ehf 
Smiðshöfða 12, pukinn@simnet.is

Handlaginn húsasmíðameistari óskar 
eftir verkefnum. Tek að mér verk, stór 
sem smá. S. 894 9529.

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

 Önnur þjónusta

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

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

Nýsmíði og viðhald inn-
réttinga

Áratuga reynsla í viðgerð húsgagna. 
Nýsmíði innréttinga og hurða. Viðhald 
innréttinga Viðhald útidyrahurða 
Húsgögn ehf, Gilsbúð 3, Garðabæ 
Sími: 567-4375 e-mail husgognehf@
simnet.is

 Gefins

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

 Óskast keypt

Kaupi gull !

Ég Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi af 

fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi 
allt gull, nýlegt, gamalt og illa 

farið. 

Leitið til fagmanns.
Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13,

Verið velkomin

Gervihnattamóttakari - 
þvottavél

Óska eftir að kaupa gervihnattarmót-
takarna og þvottavél. Má vera bilað. S. 
847 5545.

óska eftir að kaupa notaðann amerísk-
an þurrkara. Sími 8627812

 Til bygginga

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

 Sjónvarp

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

 Verslun

Kjóll, 10.900 kr. Ný sending!! Emilía 
Bláu húsin Faxafeni www.clamal.is s: 
588-9925

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og 
stilliflautu. 1/2 stærð kr. 7.900.- Full 
stærð kr 12.900.- 3/4 kr. 10.900.- 4/4 
kr. 12.900.- Rafmagnsgítarpakkar frá 
kr. 39.900 Hljómborð frá kr. 8.900 
Trommusett kr. 79.900 með öllu. 
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 
www.gitarinn.is.

 Fyrirtæki

Auðveld kaup!
Til sölu vegna flutininga erlend-
is heildverslun með vinnufatn-

að, tískufatnað, undirföt og 
sokkabuxur og fatamerkingu á 

boli. Gott tækifæri.
Möguleiki á skiptum á dýrum 
bíll. Uppl. í s. 845-7869 eða á 

darmen-dk@hotmail.com

Netverlsun með tískufatnað og fl. til 
sölu. Verð 700 þ. darmen-dk@hotmail.
com

 Heilsuvörur

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

NUDD - HEILSULIND 
 TILBOÐ KR. 3.500.-

Heilsunudd 45 mín. Kr. 3.500.-slök-
unarnudd,svæðanudd, Ayur Veda, 
hunangsnudd, heitsteina- og jurta-
nudd, sogskálanudd, allskyns snyrting 
og fleira. Ekkert sex nudd, NO erotic 
massage. Opið frá 12-18. Pantanir í S. 
445 5000.

 Þjónusta

Er andlega orkan á þrot-
um?

Miðlun og heilun vinnur á sorg, kvíða, 
verkjum og streitu. Lausir tímar. Guðrún 
695 5480.

 Ökukennsla

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

 Húsgögn

Óska eftir að kaupa búslóðir, dánarbú 
eða lagera. Stórt og smátt. Staðgreiðsla. 
Uppl. Andrés 772 0202.

 Dýrahald

Hvítur fallegur kettlingur með grátt skott 
fæst gefins á gott heimili. 3ja mán.fress 
blíður og góður,svolítið feiminn. Uppl. 
eftir kl.16 í síma 845 8605

 Ferðalög

Frábær einbýlishús með einkasundlaug 
til leigu á golfvelli í Florida. Nánari uppl. 
á www.floridafri.is, rurik@floridafri.is og 
í S 618 2596.

 Fyrir veiðimenn

Super salmon fishing in Vancouver B.C. 
Kings up to 20 kg.Coho, Sockeye etc. 
Persons interested in forming a small 
party for July/Aug.2010 for 6 day’s 
fishing, 7 nights stay, please contact at 
; bjorn03@ru.is

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

Þjónusta

Endurfundir
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 Hestamennska

EIK
Eik í hesthúsagrindur og veggjaklæðn-
ingar. Hefluð, nótuð og vel þurrkuð. 
Uppl. í s. 691 8842.

 Ýmislegt

Myndir af börnum í leikjum óskast fyrir 
bók mína um íslenska leikjasöngva. 
Una Margrét Jónsdóttir, s. 515-3586, 
515-3000, unamj@ruv.is

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

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

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

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

Útsýni
3ja herb. íbúð til leigu á sv. 108. Laus 
strax. S. 822 8556 & 553 0690 á milli 
kl.15-21.

Ný 109 fm 4 herb. íbúð í Norðlingaholti 
pnr. 110. Laus strax. Sími 845-7869 eða 
á darmen-dk@hotmail.com

74 fm 2 herb. íbúð til leigu í Hafnarfirði. 
Sérinngangur, garður. Gæludýr velkom-
in. Uppl. í s. 695 1676.

Til leigu 3ja herb íbúð í Hátúni 29. 
Uppl. í s. 846 6245.

Stúdíóíbúðir. Skyndileiga, skammtíma-
leiga, langtímaleiga. Uppl. í s. 568 1848 
/ 661 1247 / 618 2698.

Til leigu 100 fm 3 herb. íbúð í Kópavogi. 
Póstnr. 203. Bílakjallari og yfirbyggðar 
stórar svalir. Þvottavél, þurrkari, tvö-
faldur ísskápur og svalarhúsgögn fylgja. 
Rólegt og þæginlegt umhverfi. Leigist 
amk. í eitt ár. Leiga 130 þús. Laus 1. okt. 
Nánari uppl. í S 899 3052

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Góð 3ja herb. íbúð á hrísateig til leigu. 
Uppl. í s. 892 2722.

Snyrtilegt ca. 15 fm herbergi við 
Hverfisgötu. Aðgangur bað. Verð 30.000 
Sími 8244555

4ra herb. endaíbúð til leigu í Laufengi, 
Grafarvogi, á 3ju hæð. Verð 120 þús. á 
mán. Uppl. í s. 824 4535.

Stúdíóíbúð í Mörkinni / Vogahv. ca 40 
fm. V. 56 þ. Eldri en 25 ára, barnlaus. 
F. reglus. einstakl. S. 898 7868 milli 
kl. 13-16.

 Húsnæði óskast

Óska eftir að leigja sumarhús yfir vetr-
artímann. 50 fm eða stærri. Ca. 100km 
frá Rvk. Uppl. í S 771 8141.

Vantar 4 - 5 herb. íbúð á svæði 104 
- 105. Erum reglusöm fjölskylda og 
óskum eftir langtímaleigu. Skilvísum 
greiðslum heitið. Uppl. í s. 691 9094 
Magnea.

Par með ungt barn óska eftir 70-110m2 
íbúð til leigu í 101 eða 107 Rvk frá 
1.nóv. 100-150þús. GSM:6942255

 Atvinnuhúsnæði

Tvö rými á 3 h. til leigu í Brautarholti 
I) 110 fm., 3 stór herb.,skjalageymsla, 
kaffistofa II) 40 fm. 2 herb. Hægt að 
samnýta. Uppl. 5622104

Til leigu lítið snyrtilegt atvinnuhúsnæði 
í verslunarmiðstöð í Grafarvogi. Uppl. í 
síma 860 8960

Óska eftir 30-60fm atvinnuhúsnæði í 
Mosfellsbæ eða nágr. á jarðhæð með 
innkeyrsludyr. S. 864 4030.

 Geymsluhúsnæði

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

Hlýjar vagnageymslur
Í Borgarfirði. Löng reynsla, gott verð. 
Ferðavagnar bátar og fl. S. 663 2130 & 
magnus1220@hotmail.com

Geymsluhúsnæði
Geymi fellihýsi, tjaldvagna. Staðsetning 
Breiðholt. Uppl. í s. 892 4424.

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

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

Geymslupláss
Upphitað á höfuðborgarsvæðinu. Pláss 
til 1. maí fyrir hjólhýsi, fellihýsi, tjald-
vagna eða annað. Verð 5000kr. á m2. 
Uppl. í s. 862 4685 / 893 9777.

Geymsluhús.is
Mjög gott 3000 m2 upphitað geymslu-
hús í Innri Njarðvík, hjólhýsi, fellihýsi, 
tjaldvagnar, bílar ofl. ATH!gott verð!! 
Uppl. í síma 770-5144 og 770-2175.

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

Geymsla á farartækjum
Vetrargeymsla fyrir bíla, húsbíla, felli-
hýsi, hjólhýsi, tjaldvagna, ofl. Upphitað 
og vaktað húsnæði,Sanngjarnt leigu-
verð. Uppl. í s. 899 0274, Gylfi, eða á 
www.husbilageymslan.net“

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 
 GÓÐ STAÐSETNING 

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

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

 Atvinna í boði

Kornið
Afgreiðlsufólk óskast á virkum dögum 
í Hrísateig, Ögurhvarf og Lækjargötu. 
Vinnutími frá 07-13 & 13-18. Í helgar-
vinnu í Ögurhvarf og Borgartún, vinnu-
tími frá 08-15 & 10-17. Íslenskukunnátta 
skilyrði! Uppl. gefur Jón í s. 864 1593.

Söluturninn Jolli í Hafnarfirði óskar eftir 
starfsmanni í fullt starf. Vinnutími 8-16 
alla virka daga. Lágmarksaldur 20 ára 
og þess er krafist að starfsmaður sé 
stundvís og heiðarlegur. Vinsamlegast 
sækið um á www.umsókn.foodco.is

Pylsuvagninn í Laugardal
Óskar eftir rösku og áreiðanlegu starfs-
fólki í afgreiðslu. Lágmarksaldur 18 ára. 
Um er að ræða 1-3 virk kvöld í viku og 
aðra hverja helgi. Tilvalið fyrir skóla-
fólk. Vinsamlegast sækið um á www.
umsókn.foodco.is

Óskum eftir vönum kaffibarþjónum á 
espresso bar. Upp í s. 697 8720.

Vantar umsjónarmann í skóla á 
kvöldin. Leitum að einstakling, með 
hreint sakavottorð, eldri en 30 ára 
sem talar íslensku. Uppl á skrifstofu 
Sólarræstingar, Kleppsmýrarvegi 8. 
Opið milli 11-15. S. 581-4000.

STÖRF.IS
Leitaðu á meðal rúmlega 400 atvinnu-
auglýsinga. Leitin hefst hjá okkur.

Starfsmaður óskast til þjónustustarfa 
á veitingahúsi í Reykjavík. Heiðarleiki, 
dugnaður og Íslenskukunnátta skilyrði. 
Kvöld og helgarvinna. Áhugasamir hafi 
samband í netfangið spice@visir.is. og 
í s. 868 0049.

 Atvinna óskast

Óska að taka að mér ræstingar, t.d. fyrir 
lítil fyrirtæki. 2-3 tíma á dag, á kvöldin/
helgar. Uppl. í S. 692 7292.

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

 Viðskiptatækifæri

We need help! Do you need 30-200 
IKR? health.and.wealth.iceland@gmail.
com

 Tilkynningar

Srpska Pravoslavna Crkva Sveta LIturgija 
povodom Slave Rodjenje Presvete 
Bogorodice bice odrzanau subotu 
19 septembra sa pocetkom u 10 sati 
u Friðrikskapeli. Blize informacije na 
www.spc.is

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

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

Spennandi kynni
Konar leitar kynna við heiðarlegan 
mann með tilbreytingu í huga. Augl. 
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8643.

Flottar símadömur
Dömurnar á Rauða Torginu eru síbreyti-
legur hópur yndislegra kvenna sem 
hafa óskaplega gaman af að daðra við 
karlmenn í síma. Hver verður vinkona 
þín í kvöld? Símar 908-6000 (símatorg) 
og 535-9999 (kreditkort).

Ný og spennandi upptaka
Ung kona ein með sjálfri sér nýtur sín í 
heitum leik og lýsir því sem hún er að 
gera og henni þykir gott svo djúpt og 
innilega að þú hrifst með og getur ekki 
annað! Sögur Rauða Torgsins, s. 905-
2002 (símatorg) og 535-9930 (kredit-
kort), uppt.nr. 8215.

Hún horfir á þig
Heit upptaka með ungri konu sem er 
að horfa á vídeó í tölvunni sinni, af 
karlmanni sem leikur sér. Mjög örv-
andi upptaka! Sögur Rauða Torgsins, 
s. 905-2002 (símatorg) og 535-9930 
(kreditkort), uppt.nr. 8592.

Að skipta um dekk er þitt fag!

Óskum eftir að ráða duglega starfsmenn á hjólbarðaverkstæði okkar.
Vanir menn ganga fyrir. Þekking á bílum og búnaði þeirra skilyrði. 

Um er að ræða stöður hjá :   

Nesdekk Fiskislóð 30, 101 Reykjavík.  
Nesdekk Njarðarbraut 9, 230 Reykjanesbæ
Bílabúð Benna Vagnhöfða 23, 110 Reykjavík

Leitað er að samviskusömum og 
þjónustulunduðum einstaklingum.

Umsóknir berist til:

Nesdekk, Fiskislóð 30, 101 Reykjavík. nesdekk@nesdekk.is

Nesdekk, Njarðarbraut 9, 230 Reykjanesbæ nesdekk@simnet.is

Bílabúð Benna, Vagnhöfða 23, 110 Reykjavík jon.hauksson@benni.is

 Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 110 Reykjavík - 590 2000 - www.benni.is  - benni@benni

Að skipta um dekk er þitt fag!
Nesdekk og Bílabúð Benna óskar eftir starfsmönnum á hjólbarðaverkstæði.

Fasteignir

Atvinna

Atvinna



Fyrir þig og þá sem þér þykir vænst um! Kringlunni · 551 3200

Rómantískir
dagar í next
Við verðum á rómantískum nótum helgina 17.- 20. september
Heppnir viðskiptavinir fá boðsmiða á rómantísku gamanmyndina
The Ugly Truth með Katherine Heigl og Gerard Butler
sem er frumsýnd í Smárabíói, Regnboganum, Laugarásbíói
og Borgarbíói Akureyri í dag. 

