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Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18 – 49 ára.
Könnun Capacent í maí 2009 – júlí 2009.

Fréttablaðið er með 106% 
meiri lestur en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft...sem þú þarft..

FIMMTUDAGUR
24. september 2009 — 226. tölublað — 9. árgangur

Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

„Ef maður er samkvæmur sjálfum sér en hamast ekki við að eltast við einhverja ákveðna tísku held ég að útkoman verði oft fín,“ segir Heiða Dóra Jónsdóttir, trúbador og hagfræðinemi, sem í sumar r kfataversl i

sama hvort þau séu inn eða ekki,“ segir hún og segist viss um að með þetta í huga sé fólk oft ófeimnara við að blanda ólíkum hlutum samanog útkoman af þ í

í fallegum en óþægilegum fötum. „Þá verður maður bara stífur og líður illa og það er ekkiH i

Besta útkoman verður ef ekki er elst við tískuna
Heiða Dóra Jónsdóttir, trúbador og hagfræðinemi, rak í sumar verslunina Sexy grandma á Frakkastíg, 

Hún segist ómögulega geta nefnt uppáhaldshönnuð eða -tímabil. Mikilvægast sé að líða vel í flíkunum. 

Áhugasvið Heiðu Dóru virðast eiga sér lítil takmörk. Hún hefur lokið BA-prófi í sálfræði, kennt magadans um árabil, verið trúba-

dor, rekið fataverslun auk fjölda annarra hluta. Ekki að undra þótt klæði hennar séu úr ýmsum áttum.  
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BIKINÍ  eru á undanhaldi ef marka má tískufrömuði úti í heimi sem 
spá nú í sundfatatísku næsta sumars. Þeir vilja meina að snið og kven-

leiki sjötta áratugarins verði höfð að leiðarljósi í hönnun og því verði 
sundbolurinn allsráðandi. Helst skuli hann vera bundinn aftur fyrir háls 

til að draga fram kvenlegar línur.
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Rafknúnir
hæginda-
stólar
•

standa upp
• Einfaldar stillingar

og fjölbreytt úrval

Lín Design, gamla sjónvarpshúsið Laugavegi 176 Sími 533 2220  www.lindesign.is

VEÐRIÐ Í DAG

HEIÐA DÓRA JÓNSDÓTTIR

Er samkvæm sjálfri 
sér við val á fötum
• tíska

           Í MIÐJU BLAÐSINS

SKOTVEIÐI

Gæsaveiðin komin
á fullt skrið
Sérblað um skotveiði

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

VÍSINDAVAKA 2009

Lifandi vísindi og 
spennandi uppákomur
Sérblað um Vísindavöku 2009

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Vísindavaka
2009

Viðamikil af-
mælisdagskrá
Félag enskukennara á 
Íslandi er fjörutíu ára.

TÍMAMÓT 26

FÓLK Guðni Sigurðsson horfði á 89 
íslenskar bíómyndir og safnaði 
saman milli fimm og sex hundruð 
þekktum íslenskum bíófrösum 
sem birtast á prenti í bókinni Ég 
tvista til þess að gleyma. 

Guðni segir að löngu sé kominn 
tími á slíka bók enda sé íslenski 
kvikmyndaiðnaðurinn í miklum 
blóma.  - fgg/ sjá síðu 46

Guðni Sigurðsson skrifar bók:

Safnar frösum 
úr bíómyndum

Spenntur
Björn Bragi Arnarsson 

tekur við sem 
ritstjóri tímaritsins 

Mónitor.
FÓLK 36
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SKAPLEGT SÍÐAR Í DAG   Nú með 
morgninum er víða rigning en í dag 
styttir upp og léttir víða til þó hætt 
sé við stöku skúrum hér og hvar. Í 
kvöld fer að rigna á nýjan leik, fyrst 
vestan til og það hvessir í nótt.

VEÐUR 4
Á VAKTINNI Tíu manns hófu keppni í Fangavaktarleik Stöðvar 2 sem hófst í Kringlunni í gær. Leikurinn stendur fram á föstudags-
kvöld. Sá sem lengst endist í fangaklefanum sigrar. Dregin eru stig frá keppendum fyrir að bregða sér út úr klefanum og fari svo 
að fleiri en einn þrauki fram á föstudagskvöld vinnur sá sem hlýtur fæst stig fyrir fjarveru. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LÖGREGLUMÁL Þrír Íslendingar sem 
voru handteknir hérlendis í sumar 
voru grunaðir um að tengjast einu 
stærsta fíkniefnasmygli sem upp 
hefur komið í heiminum. Þá fann 
lögreglan í Ekvador tæp 30 tonn af 
kókaíni blönduð í sýróp í um 600 
stórum brúsum.

„Hvaða íslenskur leppalúði halda 
menn að geti átt þátt í innflutn-
ingi á sautján tonnum af kókaíni? 

Hverjum dettur þetta í hug?“ spyr 
Sigurður Ólason, einn þeirra sem 
sátu inni vegna málsins, en meint-
ur þáttur Íslendinganna sneri að 
17 af tonnunum 30. Hann gagn-
rýnir vinnubrögð lögreglu, sem 
hann segir hafa notað meint tengsl 
hans við málið til að halda honum í 
gæsluvarðhaldi.

Réttarhöld hefjast í dag í máli 
Gunnars Viðars Árnasonar, eins 

þremenninganna, sem ákærður 
er fyrir að flytja sex kíló af amf-
etamíni til landsins. Til stendur að 
tveir hollenskir sakborningar úr 
stóra málinu frá Ekvador gefi þar 
símaskýrslu. Annar þeirra segist 
í samtali við Fréttablaðið hvergi 
hafa komið nærri innflutningn-
um til Íslands, heldur hafi hann 
notað Gunnar Viðar sem millilið í 
gjaldeyrisbraski.  - sh / sjá síðu 4

Þrír Íslendingar voru grunaðir um að tengjast 30 tonna kókaínsmygli í Ekvador:

Tengdir við eitt stærsta smygl heims

Hjálpartraust
„Hví skyldu skattgreiðendur í 
öðrum löndum hafa hug á að 
rétta Íslandi hjálparhönd eins og 
allt er hér í pottinn búið?“ spyr 
Þorvaldur Gylfason.

Í DAG 22

EVRÓPUMÁL Evrópusambandið 
hafnaði því að ræða við Íslend-
inga um lánveitingu eða efna-
hagsaðstoð strax eftir bankahrun 
og sagði að lánveiting kæmi ekki 
til greina fyrr en ágreiningur um 
Icesave hefði verið leystur.

Talsmaður framkvæmdastjóra 
efnahagsmála hjá ESB segir að 
ríkisstjórnin hafi sótt formlega 
um aðstoð í haust.   - pg / sjá síðu 18

Efnahagsaðstoð frá ESB:

Tengd Icesave 
strax í nóvember

Ég er ekki 
grófur

Fylkismaðurinn 
Valur Fannar 
Gíslason fékk 
tíu gul spjöld 
í Pepsi-deild 
karla í sumar.

ÍÞRÓTTIR 40

EFNAHAGSMÁL Nauðsynlegt er að 
lög um greiðsluaðlögun verði fram-
kvæmd þannig að mæta megi veru-
legum greiðsluvandræðum í það 
minnsta tíu þúsund fjölskyldna á 
næstu mánuðum.  Þetta kemur fram 
í tillögum að lausnum um skulda-
vanda heimilanna sem Alþýðu-
samband Íslands (ASÍ) kynnti rík-
isstjórninni á fundi í gær og verða 
kynntar opinberlega í dag.

Í tillögunum kemur fram að gera 
þurfi greiðsluaðlögunarferlið fljót-
virkara og notendavænna og veita 
verulega fjármuni til þess og þeirra 

stofnana sem sjá um framkvæmd-
ina. Að sögn Gylfa Arnbjörnssonar, 
forseta ASÍ, benda kannanir sam-
bandsins, Hagsmunasamtaka heim-
ilanna og Seðlabankans til þess að 
18 til 20 prósent heimila glími við 
verulegan vanda. 

„Stóra talan í þessu er 20.000 
heimili. En samkvæmt þessum 
könnunum er helmingur þessa 
fólks í gríðarlegum vanda, sem 
þýðir að það þarf að finna lausn-
ir á allra næstu mánuðum. Þessi 
úrræði verða að vera skilvirkari,“ 
segir Gylfi. Í tillögunum kemur 

fram að til að þessi markmið náist 
þurfi að stórefla Ráðgjafastofu um 
fjármál heimilanna. Þá sé óþolandi 
að tugum og hundruðum milljóna 
króna sé varið til að standa vörð um 
hagsmuni kröfuhafa í gegnum skila-
nefndir, lögfræðinga og endurskoð-
endur á meðan takmörkuðu fé sé 
varið til hjálpar heimilum í vanda.

Lagt er til að greiðsluaðlögun 
verði heildstætt, fljótvirkt og skuld-
aramiðað úrræði sem meðal ann-
ars taki jöfnum höndum á almenn-
um skuldum og veðskuldum, hvort 
heldur sé um að ræða íbúðalán eða 

bifreiðalán og geti skilmálabreytt 
bæði fasteigna- og bifreiðaveð-
skuldum þannig að gengistrygging 
sé felld niður, gjalddögum fjölgað og 
lánstími lengdur.

Einnig er lagt til að kröfuhafi sem 
ekki sættir sig við niðurskurð veð-
skulda umfram 100 prósenta veðþol 
eignar geti leyst eignina til sín gegn 
yfirtöku veðskuldbindinga, eða skil-
að lyklunum að eigninni. Skuldari 
og fjölskylda hans geti engu að síður 
haldið afnotum eignarinnar í allt að 
tólf mánuði gegn greiðslu hæfilegs 
endurgjalds í formi húsaleigu. - kg

ASÍ vill að tekið verði jafnt 
á húsnæðis- og bílalánum
Tillögur Alþýðusambands Íslands að lausnum á skuldavanda heimilanna verða kynntar í dag. Mæta þarf 
vanda tíu þúsund fjölskyldna á næstu mánuðum. Stórefla þarf Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna.
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Garðar, upplifir þú þetta sem 
höfnun?

„Já, við erum greinilega taldir eftir-
bátar annarra.“

Eigendur smábáta óttast að verða hraktir 
úr gömlu höfninni í Reykjavík. Garðar 
Berg Guðjónsson er formaður Félags 
smábátaeigenda.
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AÐEINS
1% FITA

20%
ÁVEXTIR
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ÐEINS

NÝR JÓGÚRT

DRYKKUR

3%
HVÍTUR
SYKUR

AÐEINS ENGIN
SÆTUEFNI

GETRAUNIR Einstæð móðir tveggja 
ára gamals barns var ein með 
allar fimm tölurnar réttar í 
Lottóútdrættinum síðastliðinn 
laugardag. Vinningsupphæðin 
nam rúmlega 35,5 milljónum 
króna. Þetta kemur fram á vef-
síðu Íslenskrar getspár.

Á síðunni kemur fram að konan 
hafi keypt miðann í Olís við Gull-
inbrú á föstudagskvöldinu fyrir 
útdrátt. Hún hafi séð auglýsingu 
um þennan risapott og ákveðið að 
skella sér á einn sjálfvalinn miða 
með Jóker. Vinningurinn komi 
sér sérlega vel þar sem þessi 
unga kona sé atvinnulaus og hafi 
nýlega misst íbúðina sína. - kg

Vann tugi milljóna í Lottó:

Einstæð móðir 
með allar réttar

LÖGREGLUMÁL „Þetta er nánast alveg eins 
og innbrotið sem Fréttablaðið sagði frá um 
síðustu helgi. Það er brotist inn um miðja 
nótt, allt verðmætt tekið og svo keyrt burt á 
bílnum,“ segir Brynja Þórhallsdóttir, íbúi í 
Reynihvammi í Hafnarfirði. Brotist var inn 
í íbúð Brynju, þar sem hún svaf ásamt fimm 
mánaða gamalli dóttur sinni, á þriðjudags-
nótt. Þaðan var meðal annars stolið dýrri 
myndavél, gjaldeyri, vegabréfum og glæ-
nýjum Lexus-jeppa. Fréttablaðið greindi á 
laugardag frá svipuðu innbroti í Ásahverfi í 
Hafnarfirði. Alls hefur því verið tilkynnt um 
fimm innbrot á sömu slóðum í Hafnarfirði á 
einni viku.

Brynja segir það hafa verið óhugnanlegt 
að vakna og uppgötva að farið hefði verið 
um íbúðina um nóttina. „Ég þakka bara 

guði fyrir að við vöknuðum ekki. Ég vil ekki 
hugsa til þess sem hefði getað gerst ef ég 
hefði farið fram og lent í klónum á þessum 
aðilum. 

Það er ótrúlegt hvernig þetta þjóðfélag 
okkar er orðið. Nú vona ég bara að allt 
heiðarlega fólkið standi saman til að loka á 
þessa menn,“ segir Brynja.

Ólafur G. Emilsson, stöðvarstjóri lögreglu-
stöðvarinnar í Hafnarfirði, segir að málin 
fimm séu rannsökuð með tilliti til þess hvort 
þau tengist innbyrðis. Játningar hafi feng-
ist við þremur innbrotanna, en ekki sé enn 
vitað hvort hin tvö tengist þeim. „Í þeim til-
fellum sem játningar hafa komið fram er um 
að ræða ungt íslenskt vandræðafólk sem á í 
basli með áfengi og önnur vímuefni,“ segir 
Ólafur G. Emilsson. - kg

Lét greipar sópa og keyrði burt á nýjum Lexus-jeppa í fimmta innbrotinu á einni viku í Hafnarfirði:

Þakka guði fyrir að við vöknuðum ekki

STJÓRNMÁL Lánveitingar Norður-
landanna til Íslands voru til 
umræðu á fundi Össurar Skarp-
héðinssonar utanríkisráðherra 
með norrænum og baltneskum 
starfsbræðrum sínum í New York 
í Bandaríkjunum í gær. 

Þeir eru þar vegna Allsherjar-
þings Sameinuðu þjóðanna sem 
þar stendur yfir. 

„Ég lagði áherslu á að frænd-
þjóðir okkar leggðu allt af mörk-
um til að ljúka þessu og þeir sögð-
ust myndu gera sitt allra besta í 
málinu og reyna að hraða því,“ 
sagði Össur í samtali við Frétta-
blaðið.

Nokkuð er um liðið síðan samið 
var við norrænu ríkin um sam-
eiginlegar lánveitingar til Íslands 

upp á jafnvirði 
um 300 millj-
arða króna. 
Veiting lánanna 
hefur strandað 
á endurskoðun 
Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins á 
efnahagsáætl-
un Íslands.

Það mál ræddi 
Össur við Dom-
inique Strauss-

Kahn, forstjóra AGS, í fyrrakvöld. 
„Ég lagði áherslu á að Íslendingar 
vildu fá endurskoðunina afgreidda 
sem allra fyrst,“ sagði Össur. Við-
brögð Strauss-Kahn voru á þann 
veg að hann lýsti yfir skilningi 
á stöðunni og sagðist vonast til 
að sem fyrst yrði hægt að ryðja 
úr vegi hindrunum fyrir endur-
skoðuninni. 

Þetta er það eina sem Össur vill 

láta uppi um viðbrögð Strauss-
Kahns. 

Á hinn bóginn sagði hann við-
ræður þeirra hafa verið hrein-
skiptar og gagnlegar. Þeir hafi 
rætt Icesave-málið í þaula og hann 
gert forstjóranum grein fyrir 
pólitískri stöðu þess á Íslandi. 
„Ég sagði honum jafnframt að það 
væri óviðunandi ef Icesave-málið 
hefði áhrif á afgreiðslu AGS. Sú 
deila kæmi sjóðnum ekki við.“

Össur situr fund öryggisráðs 
Sameinuðu þjóðanna um afvopn-
unarmál í dag og flytur ræðu 

á sjálfu allsherjarþinginu á 
laugardag. 

Í fyrradag sótti hann leiðtoga-
fund um loftslagsbreytingar og 
tók þátt í hringborðsumræðum 
um hvernig tryggja megi hagvöxt 
í heiminum án þess að auka losun 
gróðurhúsalofttegunda. 

Auk þessa á hann um tuttugu 
tvíhliða fundi með utanríkis-
ráðherrum og þjóðarleiðtogum 
meðan á þinginu stendur. Á þeim 
verður meðal annars rætt um 
aðildarumsókn Íslands að Evrópu-
sambandinu.  bjorn@frettabladid.is

Össur ræðir um lán 
og ESB í New York 
Forstjóri AGS vonast til að hægt verði að endurskoða efnahagsáætlun Íslands 
sem fyrst. Utanríkisráðherrar Norðurlandanna ætla að beita sér fyrir að lán-
veitingum verði hraðað. Utanríkisráðherra ræðir um ESB við starfsbræður.

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra fundaði með 
Strauss-Kahn í gær. Hann sagðist hafa lagt áherslu á að Íslendingar vildu fá endur-
skoðunina afgreidda sem allra fyrst.

ÖSSUR SKARPHÉÐ-
INSSON

ATVINNULÍF „Það standa öll spjót 
á Seðlabankanum. En ég á ekki 
von á öðru en að tekin verði skyn-
samleg ákvörðun í þessu máli,“ 
segir Gylfi Arnbjörnsson, fram-
kvæmdastjóri Alþýðusambands 
Íslands (ASÍ). Forystumenn ASÍ 
og Samtaka atvinnulífsins (SA) 
funduðu með fulltrúum ríkis-
stjórnarinnar í ráðherrabústaðn-
um í gær. Vaxtaákvörðunardagur 
Seðlabankans er í dag. 

Stöðugleikasáttmálinn sem 
undirritaður var í sumar gerði ráð 
fyrir að stýrivextir yrðu komnir 
niður í eins stafs prósentutölu 
hinn 1. nóvember. Stýrivextirnir 
eru tólf prósent í dag. Næsti 
vaxtaákvarðanadagur bankans er 
5. nóvember.

„Framkvæmd sáttmálans hefur 
ekki gengið eftir með þeim hætti 
sem búist var við,“ segir Gylfi 
Arnbjörnsson. - kg

Stöðugleikasáttmáli ræddur:

Þrýstingur á 
Seðlabankann

TÍSKA „Ég hef unnið lengi á herra-
stofum og hefur fundist vanta 
að karlmenn hafi eitthvað við 
að vera meðan þeir bíða og eru 
klipptir,“ segir Jón Hrólfur Bald-
ursson, eigandi hárgreiðslustof-
unnar Rebel, sem einungis er 
ætluð karlmönnum og börnum. 

„Okkur leiðist að sitja á bið-
stofum með kaffibolla og Séð og 
heyrt. Við erum alltaf hálfgerð 
börn þannig að börn og karlmenn 
passa vel saman á hárgreiðslu-
stofum.“ Á stofunni er billjarð-
borð, píluspjald, blöð um mótor-
sport og fleira sem Jón Hrólfur 
segir falla vel að hugðarefnum 
karlmanna.  - jma / sjá allt í miðju blaðs

Nýjung á markaðinum:

Hárgreiðslu-
stofa fyrir karl-
menn og börn

REYNIHVAMMUR Brynja segir innbrotsþjófinn greini-
lega hafa tekið sinn tíma inni í íbúðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
gefið út ákæru á hendur manni 
sem sakaður er um að hafa beitt 
stjúpsystur sína kynferðislegu 
ofbeldi í fimm ár, frá 1999 til 
2003. Manninum er gefið að sök 
að hafa allt að 40 sinnum haft 
munnmök við stúlkuna og káfað 
á kynfærum hennar innan klæða 
sem utan. Þá er hann sakaður um 
að hafa einu sinni látið stúlkuna 
hafa við sig munnmök.

Verjandi mannsins krafðist 
þess við fyrirtöku að ráðgjafa 
frá Stígamótum, sem stúlkan 
hefur verið í reglubundnum við-
tölum hjá, yrði meinað að vitna í 
málinu. Á það var ekki fallist.  - sh

Ákærður fyrir kynferðisbrot:

Níddist á stjúp-
systur sinni

Vilja ekki hætta að veiða
Stjórn Orkuveitunnar vísaði á 
síðasta föstudag frá tillögu Þorleifs 
Gunnlaugssonar um að hætt yrði 
að bjóða völdum sveitarstjórnar- 
og embættismönnum í laxveiði í 
Elliðaánum. 

REYKJAVÍK

ATVINNUMÁL Horfur eru á að vilja-
yfirlýsing iðnaðarráðuneytisins, 
Alcoa og Norðurþings um álver 
á Bakka við Húsavík verði ekki 
endurnýjuð. Gildistími yfirlýsing-
arinnar, sem var undirrituð í maí 
2006, rennur út eftir viku. 

Í ráði er að bjóða fleirum að 
taka þátt í formlegum viðræðum 
um orkunýtingu í Þingeyjarsýslu 
og atvinnuuppbyggingu í Norður-
þingi. Fram undan er að búa til 
formlega yfirlýsingu þar um.

Forystumenn Norðurþings 
gengu glaðir í bragði af fundi með 
iðnaðarráðherra um kvöldmatar-
leytið í gær en hljóðið í þeim hefur 
verið þungt síðustu vikur. Sögð-
ust þeir hafa átt góðar samræður 
við ráðherrann. „Ég er sannfærð-
ur um góða lausn,“ sagði Bergur 
Elías Ágústsson sveitarstjóri en 
vildi fátt láta uppi.

Katrín Júlíusdóttir iðnaðar-

ráðherra sagði þau sammála um 
útlínur málsins en vildi fáu svara 
um Alcoa. „Engum verður hent út 
úr ferlinu,“ sagði hún þó. 

Nefnd fjögurra ráðherra fjall-
ar um stefnu stjórnvalda í orku- 
og umhverfismálum. Í henni situr 
Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra. „Við viljum að hægt 
verði að ræða við hvern sem er 
sem vill nýta orku á þessu svæði 

og getur losað málið úr þeirri patt- 
og biðstöðu sem það hefur verið 
í.“ Í því fælist að framlengja ekki 
viljayfirlýsinguna við Alcoa um 
álver. 

Tómas Sigurðsson, forstjóri 
Alcoa á Íslandi, hafði ekki 
heyrt af vendingum í málinu 
í gærkvöldi. Sagðist hann enn 
gera ráð fyrir framlengingu 
viljayfirlýsingarinnar. - bþs

Sveitarstjóri Norðurþings fundaði með Iðnaðarráðherra:

Alcoa situr ekki eitt við borðið

BERGUR ELÍAS 
ÁGÚSTSSON

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

KATRÍN 
JÚLÍUSDÓTTIR 

SPURNING DAGSINS



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

Gildir 24. - 28. september

INNILJÓS - ÚTILJÓS - LOFTLJÓS - VEGGLJÓS - KASTARAR - BORÐLAMPAR - LJÓSAPERUR - SPARPERUR OG FLEIRA

TAX FREE
AF ÖLLUM LJÓSUM

NÝTT
OG AUKIÐ ÚRVAL

Í LJÓSADEILDUM
HÚSASMIÐJUNNAR

UM LAND ALLT

   TAX FREE
SPARPERUR
     OG
   LJÓSAPERUR

50-70%
AFSLÁTTUR AF VÖLDUM

VINNUKÖSTURUM

30%
AFSLÁTTUR AF

HREYFISKYNJURUM
FYRIR ÚTILJÓS

TA
X
 F
RE

E!

TA
X
 F
RE

E!

TA
X
 F
RE

E!

ÚTILJÓS KASTARAR

VEGGLJÓS

LOFTLJÓS

TA
X
 F
RE

E!



4  24. september 2009  FIMMTUDAGUR

LÖGREGLUMÁL Þrír Íslendingar sem 
handteknir voru í sumar og sátu 
um tíma í gæsluvarðhaldi, Ársæll 
Snorrason, Gunnar Viðar Árnason 

og Sigurður Óla-
son, voru tald-
ir tengjast einu 
stærsta fíkni-
efnamáli sem 
upp hefur komið 
í heiminum. Í 
málinu lagði lög-
reglan í Ekvador 
hald á um 600 
brúsa af mel-
assa, eins konar 
dökku sýrópi, 

sem búið var að blanda í tæplega 
30 tonnum af hreinu kókaíni. Efnin 
voru á leið til Evrópu og voru metin 
á hundruð milljónir dollara.

Málið, sem gekk undir vinnuheit-
inu Landamærafellibylurinn hjá 
lögreglu, kom upp í maí síðastliðn-
um og vakti gríðarlega athygli ytra. 
Málið teygði anga sína til Hollands, 
Lettlands, Bahamaeyja, Þýska-
lands og Íslands og vel á annan 
tug manna var handtekinn vegna 
þess. Í Ekvador voru fimm hand-
teknir, þrír Ekvadorar, einn Rússi 
og alræmdur lettneskur glæpamað-
ur, Vladimir Mitrevics, sem kallað-
ur er Sólblómið og er talinn einn af 
höfuðpaurunum. 

Sex voru handteknir í Hollandi, 
meðal þeirra Hollendingurinn 
Ronny Verwoerd og Ísraelsmað-
urinn Erez Zizov. Sagt hefur verið 
frá því að þeir tveir hafi haft sam-
skipti við þremenningana íslensku. 
Ársæll hafi komið þeim í samband 
við Sigurð, sem aftur hafi hjálpað 
þeim að stofna fyrirtæki á Íslandi 
til að kaupa vörubíla.

Þessi tengsl leiddu til handtöku 
Íslendinganna. Í rökstuðningi lög-
reglu fyrir gæsluvarðhaldsúrskurð-
um yfir þeim voru þeir sagðir grun-
aðir um aðild að tilraun til að smygla 
17 af tonnunum 30 til Evrópu.

Aðalmeðferð hefst í dag í máli 
Gunnars Viðars, sem einn er ákærð-
ur fyrir innflutning á sex kílóum af 
amfetamíni til landsins með póst-
sendingu í vor, sem send var frá 
Hollandi af Roel nokkrum Knopp-
er. Knopper var einnig handtekinn 

í kókaínmálinu risavaxna. Sigurð-
ur og Ársæll eru ekki ákærðir í því 
máli, en ríkissaksóknari hefur enn 
til meðferðar ásakanir á hendur 
þeim um peningaþvætti og tengsl 
við alþjóðlegan glæpahring. 
 stigur@frettabladid.is

www.ob.is
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Víða hvasst með morgninum en 
síðar 15-25 m/s sunnan og 

austan til, annars hægari.
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VATNSVEÐUR  
Núna í nótt gekk 
efnismikið úrkomuloft 
yfi r landið og núna 
með morgninum er 
víða rigning. Um há-
degi styttir upp vestan 
til og um miðjan dag 
annars staðar. Þá léttir 
víða til þó hætt sé við 
smáskúrum hér og 
hvar. Í kvöld kemur 
annað úrkomukerfi  
upp að landinu, einn-
ig efnismikið en með 
miklum vindi í nótt 
eða 13-20 m/s.   

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

EFNAHAGSMÁL Ólafur Ragnar 
Grímsson, forseti Íslands, segir 
íslensku bankana hafa farið eftir 
þeim reglum sem þeim voru 
settar í útrásinni. Efnahags-
hrunið hafi verið vegna ónógs 
regluverks miðað við umfang 
fjármála starfseminnar.

Þetta sagði forsetinn við blaða-
menn í New York, en þar er hann 
staddur til að sitja ráðstefnu um 
loftslags-, orku og alþjóðamál. 
Ólafur ræddi við fréttaveituna 
Bloomberg og einnig Forbes. Hann 
sagði fréttamönnum Bloomberg að 
öðrum þræði væri tilgangur farar 
hans til New York að „miðla þeirri 
lexíu sem Íslendingar hafa lært, 

með ærnum tilkostnaði, til alþjóða-
samfélagsins“.

Bloomberg vitnar í Gunnar F. 
Andersen, forstjóra Fjármálaeftir-
litsins, um að 20 dæmi hafi fundist 
um möguleg brot á reglum um fjár-
málastofnanir og að 20 önnur séu 
til rannsóknar. Þá er vitnað í orð 
Jóhönnu Sigurðardóttur forsætis-
ráðherra um að fáránleg misnotk-
un á reglum um bankaleynd hafi 
stuðlað að ósiðlegri hegðun.

Ólafur Ragnar telur bankana hins 
vegar hafa fylgt reglum. „Hvað sem 
um íslensku bankana má segja, þá 
störfuðu þeir innan evrópsks reglu-
verks um banka og fjármál,“ hefur 
Bloomberg eftir honum. - kóp

Ólafur Ragnar Grímsson í samtali við blaðamenn í New York:

Bankarnir hafi fylgt reglum

FORSETINN Ólafur Ragnar sagði banda-
rískum fjölmiðlum í gær að íslensku 
bankarnir hefðu starfað eftir þeim 
reglum sem um þá giltu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

30 tonn af kókaíni í sýrópinu
Ársæll Snorrason, Gunnar Viðar Árnason og Sigurður Ólason voru handteknir í sumar grunaðir um að tengj-
ast einu stærsta fíkniefnamáli sem upp hefur komið í heiminum. Hverjum dettur þetta í hug? spyr Sigurður.

VLADIMIR 
MITREVICS, EÐA 
SÓLBLÓMIÐ

Sigurður Ólason, sem sat í gæslu-
varðhaldi um þriggja vikna skeið 
vegna málsins, segir algjörlega 
fráleitt að 
einhver skuli 
láta sér detta 
í hug að „eitt-
hvað lítið peð 
á Íslandi sé 
tengt í þetta 
risastóra mál. 
Það er alveg 
yfir brúnina 
að ímynda sér 
eitthvað slíkt,“ segir hann í samtali 
við Fréttablaðið.

Hann gagnrýnir lögregluna fyrir 
að hafa notað meint tengsl hans 
við málið til að halda honum í 
gæsluvarðhaldi, enda sé ekkert 
sem tengi hann við það. Hann 
hafi einu sinni verið spurður um 
það í yfirheyrslum hvort hann 
þekkti til málsins. Hann hafi sagt 
svo ekki vera og þar hafi verið 
látið við sitja. Hvergi sé minnst á 
málið í málsgögnum um hann, 
nema í rökstuðningi lögreglu fyrir 
gæsluvarðhaldsvistinni, þar sem 
hafi verið sagt að gagna væri að 
vænta að utan um aðild hans að 
málinu. Þau hafi hins vegar aldrei 
litið dagsins ljós.

Meint peningaþvætti Sigurðar 
fyrir Verwoerd og Zizov, auk 
meintra tengsla hans við alþjóð-
lega glæpahringi, liggur enn á 
borði ríkissaksóknara sem á eftir 
að taka ákvörðun um ákæru eða 
niðurfellingu málsins. Hann var 
ekki ákærður fyrir amfetamíninn-
flutninginn líkt og Gunnar Viðar, 
þótt hann hafi upprunalega verið 
talinn tengdur því máli líka.

YFIR BRÚNINA 
AÐ ÍMYNDA SÉR 
SVONA

SIGURÐUR ÓLASON

Ronny Verwoerd, einn þeirra sem 
handteknir voru vegna málsins í 
Hollandi, segist saklaus. Hann hefur 
að eigin sögn verið ákærður fyrir að 
reyna að smygla 17 tonnum af þess-
um tæpu 30 til Evrópu, og auk þess 
fyrir aðild að sex kílóa amfetamíns-
myglinu til Íslands.

Hann mun gefa símaskýrslu við 
réttarhöldin yfir Gunnari Viðari, líkt 
og Johannes Dielissen, annar maður 
sem handtekinn var í Hollandi 
vegna kókaínmálsins risastóra.

Í tölvupósti til Fréttablaðsins 
skýrir Verwoerd svo frá aðild sinni 
að máli Gunnars Viðars að hann og 
Erez Zizov hafi notað Gunnar sem 
millilið í gjaldeyrisbraski. 

Gunnar Viðar hafi svo náðst 
á mynd hjá lögreglu skila þeim 
aftur hluta fjárins í umslagi. Þessi 

viðskipti hafi ekki á nokkurn hátt 
tengst fíkniefnum. Sjálfur segir Ver-
woerd ekki einu sinni þekkja Roel 
Knopper, sem er skráður sendandi 
að amfetamínbögglinum.

Spurður um samskipti sín við 
Sigurð Ólason og Ársæl staðfestir 
Verwoerd það sem fram hefur 
komið að þeir Zizov þekki Ársæl 
síðan úr hollensku fangelsi, og hann 
hafi komið þeim í samband við 
Sigurð. Þeir hafi ætlað að stofna hér 
fyrirtæki í desember en enginn banki 
viljað þjónusta þá. Þeir hafi því beðið 
Sigurð um að gera það fyrir þá. Fyrir-
tækið, Hollís, hafi ekki verið stofnað í 
því skyni að þvætta peninga.

Verwoerd segist hafa losnað úr 
fangelsi fyrir þremur mánuðum, líkt 
og allir hinir sem handteknir voru 
vegna málsins í Hollandi.

HOLLENDINGUR SEGIST SAKLAUS

GRÍÐARLEGT MAGN Á myndinni má sjá hluta af sýrópsbrúsunum sem lögreglan í 
Guayaquil, stærstu borg Ekvadors, lagði hald á í maí. Fíkniefnafundurinn er með 
þeim allra stærstu í sögunni. FRÉTTABLAÐIÐ / AP

STJÓRNSÝSLA Mistök urðu til þess 
að töf varð á greiðslu atvinnuleys-
isbóta til 2.400 manns um mánaða-
mótin júní/júlí. Umboðsmaður 
Alþingis kannaði málið en telur 
ekki tilefni til að grípa til aðgerða.

Eftir samkeyrslu við stað-
greiðslugrunn Ríkisskattstjóra var 
sú ákvörðun tekin á Greiðslustofu 
Vinnumálastofnunar að senda 
2.400 manns bréf um óskráðar 
tekjur sem sagðar voru hafa áhrif 
á bótagreiðslur. Það átti þó ekki 
við í öllum tilvikum. Þar sem ekki 
var starfsfólk til að bregðast við 
öllum athugasemdum var ákveð-
ið að greiða öllum bætur og höfðu 
síðustu fengið þær 7. júlí. - kóp

Vinnumálastofnun:

Mistök töfðu 
greiðslur bóta

VIÐSKIPTI Heimsmarkaðsverð á 
hráolíu féll um tæp fjögur prósent 
og fór undir sjötíu dali á tunnu 
í gær eftir að bandaríska orku-
málaráðuneytið birti vikulega 
tölur um olíubirgðir í landinu. 

Olíubirgðirnar jukust um 2,8 
milljónir tunna á milli vikna sem 
er þvert á væntingar. Mjög hefur 
dregið úr olíunotkun og elds-
neytiskaupum  um heim allan 
upp á síðkastið og hafa aðildar-
ríki Samtaka olíuútflutningsríkja 
(OPEC) því ekki séð ástæðu til að 
auka olíuframleiðsluna á næstu 
mánuðum, að sögn Bloomberg-
fréttaveitunnar.  - jab

Olíubirgðir jukust óvænt:

Verðið lækkar 
erlendis

DÆLT Á BÍLINN Dregið hefur úr elds-
neytiskaupum í skugga efnahagsþreng-
inga víða um heim.

SAMNINGUR Öryggismiðstöðin 
varð hlutskörpust í útboði Ríkis-
kaupa á blóðsýnatökum fyrir 
lögregluna á höfuðborgarsvæð-
inu. Fyrirtækið hlýtur samning-
inn, sem var undirritaður í gær, 
í eitt ár en hann má framlengja 
þrisvar, eitt ár í senn. 

Í tilkynningu Ríkiskaupa segir 
að samningurinn muni að öllum 
líkindum skila 50 milljóna króna 
árlegum sparnaði. Kostnaður 
dómsmálaráðuneytisins vegna 
þessa liðs hafi verið um það bil 
100 milljónir króna á ári á höfuð-
borgarsvæðinu. - kg

Útboð vegna blóðsýnataka:

Skilar 50 millj-
óna sparnaði

GENGIÐ 23.09.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

234,7131
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

123,29  123,87

202,57  203,55

182,10  183,12

24,465  24,609

21,162  21,286

18,053  18,159

1,3492  1,3570

195,63  196,79

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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INTERNET S ÍMANS

Stækkaðu pakkann:

Hraði allt að 1 Mb/s
Gagnamagn 1 GB

Hraði allt að 2 Mb/s
Gagnamagn 10 GB

Hraði allt að 8 Mb/s
Gagnamagn 60 GB

Hraði allt að 16 Mb/s
Gagnamagn 120 GB

Hraði allt að 30 Mb/s
Gagnamagn 120 GB
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ORKUMÁL Tvö fyrirtæki sem sóttu 
um og fengu leyfi til rannsókna 
og vinnslu á olíu og gasi á Dreka-
svæðinu svokallaða hafa nú dregið 
umsóknir sínar til baka. 

Orkustofnun veitti annars 
vegar norska fyrirtækinu Aker 
Exploration og hins vegar fyrir-
tækjunum Sagex Petroleum og Lind-
ir Exploration sameiginlega leyfi 
til rannsókna og vinnslu á Dreka-
svæðinu í maí síðastliðnum. Svæðið 
liggur milli Íslands og Jan Mayen.

Sagex og Lindir drógu umsókn 
sína til baka á þriðjudag, segir 
Guðni A. Jóhannesson orkumála-
stjóri. Hann segist telja að fyrir-
tækin hafi átt í erfiðleikum með að 
fjármagna rannsóknir á svæðinu.

Aker dró umsókn sína til baka 
um miðjan júlí þar sem fyrirtæk-
ið sameinaðist öðru fyrirtæki sem 
hafði þegar rannsóknar- og vinnslu-
leyfi á norska landgrunninu, segir 
Guðni.

„Þetta er auðvitað ekki verkefn-
inu til framdráttar, en segir okkur 
mikið um ástandið á þessum mark-
aði og fjármögnunarmöguleikum,“ 
segir Guðni. Viðbúið hafi verið að 
verkefni sem hafi verið jafn stutt 
á veg komið og íslenska verkefnið 
yrði gefið eftir á undan öðrum verk-
efnum sem væru lengra komin.

Gunnlaugur Jónsson, forstjóri 
Linda og stjórnarmaður í Sagex, 
hafnar því að fjármögnun hafi verið 
vandamál; ekkert hafi breyst hvað 
það varðar frá því sótt hafi verið 
um.

Ástæðan fyrir því að fyrirtæk-
in drógu umsókn sína til baka er að 
skattakerfið tengt olíuvinnslunni er 
mjög íþyngjandi, segir Gunnlaugur. 
Aðstæður á svæðinu séu erfiðar til 
leitar og vinnslu, og því ætti ríkið 
frekar að hvetja til fjárfestinga með 
hagstæðu skattakerfi en að letja 
með flóknu og óhagstæðu kerfi.

Kerfið hefur ekki breyst frá því 
sótt var um, en Gunnlaugur segir 
að vonir hafi staðið til þess að því 

yrði breytt. Þær vonir hafi ekki 
gengið eftir, né bendi samtöl við 
embættismenn til þess að það verði 
í bráð. 

Verði skattakerfið lagað og 
vinnsla boðin út á ný muni Lindir 
og Sagex að öllum líkindum bjóða í 
að nýju, enda séu miklir möguleikar 
til vinnslu á Drekasvæðinu. Nú hafi 
stjórnvöld fengið skýr skilaboð og 
boltinn sé hjá þeim.

Guðni segir að eitt til tvö ár geti 
liðið þar til farið verði í nýtt útboð 
á rannsóknum og vinnslu á Dreka-
svæðinu. Þó muni Orkustofnun 
væntanlega halda dyrunum opnum, 

vilji fyrirtæki koma að slíkum verk-
efnum í millitíðinni.

Einhverjar tafir verði því vegna 
þess að fyrirtækin hafi dregið 
umsóknir sínar til baka, en allt-
af hafi verið gert ráð fyrir því að 
langur tími liði þar til hægt yrði að 
vinna 

Ekki er allt stopp á Drekasvæð-
inu, því tvö fyrirtæki vinna nú að 
grunnrannsóknum á möguleikum á 
olíu- og gasvinnslu, segir Guðni. Þau 
ætli sér ekki að vinna olíuna heldur 
selja öðrum áhugasömum fyrirtækj-
um niðurstöður rannsókna sinna.
 brjann@frettabladid.is

Áhugi á olíuleit á 
Drekasvæði dvínar
Fyrirtæki sem sóttu um leyfi til rannsókna og vinnslu á Drekasvæðinu hafa 
dregið umsóknirnar til baka. Áhugi Norðmanna á svæðinu hefur aftur á móti 
glæðst. Íslenska ríkið gæti fengið tekjur af vinnslu Norðmanna.

Drekasvæðið

GRÆNLAND

Síldarsmu-
gan

Jan 
Mayen

ÍSLAND

FÆREYJAR

DREKASVÆÐIÐ Líklegt er talið að olía og gas leynist undir hafsbotni milli Íslands 
og Jan Mayen. Svæðið skiptist milli Íslands og Noregs, og nefnist hinn íslenski 
hluti þess Drekasvæðið.

Norðmenn virðast nú áhugasamari 
um olíuleit og -vinnslu í nágrenni 
Jan Mayen en þeir hafa verið hingað 
til. Guðni A. Jóhannesson orkumála-
stjóri segir íslensk stjórnvöld græða 
á auknum áhuga Norðmanna.

Rannsóknir Norðmanna muni 
án efa nýtast Íslendingum þegar 
önnur fyrirtæki fái áhuga á vinnslu 

á Drekasvæðinu. Auk þess muni 
íslensk stjórnvöld fá 25 prósent af 
skatttekjum af olíuvinnslu á jaðri 
línunnar sem skilur að yfirráðasvæði 
Norðmanna og Íslendinga á milli 
Jan Mayen og Íslands. Að sama 
skapi fá Norðmenn fjórðung skatt-
tekna af olíuvinnslu Íslandsmegin 
skammt frá miðlínunni.

GRÆÐUM Á ÁHUGA NORÐMANNA

Markaðurinn
Fylgir Fréttablaðinu einu sinni í mánuði

Næsta blað kemur út 
miðvikudaginn 7. október

Traust og vönduð 
umfjöllun um 
viðskiptalífið

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

HEILBRIGÐISMÁL Mun fleiri Íslend-
ingar nota önnur lyf til meðferð-
ar á beinþynningu en þau sem 
ódýrust eru og mælt er mest með. 
Ef notkun þessara lyfja væri með 
sama hætti á Íslandi og í Noregi 
og Danmörku væri mögulegt að 
lækka lyfjakostnað um 100 millj-
ónir króna á ársgrundvelli. Þetta 
kemur fram í nýútgefnu frétta-
bréfi lyfjadeildar Sjúkratrygginga 
Íslands.

Í fréttabréfinu kemur fram að 
kostnaður sjúkratrygginga vegna 
lyfja til meðferðar við beinþynn-
ingu nam 167 milljónum króna 
árið 2008. Sem fyrsta vali í með-

ferð við beinþynningu sé mælt með 
70 milligrömmum af alendrónsýru 
einu sinni í viku. Erlendar hag-
kvæmniúttektir mæli með slíkri 
meðferð sem bestum kosti til að 
hámarka ávinning, eða lífsgæða-
ár, að teknu tilliti til kostnaðar.

Þrátt fyrir það noti mun fleiri 
Íslendingar önnur lyf en þau sem 
mest er mælt með. Um 1.300 noti 
alendrónsýru lyf á meðan um 
1.900 séu á öðrum lyfjum í þessum 
flokki. 

Samanburður við notkun þess-
ara lyfja í Noregi og Danmörku 
leiðir í ljós að Norðmenn nota 
alendrónsýru í um 96 prósentum 

tilvika, um 89 prósent í Danmörku 
en Íslendingar í aðeins um 50 pró-
sentum tilvika. - kg

Margir Íslendingar nota dýrari lyf en þau sem mælt er með við beinþynningu:

Um 100 milljónir gætu sparast

BEINÞYNNING Íslendingar nota lyf við 
beinþynningu sem mælt er með í um 
50 prósentum tilvika. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SJÁVARÚTVEGSMÁL Þriðjungs niður-
skurður veiðiheimilda í ýsu er far-
inn að segja til sín. Nánast ómögu-
legt er að fá leigðan ýsukvóta öfugt 
við það sem hefur verið undanfarin 
ár þegar nægt framboð var. 

Frá þessu segir á vef Landsam-
bands smábátaeigenda. Þar segir 
að afleiðingar þessa séu margvís-
legar, meðal annars fyrir þá sem 
hafa reitt sig á leigu á ýsukvóta 
á undanförnum árum. Margir 
þeirra eru með nægar veiðiheim-
ildir í þorski en standa nú frammi 
fyrir því að geta ekki nýtt þær þar 
sem ýsa veiðist alltaf í töluverðu 
magni með þorski. Einnig hefur 
þetta þær afleiðingar að framboð 

á línuveiddri ýsu minnkar og þar 
með útflutningsverðmæti þar sem 
minna fæst fyrir ýsu sem veidd 
er í troll. Í þriðja lagi kemur þetta 
niður á þorskveiðunum. Þær er ekki 
hægt að stunda með eins mikilli 
hagkvæmni og verið hefur.

Sambandið hefur rætt þessi mál 
við sjávarútvegsráðuneytið og 
hyggst senda sjávarútvegsráðherra 
hugmyndir til umræðu um hvernig 
megi liðka til fyrir viðskiptum með 
veiðiheimildir á ýsu.   

Eins segir að krókaaflamarksbát-
ar leigðu til sín yfir fjögur þúsund 
tonn af ýsu í fyrra. Heildarýsuafli 
síðasta fiskveiðiárs varð rúm 89 
þúsund tonn.   - shá  

Niðurskurður veiðiheimilda er farinn að segja til sín:

Ómögulegt er að fá ýsukvóta leigðan

LÖNDUN Hlutdeild krókaaflamarksbáta í ýsu var fimmtán prósent heildarafla í ýsu. 
Þeir veiddu 24 prósent aflans. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hefur þú sótt eða hyggstu sækja 
kvikmyndasýningar á RIFF-
hátíðinni?
Já 8%
Nei 92%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlar þú að veiða rjúpu í 
haust?

Segðu skoðun þína á visir.is.

KJÖRKASSINN



Orkusalan selur raforku til heimila, fyrirtækja og stofnana á öllu landinu.  Það er auðvelt
að skipta yfir til okkar með einu símtali í 422 1000 eða með því að skrá sig á orkusalan.is

Settu þig í samband við Orkusöluna og skiptu yfir í nýtt og ferskt rafmagn.

Orkusalan      |      422 1000      |     Bíldshöfða 9      |      110 Reykjavík
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1 Hversu hár verður niður-
skurðurinn í heilbrigðiskerfinu 
á næsta ári?

2 Hvað heitir brottrekinn 
forseti Hondúras sem laumaðist 
aftur til landsins á mánudag?

3 Hvaða íslenski leikari leikur 
í mynd rússneska leikstjórans 
Sokurovs um Faust?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 46
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Glæsilegar vörur nú á 
Tækifærisverði.
Láttu drauminn rætast.

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Skoðið Tækifæristilboðin á 

www.sminor.is
Umboðsmenn um land allt.

Tæki færi

SVÍÞJÓÐ, AP Hópur ræningja notað-
ist við stolna þyrlu og sprengiefni 
til að ræna fé úr peningageymslu 
öryggisfyrirtækis í Stokkhólmi 
eldsnemma í gærmorgun. Einn 
maður var handtekinn stuttu eftir 
hádegi, grunaður um aðild að 
ráninu.

Mennirnir flugu þyrlunni yfir 
bygginguna, sem er í Västberga-
hverfinu sunnan til í borginni. 
Tveir þeirra sigu niður á þakið, 
brutu þar glugga og komust þannig 
inn í peningageymsluna. Þeir flugu 
síðan á brott með þyrlunni með 
fenginn í stórum pokum.

Lögreglan gat ekki notfært sér 
sínar eigin þyrlur vegna þess að 
sprengiefni hafði verið komið 
fyrir við þyrluskýli lögreglunn-
ar. Sérsveitarmenn sáust einnig 
gera örvæntingarfulla tilraun til 
að komast inn í peningageymsluna 
frá götunni.

Peningageymslan er í eigu 
bresks öryggisfyrirtækis sem 
heitir G4S PLC og mun vera eitt 
hið umsvifamesta sinnar tegund-
ar í heimi. Talsmaður fyrirtæk-
isins vildi ekki gefa upp hve há 
fjárhæð fengsins var. Um það bil 

tuttugu starfsmenn öryggisfyrir-
tækisins voru í byggingunni þegar 
ræningjarnir réðust til atlögu, en 
að sögn sænsku lögreglunnar urðu 
engin meiðsli á fólki.

