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Móðuramma dansarans ÞorleifsEinarssonar prjónaði á hannpeysu fyrr á árinu sem hann held-
ur mikið upp á.„Mér þykir mjög vænt umþessa peysu og er hún tvímæla-

laust uppáhaldsflíkin mín. Húnhentar auk þe

hendi er næst. Ég reyni þó að látafötin passa saman og spái auðvit-
að eitthvað í þessi mál,“ segir
hann sposkur. Þorleifur var í samkvæmis-
dönsum í sextán ár enyfi f

bæði að bera virðingu fyrir hinukyninu og koma fram. „É
y

g gengþó aldrei í níðþröngum fötum ogfinnst það vægast sagt óþlegt “

Ullin er alltaf jafn heit
Þorleifur Einarsson gekk lengi vel í fötum af eldri bróður sr ínum og segist ekkert of upptekinn af tísk-kk

unni. Hann heldur allrarr  mest upp á lopapeysu sem amma hans prjrr ónaði.

Þorleifi þykir afar vænt um peysu sem móðuramma hans prjrr ónaði á hann.

FRÉTTATT BLAÐIÐ/GVAVV

GAMLAR KRUKKUR er hægt að nota í ýmislegt. Til dæmis undir
kekk rtastubba, sem hefur verið haldið til haga, og setjtt a svo við útidyrnar
þegar von er á gestum og veðrið er tiltölulega stillt. Krukku með log-

andi kekk rti má einnig kokk ma fyrir innandyra til að skapa góða stemningu.

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 /  www.patti.is
Opnunartími : Mánudaga - Föstudaga frá 9 til 18  og  Laugardaga  frá 11 til 16

Mesta úrval landsins                            af sófum

kr.130.900,-þú getur fengið þennansófa í yfir  200 útfærslum

Alla miðvikudaga og laugardag

VEÐRIÐ Í DAG

EVRÓPUMÁL Efna verður til 
þjóðaratkvæðagreiðslu um
aðildarviðræður að Evrópusam-
bandinu í síðasta lagi í maí 2009.
Þetta kemur fram í grein í
Fréttablaðinu í dag eftir þrjá 
framámenn í Framsóknarflokkn-
um, þau Birki Jón Jónsson 
alþingismann, Sæunni Stefánsdótt-
ur, ritara flokksins, og Pál 
Magnússon, fyrrverandi varaþing-
mann.

Greinarhöfundar segja að í því
efnahagsástandi og alþjóðlega
viðskiptaumhverfi sem Ísland býr

g g þj g

nú við sé nauðsynlegt að fá skorið 
úr því sem fyrst hvort þjóðin sé
reiðubúin að láta hefja aðildarvið-
ræður við Evrópusambandið. 

Aðeins þannig verði fenginn sá 
lýðræðislegi grundvöllur sem 
íslenskt samfélag þarf að byggja á 
til framtíðar. Ef aðildarviðræður
yrðu samþykktar fengist úr því
skorið hvaða markmiðum og 
ávinningi Ísland gæti náð með

g

aðild að Evrópusambandinu. Ef 
aðildarviðræður yrðu felldar væri
hægt að einhenda sér í þróa 
íslenskt samfélag út frá þeirri 
stöðu sem þá við blasir.   

- bs / sjá síðu 26

Framámenn í Framsókn: 

Kosið um ESB í 
síðasta lagi í vor 

BÍLAR

Tengist Mustangnum 
tilfinningaböndum
sérblað um bíla

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

bílar General Motors fagna aldarafmæliNýr tengil-tvinnbíll lítíí urdagsins ljós
BLS. 2
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Vistakstur lækkar viðhaldskostnaðLandvernd býður upp ánámskeið í vistakstri BLS. 6

SJÓNLIST 2008

Íslensku sjónlistarverð--
launin í þriðja sinn
sérblað um listahátíðina Sjónlist á Akureyyri

FYLGIR MEÐ FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Rótari heldur starfinu
Rótarar lögðu Bufffeðga í úrslita-
leik Popppunkts. Hótanir um
brottvísun úr starfi reyndust
innihaldslausar.