Einnig fá heppnir viðskiptavinir 5.000 kr. 
gjafakorti í next og síðast en ekki síst
handgert íslenskt gæðakonfekt
frá Hafliða Ragnarssyni
 

20% afsláttur af undirfatnaði í dömudeild

Konfekt ogrómantískbíóferð!
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BRYAN SINGER ER 44 ÁRA.

„Það er enginn tilgang-
ur með gerð kvikmynda 

nema þú ætlir þér að 
gera eitthvað alveg sér-
stakt. Skelltu þér ann-

ars á leikrit.“

Bandaríski leikstjórinn 
Bryan Singer hefur getið 

sér góðan orðstír fyrir 
myndir á borð við Usual 
Suspsects, X-Men og X-

Men 2.

Verslunarráð Íslands, 
nú Viðskiptaráð Ís-
lands, eru samtök 
hagsmunaaðila í versl-
un og viðskiptum á Ís-
landi og eru höfuð-
stöðvar samtakanna 
í Húsi verslunarinn-
ar. Ráðið var stofn-
að á þessum degi árið 
1917.

Það ár komu 156 
aðilar úr íslensku við-
skiptalífi að stofnun 
Verslunarráðs Íslands. 
Fyrstu kosnu fulltrú-
arnir voru Jes Zims-
en, Carl Proppé, Ólafur Jónsson, Jón 
Brynjólfsson, Jensen-Bjerg og Olgeir 

Friðgeirsson. Í lögum 
ráðsins stóð að hlut-
verk þess væri að 
„vernda og efla versl-
un, iðnað og sigling-
ar“. Fyrsti formaður var 
Garðar Gíslason. Hann 
gegndi formennsku til 
1933 en þá baðst hann 
undan endurkjöri.

Viðskiptaráðið tók 
við rekstri Verzlunar-
skóla Íslands 1922. Í 
dag rekur Viðskipta-
ráðið einnig Háskól-
ann í Reykjavík. Fram-
kvæmdastjóri Við-

skiptaráðsins er Finnur Oddsson.
Heimild: www.wikipedia.org

ÞETTA GERÐIST:  17. SEPTEMBER 1917

Verslunarráð Íslands stofnað
Móðir okkar, tengdamóðir og amma,

Inga Birna Jónsdóttir
lést á Hvidovre sjúkrahúsinu í Kaupmannahöfn 
fimmtudaginn 10. september. Útförin fer fram í 
Kaupmannahöfn í dag, 17. september.

Ólöf Stefánsdóttir
Jón Steingrímsson Guðrún Ólafsdóttir
Skorri Steingrímsson 
og barnabörn.

Okkar ástkæra frænka, 

Birna Björnsdóttir
til heimilis að Laugarnesvegi 40, Reykjavík, 

andaðist á hjúkrunarheimilinu Sóltúni þann 8. sept-
ember sl. Útförin fer fram frá Áskirkju mánudaginn 
21. september kl. 15.00. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
líknarfélög. 

F.h. aðstandenda,
Sigríður Antoníusdóttir      
Jón Antoníusson              
Jóhann Antoníusson           
Erlingur Antoníusson         
Björn Benediktsson
Haraldur Benediktsson        
Guðrún J. Michelsen
Anna S. Björnsdóttir         
Jóhanna Björnsdóttir         
og fjölskyldur þeirra.

Helga Sigríður 
Eysteinsdóttir
húsfreyja á Hrauni í Ölfusi,

er látin. Útför hennar fer fram frá Þorlákskirkju í 
Þorlákshöfn mánudaginn 21. september kl. 15.00. 
Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir, en þeim 
sem vilja minnast hennar er bent á að láta dvalar-
heimilið á Blesastöðum í Árnessýslu njóta þess 
(reikningur 0152 05 001735 kt. 560695 2929).

Þórdís Ólafsdóttir Ólafur Þór Ólafsson
Guðrún Ólafsdóttir Helgi Ólafsson
Hjördís Ólafsdóttir Marc Origer
Ásdís Ólafsdóttir Sverrir Matthíasson
Þórhildur Ólafsdóttir Hannes Sigurðsson
Herdís Ólafsdóttir Þórhallur Jósepsson
og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Helga Þóra Árnadóttir
útgerðarmaður, Hamrahlíð 1, 
Grundarfirði,

sem lést sunnudaginn 13. september, verður jarðsungin 
frá Grundarfjarðarkirkju laugardaginn 19. september 
kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir 
en þeim sem vildu minnast hennar er bent á 
Krabbameinsfélag Snæfellsness.

Gunnar Hjálmarsson Pauline Jean Haftka
Margrét Hjálmarsdóttir Eyjólfur Sigurðsson
Ólafía Dröfn Hjálmarsdóttir Bjarni Jónasson
Ólafur Hjálmarsson Emilía Karlsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, fóstri og sonur,

Gunnar Georg Sigvaldason
lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 10.09.09.  
Jarðarförin fer fram föstudaginn 18.09.09 kl. 15.00 frá 
Fríkirkjunni í Reykjavík. Blóm og kransar eru vinsam-
lega afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans vin-
samlegast styðji Líknardeildina í Kópavogi, S. 543-1159.

Aðalheiður Ósk Sigurðardóttir
Gunnar Sverrir Ásgeirsson   Agnes Ólafsdóttir
Erla Gunnarsdóttir
vinir og aðrir vandamenn.

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, amma 
og langamma, 

Sigríður Maggý 
Magnúsdóttir 
Prestastíg 11, Reykjavík, 

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju föstudaginn 
18. september kl. 15.00.

Guðmundur Baldvinsson Helga Haraldsdóttir
Haraldur Guðmundsson Anna Svava Sólmundardóttir
Erla Maggý Guðmundsdóttir Arnar Steinn Karlsson 
Guðmundur Kristján Haraldsson 
Jóhann Karl Arnarson

Systir okkar, mágkona og frænka,

Katrín Vigfúsdóttir 
frá Sunnuhvoli, Vopnafirði, 

sem lést fimmtudaginn 10. september, verður jarð-
sungin frá Vopnafjarðarkirkju laugardaginn 19.09.2009 
klukkan 14.00.

Herdís Vigfúsdóttir
Fanney Vigfúsdóttir
Haukur Vopni 
og aðrir vandamenn.

timamot@frettabladid.is

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

„Við erum mjög spennt yfir þessu. 
Þetta verður rosalega gaman og við 
vonum auðvitað að sem flestir mæti. 
Allir eru hjartanlega velkomnir,“ segir 
Cheick Ahmed Tidiane Bangoura, með-
limur tónlistar- og danshópsins Af-
rika Lole. Cheick er meðal skipuleggj-
enda hátíðar sem haldin verður í sal í 
Dugguvogi 12 föstudaginn 2. október 
næstkomandi. „Þetta er í raun fyrsta 
afríska hátíðin sem er haldin á Ís-
landi,“ segir Cheick.

Á hátíðinni stendur til að bjóða upp 
á afríska tónlist, dans og matargerð. 
Meðal hljómsveita sem staðfest hefur 
verið að komi fram eru Big Band Sam-
úels Jóns Samúelssonar, Tropicalia-
sveit Kristínar Bergsdóttur og Los 
Heartbreakers, en líklegt er að fleiri 
nöfn muni bætast í hópinn. Afrika 

Lole verður í fararbroddi í dansinum 
og gestum gefst færi á að bragða á létt-
um afrískum veitingum.

Auk þess að dansa og tromma með 
Afrika Lole og Los Heartbreakers ber 
Cheick bumbur í Kramhúsinu og Bað-
húsinu. Hann er frá Gíneu, eins og 
flestir meðlimir Afrika Lole, en flutt-
ist til Íslands árið 1999. „Upprunalega 
kom ég hingað sem skiptinemi, lærði 
íslensku og fleira. Svo fór ég að vinna 
á leikskóla og lærði þá tungumálið 
enn betur. Ég kann svo vel við mig að 
hér hef ég verið alla tíð síðan,“ segir 
Cheick. „Við erum fimm frá Gíneu 
sem búum hér. Sumir okkar eru gift-
ir og hafa eignast börn. Bróðir minn 
er nú staddur á Íslandi ásamt fleirum 
í þriggja mánaða heimsókn, og okkur 
fannst upplagt að nota tækifærið til 

að halda eitt stykki hátíð. Við höfum 
fundið fyrir því að fólk á Íslandi veit 
ekki mjög mikið um Gíneu. Landinu er 
oft ruglað saman við nágranna okkar í 
Gíneu-Bissá, og önnur lönd í Afríku eru 
mun þekktari, eins og Úganda og fleiri. 
Okkur þótti tilvalið að kynna Gíneu 
fyrir Íslendingum á þessari hátíð.“

Þessa dagana leita skipuleggjend-
ur hátíðarinnar logandi ljósi að fyr-
irtækjum og einstaklingum sem vilja 
styrkja framtakið. „Þetta er dálítið 
dýrt dæmi. Ef einhverjir myndu vilja 
styrkja okkur, til dæmis í formi matar 
og drykkjar, yrði það afar vel þegið,“ 
segir Cheick.

Áhugasömum er bent á að hafa sam-
band við Cheick í gegnum netfangið 
cheick70@hotmail.com. 
 kjartan@frettabladid.is

GÍNEUMENN Á ÍSLANDI:  BJÓÐA TIL VEGLEGRAR HÁTÍÐAR Í BYRJUN OKTÓBER

Styttist í fyrstu afrísku hátíð-
ina sem haldin er á Íslandi

AFRIKA LOLE Danshópurinn er meðal þeirra sem troða upp á hátíðinni. Meðlimir eru Sandra Erlingsdóttir, Alseny Sylla, Rubon Karl Hackert, 
Cheick Ahmed Tisiane Bangoura, Mory Moussa Bangoura og Baba Bangoura. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



BT SKEIFAN - BT SMÁRALIND - BT AKUREYRI  - www.BT.is - 550-4444

LOGIC 3 i-STATION STUDIO

 KRAFTMIKILL OG GLÆSILEGUR IPOD HÁTALARI

LOGIC 3 SOUNDSTAGE 5.1

150 RMS WATTA HEIMABÍÓKERFI MEÐ 13 HÁTÖLURUM OG TVEIMUR BASSAHÁTÖLURUM

BATMAN ARKHAM ASYLUM

ROCK BAND BEATLES

FÁANLEGUR Á PS3, XBOX 360 OG WII

NEED FOR SPEED SHIFT

CHAMPIONSHIP MANAGER 2010

SAMSUNG ES-55

3 LITIR

PACKARD BELL DOT N

FISTÖLVA MEÐ 11,6" HD LED SKJÁ

ACER ASPIRE TIMELINE 5810

ALLT AÐ 8 TÍMA RAFHLÖÐUENDING 20stká ótrúlegu verði

ACER ASPIRE TIMELINE 4810

ALLT AÐ 8 TÍMA RAFHLÖÐUENDING

20stk
á ótrúlegu verði

LENOVO 2267

13,3” SKJÁR LED HD

20stká ótrúlegu verði

LOGIC 3 FM SENDIR

MEÐ BÍLHLEÐSLUTÆKI FYRIR MP3 OG IPOD  

LOGIC 3 I-STATION 11

NETTUR EN ÖFLUGUR IPOD HÁTALARI

VERBATIM MARGMIÐLUNARSPILARI

500 GB með nettengi

TASKA FYLGIR

VAR AÐ LENDA!

NÝJASTA TÓNLISTIN 

NÝJUSTU ÞÆTTIRNIRNÝJUSTU MYNDIRNAR

VERÐHRUN Á FARTÖLVUM 
- AÐEINS ÞESSA HELGI

FLEIRI VÉLAR

Á ÓTR EGUM VERÐUM 

Í SKEIFUNNI
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Risaeðlu-

beinaþjóf-

urinn snýr 

aftur!

Ertu 
eitthvað 
stress-
aður?

Jæja, hvað 
fannst þér 

Sara?

Ehh... mér 
fannst ekkert 
varið í þetta.

Ekkert varið 
í þetta? 

Þetta var 
ástarljóð!

Mér finnst 
bara ekkert 
rómantískt 
við „Ertu 
með á 
skrall“.

Ég hélt að 
þú værir 

rómantísk!
Konur eru 

gáta.

Lalli, af hverju elta hundar 
eigin hala?

Af sömu 
ástæðu og við 
náum honum 

aldrei.

... af því hann 
er þarna.

Stundum finnst mér 
eins og við förum beint 
frá Prúðuleikurunum 

í endursýningar á 
Matlock.

Heyrðu, það varst þú 
sem vildir bíða með 

að eignast börn!