Sjónarvottar sögðust hafa heyrt 
háværar sprengingar meðan 
þjófarnir voru inni í bygging-
unni. Einn sjónarvotturinn sagð-
ist hafa séð gráa þyrlu svífa yfir 
byggingunni í um það bil fimmtán 

mínútur. „Tveir menn létu sig síga 
niður,“ sagði hann. „Ég sá þá hífa 
peningana upp líka.“ Þyrlan fannst 
skömmu síðar yfirgefin við lítið 
stöðuvatn um 25 kílómetra norðan 
við Stokkhólm. 

Í peningageymslu G4S í Väst-
berga eru geymdir peningar sem 
fyrirtækið hefur tekið að sér að 
flytja í banka og önnur fyrirtæki í 
Svíþjóð. gudsteinn@frettabladid.is

Hópur ræningja flaug burt 
með peningana í þyrlu
Stolin þyrla fannst yfirgefin skammt frá Stokkhólmi stuttu eftir að hópur manna hafði notað hana til að 
brjótast inn í peningageymslu. Mennirnir létu sig síga á þak byggingarinnar og brutu sér leið inn þar.

© GRAPHIC NEWS

320km

NOREGUR SVÍÞJÓÐ

Stokkhólmur

Gautaborg

Janúar 2008: Grímuklæddir menn 
vopnaðir byssum brutust inn í pósthús í 
Gautaborg. Þeim mistókst að ræna þar 
peningasendingu. Sextán manns voru 
ákærðir. Réttarhöld standa enn yfir.

Mars 2006: Fimm ræningjar, sumir 
vopnaðir rifflum, réðust á starfsmenn 
á Landvetter-flugvelli í Gautaborg og 
rændu gjaldeyrissendingu að verðmæti 
1,1 milljón Bandaríkjadala.

© GRAPHIC NEWS

Júlí 2002: Þrír vopnaðir menn 
stálu erlendum gjaldeyri að verðmæti 
5,6 milljónir dala á Arlanda-flugvelli í 
Stokkhólmi.

Þyrlurán í Svíþjóð
Ræningjarnir notuðu þyrlu 
til að ræna peninga-
geymslu öryggisfyrir-
tækis í Stokkhólmi.

HEIMILD: FRÉTTASTOFUR

ÁSTRALÍA, AP Þykkur rykmökkur 
lagðist yfir Sydney og fjölmargar 
aðrar borgir í austanverðri Ástr-
alíu í gær. Milljónir manna sáust 
hósta og spýta ryki á götum borg-
anna, en stjórnvöld hvöttu fólk til 
að taka því rólega og forðast að 
vera mikið úti við.

Hvassviðri olli því að þurr yfir-
borðsjarðvegur frá eyðimörkinni 
í miðju landsins tókst á loft og 
lagðist yfir borgir og bæi. Fjöl-
margir leituðu til læknis vegna 
öndunarerfiðleika. Síðdegis varð 
loftið að mestu eðlilegt á ný. - gb

Rykstormur í Ástralíu:

Loftið varð 
rauðgult á lit

RYKMÖKKUR YFIR SYDNEY Eyðimerkur-
rykið varpaði appelsínugulum blæ á 
borgina í gær. NORDICPHOTOS/AFP

Stálu ljóskösturum af jeppa
Tveir ungir menn voru handteknir 
í Reykjavík í fyrrinótt, grunaðir um 
að hafa stolið ljóskösturum af jeppa 
við Naustabryggju. Vitni gat lýst bíl 
sem þeir voru á og leiddi það til 
handtökunnar. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

RÁN Í SVÍÞJÓÐ Sérsveitarmenn áttu fullt í fangi með að opna sér leið inn í peninga-
geymsluna eftir að ræningjarnir höfðu haft stórfé með sér á braut. NORDICPHOTOS/AFP

BANDARÍKIN, AP „Þeir sem voru 
vanir að úthúða Bandaríkjunum 
fyrir að fara eigin leiðir í heim-
inum geta ekki staðið hjá núna 
og beðið eftir því að Bandarík-
in leysi vandamál heimsins upp á 
eigin spýtur,“ sagði Barack Obama 
Bandaríkjaforseti í ávarpi sínu á 
allsherjarþingi Sameinuðu þjóð-
anna, sem nú stendur yfir í New 
York.

Hann hvatti ríki heims til að 
standa saman og takast af fullri 
alvöru á við vandamálin, hvort 
heldur um væri að ræða hlýnun 
jarðar, heimskreppu, stríðsátök 
eða annað.

„Íbúar heimsins vilja breyting-
ar,“ sagði hann. „Þeir munu ekki 
lengi sýna þolinmæði þeim sem 
eru öfugu megin í sögunni.“

Ban Ki-moon, framkvæmda-
stjóri Sameinuðu þjóðanna, hvatti 
sömuleiðis ríki heims til að standa 
saman, meðal annars um að 
útrýma kjarnorkuvopnum í eitt 
skipti fyrir öll.

Á allsherjarþinginu eru saman 
komnir leiðtogar flestra þeirra 192 
ríkja sem aðild eiga að Sameinuðu 
þjóðunum. 

Meðal þeirra sem ávörpuðu þing-
ið í gær voru Muammar Gaddafí 
Líbíuleiðtogi og Mahmoud Ahmad-
inejad Íransforseti.

Gaddafi notaði tækifærið til að 
gagnrýna Sameinuðu þjóðirnar, 
einkum þó öryggisráðið, sem hann 
sagði hafa frá stofnun Sameinuðu 
þjóðanna árið 1945 mistekist að 
koma í veg fyrir hvorki meira né 
minna en 65 styrjaldir. - gb

Obama ávarpar Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna:

Bandaríkin leysa 
ekki öll vandamál

EKKI HRIFUST ALLIR MEÐ Mahmoud Ahmadinejad Íransforseti gat ekki stillt sig um 
að geispa hressilega meðan Bandaríkjaforseti var í ræðustól. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HÚSNÆÐISMARKAÐUR Þróun í efnahagsumhverfi 
heimilanna bendir ekki til neins annars en 
að húsnæðisverð lækki á næstu mánuðum og 
umsvifin á íbúðamarkaðnum haldi áfram að 
vera lítil. Þetta segir í greiningu Morgunkorns 
Íslandsbanka.

Í greiningunni kemur fram að íbúðaverð á 
höfuðborgarsvæðinu hækkaði samtals um 1,1 
prósent í síðastliðnum júní- og júlímánuði. 
Verðið hafði lækkað samfellt frá því í júlí í 
fyrra, samkvæmt verðvísitölu Fasteignaskrár 
Íslands. Fjöldi þinglýstra kaupsamninga með 
íbúðarhúsnæði á svæðinu voru 57 í síðustu 
viku, og er það meira en verið hefur á einni 
viku síðan í október í fyrra. 

Samkvæmt greiningu Íslandsbanka útskýrist 
hækkun íbúðaverðs og fjölgun kaupsamninga 
þó af hefðbundinni árstíðasveiflu. Til að ráða 

í þróun markaðarins þurfi að skoða þróunina 
til lengri tíma. Þrátt fyrir talsverða lækkun 
íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu, eða 10,2 
prósenta lækkun síðustu tólf mánuði, hafi ekki 
orðið algert hrun á markaðnum eins og víða 
erlendis. Ástæða þess sé meðal annars að leið-
rétting hér hafi fremur átt sér stað í gegnum 
verðbólguna. Raunverð íbúðaverðs hafi lækkað 
um 21 prósent á síðasta ári.

Auk þess hafi lækkun verið frestað að vissu 
marki þar sem enn hafi vandi þeirra sem eru í 
neikvæðri eiginfjárstöðu ekki verið leystur til 
lengri tími. Sú leiðrétting muni eflaust kalla á 
nokkra lækkun íbúðaverðs. - kg

Árstíðasveifla sögð skýra hækkun íbúðaverðs og fjölgun kaupsamninga:

Horfur á að húsnæðisverð lækki meira

HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ Íbúðaverð á höfuðborgarsvæð-
inu hækkaði samtals um 1,1 prósent í síðastliðnum 
júní- og júlímánuði. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VEISTU SVARIÐ?
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NEYTENDAMÁL Verð á matvöru í 
lágvöruverðsverslunum Bónuss, 
Krónunnar, Nettó og Kaskó hefur 
hækkað á bilinu 22 til 24 prósent 
frá september í fyrra, samkvæmt 
verðkönnun verðlagseftirlits 
ASÍ. 

Matvöruverð í lágvöruverðs-
verslunum hækkar mest í saman-
burði við klukkubúðir og svokallað-

ar þjónustubúðir, 
en undir þær falla 
stórmarkaðir á 
borð við Hag-
kaup.

Verð í klukku-
verslunum hækk-
aði á bilinu fimmt-
án til 23 prósent 
en í þjónustu-
búðum um níu til 
sextán prósent á 
sama tímabili. 

Henný Hinz, 
hagfræðingur hjá 
ASÍ, segir mat-
vöruverð hafa 
verið á uppleið 
samfleytt síðan í 
apríl í fyrra þegar 
verðmælingin var 
fyrst gerð í helstu 
verslanakeðjum 
landsins í kjölfar 

mikillar umræðu um veikingu 
krónunnar. Þróunin hafi því ekki 
komið á óvart. 

Síðan þá hefur matvöruverð í 
lágvöruverðsverslunum hækkað 
á bilinu 33 til 43 prósent, í klukku-

búðunum um 25 til 36 prósent og í 
þjónustubúðunum um sextán til 26 
prósent. „Það sem slær okkur nú 
er þessar almennu verðhækkanir. 
Þær eru í öllum vöruflokkum.“

Henný segir verðið hafa síðan 
í fyrravor hækkað mest hjá lág-
vöruverslunum og hafi bilið á 
milli þeirra og þjónustubúðanna 
eðlilega minnkað af þeim sökum. 

Henný segir gengisþróun krón-
unnar koma hratt fram í vöru-
verði. Haldist það stöðugt eða 
styrkist muni það hafa jákvæð 
áhrif. Á móti hafi álagning vöru-
gjalda hækkað um síðustu mán-
aðamót og það eigi eftir að skila 
sér út í verðlag. 

„Það gefur auga leið að þeir 
sem leggja lítið á eru berskjald-
aðri fyrir kostnaðarverðshækk-
unum en þeir sem leggja meira 
á,“ segir Guðmundur Marteins-
son, framkvæmdastjóri Bónuss. 
Þeir geti aðeins brugðist við með 
verðhækkunum. „Við skulum samt 
ekki gleyma því að þrátt fyrir 
þetta er enn tugprósenta munur 
á milli lágvöruverðsverslana og 
hinna,“ segir hann.

Guðmundur segir dæmi um að 
matvörukeðjur hafi keypt ákveð-
ið magn af vörum fyrir hækkun 
vörugjalda. Hluti þeirrar hækk-
unar eigi eftir að skila sér út í 
verðlagið. 

Ekki náðist í Kristin Skúlason, 
rekstrarstjóra Krónunnar, við 
vinnslu fréttarinnar. 
 jonab@frettablaðið.is 

ÚR EINNI VERSLUN KRÓNUNNAR Matvöruverð hefur hækkað mest í verslunum 
Krónunnar síðasta árið, samkvæmt verðkönnun ASÍ. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

GUÐMUNDUR 
MARTEINSSON

HENNÝ HINZ

Matvara hefur hækkað um 
40 prósent frá því í fyrra
Verð á matvöru hefur hækkað mest í lágvöruverðsverslunum síðustu tólf mánuði. Verð á matvöru hefur ver-
ið á uppleið síðan í apríl í fyrra. Framkvæmdastjóri Bónuss segir þá sem leggi lítið á vörur sínar varnarlitla.

Hér er dæmi um meðalverðbreytingar í krónum á nokkrum vörum í lágvöru-
verðsverslunum undanfarið ár. Þetta er meðalverð og engin vöruheiti á bak 
við það. 
 sept. 2008 sept. 2009

Brauð 211 260  23%

Mjólk 88 105 19%

Gos 2l. 181 220 22%

DÆMI UM VERÐHÆKKANIR Í LÁGVÖRUVERÐSVERSLUNUM

Hvebúnafásonamiki 
gaddnamaddn? Essasú?
Veruleg aukning á erlendu gagnamagni hjá Vodafone

Til hamingju! Þann 1. sept jukum við til muna innifalið erlent gagnamagn í 
þjónustuleiðum okkar fyrir Netið. Viðskiptavinir Vodafone fengu þessa 
aukningu sjálfkrafa án þess að biðja sérstaklega um hana.

Það besta er að verðið breyttist ekki neitt!

Þetta var mögulegt vegna hagstæðari samninga um gagnaflutninga milli 
Íslands og umheimsins og við viljum að þú njótir góðs af breytingunni.

Aukning á gagnamagni:
5 GB urðu 10 GB

 10 GB urðu 30 GB
 40 GB urðu 70 GB

Ný þjónustuleið: 120 GB innifalið gagnamagn!

Allar upplýsingar um þjónustu okkar og verð á vodafone.is og í 1414.
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SVEIF YFIR GRAFHÝSI Þessi íranski fall-
hlífahermaður lét sig svífa yfir grafhýsi 
Ajatolla Khomeini erkiklerks skammt 
frá Teheran, höfuðborg Írans.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

TYRKLAND Fornleifafræðingar í 
Tyrklandi hafa fundið jarðneskar 
leifar fólks sem talið er að hafi 
dáið í Trójustríðinu 1.200 árum 
fyrir Krists burð.

Fornleifafræðingarnir halda 
varla vatni yfir fundi sínum en 
leifarnar eru af manni og konu 
og fundust rétt við varnarmúr 
hinnar fornfrægu Trójuborgar.

Trója reis við Eyjahaf seint á 
ofanverðri bronsöldinni og segir 
af því í Ilíonskviðu blinda skálds-
ins Hómers þegar grískir her-
menn laumuðu sér inn í borg-
ina í gríðarmiklum tréhesti, sem 
Trójumenn voru látnir halda að 
væri gjöf, og lögðu hana í rúst. 
Talið var að sagan af Tróju væri 
hreinn skáldskapur þar til Þjóð-
verjinn Heinrich Schliemann gróf 
rústir borgarinnar upp árið 1873.
 - asg

Fornleifafræðingar í Tyrklandi:

Jarðneskar leifar 
úr Trójustríðinu
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Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Sjóðheitur 

VETUR
Tenerife Kanarí

MEXÍKÓ Þrír létust og fjórir slös-
uðust í skotbardaga, sem braust 
út á milli lögreglunnar og manna 
sem grunaðir eru um mansal, við 
landamærastöðina San Ysidro á 
milli Bandaríkjanna og Mexíkó, 
í fyrradag. 

Lögreglan barðist þar við menn 
á þremur sendiferðabílum sem 
hugðust flytja ólöglega innflytj-
endur yfir landamærin til Banda-
ríkjanna. 

Að sögn bandarískra embætt-
ismanna hófst skotbardaginn síð-
degis í gær þegar hinir meintu 
glæpamenn óku hratt framhjá 
landamæravörðum á sendiferða-
bílunum þremur, sem búið var að 

troða samtals yfir sjötíu manns í. 
Landamærastöðin við San Ysi-

dro í Kaliforníu, sem er á milli 
Tijuana í Mexíkó og San Diego í 
Bandaríkjunum, er vinsæl leið 
glæpagengja til að smygla eit-
urlyfjum til Bandaríkjanna. Þá 
er hún einnig fjölfarin leið fyrir 
ólöglega innflytjendur eða menn 
sem stunda mansal. 

Hliðinu við San Ysidro var 
lokað í nokkrar klukkustundir í 
kjölfarið. Mikil umferðarteppa 
myndaðist því eftir skotbardag-
ann.

Lögregla handtók hina meintu 
glæpamenn, sem og þá sem í 
sendiferðabílunum voru. - kh

Lögreglan við landamærastöðina San Ysidro í skotbardaga við glæpagengi:

Þrír létust í skotbardaga í Mexíkó 

LANDAMÆRIN VIÐ SAN YSIDORO Um fjörutíu þúsund ökutæki aka í gegnum landa-
mærastöðina við San Ysidoro á hverjum á degi. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÍTALÍA, AP Armando Spataro, sak-
sóknari á Ítalíu, segir að starfs-
menn bandarísku leyniþjón-
ustunnar CIA hafi torveldað 
alþjóðlega baráttu gegn hryðju-
verkamönnum þegar þeir rændu 
egypskum klerk á götu í Mílanó 
árið 2003.

Lokamálflutningur í réttar-
höldum yfir 26 Bandaríkjamönn-
um hófst í gær fyrir dómstól í 
Mílanó. Mennirnir eru sakaðir 
um að hafa í febrúar árið 2003 
rænt klerknum Osama Moustafa 
Hassan Nasr, sem einnig gengur 
undir nafninu Abu Omar, vegna 
gruns um aðild að hryðjuverkum. 

Með þessu segir Spataro að 
leyniþjónustan hafi fært hryðju-
verkamönnum tilefni til að gagn-
rýna Vesturlönd fyrir hræsni. - gb

Réttarhöld yfir CIA-mönnum:

Torvelduðu 
eigin baráttu

ARMANDO SPATARO Saksóknari hóf í 
gær lokamálflutning sinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÞÝSKALAND, AP Samkvæmt nýj-
ustu skoðanakönnunum gætu 
kosningarnar í Þýskalandi á 
sunnudag orðið spennandi, því 
mjótt verður á mununum um það 
hvort Angelu Merkel kanslara 
tekst að mynda nýja ríkisstjórn 
með flokki Frjálsra demókrata.

Merkel og flokkur hennar, 
Kristilegir demókratar, hafa 
undanfarið kjörtímabil verið 
í samsteypustjórn með Sósíal-
demókrötum, en Merkel hefur 
sagst vilja skipta um samstarfs-
flokk.

Kristilegum demókrötum er 
nú spáð 35 prósenta fylgi, Sósí-
aldemókrötum 26 prósentum en 
Frjálsum demókrötum þrettán 
prósentum. - gb

Kosningar nálgast:

Mjóu munar 
fyrir Merkel

AUGLÝSINGASKILTI Kosningabaráttan 
hefur þótt vera daufleg. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KJARAMÁL Kaupmáttur launa 
hefur dregist saman um 7,8 pró-
sent síðustu tólf mánuði. Þetta 
kemur fram á vef Hagstofu 
Íslands. Í ágúst var vísitala 
kaupmáttar 105,9 stig og hafði 
lækkað um 0,5 prósent frá því í 
júlí.

Launavísitalan hefur hins 
vegar hækkað um 2,2 prósent á 
síðasta ári og hækkaði um 0,02 
prósent á milli júlí og ágúst. 
Almennar launahækkanir urðu á 
lægstu töxtum um 6.750 krónur 
í júlí og er önnur hækkun fyrir-
huguð 1. nóvember. Samkvæmt 
samningum hækka laun næst 
eftir það 1. júní á næsta ári. - kóp

Breytingar síðasta árið:

Kaupmáttur 
launa minnkar
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SÖFNUN Skipulagðar nauðganir á konum og 
börnum eru aðför gegn mannréttindum 
sem alþjóðasamfélagið ætti að beita sér 
gegn með enn frekari hætti en gert er nú, 
segir Stefán Ingi Stefánsson, framkvæmda-
stjóri Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna á 
Íslandi, UNICEF. Stefán kynnti söfnunarátak 
UNICEF og V-dagssamtakanna til handa 
fórnarlömbum nauðgana í Austur-Kongó 

ásamt Diljá Ámundadóttur, 
formanni V-dagssamtak-
anna á Íslandi.

Mörg þúsund konum og 
börnum er nauðgað og mis-
þyrmt í Austur-Kongó ár 
hvert. Þrátt fyrir að skrif-
að hafi verið undir frið-
arsamkomulag stríðandi 
fylkinga í landinu árið 2003 
ríkir enn óöld þar og meðal 

fórnarlamba eru konur og börn sem eru beitt 
kynferðisofbeldi.

Í stríðinu og í aðdraganda þess hófust 
skipulagðar nauðganir og benti Stefán í fram-
sögu sinni á að umfang skipulagðra nauðgana 
í hernaði hefði vaxið gríðarlega á átakasvæð-
um undanfarna áratugi og mjög mikilvægt 
væri að berjast gegn því. Hvergi hefur þeim 
þó verið beitt með hrottafengnari hætti en í 
Austur-Kongó og er talið að fórnarlömbin séu 
mörg hundruð þúsund.

UNICEF hefur starfað að uppbyggingu 
samfélagsins í Austur-Kongó og unnið að 
verkefnum sem miða að því að uppræta við-
horf sem stuðla að kynferðisofbeldi, ýta 
á stjórnvöld til að grípa til árangursríkra 
aðgerða og bæta lög og lina þjáningar barn-
ungra þolenda á svæðum þar sem ástandið 
er alvarlegast. Um þúsund þolendur kynferð-
isofbeldis fá í hverjum mánuði stuðning í 
gegnum verkefni sem eru styrkt af UNICEF.

Felix Ackebo, sérfræðingur hjá UNICEF í 
Gomo í austurhluta landsins, segir erfitt að 
skýra hvers vegna nauðgunum sé beitt í svo 
miklum mæli í landinu. Að einhverju leyti eigi 
það þó menningarlegur rætur. Nauðganir hafi 
verið og séu enn notaðar sem vopn í átökum. 
Mikilvægt sé að ná tökum á því ástandi og 
uppræta þá fordóma sem fórnarlömbin mæti í 
samfélaginu. Hann segir að væntanlega muni 
taka mörg ár að ná tökum á ástandinu. „En 
vonin er alltaf til staðar.“

Fyrir tveimur árum hófst samstarf alþjóð-
legu V-dagssamtakanna og UNICEF til 
styrktar fórnarlömbum kynferðisglæpa í 
Austur-Kongó. Meðal þess sem söfnunarfé 
hefur verið notað til er uppbygging Ánægju-
borgarinnar (City of Joy) sem er athvarf fyrir 
þolendur nauðgana í Bukavu-héraði í Austur-
Kongó en þar fá konur þjálfun í ýmsum hag-
nýtum verkum til að efla sjálfstraust þeirra. 
Einnig hafa V-dagssamtökin og UNICEF 
styrkt Panzi-spítalann í sama héraði þar sem 

konur fá læknishjálp í kjölfar nauðgana. Þær 
eru oft mjög illa útleiknar og hefur verið mis-
þyrmt í kringum kynfærin með hryllilegum 
hætti. 

„Það er ótrúlegt hvað hægt er að byggja 

upp konur sem hefur verið misþyrmt kynferð-
islega. Það er alltaf von,“ segir Stefán, sem 
sjálfur hefur kynnst sambærilegu uppbygg-
ingarstarfi í Sierra Leone. 

 sigridur@frettabladid.is  

FELIX ACKABE

Blóðug saga Austur-Kongó

Goma

AUSTUR-KONGÓ
KONGÓ

ANGÓLA

RÚANDA

TANSANÍA

Austur-Kongó (Democratic Republic of the Congo) er 
land í rústum eftir blóðug átök undanfarinna ára. Þó að 

borgarastyrjöld hafi lokið þar formlega árið 2003 geisa enn 
átök í austurhluta landsins og þar verða enn þúsundir kvenna 

og barna fyrir hrottalegum kynferðisofbeldi á ári hverju. 
Landið er þriðja stærsta ríki Afríku og það fjórða fjölmennasta 

með rúmlega 66 milljónir íbúa. Landið á landamæri að níu löndum, 
þar á meðal Vestur-Kongó sem einnig hefur verið nefnt Kongó-

Brazzaville eftir höfuðborg landsins. Austur-Kongó er 
stundum kallað Kongó-Kinshasa eftir höfuðborginni. 
Um árabil var það þekkt sem Zaire en það nafn fékk 
það ellefu árum eftir að hafa verið veitt sjálfstæði frá 
Belgum.

Nýlendusaga Austur-Kongó er ein sú hryllilegasta 
í Afríku. Landið var skilgreint sem eign Leópolds II. 

Belgíukonungs árið 1885. Undir hans 
stjórn voru íbúar beittir grimmilegu 
harðræði, meðal annars við framleiðslu 
á gúmmíi. Talið er að tugir milljóna 
hafi látist á þessu tímabili. Árið 1908 var landið sett undir stjórn 
belgísku ríkisstjórnarinnar vegna þrýstings frá alþjóðasamfélaginu sem 
misbauð meðferðin á innfæddum.

Eftir áratugastjórn Mobutu Sese Seko var honum steypt af stóli árið 
1997 og komst þá Laurent Kabila til valda. Í kjölfarið hófst borgarastríð 
í landinu sem stundum hefur verið kallað heimsstyrjöldin í Afríku. 
Yfir fjórar milljónir manna létust í stríðinu, sem lauk formlega með 
friðarsamningi 2003. 

Í aðdraganda stríðsins hófst skipulagt kynferðisofbeldi gegn konum 
og börnum í hernaðarlegum tilgangi. Umfang glæpanna er mjög 
mikið og hefur haldið áfram æ síðan. 

Þúsundum nauðgað ár hvert
Fórnarlömb skipulagðra nauðgana í Austur-Kongó hafa skipt hundruðum þúsunda síðan borgarastríðið 
hófst. Átak til að vekja Íslendinga til vitundar um kynferðisglæpi gegn stúlkum í landinu var kynnt í gær.

UNNIÐ ÚR ÁFALLINU Fórnarlömb kynferðisglæpa í Austur-Kongó á bænastund í kapellu í athvarfi í borginni 
Goma í austurhluta landsins.  NORDICPHOTOS/AFP

STÚLKUM HJÁLPAÐ TIL NÝS LÍFS
Dagana 23. september til 4. október standa 
V-dagssamtökin á Íslandi og Barnahjálp 
Sameinuðu þjóðanna fyrir sameiginlegu 
átaki til þess að vekja athygli á umfangi 
kynferðisofbeldis gagnvart stúlkum í 
Austur-Kongó. Á sama tíma verða samtökin 
með söfnun meðal íslensks almennings til 
styrktar verkefnum í þágu ungra fórnarlamba 
í landinu. Yfirskrift átaksins er: Stöðvaðu 
nauðganir – hjálpaðu stúlkum í Austur-
Kongó til að hefja nýtt líf.

Þetta er fyrsta verkefni V-dagssamtakanna 
á Íslandi um nokkurt skeið og kynnti nýr 
formaður þeirra á Íslandi, Diljá Ámundadótt-
ir, söfnunina í gær. Diljá sagði við tækifærið 
mikilvægt að vekja athygli á málefninu, kyn-
ferðisbrot lægju oft í þagnargildi og víðtækir 
glæpir á borð við þá í Austur-Kongó væru því 
miður ekki jafn kunnir í heiminum eins og 
ætti að vera.

Hægt er að leggja söfnuninni lið með 
ýmsum hætti; með því að hringja í númerin 908-1000, 908-3000 og 908-5000, gefa frjáls framlög í 
gegnum vefinn www.unicef.is/v-dagurinn eða kaupa sérstök styrktarspjöld í verslunum Hagkaupa.

V-DAGSSAMTÖKIN OG UNICEF Á myndinni má sjá frá vinstri 
Hlín Helgu Guðlaugsdóttur, Björn Inga Hilmarsson, Diljá 
Ámundadóttur, Þóreyju Vilhjálmsdóttur, Ragnhildi Gísladótt-
ur, fyrrverandi og núverandi meðlimi í stjórn V-dagssamtak-
anna á Íslandi, og Stefán Inga Stefánsson framkvæmdastjóra 
UNICEF á Íslandi.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FEST Á VEGG Þessi kosningamynd af 
Angelu Merkel Þýskalandskanslara var 
límd upp á vegg í bænum Kronach nú í 
vikunni. NORDICPHOTOS/AFP

ÞÝSKALAND Þýskaland hefur náð 
botni efnahagslægðarinnar og 
mun hagkerfið nú leita upp á við. 
Batinn verður hægur, að sögn 
Axels Weber, seðlabankastjóra 
landsins. Hagvöxtur mældist 0,3 
prósent á öðrum ársfjórðungi.

Weber sagði í samtali við 
breska ríkisútvarpið, BBC, í gær 
að þegar áhrif efnahagshvata 
stjórnvalda fjöruðu út mætti 
búast við auknu atvinnuleysi á ný 
og samdrætti í neyslu.  

„Þetta stefnir efnahags-
batanum ekki í hættu en hægir 
á honum,“ segir seðlabanka-
stjórinn.

Atvinnuleysi í Þýskalandi 
mælist 7,7 prósent og skrifast að 
stórum hluta á fækkun vinnu-
stunda í stað uppsagna. - jab

Þýskaland úr mínus í plús:

Segir bata 
verða hægan 

FRÁ ÞÝSKALANDI Seðlabankastjóri 
Þýskalands reiknar með hægum efna-
hagsbata.

ÖRYGGISMÁL Alþjóðleg æfing 
sprengjusérfræðinga stendur fyrir 
dyrum á gamla varnarliðssvæðinu 
við Keflavíkurflugvöll og í höfn-
inni við Helguvík. Í ár taka Nor-
egur, Frakkland, Þýskaland, Hol-
land, Bandaríkin og Bretland þátt í 
æfingunni en jafnframt sprengju-
sveit Landhelgisgæslunnar, alls 
um áttatíu manns. 

Margir aðrir aðilar frá Land-
helgisgæslunni sem og öðrum 
stofnunum hér á landi koma að 
æfingunni og má þar nefna þyrlu-
deild, köfunardeild, varðskipa-
deild, Ríkislögreglustjóra og 
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins 
og Keflavíkurflugvallar. 

Æfingin nýtist til að halda 
sprengjusérfræðingum í góðri 
þjálfun svo þeir séu betur í stakk 
búnir til að takast á við verkefni 
á erlendri grundu og heima fyrir. 
Reynt er að hafa æfingarnar sem 
líkastar þeim aðstæðum sem 
sprengjusérfræðingar geta þurft 
að kljást við. Í því skyni eru not-
aðar eftirlíkingar af sprengjum 
hryðjuverkamanna sem fundist 
hafa um heim allan síðastliðin ár.

Æfingin hefur áunnið sér hlut-
verk innan NATO, flokkast undir 
mannúðarstarf og er haldin er á 
vegum dómsmálaráðuneytisins, 
Landhelgisgæslunnar, Varnar-
málastofnunar og NATO. - shá

Alþjóðleg æfing sprengjusérfræðinga haldin á gamla varnarliðssvæðinu:

Æfa vegna hryðjuverkaógnar

TUNDURDUFLI EYTT Sprengjusérfræð-
ingar LHG þurfa iðulega að eyða tund-
urduflum úr seinni heimsstyrjöldinni.
 MYND/LHG

UMHVERFISMÁL Losun Landsvirkj-
unar á gróðurhúsalofttegundum 
er um 1,3 prósent af heildarlos-
un Íslands. Þetta kemur fram í 
skýrslu Landsvirkjunar.

Heildarlosun fyrirtækisins er 
ígildi um 76 þúsund tonna af kol-
tvíoxíði. Inni í þeirri tölu er losun 
vegna brennslu bensíns og olíu, 
losun frá lónum og útstreymi frá 
gufuaflsvirkjunum. Landsvirkjun 
framleiðir um sjötíu prósent af 
raforku landsins.

Í skýrslunni kemur fram að raf-
orkuvinnsla í vatnsaflsvirkjunum 
Landsvirkjunar losi 450 til 900 
sinnum minna af gróðurhúsaloft-
tegundum en kolaorkuver. - bj

Kolefnislosun Landsvirkjunar:

Um 1,3 prósent 
af heildarlosun

ORKA Landsvirkjun framleiðir um sjötíu 
prósent af raforku landsins.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÞRÓUNARMÁL Alþjóða fjármála-
kreppan kemur harðast niður á 
stúlkum og ungum konum í þró-
unarríkjum því þær eru fyrstar 
til að vera reknar frá matarborð-
inu og fyrstar til að vera teknar 
út úr skólum eða missa atvinnu, 
segir í skýrslu samtakanna Plan 
International. Þetta kemur fram í 
vefriti Þróunarsamvinnustofnun-
ar Íslands www.iceida.is.

Samtökin gefa árlega út skýrslu 
undir heitinu „Because I Am a 
Girl“ til að vekja athygli á bágri 
stöðu stúlkna í þróunarlöndum 
og ungra kvenna í því augnamiði 
að hvetja til aukinnar menntunar 
stúlkna og jafnréttis. - sbt

Kreppan í þróunarríkjum:

Kreppan bitnar 
verst á stúlkum
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www.xs.is

Sókn til betra 
samfélags

Á fundunum flytja þingmenn og ráðherrar stutt ávörp og svara spurningum. 
Komið og takið þátt í líflegum skoðanaskiptum. Allir velkomnir.  

Opnir fundir þingflokks Samfylkingarinnar um land allt 

Flokksstjórnarfundur Samfylkingarinnar,
Fjölbrautaskólanum í Garðabæ, laugardaginn 26. september kl. 13.00

Fimmtudagur 24/9

Hafnarfjörður 
Samfylkingar  húsið
við Strandgötu kl. 20
Árni Páll Árnason 
Magnús Orri Schram
Ísafjörður
Edinborgarhúsið kl. 20
Katrín Júlíusdóttir 
Ólína Þorvarðardóttir 

Mánudagur 28/9

Borgarnes
Menntaskólinn kl. 20 
Árni Páll Árnason
Guðbjartur Hannesson
Ólína Þorvarðardóttir 
Siglufjörður
Allinn kl. 20 
Kristján L. Möller
Sigmundur Ernir Rúnarsson
Jónína Rós Guðmundsdóttir
Sandgerði
Vitinn kl. 20 
Katrín Júlíusdóttir
Valgerður Bjarnadóttir
Róbert Marshall

Þriðjudagur 29/9

Egilsstaðir
Hótel Hérað kl. 12
Sigmundur Ernir Rúnarsson
Jónína Rós Guðmundsdóttir
Magnús Orri Schram
Vopnafjörður 
Hótel Tangi kl. 20 
Sigmundur Ernir Rúnarsson
Jónína Rós Guðmundsdóttir
Magnús Orri Schram
Seltjarnarnes
Félagsheimili Seltj.ness kl. 20
Árni Páll Árnason
Katrín Júlíusdóttir
Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir

Miðvikudagur 30/9

Reykjavík – Gullhamrar, 
Þjóðhildarstíg 2 kl. 20
Jóhanna Sigurðardóttir
Dagur B. Eggertsson
Blönduós
Ósbær kl. 20
Guðbjartur Hannesson 
Ólína Þorvarðardóttir 
Róbert Marshall
Árborg
Tryggvaskáli Selfossi kl. 20
Björgvin G. Sigurðsson
Oddný Harðardóttir
Skúli Helgason 

13.00 Sókn til betra samfélags
 Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra og  formaður Samfylkingarinnar
 Staða heimilanna – aðgerðir ríkisstjórnarinnar 
 Árni Páll Árnason,  félags- og tryggingamálaráðherra
 Sóknarfæri í íslensku atvinnulífi 
 Katrín Júlíusdóttir, iðnaðarráðherra
 Umræður og  fyrirspurnir
15.15 Kaffihlé
15.45 Ný tækifæri  í sókn til betra samfélags
  – Aukinn jöfnuður með breyttri skattastefnu
  Stefán Ólafsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands
  – Mikilvæg samfélagsleg áhrif  jöfnuðar
  Jón Gunnar  Bernburg, dósent í félagsfræði við Háskóla Íslands
  – Hvernig stöndum við vörð um og styrkjum börnin á erfiðum tímum sem þessum?
  Hrefna Ólafsdóttir, yfirfélagsráðgjafi BUGL og aðjúnkt við Háskóla Íslands
  – Nýjar áskoranir og tækifæri í íslensku atvinnulífi 
  Finnbogi Jónsson, framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins
  Stjórnandi: Dagur B. Eggertsson, varaformaður Samfylkingarinnar
16.40 Önnur mál
17.00 Fundi slitið
 Fundarstjóri: Margrét S. Björnsdóttir, formaður framkvæmdastjórnar

Málefnanefndir funda 
fyrir hádegi á Hallveigarstíg 1

– sjá nánar á xs.is

Fundir flokksstjórnar 
eru opnir öllum félögum 
í Samfylkingunni. 

PERSÓNUVERND Breyta ætti lögum svo dómstólar 
fái heimildir til að láta fjarskiptafyrirtæki loka 
á vefsíður sem brjóta gegn vernd einkalífsins. 
Þetta er meðal þess sem lagt er til í bréfi 
Persónuverndar til dómsmálaráðherra.

Persónuvernd hefur borist fjöldi kvartana 
vegna vefsíðna sem birta persónulegt efni, 
segir Sigrún Jóhannesdóttir, forstjóri Persónu-
verndar. Í bréfinu til ráðherra er sérstaklega 
minnst á vefinn ringulreid.org, þar sem reglu-
lega voru birtar myndir af ungu fólki og upplýs-
ingar um viðkomandi.

„Í raun og veru höfum við engin úrræði til að 
taka á þessum málum,“ segir Sigrún. Lög um 
persónuvernd byggi á evrópskum lögum frá 
árinu 1995. Þar hafi hreinlega ekki verið gert 
ráð fyrir þeim vandamálum sem komið hafi upp 
í tengslum við netið.

Fjarskiptafyrirtækin lokuðu raunar á aðgang 
íslenskra netnotenda að ringulreid.org. Persónu-
vernd telur að eðlilegra fyrirkomulag væri að 
dómstólar hefðu heimildir til að fá fjarskipta-
fyrirtækin til að loka fyrir aðgang, að kröfu 
lögreglu.

Í bréfinu til dómsmálaráðherra, sem dagsett 
er 17. september, er lagt til að stofnuð verði 
nefnd sem kanni hvort fýsilegt sé að setja slík 
úrræði í lög. Sigrún segir að eftir sé að útfæra 
það nákvæmlega, en slík mál verði að fá hraða 
afgreiðslu hjá lögreglu og hjá dómskerfinu til að 
þjóna tilgangi sínum. Nákvæm útfærsla verði 
að vera í höndum löggjafans. - bj

Persónuvernd vill lög sem heimila dómstólum að láta loka á vefsíður sem brjóta gegn einstaklingum:

Lögin gera ekki ráð fyrir netinu

NETIÐ Fjarskiptafyrirtækin ákváðu nýverið að loka fyrir 
aðgang að vefsíðu sem braut ítrekað gegn persónu-
verndarsjónarmiðum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LÖGREGLUMÁL Bifhjólamaður var 
staðinn að hraðakstri á Reykja-
nesbraut í Garðabæ í gærkvöld 
en hjól hans mældist á 177 kíló-
metra hraða. Ökumaðurinn, karl 
á fertugsaldri, var færður á lög-
reglustöð en þar var hann sviptur 
ökuréttindum til bráðabirgða.

Maðurinn hefur nokkrum 
sinnum áður verið tekinn fyrir 
hraðakstur en þó ekkert í líkingu 
við þetta, að sögn lögreglu. Þess 
má geta að búnaði bifhjólsins var 
áfátt og var skráningarnúmer 
þess því fjarlægt.

Maður sviptur ökuréttindum:

Mældist á 177 
kílómetra hraða

SÖFNUN Vefsíðufyrirtækið Smart-
media, sem hefur aðsetur í Vest-
mannaeyjum, hefur gefið söfn-
unarátakinu Á rás fyrir Grensás 
vefsíðuna grensas.is. Síðan var 
opnuð síðastliðinn mánudag. Vef-
síðan er gjöf Smartmedia í söfn-
unina og er öll vinna við hönnun 
og uppsetningu á henni gefin.

Á rás fyrir Grensás er söfnun-
arátak fyrir Grensásdeild og end-
urhæfingardeild Landspítalans. 
Það eru Hollvinir Grensásdeildar 
sem standa að söfnuninni en leik-
konan Edda Heiðrún Backman 
opnaði síðuna.

Skemmti- og söfnunarþáttur 
vegna átaksins verður á RÚV á 
föstudagskvöld. - kg

Á rás fyrir Grensás:

Smartmedia 
gaf heimasíðu

UMFERÐ Fleiri fóru um þjóðvegi 
landsins fyrstu átta mánuði árs-
ins en nokkru sinni fyrr, sam-
kvæmt Vegagerðinni. 

Samkvæmt tölum Vegagerðar-
innar, sem byggjast á sextán 
völdum talningastöðum á hring-
veginum og birtar eru á vefsíðu 
hennar, var umferðin framan af 
árinu svipuð eða minni en árið 
2007, sem var metár. Umferðin 
jókst síðan talsvert í sumar og 
þegar horft er til tímabilsins alls 
var hún meiri en hún hefur áður 
verið. 

Í fyrra minnkaði umferðin í 
fyrsta sinn í mörg ár. 
 - bþs

Umferð um sextán valda vegi:

Meiri umferð 
en nokkru sinni 

Veljum íslenskt

Óskar
Sími: 895-9801
oskar@sbd.is

www.sbd.is

Ertu í vandræðum 
með uppskeruna

Rúma 25-35 kg. 
af grænmeti.

Tvær stærðir 
25 kg.  5.500 kr. 
Verð nú 4.000 kr.

35. Kg.  6.500 kr. 
Verð nú 5.000 kr.



Mesta
     vöruúrvalið!



Mesta úrvalið 

          af snyrtivörum!
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Ný veitingahús spretta upp eins 
og gorkúlur í Reykjavík. Frá FME 
á Suðurlandsbraut að Ingólfstorgi 
hafa að minnsta kosti sjö nýir 
staðir bæst við að undanförnu. 
Tilveran kíkti í bæinn.

Quiznos á Suðurlandsbraut heit-
ir nú Sconi‘s og þar sem Quiznos 
var á Nýbýlavegi í Kópavogi er nú 
komið Super-sub. Báðir staðirn-
ir eru íslenskar útgáfur af Quiz-
nos og með svipað úrval. „Sconi‘s 
er bara bullnafn og ekki hluti af 
neinni keðju,“ segir afgreiðslu-
konan. Hún segir mikið regluverk 
fylgja því að reka stað með svæð-
isleyfi erlendrar veitingakeðju. 
„Það mátti ekki skipta um vegg-
fóðrið án þess að fá leyfi,“ segir 
hún. Þótt Quiznos-staðirnir tveir 
séu hættir lifir keðjan þó enn á 
bensínstöðvum Olís.

Á Hlemmi, rétt fyrir ofan Torfa 
rakara, er kominn asíski stað-
urinn Yummi Yummi. Þar fást 
ýmsir réttir með tvenns konar 
verð: 699 kr. og 999 kr. Opið er 
frá kl. 11.30 til 21.

Fyrsti nepalski veitingastaður-
inn á Íslandi heitir Kitchen og er á 
Laugavegi 60a. Staðurinn opnaði 
fyrir fimm mánuðum. Þar er etið 
nepalskt og indverskt á tveimur 
hæðum á kvöldin en bara á fyrstu 
hæð í hádeginu. Þá er boðið upp 
á um þrjátíu rétti sem eru eldað-
ir jafnóðum. Mér sýndist verðið 
á kvöldmatseðli sambærilegt við 
Austur-Indíafélagið en ódýrara í 
hádeginu eins og venjan er.

Guffi á Gauknum hefur víða 
komið við í skemmti- og veit-
ingabransanum. Á Menningar-

nótt opnaði hann veitingastaðinn 
Mmmmm á horni Frakkastígs 
og Laugavegar, þar sem tísku-
búðin Gallerý Eva var til húsa. 
Nafn staðarins hefur að sögn 
vakið nokkur heilabrot en sam-
kvæmt Guffa á maður bara að 
segja „Mmmmm“ eins og þegar 
maður fær eitthvað gott. „Hér er 
boðið upp á heilsusamlega rétti, 
hratt og með lágmarksþjónustu 
til að halda niðri verðinu,“ segir 
Guffi. Hann vill gjarnan reyna að 
koma á betri morgunverðarmenn-
ingu á Íslandi og segist opna kl. 
8 á morgnana. Ýmislegt girnilegt 
er í boði og staðurinn er nokkuð 
„erlendis“. „Það er allt eldað hér 
á staðnum nema kökurnar,“ segir 
Guffi.

Drykkjarbarinn, rétt fyrir ofan 
Kaffitár í Bankastræti, er rekinn 
í samvinnu við Te og kaffi. Eins 
og nafnið bendir til er boðið upp 
á drykki, heita og kalda. „Það 
koma fáir til að fá sér frosinn 
„smoothie“ í svona veðri,“ segir 
afgreiðslukonan, „og við erum 
að vinna í því að auka úrvalið og 
aðlaga það komandi vetri.“

Feiti tómaturinn í kjallara Iðu-
hússins opnaði sitt hlaðborð 1. 
júlí. Fyrst um sinn kostaði það 
1.000 kr. með drykkjum, en nú 
er búið að hækka verðið upp í 
1.390 kr. á mann. Opið er frá 
11.30 til kl. 16. Þessu veitinga-
húsa-tékki lýkur á Ingólfstorgi. 
Þar er nýjasta viðbótin: kebab-
staðurinn Ali Baba sem opnaði 
í maí. Afgreiðslukonan segir að 
staðurinn hafi gengið mjög vel 
og að shawarma-máltíðin sé vin-
sælust. Staðurinn kemur til móts 
við djammið og hefur opið til kl. 
5 að nóttu um helgar. Virka daga 
er opið á milli kl. 11 og miðnættis. 
 drgunni@frettabladid.is

Nýir veitingastaðir spretta 
upp í miðbæ Reykjavíkur

HRATT OG HEILSUSAMLEGT Frá Mmmmm á Laugavegi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÞJÓNAÐ TIL BORÐS Kúnni fær matinn sinn á Kitchen.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÞJÓNAR DJAMMINU Ali Baba á Ingólfstorgi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Dæmi um verð:
Sconi‘s: 
Rómverskt kjúklingasalat: 
849 kr.
Italiano-bátur: 765 kr. 
Kitchen (verð í hádeginu):
Naan-vefja með avacado 
og kjúklingi: 890 kr.
Kjúklinga-chat núðlur: 
1.190 kr.
Mmmmm:
Sjávarréttasúpa Guffa (sú 
sama og var á Jónatan 
Livingstone mávi): 1.090 
kr.
Gullostavefja: 620 kr.
Drykkjarbarinn:
„Á ég að berja þig“-
smoothie: 590 kr.
„Allsber“-boost: 590 kr.
Ali-Baba:
Shawarma-máltíð (kjúkl-
ingur): 990 kr.
Shish kebab-máltíð 
(lamb): 1.290 kr.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

„Helsta auðlind 
Íslendinga er 
orkan og ég 
er mjög mikið 
á móti því að 
verið sé að 
selja aðgang 
að henni til 
einkaaðila. Við 
eigum ekki að 
fara út á brautir 
hér á landi sem 
verið er sveigja 

út af annars staðar vegna þess að 
þær hafa gefist illa. Erlendis, þar 
sem einkaaðilar hafa komist með 
puttana í ýmsa grunnþjónustu, 
hefur verð til almennings yfirleitt 
hækkað og mér þykir líklegt að 
það muni einnig gerast hér, komist 
auðlindir í hendur einkaaðila,“ segir 
Björgvin Hilmarsson líffræðingur 
um kaup Magma Energy á hlut 
Orkuveitu Reykjavíkur í HS orku 
sem samþykkt var í síðustu viku í 
borgarstjórn Reykjavíkur.