FÓLK 50

Sjón leikur engil
Skáldið Sjón fer með 
hlutverk engils í jóla-
leikriti
Útvarps-
leikhúss-
ins.  

FÓLK 50

VelduektaMyllu

Heimilisbrauð
- brauðið sem allir 
á heimilinu velja

Hannaðu heimilið með Tengi
Smiðjuvegi 76      Kópavogur   |   Baldursnes  6    Akureyri    |   www.tengi.is  |   Opið virkadaga 8.00 -18.00    laugardaga 10.00 -15.00 

Mikið úrval hreinlætistækja

VIÐSKIPTI „Það kom ósk frá stjórn-
inni um að ég kæmi ekki á skrif-
stofuna. Geysir Green er þarna í
meirihluta,“ segir Lárus Elíasson, 
forstjóri jarðhitafyrirtækisins
Enex.

Þetta var fyrir rúmri viku, 
þegar starfsmenn Enex gerðu
Geysi Green Energy (GGE) tilboð
í 73 prósenta hlut þess í fyrirtæk-
inu. Tilboðið gildir til morguns.

Ásgeir Margeirsson, stjórnar-
formaður Enex og framkvæmda-
stjóri GGE, segir efni tilboðsins
vera trúnaðarmál.

Eigendur og starfsmenn munu
hafa rætt um að Enex verði skipt 
upp og starfsemi félagsins í Kína 
og Bandaríkjunum fylgi GGE í
skiptum fyrir hlutinn.

„Það er ekki eins og við höfum
leitað til fjárfesta um að bola 

eiganda út. Þetta er tilraun starfs-
manna til að leysa ágreining eig-
enda,“ segir Lárus. Lausnir séu í 
samræmi við tillögur sem áður 
hafi komið fram.

Starfsmenn Enex hafa verið 
mjög óánægðir með samskipti 
eigendanna, REI og GGE. Þeir
hótuðu í lok ágúst að ganga út, 
leystu eigendur ekki úr sínum 
málum. - ikh

Tilboð starfsmanna Enex til Geysis Green Energy rennur út á morgun:

Forstjóra Enex vísað á dyr fyrir viku

ÞORLEIFUR EINARSSON

Heldur upp á lopa-
peysu frá ömmu sinnni
tíska heimili

            Í MIÐJU BLAÐSINS           

Konur eru
konum bestar

Fyrsti hópur 
kvenna úr 

Brautargengi 
útskrifaðist 
fyrir tíu árum.

TÍMAMÓT 28

BJART EYSTRA  Í dag verða suð-
vestanáttir, 10-18 m/s. Bjart veður 
austan til en skúrir norðvestan til, 
annars yfirleitt skýjað og úrkomu-
lítið. Hiti 10-18 stig.
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EFNAHAGSMÁL Fjárfestar halda sig 
nú frá áhættusamri mynt eins og 
íslensku krónunni. Gengi krónunn-
ar féll um tæp fjögur prósent þegar 
verst lét í gær, en fallið gekk að 
hluta til baka þegar leið á daginn.

Krónan hefur nú fallið um 32 
prósent frá áramótum, þar af um
4,3 prósent í vikunni. Sérfræðingar
sem rætt var við í gær segja þróun-
ina ráðast af ytri aðstæðum fremur 
en innlendum. Því muni gengi krón-
unnar ekki jafna sig fyrr en skil-
yrði á erlendum mörkuðum batni, 
og aðgengi að erlendu lánsfé ekki
aukast fyrr en á næsta ári.

„Þær hamfarir sem nú skekja 
efnahagskerfi heimsins og alþjóð-
lega fjármálamarkaði hafa vald-
ið miklum sveiflum á gjaldeyris-
mörkuðum og gengi hlutabréfa
um allan heim,“ segir Geir H.
Haarde forsætisráðherra.