Í gær las ég merkilega frétt um að kvik-
mynd um ævi Darwins hefði ekki verið 
sett í dreifingu vestanhafs. Þetta var 

vegna hræðslu um að hún myndi vekja reiði 
þeirra fjölmörgu Bandaríkjamanna sem 
taka fallegu biblíusöguna um Adam og Evu 
bókstaflega. Það er auðvitað hreinlega ótrú-
legt að einungis 37 prósent íbúa stórveld-
isins skuli samþykkja þróunarkenninguna.  
Í kjölfarið fór ég af einhverjum ástæðum 
að hugsa til litla kvikindisins sem tók sér 
búsetu á svölunum hjá okkur síðla sum-

ars. Þessi smávaxna dýrategund, 
köngulóin, hefur verið til í yfir 

350 milljónir ára og hefur lítið sem 
ekkert breyst allan þennan tíma. 
Þetta vitum við vegna þess að 

steingervingar þeirra og ótelj-
andi fjölda annarra dyra hafa fundist 

og verið aldursgreindir. Þeir Banda-
ríkjamenn sem kalla sig creation-

ists halda því fram að steingervingar séu 
ekkert nema eitt stórt samsæri guðlausra 
vísindamanna. En aftur að köngulónni. Hún 
ákvað að spinna ægifagran og stóran vef í 
efra horninu á svölunum og breytti heim-
ilisfólkinu í forvitna náttúrufræðinga. Það 
var samt aðallega snemma kvölds sem við 
urðum vitni að rándýrseðli hennar. Eitt sinn 
slysaðist hunangsfluga til þess að fljúga inn 
í vefinn. Hún barðist um á hæl og hnakka 
en köngulóin, sem var dálítið minni, æddi af 
stað til að fanga þessa feitu bráð. Við horfð-
um agndofa á könguló bíta og hunangsflugu 
reyna að stinga þar til sú fyrri hörfaði og 
sú síðari gat loksins losað sig úr klístruð-
um þráðunum og flogið reið og fegin í áttina 
að Miklatúninu. En nú er haustið komið og 
vefurinn horfinn. Síðast þegar ég leitaði að 
köngulónni lá hún samanhnipruð í skoti með 
fótleggina í kringum sig eins og teppi. Ég 
vona að hún sofi vel og lifi veturinn af.  

Af Darwinisma og ævafornri dýrategund

NOKKUR ORÐ
Anna Margrét 

Björnsson

Hafnarfjarðarleikhúsinu
Miðasala í síma 555 2222 og á midi.is

18.sept kl.21 (fös) Örfá sæti laus
19.sept kl.21 (lau) Örfá sæti laus
18.sept kl.21 (fös) Örfá sæti laus
19.sept kl.21 (lau) Örfá sæti laus

Síðustu sýningar!

9 grímutilnefningar
PBB, Fréttablaðið

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi

SÚKKULAÐIVAX

HAFRAVAX

SÚKKULAÐISTRIMLAR
F. ANDLIT OG LÍKAMA

ATH. Súkkulaðivax hentar vel fyrir viðkvæma líkamshluta
ÚTSÖLUSTAÐIR: Apótek og snyrtivöruverslanir

Háreyðingavax sem hægt er að hita í örbylgjuofni 
og einnig vaxstrimlar

Auglýsingasími

– Mest lesið



Laugavegi · Kringlunni 
www.skifan.is

afslátturaf eldri vörum

10%
afsláttur

af nýjum vörum

Tónlist

DVD
Tölvuleikir

Enn meiri afsláttur af sérvöldum vörum 
í Skífunni Laugavegi 26 - Verð frá 199kr!

Afsláttar-
dagar
17. - 28. september
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tonlist@frettabladid.is

TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Nú er verið að smala tónlistarmönnum á tónlistarhátíðina Réttir sem 
fer fram dagana 23.–26. september á sjö tónleikastöðum í Reykja-
vík. Þegar þetta er skrifað er dagskráin ekki alveg fullmótuð, en yfir 

hundrað nöfn eru staðfest. Flest þeirra eru 
íslensk, en samt eru nokkur erlend, þar á 
meðal norska tónlistarkonan Hanne Hukkel-
berg, danska dúóið Bodebrixen, New York-
búinn Jesse Hartman og svo hinn skoski 
Hudson Mohawke.

Hudson Mohawke er listamannsnafn Glas-
gow-búans Ross Birchard. Hann hefur verið 
að búa til tónlist og spila sem plötusnúður í 
nokkur ár og var á mála hjá skoska fyrir-
tækinu Lucky Me, en eftir að hann gerði 
samning við Warp-útgáfuna í fyrra hefur 
stjarna hans risið hratt. Hann sendi frá sér 
EP-plötuna Polyfolk Dance í vor, en á henni 
er meðal annars smellurinn undarlegi Polk-
adot Blues. Fyrsta stóra platan hans, But-
ter, er svo væntanleg 12. október. Það fyrsta 
sem flaug í gegnum hausinn á mér þegar ég 
hlustaði á Butter var „Vá, brjálað sambland 

af Aphex Twin og Prince“. Það er óhætt að segja að Hudson Mohawke 
skorti ekki hugmyndir. Á Butter má heyra áhrif frá hip-hoppi, proggi, 
fönki, R&B og rave-tónlist, en útkoman er engu lík. Bæði brjáluð og 
grípandi. Sannkölluð 21. aldar tónlist. Sjálfur segist Ross einfaldlega 
vera að reyna að búa til hljóð sem fólk er ekki vant að heyra. Hudson 
Mohawke spilar á breakbeat.is kvöldinu á Jacobsen laugardaginn 26. 
september. 

Spennandi gestur

21. ALDAR TÓNLIST Skotinn 
Hudson Mohawke er einn af 
gestum tónlistarhátíðarinnar 
Rétta.

Níunda hljóðversplata 
Seattle-rokkaranna í Pearl 
Jam, Backspacer, kemur út 
eftir helgi. Hún hefur feng-
ið fína dóma og þykir þeirra 
besta í þó nokkurn tíma.

Upptökur á Backspacer hófust 
snemma á síðasta ári. Pearl Jam 
fékk til liðs við sig upptökustjór-
ann Brendan O´Brien sem hafði 
áður tekið upp fjórar plötur sveit-
arinnar: Vs., Vitalogy, No Code og 
þá síðustu, Yield, árið 1998. Hann 
tengist einnig íslenskri tónlist-
arsenu því hann var einn af upp-
tökustjórum Jinx með Quarashi. 

Í nýlegu viðtali segja þeir félag-
ar að upptökurnar hafi gengið 
mjög vel og eiginlega betur en 
nokkru sinni fyrr. Skemmdi það 
ekki fyrir að lögin voru nánast 
fullmótuð áður en þeir stigu fæti 
í hljóðverið og því gátu þeir ein-
beitt sér betur að spilamennsk-

unni. „Ed er eiginlega listrænn 
stjórnandi plötunnar,“ segir gít-
arleikarinn Stone Gossard um 
söngspíruna Eddie Vedder. „Hver 
og einn leggur fram sína hluti en 
á endanum bindur hann þá saman 
í eina heild.“ 

Vedder hefur verið forsprakki 
Pearl Jam í átján ár og hefur ýmsa 
fjöruna sopið. „Þegar maður eldist 
fer maður að einbeita sér að því að 
viðhalda orkunni sem býr innra 
með manni. Fyrir tíu árum tók ég 
henni ekki bara sem sjálfsögðum 
hlut heldur þjösnaðist á henni. Ég 
hef ekki lengur áhuga á því. Ég er 
búinn með þann pakka.“

Eins og söngvarinn gefur til 
kynna hafa þeir félagar þroskast 
mikið síðan þeir slógu í gegn með 
meistarastykkinu Ten árið 1991 og 
urðu fljótt ein fremsta rokksveit 
heims. Viðbrigðin voru mikil, sér-
staklega fyrir Vedder sem þurfti 
að glíma við mestu fjölmiðlaat-
hyglina, og síðan þá hefur Pearl 
Jam verið þekkt fyrir hlédrægni 

sína. Reyndar hefur aðeins dreg-
ið úr henni á undanförnum árum 
með fleiri tónlistarmyndböndum 
og smáskífum og svo virðist sem 
þeir félagar séu loksins farnir að 
sætta sig við sviðsljósið.

Fyrsta smáskífulag Back-
spacer, hið poppaða The Fixer, 
er vafalítið það mest grípandi á 
plötunni enda hefur það komist 
ofarlega á vinsældalista. Tíma-
ritin Q, Mojo, Rolling Stone, Spin 
og Uncut eru líka yfir sig hrif-
in og splæsa fjórum stjörnum á 
plötuna af fimm mögulegum, sem 
sýnir svo ekki verður um villst 
að þeir Vedder, Gossard, Ament, 
McCready og Cameron hafa engu 
gleymt. 

Til að fylgja plötunni eftir 
ætlar Pearl Jam í tónleikaferð 
um Bandaríkin sem hefst 21. sept-
ember og í nóvember spilar sveit-
in í Ástralíu og á Nýja-Sjálandi. 
Evrópubúar fá síðan að öllum lík-
indum að berja goðin sín augum á 
næsta ári. freyr@frettabladid.is

Pearl Jam hefur engu gleymt
EDDIE VEDDER Rokkararnir í Pearl Jam eru mættir með sína níundu hljóðversplötu, sem nefnist Backspacer. NORDICPHOTOS/GETTY

Önnur plata DJ Music-
ian er komin út. Hún 
heitir Sehr Gut Cock-
tail, en sú fyrri heitir 
My Friend Is a Record 
Player og kom út fyrir 
fimm árum. Þarna á 
milli kom þriggja laga 
platan Klinski. „Það 
gekk dálítið erfiðlega að 
finna út í hvaða átt ég 
vildi fara,“ segir Pétur 
Eyvindsson, sem er DJ 
Musician. „Þegar ég 
fann það út, fyrir svona 
þremur mánuðum, fór 
allt í gang. Það varð eins 
konar keðjuverkun þar sem eitt lag fæddi 
af sér annað lag.“

Eins og lagaheiti á borð við „Vodka 

Meloni“ og „I Love 
Happy Hour“ gefa til 
kynna er stutt í part-
ístemmarann á plöt-
unni. „Það er mikið 
partí í plötunni, en ekk-
ert endilega eitthvað 
tengt áfengi samt,“ segir 
Pétur. „Titillinn „Sehr 
Gut Cocktail“ vísar 
ekki endilega til áfengis 
– „kokkteill“ getur bara 
verið annar titill yfir 
lífið sjálft. Með plötunni 
ákvað ég bara að fara 
alla leið í hressleikanum 
og stuðinu.“

Plata DJ Musician er fáanleg í 12 
tónum og hjá Gogoyoko og Pétur sér fram 
á að spila nokkuð stíft á næstunni.  - drg

Farið alla leið í stuðinu

PARTÍSTEMMARI Sehr Gut Cocktail með 
DJ Musician.

Hljómsveitin Muse hefur áhuga 
á að semja aðallag næstu James 
Bond-myndar. „Við myndum 
örugglega segja já við því, eða 
að minnsta kosti reyna,“ sagði 
trommarinn Dom Howard. Á nýj-
ustu plötu Muse, The Resistance, 
er blandað saman rokki, strengja-
tónlist og óperu. „Mikið af okkar 
tónlist passar vel við James Bond-
stílinn og ég held að þetta gæti 
gengið upp,“ sagði Howard. Jack 
White og Alica Keys sungu síðasta 
Bond-lag, Another Way to Die. Tut-
tugu ár eru aftur á móti liðin síðan 
bresk hljómsveit átti Bond-lagið. 
Þá söng Duran Duran lagið A View 
to a Kill í samnefndri mynd.

Muse vill 
prófa Bond

> Í SPILARANUM
Magic Arm - Make Lists Do Something
Hjálmar - IV
Muse - The Resistance
Þóra Björk - I Am a Tree Now
GusGus - 24/7

MAGIC ARM GUSGUS

Lagið Svefn-G-Englar með Sigur Rós er 36. 
besta lag tíunda áratugarins samkvæmt lista 
yfir 500 bestu lögin á bandarísku tónlistar-
síðunni Pitchforkmedia.com. Lagið er tekið 
af annarri plötu sveitarinnar, Ágætis byrjun. 
„Þrátt fyrir gifturíkan áratug sem fylgdi í kjöl-
farið hjá Sigur Rós finnurðu ekki betri kynn-
ingu á hljómsveitinni en Svefn-G-Englar. Bjag-
aður gítarinn og rödd Jónsa búa til hljóðbylgjur 
þar sem hljómborðsspilið og trommuleikurinn 
svífa áfram,“ segir í umsögninni. „Lagið spurði 
margra spurninga, eins og : Hvaða tungumál er 
þetta? Hvernig eru þessi hljóð búin til? Verður 
öll tónlistin í framtíðinni svona falleg?“

Besta lag áratugarins var valið B.O.B. með 
Outkast og í næstu sætum á eftir voru All My 
Friends með LCD Soundsystem, Paper Planes 
með M.I.A., Crazy in Love með Beyonce og One 
More Time með Daft Punk. Á meðal laga sem 

eru lentu fyrir neðan Sigur Rós voru Take Me Out með Franz Ferdin-
and, Can´t Get You Out Of My Head með Kylie Minogue og Time To 
Pretend með MGMT.

Sigur Rós í 36. sæti

SIGUR RÓS Hljómsveitin 
á 36. besta lag tíunda 
áratugarins samkvæmt 
síðunni Pitchforkmedia.
com. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Fimmtudagur 17. september 2009 

➜ Tónleikar
17.30 Jónas 
Ingimundarson 
og Jón Svavar 
Jósefsson flytja 
íslenskar ein-
söngs perlur á tón-
leikum í Salnum 
við Hamraborg í 
Kópavogi. Aðgang-
ur er ókeypis og 
allir velkomnir.

20.00 Fimmtudagsforleikur í kjallara 
Hins hússins við Pósthússtræti 3-5 
(gengið inn Austurstrætismegin). Fram 
koma hljómsveitirnar Mikado, Panic 
Platform og Green Lights. Aðgangur 
er ókeypis og allir 16 ára og eldri vel-
komnir.
20.00 Gítartríóið JP3 heldur jazztón-
leika í Ráðhúsi Ölfuss við Hafnarberg á 
Þorlákshöfn.
20.30 Bubbi Morthens heldur tón-
leika á Draugabarnum í Draugasetrinu 
við Hafnargötu á Stokkseyri. Húsið verð-
ur opnað kl. 20.
21.00 Kristjana Stefáns og Svavar 
Knútur flytja frumsömd lög ásamt 
sígildum lögum með Abba, Robert 
Plant, Gram Parson o.fl. Tónleikarnir fara 
fram á Top of the Rock á gömlu her-
stöðinni við Keflavík.