„Borgarstjórn samþykkti söluna 
jafnvel þótt búið væri að mælast til 
þess að henni yrði frestað, ekki var 
hlustað á þau rök heldur málið bara 
keyrt áfram. Þetta er sama taktík 
og notuð hefur verið í samningum 
og framkvæmdum í tengslum við 
álbræðslur og virkjanir í gegnum 
tíðina og því miður er eins og ekkert 
hafi breyst, við erum bara í sama 
bullinu og áður. Ef okkar framtíð 
liggur í náttúruauðlindunum eins og 
haldið hefur verið fram, eigum við 
að flýta okkur hægt.“ 

SJÓNARHÓLL
MAGMA ENERGY KAUPIR Í HS ORKU

Erum enn í 
sama bullinu 

og áður

„Það er allt á milljón í vinnunni,“ 
segir Íris Kristjánsdóttir, vefstjóri 
nýrrar vefsíðu Mosfellsbæjar. 
Íris er fædd og uppalin í Laugar-
nesinu í Reykjavík en segist færast 
fjær æskuslóðunum með hverju 
árinu. „Það verður einhver að 
stoppa mig af bráðlega. Með 
þessu áframhaldi verð ég 
komin í Stykkishólminn áður 
en langt um líður. En þessa 
dagana er ég sem sagt að að 
flytja inn í mjög fínan innréttaðan 
bílskúr hér í Mosfellsbæ. Ég er með 
mullet, eða sítt að aftan-klippingu, 
og því passar mjög vel að búa í bíl-
skúr. Það gerist varla meira „white 
trash“ og ef einhver vill vera með 
í að stofna hljómsveit sem leikur 

eingöngu Pantera-lög þá er ég til. Svo er ég líka 
að leita mér að ísskáp.“

Íris segist bæði sauma og prjóna 
mikið í frístundum. „Upp á síðkastið 
hef ég einbeitt mér að því að prjóna 
risastóra jakka, sem hafa vakið 
jákvæða athygli. Ég er að gæla við 

að setja jakkana í sölu, en prófa 
líklega fyrst að skella myndum 
af þeim inn á Facebook til að 

kanna áhugann. Svona er 
þetta bara. Maður reynir að 
redda sér peningum á allan 
mögulegan hátt, fyrir utan að 

rölta í netsokkabuxum niður á 
höfn. Ef fólk fílar ekki jakkana 
þá verð ég auðvitað niður-
brotin, en ég jafna mig,“ 
segir Íris Kristjánsdóttir.

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA?  ÍRIS KRISTJÁNSDÓTTIR VEFSTJÓRI

Leitar að ísskáp og fólki í hljómsveit
Þessu trúði enginn 
nema þú

„Ég held að það geti enginn 
stundað þá sjálfsblekkingu 
að niðurskurður af þeirri 
stærðargráðu sem við 
verðum vitni að núna ár eftir 
ár bitni ekki á störfum og 
þjónustu.“

ÖGMUNDUR JÓNASSON HEIL-
BRIGÐISRÁÐHERRA UM NIÐUR-
SKURÐ Í HEILBRIGÐISKERFINU

Fréttablaðið 23. september. 

Vopn leysa jú allan 
vanda   

„Það þarf að styrkja læsing-
ar, girða svæðið eða hluta 
þess og hafa þar nokkra 
vopnaða fangaverði. Engin 
sjónvörp, engar tölvur, engin 
þægindi – aðeins það lífs-
nauðsynlegasta.

BALDUR ÁGÚSTSSON, FV. 
FORSETAFRAMBJÓÐANDI, UM 
FANGELSI Á KÁRAHNJÚKUM

Morgunblaðið 23. september.

■ Þótt alltaf sé verið að stofna 
ný fyrirtæki og leggja niður 
önnur þá hafa sum lifað öldum 
saman. Samkvæmt japanskri 
rannsókn munu rúmlega 20 
þúsund fyrirtæki í heiminum 
vera eldri en hundrað ára, þar á 
meðal átta sem komin eru yfir 
þúsund ára endingartíma. Flest 
eru þau í Japan. Elsta fyrirtæki 
heims var til skamms tíma jap-
anskt byggingafyrirtæki sem hét 
Kongo Gumi, stofnað árið 578, 
en það var innlimað í annað 
fyrirtæki árið 2007. Þrjú japönsk 
fyrirtæki í gistihúsabransanum 
voru stofnuð á áttundu öld: 
Keiunkan hefur starfað síðan 
705, en Ho-shi og Koman frá 
árinu 717.

FYRIRTÆKI
ÞAU ELSTU ERU Í JAPAN

BJÖRGVIN 
HILMARSSON
líffræðingur
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Olli Rehn, stækkunarstjóri 
Evrópusambandsins (ESB), 
vakti máls á því í erindi 
í Háskóla Íslands hinn 9. 
september að Íslendingum 
stæði til boða efnahagsað-
stoð frá Evrópusamband-
inu. Þar hreyfði hann máli, 
sem verið hefur til með-
ferðar frá því skömmu eftir 
bankahrunið síðasta haust, 
en hefur legið í láginni frá 
því í nóvember. Íslendingar 
sóttu um aðstoð fljótlega 
eftir hrun en var sagt að 
þeir fengju ekkert nema 
samningar lægju fyrir 
um Icesave og þá aðeins í 
tengslum við áætlun Al-
þjóðagjaldeyrissjóðsins 
(AGS).

Fréttablaðið sagði hinn 17. septemb-
er síðastliðinn frá yfirlýsingum Olli 
Rehn um að Íslendingum stæði til 
boða svokölluð „þjóðhagsleg aðstoð“ 
(Macro financial assistance) frá 
ESB sem tengdist lánveitingu og 
efnahagsáætlun Alþjóðagjaldeyr-
issjóðsins. Lánveitingar af þessu 
tagi þurfa samþykki ráðherraráðs 
ESB og Evrópuþingsins. 

Í fréttinni kom fram hjá upplýs-
ingafulltrúa utanríkisráðuneytis-
ins að ESB ætti frumkvæði að við-
ræðunum. Þannig horfir málið hins 
vegar ekki við ESB.

Amelia Torres, talsmaður Joaqu-
íns Almunia, sem fer með efnahags-
mál innan framkvæmdastjórnar 
ESB, segir í tölvupósti til Frétta-
blaðsins að Íslendingar hafi sótt 
formlega um aðstoð. Torres hefur 
hins vegar ekki getað upplýst hvar 
og hvenær það hafi verið gert. 

Eftir að staðhæfingar Torres 
bárust hefur Fréttablaðið kann-
að málið innan íslensku stjórn-
sýslunnar og fengið staðfest að 
umsókn hafi verið lögð fram af 
Íslands hálfu á fyrstu dögunum 
eftir bankahrunið í byrjun okt-
óber. Hvorki í forsætisráðuneyti, 
utanríkisráðuneyti, fjármálaráðu-
neyti né Seðlabanka hafa fengist 
nákvæmar upplýsingar um þá 
umsókn. 

Þó virðist ljóst að Geir H. Haar-
de hafi sóst eftir margfalt hærri 
lánveitingu en þeirri sem stendur 
til boða. Heimildir herma að sóst 
hafi verið eftir um milljarði evra, 
um 180 milljörðum króna, en að 
sú fjárhæð sem Rehn vísi til sé 
um það bil 100 milljónir evra, um 
átján milljarðar króna.

Opinber yfirlýsing stjórnvalda 

um umsókn til ESB hefur aldrei 
verið gefin út en í baksýnisspegl-
inum má sjá að ýjað er að málinu í 
yfirlýsingu sem José Manuel Barr-
oso, forseti framkvæmdastjórar 
ESB, gaf út 15. október eftir sam-
tal við Geir H. Haarde. Þar segir 
Barroso að ESB muni styðja við 
viðræður milli íslenskra stjórn-
valda og alþjóðlegra stofnana. 
Nokkru síðar, hinn 24. október, 
óskaði ríkisstjórn Íslands form-
lega eftir aðstoð frá Alþjóðagjald-
eyrissjóðnum. Eins og kunnugt er 
gekk seint að fá niðurstöðu í málið 
frá AGS og er Icesave kennt um en 
það mál olli því einnig að umsókn-
in um lán frá Brussel fékk dræmar 
undirtektir. Þetta sést af yfirlýs-
ingu sem Johannes Laitenberger, 
talsmaður Barrosos, gaf á blaða-
mannafundi hinn 10. nóvember. 
Þar kom skýrt fram að Evrópu-
sambandið útilokaði fyrirgreiðslu 
til Íslands meðan deila ríkisstjórn-
arinnar við Breta og Hollendinga 
væri óútkljáð. 

Laitenberger sagði: „Fram-
kvæmdastjórnin hefur í hyggju að 
leggja til við aðildarríkin og Evr-
ópuþingið að Íslendingum verði 
veitt efnahagsaðstoð í formi lána, 
sem komi til viðbótar við áætlun 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Þetta 
getur hins vegar ekki orðið fyrr 
en eftir að Íslendingar og nokk-
ur aðildarríki ná samkomulagi í 
tvíhliða deilum sem varða inni-
stæðutryggingar og þá vernd sem 
veitt er erlendum innistæðueig-
endum … Aðildarríkin óska eftir 
því að virt séu ákvæði EES-samn-
ingsins; framkvæmdastjórnin er 
sannfærð um að lausn á því máli 
[Icesave-deilunni] sé möguleg … 
Framkvæmdastjórnin gæti hafið 
viðræður við Ísland skömmu síðar, 
en til þess að viðræður leiði til far-
sællar niðurstöðu er þörf á náinni 
samvinnu milli Íslands, fram-
kvæmdastjórnarinnar, Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins og annarra 
stuðningsríkja.“ 

Talsmaðurinn gaf til kynna að 
Íslendingar gætu hins vegar ekki 
vænst mikillar aðstoðar og sagði: 
„Sú aðstoð sem framkvæmda-
stjórnin gæti veitt Íslandi verður 
lítil, það væri rétt að líta frekar á 
hana sem pólitískan stuðning, sem 
viðbót (complement), og henni mun 
verða að fylgja jafnhliða annar 
stuðningur, hugsanlega frá öðrum 
aðildarríkjum.“

Reuters skrifaði frétt um þessa 
yfirlýsingu en hún fór fyrir ofan 
garð og neðan í umræðum hérlend-
is, rétt eins og upphaflega umsókn-
in. Íslenska stjórnsýslan fékk hins 
vegar þessi skilaboð og málið virð-
ist þar með hafa verið lagt til hlið-
ar. Skömmu síðar skuldbundu 
Íslendingar sig gagnvart Bretum 
og Hollendingum og féllust á að 
„ábyrgjast lágmarkstryggingu þá 
sem EES-reglur mæla fyrir um til 
innstæðueigenda í útibúum bank-
anna erlendis,“ eins og sagði í yfir-
lýsingu á vef forsætisráðuneytisins 
frá 16. nóvember. Það samkomulag 
var gert fyrir milligöngu ESB og í 
yfirlýsingunni sagði að ESB mundi 
áfram taka þátt í að finna lausnir 
til að „gera Íslandi kleift að endur-
reisa fjármálakerfi og efnahag“.

Eins og kunnugt er hefur ýmis-

legt gengið á í samskiptum Íslend-
inga og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. 
Seint gekk að fá afgreiðslu upphaf-
legrar umsóknar og enn er beðið 
eftir endurskoðun áætlunar AGS 
fyrir Ísland, sem á að vera löngu 
lokið. Enn kemur Icesave við sögu 
– sú deila hefur mótað samskiptin 
við AGS. Auk lánsins frá AGS hafa 
stjórnvöld fengið lán frá Norður-
löndunum og Póllandi, að ógleymd-
um Færeyjum. Viðræður við Rússa 
standa yfir en komið hefur fram að 
nú sé rætt um fjárhæðir sem séu 
mun lægri en rætt hafi verið um 
í fyrstu. 

Umsóknin hjá ESB virðist hins 
vegar hafa verið að mestu gleymd 
í stjórnsýslunni, ef marka má þær 
upplýsingar sem Fréttablaðið afl-
aði í stjórnarráðinu og Seðlabank-
anum. Málið er í embættismanna-
farvegi og virðist ekki ofarlega á 
blaði yfir aðkallandi úrlausnarefni 
enda ekki um að tefla fjárhæð-
ir sem talið er að skipti sköpum 
fyrir endurreisn efnahagslífsins 
eða styrkingu krónunnar.

Viðmælendur í stjórnsýslunni 
segja að yfirlýsing Olli Rehn hafi 
komið hálfflatt upp á íslensku 
stjórnsýsluna. Hún var búin að 
taka málið af dagskrá og við eft-
irgrennslan Fréttablaðsins hefur 
reynst fremur djúpt á upplýsing-
um um málið. Embættismenn í 
ráðuneytum og Seðlabanka eru þó 
enn með það til vinnslu og skoð-
unar. Heimildir herma að verði 
samið við ESB um þessa lánveit-
ingu sé líklegt að upphæðin verði 
í námunda við 100 milljónir evra, 
sem eru um átján milljarðar króna 
á núverandi gengi.

FRÉTTASKÝRING: Evrópusambandið og Icesave

ESB hafnaði aðstoð vegna Icesave

Efnahagsleg aðstoð
Efnahagsleg aðstoð (MFA; macro-
financial assistance) byggist á 
stefnu ESB um stuðning við ríki 
utan sambandsins sem eru í nánu 
samstarfi við ESB. Þetta er sú 
tegund aðstoðar sem Ísland sótti 
um skömmu eftir hrun og er ótengd 
umsókninni um aðild að ESB, sem 
Alþingi samþykkti í sumar að leggja 
fram. Þessi aðstoð er veitt í formi 
lána og/eða styrkja til meðallangs 
eða langs tíma og er venjulega 
tengd þeirri aðstoð sem viðkom-
andi ríki fær hjá Alþjóðagjaldeyris-
sjóðnum. Þessi aðstoð getur tengst 
öðrum stuðningsaðgerðum ESB ef 
um slíkt er að ræða. Greiðslur eru 
inntar af hendi til seðlabanka við-
komandi ríkis en ríkisstjórnir hvers 
lands ákveða hvort þær verja láninu 
til þess að byggja upp gjaldeyris-
varasjóð eða til þess að styðja við 
gjaldmiðil sinn eða fjárhag ríkissjóðs 
með öðrum hætti. 

Aðstoð við umsóknarríki
Þar sem Ísland sótti í sumar um 
aðild að Evrópusambandinu mun 
því bjóðast sérstök aðstoð við 
umsóknarríki (IPA; Instrument for 
pre-accession assistance) sem 
er hluti af regluverki ESB. Meðal 
helstu markmiða IPA er að greiða 
fyrir nauðsynlegri uppbyggingu 
innviða og stjórnsýslu ríkis til þess 
að auðvelda aðlögun að ESB; 
styðja við þátttöku umsóknarríkis í 
milliríkjasamstarfi; styðja svæðis-
bundna uppbyggingu, til dæmis á 
sviði samgangna, umhverfismála 
og efnahagsþróunar; stuðningur 
við uppbyggingu í dreifbýli og 
stuðningur við eflingu mannauðs 
í umsóknarríki. Öllum stuðningi 
ESB við umsóknarríki og væntanleg 
aðildarríki er beint í þennan farveg. 
Það mun skýrast á næsta ári, í 
tengslum við aðildarviðræðurnar, 
hvaða stuðning Íslendingar geta 
sótt á þessum forsendum. 

HUGSANLEG AÐSTOÐ FRÁ ESB

KAUPUM GEGN 
STAÐGREIÐSLU

BMW X5 dísel, Mercedes Benz ML 320 Cdi,

Toyota LandCruiser 200 (bensín & dísel).

Árgerð 2007 og yngra.

Upplýsingar 

í síma 821 9980

deutsche.auto@gmail.com
FRÉTTASKÝRING
PÉTUR GUNNARSSON
peturg@frettabladid.is

GEIR HAARDE OG JOSÉ MANUEL BARROSO Ríkisstjórn Íslands sóttist eftir allt að eins milljarðs evra láni frá ESB eftir hrun en var tjáð að ræða mætti um 50-100 milljónir, 
þegar og ef samningar lægju fyrir við AGS annars vegar og við Breta og Hollendinga um Icesave hins vegar. Olli Rehn vakti málið til lífsins með yfirlýsingu á fyrirlestri í 
Háskóla Íslands fyrr í þessum mánuði.
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OneRecords®

er öflug lausn sem 
auðveldar fyrirtækjum 

og sveitarfélögum halda 
utan um mál sem eru í gangi á 
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fyrirtækjum að bæta þjónustu 
við viðskiptavini sína. Í OneCrm®
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viðskiptavini á einum stað, hvort 
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á vefnum.
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skráningarkerfi 
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tíma sem fer í einstök mál, 
verkefni, og verkefna- flokka, 
t.d. eftir tegundum viðskiptavina. 
OneTime er því kjörið fyrir þá 
sem að vilja fá betra yfirlit 
og átta sig á því í hvað 
tíminn fer.

Gæðastjórnun á stóran 
þátt í góðum árangri fyrirtækja. 
OneQuality® er lausn sem auðveldar 
allt vinnferli við útgáfu og 
utanumhald gæðahand- 
bókar og skjala. 

Með 
OneWork- 

Space® getur 
þú búið til þitt eigið 

verkefnasvæði innanhúss 
eða verkefnavef á örfáum 

mínútum og hefur möguleika á að 
leyfa aðgang verktaka og fleiri 
aðila inn á læst verkefnasvæði 

eða vef. Þetta sparar mikinn 
tíma í samstarfs- 

verkefnum.

built on technology

OneSystems®

sími: +354 660 8551 | fax: +354 588 1057
www.onesystems.is | one@onesystems.is www.onesystems.is

OneSystems bjóða heildarlausn 
í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga 
og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra

Hagkvæmar lausnir 
með áherslu á rekjanleika, 

auðveldan aðgang og gegnsæi.
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798 KR./KG. NIÐURSAGAÐUR Í POKA

NÝSLÁTRUN
HAUST 2009
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198 kr./kg.

B FERSKT KRYDDAÐB
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279 kr.

SS ÓSOÐIÐ FROSIÐ SLÁTUR
40% AFSLÁTTUR



AFSLÁTTUR

 1679 kr./kg. 

BÓNUS HEILL KJÚKLINGUR

489 kr./kg.

MERKT VERÐ: 698 KR.KG.   30% AFSLÁTTUR

119 kr.

 10 STK. FROSNIR
NAUTAHAMBORGARAR 

120g 1198 kr.
Ó Ö Ó

129 kr.

AFSLÁTTUR

259 kr. 359 kr. 295 kr. 139 kr.

398 kr./kg.

298 kr./kg.

489 kr./kg.  974 kr./kg.
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Forsetaboðskapur
Baldur Ágústsson bauð sig fram til 
forseta árið 2004 og 12,3 prósent 
kjósenda völdu hann. Í því ljósi er 
athygli vert að skoða þann boðskap 
sem Baldur býður upp á í grein í 
Morgunblaðinu í gær um fangelsis-
mál.

Baldur hefur augljósan ímugust 
á „hótel-fangelsum“ og telur þau 
íslensku fylla þann flokk. Reyndar 
gæti sú betrunarvist 
ef til vill átt rétt á sér 
„þegar um Íslendinga 
er að ræða“ líkt og tólf 
prósenta forsetinn 
orðar það.

Hvað erlenda 
afbrotamenn varðar 
hefur Baldur annað í 

huga og horfir helst til aðstæðna í 
fangelsum suður í Ameríku, þar sem 
klefi „sem smíðaður var fyrir fjóra 
hýsir auðveldlega tuttugu“.

Segjum upp sáttmálum
Lausnin er ljós í huga Baldurs, nýta 
skal vinnubúðir við Kárahnjúka. 
Gefum honum orðið: „Það þarf að 
styrkja læsingar, girða svæðið eða 
hluta þess og hafa þar nokkra vopn-

aða fangaverði. Engin sjónvörp, 
engar tölvur, engin þægindi 
– aðeins það lífsnauð-
synlegasta. Matargerð 

þrif og þvotta annast 
fangarnir sjálfir 
undir vopnuðu 
eftirliti.“

Til að koma á 

þessu draumafangelsi sínu vill Baldur 
segja upp lögum og erlendum samn-
ingum sem gætu staðið í veginum. 
Líklega á hann við alla sáttmála Sam-
einuðu þjóðanna um mannúðlega 
meðferð fanga.

Mikilvægt spurningarmerki
Frjálslyndi flokkurinn heldur mið-
stjórnarfund á föstudaginn. Þar verða 
rædd mál eins og fjármál, rekstur 
skrifstofu og útgáfumál, sem og 
smámál eins og framtíð flokksins. Á 

eftir þeim lið er síðan að finna 
þennan: Fundir á næstunni?

Mikilvægt spurningamerki 
atarna, því samþykktir um 
framtíð flokksins gætu haft 
nokkuð um hann að segja.

 kolbeinn@frettabladid.is

Vaknaðu, sagði konan mín. 
Klukkan var þrjú um nótt. 

Ég hlýddi og hlustaði með henni 
á dynki og brothljóð úr nærliggj-
andi íbúð, skerandi skaðræðisvein 
og formælingar með málvillum, 
fimm á Richter. Ástarfuglarnir 
voru eina ferðina enn að skiptast 
á húsgögnum, postulíni og öðru 
lauslegu líkt og Liz Taylor og 
Richard Burton gerðu stundum 
í svítunni sinni á Dorchesterhót-
elinu í London. Við hringjum í 
lögregluna, sagði Anna. Eigum 
við ekki heldur að leyfa þeim að 
drepa hvort annað? sagði ég. Við 
fórum aftur að sofa, en þó ekki 
fyrr en við sáum konuna fara út. 

Þeir vita það núna
Þessi litla nætursaga rifjast upp 
fyrir mér nú að gefnu tilefni. 
Hví skyldu skattgreiðendur í 
öðrum löndum hafa hug á að rétta 
Íslandi hjálparhönd eins og allt 
er hér í pottinn búið? – frekar en 
mig langaði að hringja í lögregl-
una um árið. Augu umheimsins 
hvíla á Íslandi. Mikill fjöldi 
erlendra manna hefur beðið stór-
fellt fjárhagstjón af viðskiptum 
við íslenzka fjárglæframenn. 
Málið myndi horfa öðruvísi 
við útlendingum, hefðu íslenzk 
stjórnvöld strax við hrunið snúizt 
á sveif með fólkinu í landinu gegn 
eigendum og stjórnendum banka 
og annarra stórfyrirtækja, sem 
keyrðu landið í kaf. Hefðu stjórn-
völd tekið máli fólksins og stofn-
að til trúverðugrar rannsóknar 
á hruninu og aðdraganda þess 
undir yfirstjórn óháðra erlendra 
manna, helzt fyrir opnum 
tjöldum, í stað þess að draga lapp-
irnar í lítt dulbúinni meðvirkni 
með ábyrgðarmönnum hrunsins, 
nyti Ísland kannski meiri sam-
úðar og skilnings úti í heimi. En 
því er ekki að heilsa. Ríkisstjórn-
in gerir sér að því er virðist að 
góðu þann rannsóknargrunn, 
sem Sjálfstæðisflokkurinn lagði í 

fyrri ríkisstjórn í þeirri augljósu 
von, að ekkert óþægilegt kæmi 
upp úr krafsinu. 

Allir Íslendingar vita, að rétt-
arkerfið er skilgetið afkvæmi 
gömlu helmingaskiptaflokkanna, 
enda nýtur það jafnlítils álits 
meðal almennings og Alþingi 
samkvæmt skoðanakönnunum 
Capacents. Útlendingar vissu 
þetta ekki áður, en þeir vita þetta 
núna, þar eð þeim hefur gefizt 
ærið tilefni til að kynna sér inn-
viði íslenzks samfélags. Spilling-
in á Íslandi er nú altöluð í öðrum 
löndum. Erlendir bankar hafa nú 
hrundið af stað hryðju málsókna 
á hendur gömlu bönkunum og rík-
inu. Hugsanlega hefði verið hægt 
að komast hjá slíkum málaferlum, 
svo sem tókst til dæmis í Argent-
ínu eftir hrunið þar 1999-2002, en 
Ísland nýtur ekki trausts. Jafn-
vel Norðurlöndin virðast ekki 
kæra sig um að hjálpa til umfram 
gjaldeyrislánin, sem samið hefur 
verið um, og þau lán fást ekki 
reidd fram, þar eð stjórnvöld hafa 
ekki staðið til fulls við sinn hlut 
í efnahags áætluninni, sem þau 
sömdu um við Alþjóðagjaldeyris-
sjóðinn í nóvember 2008. Ríkis-
stjórnir Norðurlanda hafa sömu 
upplýsingar um ástandið hér og 
við hin. Og hvað sjá þær? Þær sjá 
þjófabæli, þar sem fáeinir menn 
létu greipar sópa og keyrðu fjár-
hag fjölda heimila og fyrirtækja 
í kaf með stjórnvöld – einkum 
Sjálfstæðisflokkinn, samstarfs-
flokka hans og sljóa, meðvirka 

stjórnsýslu – ýmist í ökusætinu 
eða eftirdragi. 

Viðskiptalíkan víkinganna
Dæmin eru mörg. Nýir eigendur 
tóku við Sjóvá 2005 og réðu til 
sín forstjóra beint frá Viðskipta-
ráði Íslands. Hann varð síðar for-
maður Samtaka atvinnulífsins 
og stjórnarformaður Árvakurs í 
umboði Björgólfs Guðmundsson-
ar. Margir þóttust vita, að eigend-
urnir ætluðu sér að braska með 
bótasjóðina. Eigendurnir tóku 
tuttugu milljarða króna arð út úr 
félaginu og skildu þannig við, að 
ríkissjóður tók félagið yfir með 
sautján milljarða króna fram-
lagi frá skattgreiðendum til að 
komast hjá gjaldþroti. Eigendur 
og stjórnendur félagsins hefðu 
alveg eins getað rænt ríkissjóð 
milliliðalaust. Og tökum FL 
Group: þar sat í stjórn fyrrum 
oddviti sjálfstæðismanna í borg-
arstjórn Reykjavíkur, allir sjóð-
ir tæmdust, og félagið fór í þrot, 
en oddvitinn hafði þá dregið sig 
hljóðlega í hlé. Sjóður 9 í Glitni? 
Landsbankinn allur? Sama saga. 

Þetta var viðskiptalíkan vík-
inganna: þeir keyptu sér frið til 
að braska með eigur annarra með 
því meðal annars að raða stjórn-
málamönnum í stjórnir fyrir-
tækja sinna. Stjórnmálastéttin 
hafði áður, með lögfestingu 
kvótakerfisins, lagt blessun sína 
yfir brask með eigur annarra og 
meðfylgjandi mannréttindabrot. 
Víkingum og öðrum kann að hafa 
yfirsézt, að dómsmálin gegn þeim 
verða sum trúlega háð í erlendum 
réttarsölum. Fólkið í landinu þarf 
þó því miður að una því, að Ísland 
er rúið trausti, ekki bara söku-
dólgarnir. Ríkisstjórnir Norður-
landa virðast líta svo á, að Ísland 
þurfi líkt og önnur lönd að ávinna 
sér og verðskulda þá hjálp, sem 
landinu er veitt. Hjálpartraust 
er eins og lánstraust. Hvorugt 
kemur af sjálfu sér.

UMRÆÐAN
Diljá Ámundadóttir skrifar um fjáröfl-
un V-dagsins

Nauðganir eiga ekki að vera einkamál 
þjóða eða samfélaga. Baráttan gegn 

kynferðisofbeldi er mannréttindabarátta 
og sem slík er hún óháð landamærum; kyn-
ferðisglæpir koma okkur öllum við, hvar á 
jarðkringlunni sem þeir eru framdir.

Í Austur-Kongó hafa konur og stúlku-
börn átt sér fáa málsvara. Þar er hins vegar að finna 
eina skelfilegustu birtingarmynd kynferðisofbeldis. 
Umfang og grimmd ofbeldisins er slík að varla verð-
ur lýst með orðum. Hrottalegar nauðganir eru dag-
legt brauð og konur og stúlkur eru hvergi óhultar. 
Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) hefur 
áætlað að á undanförnum áratug séu þolendur kyn-
ferðisofbeldis í Austur-Kongó mörg hundruð þúsund. 
Þar af er yfir helmingurinn á barnsaldri.

Allt frá upphafi átaka sem brutust út í landinu árið 
1998 var kynferðisofbeldi beitt skipulega til að nið-
urlægja þolendurna og sundra fjölskyldum og sam-
félögum. Þótt friður hafi formlega komist á í Austur-

Kongó árið 2003 geisa enn átök í austurhluta 
landsins og nauðgunum er miskunnarlaust 
beitt. Ofbeldið einskorðast þó ekki við átaka-
svæði heldur viðgengst um allt landið. Eftir 
sitja konur og stúlkubörn með djúp ör á sál 
og líkama.

Fyrir tveimur árum tóku V-dagssamtökin 
og UNICEF höndum saman ásamt konum í 
Austur-Kongó. Markmiðið er að vekja athygli 
á hinum skelfilegu mannréttindabrotum 
sem konur og stúlkubörn verða fyrir; þess-
ari hræðilegu martröð sem á sér stað í Aust-

ur-Kongó. Á sama tíma hafa samtökin staðið fyrir 
fjáröflun til styrktar starfi UNICEF í landinu sem 
miðar að því að uppræta viðhorf sem stuðla að kyn-
ferðisofbeldi og ekki síst hjálpa konum og stúlku-
börnum að byggja upp líf sitt að nýju í skugga þeirra 
hörmunga sem þær hafa gengið í gegnum.

Um þessar mundir standa samtökin fyrir fjár-
öflun á Íslandi. Ég vona að almenningur á Íslandi 
leggi okkur lið og gefi um leið skýr skilaboð um að 
kynferðisofbeldi verði hvergi liðið. Við getum verið 
málsvarar kvenna og stúlkna í Austur-Kongó.

Höfundur er formaður V-dagsins á Íslandi.

Kynferðisofbeldi ekki einkamál þjóða

DILJÁ 
ÁMUNDADÓTTIR

Hjálpartraust

Í DAG | Að verðskulda traust
ÞORVALDUR GYLFASON

Þ
ær skipta með sér verkum, systurnar fjórar sem saman 
taka slátur á hverju hausti og fylla frystikistur sínar af 
blóðmör og lifrarpylsu svo dugar fram á vor. Vinnulagið 
er fumlaust, hver og ein gengur til sinna verka haust eftir 
haust. 

Fyrir þá sem ekki vita þá útheimtir það talsverða vinnu að taka 
slátur. Að ekki sé minnst á ef afraksturinn á að duga í eina til tvær 
máltíðir í viku fyrir fjórar fjölmennar fjölskyldur í heilan vetur. 

Í sláturtíðinni þetta árið koma systurnar saman og sauma sínar 
vambir, brytja mör og hakka lifur. Yfir þessu er spjallað um þjóð-
málin. Stjórnmálin. Þau eru vitlaus sem aldrei fyrr, segja þær 
en muna nú sitthvað frá því í gamla daga. Lifðu stríð, bæði það 
eiginlega og kalda. 

Hér hafa löngum verið kjöraðstæður fyrir vitlaus stjórnmál. 
Umræðan oftar en ekki snúist um form í stað efnis. Leki merki-
legar upplýsingar er frekar rætt um lekann en upplýsingarnar. 
Sendiboðarnir eru skotnir. Smáatriði verða að aðalatriðum. 

Oftast hefur þetta verið í lagi. Líf og limir hafa ekki verið í húfi. 
En nú er það bara óvart þannig. Líf og limir eru í húfi. 

Stjórnmálamennirnir okkar þurfa að mæta til þingsetningar í 
næstu viku með endurnýjað hugarfar. Þeir þurfa að vera staðráðnir 
í að vinna saman. 

En svo að af slíku samstarfi geti orðið þurfa formenn stjórnar- 
og stjórnarandstöðuflokkanna að byrja á að byggja upp traust sín 
á milli. Auðséð er að Jóhanna Sigurðardóttir og Steingrímur J. Sig-
fússon treysta illa Bjarna Benediktssyni og Sigmundi Davíð Gunn-
laugssyni. Hér er ekki átt við tittlingaskít á borð við að þau telji að 
þeir kunni ekki að þegja yfir leyndarmáli heldur þá tegund trausts 
sem þarf að ríkja á milli fólks sem saman ætlar að bjarga heilu 
samfélagi frá endanlegri glötun. 

Helst þyrftu þau fjögur að sverjast í fóstbræðralag líkt og gert 
var til forna. 

Ályktun þingflokks Framsóknarflokksins frá í vikunni gæti, 
merkilegt nokk, orðið grunnur að nánu samstarfi stjórnmálaflokk-
anna fjögurra. Í henni kvað við nýjan tón. Hvatning framsóknar-
mannanna til ríkisstjórnarinnar um að grípa til aðgerða til bjarg-
ar skuldsettum heimilum var í alla staði vinsamleg. Af einlægni 
er skorað á stjórnvöld að leita samstöðu með öllum sem lagt hafa 
málinu lið. Ríkisstjórnin getur ekki annað en tekið Framsókn á 
orðinu. 

Þegar fjallað er um stjórnmálastöðuna verður að hafa í huga að 
formenn stjórnarandstöðuflokkanna hafa aðeins gegnt embættum í 
fáa mánuði. Ekki er sjálfsagt að ætla að fólk veljist fullþroska til for-
mennsku í stjórnmálaflokki. Breytir þá engu hverra manna það er. 

Bjarni og Sigmundur hafa auðvitað misstigið sig á þessum mánuð-
um en ekki er ástæða til að ætla annað en að þeir nálgist viðfangs-
efni sín af stakri fagmennsku í vetur. 

Jóhanna og Steingrímur hafa líka gert mistök. Bæði við stjórn 
landsins og í samskiptum við stjórnarandstöðuna. Þau hljóta að hafa 
lært af þeim mistökum.

Stjórnmál sem hafa það að leiðarljósi að gæta og efla hag borgar-
anna eru ekki vísindi. Þvert á móti eru þau einföld í eðli sínu. Það 
góða fólk sem hér var nefnt þarf að hafa það hugfast og gæta þess 
um leið að láta ekki bullara og samsæriskenningasmiði trufla sig 
við mikilvæg störf sín.

Stjórnmál eru ekki vísindi heldur einföld.

Sláturtíð
BJÖRN ÞÓR SIGBJÖRNSSON SKRIFAR
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UMRÆÐAN
Snærós Sindradóttir 
skrifar um kvótakerfið

Kæri Jón.
Stefna  Vi nst r i 

grænna í sjávarútvegsmál-
um er skýr. Í samstarfsyf-
irlýsingu ríkisstjórnarinn-
ar er stefnan líka alveg á 
hreinu. Fara á leið fyrning-
ar. Ég vil keyra á fyrningu 
kvótans og grasrót VG vill 
keyra á fyrningu kvótans. Fyrn-
ingarleiðin er langbesti kosturinn 
í stöðunni. Hún mun taka nokkurn 
tíma og verður án efa sársaukafull. 
En þannig er oft um erfiðar göngur 
– þær taka á. Það þýðir þess vegna 
ekki að hika – tíminn er naumur.

Framsal kvótans var leyft árið 
sem ég fæddist. Á þeim átján árum 
sem liðin eru hefur þetta úldna 
kerfi gert svo mikinn skaða að mjög 
erfitt mun reynast að vinda ofan af 
því. Ef tuttugu ára áætlun fyrning-
arinnar á að standa óbreytt verður 
að hamra á henni núna. Þú getur 
rétt ímyndað þér hvernig ástandið 
verður þegar óréttlætið hefur ríkt 
í 40 ár. 

Það er ástæða fyrir því að svo-
kallaðir kvótakóngar bera það 
nafn. Þeir eru ríkir og valdamikl-
ir en umfram allt frekir. Þeir eiga 
sín hagsmunasamtök sem um árabil 
hafa komið í veg fyrir nauðsynlegar 
breytingar á kerfinu. Þeir ala á ótt-
anum og nota fjölmiðla og málpípur 
sínar á þingi og í sveitarstjórnum til 

að hamra á boðskapnum.
Elsku Jón, ekki hlusta 

á þeirra kvart, kvein og 
kjökur. Það eru þessir 
menn og vinir þeirra sem 
innleiddu kerfið og hafa 
rænt þessum auðlindum 
almennings. Það er þeim 
að kenna að byggð í land-
inu hefur riðlast. Þeir 
dæla peningum úr grein-
inni í óskyldar greinar. 
Fjármálahrunið má rekja 
til yfirveðsetningar fisks-

ins í sjónum og spákaupmennsku 
þessara manna og annarra í fram-
haldinu. Þess vegna hrópar fólk 
eftir patentlausnunum. 

Þú veist hver þróunin hefur verið 
á Vestfjörðum. Þú veist hvað gerð-
ist á Austfjörðum þar sem stóriðja 
átti að leysa bágt atvinnuástandið 
og fólksflóttann. Þetta var skyndi-
lausn sem gerir sama gagn og 
súkkulaðistykki við hungri. Gott í 
stuttan tíma en síðan verður maður 
aftur svangur. Það er hins vegar 
ekkert undarlegt að rætt sé um olíu-
hreinsistöð, ömurlegt verksmiðju-
ferlíki, á kaffistofum Ísfirðinga. 
Vestfirðingar eru svangir núna eftir 
að hafa verið sveltir um árabil.

Þess vegna segi ég við þig: Vertu 
hugrakkur, vertu duglegur en 
umfram allt vertu róttækur. Við 
trúum jú bæði á vinstri pólitíkina 
sem réttu leiðina til að leiðrétta 
óréttlæti, ekki satt? 

Höfundur er formaður Ungra 
vinstri grænna á höfuðborgar-

svæðinu.

Opið bréf til 
Jóns Bjarnasonar

UMRÆÐAN
Sigurður Gunnarsson 
skrifar um veiðikorta-
sjóð

Frá því að fjármála-
kreppan skall á hefur 

krafan um gagnsæi, skyn-
samlega stjórnsýslu og 
ábyrga fjármálastjórn á 
opinberu fé verið hávær. 
Víða er pottur brotinn í þessum 
efnum hér á landi. Nær daglega 
flytja fjölmiðlar okkur fréttir um 
einkennilegar og oft óskiljanlegar 
geðþóttaákvarðanir stjórnvalda, 
lýðræðið virðist ekki hafa verið 
mikils metið í íslenskri stjórn-
sýslu.

Veiðikortasjóður
Þegar ég sæki um svokallað veiði-
kort, en til þess að mega stunda 
veiðar verð ég að leysa út veiðikort 
og hafa byssuleyfi, þarf ég að borga 
fyrir það. Í ár var gjaldið kr. 3.500 + 
90 kr. sendingarkostnaður. 

Mér skilst að um 10.000 Íslend-
ingar séu með veiðikort þannig að 
þetta er dágóð fjárhæð. Þessa pen-
inga sem við skotveiðimenn verðum 
að inna af hendi á að nota til rann-
sókna á veiðidýrum. Er þetta ekki 
barasta hið besta mál? Jújú, 3.500 
krónur eru í sjálfu sér ekki mikl-
ir peningar og það er í þágu okkar 
skotveiðimanna að stundaðar sé 
rannsóknir á veiðidýrum. Það sem 
er hinsvegar ámælisvert í þessum 
efnum er sú lítilsvirðing og hroki 
sem hið opinbera, í þessu tilviki 
umhverfisráðuneytið, sýnir þeim 
sem greiða þennan skatt, það er að 
segja veiðimönnum.

Hvað er verið að fela?
Umhverfisráðherra og embætt-
ismenn í umhverfisráðuneytinu 
ráðskast með þetta fé að eigin geð-
þótta án nokkurs samráðs við sam-
tök veiðimanna og vísindasamfélag-
ið. Ég minnist þess ekki að hafa séð 
neinar auglýsingar um umsóknir í 
sjóðinn. Þegar málið var hinsvegar 
athugað kom í ljós að auglýst hafði 
verið eftir umsóknum í sjóðinn um 
síðastliðin áramót. 

Sú auglýsing var svo 
sannarlega ekki áber-
andi enda hef ég áreið-
anlegar heimildir fyrir 
því að auglýsingin fór 
framhjá nokkrum aðil-
um sem gjarnan hefðu 
viljað sækja um styrk úr 
veiðikortasjóði. Þeir sem 
bera ábyrgð á úthlutun-
um úr sjóðnum virðast 
hafa slæma samvisku því 
fjölmiðlum og samtökum 

veiðimanna er ekki tilkynnt hverj-
ir fá úthlutað úr sjóðnum. Úthlut-
að er úr sjóðnum þegar ráðuneyt-
inu sýnist, í ár tók það ráðuneytið 6 
mánuði að ákveða úthlutunina. Að 
mér skilst verða þeir sem fá úthlut-
að úr sjóðnum að skila áfanga- og 
lokaskýrslu um þau verkefni sem 
hljóta styrk úr sjóðnum. Þessar 
skýrslur eru vel faldar, allavega 
fyrir okkur sem borga í þennan 
sjóð. Sagt er að ráðuneytið úthluti 
úr sjóðnum að fengnum tillögum 
frá Umhverfis stofnun. Ef málið er 
hinsvegar kannað í kjölinn er það 
umhverfisráðuneytið sem hefur 
síðasta orðið í þessum efnum. Ein 
ástæðan fyrir þessu leynimakki 
gæti verið sú að takmarkaður hluti 
þess fjár sem greitt er í Veiðikorta-
sjóð fer í rannsóknir eða annarra 
þarfra verkefna. Hátt í helmingur 
þess fjármagns sem rennur í sjóð-
inn fer í að reka veiðikortakerfið. 
Þetta er náttúrlega í hæsta máta 
óeðlilegt og á ekki að líðast. Eðli-
legt væri að hámark kostnaðar við 
reksturs veiðikortakerfisins væri 
25% af tekjum sjóðsins.

Áskorun til nýs umhverfisráðherra
Sú ríkisstjórn sem nú er við völd 
hefur talsvert fjallað um þá spill-
ingu sem viðgengist hefur í íslensku 
samfélagi undanfarin ár og nauðsyn 
gagnsærrar stjórnsýslu. Ég vil með 
greinarkorni þessu benda nýjum 
umhverfisráðherra á þau ólýð-
ræðislegu vinnubrögð er viðgang-
ast í ráðuneyti hans í þeirri von að 
úthlutun úr veiðikortasjóði og rekst-
ur veiðikortakerfisins verði endur-
skoðuð og sú endurskoðun verði 
gerð í samvinnu við hagsmunasam-
tök veiðimanna.

Höfundur er skotveiðimaður.

Veiðikortasjóður − 
falinn fjársjóður

SNÆRÓS 
SINDRADÓTTIR

SIGURÐUR 
GUNNARSSON

Komum atvinnulífinu á hreyfingu
UMRÆÐAN
Brynhildur Georgsdóttir skrifar um 
endurskipulagningu atvinnulífsins

Hjá Nýja Kaupþingi hafa síðustu mán-
uðir verið notaðir til að undirbúa end-

urskipulagningu lánamála fyrirtækja í 
skuldavanda. Ljóst er að mörg fyrirtæki 
eiga nú þegar í miklum vanda óháð því 
hvort krónan styrkist eða vextir lækka. 
Það er mikilvægt fyrir þjóðfélagið í heild 
að ekki verði beðið lengur með endurskipu-
lagninguna svo mikilvæg störf og fram-
leiðsla tapist ekki. Ég mun hér leitast við að varpa 
ljósi á verkefnin framundan og hvernig ber að 
mæta þeim. 

Endurskipulagning skuldugra fyrirtækja er afar 
viðkvæmt mál, ekki aðeins fyrir fyrirtækin sjálf 
heldur þjóðfélagið allt. Oft snýst hún um ævistarf 
fólks sem tengist umræddum fyrirtækjum. Lands-
menn þurfa að trúa því að ekki sé verið að hygla 
neinum á ómálefnalegum forsendum. Umgjörðin 
þarf að vera fagleg og ferlar skýrir. Mikilvægt er 
að fyrirtækin fái sanngjarna og gegnsæja meðferð 
og jafnræðis verði gætt. Samkeppni má ekki raska 
og lífvænleg fyrirtæki þarf að endurreisa. Hvert 
þessara hugtaka er mikilvægt, en það er ekki aug-
ljóst hvernig þeim er mætt. Er hægt að tala um 
sanngirni án þess að öllum verði bjargað? Er hægt 
að nota sömu úrræði fyrir alla þegar vandamálin 
eru jafn ólík? Hafa afskriftir slæm áhrif á sam-
keppni eða viðhalda þær henni? Hvaða fyrirtækjum 
ber að bjarga og hver þurfa að hverfa af markaði? 

Undanfarna mánuði hefur verið unnið að efl-
ingu starfseiningar hjá Nýja Kaupþingi sem sinnir 
lausn á skuldavanda fyrirtækja. „Verklagsreglur 
um lausn útlánavanda fyrirtækja“ hafa verið endur-
bættar í ljósi reynslu undanfarinna mánaða og eru 
birtar á heimasíðu bankans. Reglurnar voru fyrst 
gefnar út í janúar sl. í samræmi við kröfur stjórn-
valda. Þær lýsa m.a. skipulagi og hlutverki þeirra 
sem koma að skuldavanda fyrirtækja í bankanum. 
Áhersla er lögð á aðkomu starfsfólks með reynslu 
bæði af fyrirtækjarekstri og fjármálastarfsemi. Í 
samstarfi við stjórnendur fyrirtækja eru unnar til-
lögur að endurskipulagningu. Þær eru bornar undir 
viðeigandi lánanefnd og stærstu málin fara fyrir 
lánanefnd bankastjórnar. Sérstök úrlausnarnefnd 
kemur að öllum málunum og hefur það hlutverk 
að móta stefnu, gæta jafnræðis og halda yfirsýn. 
Umboðsmaður viðskiptavina fylgist með ferlinu í 
samræmi við hlutverk sitt. 

Ýmsar lausnir eru tiltækar til aðstoðar við 
endurskipulagningu. Nefna má hefðbundnar og 
áður þekktar lausnir eins og aðstoð við rekstrar-

hagræðingu, lengingu lána, skilmála- og 
skuldbreytingu. Í erfiðum málum getur 
þurft að afskrifa skuldir eða breyta í 
hlutafé. Til að koma hlutunum á hreyf-
ingu hefur verið kynnt skuldaaðlögun sem 
hentar vel smærri og meðalstórum fyrir-
tækjum. Skuldir eru þá aðlagaðar greiðslu-
getu, eignum og virði fyrirtækja. Skuldum 
umfram eignir er breytt í biðlán, en hluti 
þeirra kann að verða afskrifaður. Hug-
myndin að baki biðláni er að skapa svig-
rúm til frekari endurheimtu ef skyndileg-
ur viðsnúningur verður í atvinnulífinu. 
Þessi lausn og önnur úrræði geta stuðlað 

að því að lífvænleg fyrirtæki nái fljótt jafnvægi. 
Til að auðvelda starfsfólki Nýja Kaupþings að ná 

tökum á erfiðum verkefnum framundan gilda eftir-
farandi meginsjónarmið:
• Lífvænleg fyrirtæki: Bankinn mun stuðla að 
rekstri lífvænlegra fyrirtækja. Það eru fyrirtæki 
sem þykja líkleg til að skila verðmætum ef þau ná 
að starfa áfram. Ef rekstrargrundvöllur er hins 
vegar ekki til staðar er hagstæðara að selja eign-
ir en halda rekstri gangandi. Það er mikilvægt að 
fjármagn samfélagsins verði notað af skynsemi og 
ekki veitt þangað sem það kemur ekki að gagni. 
• Afskriftir: Bankinn afskrifar ekki skuldir nema 
önnur úrræði hafi verið fullreynd eða þyki ekki lík-
leg til árangurs. Bankinn afskrifar ekki meira en 
nauðsynlegt er til að viðhalda rekstri lífvænlegra 
fyrirtækja. Afskriftir eða breyting skulda í hluta-
fé geta verið forsenda áframhaldandi reksturs og 
treyst samkeppni.
• Eigendur og stjórnendur: Umræðan um þátttöku 
fyrri eigenda og stjórnenda í framtíð fyrirtækja 
hefur verið tvíþætt. Sumir gera þá kröfu að þeir 
sem „komu fyrirtækjum í vanda“ hætti. Aðrir 
benda á mikilvægi þess að viðhalda þekkingu og 
reynslu innan fyrirtækja. Bankinn stefnir að sam-
starfi við þá sem búa yfir dýrmætri reynslu og 
njóta trausts. Viðbúið er að aðrir stígi til hliðar. 
• Sala fyrirtækja: Bankinn má hvorki né vill 
eiga fyrirtæki sem ekki tengjast fjármálastarf-
semi, nema slíkt sé nauðsynlegt til að varðveita 
verðmæti. Leysi bankinn til sín eignarhlut í fyrir-
tæki er leitast við að selja hann sem fyrst í gegn-
sæju söluferli. Ef sala þykir óhagstæð er viðkom-
andi eignarhlutur fluttur í eignasýslufélag bankans.

Hér hefur verið fjallað um verklag og aðferðir 
Nýja Kaupþings við endurskipulagningu atvinnu-
lífsins. Gagnlegar ábendingar eru vel þegnar enda 
markmið bankans að vinna verkefnið í sátt og sam-
vinnu við samfélagið. Telji viðskiptavinur brotið á 
sér getur hann leitað til umboðsmanns viðskipta-
vina sem er skipaður af stjórn bankans. Hlutverk 
umboðsmanns er að gæta þess að sanngirni, hlut-
lægni og jafnræði sé beitt við lausn mála, ferli séu 
gegnsæ, stuðlað að rekstri lífvænlegra fyrirtækja 
og samkeppnissjónarmiða gætt. 