„Íslenska krónan er ekki ónæm
fyrir þessum hræringum frekar
en aðrar hávaxtamyntir. Áhrifin 
y þ g

af falli þriggja stærstu fjárfest-
ingabanka heims að undanförnu 
segja hvarvetna til sín og hafa
víða haft meiri afleiðingar í för 
með sér en hér á landi,“ segir 
Geir. „Ég tel hins vegar að jafn-

, g

vægisgengi krónunnar til lengri 
tíma sé mun sterkara en gengi
dagsins gefur til kynna og að
krónan muni styrkjast þegar um
hægist.“

Skýrar vísbendingar eru um 
verulegan samdrátt í einkaneyslu 
landsmanna. Samkvæmt útreikn-
ingum greiningardeildar Lands-
bankans var heildarvelta
íslenskra greiðslukorta í ágúst
61,8 milljarðar króna. Það er nítj-
án prósenta samdráttur frá ágúst 
í fyrra, sé verðbólgan tekin með í
reikninginn.

„Við túlkum þetta þannig að

það séu allar líkur á því að einka-
neysla dragist áfram saman á 
þriðja ársfjórðungi,“ segir Krist-
rún Tinna Gunnarsdóttir, hag-
fræðingur á greiningardeild 
Landsbankans.

Vanskil einstaklinga hafa einn-
ig aukist. Það sem af er árinu
hafa vanskil verið jafn mikil og 
allt árið í fyrra. Um 16.400 ein-
staklingar voru á vanskilaskrá í 
lok ágúst, sem er aukning um 615 
frá áramótum. Fólki á vanskila-
skrá hafði fækkað jafnt og þétt 
þar til í ár.

- bih, bj, ghs, jab / sjá síður 6 og 8

Fjárfestar forðast krónuna
Gengi krónunnar hefur fallið um 32 prósent frá áramótum, þar af 4,3 prósent í vikunni. Forsætisráðherra 

segir krónuna styrkjast þegar um hægist. Teikn um verulegan samdrátt í einkaneyslu landsmanna.

Keflvíkingar 
óstöðvandi

gg

Guðmundur 
Steinarsson
skoraði í sínum 

áttunda deildarleik í 
röð þegar Keflavík 

vann Breiða-
blik.

ÍÞRÓTTIR 46

Á BESSASTÖÐUM Forseti Úganda, Yoweri Kaguta Museveni, átti fund með Ólafi Ragnari Grímssyni forseta á Bessastöðum í gær. 
Úgandaforseti er hingað kominn til þess að kynna sér jarðhita, upplýsingatækni og fiskvinnslu. Sjá síðu 6  FRÉTTABLAÐIÐ ANTON
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DANMÖRK Átök milli Vítisengla og
annarar kynslóðar innflytjenda-
klíkna í Danmörku héldu áfram á 
þriðjudagsnótt. Byssukúlum 
rigndi á Jægersborggade á Norð-
urbrú, götu sem margir meðlimir 
Vítisengla búa við. Enginn slasað-
ist í átökunum, en fyrir höfðu 
tugir manna særst og í hið minnsta 
einn látist af sárum sínum í 
deilunum.

Þær hafa staðið síðan um miðj-
an ágúst. Hafa gengin meðal ann-
ars notast við vélbyssur og hand-
sprengjur til að útkljá deiluefni 
sín, sem eru talin snúast að tölu-
verðu leyti um yfirráð í fíkniefna-
heimi landsins.

Politiken sagði frá því í gær að 
yfirmenn leikskóla á Norðurbrú,

þar sem mestu átökin hafa orðið, 
væru hættir að fara í venjubundna 
göngutúra um hverfið með 
börnin.