21.00 Hallur Ingólfsson og Halldóra 
Malin Pétursdóttir halda útgáfutón-
leika sem og hljómsveitin Lights on 
the Highway. Tónleikarnir fara fram á 
Græna hattinum við Hafnarstræti 96 á 
Akureyri.
22.00 Weidcore-kvöld hjá Jacobsen við 
Austurstræti 9. Fram koma Pedro Pilatus 
& Bear Hug, Skurken, Frank Murder og 
Dj Vektor. Enginn aðgangseyrir.
22.00 Hljómsveitirnar ÆLA, Bacon 
og Dj Hero‘s koma fram á tónleikum á 
Sódóma Reykjavík við Tryggvagötu.

➜ Opnanir
17.00 Í Listasafni Reykjavíkur við 
Tryggvagötu verður opnuð sýning á 
verkum Yoshitomo Nara. Opið alla 
daga kl. 10-17, fimmtudaga til kl. 22.

➜ Síðustu Forvöð
Sýning á 24 bútasaumsteppum sem 
staðið hefur yfir í Sjóminjasafninu 
Víkinni, lýkur á sunnudaginn. Sjóminja-
safnið Víkin Grandagarði 8, er opið alla 
daga kl. 11-17.

     íslensk hönnun
og handverk

Strandgötu 43 | Hafnarfirði
Sími 565 5454 | www.fridaskart.is

Kaupaukinn þinn þegar þú kaupir 2* Helena Rubinstein vörur
- Snyrtibudda
- Krem eftir húðgerð 15 ml
- Farði eftir húðgerð 10 ml
- Andlitsvatn 50 ml
- Hreinsimjólk 50 ml
- Lash Queen Feline Blacks maskari 2 ml

Verðmæti kaupaukans 15.000 krónur

HR DAGAR Í DEBENHAMS
 17. TIL 23. SEPTEMBER
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STJÖRNUGLJÁI

WANTED STELLARS
NÝTT

www.helenarubinstein.com
fyrir Helena Rubinstein
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„Núna þarf ég að taka mér smá frí 
og íhuga hvernig ég eigi að 
komast í gegnum lífið og 
hvernig ég get bætt mig, af 
því að ég er stjarna og það 
er eitthvað sem ég þarf að 
takast á við.“ 

Kanye West í viðtali 
við Jay Leno eftir 
uppákomuna á 
MTV-hátíðinni.

„Ég held að hún sé í 
afneitun og vilji ekki 
kaupa meðgönguföt 
af því hún fær bara 
lánuð föt frá Khloe, 

systur okkar.“ 

Raunveruleikastjarnan Kim 
Kardashian um systur sína 
Kourtney sem er ófrísk.

„Ég neita því ekki, 
ég er mjög venju-

leg. Ég er ekki þessi 
fullkomna stúlka. Ég 
rekst á hluti, ég sulla 

niður, ég segi heimsku-
lega hluti – ég er 

alls ekki með allt á 
hreinu.“ 

Leikkonan Katie 
Holmes um 

hvernig það er að 
vera fræg.

Tískuvöruverslunin GK Reykja-
vík heldur opnunarteiti í kvöld 
í tilefni af nýrri vefverslun sem 
verður formlega sett á laggirn-
ar í dag. Vefversluninni er ætlað 
að koma til móts við viðskiptavini 
búsetta utan höfuðborgarsvæðis-
ins og við þá sem vilja skoða vöru-
úrvalið áður en lagt er af stað í 
bæjarferð. 

„Við verðum með sömu vörur í 
vefversluninni og eru til sölu í búð-
inni á Laugavegi. Við tókum falleg-
ar myndir af öllum flíkunum og 
erum mjög ánægð með útkomuna, 
enda vönduðum við mjög til verks,“ 
segir Stefán Svan Aðalheiðarson, 
starfsmaður GK Reykjavík. 

Nýlega var verslun GK Reykja-
vík í Smáralind lokað og ákveðið 
var að reka aðeins eina verslun á 
Laugavegi. „Það var ákveðið að 
loka versluninni í Smáralind og 
reka þess í stað aðeins eina versl-
un á Laugavegi. Við vildum frekar 
halda áfram með búðina í miðbæn-
um af því við erum búin að vera 
hér svo lengi og kunnum afskap-
lega vel við okkur á Laugavegi,“ 
segir Stefán Svan.

Teitið hefst klukkan 19.00 í 
kvöld og gefst gestum tækifæri 
á að skoða nýjar vetrarvörur frá 
Filippu K, Sportmax og Bruun & 
Stengade. Ný heimasíða verslunar-
innar er www.gk.is. - sm

GK Reykjavík opnar vefverslun

OPNA VEFVERSLUN Stefán Svan segir að 
vefverslunin eigi að koma til móts við 
þá sem búa utan höfuðborgarsvæðisins.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Samningar hafa náðst um 
að nýir gamanþættir með 
Steinda og Ágústi Bent hefji 
göngu sína á Skjá einum í 
lok janúar. 

„Þetta leggst vel í okkur. Við 
óskum öllum grínunnendum 
Íslands til hamingju,“ segir 
Steindi Jr. Þættirnir ganga undir 
vinnuheitinu Steindin okkar og 
verða átta talsins. „Þetta verða 
sketsaþættir en samt ekki þessi 
venjulega formúla,“ segir hann. 
„Núna erum við að eyða öllu púðr-
inu okkar í að skrifa á fullu því 
þetta verða mjög margir skets-
ar.“ Stefnt er að því að tökur hefj-
ist 15. október og sjá þeir félagar 
algjörlega um að klippa þættina 
og taka þá upp.

Steindi vakti fyrst athygli á net-
inu með sketsum sínum og varð 
síðan enn þá vinsælli eftir grín-
innslög sín í þáttunum Monitor á 
Skjá einum í sumar. „Þetta verð-
ur virkilega skemmtilegt. Þetta 
er svolítið beittur húmor og þjóð-

legur en stundum svolítið dóna-
legur. Mér finnst vera of lítið af 
íslensku gríni í gangi og finnst 
það fagnaðarefni fyrir alla þegar 
eitthvað svona dettur í gang,“ 
segir hann og bætir við að þjóð-
þekktir einstaklingar muni koma 
við sögu í þáttunum.

Grallararnir Sveppi og Auddi 
komu að máli við Steinda og 
Ágúst fyrir skömmu og vildu fá 

þá til að gera gríninnslög fyrir 
sinn þátt en ekkert varð af því. 
„Við fórum á fund með þeim og 
okkur leist mjög vel á það sem 
þeir voru að segja. 

Það væri virkilega skemmti-
legt að vinna með þeim í fram-
tíðinni en það sem við vorum að 
bíða eftir var okkar eigin þátt-
ur og við ákváðum slá til núna,“ 
segir Steindi.    - fb

Steindi semur um átta þætti

STEINDI OG ÁGÚST Steindi (til hægri) og Ágúst Bent byrja með nýja gamanþætti á 
Skjá einum á næsta ári. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

folk@frettabladid.is

Í S L E N S K A  Ó P E R A N

Vinningar afhentir í ELKO Lindum. 199 kr/skeytið.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 

10. HVER

VINNUR!
ER
URRR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BESTI NEED FOR SPEED LEIKUR

ALLRA TÍMA ER MÆTTUR!

KOMINN

Í ELKO



NÝTT KORTATÍMABIL 

Sími 568 9400  |  www.byggtogbuid.is

KRINGLUNNI
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16
16
16
16
16
L
L

FINAL DESTINATION 3D kl. 6 - 8 - 10 
HALLOWEEN 2  kl. 5.45 - 8 - 10.15 
INGLOURIOUS BASTERDS  kl. 5 - 8
INGLOURIOUS BASTERDS LÚXUS kl. 5 - 8 
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 5 - 8
ÍSÖLD 3  3D ÍSLENSKT TAL kl.  3.45
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  3.40

SÍMI 462 3500

FINAL DESTINATION 3D kl. 8 - 10 
THE GOODS LIVE HARD SELL HARD kl. 8 Síðasta sýning
INGLORIOUS BASTERDS   kl. 10
STELPURNAR OKKAR   kl. 6
THE TIME TRAVELER’S WIFE kl. 6 Síðasta sýning

16
14
16
L
12

SÍMI 530 1919

16
12
16
16

BEYOND REASONABLE DOUBT kl. 5.40 - 8 - 10.20
G.I. JOE kl. 5.40 - 8 - 10.20
TAKING OF PELHAM 123    kl. 5.30 - 8 - 10.30
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 6 - 9

SÍMI 551 9000

Heimir og Gulli
Bítið á Bylgjunni.

45.000 MANNS!

H.G.G, Poppland/Rás 2

HVAÐ FÆR MANN 
TIL AÐ KOMA 
SÖKINNI Á 
SJÁLFAN SIG?

SÍÐUSTU
SÝNINGAR!

17. - 27. september
Miðasala hafin
í Eymundsson, 
Austurstræti.
Nánari upplýsingar
á riff.is

L

BANDSLAM kl. 5:45 - 8 - 10:20
WHALE WATCHING MASSACRE kl. 6 - 8 - 10:20
WHALE WATCHING MASSACRE kl. 10:20
UP M/ Ensk. Tali kl. 8 - 10:20
UPP M/ ísl. Tali kl. 5:50(3D)

UPP M/ ísl. Tali kl. 5:50
DRAG ME TO HELL kl. 10:20
THE PROPOSAL kl. 8 - 10:20
THE PROPOSAL kl. 5:50
HARRY POTTER 6 kl. 5

FINAL DESTINATION 4 (3D) kl. 8:10 - 10:10
BANDSLAM kl. 5:40 - 8
WHALE WATCHING MASSACRE kl. 8:10 - 10:10
UP M/ Ensk. Tali kl. 10:20(3D)

UPP M/ ísl. Tali kl. 6(3D)

UPP M/ ísl. Tali kl. 6

BANDSLAM kl. 8 - 10:10
WHALE WATCHING MASSACRE kl. 8 - 10:10 16

16

16

V I P

V I P

10

L

L

L

L

L

16

16

L

L

L

L

Vanessa Hudgens   Lisa Kudrow

-EMPIRE
���

-ROGER EBERT
���

SKRÁÐU ÞIG Í FRÍÐINDAKLÚBB SAMBÍÓANNA Á 
HTTP://FACEBOOK.COM/BIOMYNDIR

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE FINAL DESTINATION 3D kl. 6, 8 og 10(POWER) 16

HALLOWEEN II kl. 10.10 16

INGLORIOUS BASTERDS kl. 6 og 9 16

MY SYSTERS KEEPER kl. 5.50 og 8 12

POWERSÝNING

KL. 10.00

- Þ.Þ., DV

Annað árið í röð stendur Hitt húsið 
í samstarfi við Alþjóðlega kvik-
myndahátíð í Reykjavík, RIFF, 
fyrir kvikmyndaviku dagana 
17.-25. september. 

Vikan hefst í Hinu húsinu í 
kvöld klukkan 18 þar sem 
hljómsveitin Malneir-
ophrenia spilar undir 
broti úr kvikmynd-
inni The Godfather. 
Einnig verður dag-
skrá kvikmyndavik-
unnar kynnt. „Það 
er gott að starta 
haustinu með svona 

hátíð. Það eru spennandi dagar 
fram undan,“ segir Eva Ein-
arsdóttir hjá Hinu húsinu. 
„Við breytum húsinu í hálf-
gerðan bíósal, sem er mjög 
skemmtilegt.“

Boðið verður upp á fjöl-
breytta dagskrá; sund-
bíó verður í Sundhöll-
inni í Reykjavík á 
morgun þar sem nas-
ista-uppvakninga-
myndin Død snø 
verður sýnd, inn-
gangsnámskeið 
verður haldið í hand-

ritagerð, anime-mynd sýnd og tón-
listarbíó haldið. Dagskránni lýkur 
svo föstudaginn 25. september með 
úrslitum í keppninni um bestu kvik-
myndatónlistina við klippu úr kvik-
myndinni Frankenstein frá 1931. 
Dómarar verða Georg Holm úr 
Sigur Rós, Hilmar Örn Hilmarsson 
og Þorvaldur Gröndal. Átján hljóm-
sveitir og tónlistarmenn hafa skráð 
sig til leiks í keppninni. Ókeypis 
er inn á alla viðburði kvikmynda-
vikunnar og fara þeir fram í Hinu 
húsinu, Pósthússtræti 3-5. Frekari 
upplýsingar má finna á riff.is og 
hitthusid.is.  - fb

Frankenstein og nasistahrollur

Arkitektarnir Árný Þórarinsdóttir og Helga Guðrún 
Vilmundardóttir hanna saman skart undir nafninu 
Stáss. Skartgripirnir eru unnir úr plexígleri og sækja 
stúlkurnar innblástur meðal annars í íslenska nátt-
úru og í gamla krosssauminn.

„Við kynntumst úti í Árósum þar sem við vorum 
báðar að læra arkitektúr. Þegar við fluttum svo heim 
að námi loknu var lítið að gera í þessum bransa og þá 
urðum við að finna okkur eitthvað annað að gera. Við 
byrjuðum á því að hanna jólaskraut fyrir síðustu jól 
og það hefur undið svona upp á sig,“ útskýrir Árný. 
Aðspurð segir hún að þær hafi notað plexígler við 
módelsmíði í náminu og segir það vera skemmtilegt 
efni að vinna úr. 

„Við höfum verið að fikra okkur áfram með ýmis 
íslensk munstur og höfum meðal annars verið að 
prófa okkur áfram með krosssauminn. Við höfum 
einnig verið að prófa okkur áfram með önnur efni en 
plexígler.“

Að sögn Árnýjar er framtíðin enn óráðin og segist 
hún ekki vita hvort þær stöllur ætli að leggja skart-
gripahönnunina alveg fyrir sig. „Maður veit svo sem 
aldrei hvað gerist í þessum byggingarbransa en ég 

vona að ég fái að starfa sem arkitekt einhvern tím-
ann í framtíðinni. En þangað til verður maður bara 
að bíða og sjá og bera sig eftir björginni,“ segir Árný. 