Því hefur verið haldið fram að efnahagskreppa 
geti að endingu stuðlað að langtíma hagsæld, bæði 
vegna þess að hún eyði sérhagsmunum sem áður 
hafi komið í veg fyrir breytingar og vegna þess 
að hún stuðli að jákvæðri endurskipulagningu 
atvinnulífsins. Það má því segja að í hinni erfiðu 
stöðu megi finna tækifæri sem nýta megi til góðs.

Höfundur er umboðsmaður viðskiptavina 
Nýja Kaupþings.

BRYNHILDUR 
GEORGSDÓTTIR

Bankinn afskrifar ekki skuldir nema önnur 
úrræði hafi verið fullreynd eða þyki ekki líkleg 
til árangurs. Bankinn afskrifar ekki meira en 
nauðsynlegt er til að viðhalda rekstri lífvæn-
legra fyrirtækja. Afskriftir eða breyting skulda 
í hlutafé geta verið forsenda áframhaldandi 
reksturs og treyst samkeppni.

www.rannis.is/visindavaka

Dr. Jóhann Ágúst Sigurðsson yfi rlæknir Þróunarstofu Heilsugæslu höfuð-
borgarsvæðisins og Dr. Linn Getz trúnaðarlæknir á LSH og dósent við 
læknadeild NUST, velta upp gildi forvarna og heilsuverndar og hvort of 
mikið sé gert úr sölu á þjónustu til hinna frísku á kostnað þeirra veiku og 
þannig gert meira úr vandamálum en efni standa til.

er í kvöld
Fjórða VÍSINDAKAFFIÐ

Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Menntamálaráðuneytið
Iðnaðarráðuneytið

24.september kl. 20:00 - 21:30
Súfi stinn Iðuhúsinu

Allir velkomnir. Láttu sjá þig!

- Góðmennska á villigötum?
Forvarnir í læknisfræði
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Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

„Ef maður er samkvæmur sjálfum 
sér en hamast ekki við að eltast 
við einhverja ákveðna tísku held 
ég að útkoman verði oft fín,“ segir 
Heiða Dóra Jónsdóttir, trúbador 
og hagfræðinemi, sem í sumar rak 
fataverslunina Sexy grandma á 
Frakkastíg ásamt unnusta sínum 
Gísla Eyland.

Í versluninni segir Heiða að helst 
hafi verið boðið upp á íslenska 
hönnum sem oft var undir áhrif-
um frá eldri tímabilum svo sem 
rokkabillí inu. 

Heiða segist þó ekki eiga nein 
eftirlætismerki, hönnuði eða tíma-
bil. „Mér leiðist tilhugsunin um 
að eitthvað fari átómatískt í tísku 
og sé svo alls ekki málið eftir eitt 
ár. Ef ég fíla föt sjálf er mér alveg 

sama hvort þau séu inn eða ekki,“ 
segir hún og segist viss um að með 
þetta í huga sé fólk oft ófeimnara 
við að blanda ólíkum hlutum saman 
og útkoman af því verði oft prýði-
leg. „Mér finnst voðalega skrítið 
þegar fólk fullyrðir að eitthvað sé 
hallærislegt en annað flott þessa og 
hina stundina.“

Heiða segir uppáhaldsflíkurnar 
sínar vera kjóla úr Kolaportinu, 
þar sé gaman að leita að fötum og 
margt spennandi í boði. „Frænka 
mín er svo hönnuður og ég er voða 
hrifin af fötum frá henni. Hún 
hugsar fyrst og fremst um að flík-
urnar séu þægilegar en allt sem 
kemur frá henni er mjög flott þar 
að auki,“ segir Heiða sem telur lítið 
fútt í því að reyna að skemmta sér 

í fallegum en óþægilegum fötum. 
„Þá verður maður bara stífur og 
líður illa og það er ekki gaman.“

Heiða hefur komið víða við. Auk 
þess að reka verslun, syngja og 
semja lög, hefur hún kennt maga-
dans og lokið BA-prófi í sálfræði. 
Og þótt hún og kærastinn hafi 
ákveðið að halda verslun sinni 
aðeins opinni í þrjá mánuði telur 
hún reynsluna af rekstrinum eiga 
eftir að nýtast sér vel. Þetta hafi 
verið gert af hvatvísi með litlum 
tilkostnaði og hugsað sem sumar-
verkefni þeirra Gísla. Staðsetning 
búðarinnar á Frakkastíg hafi eftir 
á að hyggja ekki verið nægilega góð 
þar sem fólk rambaði ekki á búð-
ina fyrir tilviljun. Reynslan sé þó 
ómetanleg.  karen@frettabladid.is

Besta útkoman verður 
ef ekki er elst við tískuna
Heiða Dóra Jónsdóttir, trúbador og hagfræðinemi, rak í sumar verslunina Sexy grandma á Frakkastíg, 
Hún segist ómögulega geta nefnt uppáhaldshönnuð eða -tímabil. Mikilvægast sé að líða vel í flíkunum. 

Áhugasvið Heiðu Dóru virðast eiga sér lítil takmörk. Hún hefur lokið BA-prófi í sálfræði, kennt magadans um árabil, verið trúba-
dor, rekið fataverslun auk fjölda annarra hluta. Ekki að undra þótt klæði hennar séu úr ýmsum áttum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BIKINÍ  eru á undanhaldi ef marka má tískufrömuði úti í heimi sem 

spá nú í sundfatatísku næsta sumars. Þeir vilja meina að snið og kven-

leiki sjötta áratugarins verði höfð að leiðarljósi í hönnun og því verði 

sundbolurinn allsráðandi. Helst skuli hann vera bundinn aftur fyrir háls 

til að draga fram kvenlegar línur.

Auglýsingasími

– Mest lesið

��������
�	
�	��	�

�������
����������
�	
�	��	�

�������	
������������	��
�

�������	
��	 	!�
	"#$��%��
&'(�	)�*	�+

	 	,�-�%,.,/,�-�%,.,0�&

www.eirberg.is • 569 3100 • Stórhöfða 25

Rafknúnir
hæginda-
stólar
•

standa upp

• Einfaldar stillingar
og fjölbreytt úrval

Lín Design, gamla sjónvarpshúsið Laugavegi 176 Sími 533 2220  www.lindesign.is



JENA.THEO  tískuhönnuðatvíeykið sigraði í keppninni Fashion 

Fringe í Covent Garden á dögunum fyrir tískulínu sína. Það eru 

Jenny Holmes og Dimitris Theochardis sem mynda tvíeykið.

„Ég hef unnið lengi á herrastof-
um og hefur fundist vanta að karl-
menn hafi eitthvað við að vera 
meðan þeir bíða og eru klipptir. 
Yfirleitt er ekki annað í boði en 
kaffibolli og kvennablöð,“ segir 
Jón Hrólfur Baldursson, eigandi 

hárgreiðslustofunnar Rebel. 
Jón Hrólfur keypti billjarðborð 

til að hafa á stofunni sem og pílu-
spjald og lestrarefnið eru blöð um 
mótorsport, skútur og fleira. 

„Svo verðum við með sjón-
varp hérna þar sem kveikt verð-
ur á íþróttum. Karlmenn eru allt 
öðruvísi en konur. Okkur leiðist 
að sitja á biðstofum með kaffibolla 
og Séð og heyrt. Við erum allt-
af hálfgerð börn þannig að börn 
og karlmenn passa vel saman á 
hárgreiðslustofum.“

Borðin á staðnum eru gerð úr 
mótorhjóladekkjum og snagar til 
að hengja af sér eru úr varahlutum 

svo fátt eitt sé nefnt. Fyrsta mótor-
hjól Jóns Hrólfs hét Honda-Rebel 
og er stofan skírð í höfuðið á hjól-
inu, en hún er á Nýbýlavegi 18.

„Mér hefur fundist gaman að 
prófa eitthvað nýtt og leiðist að 
fara venjulegar leiðir og ég held að 
þetta muni auðvelda karlmönnum 
að koma því í verk að fara til rak-
arans, að þurfa ekki að muna eftir 
að hringja á undan sér.“

juliam@frettabladid.is

Hárgreiðslustofa sniðin 
fyrir karla og börn
Í Kópavogi opnaði nýverið hárgreiðslustofa sem er sniðin að þörfum karlmanna og barna að sögn eig-
anda. Ekki þarf að panta tíma á stofunni sem býður líka upp á margs konar afþreyingarmöguleika.

Jón Hrólfur, eigandi Rebel, segist vita að karlmönnum leiðist að bíða og þurfi að hafa eitthvað fyrir stafni á meðan.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Frjálslegar 
Miller-pæjur
SIENNA MILLER OG SYSTIR HENNAR 
SAVANNAH SÝNDU HVAÐ Í ÞEIM 
BÝR Á TÍSKUVIKUNNI Í LONDON.

Leikkonan Sienna Miller og syst-
ir hennar Savannah, sem hanna 
undir merkinu Twenty8Twelve, 
frumsýndu vor- og sumarlínuna 
sína á tískuvikunni í London á 

mánudag. Fötin 
áttu það sameig-
inlegt að vera 
efnislítil og ná 

ekki niður fyrir 
mið læri. 
Gagnrýnendur 
voru sammála 
um að línan 
væri uppfull 
af rokki og 
voru leður- 
og galla-
efni ríkjandi. 
Suðrænn 
andi sveif þó 
einnig yfir 
vötnum með 
tilheyrandi 

litadýrð enda 
sögðust systurnar 

vera undir áhrifum 
frá Ibiza. 

Fyrirsætunum virtist líða vel í föt-
unum og var lagt upp úr því að 
þær væru sem frjáls-
legastar. Hárið fékk 
að flaksa í allar 
áttir og mask-
arinn náði vel 
niður á kinn-
ar en þannig 
kemur 
Sienna Mill-
er sjálf ósjald-
an fyrir sjónir. 
Upp á ensku 
kallast þetta 
útlit „morn-
ing after 
chic“ og 
þykir eftir-
sóknarvert. 
 - ve

Rokkið var 
ekki langt 

undan.

Síddin sem hér 
sést var gegn-
umgangandi. 

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Gunnlaug Þorvaldsdóttir flutti eigin tónsmíðar á 
sýningu fatahönnuðarins Stefán Orscel-Read á 
tískuvikunni í London á sunnudaginn.

Orschel-Read þykir ein af upprennandi stjörnum 
tískuhönnunarheimsins í Bretlandi, og er nefndur 
með stórum nöfnum um þessar mundir. 

Það var sjónvarpsstöðin on/off LFW venue sem 
sýndi frá sýningarpöllunum og fatalínu hans. Fötin 
hans, sem eru hönnuð fyrir karlmenn, þykja mjög sér-
stök og framúrstefnuleg, en ekki síðri athygli vakti 
rödd hinnar íslensku Gunnlaugar sem söng eigin 
tónlist á tískusýningunni.

„Nei, Stefán er ekki af íslenskum ættum, ég hélt það 
einmitt fyrst út af nafninu, hann er fæddur á Indlandi 
og alinn upp í Skotlandi. Hann þykir ein af björtu 
vonum tískuheimsins í Bretlandi og sýning hans vakti 
mikla athygli úti. Hann bað mig, eftir að hafa kynnst 
tónlist minni, að flytja hana á tískuvikunni fyrir sig í 
London og mér þótti það mikill heiður. Tónlistin pass-
ar vel við fatnað hans,“ segir Gunnlaug en hún hefur 
verið búsett á Ítalíu síðustu sex árin, verið í einkatím-
um í söng og unnið við eigin tónsmíðar. Fyrir þrem-
ur árum kom út geisladiskur með tónlist hennar, gef-
inn út á Ítalíu, sem byggist á alls kyns raddtækni og 
var tónlistin meðal annars af þeim diski. Gunnlaug 
hefur í gegnum tíðina verið þekkt fyrir að geta mynd-
að alls konar skemmtileg hljóð, meðal annars hermt 
eftir fuglum, og á Íslandi hefur hún flutt hljóð sín í 
útvarpsleikritum og víðar. Hún hefur fært þá list á 
hærra og alþjóðlegra plan síðustu árin og hefur gert 
tónlist við stuttmyndir í London og flutt raddlistaverk 
sín víða, meðal annars á Pompidou-safninu í París og 
nú síðast í Segovia á listahátíð þar.

Sá um tónlist á sýningu 
á tískuvikunni í London

Skeifunni 11  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517-6460  •  Fax: 517-6465
www.belladonna.is

Sérverslun með

FÁKAFENI 9 
(við hliðina á ísbúðinni) 

Sími: 553 7060
Opið mánud-föstud. 11-18 

& laugard. 11-16

 
Skór & töskur

www.gabor.is

Gunnlaug Þorvaldsdóttir með tískuhönnuðinum Stefán Ors-
chel-Read á tískuvikunni í London á sunnudag.
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Á eftir klæðnaðinum er 
auðvitað næsta mál 
að líta á fylgihlutina 
fyrir veturinn sem 

geta annað hvort fullkomnað 
heildarútlitið eða bjargað fólki 
frá stórum tískuslysum. Gæða 
jafnvel stöku sinnum gömul föt 
nýju lífi. Ódýr tískuföt má bæta 
upp með flottum skóm eða réttu 
töskunni. Belti með áberandi 
sylgju, til dæmis, eða falleg 
perlufesti dregur athyglina frá 
uppruna klæðanna. 

Fyrir nokkrum árum héldu 
stórar handtöskur innreið sína 
á markaðinn og því stærri því 
betri voru þær. Í vetur eru þær 
enn í boði þó einnig megi finna 
smærri töskur. Meira sést af 
ansi frúarlegum töskum sem 
kannski einhvern tíma hefðu 
verið kallaðar kerlingarlegar 
en margir hönnuðir eru afskap-
lega kvenlegir í hönnun sinni 
sem einkennist af stíl áranna 
1950-1960 og þessar töskur því 
fullkomnar til að setja punktinn 
yfir i-ið. Þeir sem hafa aðgang 
að fataskápum hjá ömmu eða 
frænku gætu sjálfsagt komist 
í feitt. 

Í nýjustu útgáfu franska 
tískublaðsins Elle er það rautt 
sem á að vera mál málanna 
í töskum og skóm á komandi 
vetri. Bæði hárautt en einn-
ig bæði ryðrautt og dumbrautt. 
En það er eins og með fötin að 

það er ekki eins mikið af litum í 
boði þegar í búðirnar er komið. 

Annars eru fylgihlutirnir 
dökkir eins og klæðnaðurinn 
almennt en í bland ber talsvert 
á  dökkbláum litum og fjólubláu 
sem og brúnu. 

Stígvél upp á mið læri „cuiss-
ards“ eins og það heitir upp 
á frönsku, eru aðalnýjungin í 
skótaui og ganga sumir hönn-
uðir svo langt að taka upp eftir 
veiðistígvélum, reimuð um mitt-
ið líkt og með sokkabandabelti 
(Prada). Gætu reyndar verið 
ótrúlega góð í stormi og hríð 
uppi á Íslandi. Þessi háu stíg-
vél er hægt að finna á öllu verði 
allt frá 150 evrum hjá Zöru upp 
í yfir þúsund evrur hjá fínu 
tískuhúsunum. En stundum er 
ódýri varningurinn ekki alveg 
í toppgæðum og Zörustígvélin 
láta stundum lit á lærum 
viðskiptavinanna. 

Annars eru það áfram gríð-
arlega þykkbotna háhæla skór 
sem eru hvað helst móðins, 
sumir með pinnahælum úr 
málmi. Einnig eru skór með 
fylltum botni hærri en nokkru 
sinni og verður að skoða mynd-
ir af þeim til að skilja hverju 
þeir líkjast, bæði hjá Kenzo og 
Balenciaga. 

Svo er fjöldi ódýrra lausna í 
boði sem tískuskríbentar hafa 
verið uppteknir af að kynna á 
ýmsu verði.   bergb75@free.fr    

Rauður vetur

Undir gospeltónum og andlegri tón-
list gengu fyrirsætur tískupallinn 
á enda á tískusýningu Christop-
hers Kane á tískuvikunni í London 
í vikunni. 

Fyrir þremur árum vakti hinn 27 
ára gamli Kane athygli á tískuvik-
unni fyrir níðþröng klæði í rokkara-
stíl. Nú var lína hans fyrir vorið og 
sumarið 2010 mun kvenlegri og 
sætari. Þar bar helst á dúkkuleg-
um kjólum í bleiku, ljósbláu, súkku-
laðilitu og bláköflóttu. Kvenleik-
ann dró Kane fram með púffermum 
og áherslu á barminn en þó með 
mjög íhaldssömum hætti. Öll fötin 
þóttu vel útfærð, fallega saumuð 
og greinileg natni lögð í minnstu 
smáatriði.

Kane þykir kunna vel að mynda 
sérstaka stemningu á tískusýn-
ingum sínum sem þótti einnig vel 
til takast nú með sérstæðu tón-
listarvali. Inntur eftir því hvaðan 

hann fengi innblást-
ur fyrir fötin nefndi 
hann þrennt. Af mynd 
sem hönnuðurinn 
sá af Nancy Reagan 
á flötinni fyrir utan 

hvíta húsið, kvikmynd-
inni Lólítu og 

frá heimild-
armynd sem 
hann sá um 
Jonestown-
fjöldamorðin í 
Gvæjana árið 
1978.

Á fremsta 
b e k k  á 
tískusýn-
ingunni 
sátu 
meðal 

ann-
ars 
Don-
atella 

Versace sem réði Kane þegar hann 
var enn nemi, Anna Wintour, rit-
stjóri bandaríska Vogue, Tops-
hop-mógúllinn Sir Philip Green og 
rússneska ofurfyrirsætan Natalia 
Vodianova.   solveig@frettabladid.is

Köflótt sakleysi
Hinn ungi tískuhönnuður Christopher Kane sýndi á sér nýjar og 
mýkri hliðar á tískuvikunni í London nýverið. Í stað ruddalegra, níð-
þröngra fata voru komnir sakleysislegir kjólar í anda Lólítu.

Christopher Kane hannar föt fyrir Top-
shop-keðjuna.  NORDICPHOTOS/GETTY

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

Burberry upp á 
sitt besta
FÁGAÐIR LITIR OG FORM EINKENNA 
VOR- OG SUMARLÍNU BURBERRY.

Tískuhönnuðurinn 
Christopher Bailey 
hefur starfað fyrir Bur-

berry síðan 2001 
og þykir eiga mik-
inn þátt í velgengni 
tískuvörufram-
leiðandans. Hann 
sýndi það og sann-
aði með vor- 

og sumarlín-
unni sem var 
kynnt í Lond-
on um miðjan 

mánuðinn 
en hún gaf 
klæðnaði 
stórstjarna 
á borð 
við Gwyn-
eth Palt-
row, Victoriu 
Beckham, 
Emmu Wat-
son, Liv Tyler 

og Mary-Kate Olsen, 
sem mættu á sýn-
inguna, ekkert eftir. 
Pastel- og jarðlit-
ir voru gegnum-
gangandi 
ásamt rykk-
ingum á pils-
um og yfir axlir 
sem þykja ein-
staklega vel 
útfærðar. Eins 
voru stuttar 
aðsniðnar 
kápur, sem 
fyrirsæturnar 
báru í sumum 
tilfellum sem kjóla, 
einkennandi.  - ve

Sé kápunni hneppt 
virkar hún eins og 

kjóll.

Pilsið hjá 
Christ op-
her Bai-
ley þykir 
einkar vel 
heppn-
að.

Á slóðinni www.th.is  er hægt

á aðgengilegan hátt að

skoða úrvalið og gera

góð kaup!

Það er alveg óþarfi að láta
sér verða kalt á höndunum
Fjölbreytt úrval af leðurhönskum af öllum stærðum og gerðum!

Blaðberinn
bíður þín

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

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...
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Leikkonan 
Mila 

Kunis í 
tjullkjól eftir 

Monique 
Lhuillier.

Emmy-verðlaunahátíðin var haldin í 61. sinn á sunnudaginn var. Emmy-hátíðin er 
nokkurs konar uppskeruhátíð sjónvarpsþátta og sjónvarpsleikara svipað og Óskars-
verðlaunahátíðin er fyrir kvikmyndir og kvikmyndaleikara.

Emmy-hátíðin nú var haldin í Nokia-leikhúsinu í Los Angeles. Helstu niðurstöð-
ur voru þær að 30 Rock var valin besta gamanþáttaröðin þriðja árið í röð. Mad 
Men fékk viðurkenningu fyrir bestu dramaþættina. Besti aðalleikarinn í drama-
þætti var Bryan Cranston í Breaking Bad og besta leikkonan í sama flokki 
var Glenn Close í Damages. Besti leikari í gamanþætti var Alec Baldwin í 30 
Rock og besta leikkonan í sama flokki var Toni Colette í United States of 
Tara.

Allar þessar stjörnur mættu vitanlega uppstrílaðar ásamt fjölda 
annarra leikara. Hér má sjá nokkrar þeirra sem þóttu bera af.

solveig@frettabladid.is

Sjónvarpsstjörnur og fleira frægt fólk fór í sitt fínasta púss síðastliðinn sunnudag 
til að ganga eftir rauða dreglinum inn á Emmy-verðlaunahátíðina. 

Ofurfyrirsætan Heidi Klum var stór-
glæsileg í svörtum Marchesa-kjól sem 

var hannaður sérstaklega til að undir-
strika ört stækkandi bumbuna.

Sjónvarpsstjörnur skína

Ginnifer 
Goodwin 

hefur vakið 
athygli fyrir 
leik sinn í 
Big Love. 

Hér er hún í 
fjólubláum 

kjól frá 
Yves Saint-

Laurent.

Leikkonan Julia Louis-Dreyf-
us sem öðlaðist frægð í Seinfeld 

skartaði kóngabláum kjól eftir Veru 

Sandra Oh úr Grey‘s 
Anatomy var flott að 
venju. Hér er hún 
í gylltum kjól frá 
Marchesa.

Karl Lagerfeld heillaðist af Beth 
Ditto í veislu.

Tískumógúllinn Karl Lagerfeld 
hefur verið óspar á að hrósa Amy 
Winehouse. Hann lét þau ummæli 
falla árið 2007 að Amy væri Brigitte 
Bardot okkar tíma vegna þeirra 
miklu áhrifa sem hún hefur haft á 
tískuna en stíll hennar gaf honum 
innblástur við hönnun tískufatnað-
ar. En Amy hefur ekki farið vel með 
sig og þótt hún sé aðeins nýorðin 
26 ára þá hefur stöðug eiturlyfja-
neysla orðið til þess að minna ber 
á sköpunarkrafti hennar á sviði 
tónlistar og tísku. Hún lítur orðið 
skelfing illa út og því ekki að undra 
þótt Karl sé farin að líta annað í leit 
sinni að innblæstri.

Nýlega hrósaði hann stíl og orku 
bresku söngkonunnar Beth Ditto 
úr hljómsveitinni The Gossip en 
þau hittust í veislu fyrir skömmu. 
Ditto hafði ekki hægt um sig en 
það truflaði ekki Lagerfeld, þvert 
á móti. Sagðist hann óska þess að 
Lucian Freud gæti málað hana, en 
sá er þekktur fyrir málverk sín 
af feitlögnum konum. Hann efað-
ist reyndar um að Ditto hefði eirð 
í sér til að sitja fyrir. Hrós Lag-
arfelds þykir einkar áhugavert 
í ljósi þess að mikil umræða fer 
nú fram um að fyrirsætur eigi að 
hafa meira kjöt utan á sér en tíðk-
ast hefur. Lengi hefur Lagerfeld 
hrifist af óvenju grönnum konum 
en Ditto þykir hins vegar óvenju 
feitlagin. 

Lagerfeld heillast 
af feitlaginni konu

Það var gullsmiðurinn Donald 
Edge sem sá um smíði Cham-
bord-flöskunnar sem metin er 
á tvær milljónir dala enda er 
hún alsett demöntum, gulli og 
perlum. 

Chambord framleiðir franskan 
rifsberjalíkjör og fékk Edge til að 
endurskapa hina konunglegu 
flösku. Var það gert í tilefni af því 
að Chambord kostar nýja upp-
setningu á leikritinu Breakfast at 
Tiffany‘s á West End. 

Sótt hefur verið um það hjá 
Guinnes-heimsmetabókinni að 
flaskan verði skráð sem dýrasta 
vínflaska heims.   - sg

Tveggja milljóna 
dollara dropi
DÝRASTA VÍNFLASKA HEIMS VAR 
AFHJÚPUÐ Á TÍSKUVIKUNNI Í LOND-
ON Á MÁNUDAGINN. 

Flaskan er alsett demöntum, perlum 
og gulli.  NORDICPHOTOS/AFP

Beth Ditto er hæfileika-
ríkur tónlistarmaður og 
með sérstakan fatastíl 

eins og Amy Winehouse 
en öllu stórvaxnari.

Naomi í góðu formi
Naomi Campbell vakti athygli 
á tískuvikunni í London enda 
þykir hún ungleg í útliti.

Fatahönnuðir á tískuvikunni 
í London sem stendur nú yfir 
eru duglegir að nota „venju-
legar“ konur á tískusýning-
um sínum. Með venjulegar 
eru þó átt við stjörnur og 
smástirni á borð við Pea-
ches, Pixie Geldof og Lisu 
Wallace sem hefur unnið 
sér það til frægðar að taka 
þátt í Big Brother.  

Ein var það þó sem 
hélt uppi heiðri ofur-
fyrirsætna. Það var Naomi 
Campbell sem þrátt fyrir 
39 ára aldur, sem þykir hár 

í heimi fyrirsætna, er með 
líkama tvítugrar konu. Hún 
þrammaði eftir tískupallin-
um fyrir Issa og sýndi þar 
vor- og sumartískuna fyrir 
næsta ár. 

Naomi er þekkt fyrir ráðríki 
og fær sjálf að velja þær flíkur 
sem hún sýnir og hér eru dæmi 
um tvær þeirra.  - sg

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

System kr. 33.900,-
Flex Max kr. 27.900,-
Flex  kr. 22.900,-

FLOTT
Í VETUR...
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Ingólfur Kolbeinsson, eigandi 
verslunarinnar Vesturrastar, 
telur gæsaveiðina hafa gengið 
vel það sem af er tímabili.

„Það hefur viðrað ágætlega til 
veiða á hálendi og nú er farið að 
kólna og þá eykst veiðin á lág-
lendinu. Þegar snjór kemur í fjöll 
fer heiðagæsin af landi brott, 
sem þýðir að í upphafi tímabils 
veiða menn heiðagæs en færa sig 
svo yfir í grágæsina enda er hún 
lengur á landinu, jafnvel út nóv-
ember.“ Ingólfur segir grágæs-
ir veiðast mest á ökrum. „Akur-
yrkja eykst ár frá ári og kornakr-
ar finnast um land allt. Grágæsin 
er þar sem henni líkar að borða og 
henni finnst korn gott enda fær 

hún miklu meiri orku úr korni en 
grasi.“

Ingólfur segir gæsastofnana 
fara stækkandi og að veiðar hafi 
greinilega engin áhrif þar á enda 
séu gæsir duglegar að koma upp 
ungum. Hann bendir einnig á 
nýja landnema. „Kanadagæs er 
farin að sjást hér oftar og verpa 
líka. Ef hún nær fótfestu á henni 
eftir að fjölga mikið.“ En er 
munur á veiði eftir gæsategund-
um? Ingólfur segir svo vera þar 
sem heiðagæs sé veidd aðallega á 
hálendi, en grágæsin verpi og sé 
skotin á láglendinu. En hvað þá 
með bragðið? „Heiðagæs er minni 
og lifir á heiðargróðri en grágæs-
in lifir á grasi, rótum og korni svo 
það er minna villibragð af henni. 

Mér finnst heiðagæs betri,“ viður-
kennir Ingólfur og bætir við að 
hann snæði gæs yfir veturinn og 
þá einkum til hátíðabrigða. „Mér 
finnst að villibráð eigi að vera til 
hátíðabrigða og vera sérstök en 
ekki hversdagslegur matur. Rjúpu 
borða ég einu sinni um hátíð-
ar, enda eru tilmæli til manna að 
veiða hóflega og miða við að hafa 
einu sinni í matinn.“ Ingólfur segir 
veiðimenn hafa farið eftir tilmæl-
um um að veiða hóflega enda sé 
lykilatriði í veiði að bera virðingu 
fyrir náttúrunni. „Ég ber mikla 
virðingu fyrir dýrum sem ég veiði, 
það eru forréttindi að fá að veiða 
í sínu heimalandi og skilyrðin eru 
að menn gangi vel um bæði landið 
og veiðidýrin.“

Ber virðingu fyrir náttúrunni
Ingólfur Kolbeinsson hjá Vesturröst umgengst náttúruna með virðingu enda telur hann það frumskilyrði fyrir því að fá að veiða.
 MYND/ÚR EINKASAFNI

www.hlad.is

Hlaðskotin
Íslensk framleiðsla 
fyrir íslenska bráð

 Vatnsheldur galli með öndunarfilmu, ynnri jakka, 
poka á baki og hólf fyrir skot í vösum.

 Sterk vatnsheld taska fyrir skot og aukaútbúnað

 Benelli Super Black Eagle II í felulitum 

 Zabala tvíhleypa 12 ga., yfir/undir.



Vísindavaka 2009

Allir velkomnir. Láttu sjá þig!vísindamenn.
Stefnumót við

Vísindavaka er árlegur viðburður þar sem almenningi gefst kostur á að hitta vísindamenn sem stunda 
rannsóknir í hinum ýmsu vísindagreinum og kynnast viðfangsefnum þeirra. Öll fjölskyldan fi nnur eitthvað 
við sitt hæfi  á Vísindavöku.

www.rannis.is/visindavaka

Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Menntamálaráðuneytið
Iðnaðarráðuneytið
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Nýherji verður með sauma-
vélar, fisvélar og ýmsa aðra 
áhugaverða gripi til sýnis á 
Vísindavöku, til að varpa ljósi á 
þá öru þróun sem hefur átt sér 
stað í gerð IBM- og Lenovo-far-
tölva síðustu ár.

„Þarna gefst fólki færi að sjá þá 
ótrúlegu þróun sem hefur átt sér 
stað og setja hana í sögulegt sam-
hengi,“ segir Gísli Þorsteinsson 
hjá Nýherja, sem verður með bás 
á Vísindavöku í Listasafni Reykja-
víkur á morgun þar sem IBM- og 
Lenovo-fartölvur frá ýmsum tíma-
skeiðum verða til sýnis.

„Sumar þykja all sérstakar í dag 
enda hafa framleiðendur verið að 
prófa sig áfram með misgóðum ár-
angri. Sumt virkaði hreinlega og 
annað ekki,“ segir Gísli og bætir 
við að marga eigi sjálfsagt eftir að 
reka í rogastans við að sjá hversu 
fornaldarlegar sumar tölvurnar 
eru.

Meðal þess sem verður til sýnis 
er ein fyrsta fartölvan sem kom 
til landsins um miðjan níunda ára-
tuginn. „Hún er yfirleitt kölluð 
saumavélin, vegna þess að lokuð 
er hún nánast eins og saumavél 
í útliti. Nema hvað að hægt er að 
opna hana og taka út lyklaborð. 
Fartölvan olli miklum straum-
hvörfum hérlendis, því með henni 
gátu menn allt í einu ferðast með 
tölvur.“

Að sögn Gísla verður síðan saga 
fartölva rakin með vel völdum 
sýningargripum. „Sumar þykja 

allsérstakar, aðrar hafa markað 
tímamót. Til dæmis fyrsta IBM-
fartölvan með innbyggðu geisla-
drifi sem kom fyrst á markað 
1994. Hún gerði notendum kleift að 
hlaða inn og nota mikið af gögnum 
með einföldum hætti. Eða fyrsta 
vélin með þráðlausu neti frá IBM 

sem kom árið 2000. Hún jók nota-
gildi og afköst notenda hratt með 
nýjum þráðlausum lausnum.“ Hann 
bætir við að nýjasta útspilið verði 
að sjálfsögðu til sýnis. „Já, fistölv-
an. Hún vegur ekki nema rétt rúmt 
kíló og gaman að bera hana saman 
við gömlu hlunkana.“ - rve

Frá saumavél til fistölva

„Fartölvur hafa þróast hratt síðustu tíu til fimmtán ár með þeim afleiðingum að 
afkastagetan hefur breyst og aukist,“ segir Gísli, hér með saumavélina svokölluðu og 
eintak af fisvél. Þær og fleiri verður hægt að skoða og prófa á morgun.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Vísinda- og fræðimenn á Íslandi 
eru fullir af hugmyndum og eld-
móði því aldrei hafa fleiri skráð 
sig til þátttöku á Vísindavöku 
RANNÍS. Vísindavaka er haldin 
föstudaginn 25. september í Lista-
safni Reykjavíkur, Hafnarhúsinu, 
klukkan 17 til 22. Dagurinn er 
tileinkaður evrópskum vísinda-
mönnum og haldinn hátíðlegur í 
helstu borgum Evrópu.

Markmiðið með Vísindavöku 
og atburðum sem tengjast henni 
er að kynna fólkið á bak við 
rannsóknirnar og vekja athygli 
á fjölbreytni og mikilvægi vís-
indastarfs í landinu. Á Vísinda-
vöku mun fræðifólk frá háskól-
um, stofnunum og fyrirtækjum 
kynna viðfangsefni sín fyrir al-
menningi á lifandi og skemmti-
legan hátt. Gestir fá að skoða og 
prófa ýmis tæki og tól sem notuð 
eru við rannsóknir, skoða ýmsar 
afurðir og spjalla við vísindafólk-
ið sjálft um hvernig er að starfa 
að vísindum, rannsóknum og 
nýsköpun.

Í ár verður lögð áhersla á lif-
andi vísindi og uppákomur á sviði 
og eru börn og ungmenni sérstak-
lega boðin velkomin á Vísinda-
vöku. Vísindakaffi hefur verið 
í gangi alla vikuna og aðsókn 
verið einstaklega góð. Í kvöld, 
fimmtudaginn 24. september, 
eru þrjú Vísindakaffi. Í Reykja-
vík er Vísindakaffi á Súfistanum 

í Iðuhúsinu þar sem velt verður 
upp spurningum um gildi for-
varna og heilsuverndar og hvort 
of mikið sé gert úr sölu á þjón-
ustu til hinna frísku á kostnað 
þeirra veiku í heilbrigðiskerfinu. 
Á Sauðárkróki er boðið til um-
ræðna á Kaffi Króki um hvort 
eitthvað vit sé í að stunda vísindi 
og rannsóknir á landsbyggðinni 
og á Friðriki V. á Akureyri munu 
menn velta því fyrir sér hvort 
Eyjafjörður geti orðið helsti vaxt-
arbroddur Íslands. Vísindakaffi 
hefst klukkan 20 á hverjum stað 
og stendur til 21.30. Verið vel-
komin á Vísindavöku!

Aðalheiður Jónsdóttir, verkefnastjóri 

Vísindavöku

Vísindin lifna við

Nemendur við tækni- og verk-
fræðideild Háskólans í Reykja-
vík ráðast ekki á garðinn þar sem 
hann er lægstur. Leifur Þór Leifs-
son lektor hefur leiðbeint nem-
endum í nokkrum áhugaverðum 
verkefnum undanfarin misseri.

„Úr mörgu er að velja en af ný-
legum verkefnum má nefna hönn-
un og smíði á jafnvægishjóli sem 
nefnt hefur verið Noway. Þeir 
Stefán Þór Bjarnason og Valdi-
mar Ómarsson smíðuðu hjólið 
sem virkar í grunnatriðum eins 
og Segway-hjólið fræga. Jafn-
vægishjól þeirra félaga er þó 
mun ódýrara og getur farið rúm-
lega 15 kílómetra á einni hleðslu. 
Innan tíðar er ætlunin að setja 
hönnunarleiðbeiningar á vefinn 

svo hver sem er geti smíðað sitt 
eigið tæki.“

Hönnun X er áfangi þar sem 
nemendur vinna saman að stóru 
hönnunarverkefni. Vorið 2008 

hönnuðu nemendur eldflaug sem 
fór í rúmlega 1,5 kílómetra hæð 
og mesti hraði var 640 kílómetr-
ar á klukkustund. Síðastliðið vor 
hönnuðu nemendur tvo sjálfvirka 
„geimjeppa“, svipaða Mars-Rover 
faratækinu, sem gátu leitað sjálf-
virkt að „geimverum“ og flutt þær 
í heimastöð.

„Á yfirstandandi önn eru nem-
endur við tækni- og verkfræðideild 
HR til dæmis að breyta venjuleg-
um fólksbíl með bensínvél í raf-
magnsknúinn bíl og hanna sjálf-
virkan kafbát sem ætlað er taka 
þátt í alþjóðlegri kafbátakeppni í 
Bandaríkjunum,“ segir Leifur.

Á Vísindavökunni gefst gestum 
tækifæri til að reyna Noway-jafn-
vægishjólið.

Farartæki framtíðarinnar

Verða farartæki framtíðarinnar jafn 
einföld og skutlan? MYND/ÚR EINKASAFNI

● HRÍSLUR OG HREINDÝR
Þekkingarnet Austurlands tekur þátt í Vísindavöku 2009 í samstarfi 
við ýmsar stofnanir og fyrirtæki á Austurlandi. Þekkingarnetið kynnir 
rannsóknatækifæri á Austurlandi undir nafninu Hríslur og hreindýr. 
Kynningin byggir meðal annars á því að undanfarið hefur verið 
unnið að skráningu á hug-
myndum um rannsókna-
verkefni sem sérfræðingar 
á stofnunum og í fyrirtækj-
um á Austurlandi luma á. 
Skarphéðinn Þórisson frá 
Náttúrustofu Austurlands 
verður fulltrúi vísindamanna 
á Austurlandi. Hann mun 
kynna rannsókn sína á 
ferðum hreindýra en hann 
hefur sett staðsetningar-
tæki á nokkur hreindýr og 
skrásetur ferðalög þeirra.

● PÖDDUR, PÖDDUR, PÖDDUR
Náttúrufræðistofnun Íslands verður með kynningu á nýopnuðum 

pödduvef sínum á Vísindavöku. Hægt verður að fylgjast með 
myndasýningu um pöddur á Íslandi, en á sýningunni eru myndir 
af meira en 100 pöddutegundum sem allar hafa fundist hér á 
landi, þar á meðal sniglar, köngulær, bjöllur, fiðrildi og sporðdrekar. 
Einnig verður hægt að skoða nokkrar pöddur í víðsjá og á staðnum 
verða nokkrir lifandi Spánarsniglar, en þeir hafa einmitt valdið 
töluverðum 
usla í náttúru 
nágranna-
landanna og 
virðast vera 
komnir til 
Íslands til að 
vera. Pöddu-
nammi og 
ýmislegt fyrir 
börnin verð-
ur einnig í 
boði.

Starfsmenn Rannsóknastofnunar í 
hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands 
kynna hlutverk hjúkrunarfræðinga 
á Vísindavöku, en það er ekki bara 
að sinna hinum sjúku heldur líka að 
efla heilsu og upplýsa almenning 
um mikilvægi þess að taka ábyrgð 
á sinni heilsu. Aðstaða verður til að 
mæla blóðþrýsting þeirra sem vilja 
og fræða þá um líkamsþyngdar-
stuðulinn og mikilvægi þess að vita 
eigin tölur og viðmiðunarmörk. Þá 
verður heilsufræðsla fyrir börn í 

og þeim 
gefst 

kostur á að 
skoða líkan af 

mannslíkaman-
um og fá upplýs-

ingar um líffærin.  

Hjúkrun 
og heilsa

● AUKINN SKILNINGUR Á AUGNSJÚKDÓMUM
Oxymap hefur þróað tækni til mælinga á súrefnismettun í sjón-
himnu augans og mun kynna hana á Vísindavöku. Sjónhimnan 
nemur ljós og sendir upplýsingar um það til heila. Brenglun á 
súrefnisbúskap í sjónhimnu er talin koma við sögu í mörgum 
algengum og 
alvarlegum 
augnsjúk-
dómum, 
til dæmis 
sjónhimnu-
sjúkdómi í 
sykursýki, 
æðalokunum 
í sjónhimnu 
og gláku. 
Með tækni 
Oxymap 
er unnt að 
greina súrefnismettun í sjónhimnu með myndatöku sem er jafn 
einföld í framkvæmd og hefðbundin myndataka af augnbotnum. 
Vonast er til að tæknin geti í nánustu framtíð aukið skilning á 
augnsjúkdómum, bætt greiningu og eftirlit með meðferð.

Útgefandi: Rannís Heimilisfang: Laugavegi 13, 101 Reykjavík, s. 515 5800  
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Aðalheiður Jónsdóttir Vefsíða: www.rannis.is Forsíða: 
HNOTSKÓGUR grafísk hönnun Auglýsingar: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir s. 512 5462
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Sprengigengið frá Háskóla 
Íslands kemur fram á Vísinda-
vöku 2009 en það saman-
stendur af efnafræðingum og 
nemendum úr raunvísinda-
deild skólans.

„Þeir sem hafa gaman af flugeld-
um ættu að hafa gaman af þessari 
sýningu,“ segir Sigurður Smára-
son, dósent í efnafræði við Há-
skóla Íslands og yfirbrellufræð-
ingur Sprengigengisins sem ætlar 
að sýna listir sínar í Hafnarhúsinu 
í kvöld í tilefni af Vísindavöku.

„Þessar efnabrellur, eins og að 
láta vökva skipta um lit og svo ljós-
blossarnir og sprengingarnar, eru 
hrein og klár vísindi,“ segir hann 

ákveðinn og vill ekkert kann-
ast við að töfrar kom þar nokkuð 
nærri. „Þetta er hins vegar töfrum 
líkast.“

Hann segir sýningar sem þessar 
tíðkast í háskólum um víða veröld. 
„Þar sem ég lærði, við Tufts-há-
skóla í Boston, voru þetta regluleg-
ir viðburðir, enda vekja sýning-
ar af þessu tagi alltaf mikla kát-
ínu áhorfenda. Þegar ég hóf störf 
við HÍ árið 2006 höfðu efnabrellu-
sýningar legið niðri um nokkurt 
skeið og því er tilvalið að endur-
vekja þær, enda hafði ég þá verið 
með slíkar sýningar hjá Íslenskri 
erfðagreiningu frá árinu 2003.“

Er þetta þá ef til vill liður í að 
koma Háskóla Íslands í hóp þeirra 
100 bestu, svona ákveðinn staðall? 

„Nei, nei,“ segir Sigurður og hlær. 
„Þetta er fyrst og fremst til gam-
ans gert og að kynna efnafræði og 
vísindi fyrir almenningi.“ 

En hverjir eru í Sprengigeng-
inu? „Það eru bæði núverandi og 
fyrrverandi nemendur í efnafræði. 
Þetta er svo skemmtilegt að sumir 
geta bara ekki hætt. Við erum enda 
öll pínulitlir prakkarar í okkur,“ 
viðurkennir Sigurður.

Hann segir sumar sprenging-
arnar það öflugar að fólki kunni 
að bregða en annars sé þetta sýn-
ing fyrir alla fjölskylduna. „Ég 
get lofað tilkomumikilli sýningu 
en þær verða þrjár um kvöldið í 
Hafnarhúsinu. Ég get ekki sagt 
frá öllu en í hverju atriði verður 
eitthvað sem kemur á óvart.“ - uhj

Sprengingar og ljósa-
brellur töfrum líkastar

Sigurður til vinstri ásamt Sprengigenginu sem sýnir listir sínar í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Háskóli Íslands og Þjóðminjasafn 
Íslands kynna fornleifauppgröft 
sem farið hefur fram á Skriðu-
klaustri í Fljótsdal frá árinu 
2002. 

Grafnar hafa verið upp rústir 
klausturs sem þarna stóð og einn-
ig rústir kirkju, og nær uppgraft-
arsvæðið nú yfir um 900 fermetra. 
Mikið magn gripa hefur komið 
upp sem gefur mikilvægar upp-
lýsingar um starfsemi í klaustr-
inu. Auk þess hafa verið grafnar 
upp rúmlega 150 beinagrindur. 
Beinagrindurnar geta gefið mikl-
ar upplýsingar, meðal annars um 
heilsufar Íslendinga fyrr á tímum 
og starfsemi klaustursins en talið 
er að sjúkir hafi leitað til klaust-
ursins og fengið aðhlynningu þar. 
Nauðsynlegt er að skrá vandlega 
allar upplýsingar úr uppgreftin-
um og er tölvuteiknun á beina-
grindunum hluti af því.

Á Vísindavöku gefst almenn-
ingi tækifæri á að setja sig í spor 

fornleifafræðings og teikna beina-
grind frá Skriðuklaustri í tölvu og 
prenta út.

Viltu teikna beinagrind?

 Rúmlega 150 beinagrindur hafa verið 
grafnar upp en þær geta varpað miklu 
ljósi á heilsufar Íslendinga.

● TÖLUÐ SKILABOÐ ÚT UM ALLT  Viltu tala inn á Facebook? 
Viltu tala SMS-skeyti í stað þess að skrifa það? Viltu senda ömmu töluð 
skilaboð í heimasímann? Á Vísindavöku kynnir Amivox farsímatækni sem 
gerir notendum kleift að senda töluð skilaboð í stað texta. Með Ami-
vox er loksins hægt að spjalla milli landa á ódýran hátt, námsmenn er-
lendis geta sent skilaboð og hringt ódýrt heim til fjölskyldunnar ásamt 
því að geta spjallað við vinina, hvar sem er og hvenær sem er. Amivox 
er hægt að nota allstaðar, í tölvu, í farsíma eða jafnvel bara í gamla 
snúrusímanum!

Á Vísindavöku mun Mentor kynna 
Námsframvindu sem er ný og 
öflug eining í námsmati fyrir 
grunnskóla.

Markmiðið með einingunni er 
að styðja við faglegt starf kenn-
ara og stuðla að auknu upplýsinga-
flæði skóla til foreldra og nem-
enda. Í einingunni eru sett fram 
ný ferli og þekking sem gera skóla-
stjórnendum, kennurum, foreldr-
um og nemendum kleift að fylgjast 
með námsframvindu og fá í hend-
ur lykiltölur um stöðu nemandans 
í náminu.

Skólar og fræðsluyfirvöld á Ís-
landi geta nýtt sér verkfærið til að 
bæta árangur og þar með stuðla að 
öflugri skólum, aukinni hæfni og 
vellíðan nemenda.

Námsframvinda styrkir Mentor-

kerfið enn frekar; það er nú notað 
í rúmlega 800 skólum í þremur 
löndum.

Fylgst með námsframvindu

Námsframvinda gerir kennurum, for-
eldrum og nemendum kleyft að fylgjast 
með námsframvindu. NORDICPHOTOS/GETTY

● KORT AF HAFSBOTNI OG 
KÓRALLAR
Á Vísindavöku mun Hafrannsóknastofn-
unin kynna kortlagningu hafsbotnsins, 
bæði gerð botnkorta sem sýna 
nákvæma mynd af neðansjávarlands-
lagi við Ísland og kortlagningu lífríkis 
á hafsbotninum. Sýnt verður hvernig 
dýptarkort sem gerð eru með fjölgeisla-
mælingum nýtast við rannsóknir á 
kóralsvæðum. Einnig verða sýndar 
lifandi myndir af kóralsvæðum sem 
fundust í sumar hér við land.

● SENSORX – ENGAR ÁHYGGJUR, ENGIN BEIN!
SensorX-vélin frá Marel verður til sýnis á Vísindavöku, en hún beitir röntgen-
tækni til að finna bein í kjúklingakjöti. Vélin hefur slegið í gegn og hafa 
nokkrir af stærstu kjúklingaframleiðendum í Bandaríkjunum og Evrópu 
tekið vélina í notkun til þess að tryggja öryggi í vöruframboði sínu. SensorX 
stendur öllum öðrum beinleitarkerfum framar 
og er nú svo komið að viðskiptavinir þessara 
kjúklingaframleiðenda – þar á meðal þekktustu 
skyndibita- og verslunarkeðjur heims – fara nú 
fram á að SensorX-vélin sé notuð í framleiðslu 
á vörum fyrir þá. Vélin er enn eitt dæmið um þá 
nýsköpun sem liggur til grundvallar starfsemi Marels 
og sem gerir það að verkum að fyrirtækið er nú í farar-
broddi á alþjóðavísu í framleiðslu á hátæknibúnaði fyrir 
matvælavinnslu.

Á vegum Stofnunar Árna Magn-
ússonar í íslenskum fræðum hafa 
verið ofin mörg gagnasöfn sem 
nýtast mönnum í leik og starfi. Á 
Vísindavöku verða nokkur þeirra 
kynnt þar sem gestir geta leitað 
svara með aðstoð vísindamanna. 

Hver kannast ekki við óvissu 
um málnotkun, beygingu, merk-
ingu og hver orti hvaða vísu? Er 
til dæmis gott mál að segja húsið 
opnar klukkan tólf? Hvernig er 
kvenmannsnafnið Ýr í þágufalli? 
Hver er skilgreiningin á vanmeta-
kennd? Eftir hvern er vísan Ap., 
jún., sept., nó(v) … og hvernig var 
hún upphaflega?

Svörin við þessum spurning-
um og fleirum eru ofin í gagna-
söfn stofnunarinnar sem finna má 
á heimasíðunni www.arnastofn-
un.is. og verða kynnt á Vísinda-
vökunni.

Vefnaður
Árnastofnunar

● UNGUR VÍSINDAMAÐUR KYNNIR LÍKAN AÐ GERVITAUG
Kári Már Reynisson, 17 ára, tók nýverið þátt í Evrópukeppni ungra vísinda-
manna í París ásamt um 150 öðrum ungmennum. Háskóli Íslands sá 
um skipulag keppninnar hér á landi. Verkefnið sem Kári kynnti snýst um 
að skapa líkan af því sem hann telur mögulega byggingu á eiginlegri 
gervitaug, eða búnaði sem getur leyst taugar af. Núverandi líkan miðar 
við ytra taugakerfið og snýst um þann hluta gervitaugarinnar sem hann 

kallar móttakara. Móttakarinn sér um 
að lesa úr boðunum frá tauginni sem 
gervitauginni hefur verið komið fyrir 
á og er takmarkið að hún geti lesið 
boð frá stökum taugaþráðum eða 
að minnsta kosti boðið upp á betri 
upplausn á skynjun taugaboða en nú-
verandi tækni, sem til dæmis byggir á 
rafskautum. Líkanið byggir á þekkingu 
frá ýmsum fræðisviðum og getur teygt 
anga sína víða, aðallega undir tauga-
fræði, nanótækni og lífefnafræði.

Árnagarður, Stofnun Árna Magnússonar.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Kári Reynisson. MYND/KRISTINN INGVARSSON
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Þorsteinn Vilhjálmsson, próf-
essor í eðlisfræði við Háskóla 
Íslands og ritstjóri Vísinda-
vefsins, ætlar að leyfa fólki 
að spyrja hann um allt sem við-
kemur vísindum í daglegu lífi 
á Vísindavöku í Hafnarhúsinu 
í kvöld.

„Fólk hefur mjög mikinn áhuga á 
vísindum almennt en Vísindavef-
urinn fær daglega um tuttugu til 
þrjátíu fyrirspurnir um allt mögu-
legt,“ segir Þorsteinn Vilhjálms-
son sem verið hefur ritstjóri frá 
því að vefurinn var stofnaður árið 
2000.

„Frá upphafi hafa bæði fyr-
irspurnirnar orðið fleiri með 
hverju árinu sem og aðsóknin. 
Nú eigum við góðan gagnagrunn 
8.000 fyrirspurna og svara 
frá fræðimönnum innan 
Háskóla Íslands.“

Að sögn Þorsteins eru 
unglingar duglegast-
ir að spyrja Vísinda-
vefinn. „Áhuginn er 
að öðru leyti mjög al-
mennur og sýnir að al-
menningur hefur áhuga á 
umfjöllun um vísindi. Fólk 
hefur mjög gaman af því að 
pæla. Fjölmiðlar ættu því ef til 
vill að sinna þessum málaflokki 
betur.“

Eðlisfræðiprófessorinn segir 

að á sviðinu í Hafnarhúsinu muni 
hann hafa með sér tvo aðstoð-
armenn sem hægt sé að leita til 

hafi hann ekki svörin 
við spurningum 

áheyrenda á 
reiðum hönd-
um. Hann 
getur hins 
vegar ekki 
leitað til 
neins þegar 

blaðamaður 
ákveður að 

punda á hann 
fimm spurning-

um úr nýlegum grein-
um á Vísindavefnum. „Á ég bara 
að svara núna?“ spyr ritstjórinn. 
„Já, já, bara núna,“ segir blaða-

maður hlæjandi og setur sig í spor 
áheyranda í Hafnarhúsinu. 
- Þekktist tannpína á meðal Forn-
Grikkja? „Já, það er engin ástæða 
til að ætla annað.“ (Rétt)
- Hvort eru fleiri karlar eða 
konur í heiminum? „Það eru fleiri 
konur.“ (Rétt)
- Á hvaða breiddargráðu er Ís-
land? „Reykjavík er á 64,07 sirka 
og Ísland spannar svona rúmlega 
3 til 5 gráður.“ (Rétt)
- Hvað er vinsælasta íþrótt í 
heimi? „Ætli við skjótum ekki á 
fótboltann.“ (Rétt)
- Hver er mannskæðasti sjúkdóm-
ur á jörðinni? „Nokkrir, svo sem 
malaría, berklar og inflúensa.“ 
(1/2 stig, líka hjarta- og æðasjúk-
dómar). - uhj

Fólki finnst gaman að pæla

Þorsteinn Vilhjálmsson ætlar óhræddur að sitja fyrir svörum um vísindi í daglegu lífi.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

● LOFT, VATN, SNJÓR, JÖKLAR, JÖRÐ OG HAF
Veðurstofa Íslands kynnir mikilvægan gagnagrunn á Vísindavöku sem 

mælir og safnar í gagnagrunn 
upplýsingum um vatn, loft, jörð 
og hafið við Ísland. Gögnin eru 
notuð til rauntímavöktunar á nátt-
úruvá og í veðurspárgerð, til þess 
að spá fyrir um snjóflóð, sjávarflóð 
og flóð í ám, og til rannsókna á 
veðurfari, vatnafari, eldfjöllum 
og jarðskjálftum sem starfsmenn 
stofnunarinnar og vísindamenn 
um allan heim stunda. Enginn 
birtir meira af upplýsingum 
um náttúrufar til almennings á 
hverjum degi í gegnum fjölmiðla 
og vef stofnunarinnar. Þetta er 
gert til þess að auka öryggi borg-
aranna og hagkvæmni í atvinnu-
starfsemi í landinu.

● HVAÐ ER Í MATNUM ÞÍNUM?
Veist þú hvað maturinn sem þú borðar inniheldur? Hjá Matís er haldið 

utan um öflugan gagnagrunn um innihald í matvælum. Þar getur þú 
skoðað úr hvaða mat þú færð mest af kalki og borðir þú þann mat sem 
inniheldur mest af kalki minnka líkurnar á beinþynningu. Ertu kannski 
lyftingakappi og vilt vita hvernig má fá sem mest af prótíni úr fæðunni? 
Hleypur þú mikið og vilt vita hvar þú getur náð þér í mikið af C-vítamíni? 
Á heimasíðu Matís, www.matis.is, er hægt að fá upplýsingar um meira 
en 1.100 fæðutegundir og hvað er í þeim að finna. Er ekki kominn tími til 
þess að taka heilsueflinguna föstum tökum og vita hvað er í matnum 

sem við borðum? Í bás Matís á Vísindavöku 2009 
verður kynning á gagnagrunni um 

innihald matvæla. Sjá www.
hvaderimatnum.is.

Dagskrá Vísindavöku 2009

Þátttakendur og viðfangsefni

Opnun Vísindavöku kl. 17.00

Hallgrímur Jónasson forstöðumaður Rannís
býður fólk velkomið

Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra 
opnar Vísindavöku 2009 

Afhending verðlauna fyrir teiknisamkeppni barna 
„Vísindamaðurinn minn og vísindi í daglegu lífi “

25. september kl. 17.00 – 22.00
Listasafni Reykjavíkur Hafnarhúsinu

Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Menntamálaráðuneytið
Iðnaðarráðuneytið

Amivox 
Amivox fl ytur röddina þína hvert sem er
Einkaleyfastofan
Uppfi nningar og einkaleyfi 
Hafrannsóknastofnun 
Kort og kórallar: Kortlagning 
hafsbotnsins og lífríki hans
HÍ - Danska 
Á mótum danskrar og íslenskrar 
menningar. Danir á Íslandi 1900-1970
HÍ - Efnafræði
Efnafræði himingeimsins
HÍ - Hagnýt menningarmiðlun 
Ástin á tímum afa og ömmu
HÍ - Íþrótta- og heilsufræði
Íhlutunarrannsókn til bættrar heilsu 
og betri lífsgæða
HÍ - Japanska
Japanskt mál og menning
HÍ - Jarðskjálftaverkfræði 
Jarðskjálftinn í Ölfusi 29. maí 2008
HÍ - Jarðvísindi 
Samsætur og ummyndun bergs á 
jarðhitasvæðum
HÍ - Ungir vísindamenn
Líkan að gervitaug
HÍ - Náttúrufræðimenntun 
Rannsóknarhópur í náttúrufræðimenntun
HÍ - Kínverska
Konfúsíus á Íslandi

HÍ - Líffræði  
HÍ - Læknisfræði
Undur innra eyrans
HÍ - Mannfræði  
HÍ - Málvísindi
„Oft má á máli þekkja...“
HÍ - Rafmagnsverkfræði
Tesla-spóla
HÍ - Næringarfræði
Er orkan í lagi hjá þér?
HÍ - Lyfjafræði 
Hvað er „lyf“ og hvernig er nýtingin 
á lyfjum og fjármunum til lyfjakaupa 
hér á landi?
HÍ - Hjúkrunarfræði
Hjúkrun og heilsa
HÍ - Sálfræði
Heili, hugur og skynjun
HÍ - Sjúkraþjálfun
Þjálfun fyrir lífi ð
HÍ - Raunvísindadeild
Sprengjugengið!
HÍ - Stofnun fræðasetra
Háskólinn og hafi ð: 
sjófuglar og sjávardýr
HÍ - Vélaverkfræði  
HÍ - Vísindavefur
Veit Vísindavefurinn allt?
HÍ - Þjóðfræði og safnafræði  

HÍ og Þjóðminjasafn Íslands - Fornleifafræði 
Viltu teikna beinagrind
Háskólinn á Akureyri
Ránargull og aðrar gersemar
Háskólinn á Bifröst
Rannsóknir í Norðurárdal
Háskólinn á Hólum
Hestavísindi
Háskólinn í Reykjavík
Kennslufræði- og lýðheilsudeild
Háskólinn í Reykjavík
Lagadeild
Háskólinn í Reykjavík 
Tækni- og verkfræðideild
Háskólinn í Reykjavík 
Tölvunarfræðideild og Eff2
Háskólinn í Reykjavík 
Viðskiptadeild
Hið íslenska náttúrufræðifélag 
Náttúrufræðingurinn
Hjartavernd 
Leitin heldur áfram: Áhættuþáttakönnun 
Hjartaverndar
Íslenskar orkurannsóknir - ÍSOR 
Jarðfræðikortagerð á ÍSOR
Kvika - Þekkingarsetur 
Náttúra og mannlíf við heimskautsbaug
Landbúnaðarháskóli Íslands 
Máttur moldarinnar
Landgræðsla ríkisins
Að breyta lofti 
Landspítalinn 
Fagmennska - Jafnræði - Virðing - Öryggi 
- Þekking
Listaháskóli Íslands - Hönnun og arkitektúr
Íslensk sjónabók                                
Listaháskóli Íslands - Tónlistardeild 
Tónsmíðaforritið CALMUS
Lífsmynd 
Nýsköpun - Íslensk vísindi - Ný þáttaröð 
í Sjónvarpinu

Marel
Gæðaskoðun matvæla með 
röntgentækni
Marorka
Orkustjórnun fyrir skip
Matís
Okkar rannsóknir - allra hagur!
Mentor
Aukinn árangur í skólastarfi 
Náttúrufræðistofa Kópavogs 
Sýningar - Rannsóknir - Ráðgjöf 
Náttúrufræðistofnun Íslands
Pöddur 
Nýherji 
Þróun fartölva: frá saumavélinni 
til fi stölva
Nýsköpunarmiðstöð Íslands 
Virkjum hafi ð! Möguleikar 
seltuvirkjana á Íslandi
ORF Líftækni 
Íslensk orka – íslenskt hugvit 
– sérvirk prótein í sameindaræktun
Oxymap ehf.
Súrefnismælingar í augum
ReykjavíkurAkademían 
Fræðimenn í fl æðarmáli
RHA - Rannsókna- og þróunarmiðstöð HA 
Hvar liggja tækifærin?
Roche NimbleGen Iceland 
Örfl ögusmíði á norðurhjara veraldar
Star-Oddi
Prófaðu skynjarana þína!
Stjörnuskoðunarfélag Seltjarnarness
Skoðum næturhimininn
Stofnun Árna Magnússonar 
Vefnaður Árnastofnunar
Tungutæknisetur
Íslensk máltækni
Veðurstofa Íslands 
Loft, vatn, snjór, jöklar, jörð og haf
Þekkingarnet Austurlands 
Hríslur og hreindýr 
Össur
Háþróuð skynjun
Rannís
Sjóðir og styrkir





4 ● fréttablaðið ● skotveiði

 Browning Phoenix Top Cote 
Fæst með 26 og 28 tommu hlaupi. 3 tommu 
skiptanl. þrengingar. Létt og með áreiðanlegri 
skiptingu. Söluhæsta hálfsjálfvirka haglabyssan 
okkar í haust og hefur reynst framúrskarandi vel 
við íslenskar aðstæður. 

 Ameristep „rúllubagga“-felubyrgi
Rúllubagginn vinsæli frá Ameristep er búinn að sanna sig 
árum saman. Rúmt pláss fyrir tvær skyttur. Einnig hægt að 
fá stóla frá Ameristep.

 Ameristep Wing Shoot
Nýtt felubyrgi frá Ameristep, fyrir einn sitjandi mann 
og með rúmu plássi fyrir hund. Byrgið er áfast stólnum 
og hægt að setja upp á innan við mínútu. Það er mjög 
auðvelt að fara úr byrginu og á því eru snagar til að dylja 
það með hálmi eða öðru grasi. Sérútgangur fyrir hund. 
Byrgið kemur í poka með burðarólum og netpoka fyrir 
gervifugla. Innan við 7 kg á þyngd. 

 Remington 870 Express 
Pumpa með svörtu skefti. Sterk og örugg og 
gríðarlega mikið notuð um allan heim. Ein besta 
byrjendabyssan á markaðnum.

● VEIÐITÍMABIL ÁRSINS
 - Allt árið: Svartbakur, sílamávur, silfurmávur, hrafn.
 - Frá 20. ágúst til 15. mars: Grágæs, heiðagæs.
- Frá 1. september 
til 15. mars:  Fýll, díla-
skarfur, toppskarfur, 
helsingi, stokkönd, urtönd, rauð-
höfðaönd, duggönd, skúfönd, hávella, 
toppönd, hvítmávur, hettumávur, rita.
- Frá 1. september til 10. maí:  Álka, lang-
vía, stuttnefja, teista, lundi.
- Frá 27. október til 6. desember:  Rjúpa, veiðar eru 
ekki heimilaðar mánudaga, þriðjudaga, miðvikudaga 
og fimmtudaga.
- Heimilt er að veiða kjóa í og við friðlýst æðarvarp 
á tímabilinu 15. apríl til 14. júlí.

Af www.ust.is.

Aðstæður til veiða hafa verið verri í ár 
en þrjú undangengin ár. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hreindýraveiðitímabilinu lauk 15. 
september. Þrátt fyrir erfitt tíðar-
far, þoku og rigningar náðist góður 
árangur við veiðarnar.

Felld voru 1.319 dýr af þeim 
1.333 sem fella átti samkvæmt út-
gefnum veiðikvóta. Veiðikvóti síð-
asta árs var 1.137 dýr og reyndist 
veiðin þegar upp var staðið vera 
1.129 dýr.

Talið er að aðstæður til veiða 
hafi verið verri í ár en undanfarin 
þrjú ár vegna veðurs. Síðustu sex 
dagarnir voru þó með ágætum og 
því náðist sá árangur sem raun ber 
vitni um.

Af www.hreindyr.is. - sg

Góður árangur 
náðist við veiðar

Margir eru sjálfsagt að gíra sig 
upp fyrir gæsaveiðitímabilið 
sem er komið á fullt skrið. 
Hjá Ellingsen fæst allt til alls 
í veiðina: haglabyssur, skot, 
fatnaður, felubyrgi og fleira.

„Það virðast engir veikir punktar 
í þessum byssum, bilanatíðnin 
er til að mynda mjög lág,“ segir 
Jóhann Vilhjálmsson, byssusmið-
ur og starfsmaður hjá Ellingsen, 
sem hefur haldið úti öflugri veiði-
deild síðan 2005. Umræddar byss-
ur eru sjálfvirkar haglabyssur af 
gerðinni Browning, sem eru vin-
sælar meðal veiðimanna. „Þær 
eru haganlega smíðaðar og auk 
þess á góðu verði, á bilinu 130.000 
til 150.000 krónur. Það þykir vel 
sloppið í dag.“

Til að byssan komi að góðu gagni 
borgar sig að vera með vel valin 
veiðiskot við höndina. Winchest-
er og Remington segir Jóhann vel 
til þess fallin. „Winchester Super 
Speed-skotin eru rosalega fín 
veiðiskot. Þau eru mjög hröð en 
þrýstingurinn er samt ekki mik-
ill þar sem í þau er notað sérstakt 
púður.“

Jóhann segir Remington Nitro 
Magnum-veiðiskotin ekki gefa 
Winchester Super Speed neitt eftir. 
„Þau koma frá Ameríku og hafa 
löngum þótt bestu veiðiskot sem 
völ er á. Þau hafa því selst vel svo 
árum skiptir. Svo eru Remington 
Heavy Magnum-skotin framleidd 
á Ítalíu og eru ekki síður góð.“

Þá bendir Jóhann á að Ellings-
en hafi tekið í sölu nýja gerð af 
felubyrgi sem þyki þægilegt í alla 
staði. „Gallinn á byrgjum hefur 
stundum verið sá að langan tíma 
tekur að setja þau saman. Svo hafa 

þau jafnvel verið óþægileg. Þetta 
nýja sem er frá fyrirtækinu Am-
eristep er mjög einfalt í notkun. 
Það er innan við sjö kíló að þyngd 
í poka og með burðarstólum og 
það tekur varla mínútu að tjalda 
því. Svo er gott pláss fyrir hund í 
byrginu.“

Í verslunum Ellingsen er jafn-
framt rekin viðgerðarþjónusta 
fyrir byssueigendur og þar kemur 
menntun Jóhanns að góðum notum, 
en hann lærði byssusmíði í Liege í 
Belgíu. „Ég var þar í fjögur ár og 

er örugglega sá eini á landinu, eða 
að minnsta kosti með fáum hér-
lendis, sem er með pappíra sem á 
stendur að ég beri titilinn byssu-
smiður.“

En hefur lát orðið á sölu skot-
vopna og annarra veiðivara að und-
anförnu? Ekki vill Jóhann kann-
ast við það. „Það er kannski meira 
um að menn kaupi ódýrari byssur. 
Svo hefur verið fullt á skotveiði-
námskeiðum sem ég hef verið að 
kenna. Ætli menn séu ekki farnir 
að veiða meira í matinn en áður.“

Meira veitt í matinn en áður

Jóhann Vilhjálmsson byssusmiður í verslun Ellingsen að Fiskislóð 1, sem hefur haldið 
úti veiðideild síðan 2005. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Fyrirkomulag rjúpnaveiða í 
haust verður með nokkuð breyttu 
sniði frá í fyrra að ákvörðun 
umhverfisráðherra. 

Tveimur helgum verður bætt 
við tímabilið en á móti kemur að 
veiðihelgar verða styttar úr fjórum 
dögum í þrjá. Því verða veiðidag-
ar átján eins og í fyrra. Nú verður 
veiði heimil á föstudögum, laugar-
dögum og sunnudögum og tímabil-
ið hefst 27. október og stendur til 
og með 6. desember.

Gert er ráð fyrir að reglugerð-
in gildi til þriggja ára, nema að 
óvænt þróun verði í rjúpnastofn-
inum á þeim tíma. Þess vegna er 
fyrsti veiðidagur í ár ekki fyrr en 
30. október þrátt fyrir að veiði-

tímabilið hefjist 27. október sam-
kvæmt reglugerð.

Ákvörðun umhverfisráðherra 
byggir á mati Náttúrufræðistofnun-
ar Íslands á veiðiþoli rjúpnastofns-
ins og mati Umhverfisstofnunar á 
heildarveiði árið 2008. - sg

Breytt fyrirkomulag

Fyrsti veiðidagur er 30. október. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL



STÓRAUKIÐ ÁHORF 
Á FRÉTTIR STÖÐVAR 2 OG ÍSLAND Í DAG!

Tölurnar tala sínu máli. Um leið og við þökkum 
áhorfendum frábærar viðtökur, bendum 
við auglýsendum á þennan skýra valkost.

* Skv. rafrænum mælingum frá Capacent í 12-80 ára aldurshópi, meðaláhorf á mínútu fyrstu 8 mánuði ársins.

40%36% Áhorf á Ísland í dag 
hefur aukist um 

40% milli áraÁhorf á fréttir 
hefur aukist um 

36% milli ára



Corvette Stingray 1976, Verð 2.290.000 
kr. Er á staðnum. Bílamarkaðurinn, s. 
567-1800, www.bbv.is

Ford Mustang GT. Árgerð 2007. Geðveik 
græja. Bílamarkaðurinn. S-567-1800, 
www.bbv.is

Ford E450, árgerð 2002, einn með 
öllu. Er til sýnis hjá Bílamarkaðnum 
Bílamarkaðurinn. S.567-1800, www.
bbv.is

Mercedes Benz, árgerð 1991. Verð 
550.000kr. Bílamarkaðurinn. S-567-
1800, www.bbv.is

Porsche Cayenne S 2003, , ek. 80þkm. 
Bílamarkaðurinn. S-567-1800, www.
bbv.is

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

SJÁLFSKIPTUR
TOYOTA YARIS SJÁLFSKIPTUR 1300 
vél. Árgerð 2004, ekinn 80 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 1.090.000. 
Bílabankinn S. 588-0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga

www.bilabankinn.is

FORD EXPLORER XLT 4X4. Árgerð 2007, 
ekinn 69 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Verð 3.490.000. Rnr.181991.

Bílasalan Planið
Breiðhöfða, Reykjavík

Sími: 517 0000
www.planid.is

TOYOTA YARIS TERRA. Árgerð 2001. 
Ekinn 63þ.km Verð kr. 790.000.

SSANGYONG MUSSO SPORT. Árgerð 
2004. Ekinn 76 þ.km. Verð kr. 
1.290.000.

TOYOTA COROLLA 1,4 VVTI. Árgerð 
2003. Ekinn 123 þ.km. Verð kr. 
990.000.

FORD F350 CREW 4X4 HARLEY 
DAVIDSON. Árgerð 2005. Ekinn 90 
þ.km. Verð kr. 3.190.000. ATH skipti: 
ÓDÝRARI.

Höfðahöllin
Norðurhella 8, 221 

Hafnafjörður
Sími: 567 4840

www.hofdahollin.is

TILBOÐ 1.490 þ.
CITROEN C1 SX, árg. 3/2008, 4 dyra, 
ek. 15þ. km, 1.0L eyðslugrannur, 
Beinskiptur, Verð 1.790 þ. Arnarbílar, 
Malarhöfða 2. S: 567 2700.

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4X4. 
Árgerð 2003, ekinn 92 þ.km, BENSÍN, 
Ssk. Verð 1.790.þús. Skoða öll skipti 
Rnr.128955.

TOYOTA PREVIA 7 MANNA. Árgerð 
2004, ekinn 104 þ.km, BENSÍN, Ssk. 
Verð 1.990 STGR. Rnr.129103.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Jeep Grand Cherokee Laredo 4x4, 
árg.06/2007, ek. 30þús.km, rafmagn, 
loftkæling, fluttur inn nýr og ný 
þjónustuskoðaður. Flottur bíll! Ásett 
3390þús.kr. Tilboðsverð 2950þús.kr.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu BMW -X5 árgerð 2004, ekinn 
55 þús. Vel með farinn, skoðaður og í 
góðu standi. Verð 3.8 millj. Upplýsingar 
í síma 692 1238 (Hrafnhildur).

Til sölu VW Polo ‘99. Ek. 122 þús. Góður 
bíll. Uppl. í s. 897 4808.

Hyundai Tucson árg. ‘05 m. 2.7l. vél. 
Sjsk., ek. 57 þús. V. 2 milj. S. 861 4648.

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

VW Golf árg. ‘04 ek. 42 þús. Í topp 
standi. V. 1,5. Lán geta fylgt. S. 899 
4648.

Flottur Avensis ‘05
Leður, toppl. Listav. 2.760þ., tilb. 
2.290þ. S. 840 3425.

 Gæðaþvottur + Bón á 
2500 kr. Engir kústar 

engar rispur
Í vetur hefur Bón og þvottur 
vatnagörðum 16, opið virka 

daga til kl. 22. og Laugardaga 
frá kl. 10 og Sunnudagar frá 

kl. 13.
www.bonogtvottur.is

Ford F350 árg. ‘07. Ek. 57 þ. km. 35“ 
m/húsi. 6,0 disel. Ásett 4.6 m. Ath. 
skipti. Uppl. 895 5577.

Reno traffic árg. 11/05. 9 manna, ek. 
aðeins 68 þ. km. Einn eigandi frá upp-
hafi. Disel, hagkvæmur í rekstri. Verð 
3.390 m. Uppl. 895 5577.

 0-250 þús.

Sparibaukur tilboð 195 þ.
Daewoo matis árg. ‘99 5 dyra, sk.’10. 
Ek. 120 þ. Eyðsla 5L. Verð 195 þ. S. 
891 9847.

Nýskoðaður Suzuki Vitara ‘91, ek. 
47.412 mílur, nýleg 33“ dekk. Nýtt: 
Púst+Diskar+Klossar+Vatnsdæla. S: 
869-2945. *KR. 220þ.*

BILAÐUR! Á 250 ÞÚS!
RENAULT MEGANE SCENIC SCÉNIC 
RX4 2.0 árgerð 2000,ek 140 þús 4x4, 
með bilaðan gírkassa,allt annað í góðu 
standi og lítur vel út,listaverð 680 þús 
fæst á 250 þús! s.841 8955

Sjálfskiptur! verð 220 
þús!!!

Honda accord 2.0 ‘97,sjálfskiptur, ek. 
210 þús. skoðaður 2010, topplúga, 
rafmagn í rúðum, ofl. verð 220 þús. s. 
841 8955.

Toyota Corolla ‘99. V.130þ. Þarfnast lag-
færinga eftir tjón. Uppl. í s. 847 4667.

 250-499 þús.

Subaru Legacy Outback 2.5 árg. 97 sk. 
án aths. 2010, góð heilsársdekk - tilb. 
355 þús. kr. Uppl. 898 6902.

!! 5 manna Kangoo !!
Renault Kangoo árg. ‘00, ekinn 156þús. 
ný skoðaður, 5 manna, bsk. dráttar-
krókur, verð aðeins 340 þús. Allar uppl. 
í s. 659-9696.

Nissan Almera ‘00 ek. 138þ. Svartur. 
Verð 330þ. Nelgd vetrard. fylgja. Bíll 
í góðu standi. Einnig 2 innbrend hol-
lensk járnrúm 2x90. S. 866 2761.

 500-999 þús.

Skoda Octavia 2.0. árg. 2002. Beinsk. 
Ek.140þ. Nýskoð. Álfelgur. Ás. verð 
800þ. Tilboð. s.844 4456.

 Bílar óskast

Óska e.að kaupa til niðurrifs gamla 
Peugeot,Daewoo,M.Benz & O.Vectra 
bíla.Nánari uppl. í s.661 2222.

Óska eftir að kaupa bíll á verðbilinu 40 
-150 þús. Sími 615 1810.

Óska eftir góðum bíl fyrir allt að 1 millj. 
stgr. Verður að vera Disel, ssk. jeppling-
ur eða station. Uppl. í s. 863 5699.

Óska eftir smábíl. 100-350 þús. Ekki 
eldri en ‘00. Helst sk. ‘10 S. 896 4661.

Óska eftir bíl á leigu
Leita eftir bíl á leigu fyrir ca. 50 til 100 
þús. á mán. Borga þrjá mán. fyrirfram. 
Upplýsingar í síma 693 1642.

VANTAR BÍL FYRIR ALLT 
AÐ 200 ÞÚS!

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

 Jeppar

Nissan Terrano, árg. ‘04, 33’ ek. 90þ. 
diesel, skoðun ‘10, krókur, 7 manna, 
mjög vel með farinn, verð 2,6. S. 868 
8920.

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

Nissan Terrano ‘96 ek. 198 þús., nýl. 
v.d., 1 eig. V. 390 þús. Eðalvagn. S. 
895 2359.

 Sendibílar

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

Til leigu Renault Trafic sendibifreið fyrir 
fyrirtæki eða einstaklinga. Uppl. í s. 847 
4045 eða 587 8706.

 Vörubílar

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

 Mótorhjól

Honda crf 450 2007 til sölu ek 20 tíma 
verð 700 þús. S 696 6677

 Fellihýsi

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

 Bátar

Óska eftir Sóma 800 eða sambæri-
legum í skiptum fyrir Ford150 árg.’05. 
Milligjöf staðgreidd. Uppl. í s. 893 
5950.

Hús & Bátur
Til sölu trilla með góðum tækjum og 
rúllu & Einbýlishús á landsb. uppl. í s. 
847 8446.

 Hjólbarðar

4 stk naglad. 185/80/14“ á 20 þ. 2 stk. 
225/70/16“ á 10 þ. S: 896 8568.

 Varahlutir

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.

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.

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.

Er að rífa Toyota Yaris ‘00, Corollu 
Hatcback ‘96, Escord ‘98. Accent árg. 
‘95. Impreza árg. ‘99. Almera ‘98. 
Carina ‘97, Vento ‘97 Kaupi bíla til 
niðurrifs. S. 896 8568.

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

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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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

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

 Veitingastaðir

Illy kaffi. Heitir réttir. Súpa, brauð og 
kaffi á tilboði kr. 790. Tertur, pönnsur 
o.m.fl. Frí nettenging. Sími 555-3401.

 Hreingerningar

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

 Ræstingar

Traust kona óskast til ræstinga á einbýl-
ishúsi einu sinni í viku. Upplýsingasími 
691-9747 eða sendið tölvupóst á 
jongri@hotmail.com.

 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.

HELLUBORG DÓRA 

Haustklippingar.
Nú er rétti tíminn fyrir garð-
snyrtingu ! Alhliða garðum-

hirða, garðvinna, hellulagnir ofl.
Upplýsingar í síma 616 9714 
eða helluborg@helluborg.is 

Halldór Sveinn Ólafsson 
www.helluborg.is

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

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

Trjáklippingar / fellingar 
/ sláttur

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

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

 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.

 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.

smidaland.is
Smíðum glugga - nýsmíði - húsavið-
hald - S:772 0040.

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

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.

Aldamóta- listar, gluggar og hurðir. 
Trésmiðja getur bætt við sig alhliða 
viðhaldsverkefnum. S. 660 3533.

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

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.

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

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

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

Óli smiður
Tek að mér viðhaldsverkefni stór sem 
smá, mikil reynsla og sanngjarnt verð. 
Óli smiður 698 9608.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

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

 Nudd

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

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

Whole body massage. Frábært nudd, 
fullkomin þjónusta. Uppl. í s 857 5015.

 Spádómar

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

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

Spálínur Sjáandans

Opið virka daga
Sjáandinn S. 908 2727 

kl. 18-22 þri.-fim 

Sibba 908 2507 kl. 22-24 

Spádómar og ráðgjöf

Spásími Daddýar 
846 6364.

Opið frá kl. 12-24 alla daga.
Ekkert mínútugjald Visa/Euro

 Iðnaður

HELLULAGNIR
Tökum að okkur allhiða hellu-

lagnir. Vandvirkur og sanngjarn. 
Gerum föst verðtilboð.

Gróður og list ehf. Uppl. í s. 
696 1775 & 659 5040.

 Rafvirkjun

 Trésmíði

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

 Önnur þjónusta

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

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

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

 Til sölu

Þjófavarnirnar komnar 
aftur!

Núna með reykskynjara. Verð aðein 
29.900.- tengist við landlínu, hringir 
í símann þinn og 2 önnur símanr. 
sem þú velur ef brotist er inn hjá 
þér. Þráðlaust, einfalt í uppsetningu. 
Fyrir heimili og smærri fyrirtæki. Eigum 
líka auka fjarstýringar og hurðaskynjara, 
hreyfiskynjara og reykskynjara.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Brúðarkjóll til sölu.
Mjög glæsilegur amerískur brúðarkjóll, 
stærð 36 til sölu, 1 notkun. sanngjarnt 
verð. uppl. í síma 694 6301 & 898 
7894.

Ísskápar á 10 þ. Frystiskápur á 10 þ. 
Þvottavél á 20 þ. Stór amerísk á 25 þ. 
Þurrkari á 10 þ. Barkalaus 20 þ. Eldavél 
á 10 þ. Bakaraofn á 10 þ. Barnakerra á 
4 þ. Hljómgræjur á 5 þ. 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

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

Óska eftir vel með förnu sófasetti, horn-
sófa eða svefnsófa. Ýmislegt kemur til 
greina. Upplýsingar í síma 699 5880.

Auglýsi eftir vindskilti 50x70 og litlum 
nettum búðarkassa. Get rennt eftir því. 
S 618 3080.

 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.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Til sölu járnaklippur og beygjuvél. 
Tilboð óskast. Uppl. í síma 577 1200 

 Til bygginga

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

Pallaefni, gott verð. Dekk og undirstöð-
ur 28X125 rásað. Uppl. í s. 694 9142.

Til sölu veðrunarþolið sílanefni fyrir 
steinsteypu. Ver múrinn fyrir raka-og 
frostskemmdum. Verð 800 kr/l.S.697-
5386.

‘Oska eftir að kaupa. Nokkur Tonn 
af K10 kambstáli Sperruefni 50x255 
Bílskúrshurðir, útihurðir Tilbúna Ál /
Tréglugga Uppl. 660 6707.

 Verslun

Nýi FREEMANS-listinn er kominn. Mikið 
úrval og góð verð. S: 565 3900 eða 
www.freemans.is

3 verð á eldri vörum! 2.000, 3.000, 
5.000 Emilía Bláu húsin Faxafeni www.
clamal.is s: 588-9925

 Ýmislegt

Flóamarkaður Baptistakirkjunnar: Við 
erum að innrétta samkomuhúsið að 
fitjum 4, Reykjanesbær, rétt hjá Bónus: 
Til sölu eru: Þaksjárn (160m2 nýtt), 
Heiti Pottur, Píanó (Grand), Skápar, 
eldavél, frystikista, sláttuvél, ískápur 
(110v), Ofnar (31 nýir, 13 notaðir, og 
m.fl. Upplýsingar í síma 847 1756. 
Pening sem við fáum munum hjálpa 
okkur til að klára innréttinguna. Skoða 
myndirnar á www.simnet.is/vweimer/
sala.pdf

 Heilsuvörur

Shaktimat
Indverska nálastungumottan sem er 
búin að slá rækilega í gegn í Svíþjóð. 
Verð 13.900.- Hefur 6210 nálastungu-
punkta sem geta haft græðandi, 
afslappandi og róandi áhrif fyrir líkama 
og sál.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is



Óskum eftir stundakennurum 
í smíði og menningartengdri 

frönskukennslu 5-9 ára barna.

Upplýsingar í síma 5108200 hjá skólastjóra: 
sigridurhja@landakotsskoli.is
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Atvinna

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

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.

 Námskeið

NORSKA - ICELANDIC 
 ANGIELSKI dla 

POLAKÓW
 Enska fyrir börn

Level I: 4 weeks Md to Fr; 10-11:30, st. 
28/9. Level I: 4w Md to Fr; 18-19:30, 
st. 28/9. Level II: 4w Md to Frd 13-
14:30 st. 28/9. Level III: 4w Md to Frd 
15-16:30 st. 28/9. Level II: 7w Md,Wd, 
Frd 19:45-21:15 st. 12/10 Level III: Tues/
Thur; 10 weeks 19:45-21:15. st: 12/10. 
NORSKA: 4 vikur mán til fös 19:45-
21:15; byrjar: 12/10, 09/11 ANGIELSKI 
dla POLAKÓW: Level I: 4 weeks; Md 
to-Fr;18-19:30: 28/9. Level II: 4 w; 18:-
19:30.start 26/10. ENSKA f. BÖRN: 8 
vikur; kl 16:30-17:30; 9-12 ára: Þri/fim: 
29/9 og Framhaldst.; fös, 1 x viku: 
2/10. 5-8 ára: mán/mið: 30/10. Ármúli 
5, s.5881169. - www.icetrans.is/ice

 Kennsla

12 vikna námskeið að hefjast. Byrjendur. 
Allur aldur. Píanóskóli Þorsteins Gauta, 
Ármúla 38 S. 691 6980.

 Ökukennsla

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

 Fyrir veiðimenn

Veiðisvæði til leigu
Laust til leigu grenlækur svæði 2. 
Svæðið er 2 stanga svæði og er tíma-
bilið frá 7. maí til 10. okt. Veiðisvæðinu 
fylgir gistiaðstaða. 20fm bjálkahús eða 
stærra eftir samkomulagi. Uppl. í s. 892 
3318, steinsmyrarvotn@simnet.is eða 
skuliba@simnet.is. Tilboð óskast fyrir 
1. okt 2009.

Veiðilendur óskast. Óska eftir að kom-
ast í gæsaveiði þetta haustið. Er tilbú-
inn að reiða fram greiðslu fyrir aðgang 
að akri. (Suðurland og Borgarfjörður 
,Mýrar). Möguleiki á langtímaleigu. 
Vanur sveitamaður á ferð sem gengur 
vel um. S: 894-4005.

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

 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.

Room for rent in 101 in a shared app-
art, till end of novem, with everything. 
697 9218.

2 herb. sameign. Miðb. Rvk. húsg. 
fylgja. Leiga 60þ. með hússj. S. 895 
0482 e. kl. 17.

Til leigu 3ja herb. íbúð í Salahverfi, 
Kóp. Þvottah. innan íbúðar, stæði í 
bílageymslu, öll raftæki fylgja & hús-
gögn að hluta sé þess óskað. Uppl. í 
s. 897 4439.

Einstaklingur óskast sem meðleigjandi 
í frábæra íbúð á svæði 101 búin hús-
gögnum. Laus strax. Uppl. í 618 2100.

Stúdíóíbúðir. Skammtímaleiga/lang-
tímaleiga. Uppl. í s. 568 1848 milli kl. 
16-18 alla virka daga.

3ja herb.íbúð til leigu í Garðabæ, 
Sjálandshv.(210). Ísskápur, uppþvv. og 
bílageymsla fylgja. Uppl. kristingunn-
arsd@hotmail.com eða 867-6790.

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.

HERB.TIL LEIGU MEÐ HÚSB. 8-20 FM. 
VERÐ FRÁ 35.000 LEIGUTÍMI ALLT FRÁ 
EINNI VIKU TIL MARGRA MÁNAÐA SJÁ 
WWW.HOTELFLOKI.IS BJARNI S.660-
7799.

Nýjar stúdióíbúðir til leigu á bæjar-
hrauni 16 í Hfj. Húsgögn, eldhúsbún-
aður, rúmfatnaður, sjónvarp, internet , 
ræsting og þvottaaðst. Uppl. í s. 899 
7004.

Óska eftir meðleigjanda í 101 Rvk. 
Nálægt HÍ. Innternet inní leigu. Uppl. 
í s. 820 6726.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu rúmlega 400 fm atvinnuhús-
næði með mjög góðri aðstöðu og 
nægum bílastæðum, með frábæru aug-
lýsinga gildi á besta stað á Smiðjuvegi. 
2 stórar innkeyrsludyr og 5 metra loft-
hæð Uppl í s:6591380

 Geymsluhúsnæði

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

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

SÍÐUSTU PlÁSSIN - 
HÚSVAGNAR

Upphitað, þurrt, lyktarlaust og hreint á 
Eyrarbakka. Góð verð. S: 564-6500

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.

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

Geymi tjaldvagna, fellihýsi, mótorhjól. 
Staðsetning Breiðholt. S. 892 4424.

 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

1-4 manna herb. á gistiheimili í Miðbæ. 
6.500 kr. nóttin fyrir 2. S. 896 4661.

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

 Atvinna í boði

Lögfræðistofa Reykjavíkur óskar eftir 
að ráða tvo löglærða fulltrúa til starfa. 
Í boði er áhugavert framtíðarstarf hjá 
öflugri lögmannsstofu. Starfið hentar 
metnaðarfullum og dugmiklum ein-
staklingum. Starfssvið. Starfssvið lög-
lærðs fulltrúa er m.a. fólgið í vinnu 
að lögfræðilegum álitsgerðum, skjala-
gerð, málflutning, stefnugerð ofl. 
Menntunar- og hæfniskröfur. Skilyrði 
er að umsækjendur hafi lokið fullnað-
arprófi á sviði lögfræði - hdl. réttindi 
æskileg en ekki skilyrði. Umsækjendur 
þurfa einnig að hafa góða tölvukunn-
áttu, trausta og fágaða framkomu, sjálf-
stæð vinnubrögð, frumkvæði í starfi og 
góða færni í mannlegum samskiptum. 
Umsóknarfrestur er til 9.október 2009 
og þurfa umsækjendur að geta hafið 
störf sem fyrst. Umsókn ásamt ferilskrá 
skal senda á netfangið lr@icelaw.is 
merkt starfsumsókn. Nánari upplýsing-
ar veitir faglegur framkvæmdarstjóri, 
Vilhjálmur Hans Vilhjálmsson hdl. Farið 
verður með allar umsóknir sem trún-
aðarmál.

Óska eftir mönnum í hellulagnir og 
lóðafrágang. Uppl. í sima 863-0208.

BÍFVÉLAVIRKI óskast á nýja og full-
komna þjónustumiðstöð. Þarf að 
vera vanur almennum bílaviðgerðum. 
Áhugasamir sendi uppl. á hvos@inter-
net.is eða hringja í 695 7920.

Viltu fá borgað fyrir að 
tala ?

Óskum eftir fólki í vinnu á kvöldin. Um 
er að ræða úthringistarf fyrir trygginga-
miðlun. Vinnutímar eru sunnudaga-
fimmtudaga frá 18-21:30. Föst laun 
og bónusar. Góð íslensku kunnátta 
skilyrði. Hafið samband við kristjan@
tryggir.is eða 825 0057.

Saffran veitingahús óskar eftir þjóni 
í fullt starf vaktarvinna. Saffran er líf-
legur vinnustaður. Einnig vantar okkur 
í hlutastarf á daginn. Aldur ekki fyrir-
staða. Umsóknir sendist á haukur@
saffran.is

Leitum eftir traustum sölumanni til að 
taka að sér stórt en stuttu verkefni. 
Vel borgað. Umsóknir berist á info@
netid2010.is

Rektu þinn eigin veit-
ingastað

Vel búinn lítill veitingast í Kópav., selst 
ódýrt. Ódýr húsaleiga. S. 840 3425.

Club 101 óskar eftir hressum barþjón-
um um helgar. Sendið umsóknir á 
alliehf@hive.is eða í s. 770 1516.

 Viðskiptatækifæri

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

 Tapað - Fundið

Þessari Loftpressu var stolið aðfaranótt 
Þriðjudags frá Lækjargötu í Hafnarfirði 
Þeir sem geta gefið einhverjar upplýs-
ingar Vinsamlega látið vita í síma 840-
6680 Magnús eða maggi@ljosthing.is 
Fundarlaun í boði 

Þessi kerra var tekin ófrjálsri hendi, 
við Nónhæð í Garðabæ aðfaranótt 
mánudags, fundarlaun. Upplýsingar í 
síma 860 1716.

Nói er týndur í Kópavogi.Hann er 
grábröndóttur og mjög loðinn.Hann 
er með græna hálsól og er örmerkt-
ur.895-0195.Ólafur.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

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

www.islendingasetrid.com íslensk 
stefnumótasíða með vinsælustu fítus-
unum af facebook.

Uppboð

Blaðberinn
bíður þín

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

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...
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UMRÆÐAN
Andrés Pétursson skrifar um 
Evrópumál

Það var með nokkrum áhuga 
sem ég las grein þína um Evr-

ópumál á vefritinu pressan.is fyrir 
skömmu. Ástæðan er sú að við hjá 
Evrópusamtökunum fögnum allri 
vitrænni umræðu um þessi mál 
enda mikilvægt að sem flestir taki 
þátt henni. Það er ljóst að hugsan-
leg aðild Íslands að Evrópusam-
bandinu er mjög umdeild enda 
fylgja aðild bæði kostir og gallar.

Ég var hins vegar undrandi á 
þeim rökum 
sem þú beitt-
ir í grein þinni 
enda gengur 
margt í þeim 
málflutningi 
þvert gegn 
þeim niður-
stöðum sem 
koma fram í 
skýrslu flokks 
þíns, Sjá lf-
stæðisflokks-
ins, í janúar 

síðstliðnum. Þér er til dæmis tíð-
rætt um að að Evrópusambandið 
muni taka yfir auðlindir Íslend-
inga. Ekki er mér ljóst hvaða auð-
lindir þú átt við enda skilgreinir þú 
það ekki sérstaklega.

Í skýrslu auðlindalindanefnd-
ar Sjálfstæðisflokksins segir orð-
rétt:

„Niðurstaða undirritaðra er að 
aðild að sambandinu muni ekki 
valda verulegum breytingum á 
málefnum er tengjast raforku, 
vatni, jarðvarma, olíu og gasi. Aðild 
að ESB hefði engin áhrif á yfirráð 
Íslands yfir Drekasvæðinu. Aðild-
in mun heldur ekki valda veruleg-
um breytingum á regluverkinu er 
gildir um hálendið eða á málefni 
norðurheimskautsins.“

Varðandi sjávarútvegsmálin 
segir í álitinu: „meginreglan 
um hlutfallslegan stöðugleika í 
óbreyttri mynd tryggir Íslending-
um sama hlutfall heildarkvóta og 
nú er, m.ö.o. íslenska ríkið fengi 
kvótann við Íslandsstrendur til 
úthlutunar til þeirra sem hafa veiði-
reynslu. Erlendir aðilar innan ESB 
fengju hann ekki þar sem þeir hafa 
ekki veitt að neinu ráði á íslensku 
hafsvæði síðastliðna þrjá áratugi … 
Rétt er að benda á að Lissabonsátt-
málinn snertir ekki eignarhald á 
auðlindum eða auðlindastjórnun. 
Ekki frekar en Rómarsáttmálinn 
eða aðrir grundvallarsáttmálar 
sambandsins.“ (http://www.evrop-
unefnd.is/audlindir)

Ég spyr því, ert þú ekki sammála 
niðurstöðum þessarar skýrslu eða 
hefur þú hreinlega ekki lesið hana? 
Það er jú hægt að gera meiri kröf-
ur til þín sem fyrrverandi ráðherra 
og alþingismanns en hins almenna 
borgara sem ekki hefur sömu tæki-
færi til að kynna sér skýrslur og 
gögn um þetta mál.

Það er mikilvægt að sú Evrópu-
umræða sem fer fram næstu miss-
erin sé málefnaleg og byggð á stað-
reyndum en ekki á gróusögum eða 
vafasömum túlkunum á störfum og 
stefnu Evrópusambandsins.

Höfundur er formaður Evrópu-
samtakanna.