Stáss fæst í Epal, verslun Þjóðminjasafnsins, Sirku 
á Aukureyri og í Snúðum og Snældum á Selfossi.  -sm

Arkitektar hanna skartgripi

STÁSS Árný og Helga Guðrún hanna skemmtilegt skart úr 
plexígleri undir nafninu Stáss.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN KARLSSON

Krummi Björgvinsson er 
staddur í Atlanta þar sem 
hann vinnur að sólóplötu. 
Auk þess hefur rokkarinn 
verið að fikra sig út í dans-
popptónlist.

„Mig langaði að komast burt frá 
Íslandi í smá tíma til að fá frið og 
innblástur. Ég á nokkra vini hérna 
í Atlanta sem ég kom til að hitta 
og slaka á með. Á meðan ég er hér 
ætla ég að búa til demo úr lögum 
sem ég er búinn að vera að semja,“ 
segir Krummi Björgvinsson sem 
nú er staddur í Atlanta í Banda-
ríkjunum. Undanfarið hefur hann 
verið að semja tónlist á kassagítar 
sem hann tekur upp á lítið upptöku-
tæki. „Þessi plata verður mjög ein-
föld í sniði. En ég veit ekki hvern-
ig útkoman verður eða hvort hún 
mun koma út á næstunni.“

Aðspurður segir Krummi að 
hljómsveitirnar Mínus og Esja séu 
enn starfandi þrátt fyrir að með-
limir þeirra séu að vinna að öðrum 
verkefnum. Hann segir að ný plata 

með Esju sé væntanleg á næsta ári 
og að Mínusmenn séu að huga að 
tónleikaferðalagi.

Auk sólóverkefnisins hefur 
Krummi verið að semja popptónlist 
ásamt Halldóri, hljómborðsleikara 
Esju. „Ég hef verið að fikta svolít-
ið við danspopptónlist með Dóra, 
félaga mínum. Mér finnst frábært 
að vinna með honum og þetta verk-
efni mun vonandi gera eitthvað 
frábært í náinni framtíð,“ segir 
Krummi sem virðist ekki sitja 
auðum höndum þessa dagana. Auk 
þess að semja nýja tónlist fyrir 
væntanlega sólóplötu hefur hann 
tekið að sér að fara með hlutverk í 
nýrri kvikmynd, en tökur á henni 
hefjast á nýju ári. 

„Já, ég mun leika í bíómynd á 
næsta ári, svo er ég að fara að spila 
á Airwaves, taka upp eins mikið af 
tónlist og ég mögulega get og er 
með eitt níðþungt rokkband í burð-
arliðnum. Það band mun skarta 
nokkrum stærstu þungarokkur-
um Íslands. Svo ætla ég bara að 
njóta þess að vera með fjölskyldu 
og vinum og láta mér líða vel.“ 

 sara@frettabladid.is

Krummi kominn í poppið

KRUMMI Vinnur að fyrstu sólóplötu 
sinni og prófar sig áfram í danspoppi 
með vini sínum.

EVA EINARSDÓTTIR 
Kvikmyndavika hefst 
í annað sinn hjá 
Hinu húsinu í dag.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fimmtudagur, 17. september
Thursday, September 17th

13:00 Aðdáendur kúrekasýningarinnar  Hellubíó
14:00 Týndur hundur / Ríki bróðirinn  Hafnarhúsið
16:00 Garðastræti  Norræna húsið

Ófræging  Hafnarhúsið
Sori í bráðinu  Háskólabíó 3

16:40 Galopin augu  Háskólabíó 2
17:20 Ameríski geimfarinn  Háskólabíó 1
18:00 Dauðadá  Hellubíó

Matur hf.  Norræna húsið
Edie og Thea: Óralöng trúlofun  Hafnarhúsið
Allt á floti  Háskólabíó 3
Norður  Háskólabíó 4

18:40 Stúlkan  Háskólabíó 2
19:20 Fiskabúrið  Háskólabíó 1
20:00 Draugastelpan: myndin  Norræna húsið

Grettir kabarett 2009  Norræna húsið
Árbúar  Hafnarhúsið
Ég drap mömmu OPNUNARMYND  Háskólabíó
Ískossinn  Háskólabíó 3
Önnur reikistjarna  Háskólabíó 4

20:40 Blygðunarlaust  Háskólabíó 2
21:20 Vitringarnir þrír  Háskólabíó 1
22:00 Sannleikurinn um kjötheiminn  Norræna húsið

Dauður snjór  Háskólabíó 3
Tveir þræðir  Háskólabíó 4

22:20 Farseðill til Paradísar  Hellubíó
22:40 Ég drap mömmu  Háskólabíó 2

Xavier Dolan leikstýrir, framleiðir, skrifar 
handritið og leikur aðalhlutverkið í 
þessari mynd. Hann er aðeins tvítugur og 
þykir óvenjulega hæfileikaríkur. Myndin 
er byggð á hans eigin ævi og fjallar um 
samband samkynhneigðs unglings, 
Huberts, við móður sína, Chantale.

Ég drap mömmu
I Killed My Mother
J’ai tué ma mère



60
-7
0%

HÖFUM OPNAÐ 
Á NÝJUM STAÐ..

Við höfum flutt Outlet, Vintage % One off 
verzlunina þar sem að kvenverzlun okkar 
var áður að Laugavegi 86-94. 
Enn meira Úrval. 

p.s. erum að undirbúa glæsilega opnun á herra
og dömuverzlununum á nýjum stað að Laugavegi 7...
    Látum þig vita eftir nokkra daga... 

Allar vörur með 60-70 afslætti.
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Kaplakrikavöllur, áhorf.: 951

Breiðablik KR

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  9–18 (6–9)
Varin skot Ingvar 5 – Hansen 5
Horn 4–6
Aukaspyrnur fengnar 14–10
Rangstöður 1–2

KR 4–3–3  
Andre Hansen 7
Skúli Jón Friðgeirss. 5
Grétar Sigurðsson 6
Mark Rutgers 5
Jordao Diogo 6
Bjarni Guðjónsson 6
*Baldur Sigurðsson 7
Atli Jóhannsson -
(22. Guðm. Ben. 6)
Óskar Örn Hauksson 6
(86. Gunnar Kristj. -)
Björgólfur Takefusa 5
Gunnar Örn Jónsson 6
(84. Guðm. R. Gunn. -)

*Maður leiksins

BREIÐAB. 4–5–1 

Ingvar Þór Kale 6
Árni K. Gunnarsson 5
Guðmann Þórisson 5
Kári Ársælsson 5
Kristinn Jónsson 6
Olgeir Sigurgeirsson 4
(63., Haukur Baldv. 4)
Finnur O. Margeirss. 6
Guðm. Kristjánsson 5
Andri Rafn Yeoman 7
Kristinn Steindórss. 6
(78. Evan Schwartz -)
Elfar Freyr Helgason 6
(88. Aron Smáras. -)

0-1 Gunnar Örn Jónsson (40.)
0-2 Grétar Sigfinnur Sigurðsson (66.)

0-2
Einar Örn Daníelsson (6)

sport@frettabladid.is

FFrrææððsslluukkvvöölldd ÍÍSSÍÍ hhaauusstt 22000099!!

Íþróttamiðstöðinni í Laugardal og á Akureyri kl. 
17.00 - 21.00 á fimmtudögum.  Öllum opin og einnig 
liður í alm. hluta þjálfaramenntunar ÍSÍ á 2. stigi.  Nánari 
uppl. í síma 460-1467 eða á vidar@isi.is

Sjá einnig á wwwwww..iissii..iiss

Landsliðsþjálfarinn Sigurður Ragnar Eyjólfsson er sannfærður 
um að kvennalandslið Íslands mæti vel stemmt til leiks gegn 
stöllum sínum frá Eistlandi þegar þjóðirnar mætast í undan-
keppni HM 2011 á Laugardalsvelli í kvöld kl. 20. Sigurður Ragnar 
viðurkennir að hann viti ekki mikið um mótherjana en að 
íslenska liðið sé mun sterkara á pappírunum.

„Þessi leikur leggst mjög vel í mig. Það er alltaf 
gaman að spila á Laugardalsvelli og stelpurnar 
mæta tilbúnar til leiks. Við vitum hins vegar 
nánast ekki neitt um mótherja okkar og 
höfum hvorki mætt þeim áður né séð 

myndband frá leikjum þeirra þannig 
að við rennum dálítið blint í sjó-
inn með þetta. Af fyrri úrslitum að 

dæma eigum við hins vegar að vera með 
sterkara lið,“ segir Sigurður Ragnar, sem segir 
markmiðin skýr fyrir undankeppni HM.

„Við höfum sett okkur það markmið að komast 
á lokakeppni HM og það er enn erfiðara en að 

komast á lokakeppni EM. Við þurfum að vinna riðilinn okkar og 
vinna svo sigurlið úr öðrum riðli á leið okkar þangað því það eru 
ekki nema fjögur eða fimm lið frá Evrópu sem komast á loka-
keppnina, Þetta verður því mjög erfitt en það hefur verið styrkur 
okkar undanfarið að spila vel á heimavelli og vonandi heldur það 

áfram.“
Sigurður Ragnar er ekki smeykur þó svo að hann hafi þurft 

að gera breytingar á landsliðshópi sínum eftir að Guðrún 
Sóley Gunnarsdóttir, Dóra Stefánsdóttir og Katrín Ómarsdóttir 
forfölluðust. 

„Það er vissulega slæmt að vera án þriggja góðra leik-
manna eins og staðreyndin er fyrir þetta verkefni. En sem 
betur fer eigum við góða leikmenn í staðinn og þeir fá tæki-
færi núna. Maður hefur alltaf komið í manns stað hjá okkur 
og það verður þannig líka núna. Breiddin er að aukast hjá 

okkur og það er án vafa mjög jákvætt að geta bara kallað inn 
næsta leikmann og vita til þess að sá leikmaður er klár í slaginn. Ég 
veit því að við munum byrja með ellefu góða leikmenn inni á gegn 
Eistlandi,“ segir Sigurður Ragnar.

SIGURÐUR RAGNAR EYJÓLFSSON: ER FULLUR TILHLÖKKUNAR FYRIR LEIKINN GEGN EISTLANDI

Maður hefur alltaf komið í manns stað hjá okkur

FÓTBOLTI Keflavík vann í gær 1-0 
sigur á Grindavík en fyrrnefnda 
liðið hafði fyrir leikinn ekki fagn-
að sigri í deildinni síðan í júlí. 
Það var Magnús Sverrir Þor-
steinsson sem skoraði eina mark 
leiksins á 61. mínútu.

Leikurinn fór afar rólega af 
stað en helst bar að Keflvíking-
urinn Haukur Ingi Guðnason átti 
skot í slá í fyrri hálfleik. Grinda-
vík byrjaði betur í seinni hálf-
leik en heimamenn komust engu 
síður yfir þegar Magnús Sverrir 
skoraði eftir laglega sókn Kefl-
víkinga.

„Við fengum nokkur dauðafæri 
í seinni hálfleiknum en 
það er svekkjandi 
að hafa ekki náð 
að brjóta ísinn. Þá 
hefðu fleiri mörk 
fylgt í kjölfarið,“ 
sagði Orri Freyr 
Hjaltalín, 
fyrirliði 
Grindvík-
inga.

 - esá, egm

Keflavík vann Grindavík:

Langþráður sig-
ur Keflvíkinga

MAGNÚS 
SVERRIR 
ÞORSTEINSSON

Meistaradeild Evrópu
E-RIÐILL
Liverpool - Debrecen 1-0
1-0 Dirk Kuyt (45.).
Lyon - Fiorentina 1-0

F-RIÐILL
Inter - Barcelona 0-0
Dinamo Kiev - Rubin Kazan 3-1

G-RIÐILL
Stuttgart - Rangers 1-1
Sevilla - Unirea Urziceni 2-0

H-RIÐILL
Standard - Arsenal 2-3
1-0 Eliaquim Mangala (2.), 2-0 Milan Jovanovic, 
víti (5.), 2-1 Nicklas Bendtner (45.), 2-2 Thomas 
Vermaelen (78.), 2-3 Eduardo (81.).
Olympiakos - AZ Alkmaar 1-0

Pepsi-deild karla
FH 20 15 2 3 54-20 47
KR 20 13 3 4 46-26 42
Fylkir 20 12 3 5 37-23 39
Fram 20 9 4 7 37-30 31
Keflavík 20 7 8 5 30-34 29
Breiðablik 20 8 4 8 33-33 28
Stjarnan 20 7 4 9 41-36 25
Valur 20 7 4 9 24-36 25
Grindavík 20 6 4 10 33-38 22
ÍBV 20 6 4 10 21-36 22
Fjölnir 20 3 5 12 26-44 14
Þróttur 20 3 3 14 20-46 12

ÚRSLIT

FÓTBOLTI FH-ingar fögnuðu ekki 
Íslandsmeistaratitlinum á æfingu 
í gær því KR á enn þá möguleika 
á því að ná þeim eftir 2-0 sigur 
á Blikum í Kópavoginum. KR er 
þar með fimm stigum á eftir FH 
þegar sex stig eru eftir í pottinum. 
KR-ingar höfðu heppnina með sér 
framan af leik á móti Blikum en 
þegar á leið tók Vesturbæjarliðið 
völdin og landaði góðum sigri.

Eftir fjörugan fyrri hálfleik þar 
sem bæði lið fengu góð færi kom 
Gunnar Örn Jónsson KR yfir í 
leiknum með þrumuskoti rétt fyrir 
hálfleik. „Ég negli bara þegar ég 
hef tíma og sé markið. Það var 
blautt úti þannig að það var um 
að gera að skjóta á markið,“ sagði 

Gunnar Örn sem var ekki mikið að 
hlusta á það þegar það var púað og 
kallað á hann úr stúkunni.

Grétar Sigfinnur Sigurðarson, 
fyrirliði KR, innsiglaði síðan sig-
urinn með góðu skallamarki en 
eftir markið hans var allt bit farið 
úr Blikum. „Þetta var kærkominn 
sigur eftir bikarleikinn á laug-
ardaginn. þetta var líka flottur 
sigur hjá okkur, við sýndum kar-
akter og börðumst allan tímann,“ 
sagði Grétar eftir leikinn. KR á 
enn möguleika á Íslandsmeist-
aratitlinum en til þess þarf liðið 
að vinna upp fimm stiga forskot 
FH í síðustu tveimur umferðun-
um. „Ég veit ekki hvort við eigum 
einhverja von á titlinum því ég 
hef ekki séð Valsara svona slaka 
í langan tíma. Mér finnst þeir 
vera búnir að gefast upp og ég hef 
enga trú á þeim á móti FH,“ sagði 
Grétar. „Við ætlum að klára þessa 
tvo leiki sem eftir eru og tryggja 
okkur í það minnsta annað sætið. 
Auðvitað vonar maður að Valur 
geri eitthvað en miðað við hvern-
ig þeir eru búnir að vera í sumar 
þá eru þeir búnir að gefast upp,“ 
sagði Grétar.

„Ég held að úrslitin hafi alveg 

verið sanngjörn,“ sagði Ólafur 
Kristjánsson, þjálfari Blika, eftir 
leikinn og hann sagði liðið sitt ekk-
ert vera með hugann við bikarúr-
slitaleikinn. „Við erum auðvitað 
ekki að bíða eftir bikarúrslita-
leiknum, við erum ekki búnir að 
ná markmiðunum okkar í deildinni 
og meðan svo er þá reynum við að 
keppa að þeim,“ sagði Ólafur. - óój

Grétar Sigfinnur Sigurðsson, fyrirliði KR, var ánægður með sigur 2-0 á Blikum í Kópavogi í gær:

Ég hef enga trú á Valsmönnum á móti FH

MARKAHETJAN Gunnar Örn Jónsson fer 
hér framhjá Kristni Jónssyni, leikmanni 
Blika. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Stórliðin Inter og Bar-
celona skildu í gær jöfn í marka-
lausum leik í Meistaradeild Evr-
ópu í gær þegar fyrstu umferð 
riðlakeppninnar lauk. Ensku liðin 
Liverpool og Arsenal unnu bæði 
nauma sigra í sínum leikjum.

Það var beðið eftir leik Inter 
og Barca með mikilli eftirvænt-
ingu, sérstaklega þar sem félögin 
skiptu á sóknarmönnunum Zlatan 
Ibrahimovic og Samuel Eto‘o. 
Sá fyrrnefndi leikur nú með 
Barca og fannst sínir menn 
betri í leiknum.

„Barcelona spilaði 
betur í þessum leik,“ 
sagði Zlatan sem fékk 
þrátt fyrir allt ekkert 
svo slæmar viðtökur hjá 
stuðningsmönnum Inter, eins 
og margir bjuggust við.

„Ég átti ekki von á neinu 
sérstöku. Ég hafði heyrt 
orðróm um að það yrði 
púað á mig en það reynd-
ist svo ekkert alvarlegt. Ég 
var mjög einbeittur í leikn-
um sem gekk vel,“ bætti 
hann við.

„Það er mín skoðun að 
við spiluðum betur en 
það er ágætt að hafa 
náð stigi hér. Inter 
er með nokkra 
nýja leikmenn 
í sínu liði 
og virðist 
liðið þétt-
ara en á síð-
asta tíma-
bili.“

Zlatan fékk nokkur færi í leikn-
um sem og Lionel Messi en allt 
kom fyrir ekki. Greinilegt var að 
Jose Mourinho, stjóri Inter, lagði 
höfuðáherslu á að verjast í leikn-

um en heimamenn reyndu 
að sækja meira í síðari 
hálfleik. Bæði Wesley 
Sneijder og Dejan Stank-
ovic áttu fínar marktil-
raunir.

Dirk Kuyt skoraði 
eina mark Liverpool 
gegn ungverska liðinu 
Debrecen á heima-
velli í gær. Mark-
ið kom í lok fyrri 
hálfleiks. Jamie 

Carragher, leikmað-
ur Liverpool, sagði 
sína menn hafa 

verið langt frá 
sínu besta í 
leiknum.
„Við spiluðum 

ekki vel og vitum við það 
vel. Við unnum bara 1-0 en 
við vildum fyrst og fremst 
landa sigrinum eins og við 
viljum komast upp úr þess-
um riðli eins snemma og 
mögulegt er,“ sagði Carrag-

her. 
Rafa Benitez, stjóri Liver-

pool, var nokkuð sáttur við sína 
menn. „Við fengum þrjú eða 
fjögur góð færi og þetta hefði 
gengið betur hefðum við nýtt 

fleiri færi. En aðalatriðið var að 
fá þrjú stig.“

Arsenal lenti í miklum hremm-
ingum strax í upphafi síns leiks 
gegn Standard Liege í Belgíu. 
Heimamenn komust í 2-0 forystu 
strax eftir fimm mínútur.

Nicklas Bendtner minnkaði mun-
inn í lok fyrri hálfleiks og þeir 
Thomas Vermaelen og Eduardo 
skoruðu mörk Arsenal með stuttu 
millibili undir lok síðari hálfleiks.

Mark Vermaelen þótti afar 
umdeilt og þá var banni Eduardo 
aflétt fyrir skömmu. Hann hafði 

áður verið dæmdur í tveggja leikja 
bann í Meistaradeildinni vegna 
leikaraskapar.

„Við vorum hægir í upphafi 
leiksins og þeir nýttu sér það,“ 
sagði Arsene Wenger, stjóri Arsen-
al. „Svona lagað getur hent öll lið í 
heiminum en menn þurfa að leggja 
mikið á sig til að vinna svona öflugt 
lið og það er það sem við gerðum. 
Við lögðum allt í sölurnar og var 
mikilvægt að ná að minnka muninn 
í fyrri hálfleik. En þetta var afar 
erfiður leikur.“

 eirikur@frettabladid.is

Mourinho hafði stig af Barcelona
Ítalíumeistararnir í Inter héldu jöfnu gegn Evrópu- og Spánarmeisturum Barcelona á heimavelli í Meistara-
deild Evrópu í kvöld. Greinilegt var að Jose Mourinho, stjóri Inter, lagði höfuðáherslu á varnarleikinn.

SKORAÐI Í HEIMALANDINU Belginn 
Thomas Vermaelen skoraði jöfnunar-
mark Arsenal gegn Standard Liege.

NORDIC PHOTOS/AFP

LEGGUR LÍNURNAR Jose Mourinho ræðir hér við sóknarmanninn Samuel Eto‘o í leik 
Inter og Barcelona í gær. NORDIC PHOTOS/AFP

> Lítið gengur hjá Reading

Ekkert virðist ganga hjá Reading í ensku B-deildinni í 
knattspyrnu. Í gær tapaði liðið fyrir Cardiff á heimavelli, 
1-0, og hefur aðeins unnið einn af fyrstu sjö leikjum 
sínum í deildinni. Það eru góðar fréttir fyrir 
Íslendinga að hinn ungi Gylfi Sigurðsson 
hefur átt fast sæti í byrjunarliði Reading 
í undanförnum fjórum leikjum og 
lék hann allan leikinn í gær. Ívar Ingi-
marsson var á bekknum hjá Reading 
en hann er nú að jafna sig eftir erfið 
meiðsli. Brynjar Björn Gunnarsson var ekki 
í leikmannahópi Reading en hann á við 
meiðsli að stríða.
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18.55 Everton – AEK, beint  
 STÖÐ 2 SPORT

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

20.00 Ísland – Eistland, beint  
 SJÓNVARPIÐ

20.30 Family Guy   SKJÁREINN

20.55 NCIS   STÖÐ 2

21.45 You Are What You Eat  
 STÖÐ 2 EXTRA

STÖÐ 2

15.45 Kiljan  Bókaþáttur í umsjón Egils 
Helgasonar. (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Prinsinn af Bengal  (Prinsen af 
Bengalen)  (1:3) Þáttaröð um börn í Bang-
ladesh (e)

18.00 Stundin okkar  Endursýndur þáttur 
frá liðnum vetri. 

18.30 Hvaða Samantha?  (8:15) Banda-
rísk gamanþáttaröð um unga konu sem þjá-
ist af minnisleysi og neyðist til að komast 
að því hver hún í rauninni er. (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.00 Landsleikur í fótbolta  Bein út-
sending frá leik kvennaliða Íslands og Eist-
lands í undankeppni HM í fótbolta.

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Trúður  (Klovn III) Dönsk gaman-
þáttaröð um rugludallana Frank og Casper. 
(6:10)(e)   

22.50 Gróðabragð  (8:8) Franskur 
myndaflokkur um unga konu sem situr uppi 
með miklar skuldir eftir að maðurinn hennar 
fyrirfer sér. (Scalp) (e)

23.40 Kastljós  (e)

00.00 Dagskrárlok

08.00 Parenthood 

10.00 Accepted 

12.00 Mr. Bean‘s Holiday 

14.00 Throw Momma from the Train 

16.00 Parenthood 

18.00 Accepted 

20.00 Idiocracy  Joe Bauers er ráðinn í í 
leyniverkefni þar sem hann er svæfður djúp-
svefni. En verkefnið skolast til í kerfinu og 
hann gleymist og vaknar ekki fyrr en 500 
árum seinna og þá hefur mannkynið hefur 
endanlega tapað glórunni.

22.00 Underworld. Evolution Ævintýra-
hasarmynd um stríð á milli vampíra og var-
úlfa og segir frá aldagömlu upphafi þess. 

00.00 It‘s All Gone Pete Tong

02.00 Infernal Affairs 

04.00 Jackass Number Two 

06.00 Raise Your Voice 

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dynasty  (52:88) (e)

08.50 Pepsi MAX tónlist

17.25 Dynasty  (53:88) Blake Carrington 
stýrir olíufyrirtæki og er umkringdur konum 
sem eru óhræddar við að sýna klærnar 
þegar þess þarf. 

18.15 America’s Funniest Home Vid-
eos  (27:48) (e)

18.40 Kitchen Nightmares  (4:12) (e)

19.30 Game Tíví  (1:14) Sverrir Bergmann 
og Ólafur Þór Jóelson fjalla um allt það nýj-
asta í tækni, tölvum og tölvuleikjum. 

20.00 Everybody Hates Chris  (17:22) 
Bandarísk gamansería þar sem háðfugl-
inn Chris Rock gerir grín að uppvaxtarár-
um sínum. 

20.30 Family Guy  (16:18) Teikni-
myndasería fyrir fullorðna með kolsvörtum 
húmor og drepfyndnum atriðum. 

21.00 Flashpoint  (8:12) Spennandi 
þáttaröð um sérsveit lögreglunnar sem er 
kölluð út þegar hættan er mest. Sérsveitin 
berst við ungt par sem fremur hvern glæp-
inn af öðrum. Í fyrstu er talið að þau séu á 
kafi í dópi en sérsveitin kemst að því að or-
sökin fyrir hegðun þeirra er allt önnur.

21.50 Law & Order. Criminal Intent 
 (18:22) Bandarísk sakamálasería þar sem 
fylgst er með stórmálasveit lögreglunnar í 
New York fást við klóka krimma. Boxari er 
myrtur fyrir utan næturklúbb og Logan teng-
ist málinu persónulega. Hann og Wheeler 
rannsaka hættulegan heim áhugahnefaleika.

22.40 Penn & Teller. Bullshit  (2:59) (e)

23.10 She’s Got The Look  (2:6) (e)

00.00 Secret Diary Of A Call Girl  (e)

00.30 Pepsi MAX tónlist

20.00 Hrafnaþing  Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar. Gestir eru á öndverðum meiði í 
stjórnmálum.

21.00 Birkir Jón  Birkir Jón Jónsson alþing-
ismaður framsóknarflokksins ræðir um ís-
lensk stjórnmál.

21.30 Maturinn og lífið  Fritz Jörgens-
son ræðir um matarmenningu við gest sinn 
ásamt þeim Manuel Vincent Colsy og Ósk-
ari Erni Einarssyni.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Svampur 
Sveinsson, Lalli, Elías, Gulla og grænjaxlarn-
ir og Bratz.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.20 Sjálfstætt fólk 

11.00 Primeval (3:6)

11.45 Monarch Cove (8:14)

12.35 Nágrannar 

13.00 La Fea Más Bella (26:300)

13.45 La Fea Más Bella (27:300)

14.30 Grumpy Old Women (2:4)

15.00 Ally McBeal (19:21) 

15.45 Barnatími Stöðvar 2 Nonni nift-
eind, Bratz, A.T.O.M. og Elías.

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar

17.58 Friends (23:24)

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons (1:22) Ellefta þátta-
röðin um Simpson-fjölskylduna.

20.10 The Apprentice (8:14) Í sjötta sinn 
leitar Donald Trump að nýjum lærlingi. Átján 
þátttakendur takast á í þrautum þar sem allt 
í senn reynir á viðskiptavit, markaðsþekkingu, 
leiðtogahæfileika, samstarfsvilja og færni í al-
mennum samskiptum. 

20.55 NCIS (6:19) Spennuþáttaröð um 
sérsveit lögreglumanna sem starfa í Washing-
ton og rannsaka glæpi tengda hernum eða 
hermönnum á einn eða annan hátt. Verk-
efnin eru orðin bæði flóknari og hætturlegri í 
þessari fimmtu seríu.