Kæri Sturla

ANDRÉS PÉTURSSON

UMRÆÐAN
Óli Gneisti Sóleyjarson skrifar 
um kirkjuna

Baráttumál Helga Hóseasson-
ar hafa oft verið illa misskil-

in. Fáir hafa í raun reynt að skilja 
hvers vegna hann vildi ógilda skírn-
arsáttmála sinn. Flestum þykir 
skírnin innihaldslaus gjörningur 
og velta til því dæmis ekkert fyrir 
sér að þeir sem framkvæma hana 
telja, allavega samkvæmt kenning-
um ríkiskirkjunnar, að saklausa 
litla barnið sé syndugt. Jón Valur 
Jensson Moggabloggari náði nýlega 
að innsigla réttmæti málflutnings 
Helga Hóseassonar. JVJ sagði: „En 

hversu mjög 
sem einhverj-
um kynni að 
vera í nöp við 
t.d. fyrrver-
andi maka, þá 
er ekki leyfi-
legt að þurrka 
út færslu um 
hjónavígslu 
þeirra í emb-
ættisbókum, 
þó að viðkom-
andi hafi feng-

ið lögskilnað. Það sama gildir um 
skráningu kirkjubókar á skírn.“

Það sem Jóni Vali yfirsést er 
að fólk sem á fyrrverandi maka 
hefur væntanlega fengið skilnað 

sinn skráðan á opinbera pappíra 
til að staðfesta að fyrri skráning 
eigi ekki lengur við. Helgi Hóseas-
son vildi einmitt álíka viðurkenn-
ingu en fékk aldrei. Af öllu er ljóst 
að það voru kirkjuyfirvöld sem 
stöðvuðu það. 

Ólíkt fólki sem hefur gengið í 
hjónaband þá var Helgi ekki í þeirri 
stöðu að geta tekið upplýsta afstöðu 
til skírnarsáttmálans þegar hann 
var gerður og þegar hann var stað-
festur. Fólk sem er skráð í hjóna-
band án þess að hafa fengið að taka 
til þess upplýsta afstöðu fær ógild-
ingu. Það sama hefði átt að gilda 
um skírnarsáttmála Helga. 

Frá sjónarhóli Nýja testamentis-
ins er ljóst að ólík afstaða ríkis-

kirkjunnar til skírnarsáttmálans 
annars vegar og hjónabandssátt-
málans hins vegar er ákaflega vafa-
söm. Jesús hafnaði skilnaði alfarið 
en ríkiskirkjan þykist vita betur en 
hann. Jesú datt ekki í hug að skíra 
ungabörn sem ekki gátu tekið upp-
lýsta afstöðu til boðskaps hans en 

ríkiskirkjan þykist líka vita betur 
þar. Ef ríkiskirkjan þykist geta 
ógilt hjónabandssáttmála þá ætti 
það að vera hægur vandi að ógilda 
skírnarsáttmála. 

Helga tókst ekki að fá helsta 
baráttumál sitt í gegn en honum 
tókst að afhjúpa prestana og bisk-
upana sem monta sig af „góðverk-
um“ sem þeir vinna á launum hjá 
almenningi. Kirkjan gat ekki einu 
sinni leyft Helga að fá lausn sinna 
mála þegar hann var orðinn gamall 
maður. Það hefði ekki kostað neitt. 
Þetta fólk hafði ótal tækifæri en 
situr núna eftir með skömmina. 
Tvískinnungurinn er afhjúpaður. 

Höfundur er þjóðfræðingur.

Helgi Hóseasson og staðfestar ógildingar

ÓLI GNEISTI 
SÓLEYJARSON

„Kirkjan gat ekki einu sinni 
leyft Helga að fá lausn sinna 
mála þegar hann var orðinn 
gamall maður. Það hefði ekki 
kostað neitt. Þetta fólk hafði 
ótal tækifæri en situr núna 
eftir með skömmina.“

Smáratorgi 1 - Sími 588  6090

15 ÁRA Afmælisvika15 ÁRA Afmælisvika  
Fimmtudag - miðvikudag

15% Afsláttur 

af ÖLLUM vörum
15% Afsláttur af ÖLLUM vörum
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettab-
ladid.is eða hringja í síma 512 5000.

Á morgun og laugardag mun Stofnun 
Vigdísar Finnbogadóttur og FEKÍ, 
Félag enskukennara á Íslandi, standa 
að dagskrá í tengslum við Evrópska 
tungumáladaginn sem og stórafmæli 
Félags enskukennara sem er fjöru-
tíu ára í ár. Jón Ingi Hannesson, 
enskukennari við Menntaskólann við 
Hamrahlíð, er einn þeirra sem skipu-
lagt hafa dagskrá helgarinnar. 

„Félag enskukennara á Íslandi 
hefur ekki staðið áður fyrir svo viða-
mikilli afmælisdagskrá. Við héldum 
þó upp á þrjátíu ára afmæli félagsins 
en þá vorum við fyrst og fremst með 
hátíðarkvöldverð og erlendan fyrir-
lesara af því tilefni. Í tilefni fjörutíu 
ára afmælisins fórum við í samvinnu 
við STÍG, Samtök tungumálakennara 
á Íslandi, og fengum Stofnun Vigdís-
ar Finnbogadóttur í lið með okkur til 
að aðstoða við undirbúninginn. Þetta 
hefur verið mikið púsluspil, að fá fyr-
irlesara, finna fundarstaði og sjá um 
að allt sé innan skynsamlegs fjárhags-
ramma,“ segir Jón.

Dagskráin hefst í Neskirkju á morg-
un, með ávarpi menntamálaráðherra 
og afhendingu European Label-verð-
launanna, sem veitt eru fyrir ný-
breytni á sviði tungumálanáms og 
tungumálakennslu. Daginn eftir er 
ráðstefna, sem fram fer á Hótel Sögu, 
um aðferðir og nýbreytni í tungumála-
kennslu undir yfirskriftinni Bringing 
Us Closer. 

„Aðalfyrirlesarinn þar, dr. Leni 
Dam, hefur verið mikilvirk á sviði 
einstaklingsmiðaðs tungumálanáms. 
Bæði verður hún með fyrirlestur og 
svo vinnustofu fyrir ráðstefnugesti. 
Margar af þessum vinnustofum eru 
sérstaklega miðaðar við grunnskóla-
kennara og við vonumst til að ná til 
þess hóps, því margir koma að ensku-
kennslu í grunnskólum. Rúmlega 200 
félagsmenn eru skráðir í Félag ensku-
kennara en ef allir sem fást við ensku-
kennslu í landinu eru taldir með eru 
þeir eflaust yfir 1.000 talsins. Bekkj-
arkennarar í grunnskólum kenna oft 
fjölmörg fög og líta ekki á sig sem sér-
staka enskukennara og sumpart hefur 
það verið félagsins vandi – að virkja 

grunnskólakennara til að nýta félags-
skap eins og okkar,“ segir Jón.

En hvernig stendur enskukennsla 
í skólum landsins að mati Jóns? „Ég 
held hún standi vel í framhaldsskól-
um og víða í grunnskólum. Nokkur 
pressa hefur verið á skólakerfið að 
hefja enskukennslu fyrr og færa hana 
þannig neðar í bekkjum landsins en 
við teljum það ekki ráðlegt. Við höfum 
gert könnun á stöðu enskukennara í 
grunnskólum og bara brot af þeim 
kennurum hefur tekið ensku sem val í 
námi sínu þannig að þetta er ekki gott 
ástand. Það er hins vegar mun betra 
í unglingadeildum en eins og stend-
ur teljum við ekki ávinning af því að 
færa kennsluna niður um bekki nema 
með töluverðu átaki til að bæta stöðu 
enskukennslunnar. Með lengingu 
kennaranámsins má ætla að það verði 
til bóta hvað enskukennsluna varðar 

og búast má við að eftir fimm til tíu ár 
megi sjá árangur þess,“ segir Jón og 
bætir við að viku fyrir efnahagshrun-
ið síðastliðið haust hafi Félag ensku-
kennara lagt tillögu fyrir mennta-
málaráðuneytið, fimm ára áætlun 
um hvernig koma mætti upp teymi 
reyndra kennara sem farið hefðu í 
grunnskóla, haldið námskeið og séð 
um þjálfun í enskukennslu. „Þetta var 
auðvitað slæm tímasetning þannig að 
fátt varð um svör en þeir lásu þessar 
tillögur engu að síður og tóku vel í að 
líta á einhverja þætti þess. Áætlunin 
gerði ráð fyrir kostnað upp á fimmtíu 
milljónir og hefði stórbætt kennslu í 
yngstu bekkjunum.“

Ráðstefnugjald er 1.000 krónur en 
að ráðstefnu lokinni verður hátíðar-
kvöldverður í Kornhlöðunni. Nauð-
synlegt er að skrá þátttöku áður.

 juliam@frettabladid.is

FÉLAG ENSKUKENNARA Á ÍSLANDI:  ER FJÖRUTÍU ÁRA

Enskukennsla til umfjöllunar 
á evrópskum tungumáladegi

ÞJÁLFUN GRUNNSKÓLAKENNARA ÞYRFTI AÐ BÆTA Jón Ingi Hannesson, enskukennari til 
margra ára, segir að bæta megi enskukennslu í yngri bekkjum grunnskóla til muna. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þennan dag árið 1963 varð mesta verðhækkun á mjólkurvörum á 
einum degi sem vitað er um á Íslandi, þegar mjólkin í hyrnunum 
hækkaði á einum degi um 18,5 prósent. Þá hafði mjólkin hækkað 
á einu ári samtals úr 5,25 krónum upp í 6,40 krónur, eða um 21,9 
prósent.

Smjörið hækkaði enn meir, um 28,2 prósent. Skyr, rjómi, 
mjólkur ostur og mysuostur hækkuðu einnig ríflega, á bilinu tólf til 
tuttugu prósent. Á þessum tíma var þetta langmesta hækkun sem 
orðið hafði á „hversdagslegustu og brýnustu neysluvörum almenn-
ings,“ að sögn Þjóðviljans þennan sama dag, en hann var eitt af 
þeim dagblöðum sem gerðu úttekt á hækkununum. 

Daginn eftir varð þó enn stórfelldari hækkun á kjöt-
vörum, þegar þær hækkuðu um þriðjung. Sú 
mikla hækkun varð vegna þess að hluti mjólk-
urhækkunarinnar, sem átti að verða enn 
meiri í fyrstu, fór yfir á kjötverð. Sömu-
leiðis hækkuðu kartöflur talsvert. 

Þrátt fyrir þessar hækkanir hélst verð-
bólga á ársgrundvelli í fjórtán prósentum. 

ÞETTA GERÐIST:  24. SEPTEMBER ÁRIÐ 1963

Söguleg hækkun
PEDRO ALMODÓVAR CABALLERO 

FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 
1949.

„Konur eru sterkari en 
karlmenn. Þær horfast í 
augu við vandamálin, og 

einmitt þess vegna finnst 
mér mun áhugaverðara að 

ræða við þær.“

Pedro Almodóvar er spænskur 
kvikmyndaleikstjóri, handrits-

höfundur og framleiðandi. 

Ástkær faðir minn, tengdafaðir og afi,

Guðlaugur Jónsson
(Gulli) 
hárgreiðslumeistari, Seljavegi 19, Reykjavík,

er látinn. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni föstu-
daginn 25. september kl. 11.00. Blóm og kransar 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Krabbameinsfélag Íslands.

Svan Gunnar Guðlaugsson Inese Babre
 Alísa Helga Svansdóttir
 Alda Svansdóttir
 Tinna Svansdóttir
 Mikaella Rós Svansdóttir

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

Áslaug Kristín 
Sigurðardóttir, 
Nesvegi 45, Reykjavík, 

sem lést á Landakotspítala 15. september verður 
jarðsungin föstudaginn 25. september kl. 15.00 frá 
Neskirkju.    

Jón Eiríksson
Björn Baldursson
Hrafnhildur Baldursdóttir  Sigurður Kristjánsson
Bergljót Baldursdóttir  Stefán Jökulsson
Kolbrún Baldursdóttir  Jón Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

timamot@frettabladid.is

Ástkær dóttir okkar, fósturdóttir, systir, 
barnabarn og frænka,

Lísa Arnardóttir
lést á gjörgæsludeild Landspítalans við Hringbraut 
þriðjudaginn 15. september. Útför hennar fer fram frá 
Hafnarfjarðarkirkju föstudaginn 25. september kl. 13. 
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á Vímulausa æsku.

Jóhanna Jónsdóttir   Óskar Geir Pétursson
Örn Hilmarsson   Mila Prodanovic
Stefán Hafberg Sigurðsson
Heiða Arnardóttir
Jóna Kristín Hallgrímsdóttir
Guðrún Kalla Bárðardóttir  Hilmar Þór Sigurþórsson
Alma Rán Stefánsdóttir 
og aðrir aðstandendur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, systir 
og amma,

Gyða Grímsdóttir
andaðist að morgni 19. september á sjúkrahúsi 
Suðurlands. Útförin verður auglýst síðar. 

Óttar Egilsson   Anat Egilsson
Davíð Sigmarsson   Sólrún Sigurðardóttir
Guðrún Rut Sigmarsdóttir  Lárus Guðmundsson
Kristín María Grímsdóttir 
Sigríður Grímsdóttir
og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Hjálmtýr Ragnar Júlíusson
bifvélavirki, Baugstjörn 3, Selfossi,

sem lést á Ljósheimum, Selfossi, laugardaginn 19. sept-
ember, verður jarðsunginn frá Selfosskirkju föstudaginn 
25. september kl. 13.30. Blóm og kransar vinsamlega 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á að 
láta slysavarnar- og líknarfélög njóta þess.

Elínborg Ásmundsdóttir
Brynja Hjálmtýsdóttir  Ingimundur Sigurmundsson
Smári Rúnar Hjálmtýsson  Ólöf Másdóttir
Elvar Ingimundarson  Auður Ingimundardóttir 
og Elínborg Ingimundardóttir, Rúnar Þór Jóhannsson, 
Ragnar Týr Smárason og Guðlaug Li Smáradóttir.

Ástkær móðir okkar, fósturmóðir, tengda-
móðir, amma og langamma,

Guðrún Guðmundsdóttir
Hrafnistu í Reykjavík,

sem lést fimmtudaginn 17. september, verður 
jarðsungin frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 29. 
september kl. 13.00.

Guðmundur I. Kristófersson  Ósk Davíðsdóttir
Guðríður Kristófersdóttir  Hallgrímur Jónasson
Sigurður Kristófersson  Hjördís Árnadóttir
Ingveldur Þ. Kristófersdóttir   Helgi Már Guðjónsson
Hannes Kristófersson  Guðríður Ólafsdóttir
Helgi Kristófersson   Guðrún Eysteinsdóttir
Valgerður Eygló Kristófersdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.



Þessi fyrirtæki gera Maritafræðslunni kleyft að starfa:

Fræðslan er ætluð nemendum
 7. 8. 9. og 10. bekkjum grunnskólans.

Maritafræðslan vill hvetja til þess að áfram sé haldið því 
mikilvæga starfi að fræða unglinga og foreldra um skaðsemi vímuefna. 

ATH!  Nýtt netfang: magnus@samhjalp.is

Til skólastjórnenda og foreldrafélaga
á unglingastigi í grunnskólum.

Vetrarstarfið er hafið hjá Maritafræðslunni
„Hættu áður en þú byrjar“ fyrir veturinn 2009-2010
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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

Jæja! 
Ætli það sé ekki 
best að fara að...

... byrja! Heyrðu...?
Ætlaðir þú ekki 
að skipta um 
dekk á bílnum 

í dag?

Jú, en 
veistu hvað 

gerðist...

Finnst þér stund-
um eins og það 
sé verið að gera 

grín að þér?

Finnst þér ein-
hvern tímann 

að svo sé ekki?

Af hverju eru svona 
fáar dýrategundir 
hér um slóðir?

Látum okkur sjá... 
eyðilegging á lifi-

brauði, mengun, sjúk-
dómar, fólksfjölgun...

Hvert ertu að 
fara Stjáni?

Ég ætla að 
byggja örk!

Af hverju ertu 
enn vakandi? 

Ég er 
ekkert 

þreyttur.

Ég get breytt því 
með sjö orðum.

Vaknaðu. Þú átt 
að fara í skólann.

Virkar alltaf.

Ha, 
hvað 

geturðu...

Góðar fréttir 
elskan. 

Læknirinn segir 
að ég muni ekki 

hrjóta í nótt...

Einu sinni var ég húðskammaður á 
bloggi fyrir að kalla ungan mann í 
10/11 feitlaginn í pistli. Það væri 

svo mikil móðgun fyrir unga mann-
inn að vera „kallaður“ feitlaginn að 
ég ætti bara að hundskast til að vera 
ekki að hreyta slíkum ónotum í 
ókunnugt fólk. Sjálfur er ég töluvert 
mikið yfir kjörþyngd og hef meira 
að segja verið sendur í blóðprufur, 
álagspróf á hjartað og kólesteról-
mælingar af æðstu yfirvöldum í 
þeirri von að niðurstöður þeirra 
mælinga myndu verða til þess að ég 
léti af kokkteilsósuáti og kartöflu-
flögufíkn. Ég er feitur og þannig 
standa mál í dag.

Ég hef aldrei skilið fólk sem er reiðu-
búið að móðgast fyrir hönd annarra. Í 
huga þess fólks má ekki segja hlutina 
eins og þeir eru. Þetta fólk er gróðrar-

stía fyrir fordóma þótt það vilji láta hlutina 
líta þannig út að það sé opið og frjáls-
lynt og taki öllum opnum örmum. Mestu 
fordómarnir felast náttúrlega í því að 

reyna að fela staðreyndirnar. 
Sjálfur lenti ég einu sinni í þeirri 

krísu hvort ég ætti að kalla þekktan 
homma „homma“ í frétt um hann og 
manninn hans. Ég var hálfpartinn 
skammaður af honum fyrir símtal-
ið og spurninguna: „Ég er hommi 
og við erum hommapar,“ var auð-
vitað svarið. Hræðsla mín við að 
móðga aðra réð þarna ríkjum og 
upp frá því hef ég ákveðið að 
segja hlutina eins og þeir eru; 

sama hvort fólk er feitt eða sam-
kynhneigt. Staðreyndin er nefnilega 
sú að það fólk móðgast ekki yfir því 
heldur eru það allir hinir sem eru þó 
hvorki feitir né samkynhneigðir. 

Að móðgast fyrir hönd annarra

NOKKUR ORÐ
Freyr Gígja 

Gunnarsson

INGIBJÖRG RAGNHEIÐUR 
HITTI FRÆGASTA AUÐMANN 
HEIMS Í MISS UNIVERSE: 

CLIFF CLAVIN: 
„EINTÓMIR STRÁKAR 
TALA VIÐ OKKUR 
EFTIR TÓNLEIKA — 
GLATAÐ“

RAMMSTEIN FENGU 
TYPPIN Í MYNDBANDINU 
VIÐ LAGIÐ PUSSY LÁNUÐ

JAY-Z ÆTLAÐI AÐ 
DREPA AUTO-TUNE 
EN JÓK SÖLUNA Í 
STAÐINN

NÝJA MUSE PLATAN GAGNRÝND

HAUKUR Í DIKTU LÆKNAR ÞYNNKU

OG FLEIRA OG FLEIRA OG FLEIRA

NÝTT FYLGIRIT Á MORGUN
MEÐ FRÉTTABLAÐINU



LIST ÁN
LANDAMÆRA

Ljósmynd Dissimilis

List án landamæra stendur fyrir stórbrotinni leikhúsveislu mánudaginn 28. september kl. 20.00 í Borgarleikhúsinu.
Frítt er á sýninguna, en þeir sem vilja tryggja sér sæti er bent á að hafa samband við Þroskahjálp í síma 588-9390 
eða netfang: asta@throskahjalp.is

Undirbúningur fyrir hátíðina 2010 er hafinn. Áhugasömum er bent á að hafa samband við okkur á netfangið 
listanlandamaera@gmail.com og í síma 691-8756.
www.listanlandamaera.blog.is

Leikhúsveisla Listar án landamæra!
- í Borgarleikhúsinu mánudaginn 28. september kl. 20.00 -

Dissimilis hópurinn frá Noregi mun flytja verk sitt „Árstíðirnar fjórar“
Tjarnarleikhópurinn mun sýna leikritið „Hótel Hrollstaðir
Ég og vinir mínir munu sýna brot úr sýningunni „Húmanímal“
Hjólastólasveitin verður með uppistand eða „sit-down“

Kynnar: Dóra Jóhannsdóttir og Stefán Erlendsson

Styrktaraðilar: A og P Árnason ehf, Alcan á Íslandi, Alþýðusamband Íslands, Atlantsolía, Ás Styrktarfélag, Bakarameistarinn, Bananar ehf, Bragi Guðmundsson ehf, Eirberg, 
Glaxo Smith kline, Gláma Kime, Happdrætti Háskóla Íslands, Húsanes ehf, Íslandsbanki, Íslandsspil, Kaupfélag Skagfirðinga, KFC, Kópavogsbær, Reykjanesbær, Stakkavík, 
Sjóvélar, Stilling, Tónastöðin ehf, Útfarastofa kirkjugarðanna, Valitor (VISA), Vátryggingafélag Íslands, Verkalýðsfélagi Hlíf, VR, Öryrkjabandalag Íslands, Össur ehf.     
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menning@frettabladid.is

Sinfóníuhljómsveit Íslands stendur nú í fyrsta sinn 
fyrir hljómsveitarnámskeiði fyrir lengra komna 
tónlistarnema. Það hófst þann 12. september 
og lýkur með tónleikum í Háskólabíói á laugar-
dag kl.17 þar sem flutt verður hin magnþrungna 
sinfónía nr. 5 eftir Sjostakovitsj. Leiðbeinendur á 
námskeiðinu eru leiðarar úr Sinfóníunni og stjórn-
andi Rumon Gamba, aðalhljómsveitarstjóri SÍ. 

Á námskeiðinu gefst tónlistarnemum tækifæri 
til að kynnast því að leika í stórri sinfóníuhljóm-
sveit, vinna með hljóðfæraleikurum SÍ, sem hafa 
áralanga reynslu í hljómsveitarleik, og einnig 
að kynnast vinnuaðferðum hljómsveitarstjóra á 
heimsmælikvarða. Námskeiðið gefur Sinfóníu-
hjómsveitinni tækifæri til að taka þátt í þjálfun 
tónlistarnema í hljómsveitarleik, mynda náin og 
bein tengsl við unga tónlistariðkendur og leggja 
þannig drög að eigin framtíð. Í vor sóttu 140 
tónlistarnemar um þátttöku og í júní voru haldin 
prufuspil fyrir leiðandi stöður. Hljómsveitina skipa 
í dag um níutíu ungmenni sem koma víða að. 

Nokkrir nemar koma utan af landi og aðrir hafa 
tekið sér frí frá námi í erlendum tónlistarháskól-
um til að taka þátt í námskeiðinu. Námskeiðið er 
nemendum að kostnaðarlausu. 

Æfingar hafa gengið vonum framar og hefur 
Rumon Gamba lýst yfir ánægju sinni með hljóm-
sveitina. Hér er á ferðinni ómetanlegt tækifæri 
fyrir íslenska tónlistarnema sem mun án efa lifa 
með þeim í námi og starfi. 

Ungliðasveit Sinfóníunnar æfir

TÓNLIST Frá æfingu ungra tónlistarmanna með 
Sinfóníuhljómsveitinni í vikunni.

Hagþenkir, félag höfunda fræði-
rita og kennslugagna veitir árlega 
starfsstyrki til ritstarfa og til 
gerðar fræðslu- og heimildar-
mynda. Árið 2009 var sótt um 29 
starfsstyrki til ritstarfa og nam 
heildarupphæðin sem sótt var 
um rúmri 15 milljónum króna. Til 
ráðstöfunar voru tíu milljónir svo 
ekki dugar styrkupphæðin til að 
sinna öllum þeim sem um sækja. 

Úthlutað var styrkjum til 26 
verkefna. Fjórar umsóknir um 
styrki til handritagerðar hlutu 
styrk, að upphæð samtals 900.000 
krónur.

Kennir margra grasa í úthlut-
un ársins. Ferill Hafsteins Aust-
mann listmálara, aðildarviðræður 
við Evrópusambandið, hljóðfræði 
og félagsleg málvísindi og saga 
fatagerðar eru meðal þess sem 
styrkt er svo dæmi sé gefið um 
víddina í þeim mörgu rannsókn-
arefnum sem undir eru í vinnu 

umsækjenda. Frá hendi þeirra 
höfunda sem dæmin eiga hér að 
ofan hafa þegar komið út tvær 
bækur: rit Auðuns Arnórssonar, 
Inni eða úti? Aðildarviðræður við 
Evrópusambandið, og rit Ásdís-
ar Jóelsdóttir, Saga fatagerðar og 
fatahönnunar á Íslandi frá lokum 
19. aldar til byrjun 21. aldar.

Styrkupphæðirnar eru ekki 
háar en höfundana munar um 
hvert tillegg sem þeir fá til vinnu 
og útgáfukostnaðar enda er það 
tilggangur styrkjanna að auðvelda 
fræðimönnum að koma verkum 
sínum til almennings. Flest verk-
in eru á sviði hugvísinda og félags-
vísinda og flestir styrkirnir eru 
hugsaðir í verk sem eru í senn 
framlag til vísindalegrar umræðu 
og almenningi til fróðleiks.

Þá eru styrkir til handritsgerðar 
af ólíkum toga: Ari Trausti Guð-
mundsson er að vinna heimildar-
þætti um nýsköpun á Íslandi, alls 
tólf þætti Ásta Sól Kristjánsdóttir 
og Berghildur Erla Bernharð kalla 
verkefni sitt: Listina að lifa, Egg-
ert Þór Bernharðsson sagnfræð-
ingur vill skrifa handrit að tíu 
Fréttaskotum úr fortíð og Krist-
inn Schram handrit að staðfræði 
Gísla sögu Súrssonar og merkingu 
hennar í huga nútímafólks. - pbb

Hagþenkir styrkir höfunda

MENNING Styrkþegar Hagþenkis við 
afhendingu fjárins í liðinni viku.

MYND/HAGÞENKLR

Á Nýja sviði Borgarleik-
hússins hafa menn fylgt 
þeirri stefnu að kynna 
íslenskum áhorfendum ný 
erlend verk og á morgun 
verður þar frumsýnt írskt 
verk: Heima er best eftir 
Enda Walsh. 

Höfundurinn Enda Walsh er fædd-
ur 1967 í Dublin og hafa verk hans 
verið sviðsett víða um heim. Tvö 
leikrita hans hafa verið sýnd hér-
lendis, Disco Pigs og Misterman. 
Heima er best (Walworth Farce) 
hlaut afbragðs viðtökur þegar það 
var frumsýnt í National Theatre í 
London í fyrra.

Feðgar búa þrír í lítilli íbúð í 
úthverfi: Þröstur Leó Gunnarsson 
fer með hlutverk föðurins sem 
hefur í nær tvo áratugi læst syni 
sína tvo inni þar sem hann stjórn-
ar þeim með harðri hendi í örvænt-
ingarfullri tilraun til að halda fjöl-
skyldunni saman. Synirnir Blake 

og Sean, sem þeir Guðjón Davíð 
Karlsson og Jörundur Ragnars-
son leika, hafa lært að lifa með 
harðræðinu en eiga sér samt þann 
draum að komast út. Þessu gráa 
gamni lýkur þegar fjórða mann-
eskjan bankar á dyr en hana leikur 
Dóra Jóhannsdóttir. 

Jón Páll Eyjólfsson leikstjóri er 
ekki þekktur fyrir að hlífa áhorf-
andanum og gerir hann það ekki 
heldur hér. Meðal fyrri uppsetn-
inga hans er Maríubjallan (LA), 
Herra Kolbert (LA), Vestrið eina 
(Borgarleikhúsið) og Þú ert hér 
(Borgarleikhúsið). 

Sýningartímabil verka á nýja 
sviðinu er skarpt og er haldið 
áfram fyrirkomulagi sem tekið 
var upp í Borgarleikhúsinu á síð-
asta ári. Hvert verk er sýnt oft í 
viku í fyrir fram ákveðinn tíma 
sem er ekki lengri en fjórar vikur 
í senn.

Þýðandi er Heiðar Sumarliða-
son en hann mun eiga verk á sviði 
Borgarleikhússins er líður á vetur-
inn. Leikmynd og búningar annast 
Ilmur Stefánsdóttir. pbb@frettabladid.is

Bræður berjast
LEIKLIST Faðir kvelur syni sína en svo snúast spilin við.  MYND/LR-GRÍMUR BJARNASON

Kl. 13 í fyrirlestrasal 
Þjóðminjasafnsins

Ráðstefna um hina viðamiklu 
útgáfu Kirkjur Íslands. Haldin 
eru sjö erindi sem öll snúast um 
kirkjubyggingar í Borgarfirði en 
ný bindi í ritverkinu eru helguð 
byggingum í Borgarfirði. Ráð-
stefnustjóri er Margrét Hall-
grímsdóttir þjóðminjavörður.  

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Fimmtudagur 24. september 

➜ Tónleikar
17.30 Jónas Ingi-
mundarson og 
Sesselja Kristjáns-
dóttir flytja íslensk-
ar einsöngsperlur á 
tónleikum í Salnum 
við Hamraborg í 
Kópavogi. Aðgangur 
er ókeypis.
20.00 Bypass, 
Captain Fufanu og Hypno koma fram 
á Fimmtudagsforleik Hins Hússins við 
Pósthússtræti 3-5. Tónleikarnir fara fram 
í kjallaranum (gengið inn Austurstræt-
ismegin). Allir allsgáðir 16 ára og eldri 
velkomnir. Enginn aðgangseyrir.
21.00 Rúnar Þór fer yfir ferilinn og leik-
ur sín bestu lög ásamt Jóni Ólafssyni á 
tónleikum á Græna Hattinum við Hafn-
arstræti á Akureyri.
22.00 Eyjólfur Kristjánsson flytur eigið 
efni ásamt vel völdum lögum Simon & 
Garfunkel á Pósthúsinu vínbar við Póst-
hússtræti 13.
22.00 Hljómsveitin HEK verður á Cafe 
Cultura við Hverfisgötu. Aðgangur er 
ókeypis.

➜ Kvikmyndir
20.00 Kvikmyndavika tengd kreppu 
og kvótabraski hjá Kvikmyndasafninu til 
26. sept. Sýningar fara fram í Bæjarbíói 
í Hafnarfirði. Sýndir verða tveir seinni 
hlutar myndaflokksins „Verstöðin 
Ísland“ eftir Erlend Sveinsson, „Baráttan 
um fiskinn“ og „Ár í útgerð“. Nánari 
upplýsingar á www. kvikmyndasafn.is. 

➜ Leikrit
20.00 Brynhildur Guðjónsdóttir flytur 
einleikinn Brák á 
sérstakri styrktar-
sýning í Landnáms-
setrinu við Brákar-
braut í Borgarnesi. 
Allur ágóði sýning-
arinnar rennur í 
söfnunarátak Eddu 
Heiðrúnar Backman 
og Hollvina Grens-
ásdeildar.

➜ Fyrirlestrar
12.15 Guðrún Bergmann flytur erindi 
um vistvænan lífsstíl og hvernig skyn-
samleg innkaup fyrir heimilið geta 
breytt heiminum. Fyrirlesturinn fer fram 
í húsnæði Norræna félagsins á Óðins-
götu 7. Allir velkomnir.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

> Ekki missa af
Hinu glæsilega úrvali kvik-
mynda sem sýndar verða 
síðustu daga RIFF, en hátíðinni 
lýkur á sunnudaginn. Sjá dag-
skrá á vefnum riff.is.

Reykjavík Iceland
25 – 30 September 2009
20th Anniversary

nordiskpanorama.com

Reykjavík
Bergen
Århus
Oulu
Malmö 

Kvikmyndahátíð 
í Regnboganum
25–30 september

Á MORGUN FYLGIR FRÉTTABLAÐINU 
SÉRBLAÐ UM KVIKMYNDAHÁTÍÐINA 
NORDISK PANORAMA.
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TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Haustið hefur alltaf verið góður tími í plötuútgáfu og haustið 2009 er 
þar engin undantekning. Fullt af fínum plötum eru að koma út þessa 
dagana. Endurhljóðblandaðar Bítlaplötur eru stærsti útgáfuviðburð-
urinn fyrir marga, en nýtt og spennandi efni er að hrúgast út líka. 
Það má t.d. nefna nýjar plötur með Muse, Flaming Lips, Basement 
Jaxx, Dizzee Rascal, Zero 7, Fuck Buttons, Richard Hawley, Sufjan 
Stevens, Islands, Jim O’Rourke, Jay-Z, Ghostface Killah, Raekwon 
og væntanlegum Airwaves-vinum Kings of Convenience. Og svo eru 

það endurútgáfur og söfn, t.d. heildar-
útgáfa þýsku sveitarinnar Kraftwerk í 
einum pakka sem kemur 16. nóvember 
og sérstakt 20 ára afmælissafn Warp-
útgáfunnar sem kemur í verslanir 5. 
október. Og svona mætti lengi halda 
áfram.
Ein af þeim plötum sem beðið hefur 

verið eftir með nokkurri eftirvæntingu 
er fyrsta sólóplata Kyps Malone, gítar-

leikara og söngvara hljómsveitarinnar 
TV On The Radio. Hún kom út í 

byrjun vikunnar hjá fyrirtæk-
inu Anti. Kyp ákvað að velja 
sér listamannsnafnið Rain 
Machine fyrir sólóplötuna, 
að sögn vegna þess að 
honum fannst sitt eigið 
nafn, Kyp Malone, ekki 
koma nógu töff út á bolum 
og veggspjöldum. Platan 
er rólegri og persónulegri 

heldur en efni TV On The Radio og það eru ekki sömu hljóðvers-
galdrarnir í gangi á henni og hjá hljómsveitinni (enda vantar David 
Sitek) en þetta er samt fín plata. Umslagið hefur vakið nokkra 
athygli; framhlið þess prýðir teikning eftir Kyp sjálfan af tveimur 
klæðalausum konum. Platan hefur fengið fína dóma víðast hvar þó 
að Pitchfork sé í smá fýlu og gefi henni bara 6.3/10.

Kyp og Regnvélin

Önnur plata hins gríðar-
vinsæla Mika er komin út. 
Gripurinn nefnist The Boy 
Who Knew Too Much og er 
undir áhrifum frá unglings-
árum Mika og popptónlist 
níunda áratugarins. 

Fyrsta plata Mika, Life in Cartoon 
Motion, kom hinum ensk-líbanska 
tónlistarmanni rækilega á kortið. 
Platan hefur selst í fimm milljón-
um eintaka víðs vegar um heim-
inn, enda hafði hún að geyma 
einfalda og litríka smelli á borð 
við Grace Kelly, Take It Easy og 
Relax. 

Á þeim tveimur árum sem eru 
liðin frá útgáfunni hefur Mika 
ferðast vítt og breitt um heiminn 
og boðað fagnaðarerindið. Síðast 
fréttist af honum á tónleikum í 
Svíþjóð þar sem hann söng á sama 

sviði og Jóhanna Guðrún og stillti 
sér einnig upp á mynd með henni. 
Að sögn Jóhönnu var hann við-
kunnanlegur náungi sem þó hafði 
lítinn tíma til að blanda geði við 
hina listamennina.

Upptökur á The Boy Who Knew 
Too Much hófust fyrir ári og upp-
tökustjóri var sá sami og á síðustu 
plötu, Greg Wells, sem hefur einn-
ig unnið með Katy Perry og Pink. 
Stefnan var sett á áframhaldandi 
gleðipopp og í þetta sinn var Mika 
undir áhrifum frá Disney-lögum, 
sveitasöngkonunni Patti Page og 
lögum níunda áratugarins með 
flytjendum á borð við Frankie 
Goes to Hollywood, Bon Jovi og 
Belindu Carlisle. Í von um frek-
ari innblástur fyllti hann hljóð-
verið í Los Angeles af leikföng-
um, plakötum og barnabókum frá 
sjöunda áratugnum. „Mig lang-
aði að gera algjöra poppplötu. Ég 
varð hugfanginn af Disney-lögum 

sjötta áratugarins og þess vegna 
langaði mig að semja mín eigin,“ 
segir Mika. „Það voru margar til-
vísanir í barnæsku mína á Life In 
Cartoon Motion. Nýja plata er, að 
ég held, aðeins fullorðinslegri. Á 
henni er gleði, viðkvæmni og smá 
biturleiki – allt tilfinningar sem ég 
fann fyrir á unglingsárunum.“

Oft er það svo að tónlistarmönn-
um reynist erfitt að fylgja eftir 
vinsælli fyrstu plötu sinni en svo 
virðist sem Mika hafi tekist ætl-
unarverkið. Þrátt fyrir að hann 
sé athyglissjúkur eins og Fredd-
íe Mercury og jaðri stundum við 
að vera óþolandi hress segja gagn-
rýnendur að góðar melódíurnar og 
klókindi hans sem tónlistarmað-
ur skíni alltaf í gegn. Það skipti 
auðvitað höfuðmáli og þess vegna 
hafi hann fest sig í sessi með nýju 
plötunni og sannað að hann sé 
rétt að byrja að láta að sér kveða í 
tónlistarbransanum.

Disney-lög um unglingsárin
MIKA Tónlistarmaðurinn Mika hefur sent frá sér sína aðra plötu, The Boy Who Knew Too Much. NORDICPHOTOS/GETTY

KYP MALONE Ákvað að taka upp nafnið Rain 
Machine fyrir sólóplötuna, “af því að Kyp Malone 
hefði ekki verið flott á bol”.

> Í SPILARANUM
Basement Jaxx - Scars
Dizzee Rascal - Tongue N’ Cheek 
Flaming Lips - Embryonic
fun. - Aim and Ignite
Jamie T - Kings & Queens
Brendan Benson - My Old, Familiar Friend

BASEMENT JAXX BRENDAN BENSON

Út er komin sólóplata Maríu 
Magnús dóttur, Not Your Housewife. 
Þetta er sannfærandi sálar- og 
R&B-plata með frumsömdum 
lögum. „Sálaráhuginn þróaðist nú 
bara upp úr því mikla æði sem var 
í kringum Fugees og Lauryn Hill 
á tíunda áratugnum,“ segir María. 
Hún er 25 ára gömul og útskrifað-
ist úr tónlistarskóla FÍH í fyrra. 
„Það var fyrir svona fjórum árum 
sem mér fannst ég hafa lært nógu 
mikið til að geta samið lög,“ segir 
hún. María er mikill aðdáandi 
söngkonunnar Erykah Badu. „Ég 
fór í pílagrímsferð til Danmerkur í 
fyrra að sjá hana og var fremst við 
sviðið. Hún rétti mér mækinn og 
allt og þetta var æðislegt!“

Titillagið Not Your Housewife 
hefur heyrst víða upp á síðkastið. 

Á plötunni spila meðal ann-
ars Jagúar-bræðurnir Börkur 
Hrafn og Daði Birgissynir og 

Jóhann Ásmundsson, bassaleikari 
Mezzoforte. „Ég tók bara þá bestu 
með mér,“ segir María og bætir við 
að útgáfutónleikarnir verði í Iðnó 
um miðjan október. 

María er annars með mörg járn 
í eldinum á músíksviðinu. „Ég hef 
verið að spila sálartónlist með 
hljómsveitinni Mama‘s Bag síðustu 
misserin, bæði lögin eftir mig og 
fræg erlend lög. Svo er ég að gera 
dónalegt elektrópopp með kærast-
anum mínum í dúett sem við köll-
um Cult of the Secret Samuraias. 
Svo get ég alveg séð fyrir mér að 
ég muni gera fleiri plötur og þá 
ekki endilega sálartónlist. Mig 
langar að syngja rokktónlist og 
gospel, svo eitthvað sé nefnt.“

María er á Mæspeisinu: myspace.
com/mariamagnusdottir - drg

María er ekki húsmóðirin þín

SYNGUR SÁLARTÓNLIST María Magnús-
dóttir hefur gefið út sínu fyrstu sóló-
plötu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Mackenzie Phillips, dótt-
ir söngvarans John Phill-
ips sem var í hinni þekktu 
hljómsveit The Mamas and 
The Papas, hefur gefið út 
ævisögu sína þar sem hún 
fjallar í fyrsta sinn um 
hræðilegt leyndarmál.

Mackenzie, sem nú er 49 
ára gömul, segir að faðir 
hennar hafi gefið henni 
læknalyf og heróín þegar 
hún var táningur og að 
hann hafi misnotað hana 
um árabil. 

„Faðir minn var ekki maður sem lét 
reglur hefta sig. Hann var fullur af ást og 
veikur af eiturlyfjanotkun,“ sagði Mack-
enzie í viðtali við spjallþáttadrottninguna 
Opruh. „Ég var aðeins hálf manneskja á 

þessum tíma og leynd-
armál mitt gerði það að 
verkum að ég einangrað-
ist. Eina nótt kom pabbi til 
mín og sagði: „Við getum 
hlaupist á brott og farið 
eitthvert þar sem ekki 
verður litið niður á okkur. 
Kannski Fiji.“ Hann var 
algjörlega búinn að tapa 
glórunni.“ 

Mackenzie segist hafa 
reynt að ræða misnotk-
unina við föður sinn árið 

2001. „Ég sagði við hann að við yrðum að 
ræða nauðgunina, en hann svaraði: „Þú 
meinar þegar við elskuðumst?“ Ævisaga 
Mackenzie, High on Arrival, hefur vakið 
sterk viðbrögð í Bandaríkjunum enda var 
John Phillips þjóðþekktur söngvari.

Opinberar leyndarmál

PAPA JOHN John Phillips var söngvari 
The Mamas and the Papas.

Fjórða plata Hjálma er komin í 
verslanir og ætla þeir að fagna 
útgáfunni með tónleikum á Nasa 
í kvöld á tónlistarröðinni Réttum 
ásamt Megasi & Senuþjófunum og 
Dr. Gunna. Formleg útgáfugleði 
verður síðan á Nasa á næstunni. 
Heimildarmyndin Hærra ég og 
þú, sem fjallar um gerð plötunn-
ar, er jafnframt sýnd þessa dag-
ana á kvikmyndahátíðinni RIFF. 
DVD-útgáfa af myndinni mun 
fylgja fyrsta upplagi plötunnar 
og verður hún því fáanleg í tak-
mörkuðu upplagi. Platan, sem 
var tekin upp á Jamaíka, nefnist 
einfaldlega IV en þó gengur hún 
undir nafninu Krókódílaplatan 
sökum stærðarinnar krókódíls 
sem prýðir forsíðu umslagsins.
 - fb

Hjálmar fagna

Auglýsingasími

– Mest lesið

Sími: 4 600 700
Glerárgötu 28
600 Akureyri
www.asprent.is
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> ENRON VERÐUR KVIKMYND

Kvikmyndaframleiðandinn Laura Ziskin 
hefur tryggt sér kvik-
myndaréttinn að leik-
riti um ris og fall 
orkurisans Enron 
eftir Lucy Prebb-
le. Þegar er uppselt 
á allar sýningar í leik-
húsinu Royal Court 
í London þar sem 
verkið verður frum-
sýnt en það verður 
einnig sett upp á 
Broadway. 

Úrvalið sem kvikmyndaþyrstum 
kvikmyndahúsagestum býðst 
um helgina er nokkuð fjölbreytt. 
Þeir allra yngstu ættu að finna 
sitthvað við sitt hæfi því ofur-
stjarnan Algjör Sveppi mætir 
til leiks í sinni fyrstu kvik-
mynd; Algjör Sveppi og leitin að 
Villa. Eins og nafnið gefur til 
kynna kemur eitthvað fyrir 
besta vin Sveppa, Villa, og 
hann ákveður að hafa uppi 
á honum ásamt nokkrum 
góðum hjálparhellum. Sverr-
ir Þór og Vilhelm Anton Jóns-
son leika aðalhlutverkin 
ásamt Ingó Veðurguði 
og Ragnhildi Steinunni. 
Til að gera góða kvik-
myndahelgi aðeins betri 
fyrir smá-
fólkið 
má 

einnig benda á frumsýningu Bion-
icle-teiknimyndarinnar.

Þeir sem aðeins eldri eru ættu 
ekki heldur að þurfa að kvíða 
helginni. Táningsdrengir eiga 
eflaust eftir að flykkjast á Jenni-
fer‘s Body þar sem Megan Fox er 
í aðalhlutverki en hún er eflaust 

einhver þekktasta leikkonan 
meðal ungu kynslóðarinn-
ar um þessar mundir. Hinir 
aðeins fágaðri og eldri geta 
skellt sér á Funny People þar 

sem leikstjóri The 40 Year Old 
Virgin, Judd Apatow, situr 

við stjórnvölinn. Aðal-
leikarar eru Adam 
Sandler, Eric Bana og 
Seth Rogen.

Sveppi og Megan 
Fox mæta til leiks

FJÖLBREYTT ÚRVAL Öll 
fjölskyldan ætti að geta 
fundið sér eitthvað við 
sitt hæfi í kvikmynda-
húsum borgarinnar; 
unglingurinn getur séð 
Jennifer‘s Body með 
Megan Fox, smáfólkið 

Algjöran Sveppa en 
fullorðna fólkið gætt sér á 
poppkorni yfir Funny People.

Mennirnir sem eiga peningana 
virðast hafa tröllatrú á að sann-
kallað Sherlock Holmes-æði muni 
ganga yfir heiminn þegar kvik-
mynd Guys Ritchie um þennan 
breska leynilögreglumann verður 
frumsýnd um jólin. Í það minnsta 
er sterkur orðrómur á kreiki í 
Hollywood um að þegar sé byrjað 
að undirbúa kvikmynd númer tvö 
um þessa þekktustu persónu Art-
hurs Conans Doyle. Handritshöf-
undar sitji nú sveittir við skrift-
ir og að menn ætli sér að hamra 
járnið á meðan það er 
heitt. Frá þessu grein-
ir kvikmyndatímaritið 
Empire.

Fram kom í fjölmiðl-
um fyrir skemmstu 
að flogið hefði verið 
með Brad Pitt til Lund-
úna og að hann hefði 
brugðið sér í hlut-
verk prófessors 
Moriartys, sem 
er erkióvinur 
Sherlocks Hol-
mes, í nokkr-
u m senu m . 
H i ns  vega r 
bendir allt til að 
þær tökur verði 
hreinlega ekkert 
notaðar í mynd-
inni. Og því verði 
einfaldlega ráðist í 
gerð Sherlock Hol-
mes 2. Þetta þykir 
auðvitað nokkuð 
djarft af fram-
leiðendum kvik-
myndarinnar þar 
sem Guy þykir 

ákaflega mistæk-
ur leikstjóri eins og 
dæmin sanna. 

Sem betur fer 
er fyrrverandi 
eiginkonan Mad-
onna víðs fjarri 
og Robert Dow-
ney Jr. leikur 
aðalhlutverkið. 
Þannig að í raun 
ætti þetta að vera 
nokkuð örugg 

gullnáma.

Holmes 2 í vinnslu

ERKIÓVINIR Robert Downey Jr. 
og Brad Pitt verða væntan-
lega erkióvinir þegar og 
ef Holmes 2 verður gerð. 
Downey verður Sherlock 
en Pitt prófessor Moriarty.

Miklar vonir eru bundnar við gaman-
myndina The Other Guys sem skartar 
grínkónginum Will Ferrell og Mark 
Wahlberg í aðalhlutverkum. Leik-
stjóri er Adam McKay en þeir Fer-
rell og McKay gerðu saman Anchor 
Man og Talladega Nights: The 
Ballad of Ricky Bobby. Sem báðar 
kitluðu hláturtaugarnar svo 
um munaði. The Other Guys 
segir frá tveimur frekar 
mislukkuðum lögreglu-
mönnum sem fá óvænt 
tækifæri til að feta í fót-
spor hetjanna sinna þegar 
eitthvað skelfilegt kemur 
fyrir. Illmennið verður 
leikið af breska gaman-
leikaranum Steve Coogan 

en meðal annarra leikara má nefna Evu 
Mendez og Michael Keaton. 

Ekki er hægt að segja að væntingarn-
ar hafi eitthvað dvínað í gær þegar til-
kynnt var að Dwayne „The Rock“ John-
son og Samuel L. Jackson hefðu bæst í 
hópinn. Þeir munu að sjálfsögðu leika 
ofurlöggurnar sem Wahlberg og Fer-
rell reyna að herma eftir. Tökur eru 
hafnar en ráðgert er að myndin verði 

frumsýnd eftir tæpt ár eða í byrjun 
september 2010.  