21.40 Eleventh Hour (9:18) Eðlisfræð-
ingurinn Jacob Hood aðstoðar FBI við rann-
sókn sakamála sem krefjast vísindalegrar úr-
lausnar eða eru talin vera af yfirnáttúrlegum 
toga. Það er jafnan allra síðasta úrræði að 
kalla Hood til enda er hann hrokagikkur og 
erfiður í samstarfi.

22.25 Donnie Brasco

00.30 Lie to Me (12:13)

01.15 The 4400 (5:13) 

02.00 License To Drive 

03.30 Battle Royale 

05.25 Fréttir og Ísland í dag 

07.00 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk Allir leikir kvöldsins í Meistaradeild 
Evrópu skoðaðir. 

07.40 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

08.20 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

09.00 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

15.40 PGA Tour 2009: Hápunktar Sýnt 
frá hápunktunum á PGA mótaröðinni í golfi.

16.35 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aradeildin Útsending frá leik í Meistara-
deild Evrópu.

18.15 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

18.55 Everton - AEK Bein útsending 
frá leik í Evrópudeildinni í knattspyrnu.

21.05 24/7 Mayweather - Marqu-
ez Hitað upp fyrir bardaga Floyd Mayweath-
er og Marquez. 

21.35 Spænsku mörkin Allir leikir um-
ferðarinnar í spænska boltanum skoðaðir. 

22.05 Champions Invitational Sýnt frá 
World Series of Poker 2009. 

22.55 Poker After Dark Margir af snjöll-
ustu pókerspilurum heims mæta til leiks í 
Texas Holdem.

23.40 Everton - AEK Útsending frá leik í 
Evrópudeildinni í knattspyrnu.

15.40 Birmingham - Aston Villa Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.20 Liverpool - Burnley Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.00 1001 Goals Bestu mörk úrvals-
deildarinnar frá upphafi.

19.55 Premier League World Enska úr-
valsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

20.25 PL Classic Matches Liverpool - 
Newcastle, 2000. 

20.55 PL Classic Matches Everton - 
Liverpool, 2000. 

21.25 Premier League Review Rennt 
yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni og 
allt það helsta úr leikjunum skoðað gaum-
gæfilega.

22.20 Coca Cola mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum í Coca-Cola deildinni. Öll flottustu 
mörkin og tilþrifin á einum stað.

22.50 Fulham - Everton Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

> Luke Wilson
„Bestu brandararnir finnast 
í hversdagslífinu og ef þú 
ert vakandi fyrir því getur þú 
fundið eitthvað til að hlæja að 
alla daga.“ 
Wilson fer með aðal-
hlutverkið í myndinni 
Idiocracy sem Stöð 2 Bíó 
sýnir í kvöld kl. 20.00.

▼

▼

▼

▼

Einn af furðulegri þáttum sumarsins hlýtur að 
vera Split Ends sem sýndur er á Style Network 
síðla á hverju kvöldi. Þættirnir snúast í stórum 
dráttum um hárgreiðslufólk sem hefur vistaskipti 
í nokkra daga. Þannig getur klippari frá smábæ 
í Illinois skipt við hárgreiðsludívu í New York og 
hvort um sig þarf að standa sig í vinnunni í allt 
öðrum kringumstæðum en þau eru vön. Ef þið 
kannist við Wifeswap, þá er þetta svipað … bara 
miklu skrítnara.

Hverjum ætli hafi dottið þetta í hug? Að nota 
hárgreiðslumenn af öllum stéttum? Af hverju ekki 
pípara, eða skóafgreiðslumenn eða stjórnmála-
menn? Kannski verður næst gerður þáttur um 
vistaskipti götusópara enda hlýtur að vera allt 
annað að þrífa götur í bænum París í Texas eða 
Bronx í New York. 

Þrátt fyrir hneykslistóninn sem vissulega má 
greina í framangreindum setningum verður þó að 
viðurkennast að þetta sjónvarpsefni er undarlega 
heillandi. Það er reyndar þannig með öll mannleg 
samskipti þar sem fólk með ólík sjónarmið þarf 
að eiga samskipti. Þá er viðbúið að úr verði 
skemmtileg félagstilraun sem gaman er að fylgj-
ast með.

Annars hefur Style Network opnað nýjan heim 
fyrir mér en þó svo ótrúlega kunnuglegan því stór 
hluti af þáttunum sem þar eru sýndir sér maður 
líka á íslensku sjónvarpsstöðvunum. 

Til dæmis Style Her Famous með Jay Emanu-
el, Supernanny og Kimora, Life in the Fab Lane. 
Kannski ekki þættir sem fengju náð fyrir augum 
BBC en ágætis tímaþjófar þegar ekkert annað er 
á boðstólum.

VIÐ TÆKIÐ SÓLVEIG GÍSLADÓTTIR FYLGIST MEÐ SKÆRUNUM Á LOFTI

Hárgreiðslumenn í blíðu og stríðu 
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RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

FM 88,5  XA-Radíó
FM 90,9  Gullbylgjan
FM 91,9  Kaninn 
FM 93,5  Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3  FM Suðurland
FM 96,7  Létt Bylgjan
FM 97,7  X-ið
FM 98,9  Bylgjan
FM 99,4  Útvarp Saga

FM 90,1  Rás 2
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9  Lindin
FM 105,5  Útvarp Boðun

SVT 1

06.39 Morgunútvarp hefst
07.05 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Litla flugan
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Andrarímur
14.03 Á tónsviðinu

15.03 Útvarpssagan: Brestir í Brooklyn
15.25 Gullmolar úr safninu
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Smásaga: Teikn og tákn
19.27 Sumartónleikar evrópskra útvarps-
stöðva
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Útvarpsleikhúsið: Trúðar og leikarar 
leika þar um völl
23.10 Bak við stjörnurnar
00.07 Næturtónar

12.15 Fråga doktorn 13.00 Den stora resan 14.00 
Rapport 14.05 Gomorron Sverige 14.55 Ett annat 
sätt att leva 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport med 
A-ekonomi 16.10 Regionala nyheter 16.15 Go‘kväll 
17.00 Kulturnyheterna 17.15 Regionala nyheter 
17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00 Basar 18.25 
Anslagstavlan 18.30 Mitt i naturen 19.00 Plus 
19.30 Jag och min familj 20.00 Debatt 20.45 
Kulturnyheterna 21.00 Uppdrag Granskning 22.00 
Älskade, hatade förort 22.30 Ett kryssningsfartyg i 
hästväg 23.00 Studio 60 on the Sunset Strip 23.45 
Vägen hem 

12.00 NRK nyheter 12.05 Naboer 12.30 Andre 
avenyen 13.00 NRK nyheter 13.10 Sjukehuset i 
Aidensfield 14.00 NRK nyheter 14.10 Dynastiet 
15.00 NRK nyheter 15.10 Oddasat - nyheter på 
samisk 15.25 Ut i nærturen 15.40 Mánáid-tv - 
Samisk barne-tv 15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 
Sorens onskestovler 16.05 Fritt fram 16.35 Danny 
og Daddy 16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 
17.30 Schrödingers katt 17.55 Tilbake til 60-tallet 
18.25 Redaksjon EN 18.55 Distriktsnyheter 19.00 
Dagsrevyen 21 19.35 2. verdenskrig - bak lukkede 
dorer 20.30 Den norske humor 21.00 Kveldsnytt 
21.15 I rettferdighetens navn 22.05 I USA med 
Stephen Fry 23.05 En klegg i dress 23.35 Norsk 
på norsk jukeboks

12.00 Det lille hus på prærien 12.50 Nyheder på 
tegnsprog 13.00 DR Update - nyheder og vejr 13.10 
Boogie Mix 13.50 S P eller K 14.00 Boogie Update 
14.30 Braceface 14.50 Hojspændingsmanden og 
Robotdrengene 15.00 Lloyd i Rummet 15.20 Oggy 
og kakerlakkerne 15.30 Aftenshowet 16.30 TV 
Avisen med Sport 17.00 Aftenshowet med Vejret 
17.30 Rabatten 18.00 Sporlos 18.30 Hvor er vi 
landet? 19.00 TV Avisen 19.25 Jersild Live 19.50 
SportNyt 20.00 Landsbyhospitalet 20.45 Vidne til 
mord 22.15 Dyrekobte dun 23.00 Seinfeld

11.00 Only Fools and Horses 11.30 Absolutely 
Fabulous 12.00 Rob Brydon‘s Annually Retentive 
12.30 Saxondale 13.00 Only Fools and Horses 
13.30 Absolutely Fabulous 14.00 The Weakest 
Link 14.45 Rob Brydon‘s Annually Retentive 15.15 
Saxondale 15.45 Only Fools and Horses 16.15 
Absolutely Fabulous 16.45 EastEnders 17.15 The 
Weakest Link 18.00 The Catherine Tate Show 
18.30 Saxondale 19.00 Rob Brydon‘s Annually 
Retentive 19.30 Absolutely Fabulous 20.00 The 
Inspector Lynley Mysteries 20.45 The Catherine 
Tate Show 21.15 Saxondale 21.45 Rob Brydon‘s 
Annually Retentive 22.15 Absolutely Fabulous 
22.50 EastEnders 23.20 The Weakest Link

16.30 Doctors (11:25) Læknar og hjúkr-
unarfólk á Riverside spítalanum eiga fullt í 
fangi með að sinna sjúklingum á milli þess 
sem þau greiða úr flækjum í einkalífinu. 

17.00 Doctors (12:25)

17.30 The O.C. 2 (12:24) Orange-sýsla 
í Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís þar 
sem lífið leikur við bæjarbúa. Þegar við kynn-
umst þeim betur koma hins vegar leyndar-
málin í ljós.

18.15 Seinfeld (4:5)  

18.45 Doctors (11:25)

19.15 Doctors (12:25)

19.45 The O.C. 2 (12:24)

20.30 Seinfeld (4:5)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.20 Ísland í dag 

21.45 You Are What You Eat (1:18) 
Doktor Gillian McKeith er sérfræðingur á sviði 
mataræðis og hjálpar fólki sem er komið í 
ógöngur.

22.10 Ástríður (5:12) Rómantísk gaman-
þáttaröð um unga konu sem á erfitt að fóta 
sig í hörðum heimi viðskiptalífsins. 

22.35 Medium (5:19) Allison Dubois sér í 
draumum sínum skelfileg sakamál sem enn 
hafa ekki átt sér stað. 

23.20 Monarch Cove (14:14)

00.05 Auddi og Sveppi 

00.40 In Treatment (18:43)

01.05 Sjáðu 

01.35 Fréttir Stöðvar 2 

02.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Mafíuþema heldur áfram á Stöð 2 í 
kvöld. Alríkislögreglumaðurinn Joe 
Pistone kemst inn í mafíuna í New 
York í dulargervi sem Donnie Bras-
co. Mafíuforinginn Lefty tekur hann 
undir sinn verndarvæng og á milli 
þeirra myndast sterk vináttubönd. 
Myndin er byggð á sannsögulegum 
atburðum og með aðalhlutverk fara 
Al Pacino og Johnny Depp.

STÖÐ 2 KL. 22.25

Donnie Brasco

Óli og Sverrir snúa aftur eftir sumarfrí 
með nýja þáttaröð af tölvuleikjaþátt-
unum vinsælu. Í fyrsta þættinum fara 
þeir félagar til Þýskalands og heim-
sækja risastóra tölvuleikjasýningu. 
Þeir munu einnig 
dæma leikina Bat-
man Arkham Asylum 
og Guitar Hero 5 
ásamt því að kíkja 
á einn gamlan og 
góðan tölvuleik frá 
árinu 1984 en það 
er sjálfur leikurinn 
Ghostbusters.

Þá munu þeir upp-
lýsa hvaða leikir eru 
væntanlegir í vetur 
og velja tíu stærstu 
leiki vetrarins.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Game Tíví 
SkjárEinn kl. 19.30

▼

tökum slátur!
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LÁRÉTT 2. fangi, 6. samþykki, 8. hlóðir, 
9. þrá, 11. til, 12. gervitennur, 14. 
bragðbætir, 16. nafnorð, 17. frjó, 18. 
umhyggja, 20. skammstöfun, 21. þungi.
LÓÐRÉTT 1. útihús, 3. klaki, 4. doka, 5. 
sakka, 7. frilla, 10. ílát, 13. meðal, 15. 
laut, 16. bjargbrún, 19. númer.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. gísl, 6. já, 8. stó, 9. ósk, 
11. að, 12. stell, 14. krydd, 16. no, 17. 
fræ, 18. önn, 20. al, 21. farg. 
LÓÐRÉTT: 1. fjós, 3. ís, 4. staldra, 5. 
lóð, 7. ástkona, 10. ker, 13. lyf, 15. 
dæld, 16. nöf, 19. nr.

„Almennt er það torkennilegt 
hvítt duft með íslenskum berg-
vatnsklaka og fjörkálfamjólk. Á 
sunnudögum gufusoðinn smá-
apaheili með rifsberjamauki.“

Bragi Valdimar Skúlason, Baggalútur.