Forvitnileg viðbót við Ferrell-mynd

SKEMMTILEGUR LEIKARAHÓPUR
Samuel L. Jackson, Mark 
Wahlberg, Will Ferrell og Michael 
Keaton auk Steves Coogan og 
Evu Mendez leika aðalhlutverkin 
í nýrri gamanmynd sem heitir 
The Other Guys.

Þriðja kvikmynd banda-
ríska leikstjórans Judds 
Apatow, Funny People, 
verður frumsýnd á morgun. 
Í símaviðtali við Fréttablað-
ið segir hann að jafnvel al-
varlegustu augnablik lífsins 
séu fyndin.  

Judd Apatow sló í gegn með sinni 
fyrstu mynd, The 40 Year Old Virg-
in og fylgdi henni vel á eftir með 
Knocked Up. Hann er í dag einn 
áhrifamesti leikstjóri og framleið-
andi gamanmynda í Hollywood en 
í Funny People kveður við alvar-
legri tón, þótt grínið sé aldrei fjarri. 
Myndin fjallar um vinsælan leik-
ara og uppistandara (Adam Sand-
ler) sem þykir full sjálfselskur og 
upptekinn af frægðinni. Eftir að 
hann kemst að því að hann er hald-
inn banvænum sjúkdómi kynnist 
hann ungum og upprennandi grín-
ista (Seth Rogen) og býðst til að ger-
ast aðstoðarmaður hans. 

Fyndin en alvarleg mynd
„Mig langaði að gera mynd um 
alvarlegt viðfangsefni þar sem 
atburðir gerast hjá náunga sem 
horfir á lífið með gamansömum 
augum, fyndna mynd um viðfangs-
efni sem er vanalega ekki mjög 
fyndið,“ segir Apatow.
Hann vill ekki meina að það sé erf-
iðara að semja dramatísk atriði 
heldur en fyndin. „Jafnvel alvar-
legustu augnablik lífsins eru fynd-
in. Mér finnst vera þunn lína á milli 
gríns og dramatíkur, að minnst 
kosti í mínu lífi. Ég hugsa aðallega 
um að semja eitthvað sem kemur 
frá hjartanu, þannig að ef ég sem 
bara um eitthvað sem er satt og rétt 
þá kemur það oftast út á fyndinn 
hátt.“

Slapp með skrekkinn í skjálfta
Aðalpersóna Funny People kemst 
afar nálægt dauðanum í myndinni. 
Apatow slapp sjálfur með skrekk-
inn þegar stór jarðskjálfti gekk 
yfir Kaliforníu árið 1993. „Ég hafði 
nýkeypt mér hús en ég flutti ekki 
strax inn í það því ég vildi mála það 
fyrst. Eftir jarðskjálftann skoðaði 
ég húsið og sá að þakið yfir svefn-
herberginu hafði hrunið og múr-
steinar voru úti um allt,“ segir 

hann. „Ég hefði örugg-
lega dáið ef ég hefði 

verið þarna þessa 
nótt. Ég kunni 
betur að meta 
lífið eftir 
að þetta 
gerðist, 

en 

bara í svona fjóra daga á eftir,“ segir 
hann og hlær. „Ég hef áhuga á fólki 
sem lærir lexíu en lætur lærdóm-
inn síðan fjara út, einfaldlega vegna 
þess að það er auðveldara að lifa líf-
inu þannig. Það er að hluta til það 
sama og myndin gerir. Hún sýnir 
einhvern fara í gegnum reynsluna 
við að veikjast, fá síðan heilsuna 
á nýjan leik og vita ekki  hvernig 
hann á að vinna úr því. Hann áttar 
sig ekki á því hver forgangsatrið-
in eiga að vera því að jafnvel þótt 
þú læknist af sjúkdómi ertu allt-
af jafnklikkaður og áður. Þetta er 
mikil áskorun fyrir fólk og maður 
sér ekki oft fjallað um þetta í bíó-
myndum. Venjulega í myndum þá 
er náunginn leiðinlegur, veikist og 
verður síðan dýrlingur en hlutirnir 
eru bara flóknari en svo.“

Sandler kom á óvart
Adam Sandler, sem  fer með aðal-
hlutverkið, hefur framleitt og samið 
handritið að mörgum vinsælum 
myndum. Apatow er ánægður með 

hversu mikill fagmaður hann var. 
„Hann sagðist í byrjun ætla að 
leggja sjálfan sig í mínar hendur og 
láta mig um þetta. Hann stóð við lof-
orðið og það kom mér mjög á óvart. 
Við höfum verið vinir í tuttugu ár 
en ég hef aldrei unnið svona náið 
með honum. Mér fannst flott hversu 
þroskaður hann er orðinn.“

Vill heimsækja Ísland
Apatow er kvæntur einni af aðal-
leikkonum myndarinnar, Leslie 
Mann. Samt virðast hjónabönd 
ekki vera hátt skrifuð í myndum 
hans og hann hefur skýringu á því. 
„Ég myndi ekki borga fyrir að sjá 
bíómynd um tryggt hjónaband. Það 
kemur ekkert grín út úr hamingju-
sömum aðstæðum heldur miklu 
frekar úr vandamálum. Fólk spyr 
mig af hverju persónurnar í mynd-
unum mínu séu vanþroskaðar karl-
rembur. Ég vil sýna fólk í kring-
umstæðum þar sem það veit ekki 
hvernig það á að haga sér. Venju-
legt fólk er bara ekki skemmtilegt í 
bíómyndum.“  

Spurður hvort hann hefði ein-
hvern tímann áhuga á að heim-
sækja Ísland hafði Apatow þetta að 
segja: „Ég hefði mjög gaman af því 
að koma til Íslands. Ég hef beðið 
lengi eftir þessu boði,“ segir hann 
hress. „Eitt það skemmtilegasta við 
að gera svona myndir er að maður 
getur ferðast um heiminn og og 
kynnt myndir í mismunandi lönd-
um. Ef það er einhver kvikmynda-
hátíð þarna sem þarf á ræðumanni 
að halda er ég til.“ freyr@frettabladid.is

Stutt á milli gríns og drama 

JUDD APATOW Bandaríski leikstjórinn hefur sent frá sér myndina Funny People.

FRAMLEIÐANDINN 
APATOW:
Funny People (2009)
Year One (2009)
Pineapple Express (2008)
Step Brothers (2008)
Forgetting Sarah Marshall (2008)
Knocked Up (2007)
Superbad (2007)
Talladega Nights (2006)
The 40 Year Old Virgin (2005)
Anchorman (2004)

JONAH HILL

PAUL RUDD SETH ROGENLESLIE MANN

JASON 
SEGEL

WILL FERRELL

APATOW-GENGIÐ
Judd Apatow er mjög gjarn á að nota sama fólkið aftur og aftur í myndum sínum. Svo sem ekki skrítið þar sem hann 
og gengi hans hefur vart stigið feilspor hingað til. Seth Rogen á metið, hann tengist ellefu myndum Apatows.



Skráning á póstlistann margborgar sig
www.graenaljosid.is

„Afskaplega undarleg, gríðarlega óvenjuleg og skringilega fullkomin!“
- Damon Wise, Empire

„Frammistaða Dafoe og Gainsbourg er óttalaus og flokkast sem hetjudáð....
Ég get ekki hætt að hugsa um þessa mynd. Þetta er alvöru kvikmynd og hún 
yfirgefur huga minn ekki. Von Trier hefur náð til mín og komið mér úr jafnvægi.“
- Roger Ebert

„Fer langt út yfir öll velsæmismörk, en ekki til að sjokkera - þetta er ekki Hostel - 
heldur til að ögra. Margir verða reiðir og sárir en aðrir munu kalla myndina 
meistaraverk. Eftir þó nokkra umhugsun tilheyri ég klárlega seinni flokknum.“
- Todd Brown, Twitch

„Rosaleg mynd! Er enn með hana í mér eftir áhorfið.“
- Daníel Hjálmtýsson, Facebook.com/graenaljosid

„Hún er hrikaleg þessi, mæli með að allir skoði sem hafa tækifæri til. 
1.000 króna virði af stórundarlegum tilfinningum, ráðgátum og viðbjóð.“
- Axel Bragi Andrésson, Facebook.com/graenaljosid

„Antichrist er mynd sem virkilega á skilið að vera stranglega bönnuð
innan 18 ára.“
- Tómas Aquinas Rizzo, Facebook.com/graenaljosid

„Þetta var bara viðbjóður. Hann er greinilega ekki með réttu ráði höfundurinn.“
- Jón Baldvin Hannibalsson

„Ég hellti í mig brennivíni þegar ég kom heim, bara til að hrista upp í mér og fá 
doðann úr líkamanum.“
- Bryndís Schram

Fumsýnd 28. september

í Háskólabíói
Stranglega bönnuð innan 18 ára
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Bráðaliði á Bahamaeyjum 
reyndi að kúga fé út úr 
bandaríska stórleikaranum 
John Travolta skömmu eftir 
sviplegt fráfall sonar hans. 
Réttarhöld í málinu hófust 
í gær.

Bráðaliðanum Tarino Lightbourne 
og lögfræðingi hans, Pleasant 
Bridgewater, er gefið að sök að 
hafa ætlað að kúga fé út úr John 
Travolta skömmu eftir að sonur 
leikarans og eiginkonu hans, Kelly 
Preston, lést. 

Tarino var meðal þeirra fyrstu 

sem komu að syni Travolta, Jett, 
skömmu eftir að hann hafði fengið 
hjartaáfall í lok janúar á þessu ári. 
Hann heldur því fram að Travolta 
hafi ekki viljað fara með strákinn 
sinn á sjúkrahús á Bahamaeyj-
um heldur viljað fljúga honum til 
Bandaríkjanna og koma honum í 
hendur þarlendra lækna. Við það 
hafi glatast dýrmætur tími. 

Tarino lét lögregluyfirvöld 
vita að Travolta hefði neitað syni 
sínum um læknishjálp og bar lög-
reglumaðurinn Andrew Wells 
vitni um að hann hefði undirrit-
að skjal frá Tarino þar sem yfir-
lýsing Travolta væri skjalfest. 
„Ég hef aldrei á mínum 27 ára 

ferli fengið slíka beiðni,“ sagði 
Wells fyrir dómi í Nassau, höfuð-
borg Bahamaeyja, í gær. Upphaf-
lega var síðan gert ráð fyrir því 
að sjúkrabílnum með Travolta og 
syni hans yrði ekið út á flugvöll en 
þeirri áætlun var breytt á síðustu 
stundu og keyrt á Rand Memori-
al-sjúkrahúsið. Jett var þá látinn. 

Tarino mun síðar hafa nálg-
ast Travolta og hótað honum að 
ef hann greiddi sér ekki átján 
milljónir punda, eða þrjá millj-
arða íslenskra króna, myndi 
hann fara í fjölmiðla og greina 
frá málsatvikum þennan örlaga-
ríka dag. Travolta mun bera vitni 
í málinu á næstunni.

Reyndi að kúga John Travolta
ERFIÐUR TÍMI Bráðaliði á Bahamaeyjum er sakaður um að hafa ætlað að kúga fé út úr John Travolta í kjölfarið á andláti sonar 
leikarans. Málið er fyrir dómi um þessar mundir. NORDICPHOTOS/GETTY

Björn Bragi Arnarsson hefur verið ráðinn nýr 
ritstjóri tímaritsins Mónitors, en Atli Fannar 
Bjarkason var ritstjóri þess. Björn Bragi segist 
ánægður með nýja starfið, enda sé Mónitor vel 
heppnað og skemmtilegt blað. „Ég er svo nýbyrjað-
ur að ég er ennþá bara í undirbúningsvinnu, en 
mér líst vel á þetta og held að þetta verði spennandi 
áskorun,“ segir Björn Bragi.

Aðspurður segir hann Mónitor hafa náð góðum 
árangri undir stjórn Atla Fannars en hann kvíði því 
þó ekki að feta í fótspor hans. „Ég kenndi náttúrlega 
Atla allt sem hann kann þegar við unnum saman á 
Blaðinu og 24 stundum á sínum tíma. Hann gerði 
góða hluti á meðan hann stýrði Mónitor og ég mun 
halda áfram með það og taka það aðeins lengra. Það 
er ýmislegt sem við erum að pæla í og skoða og ég 
vil til dæmis efla vefinn og setja meira fútt í hann. 
Ég stefni einnig á að auka útgáfuna, en hingað til 
hefur blaðið aðeins komið út fjórum sinnum á ári.“

Fyrsta blaðsins undir stjórn Björns Braga er að 
vænta í desember og segir hann að væntanlega 
verði um einhvers konar jólablað að ræða. 

Þegar Björn Bragi er inntur eftir því hvort hann 
sé einnig í hljómsveit líkt og forverar hans, Biggi 
í Maus og Atli Fannar, sem var forsprakki Haltrar 
hóru, segir hann svo vera. „Ég er í dauðapopp-

hljómsveitinni Rokksonur. Þetta er ný hljómsveit 
og ný tónlistarstefna sem heimurinn fær að heyra 
þegar hann er tilbúinn til þess. Sveitin spilar popp-
lög með hráum textum sem koma aftan að fólki 
og ég er söngvari og gítarleikari þessarar ágætu 
hljómsveitar.“  - sm

Hænan tekur við af egginu

„Þetta var alveg rosalega gaman,“ segir leikarinn Ingvar E. 
Sigurðsson sem les upp textann við slagarann Reyndu aftur á 
væntanlegri plötu Buffsins með lögum Magga Eiríks. „Ég gerði 
nokkrar útgáfur af þessu, bæði án undirleiks og síðan með und-
irleik. Ég veit ekki hvað verður notað,“ segir Ingvar, sem er 
mikill aðdáandi Magga Eiríks. „Maður ólst upp við tónlistina 
hans. Hún dundi í útvarpinu þegar maður var lítill og maður er 
undir áhrifum frá þessum mikla snillingi.“

Þótt Ingvar sé á meðal færustu leikara þjóðarinnar hefur 
hann einnig getið sér gott orð sem söngvari í hinum ýmsu söng-
leikjum. Hann segist hafa íhugað að bresta í söng í 
lok lestrarins en hætt við á síðustu stundu. „Þó ég 
segi sjálfur frá þá er ég alveg prýðilegur söngvari, 
enda sungið í nokkrum söngleikjum og stundum 
troðið upp en ég er ekkert að stela sviðsljósinu frá 
Buffinu,“ segir hann og hlær.

Hannes Friðbjarnarson úr Buffinu segir að 
Maggi Eiríks sé aðdáandi Ingvars og því 
hafi verið haft samband við hann. „Þetta 
kemur skemmtilega út og platan í heild 

sinni er bara frábær,“ segir Hannes. Reyndu 
aftur er eitt vinsælasta lag Magga Eiríks og því 
ákvað Buffið að gera einnig hefðbundna útgáfu 
af því. „Við tímdum ekki að hafa lagið bara svona. 
Við tökum það líka sjálfir þannig að það kemur 
tvisvar fyrir á plötunni.“

Platan kemur út 10. október, eða sama dag og 
ævisaga Magga Eiríks, Reyndu aftur, sem Tómas 
Hermannsson hjá Sögum ritar. Á útgáfudaginn 
verða haldnir stórtónleikar í KA-heimilinu á 
Akureyri þar sem fram koma Mannakorn ásamt 
Ellen Kristjánsdóttur og Buffinu.  - fb

Les textann við Reyndu aftur

INGVAR E. SIGURÐSSON 
Leikarinn les upp text-
ann við lagið Reyndu 

aftur á nýrri plötu 
Buffsins með lögum 

Magga Eiríks.
 FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

MAGGI EIRÍKS Ævisaga 
Magga, sem Tómas 

Hermannsson ritar, 
er væntanleg 10. 

október.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Matsala hófst aftur á Boston við 
Laugaveg 28b í vikunni og er það 
hin belgíska Sophie Mara sem 
mun sjá um eldamennskuna að 
þessu sinni, en hún hefur starfað í 
eldhúsinu frá upphafi. 

„Ég hef haft mjög mikið að gera 
síðustu daga við undirbúning. Ég 
er mjög spennt en auðvitað fylgir 
þessu svolítið stress,“ segir Sophie, 
sem kvíðir því ekki að feta í fótspor 
stjörnukokksins Núma Thomasson-
ar sem var einkakokkur Bjarkar 
um hríð. „Ég vann með Núma áður 
en hann hætti með Segurmo og 
lærði mjög mikið af honum og ætli 
það hafi ekki spilað inn í ákvörðun 
mína að grípa þetta tækifæri þegar 
það gafst og sjá um eldhúsið ein.“ 

Sophie hefur áralanga reynslu 
sem kokkur og segist einungis ætla 
að vinna úr fersku hráefni. Hún 
segir að matseðillinn muni hald-
ast nokkuð óbreyttur, enn verði 
boðið upp á kjötsúpu og plokkfisk 
auk þess sem nú verði hægt að 
fá heimalagaðar pitsur að hætti 
Sophie. „Ég ætla að elda mat sem 
mér finnst sjálfri gott að borða 
og vonandi tekur fólk vel í það,“ 
segir Sophie og bætir við að hún 
sæki innblástur í ítalska og afr-
íska matargerð. Eldhúsið er opið 

alla daga frá klukkan 18 en lokað 
er í hádeginu. - sm

Tekur óhrædd við 
af stjörnukokki

NÝR KOKKUR Sophie, sem er belgísk að 
uppruna, segist hlakka mikið til að reka 
eldhúsið á Boston. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

> ÓVINSÆL

Leikkonan Julia Roberts er 
nú stödd á Indlandi við tökur 
á nýjustu kvikmynd sinni, 
Eat, Pray, Love, og fer nær-
vera leikkonunnar ósegjanlega 
í taugarnar á þorpsbúum. Einn 
heimamanna sagði að hann gæti ekki beð-
ist fyrir í musterinu, þar sem þorpsbúum 
væri meinaður aðgangur að því á meðan 
tökur færu fram. Annar heimamaður sagði 
að Roberts hefði með sér um 350 manna 
starfslið, þar á meðal um fjörutíu vopnaða 
verði. 

Nú er á kreiki orðrómur um að 
söngkonan Rihanna, sem hætti með 
söngvaranum Chris Brown eftir 
að hann gekk í skrokk á henni, og 
söngvarinn Justin Timberlake eigi 
í leynilegu ástarsambandi. Sögu-
sagnir herma að sést hafi til þeirra 
í New York þar sem þau læddust um 
og reyndu að fela samband sitt fyrir 

vökulum augum almennings. Sam-
kvæmt heimildarmanni ku Timber-
lake vera orðinn leiður á kærustu 
sinni, leikkonunni Jessicu Biel, og 
mun það vera tímaspursmál hve-
nær hann hættir með henni. „Hann 
er mjög hrifinn af Rihönnu og þetta 
er bara spurning um tíma,“ sagði 
heimildarmaðurinn. 

Rihanna og Justin í 
leynilegu sambandi

TEKUR VIÐ KEFLINU Björn Bragi Arnarsson er nýr ritstjóri tíma-
ritsins Mónitors. Hann hlakkar til að taka við keflinu og hefja 
störf. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kaupum gegn staðgreiðslu allar gerðir af byggingakrönum frá Liebherr 

og Potain. Einnig ýmsar gerðr vinnuvéla frá t.d. JCB, CAT, Komatsu, 

Manitou og Liebherr. Sendu myndir og upplýsingar í tölvupósti á 

german.cranes@gmail.com eða hringdu í síma 821 9980.



ALLTAF
BETRAVERÐ

NÓATÚNI 17
S: 414 1700

STRANDGÖTU 9
S: 414 1730

MIÐVANGI 2-4
S: 414 1735

AUSTURVEGI 34
S: 414 1745

HAFNARGÖTU 90
S: 414 1740

REYKJAVÍKURVEGI 66
S: 414 1750

www.tolvulistinn.is

TL.IS

LCD
BREIÐSKJÁR

5.990

BLEK
SPRAUTA

10.990

FARTÖLVA15,6” 

FARTÖLVA15,4” 

16:923” 

23.990

NÝ
VARA

VEFMYNDAVÉL

11.990

1TB HARÐDISK 
FLAKKARI

LEIKJATURN

24.990

99.990

159.990

39.990

19.990

TVFLAKKARI
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SÍMI 564 0000

14
16
16
16
L
L

THE UGLY TRUTH    kl. 5.45 - 8 - 10.15
THE UGLY TRUTH LÚXUS kl. 5.45 - 8 - 10.15 
INGLOURIOUS BASTERDS  kl. 5 - 8 - 10
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 5 - 6.30 - 8
ÍSÖLD 3  3D ÍSLENSKT TAL kl.  3.45
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  3.45 

SÍMI 462 3500

THE UGLY TRUTH    kl. 6 - 8 - 10
FINAL DESTINATION    kl. 6 - 8 - 10

14
16

SÍMI 530 1919

14
16
16
16
16

THE UGLY TRUTH kl. 5.45 - 8 - 10.15
BEYOND REASONABLE DOUBT kl. 5.40 - 8 
INGLORIOUS BASTERDS   kl. 6 - 9
HALLOWEEN 2    kl. 10.20
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 6 - 9

SÍMI 551 9000

H.G.G, Poppland/Rás 2

50.000 MANNS!

47.000 MANNS!

AÐEINS 8  DAGAR EFTIR!

17. - 27. september
Miðasala hafin
í Eymundsson, 
Austurstræti.
Nánari upplýsingar
á riff.is

STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM
FRUMSÝND 2. OKTÓBER

Uppgötvaðu ískaldan
sannleikann um 
karla & konur.

Fyndnasta rómantíska 
gamanmynd ársins!

VINSÆLASTA MYNDIN
Á ÍSLANDI Í DAG!

16

16

16

16

L

L

16

16

16

V I P

10

12

L

L

L

L

L

DISTRICT 9 kl. 5 - 8 - 10:30
DISTRICT 9 kl. 10:30
BANDSLAM kl. 5 - 8 - 10:30
WHALE WATCHING MASSACRE kl. 10:30
UP M/ Ensk. Tali kl. 10:30
UPP M/ ísl. Tali kl. 5(3D)

UPP M/ ísl. Tali kl. 5
DRAG ME TO HELL kl. ekki sýnd í dag
THE PROPOSAL kl. 10:30
HARRY POTTER 6 kl. 5
HANGOVER kl. 8:20 tilboð 350 kr!

DISTRICT 9 kl. 8:10 - 10:30
FINAL DESTINATION 4 (3D) kl. 8:30 - 10:30 
BANDSLAM kl. 6
UPP M/ ísl. Tali kl. 6(3D)

DISTRICT 9 kl 8
WHALE WATCHING MASSACRE kl. 8 síðustu sýn

SKRÁÐU ÞIG Í 
FRÍÐINDAKLÚBB SAMBÍÓANNA Á 

HTTP://FACEBOOK.COM/BIOMYNDIR

16

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE UGLY TRUTH kl. 6, 8 og 10.10 12

THE FINAL DESTINATION 3D kl. 10(POWER) 16

INGLORIOUS BASTERDS kl. 6 og 9 16

MY SYSTERS KEEPER kl. 5.50 og 8 12

POWERSÝNING

KL. 10.00

- Þ.Þ., DV

Á Hverfisgötu 82 hefur 
Ingvar Geirsson opnað 
plötubúð, Lucky Records. 
Ingvar hefur staðið vakt-
ina með plötubás í Kola-
portinu síðastliðin tvö ár 
og er óhætt að segja að 
hann hafi náð einna mestri 
sérhæfingu í vínylplötusölu 
á Íslandi. Nýja búðin er 
blautur draumur sérhvers 
plötusafnara.

„Það er náttúrlega miklu meira 
úrval í búðinni en í Kolaport-
inu,“ segir Ingvar Geirsson um 
nýja plötubúð sína á Hverfis-
götu. „Ætli þetta séu ekki svona 
20-30.000 notaðar vínylplötur og 
8.000 tólf tommu plötur. Ég er 

líka með nýja geisladiska og tón-
listar-DVD. Ég stefni svo að því 
að vera með notaða diska líka.“

Plötubúðin verður opin frá 
klukkan ellefu á morgnana til níu 
á kvöldin á virkum dögum, en um 
helgar heldur Ingvar áfram með 
básinn í Kolaportinu. „Nei, ég ber 
ekki lagerinn á milli, það er mis-
munandi úrval,“ segir hann. Um 
ástæðu þess að plötubúðin sé opin 
til níu á kvöldin segir Ingvar: „Ég 
loka ekki á vinnandi menn. Mér 
fannst það ekki meika neinn sens 
að hafa bara opið til sex. Sjálfur 
var ég alltaf að vinna til klukk-
an sex svo ég hefði aldrei komist 
í búðina. Svo er bara svo mikið 
úrval að það verður að vera lang-
ur afgreiðslutími til að fólk kom-
ist yfir þetta. Fólk á að koma til 
að gramsa.“ 

Eins og gefur að skilja er Ingvar 
forfallinn tónlistaráhugamaður 

og helst gefinn fyrir hinar 
ýmsu gerðir af blökkutónlist: 
„Sálartónlist, fönk, reggí, djass 
og hipphopp eru mínir stílar, 
en í búðinni fæst miklu fleira. 
Hér er hellingur af íslensku efni 
og rokki og poppi og öllu þar á 
milli.“

Hann segir pabba sinn hafa 
verið mikinn vínylkall og þaðan 
hafi bakterían sprottið. „Ég byrj-
aði að kaupa hipphopp um 1984 
þegar ég bjó í Svíþjóð og hef 
alltaf safnað plötum. Ætli ég sé 
ekki með svona 15-17.000 plöt-
ur heima, en eitthvað af því fer í 
búðina. Ég féll aldrei fyrir geisla-
diskunum, hef aldrei átt nema 
kannski svona 250 diska í einu. 
Það er bara miklu meiri fíling-
ur í plötunni, artvörkið er allt 
veglegra og sándið fyllra. Svo 
skilst mér að líftíminn sé lengri.“
 drgunni@frettabladid.is

Lokar ekki á vinnandi menn
BLAUTUR DRAUMUR PLÖTUSAFNARA Ingvar Geirsson við nýju plötubúðina, Lucky Records, á Hverfisgötu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Það er ýmist í ökkla eða eyra 
fyrir kvikmyndaáhugafólk og 
nú er það í eyra. Í kjölfar Riff-
kvikmyndahátíðarinnar skellur 
á norræna heimildar- og stutt-
myndahátíðin Nordisk Panor-
ama. Hátíðin stendur yfir frá 25. 
til 30. september og hina metn-
aðarfullu dagskrá má finna á 
Nordiskpanorama.com. 

Ýmsir snillingar eru væntan-
legir með myndir sínar, þar á 
meðal Finninn Sami Jahnuka-
inen sem kemur með myndina 
Stofa þjóðarinnar, sem hann 
framleiddi. Leikstjóri myndar-
innar, Jukka Kärkkäinen, átti 
að koma en missti af Norrænu. 
Hann er haldinn flughræðslu. 
Nokkur spenna var fyrir hing-
aðkomu Jukka því hann er víst 
frægur fyrir að girða niður um 

sig á öllum kvikmyndahátíðum 
sem hann kemur á.

„Jú, ætli ég verði þá ekki 
bara að sjá um það,“ segir Sami. 
„Sjáum til. Kannski læt ég bara 
nægja að syngja.“

Nokkuð stórkarlalegar sögur 
hafa heyrst um ærsl finnskra 
kvikmyndagerðarmanna á 
íslenskum kvikmyndahátíðum, en 
Sami ætlar að vera stilltur. Hann 
er þó eðlilega nokkuð spenntur 
fyrir því að koma. „Ég hef heyrt 
sögur um partí sem er ekki partí 
og söng sem er ekki söngur. Ísland 
er land andstæðna, elds og íss. Já, 
ég er mjög spenntur.“

Myndin er í gamansömum dúr 
og fjallar aðallega um Tero, ungan 
mann sem fær þær fréttir í byrjun 
myndarinnar að hann sé að verða 
faðir. „Þetta er mjög áhugaverð-
ur náungi sem Jukka hefur þekkt 
í nokkur ár. Hann kynntist honum 
þegar hann gerði myndina Zetor 
– Born Free árið 2005. Sú mynd 
fjallar um menn sem gera upp 
gamla traktora.“ - drg

Syngur eða girðir niður um sig

MISSTI AF NORRÆNU Finnski leikstjórinn 
Jukka Kärkkäinen með dóttur sinni. 
Sami Jahnukainen kemur í staðinn og 
kynnir myndina Stofa þjóðarinnar.

Fimmtudagur, 24. september
Thursday, September 24th

13:00 Dauðadá  Hellubíó
14:00 Barnastuttmyndir  Norræna húsið
16:00 Móðir Jörð  Norræna húsið

Laglína fyrir götuorgel  Háskólabíó 3
16:40 Árbúar  Háskólabíó 2
17:20 Slóvenska stúlkan  Háskólabíó 1
18:00 Búrma VJ  Norræna húsið

Efnispiltar  Hellubíó
Fæddur handalaus  Háskólabíó 4

18:40 Edie og Thea: Óralöng trúlofun (Q&A)  Háskólabíó 2
La Pivellina  Háskólabíó 3

19:20 Tvö á reki (Q&A)  Háskólabíó 1
20:00 Ramirez  Norræna húsið

Hamingjusamasta stúlka í heimi  Háskólabíó 4
20:40 Hús fullnægjunnar (Q&A)  Háskólabíó 2

Eamon  Háskólabíó 3
21:00 Tónleikar með Jesse Hartman Batteríið
21:20 Hundstönn (Q&A)  Háskólabíó 1
22:00 Hádegisverður um miðjan ágúst  Norræna húsið

Stingskötu-Sámur  Háskólabíó 4
22:20 Galopin augu  Hellubíó
22:40 Íslenskar stuttmyndir 2  Háskólabíó 2
23:00 The Rocky Horror Picture Show  Háskólabíó 3

The Rocky Horror Picture Show er líklega 
ein af þekktustu miðnæturmyndunum 
svokölluðu. Hún var upphaflega gerð eftir 
söngleik sem nefnist einfaldlega The Rocky 
Horror Show en víða erlendis eru Rocky 
Horror-leiksýningar þar sem áhorfendur taka 
þátt í sýningunni daglegt brauð. Alþjóðleg 
kvikmyndahátíð í Reykjavík býður nú upp á 
sýningu af þessu tagi. Háskólabíó kl. 23:00

Rocky Horror Picture Show 
Síðkvöldssýning með látum
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Uppselt er á elleftu Iceland Air-
waves-tónlistarhátíðina sem 
verður haldin í Reykjavík 14. til 
18. október. Miðasalan í ár hefur 
gengið vonum framar og aldrei í 
sögu Airwaves hafa miðar selst 
upp jafnhratt. Til að bregðast við 
eftirspurninni eru aðstandendur 
nú að íhuga að bæta við fleiri 
tónleikastöðum til að geta selt 
fleiri miða. Á meðal þeirra sem 
koma fram á hátíðinni eru Kings 
of Convenience frá Noregi, The 
Drums frá New York, elektró-
tríóið Jessica 6 og breska hljóm-
sveitin Black Cherry. Einnig ætla 
Danirnir Trentemöller og Kasper 
Bjørke að þeyta skífum.   - fb

Uppselt 
á Airwaves

TRENTEMÖLLER Daninn Trentemöller 
spilar á Iceland Airwaves-hátíðinni.

„Þetta var feikilega skemmtilegt,“ 
segir Sindri Freysson um ritun 
nýjustu ljóðabókar sinnar, Ljóð-
veldið Ísland. Bókaútgáfan Svarta 
forlag hefur þjófstartað eins árs 
afmæli hrunsins með útgáfu þess-
arar 200 blaðsíðna bókar sem fjall-
ar í einu samfelldu ljóði um sögu 
lýðveldisins ár frá ári, allt frá 1944 
til 2009, þar sem leitað er skýringa 
á efnahagshruninu. Efniviðurinn 
er sóttur í fréttir líðandi stundar 
og það sem hæst hefur borið í sögu 
þjóðarinnar á þessum 65 árum.

Sindri ætlaði upphaflega að 
senda ljóðabókina í samkeppni 
um Tómasarverðlaunin í sumar 
en náði ekki að klára hana í tæka 
tíð. „Ég sat við nótt eftir nótt í tíu 
tíma samfleytt og hamaðist við 
að skrifa. Þetta var meira verk en 

ég átti von á og þegar 1. júní kom 
átti ég eftir fjórðung af bókinni,“ 
segir Sindri. „Ég hélt áfram að 
skrifa næstu tvær vikur í viðbót 
og skrifaði bókina á sex vikum.“

Sindri er vanur því að liggja 
yfir verkum sínum og nostra við 
þau á löngu tímabili en ekki í þetta 
sinn. „Ég skrifaði þetta í miklum 
eldmóði. Stíflan brast bara og ég 
hef varla hnikað til orði síðan ég 
kláraði bókina. Ef ég hefði farið að 
fikta við hana er hættan sú að ég 
hefði dempað kraftinn. Það vinn-
ur gegn tilgangi bókarinnar og 
hvernig hún var skrifuð.“

Hann var staddur á Spáni þegar 
bankahrunið varð og norður í landi 
þegar búsáhaldabyltingin hófst. 
Fylgdist hann því með atburða-
rásinni úr fjarska. „Það safnaðist 

upp tjáningarþörf hjá mér and-
spænis reiðinni, vanmættinum 
og undruninni sem ég held að fólk 
hafi fundið,“ segir Sindri og líkir 
skriftunum við mýtuna í kring-
um frægt verk bítskáldsins Jacks 
Kerouac, On the Road. „Hann sett-
ist niður, hamraði á ritvélina og 
knúði sig áfram á amfetamíni og 
öðrum efnum. Þessi bók var unnin 
svipað mínus það að ég var ekki 
á amfetamíni og ég sat við tölvu 
í stað þess að hamra á ritvélina,“ 
segir hann og brosir.  - fb  

Sindri krufði lýðveldið á sex vikum

SINDRI FREYSSON Sindri hefur 
sent frá sér ljóðabókina Ljóðveldið 
Ísland þar sem leitað er skýringa á 

efnahagshruninu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Endurhljóðblandaðar plötur 
Bítlanna seldust í 2,25 milljónum 
eintaka í Norður-Ameríku, 
Japan og Bretlandi fyrstu fimm 
dagana eftir að þær komu út 9. 
september. Á vinsældalista tíma-
ritsins Billboard komust sex-
tán Bítlaplötur á topp fimmtíu, 
þar á meðal allar fjórtán sem 
voru endurhljóðblandaðar, auk 
tveggja safnboxa. Plöturnar voru 
endurhljóðblandaðar í Abbey 
Road-hljóðverinu í London á fjór-
um árum. Komu þær út á sama 
tíma og nýr tölvuleikur, The 
Beatles: Rock Band, leit dagsins 
ljós.  - fb

Vinsælar 
Bítlaplötur

BÍTLARNIR Enn gríðarlega vinsælir tæp-
lega fjörutíu árum eftir að þeir hættu 
störfum.

     íslensk hönnun
og handverk

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



40  24. september 2009  FIMMTUDAGUR

sport@frettabladid.is

FÓTBOLTI Valur Fannar Gíslason, 
fyrirliði Fylkis, var í vikunni 
dæmdur í tveggja leikja bann eftir 
að hann fékk sína tíundu áminn-
ingu á tímabilinu, eins og reglur 
KSÍ kveða á um. Hins vegar hefur 
reglunum um viðurlög við agabrot-
um ekki verið breytt eftir að liðum 
í efstu þremur deildunum hér á 
landi var fjölgað í tólf.

„Það er auðvitað algjört rugl hjá 
mér að fá svona mörg spjöld á einu 
tímabili. En vissulega mætti skoða 
það hvort eitthvað þurfi að breyta 
þessu kerfi eftir að fjölgað var í 
deildinni,“ sagði Valur Fannar.

Hann vildi ekkert segja um 
hvort hann hefði átt þessi spjöld 
skilið. Hann vildi þó meina að hann 
væri ekki grófur leikmaður.

„Ég hef stundum fengið spjöld í 
sumar fyrir sakir sem ég hef ekki 
verið áminntur fyrir áður. Ég er 
fastur fyrir en ekki grófur,“ sagði 
hann.

Fylkismenn hafa verið sagðir 
spila hvað ákveðnast í Pepsi-deild-
inni í sumar. „Leikmenn eru fylgn-
ir sér en það hefur aldrei verið 
lagt upp með að vera grófur. Ólaf-
ur Þórðarson var sömuleiðis fylg-
inn sér og ákafur sem leikmaður 
en fékk aldrei mörg spjöld á einu 
tímabili,“ sagði Valur Fannar en 
Ólafur er þjálfari Fylkis.

„Ólafur er einn heiðarlegasti 
maður sem ég þekki enda fær 
hann afar sjaldan spjöld fyrir að 
mótmæla dómgæslu. Hann hvet-
ur okkur til að vera fasta fyrir en 
aldrei grófa,“ bætti Valur Fannar 
við.

Þórir Hákonarson, fram-
kvæmdastjóri KSÍ, sagði að það 
hefði verið rætt innan veggja 
KSÍ hvort breyta þyrfti viðurlög-
unum en það hefði þó ekki verið 
tekið formlega fyrir. „Það hefur 
komið til tals hvort eigi að breyta 
viðurlögunum en það hefur í það 
minnsta engu verið breytt enn,“ 

sagði Þórir. „Krafa frá félögunum 
um að skoða þetta liggur heldur 
ekki fyrir.“

Stjórn KSÍ myndi þurfa að sam-
þykkja slíka reglubreytingu en 
Þórir sagði sjálfsagt að skoða það. 
„Sjálfur hef ég ekki myndað mér 
skoðun á því hvort þurfi að breyta 
þessum reglum en mér finnst í 
góðu lagi að taka þessa umræðu 
upp.“

Þrátt fyrir að sextán lið séu í 
efstu deild bæði í Svíþjóð og Nor-
egi er refsiramminn þar strangari 
en sá á Íslandi.

Í Noregi eru leikmenn dæmdir 
í bann eftir þrjár áminningar og 
sömuleiðis eftir fimm og svo sjö 
gul spjöld. Leikmenn fá leikbann 
fyrir hvert spjald eftir það.

Í Svíþjóð fá leikmenn sömuleiðis 
leikbann fyrir fyrstu þrjár áminn-
ingarnar en svo aftur eftir sex og 
svo níu.

Á Íslandi fá leikmenn fyrst leik-
bann eftir fjórar áminningar og 
svo aftur eftir sex. Hins vegar 
breytist kerfið eftir það og leik-
menn fá tveggja leikja bann fyrir 
átta áminningar annars vegar og 
tíu áminningar hins vegar, eins og 
í tilfelli Vals Fannars. Eftir það fá 
leikmenn tveggja leikja bann fyrir 
hverja áminningu.

Ekki kemur þó til þess í tilfelli 
Vals Fannars enda aðeins einn 
leikur eftir á tímabilinu. Hann 
þarf ekki að taka út leikbann í 
fyrsta leik næsta tímabils, sam-
kvæmt reglum KSÍ.

Valur Fannar hefur fengið 
átta áminningar í samtals átján 
deildarleikjum í sumar auk þess 
sem hann fékk að líta gula spjald-
ið í báðum bikarleikjum Fylkis.

Fylkir hefur ekki fengið flestar 
áminningar allra liða í deildinni til 
þessa. Þróttur hefur fengið flestar, 
51 talsins. Grindavík hefur fengið 
50 og Fylkir 49. 

 eirikur@frettabladid.is

Tel mig ekki vera grófan leikmann
Fylkismaðurinn Valur Fannar Gíslason hefur alls fengið tíu áminningar í sumar. Af þeim sökum var hann 
dæmdur í tveggja leikja bann. Viðurlögum við agabrotum hefur ekki verið breytt síðan tímabilið var lengt.

Í BARÁTTU Valur Fannar Gíslason, fyrirliði Fylkis, í baráttu við leikmann FH í leik 
liðanna í Kaplakrika í sumar. Liðin mætast í lokaumferðinni um helgina en þá verður 
Valur Fannar í banni. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

FÓTBOLTI Ólafur Ingi Skúlason 
mun að öllum líkindum spila með 
sænska úrvalsdeildarfélaginu 
Helsingborg á nýjan leik í kvöld 
en hann hefur verið frá vegna 
meiðsla. 

„Þetta fór betur en á horfðist 
í fyrstu þar sem við héldum að 
þetta væri mun verri tognun en 
hún reyndist,“ sagði Ólafur Ingi. 
„En ég er byrjaður að æfa aftur 
og verð í leikmannahópnum á 
morgun [í dag]. Ég byrja væntan-
lega ekki en ef allt gengur vel 
fæ ég væntanlega tækifærið á 
sunnudaginn.“

Ólafur Ingi byrjaði að spila í 
júlí síðastliðnum á ný eftir átta 
mánaða fjarveru vegna kross-
bandsslita. „Það hefur verið 
mikið álag á líkamanum síðan 
ég byrjaði aftur og ég hef spilað 
mikið af leikjum. Líkaminn hefur 
því verið orðinn þreyttur, sem 
var ef til vill ekkert skrítið.“ - esá

Ólafur Ingi Skúlason:

Spilar væntan-
lega í kvöld

ÓLAFUR INGI Hér í landsleik Íslands og 
Georgíu á dögunum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

> Sex íslenskir dómarar á einum leik

Sex íslenskir dómarar verða við störf á einum og sama 
leiknum þegar Ajax frá Hollandi og Anderlecht frá 
Belgíu mætast í Evrópudeildinni í knattspyrnu. 
Nýtt fyrirkomulag á dómgæslu verður prófað 
í deildinni í vetur þar sem auk hefðbundinna 
dómara verða tveir til viðbótar á endalínun-
um. Kristinn Jakobsson verður aðaldómari 
leiksins en þeir Sigurður Óli Þorleifsson 
og Ólafur Ingvar Guðfinnsson verða á 
hliðarlínunni. Á endalínunni verða þeir 
Magnús Þórisson og Þorvaldur Árnason. 
Jóhannes Valgeirsson er fjórði dómari 
leiksins.

Það verður sögulegur knattspyrnuleikur milli Fylkis og ÍR í Pepsi-deild 
kvenna á sunnudaginn en þá munu þrjár konur skipa dómaratríó í 
fyrsta sinn í efstu deild. Guðrún Fema Ólafsdóttir mun dæma leikinn 
og aðstoðardómarar hennar verða þær Marína Ósk Þórólfsdóttir og 
Birna Bergstað Þórmundsdóttir.

„Þetta er mjög stór áfangi að fara að dæma í efstu 
deild,“ segir dómari leiksins, Guðrún Fema Ólafsdótt-
ir, sem er aðeins tvítug og á því framtíðina fyrir sér. 
Þetta hefur verið viðburðaríkt sumar hjá henni. „Ég 
var hækkuð upp í landsdómara í vor og fór síðan út í 
sumar og dæmdi á Norðurlandamóti kvenna undir 17 
ára í viku,“ segir Guðrún Fema og segir það hafa 
verið mjög góða reynslu fyrir sig. 

Guðrún Fema gæti verið að hefja fótbolta-
ferill sinn sem leikmaður en hún hefur meiri 
áhuga á dómgæslunni. „Það fer ekki svaka-
lega vel saman að spila og dæma en ég 
spilaði reyndar þrjá leiki í sumar. Ég varð 
að velja og það eru meiri möguleikar fyrir 

mig í dómarastarfinu,“ segir Guðrún. „Þetta var erfitt fyrst en svo þarf 
maður að komast yfir ákveðinn hjalla og þá hættir maður að heyra 
allt tuðið. Ég heyrði allt sem var sagt við mig fyrst en það þýðir ekki 
lengur að spyrja mig hvað er sagt við mig eftir leik,“ segir Guðrún og 
bætir við: „Ég held að það hafi samt verið erfiðast að yfirstíga það 

að hætta heyra tuðið. Maður dæmir annars bara 
eftir hjartanu, gerir það sem er rétt og dæmir ekki 
ósanngjarnt eða neitt svoleiðis,“ segir Guðrún og 
hún er ánægð með viðtökurnar.

„Það hafa allir tekið því vel að ég sé að 
dæma, þjálfarar, stelpurnar og það er búið að 
standa vel við bakið hjá okkur hjá KSÍ og þau 
reyna að gera allt fyrir okkur,“ segir Guðrún 
Fema og hún ætlar sér að ná langt.

„Ég vona að ég geti orðið alþjóðlegur 
dómari en maður þarf að vera orðinn 25 ára. 

Ég á enn þá eftir nokkur ár í það en ég stefni 
á að vinna mig upp og geta orðið alþjóðlegur 

dómari.“ 

GUÐRÚN FEMA ÓLAFSDÓTTIR: FYRSTA KONAN TIL AÐ DÆMA Í EFSTU DEILD Á SUNNUDAGINN

Það var erfiðast að hætta að heyra tuðið

FÓTBOLTI Það stefnir í æsispenn-
andi baráttu á milli risanna 
Barcelona og Real Madrid um 
spænska meistaratitilinn. Eftir 2-
0 sigur Real Madrid á Villarreal 
í gær er ljóst að í fyrsta sinn í 
sögunni eru þessir fornir fjendur 
með fullt hús eftir fjóra leiki. 

Real Madrid hefur ekki byrjað 
jafnvel í átján ár en þetta er besta 
byrjun Barcelona síðan 1997.

Cristiano Ronaldo skoraði fyrra 
mark Real Madrid í gær. Með 
því varð hann fyrsti leikmaður-
inn í sögu Real sem hefur skorað 
í fyrstu fjórum deildarleikjum 
sínum með félaginu. Svíinn 
Zlatan Ibrahimovic setti sams-
konar félagsmet hjá Barcelona. 

Real Madrid-menn fögnuðu líka 
seinna markinu, sem Brasilíu-
maðurinn Kaka skoraði úr víta-
spyrnu því þetta var fyrsta mark-
ið sem hann skorar fyrir félagið 
síðan hann kom frá Milan.  - óój

Barcelona og Real Madrid:

Bæði með fullt 
hús í fyrsta sinn

FÉLAGSMET Cristiano Ronaldo hjá Real 
Madrid. NORDICPHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Landsliðsfyrirliðinn 
Hermann Hreiðarsson er enn að 
vinna sig út úr meiðslum sem 
hann varð fyrir á landsliðsæfingu 
fyrir Noregsleikinn á dögunum 
og hefur ekki enn spilað leik með 
Portsmouth í ensku úrvalsdeild-
inni á tímabilinu.

„Þetta er bara eins og var reikn-
að með, að þetta tæki þessar fjór-
ar vikur að gróa. Það eru komn-
ar þrjár vikur síðan þetta gerðist 
á Íslandi. Ég byrjaði aðeins að 
skokka í dag,“ segir Hermann, 
sem viðurkennir að hann sé 
orðinn óþolinmóður. 

„Maður er orðinn hungrað-
ur að komast í smá fótbolta því 
maður er búinn að gera allt annað. 
Maður er búinn að gera allt nema 
það sem maður er að æfa,“ segir 
Hermann.

Portsmouth er búið að tapa 

fyrstu sex leikjum sínum í ensku 
úrvalsdeildinni en vann Carlisle 
í enska deildabikarnum á þriðju-
daginn. „Það er búið að vera ömur-
legt að geta ekki verið með. Við 

þurfum á öllum að halda því við 
erum ekki með það sterkan hóp 
að það munar um alla. Auðvitað 
myndi maður vilja vera þarna og 
hjálpa til,“ segir Hermann.

„Ég er búinn að sjá flesta þessa 
leiki, við töpuðum á móti Arsen-
al sannfærandi en hinir leikirn-
ir hefðu getað farið allavega,“ 
segir Hermann en liðið er búið 
að tapa fjórum af sex leikjum á 
sigurmarki, þar af tveimur þeirra 
á marki á 89. og 90. mínútu. 

„Okkur var spáð falli fyrir 
mótið þannig að við erum ekki að 
valda neinum vonbrigðum. Þetta 
er alveg nógu góður mannskapur 
til þess að halda sér uppi. Þetta 
er gríðarlega erfið deild og það 
hafa sterk lið farið niður eins og 
Newcastle, Leeds og West Ham. 
Það voru allt lið sem eyddu hell-
ings pening og voru með gríðar-

lega sterkan hóp,“ segir Hermann 
og bætir við:

„Það er ekkert lið hundrað pró-
sent öruggt með sætið sitt nema 
þessir fimm til sex toppklúbb-
ar. Aðrir geta lent í basli og við 
erum eitt af þeim liðum,“ segir 
Hermann.  Hermann býst ekki 
við að spila sinn fyrsta leik fyrr 
en eftir landsleikjahléið í október. 
Portsmouth mætir þá Tottenham 
á heimavelli.