„Ég er svolítið spennt fyrir þessu, 
smá hrædd líka en aðallega spennt,“ 
segir Alexandra Helga Ívarsdóttir, 
ungfrú Ísland árið 2008. Hún verð-
ur meðal þátttakenda í sérstakri 
„celebrity“-útgáfu af Wipeout 
sem Stöð 2 hyggst sýna frá í vetur. 
Mikill áhugi virðist vera á þessum 
Þrautakóngi því rúmlega þrjú þús-
und Íslendingar sóttu um að kom-
ast í þáttinn í skráningu á vísir.is. 
„Ég þurfti ekkert sérstaklega lang-
an umhugsunarfrest þegar haft var 
samband við mig, ég sló bara til 
strax,“ segir Alexandra sem hefur 
aldrei komið til Argentínu áður og 
það skipti miklu máli við ákvörð-
unartökuna. „Og svo horfði ég tölu-
vert á þættina í vetur. Ég kvíði eig-
inlega mest fyrir rauðu boltunum, 
þeir líta svakalega út, allavega 
miðað við það sem maður hefur 
séð í sjónvarpinu.“ 

Alexandra fær harða samkeppni 
í þessum sérstaka celebrity-þætti 
því fitness-kóngarnir Ívar Guð-
mundsson og Egill „Gillz“ Einars-
son verða meðal þátttakenda. „Ívar 
er náttúrlega í frábæru formi en 
líkamlegt ástand á þeim þykka 
er rosalegt um þessar mundir, ég 
er í raun þrautþjálfaður íþrótta-
maður. Ívar verður klárlega einn 
af mínum helstu keppinautum en 
hann á ekki eftir að hafa roð við 
mér,“ segir Egill, sjálfsöruggur 
að venju. „Ég held reyndar að það 
hafi verið mistök að velja mig í 
þennan þátt, því aðrir munu bara 
líta út eins og kjánar við hliðina á 
mér.“

En Egill fær væntanlega harða 
samkeppni frá manni sem þekkir 
lítið annað en sigur eftir árangur 
sumarsins. Því Ingólfur Þórarins-
son, hjartað í miðju Selfoss-liðs-
ins sem vann 1. deildina í knatt-
spyrnu og Veðurguð með meiru, 
verður einnig meðal keppenda. 
„Mér líst bar ágætlega á þetta, ég 
veit reyndar ekkert hvað ég er að 
fara út í, er þetta eitthvað hættu-
legt?“ spyr Ingó sem vill að sjálf-

EGILL EINARSSON:  ÆTLAR AÐ RÚSTA ÍVARI GUÐMUNDS Í WIPEOUT

Ingó Veðurguð í Wipeout

KEPPINAUTAR Í WIPEOUT
Ingó Veðurguð og Alexandra Helga 
Ívarsdóttir fá verðuga keppinauta í 
Wipeout því meðal þátttakenda verða 

þeir Ívar Guðmundsson og 
Egill „Gillz“ Einarsson, 
landsþekktir fyrir sitt 
líkamlega atgervi. Ingó 
segist ekki nenna í 

neina hetjukeppni, hann 
ætli þó að halda uppi heiðri 
hinna tágrönnu einstaklinga.

Wipeout á ættir sínar að rekja til japanskra leikjaþátta. Höfundurinn að Wip-
e out-þáttunum heitir Matt Kunitz en hann kom einnig að gerð Fear Factor. Hann 
sagði í samtali við Los Angeles Times að draumurinn hefði verið að búa til þátt 
sem væri samblanda af Fear Factor og Fyndnum fjölskyldumyndböndum. 

Wipeout er skipt í fjögur þrautaborð. Hið fyrsta er þrautabraut þar sem hinir 
víðfrægu og risastóru rauðu boltar leika lykilhlutverk. Þeir tólf fljótustu sem 
komast upp úr þeim riðli fara í braut tvö þar sem „Sópurinn“ sópar fjórum úr 
leik. Þriðja borðið getur síðan verið breytilegt en að endingu keppa fjórir í fjórðu 
og síðustu brautinni, hinni svokölluðu Wipeout-braut. Sá sem er fljótastur í 
gegnum þá þraut sigrar. 27 lönd hafa nú þegar gert eða eru að fara að gera 
Wipeout-þætti. Má þar nefna Norðurlöndin öll nema Finnland og Ísland bætist 
nú í hópinn.

HVAÐ ER WIPEOUT?

sögðu komast hjá því að meiðast 
alvarlega enda úrvalsdeildarbar-
átta fram undan næsta sumar og 
því um að gera að halda sér heil-
um. „Ég nenni ekki að fara í ein-
hverju hetjukeppni en maður verð-

ur auðvitað halda uppi heiðri hinna 
tágrönnu einstaklinga,“ segir Ingó 
og bætir því við að það sé ekki nóg 
að vera bara sterkur í svona keppni, 
úthaldið leiki ekkert síður stórt 
hlutverk.  freyrgigja@frettabladid.is

„Já, þeir vilja fá hana til að syngja í sérstökum jóla-
þætti. Við erum bara að skoða dagskrána hjá okkur 
og sjá hvernig þetta lítur út allt saman,“ segir María 
Björk Sverrisdóttir, umboðsmaður Jóhönnu Guðrún-
ar. Danska ríkissjónvarpið, DR, hefur óskað eftir því 
að íslenska Eurovision-stjarnan komi fram á sérstök-
um jólatónleikum sjónvarpsstöðvarinnar sem njóta 
mikilla vinsælda ár hvert. Fremstu tónlistarmenn 
Danmerkur taka yfirleitt þátt og  í fyrra tróð meðal 
annars kertaljósadrottningin Katie Melua upp á tón-
leikum sjónvarpsins í Álaborg.

María segir annars viðbúið að Jóhanna muni búa 
næstu vikur og mánuði í ferðatösku. „Hún verður 
meira og minna á ferð og flugi í október, nóvember og 
desember,“ segir María. Meðal annars eru fyrirhugað-
ir tónleikar í Danmörku og Svíþjóð en þar nýtur Is it 
True? enn mikilla vinsælda og er ofarlega á sænskum 
vinsældalistum. Plata Jóhönnu, Elvis & Butterflies, 
kemur síðan út í Póllandi og Rússlandi í næsta mánuði 
og reiknaði María fastlega með því að Jóhanna myndi 
fylgja útgáfunni eftir með tónleikahaldi.  - fgg

DR vill Jóhönnu í jólaþátt

„Þetta kom okkur skemmtilega 
á óvart,“ segir Guðrún Vilmund-
ardóttir hjá bókaforlaginu 
Bjarti. 

Um eitt þúsund 
manns hafa skráð sig 
á biðlista hjá forlaginu 
eftir annarri bók Sti-
egs Larsson, Stúlkan 
sem lék sér að eldinum. 
Bókin verður gefin út á 
morgun en æstir aðdá-
endur geta fengið hana í 
hendurnar seinni part-

inn í dag áður en hún verður sett 
í plast. 

„Það var meira til gamans gert 
að búa til biðlistann. Við áttum 

svo óþolinmóða vinkonu sem 
átti afmæli og óskaði eftir 
bókinni í afmælisgjöf. Við 
ætluðum að setja hana á bið-
lista. Síðan fór að rigna inn 
tölvupósti,“ segir Guðrún. 

Kvikmyndin sem var 
gerð eftir bókinni 

verður frum-
sýnd 2. okt-
óber og vilja 
margir lesa 
bókina áður 
en þeir fara 
í bíó. „Það 
eru marg-

ir sem segja að þeir megi engan 
tíma missa því þeir ætli að vera 
búnir að lesa bókina,“ segir Guð-
rún. „Þótt myndirnar séu góðar 
þá kemur maður ekki sex hundr-
uð síðna bók fyrir í tveggja tíma 
mynd.“

Hún hefur sjálf lesið Stúlkuna 
sem lék sér að eldinum og heillað-
ist af henni, rétt eins og fyrri bók-
inni, Karlar sem hata konur. „Mér 
finnst hún æðisleg. Hún Lisbeth 
er þungamiðjan í bókinni. Hún er 
í miklu uppáhaldi hjá mér og ég 
naut þess út í ystu æsar að lesa 
bókina.“

Karlar sem hata konur hefur 
selst í um fimmtán þúsund eintök-
um hér á landi, sem er  meira en 
nokkur þorði að vona. Til að anna 
eftirspurn verður Stúlkan sem lék 
sér að eldinum fyrst prentuð í sjö 
þúsund eintökum, sem er töluvert 
meira en síðast. Þriðja og síðasta 
bókin í Millennium-trílógíunni er 
svo væntanleg í nóvember.  - fb

Þúsund manns á biðlista eftir Stieg Larsson

GUÐRÚN 
VILMUNDARDÓTTIR
Guðrún segir að 
viðbrögðin við biðlist-
anum hafi komið sér 
skemmtilega á óvart.

LISBETH OG MIKAEL Lisbeth Salander og 
Mikael Blomkvist í myndinni Karlar sem 
hata konur.

EFTIRSÓTT Eurovision-stjarnan Jóhanna Guðrún er eftirsótt og 
hefur DR, danska ríkissjónvarpið, meðal annars óskað eftir 

nærveru hennar á jólatónleikum sínum.

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

  1. Kópavogsfangelsi.

 2. Ottó Tynes og Karl Ægir Karlsson.

 3. The Lost Symbol.

Forvitnileg umræða er sprottin 
upp á Facebook-síðu Arnar Úlfars 
Sævarssonar, nýskipaðs dómara 
í Gettu betur. Örn minnti vini sína 
á að gefa í söfnun fyrir kaupum á 
nýju fiskabúri í Vesturbæjarlaugina 
en fékk fljótt svar frá sjónvarps-
manninum Agli Helgasyni sem gaf 
ekki mikið fyrir tiltækið, sagði það 
lágkúrulegt og spurði hvort Örn 
og félagar vildu ekki frekar gefa til 
„almennilegs“ málefnis á borð við 
Unicef. Örn beið ekki lengi með 

að svara og sendi sjónvarps-
stjörnunni tóninn: „Ég þakka 
miðbæjar-móðurteresu 
kærlega fyrir að leggja frá 

sér friðarverðlauna-
peninginn og taka 

sér örlitla pásu frá 
sínum umfangs-
miklu mannúð-
arstörfum …“ 

Félögunum Valla Sport og Birni 
Jörundi er augljóslega umhugað 
um strandaglópa í Vestmanna-
eyjum. Þeir ætla að troða upp á 
Volcano Café á laugardag-
inn og hafa sagt þeim sem 
vilja hlusta að þeir ætli að 
mæta á svæðið á einka-
þyrlu – hvorki meira né 
minna. Þeir ætla svo 
að síga úr þyrlunni 
á fast land og rjúfa 
þannig einangrun 
eyjaskeggja frá 
menningunni. 

Benedikt Erlingsson leikstýrir 
sem kunnugt er afmælissýningu 
Þjóðleikhússins, Íslandsklukkunni, 
sem frumsýnd verður í apríl á 
næsta ári. Leikhús allra lands-
manna hefur verið töluvert á milli 
tannanna að undanförnu en mörg-
um hefur þótt nóg um þau ættar-
tengsl sem stundum virðast einum 

of áberandi í leiksýning-
unum. Benedikt leikstjóri 
hyggst halda uppteknum 
hætti í Íslandsklukkunni 

því faðir hans, Erling-
ur Gíslason, verður 
í litlu hlutverki í 
Íslandsklukkunni.
 - hdm, afb, fgg
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

Í dag er fimmtudagurinn 17. sept-
ember 2009, 260. dagur ársins.

6.57 13.22 19.46
6.39 13.07 19.32

Margir taka mikið mark á 
innihaldi Biblíunnar, þótt 

það sé svo þversagnakennt að 
það megi leggja til grundvall-
ar nánast hvaða skoðun sem er. 
Þannig má bæði nota bókina til 
að fara með eldi gegn óvinum 
sínum og rétta hinn vangann – 
allt eftir því hvernig maður sjálf-
ur er þenkj andi. Höfundurinn, 
Guð, á auðvitað ágætis spretti, til 
dæmis finnst mér „Sannleikur-
inn mun gera yður frjálsa“ flott-
ur frasi. Höfundurinn var reynd-
ar mjög sjálfmiðaður þegar hann 
setti þetta fram, en ég vil skilja 
frasann þannig að „sannleikur-
inn sé sagna bestur“ – að maður 
verði frjáls í höfðinu og andanum 
ef maður viðurkenni bara strax 
hvernig hlutunum sé háttað. Segi 
sannleikann. 

SANNLEIKURINN er þó fjandi 
flókið fyrirbæri, eins og þessi 
þrasgjarna örþjóð ætti nú að 
þekkja vel. Ég held líka hrein-
lega að sumir séu svo blindir á 
sannleikann að þeir sjái hann 
ekki, hversu augljós sem hann er. 
Margir eru svo forhertir að þeir 
eru sannfærðir um að sannleikur-
inn sé einhver allt annar en hann 
er. Þeir hafa talið sér trú um sína 
eigin útgáfu af honum.

ÞEGAR ég var smábarn í míní-
kreppunni um 1969 fór Ási bróðir 
til Ástralíu. Eftir ævintýralíf kom 
hann tveimur árum síðar til baka 
og hafði með sér hákarla tennur 
og ópalsteina. Ég stal steinun-
um, gróf þá úti í garði og þóttist 
svo finna þá daginn eftir. Sjáiði, 
ég fann ópal úti í garði! sagði ég 
hróðugur, en allir föttuðu nátt-
úrlega plottið. Ási varð reiður og 
skammaði mig, en svo forhertur 
var ég, svo sannfærður um þann 
sannleika sem ég hafði talið mér 
trú um, að ég var öll æskuárin 
hálf fúll út í Ása fyrir að þjóf-
kenna mig. Víst fann ég ópal-
steinana úti í beði! Það var ekki 
fyrr en löngu síðar að rökhyggj-
an fór að færa mér sanninn um 
að ópalfundurinn í garðinum var 
auðvitað bara uppspuni og smá-
barnarugl.

KANNSKI komast þeir sem 
nú afneita sannleikanum að 
hinum rétta sannleika á endan-
um. Kannski ekki. Við munum 
ábyggilega þurfa að horfa upp á 
fjölmarga í viðbót gera sig að fífli 
með því að ljúga framan í alþjóð. 
Hressandi væri þó að heyra ein-
hvern játa upp á sig sannleikann 
strax. Það gerir mann frjálsan. 
Varla lýgur Guð.

Fjandans 
sannleikurinn

BAKÞANKAR
Dr. Gunna
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