„Við eigum Everton um helgina 
og mætum síðan Wolves um aðra 
helgi. Þótt ég sé að stefna á Wol-
ves-leikinn held ég að þeir hleypi 
mér ekki í þann leik. Ég ætla samt 
ekki að útiloka það alveg strax. 
Eftir þann leik er tveggja vikna 
frí vegna landsleikja og þá ætti ég 
að vera hundrað prósent kominn 
í gang þegar það er búið,“ segir 
Hermann. - óój

Enn gætu verið nokkrar vikur í að landsliðsfyrirliðinn Hermann Hreiðarsson spili með Portsmouth:

Orðinn hungraður að komast í fótbolta

ORÐ Í EYRA Hermann Hreiðarsson er 
mikill karakter á velli og Portsmouth-
liðið saknar hans. NORDICPHOTOS/AFP
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HANDBOLTI Landsliðsmarkvörður-
inn Björgvin Páll Gústavsson er 
að gera frábæra hluti með nýja 
liði sínu í Sviss en Kadetten var 
hársbreidd frá því að komast inn 
í Meistaradeildina og hefur unnið 
fimm fyrstu leiki sína í svissnesku 
deildinni. Björgvin Páll hefur verið 
lykilmaður í liðinu enda búinn að 
vera í miklu stuði í markinu. 

„Við byrjuðum á skemmtilegu 
verkefni þegar við spiluðum í 
undankeppni fyrir Meistaradeild-
ina. Það var frábært verkefni til að 
sjá hvar við stæðum á alþjóðleg-
um mælikvarða. Við spiluðum þar 
frábærlega og síðan hefur ekkert 
stoppað okkur, ekki einu sinni það 
að missa menn út í meiðsli,” segir 
Björgvin Páll. „Við sýndum sjálf-
um okkur það í þessum leikjum í 
Meistaradeildinni að við erum öfl-
ugir í handbolta. Þar fengu margir 
menn trúna því ef við gætum 

þetta þá ættum við að geta klárað 
deildina.“

„Ég er hrikalega ánægður með 
sjálfan mig það sem af er,“ segir 
Björgvin Páll. „Þetta er mitt yfir-
burðatímabil á ferlinum eins og 
þetta hefur byrjað. Ég kom full-
ur sjálfstraust hingað út því það 
gekk mjög vel með landsliðinu í 
sumar.“

 Björgvin Páll var frábær í for-
keppni Meistaradeildarinnar með 
liði sínu sem þurfti að sætta sig 
naumlega við annað sætið á eftir 
spænska liðinu Ademar Leon.

Björgvin Páll er mjög ánægður 
með hvernig honum hefur verið 
tekið í Sviss sem hann lítur á sem 
eitt skref í átt að þýsku úrvals-
deildinni. 

„Ég er bara 24 ára og mjög ungur 
að markmanni að vera og gæti átt 
allt að fimmtán ár eftir í þessu. Ég 
ákvað það frá byrjun að taka skref 

fyrir skref á mínum ferli og ekki 
lenda í því að taka of stórt skref 
og fara í eitthvert Bundesligu-lið 
og fá ekkert að spila.

Spilatími er hrikalega mikil-
vægur fyrir ungan markmann og 
ég fékk að spila mikið í deildinni 
heima þegar ég var ungur,“ segir 
Björgvin sem fékk líka að spila 
mikið með TV Bittenfeld í þýsku 
2. deildinni í fyrra og er áfram í 
stóru hlutverki hjá Kadetten. 

„Markmiðið er síðan að koma 
mér í Bundesliguna eftir þetta 
tímabil eða það næsta. Ég held 
að ég sé að nálgast það að vera 
tilbúinn að spila fullt þar,“ segir 
Björgvin.

Íslenska landsliðið kemur næst 
saman um mánaðamótin október/
nóvember og Björgvin Páll stefnir 
á að sigurgangan verði þá ennþá í 
fullu fjöri. „Núna vill maður klára 
þessa leiki sem eru fram undan. 
Það væri flott að geta komist í 
landsliðsfríið taplaus og það er 
markmiðið í dag,“ segir Björgvin 
kátur að lokum. - óój

Björgvin Páll Gústavsson og félagar í Kadetten eru með fullt hús á toppnum í svissnesku úrvalsdeildinni:

Þetta er mitt yfirburðatímabil á ferlinum

LOKAR MARKINU Björgvin Páll Gúst-
avsson er að standa sig mjög vel í Sviss.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Landsliðskonan Hólm-
fríður Magnúsdóttir, sem leikur 
með Kristianstad í Svíþjóð, var í 
fyrrakvöld valin af Philadelphia 
Independence í nýliðavali banda-
rísku atvinnumannadeildarinn-
ar WPS. Philadelphia eru nýliðar 
í deildinni og fengu því forvals-
rétt á erlendum leikmönnum og 
varð Hólmfríður þriðja í valinu 
hjá þeim. 

„Þetta er einstakt tækifæri og 
stórt skref fyrir mig ef ég læt 
verða af þessu. Það er líka mjög 

gaman að einhver af íslensku 
landsliðsstelpunum hafi hlot-
ið þessa viðurkenningu því við 
höfum allar staðið okkur mjög 
vel. Ég hef aldrei æft eins vel og 
ég hef gert á þessu ári og í und-
irbúningnum fyrir EM, og ég er, 
held ég bara, að uppskera eftir 
því. Ég átti nú samt ekki endilega 
von á því að verða í lokavalinu þó 
svo að ég hafi vissulega vitað af 
áhuga Philadelphia. Það var því 
óneitanlega sérstök tilfinning að 
sjá nafnið mitt á meðal þeirra 

sem félagið valdi. Mér brá mjög 
mikið,“ segir Hólmfríður.  Hólm-
fríður viðurkennir að hún sé mjög 
spennt fyrir bandarísku atvinnu-
mannadeildinni en kveðst nú þurfa 
að ýta því dæmi til hliðar til þess 
að einbeita sér hundrað prósent að 
lokasprettinum með Kristianstad 
í sænsku úrvalsdeildinni.

„Þetta val er nú ekki að detta 
inn á góðum tíma verð ég að 

segja því ég er núna í bull-
andi fallbaráttu með 
Kristianstad og vil vera 

með fókusinn í lagi í síðustu sex 
leikjum tímabilsins. Ég mun því 
þurfa að blokka út þetta dæmi með 
bandarísku deildina í bili til þess 
að vera með hausinn í lagi á loka-
sprettinum. Ég ætla að sjá til þess 
að ef ég skilji við Kristianstad þá 
verði það í góðu. Ég hef verið að 
spila vel með Kristianstad og ætla 
því ekki að falla heldur mun ég 
gera mitt besta og meira en það til 
þess að klára tímabilið með stæl,“ 
segir Hólmfríður. 
 omar@frettabladid.is

EINSTAKT TÆKIFÆRI FYRIR MIG
Hólmfríði Magnúsdóttur stendur til boða að ganga til liðs við Philadelphia Independence. Ákvörðun um 
framhaldið liggur þó ekki fyrir því hún vill einbeita sér að því að klára tímabilið hjá Kristianstad með stæl.

„Að heyra að Hólmfríður hafi verið valin voru ef 
til vill ekkert sérstaklega góð tíðindi fyrir okkur 
hjá Kristianstad en á móti kemur hefur maður 
nú hag kvennaknattspyrnunnar á Íslandi sér 
aðeins meira fyrir brjósti en sjálfan sig. Þetta 
er því frábær viðurkenning fyrir hana og í raun 
íslenska landsliðið í heild sinni,“ segir Elísabet 
Gunnarsdóttir, þjálfari Kristianstad.

„Það hefur í raun verið stígandi í hennar leik 
allan tímann síðan hún kom út og hún hefur 
bætt sig mjög mikið. Hún hefur verið að spila 
mjög vel fyrir okkur og einnig með íslenska 
landsliðinu og það virðist ætla að skila sér í 
stökkpalli eitthvað lengra. Hún hefur bæði 
bætt varnarvinnuna mjög mikið og hún er líka 
farin að taka mun betri ákvarðanir inni á 
vellinum þegar ákveðnar leikstöður 
koma upp. Við vonumst líka til þess 
að þetta dæmi með nýliðaval-
ið gefi henni bara meira 
sjálfstraust til þess 
að klára tímabilið af 
krafti,“ segir Elísabet.  
 - óþ

Elísabet Gunnarsdóttir, þjálfari Kristianstad:

Mikil viðurkenning
Landsliðsþjálfarinn Sigurður Ragnar Eyjólfsson er mjög ánægð-

ur fyrir hönd Hólmfríðar að henni standi sá möguleiki til boða 
að fara í bandarísku atvinnumannadeildina, burt séð frá 
því hvaða ákvörðun hún muni á endanum taka. 

„Það er mjög ánægjulegt að hún hafi þessa valkosti því 
bandaríska atvinnumannadeildin er mjög sterk deild rétt 

eins og sænska deildin, sem hún leikur nú í. Það er bara fínt fyrir hana 
að vera eftirsótt og mikil viðurkenning enda er hún frábær leikmað-
ur,“ segir Sigurður Ragnar. Landsliðsþjálfarinn segir Hólmfríði hafa 
bætt sinn leik mjög mikið undanfarið en geti vissulega náð enn lengra 
á komandi árum.

„Hólmfríður var með bestu leikmönnum Íslands á lokakeppninni þar 
sem hún skoraði meðal annars gott mark á móti Frökkum. Það voru 
í raun engir leikmenn sem við mættum á lokakeppninni sem stand-
ast henni snúninginn hvað varðar snerpu og líkamlegan styrk. Stóri 

munurinn á leik hennar er hins vegar sá 
að hún er búin að bæta varnarvinnu 
sína gríðarlega mikið. Hún getur þó 
ennþá bætt sig mikið bæði varnar-
lega og sóknarlega. Ég veit að hún 
hefur mikinn metnað og ef hún held-

ur áfram að bæta sig þá eru henni allir 
vegir færir. Það er engin spurning.“  - óþ

Sigurður Ragnar landsliðsþjálfari: 

Getur enn bætt sig

KUNNUGLEG STAÐA Hólmfríður Magnúsdóttir gerir sig klára til þess að leika á tvo varnarmenn Eistlands í leik liðanna í undankeppni HM 2011 á Laugardalsvelli á dögunum. 
Hólmfríður skoraði þrennu í 12-0 sigri Íslands í leiknum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Powerade-bikarinn
Breiðablik-Tindastóll 68-83 (36-42)
Stigahæstir: Hjalti Frirðiksson 11, Þorsteinn 
Gunnlaugson 10, Ágúst Angantýsson 9 - Svavar 
Birgison 25, Friðrik Hreinsson 16.
ÍR-FSu 119-59
Stigahæstir: Steinar Arason 33 - Chris Caird 14.

Enski deildarbikarinn
Aston Villa-Cardiff 1-0
1-0 Gabriel Agbonlahor (3.).
Chelsea-QPR 1-0
1-0 Salomon Kalou (52.).
Hull-Everton 0-4
0-1 Yakubu (11.), 0-2 Jo (20.), 0-3 Dan Gosling
(24.), 0-4 Leon Osman (57.).
Preston-Tottenham 1-5
0-1 Peter Crouch (14.), 0-2 Jermain Defoe (37.), 
0-3 Crouch (77.), 1-3 Chris Brown (83.), 1-4
Robbie Keane (87.), 1-5 Crouch (90.).
Manchester City-Fulham 2-1 (framl.)
0-1 Zoltan Gera (34.), 1-1 Gareth Barry (52.), 2-1 
Kolo Toure (111.)
Manchester United-Wolves 1-0
1-0 Danny Welbeck (66.).

Ítalska úrvalsdeidin
Inter-Napoli 3-1
1-0 Samuel Eto‘o (2.), 2-0 Diego Milito (5.), 3-0
Lucio (31.), 3-1 Ezequiel Lavezzi (37.).
Fiorentina-Sampdoria 2-0
1-0 1-0 Stevan Jovetic (24.), 2-0 Alberto Gilardino
(71.).
Palermo-Roma 3-3
0-1 Matteo Brighi (20.), 1-1 Igor Budan (40.), 1-2
Nicoas Burdisso (45.), 2-2 Fabrizio Miccoli (45.), 
3-2 Antonio Nocerino (56.), 3-3 Francesco Totti
(88.).
Udinese-AC Milan 1-0
1-0 Antonio Di Natale (22.).

Franski deildabikarinn
Nancy-Mónakó 2-0
1-0 J. Feret (13.), 2-0 I. Dia (82.). Veigar Páll 
Gunnarsson var í byrjunarliði Nancy og var skipt
 út af á 66. mín. Eiður Smári Guðjohnsen var 
í byrjunarliði Mónakó og var skipt út af á 60. 
mín.

Sænska úrvalsdeildin
Hammarby-GAIS 1-2
Eyjólfur Héðinsson spilaði allan leikinn fyrir GAIS.
Örebro-IFK Gautaborg 0-0
Ragnar Sigurðsson og Hjálmar Jónsson spiluðu 
saman allan leikinn í miðverðinum hjá IFK og 
Theódór Elmar Bjarnason var á vinstri vængnum.

Undankeppni HM kvenna
Króatía-Frakkland 0-7
Lið í riðli Íslands. Fyrsti leikur franska liðsins.

ÚRSLITIN Í GÆR

FÓTBOLTI Varnarmaðurinn Sol 
Campbell fékk sig í gær lausan 
frá samningi sínum við enska d-
deildarfélagið Notts County en 
hann skrifaði undir fimm ára 
samning við félagið í sumar. 
Campbell spilaði sinn fyrsta leik 
með Notts County um helgina 
í 2-1 tapi gegn Morecambe og 
mun sú raun hafa reynst honum 
ofviða. 

„Campbell hefur komist að 
því eftir fimm vikna dvöl hjá 
Notts County að þetta verkefni 
sé ekki fyrir hann og þess vegna 
fór hann þess á leit við okkur að 
samningnum yrði rift. Stundum 
ganga hlutirnir bara ekki upp 
og þá verða menn að endurskoða 
ákvarðanir sínar,“ sagði stjórnar-
formaðurinn Peter Trembling hjá 
Notts County í viðtali við breska 
fjölmiðla í gær.  - óþ  

Framtíð Campbells óráðin:

Hættur hjá 
Notts County

CAMPBELL Fékk sig lausan frá samningi 
sínum við Notts County í gær.

NORDIC PHOTOS/AFP

HÓLMFRÍÐUR Var valin í 
nýliðavali bandarísku atvinnu-

mannadeildarinnar í fyrrakvöld.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



· Kerfisrekstur
· Rekstur miðlægs búnaðar
· Ruslpóstvarnir
· Vírusvarnir
· Öryggismál

· Notendaaðstoð
· Afritun
· Gagnageymsla
· Vefhýsing

Við erum 
með Kaffitár
á okkar könnu
Kaffitár er ört vaxandi fyrirtæki sem þarf að samþætta innkaup sín hjá kaffibændum í Afríku og Suður 
Ameríku, framleiðsluna í Reykjanesbæ og rekstur átta kaffihúsa. Þess vegna á Kaffitár mikið undir því að 
tölvu- og upplýsingakerfi fyrirtækisins sé öruggt, hagkvæmt og þægilegt í notkun. 

Skyggnir sérhæfir sig í hönnun og rekstri tölvu- og samskiptalausna sem lækka kostnað og bæta eiginleika 
upplýsingakerfa. Við höfum á annað hundrað sérfræðinga á okkar snærum og þjónustumiðstöð sem opin 
er allan sólarhringinn. 

Eitt af fjölmörgum fyrirtækjum sem treysta Skyggni fyrir rekstri tölvukerfa sinna

Urðarhvarf 6                203 Kópavogur                Sími  516 1000                skyggnir.is

Skyggnir sérhæfir sig í hönnun, uppsetningu og rekstri tölvu- og samskiptalausna. Fyrirtækið er hluti af Nýherjasamstæðunni.
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

15.45 Kiljan  (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Prinsinn af Bengal  (2:3) (e)

18.00 Stundin okkar  (e)

18.30 Hvaða Samantha?  (9:15) (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.15 Bræður og systur  (Brothers and 
Sisters III) (54:63) Bandarísk þáttaröð um 
hóp systkina, viðburðaríkt líf þeirra og fjörug 
samskipti. Aðalhlutverk: Calista Flockhart,  
Rachel Griffiths, Rob Lowe og Sally Field.

21.00 Sólkerfið  (Space Files) (10:13) 
Stuttir fræðsluþættir um sólkerfið.

21.15 Fé og freistingar  (Dirty Sexy 
Money 2) (18:23) Bandarísk þáttaröð um 
lögmann auðugrar fjölskyldu í New York 
sem þarf að vera á vakt allan sólarhringinn 
við að sinna þörfum hennar. 

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 Trúður  (Klovn III) (7:10) (e)

22.50 Flóttinn  (Die Flucht) (1:2) Þýsk 
sjónvarpsmynd í tveimur hlutum. Undir lok 
seinni heimsstyrjaldar hröktust 14 milljón-
ir Þjóðverja frá heimilum sínum þar sem 
nú er Pólland. Hér er sögð saga einnar fjöl-
skyldu sem ákveður að flýja undan morð-
sveitum Rauða hersins. (e)

00.20 Kastljós  (e)

00.55 Dagskrárlok

08.00 Yours, Mine and Ours 

10.00 Pokemon 

12.00 Great Balls of Fire 

14.00 Norbit

16.00 Yours, Mine and Ours 

18.00 Pokemon 

20.00 Mr. Mom 

22.00 Ultraviolet Framtíðartryllir með 
Milu Jovovich í hlutverki konu með ofur-
krafta. Hún fær það verkefni að vernda dreng 
sem býr yfir vopni sem ógnað getur framtíð 
mannkynsins.

00.00 The Squid and the Whale 

02.00 Shadow of Fear

04.00 Bodywork 

06.00 Alien Autopsy 

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dynasty  (57:88) (e)

08.50 Pepsi MAX tónlist

17.10 Lífsaugað  (1:10) Þórhallur Guð-
mundsson miðill stýrir skyggnilýsingum fyrir 
gesti sína í sal og sjónvarpsáhorfendur. (e)

17.50 Dynasty  (58:88) Blake Carrington 
stýrir olíufyrirtæki og er umkringdur konum 
sem eru óhræddar við að sýna klærnar 
þegar þess þarf. 

18.40 Kitchen Nightmares  (5:12) Kjaft-
fori kokkurinn Gordon Ramsey heimsækir 
veitingastaði sem enginn vill borða á og 
hefur eina viku til að snúa við blaðinu. (e)

19.30 Game Tíví  (2:14) Sverrir Bergmann 
og Ólafur Þór Jóelsson fjalla um allt það nýj-
asta í tækni, tölvum og tölvuleikjum. 

20.00 Everybody Hates Chris  (18:22) 
Bandarísk gamansería þar sem háðfuglinn 
Chris Rock gerir grín að uppvaxtarárum 
sínum. 

20.30 Family Guy  (17:18) Teiknimynda-
sería fyrir fullorðna með kolsvörtum húmor 
og drepfyndnum atriðum. 

21.00 Flashpoint  (9:12) Spennandi 
þáttaröð um sérsveit lögreglunnar sem er 
kölluð út þegar hættan er mest. Blóðugt 
klíkustríð leiðir til umsátursástands á spítala 
og sérsveitin þarf að bjarga málunum.

21.50 Law & Order: Criminal Intent 
 (19:22) Bandarísk sakamálasería þar sem 
fylgst er með stórmálasveit lögreglunnar í 
New York fást við klóka krimma. Goren og 
Eames rannsaka andlát nemanda í virtum 
einkaskóla.

22.40 The Jay Leno Show  Spjallþátta-
kóngurinn Jay Leno tekur á móti góðum 
gestum og slær á létta strengi. 

23.30 She’s Got The Look  (3:6) (e)

00.20 Secret Diary Of A Call Girl  (e)

00.50 Pepsi MAX tónlist

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  Jón Ársæll Þórðar-
son heldur áfram mannlífsrannsóknum 
sínum í eftirlætisviðtalsþætti þjóðarinnar.

11.00 Primeval (4:6)

11.45 Monarch Cove (11:14)

12.35 Nágrannar 

13.00 La Fea Más Bella (31:300)

13.45 La Fea Más Bella (32:300)

14.30 Ally McBeal (20:21)

15.15 Notes From the Underbelly 

15.45 Barnatími Stöðvar 2 Nonni nift-
eind, Bratz, Elías og A.T.O.M.

17.08 Bold and the Beautiful

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends  

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons (2:22)

19.45 Two and a Half Men (15:24) 
Bræðurnir falla báðir fyrir sömu konunni sem 
veldur ýmsum vandamálum. Jenna Elfman 
leikur konuna.

20.10 The Apprentice (9:14) Í sjötta 
sinn leitar Donald Trump að nýjum lærlingi. 
Átján þátttakendur takast á í þrautum þar 
sem allt í senn reynir á viðskiptavit þeirra, 
markaðsþekkingu, leiðtogahæfileika, sam-
starfsvilja og færni í almennum samskiptum. 

20.55 NCIS (7:19)

21.40 Eleventh Hour (10:18) 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 erfiður í samstarfi.

22.30 Miller‘s Crossing

00.25 The 4400 (6:13) 

01.10 Lie to Me (13:13) 

01.55 Back in the Day 

03.35 Irréversible

05.10 Friends 

05.35 Fréttir og Ísland í dag 

20.00 Hrafnaþing  

21.00 Í kallfæri  Jón Kristinn Snæhólm 
heldur áfram með sitt tveggja manna tal við 
Gunnar Dal.

21.30 Maturinn og lífið  Fritz Jörgensson 
ræðir um matarmenningu við gest sinn 
en honum til liðs eru þeir Manuel Vincent 
Colsy matreiðslumeistari og Óskar Örn 
Einarssson yfirþjónn og vínsérfræðingur.

07.00 Man. Utd - Wolves Útsending frá 
leik í enska deildabikarnum.

17.00 PGA Tour 2009: BMW Champ-
ionship Sýnt frá hápunktunum á PGA móta-
röðinni í golfi.

17.55 Inside the PGA Tour 2009 
Skyggnst á bakvið tjöldin í PGA mótaröðinni 
og árið skoðað í bak og fyrir.

18.20 Villarreal - Real Madrid Útsend-
ing frá leik í spænska boltanum.

20.00 F1: Við rásmarkið Hitað upp 
fyrir komandi keppni. Gunnlaugur Rögnvalds-
son skoðar undirbúning liðanna fyrir kapp-
aksturinn.

20.30 Einvígið á Nesinu Sýnt frá Ein-
víginu á Nesinu þar sem flestir af bestu kylf-
ingum landsins í karla og kvennaflokki öttu 
kappi.

21.20 Man. Utd - Wolves Útsending frá 
leik í enska deildabikarnum.

23.00 World Series of Poker 2009 
Allir bestu og snjöllustu pókerspilarar heims 
mæta til leiks.

23.55 Poker After Dark Margir af snjöll-
ustu pókerspilurum heims mæta til leiks í 
Texas Holdem. 

00.40 F1:  Við rásmarkið 

15.40 Man. Utd. - Man. City Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.20 Aston Villa - Portsmouth Út-
sending 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 óvæntum og 
skemmtilegum hliðum.

20.30 PL Classic Matches Liverpool 
- Manchester Utd, 2000. Hápunktarnir úr 
bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvals-
deildarinnar.

21.00 PL Classic Matches Man. City - 
Man. United 1993.

21.30 Premier League Review Rennt 
yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni og 
allt það helsta úr leikjunum skoðað gaum-
gæfilega.

22.25 Coca Cola mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum í Coca-Cola deildinni. Öll flottustu 
mörkin og tilþrifin á einum stað.

22.55 Everton - Blackburn Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.45 You Are What You Eat 
STÖÐ 2 EXTRA

21.00 Flashpoint SKJÁREINN

20.15 Bræður og systur SJÓN-
VARPIÐ

20.10 The Apprentice STÖÐ 2

20.00 F1: Við rásmarkið STÖÐ 
2 SPORT

> Milla Jovovich
 „Það er mikill misskilningur að það 
þurfi karlkyns leikara í aðalhlutverk 
hasarmynda til að draga að 
áhorfendur.“
Jovovich fer með aðalhlutverk-
ið í kvikmyndinni Ultraviolet 
sem Stöð 2 Bíó sýnir í kvöld kl. 
22.00.

▼

▼

▼

Það var hálf óraunveruleg tilfinning að 
sjá sjálfan Bing Crosby veiða lax í mestu 
makindum í Laxá í Aðaldal í veiðiþætti 
Bubba Morthens í Sjónvarpinu á þriðju-
dagskvöld. Crosby lék við hvern sinn fing-
ur í myndskeiðinu og söng meira að segja 
lag um ána þar sem heimsfræg söngrödd 
hans fékk að njóta sín. Crosby var Óskars-
verðlaunaleikari en einnig góður söngvari 
sem hafði á ferilskránni jólalagið sem allir 
þekkja, White Christmas. Þarna var hann 
staddur með bandarískum vini sínum 
og íslenskum aðstoðarmanni og naut 
greinilega lífsins út í ystu æsar, fjarri 
glysinu og glaumnum í kvikmynda-

borginni Hollywood. Crosby og félagi 
hans veiddu hvern stórlaxinn á 

fætur öðrum og veltu í leiðinni fyrir sér 
þyngdinni, beitunni og ýmsu öðru tengdu 
veiðimennskunni. Íslenski aðstoðarmað-
urinn var þeim til halds og trausts og 
virtist hann lítið kippa sér upp við frægð 
Hollywood-stjörnunnar. 

Fyrir einhvern sem hefur hingað til haft 
lítinn áhuga á veiðimennsku var þessi 
þáttur góð kynning á þessu rótgróna 
sporti. Laxá í Aðaldal er kannski ekki 
besta áin til að hefja veiðiferillinn, enda 
ein dýrasta á landsins, en kannski á 
maður eftir að álpast þangað einn góðan 
veðurdag í fjarlægri framtíð. Hver veit 
nema maður söngli þá lítinn lagstúf í ætt 
við þann sem Crosby samdi um þessa 
vinsælu íslensku veiðiá.

VIÐ TÆKIÐ  FREYR BJARNASON FYLGDIST MEÐ BING CROSBY VEIÐA ÍSLENSKAN LAX

Kærkomin hvíld frá glysinu í Hollywood

BING CROSBY Hollywood-stjarnan Bing Crosby kom 
hingað til lands á sjöunda áratugnum og veiddi í Laxá 
í Aðaldal.
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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

12.00 Rob Brydon‘s Annually Retentive 12.30 
Lead Balloon 13.00 Only Fools and Horses 13.30 
Absolutely Fabulous 14.00 The Weakest Link 
14.45 Rob Brydon‘s Annually Retentive 15.15 
Lead Balloon 15.45 Only Fools and Horses 16.15 
Absolutely Fabulous 16.45 EastEnders 17.15 The 
Weakest Link 18.00 Lead Balloon 18.30 Coupling 
19.00 Rob Brydon‘s Annually Retentive 19.30 
Absolutely Fabulous 20.00 The Inspector Lynley 
Mysteries 20.45 Lead Balloon 21.15 Coupling 
21.45 Rob Brydon‘s Annually Retentive 22.15 
Absolutely Fabulous 22.50 EastEnders 23.20 The 
Weakest Link

12.00 Landsbyhospitalet 12.50 Nyheder på tegn-
sprog 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 Den lyserode panter 15.30 Fandango 
16.00 Aftenshowet 16.30 TV Avisen med Sport 
17.00 Aftenshowet med Vejret 17.30 Rabatten 
18.00 Sporlos 18.30 Kender du typen 19.00 TV 
Avisen 19.25 Jersild Live 19.50 SportNyt 20.00 
Landsbyhospitalet 20.45 Hvor hjertet er 22.35 VM 
Brydning 2009 23.05 Seinfeld 23.25 Seinfeld

15.00 NRK nyheter 15.10 Oddasat - nyheter på 
samisk 15.25 Ardna - Samisk kulturmagasin 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 Muslimsk hoytid 
22.00 Klar til kamp! 23.30 Kulturnytt 

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 Där ingen 
skulle tro att någon kunde bo 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 Skavlan 23.00 Älskade, hatade förort 23.30 
Studio 60 on the Sunset Strip 

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
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
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: Róa sjómenn
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

16.30 Doctors (21:25) 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 (22:25) 

17.30 The O.C. 2 (13:24) Orange-sýsla í 
Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís þar sem 
lífið leikur við bæjarbúa. 

18.15 Seinfeld (7:24) 

18.45 Doctors (21:25) 

19.15 Doctors (22:25)

19.45 The O.C. 2 (13:24)

20.30 Seinfeld (7:24) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.20 Ísland í dag 

21.45 You Are What You Eat (2:18)  
Doktor Gillian McKeith er sérfræðingur 
á  sviði mataræðis og hjálpar fólki sem er 
komið í ógöngur.

22.10 Ástríður (6:12) Rómantísk gaman-
þáttaröð um unga konu sem gengur illa að 
fóta sig í hörðum heimi viðskiptalífsins og 
enn verr á vegi ástarinnar. 

22.35 Medium (6:19) Allison Dubois sér í 
draumum sínum skelfilega atburði sem enn 
hafa ekki átt sér stað. Þessi náðargjöf hennar 
gagnast lögreglunni sem hún aðstoðar við 
rannsókn ýmissa mála.

23.20 True Blood (1:12) Anna Paquin 
leikur unga gengilbeinu sem fellur fyrir mynd-
arlegum manni sem reynist vera vampíra. 

00.20 Auddi og Sveppi 

00.55 In Treatment (19:43)

01.20 Sjáðu 

01.50 Fréttir Stöðvar 2 

02.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

▼

Spennuþáttaröð sem skipar sér 
í með þeim allra vinsælustu í 
Bandaríkjunum. Þættirnir fjalla um 
sérsveit lögreglumanna sem starfar 
í Washington og rannsakar glæpi 
tengda hernum eða hermönnum á 
einn eða annan hátt. Verkefnin eru 
orðin bæði flóknari og hættulegri í 
þessari fimmtu seríu.

STÖÐ 2 KL. 20.55

NCIS

Ævintýri Simpson-fjölskyldunnar eru 
með vinsælasta sjónvarpsefni allra 
tíma. Lífið hjá Hómer og Marge Simp-
son gengur sjaldnast sinn vanagang 
og ekki líður sá dagur að þau eða 
börnin rati ekki í vandræði.  

Í þættinum í kvöld ákveða hjónin 
að setja Bart á róandi 
lyf í von um 
að það fækki 
vandamál-
unum sem 
honum fylgja. 
Til að byrja 
með gengur 
allt vel en 
lyfinu fylgja 
einkennilegar 
aukaverkanir enda er það 
enn á tilraunastigi.

   VIÐ MÆLUM MEÐ

The Simpsons
Stöð 2 kl. 19.20

Vertu með heimabanka sem sér um fjármálin með þér

Sjálfvirkt heimilisbókhald færir fyrir þig öll útgjöld og allar 

tekjur. Snjöll lausn fyrir fjármál heimilisins. Í hvert sinn sem greitt 

er með greiðslukorti, reikningur er greiddur eða laun borguð 

út birtist færslan sjálfkrafa undir viðeigandi útgjalda- eða

tekjulið. Þú ert með allt sem snertir fjármálin þín á einum stað.

Gott skipulag á fjármálunum sparar þér bæði tíma og peninga, 

sem þú getur þá varið í eitthvað annað, til dæmis það sem er 

mikilvægast í lífi þínu.  

Náðu betri árangri í fjármálunum með sjálfvirku 

heimilisbókhaldi Byrs. Kannaðu málið á byr.is.

„Ég vil rækta það 
  mikilvægasta í lífinu!“

Heimabanki Byrs er með 
sjálfvirkt heimilisbókhald

Afþreying
Farartæki
Ferðalög
Fjármál
Heilsa og útlit

Heimilið
Matur
Rekstur
Skóli / námskeið
Annað

30,2%

24,0%

14,6%

11,2%
4,5%

1,1%
3,5%

3,4%

2,6%

4,9%

í heimabanka
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Hún var ekki 
skemmtileg byrjunin 
á afmælisdegi Snæ-
fríðar Ingadóttur, 
blaðamanns og 
rithöfundar, í gær. 
Þegar hún gekk út 
að bíl sínum kom 
í ljós að gulllitað 
typpi hafði 
verið málað 
á húddið og 
óviðurkvæmileg 
skilaboð með. 
Snæfríður hélt 
í fyrstu að eiginmaður hennar 
væri að grínast í henni en komst 
fljótt að raun um að svo var ekki. 
Afmælisdagurinn fór því að stórum 
hluta í samskipti við lögreglu og 
tryggingarfélagið.

Þau gleðitíðindi hafa borist 
útvarpsmanninum Andra Frey 
Viðarssyni til Danmerkur að þáttur 
hans og Dodda litla, Litla hafmeyj-

an, verður áfram á dagskrá 
Rásar 2 í vetur. Þessar 
fréttir voru kærkomnar 
því undanfarið hefur 

Andri mátt búa við 
atvinnuleysi auk 

þess sem 
bæði 
hann og 

kærasta 
hans greindust 

með svínaflensu í 
sumar.

Bassaleikarinn og þúsundþjala-
smiðurinn Ragnar Páll Steinsson, 
eða bara Raggi í Botnleðju, hefur 
látið lítið fyrir sér fara 
undanfarna mánuði. 
Ástæðan mun vera 
sú að hann greindist 
með brjósklos í 
baki og þurfti í 
kjölfarið að vera 
frá vinnu um 
tíma. Eftir góða 
hvíld hefur Raggi 
nú náð heilsu og 
hefur aftur tekið 
sér stöðu bak 
við barinn á 
Boston. - hdm 

„Mér fannst sárvanta bók af þessu 
tagi. Kvikmyndaiðnaðurinn á 
Íslandi er orðinn það stór og þetta 
eru svo margar myndir að loksins 
er kominn grundvöllur fyrir því 
að gera eitthvað á borð við þetta,“ 
segir Guðni Sigurðsson, höfund-
ur bókarinnar Ég tvista til þess að 
gleyma sem kemur út í lok október. 
Hann horfði á 89 íslenskar bíó-
myndir og kveðst geta með nokkru 
stolti sagt að hann hafi séð nán-
ast allar íslenskar bíómyndir sem 
gerðar hafi verið frá upphafi.

Í bókinni er að finna þekktustu 
frasa íslenskrar kvikmyndasögu en 
margir þeirra eru nánast meitlaðir 
inn í íslenskt tungumál og notað-
ir í daglegu tali. Guðni hefur ekki 
nákvæma tölu á fjölda frasa í bók-
inni en telst til að þeir séu á milli 
fimm og sex hundruð talsins.

Höfundurinn byrjaði hægt 
og rólega í áhorfi sínu og undir-
búningi. Myndirnar voru leigð-
ar á bókasöfnum enda hefði það 
eflaust útheimt mikil fjárútlát 
að fjárfesta í kvikmyndunum 89. 
„Fyrstu myndirnar byrjuðu að 
rúlla í febrúar og svo tók maður 
góðan endasprett, ætli þetta hafi 
ekki verið tuttugu til þrjátíu mynd-
ir síðustu tvo mánuðina eða svo.“ 

Guðni fór ekki í neitt manngrein-
arálit hvað gæði kvikmyndanna 
varðar þannig að myndir á borð við 
Blossa og Nei er ekkert svar fengu 
að fljóta með þótt þær hafi hingað 
til ekki verið hátt skrifaðar meðal 
kvikmyndagagnrýnenda. Guðna 
þótti þær hins vegar alveg ágætis 
skemmtun. „Enda státar Blossi af 
nokkrum vel þekktum frösum sem 
hafa kannski lifað lengur en mynd-
in sjálf,“ og höfundurinn rifjar upp 
frasann: „Það eina sem við þurfum 
að gera er að finna aðra plánetu og 
halda partíinu gangandi.“ 

Höfundurinn kveðst ekki vita 

hvaða mynd standi upp úr hvað 
fjölda frasa varðar en grunar að 
Stella í orlofi, Englar alheimsins 
og Sódóma Reykjavík hafi þar 

vinninginn. „Ég er sjálfur mikill 
aðdáandi Stellu í orlofi og svo eru 
frasarnir í Sódómu líka frábærir,“ 
segir Guðni. freyrgigja@frettabladid.is
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MORGUNMATURINN

LÁRÉTT 2. uss, 6. frá, 8. skammst., 9. 
lík, 11. tveir eins, 12. slen, 14. eftirsjá, 
16. utan, 17. egna, 18. farfa, 20. í röð, 
21. arða.

LÓÐRÉTT 1. spotti, 3. umhverfis, 4. 
kváðust, 5. dæling, 7. nokkrir, 10. 
járnskemmd, 13. útsæði, 15. tuddi, 
16. spíra, 19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. suss, 6. af, 8. möo, 9. nár, 
11. gg, 12. deyfð, 14. iðrun, 16. án, 
17. æsa, 18. lit, 20. tu, 21. arta. 

LÓÐRÉTT: 1. band, 3. um, 4. sögðust, 
5. sog, 7. fáeinir, 10. ryð, 13. fræ, 15. 
naut, 16. ála, 19. tt. 

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1 Um 7 milljarðar.

 2 Manuel Zelaya.

 3 Sigurður Skúlason.

„Ég át alltaf granóla með múslí 
en svo komst ég að því að ég 
er með ofnæmi fyrir hnetum. 
Ég var alltaf með svitaköst 
og niðurgang og hélt ég væri 
kominn með svínaflensu eða 
eitthvað. Nú er það því bara 
Cheerios, flatkökur með hangi-
kjöti og kaffi.“

Sigtryggur Berg Sigmarsson myndlistar-
maður

„Ég fékk þetta hlaup í fertugs-
afmælisgjöf í fyrra frá vini mínum, 
Þorsteini Páli Hængssyni,“ segir 
Ármann Þorvaldsson, fyrrverandi 
forstjóri Kaupþings í London, sem 
tók þátt í Berlínarmaraþoninu á dög-
unum. Hátt í fjörutíu þúsund manns 
tóku þátt í hlaupinu í ár en þátttak-
endur hafa, að sögn skipuleggjanda, 
aldrei verið fleiri. 

Ármann, sem undirbýr nú útgáfu 
á bók um starf sitt fyrir Kaupþing í 
London, hafði aldrei hlaupið maraþ-
on áður en hann kom til Berlínar en 
hafði æft stíft fyrir það í ár. „Þetta 
er mikil þrekraun. Síðustu fimmt-
án kílómetrana pældi maður mikið 
í því hvort maður ætti ekki bara að 
hætta og skella sér á McDonald‘s,“ 
segir Ármann.

Forstjórinn fyrrverandi var 
nokkuð sáttur við tímann sem hann 
náði en hann hljóp kílómetrana 42 
á þremur klukkustundum og 32 
mínútum. „Ég ætlaði að reyna að 
hlaupa undir þremur og þrjátíu,“ 
segir Ármann, sem getur þó vel við 
unað enda voru aðstæður ákaflega 
erfiðar; heitt var í veðri og mikill 
mannfjöldi horfði á sem magnaði 
upp hitann. 

Athygli vakti að Ármann var 
skráður doktor á heimasíðu 
maraþonsins en sú nafnbót á víst 
ekki við rök að styðjast. „Ég spurði 
Þorstein að þessu en hann sagðist 
ekki muna hvort hann hefði skráð 
mig sem doktor í gríni eða hvort 
þetta væri bara misskilningur.“ 

 - fgg 

Ármann Þorvaldsson í Berlínarmaraþoni

ERFIÐAR AÐSTÆÐUR Mikill hiti lék maraþonhlauparana í Berlín grátt en Ármann 
Þorvaldsson hljóp kílómetrana 42 á þremur klukkustundum og 32 mínútum.

Fatahönnuðurinn Guðbjörg 
Reykjalín hefur opnað hönnunar- 
og listabúð í rólegri hliðargötu í 
miðbæ Kaupmannahafnar. Versl-
unin ber nafnið Mums Filibaba og 
selur flíkur frá upprennandi hönn-
uðum, skemmtilega hluti fyrir 
heimilið, listaverk og ljósmyndir 
frá ýmsum listamönnum auk alls 
konar fylgihluta.

Guðbjörg hefur verið búsett 
í Danmörku frá tólf ára aldri 
og útskrifaðist sem fatahönn-
uður frá Håndarbejdets Frem-
mes Seminarium árið 2005. „Ég 
flutti til Kaupmannahafnar árið 
1992 og kalla þetta mína heima-
borg. Mamma mín flutti fyrir 
stuttu aftur heim til Íslands en 
ég reikna með að ég dvelji áfram 
hér í Danmörku. Mér finnst 
þó alltaf gott að koma heim til 
Íslands og hlaða batteríin, eins er 
hönnun mín undir miklum áhrif-
um frá íslenskri náttúru,“ segir 

Guðbjörg, en hún hannar flíkur 
undir nafninu Greykjalín.

Mums Filibaba opnaði formlega 
9. september síðastliðinn og seg-
ist Guðbjörg hafa fengið góðar 
móttökur frá viðskiptavinum. 
Spurð út í nafnið á versluninni 
segir hún að það vera danskt orð-
tak. „Danir nota þetta yfir hluti 
sem þeim þykja afskaplega góðir, 
„mums“ þýðir í rauninni bara 
namm. Okkur fannst þetta til-
valið nafn á versluninni því það 
gefur til kynna að hér séu til sölu 
afskaplega góðar vörur,“ segir 
Guðbjörg.

Til stendur að opna vefverslun 
á slóðinni www.mumsfilibaba.dk, 
þar gefst fólki kostur á að skoða 
og kaupa þær vörur sem seldar 
eru í búðinni og fá sendar hingað 
heim til Íslands.  - sm

Íslensk stelpa opnar hönnunarbúð í Köben

MUMS FILIBABA Guðbjörg Reykjalín 
hefur verið búsett í Danmörku frá 
tólf ára aldri. Hún rekur nú hönnunar-
verslunina Mums Filibaba í miðbæ 
Kaupmannahafnar.

GREYKJALÍN Guðbjörg útskrifaðist sem 
fatahönnuður árið 2005 og hefur verið 

að hanna flíkur undir nafninu Greykjalín.

GUÐNI SIGURÐSSON: HORFÐI Á 89 ÍSLENSKAR BÍÓMYNDIR

Safnar þekktum íslenskum 
bíófrösum saman á bók

MIKIÐ ÞARFAÞING Bókin Ég tvista til þess að gleyma inniheldur hátt í sex hundruð 
þekkta íslenska bíófrasa en höfundurinn, Guðni Sigurðsson, horfði á 89 íslenskar 
bíómyndir til að undirbúa sig. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

1) „Hann veit ekki hvar Sódóma 
er?“
Axel um Mola í Sódómu Reykjavík.

2) „Ef ég sé með hattinn þá fer ég 
örugglega í stuð.“
Dúddi í Með allt á hreinu.

3) „Frú Stella, veskan mín er 

horfin.“
Salómon í Stellu í orlofi.
4) „Bíddu við, hver er þessi Herj-
ólfur?“
Daníel í Nýju lífi.

(Úr bókinni Ég tvista til þess að 
gleyma)

FLEYG ÍSLENSK BÍÓ-ORÐ

FRÉTTIR AF FÓLKI

Vísindavaka
2009

www.rannis.is
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Kostar 4.900 í Eymundsson
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Á Íslandi hefur verið venjan 
að hlutirnir gerist hratt, við 

drollum ekki við neitt. Erum mont-
in yfir því hvað við erum drifin og 
komum öllu mögulegu og ómögu-
legu í verk, eða vorum það alla-
vega. Við vorum í essinu okkar ef 
allt var á síðustu stundu. Unnum 
í kapp við tímann og merkilegt 
nokk þá „reddaðist“ yfirleitt allt á 
nippinu. En svo víluðum við ekki 
fyrir okkur að rífa allt niður eftir 
nokkra mánuði og byrja upp á 
nýtt, enda löngu orðin leið á öllu 
saman. 

TÍSKUSTRAUMARNIR hend-
ast hér yfir eins og eldur í sinu og 
maður er ekki fyrr búinn að taka 
nýtt snið í sátt þegar maður er orð-
inn lummó. „Er þetta ekki löngu 
búið?“ spurði ég eins og asni sem 
skiptinemi í hönnunarskóla í Hol-
landi þegar ákveðið stílbrigði var 
rætt í kennslustund. En sama stíl-
brigði hafði þegar verið afgreitt á 
einni önn í skólanum heima. „Hvað 
meinarðu, þetta er bara rétt að 
byrja,“ sögðu hinir hollensku 
hneykslaðir, enda var stílbrigðið 
svo við lýði í nokkur ár eftir þetta, 
og er enn, bara í öðrum lit. 

UMHVERFIÐ breyttist svo hratt 
á Íslandi síðustu árin að það mátti 
varla bregða sér frá í nokkra 
daga, þá þekkti maður sig ekki 
aftur þegar heim var komið. Eftir 
einungis eins árs búsetu í Kaup-
mannahöfn kom ég heim í alveg 
nýja Reykjavík. Nýjar götur, 
nýjar búðir, nýir veitingastað-
ir, ný hús. „Vá, hvað ég hef misst 
af miklu,“ hugsaði ég með mér 
og dembdi mér í æðibunugang-
inn með öllum hinum og hafði 
gaman af, enda löngu orðin þreytt 
á seinaganginum í Dananum. 

NÚ eru liðin tvö ár síðan ég bjó 
í Köben og margt hefur breyst á 
þeim tíma á Íslandi. Þessa dag-
ana er ég stödd í gömlu borginni 
minni og þar sem ég geng um göt-
urnar og ylja mér við minningar 
átta ég mig á því að hér hefur lítið 
sem ekkert breyst á þessum tveim-
ur árum sem liðin eru. Sveitti Ali 
er enn með sjoppuna á horninu, 
öll hús eru enn á sínum stað og 
hlutirnir nokkurn veginn á sama 
verði og þeir voru, nema auðvitað 
í íslenskum krónum.

EINA breytingin sem ég verð til-
finnanlega vör við er að það er 
búið að skipta um pylsutegund á 
torginu. 

Hvað hefur 
breyst?

GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

Í dag er fimmtudagurinn 24. sept-
ember 2009, 267. dagur ársins.

7.17 13.20 19.21
7.01 13.05 19.06

BAKÞANKAR
Ragnheiðar 
Tryggvadóttur

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18 – 49 ára.
Könnun Capacent í maí 2009 – júlí 2009.

Hvar er þín auglýsing?
35%

72%

King Koil hefur framleitt hágæða heilsurúm
í Bandaríkjunum í 111 ár. King Koil hefur verið 
gríðarlegum fjármunum og tíma í þróun og
prófanir. Á þessum tíma hefur King Koil náð

miklum og góðum árángri sem endurspeglast
í viðurkenningum sem fyrirtækinu hafa verið

veitt í gegnum árin. í dag er King Koil einu
heilsurúmin sem eru bæði með vottun frá

FCER (Alþjóðasamband Kiropraktora)
og Good Housekeeping

(Stærstu neitandasamtök í Bandaríkjunum).

HÁGÆÐA AMERÍSK
HEILSURÚM Í 111 ÁR

KING KOIL AMELIA
Queen size (153x203)

Verð 155.800 kr.

NÚ MEÐ
25% AFSLÆTTI
116.850 kr.

KING KOIL CORSICA
Queen size (153x203)

Verð 241.740 kr.

NÚ MEÐ
25% AFSLÆTTI
181.305 kr.

KING KOIL JADE
Queen size (153x203)

Verð 443.300 kr.

NÚ MEÐ
25% AFSLÆTTI
332.475 kr.

JADE PILLOW TOPCORSICA PLUSH/FIRMAMELIA

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  

Lykillinn að góðri heilsu er m.a. góður svefn og því skildi enginn spara við sig þegar kemur að rúmi.  
Góður svefn hjálpar okkur að takast á við eril dagsins og þar sem við verjum þriðjungi ævinnar í rúminu er mikilvægt að vanda valið.

Sefur þú illa, er bakið aumt, er kannski komin tími á nýtt rúm?  Hvað hentar þér; Mjúkt, stíft, stutt, langt, gormar eða latex? 
Komdu og láttu sérfræðinga okkar hjálpa þér við að finna rétta rúmið.

KING KOILHEILSURÚM

Vorum að taka upp 2010 línuna af rúmum frá King Koil

25%
AFSLÁTTUR!
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