Ove Dahl, yfirmaður í morð-
deild dönsku ríkislögreglunnar,
segir í viðtali við sama dagblað að 
Vítisenglarnir séu greinilega
rólegri aðilinn í átökunum sem 
stendur. „Orðatiltækið segir að
tvo þurfi til að dansa tangó. Í 

„ g

augnablikinu eru það eingöngu 
innflytjendaklíkurnar sem sjá um
dansinn,“ segir Ove Dahl. „Ég 

y j j

vona að friður sé kominn á núna,
en ég vonaði það líka í síðustu
viku. Það rættist ekki,“ bætir hann 
við.  - kg

VÍSINDI Hafrannsóknastofnunin 
hefur lokið rannsóknarleiðangri 
á norðurhluta Drekasvæðisins 
svokallaða þar sem olíuleit er 
áætluð á næstunni. Var lífríkið á 
hafsbotni svæðisins rannsakað. 
Sýnataka gekk vel og voru engar
frátafir vegna veðurs.

Safnað var upplýsingum um
botndýralíf á áttatíu stöðvum og
áhersla lögð á að safna sýnum í
sem fjölbreyttustu landslagi og
á mismunandi dýpi. Sýnum var 
safnað þar sem grunur lék á að 
gæti verið um hugsanlegt
gasútstreymi að ræða. Með 
þessum hætti var vonast til að fá 
eins heildstæðar upplýsingar um
lífríki botnsins og mögulegt var.

Á næstu mánuðum verður
g g g

unnið úr sýnum í rannsóknastöð 
Hafrannsóknastofnunar í
Sandgerði. Fyrstu niðurstaðna er 
ekki að vænta fyrr en á næsta 
ári.  - shá

Hafrannsóknastofnunin:

Lífríki Dreka-
svæðis skoðað

BJARNI SÆMUNDSSON Leiðangurinn tók 
fimmtán daga. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Er mataræðið
óreglulegt?

LGG+ er fyrirbyggjandi vörn!
Skyndibitafæði, sætindi, óreglulegar 
máltíðir – allt þetta dregur úr innri 
styrk, veldur þróttleysi, kemur 
meltingunni úr lagi og stuðlar að 

vanlíðan. Regluleg neysla LGG+ 
vinnur gegn þessum áhrifum og 

flýtir fyrir því að jafnvægi náist
á ný. Dagleg neysla þess

tryggir fulla virkni.
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DÝRALÍF „Enn vitum við ekkert um 
afdrif fjórðu andarnefjunnar,“ 
sagði Patrick Miller, doktor við
Saint Andrews-háskóla, en Frétta-
blaðið hafði samband við hann þar 
sem hann var í rannsóknarleið-
angri á Pollinum í gær til að rann-
saka andarnefjurnar sem þar halda
til.

Í fyrradag sást til einnar þeirra
þar sem hún var flækt í bauju en 
þegar Patrick heyrði af því var
orðið dimmt og hvasst. „Veðrið
hafði ekki lægt í morgun svo við
komumst ekki út fyrr en eftir 
hádegi en þá var bæði baujan og
andarnefjan horfin. En við erum 
búin að sjá hinar andarnefjurnar 
þrjár.“ Áfram verður haldið að 

j j

svipast um eftir þeirri fjórðu.
Patrick er annar umsjónarmað-

ur námskeiðs í sjávarspendýra-
fræði sem kennt er við fræða- og 
rannsóknasetur Háskóla Íslands 

g

(HÍ) á Húsavík. Námskeiðið er 
haldið í samvinnu HÍ og Saint 
Andrews-háskóla í Skotlandi.

„Ég hef aldrei séð andarnefjur
halda til á svona miklu grunnsævi,“ 
segir Patrick. „Hugsanlega eru 
þær að elta æti inn á svæðið en
vitað er til þess að andarnefjur hafi 
nærst á síld og öðrum slíkum fisk-
tegundum þó venjulega nærist þær
á smokkfisk. Það er því hugsanlegt 
að þær hafi elt fisk hingað inn. Eins 
er mögulegt að þær séu hér í vari
vegna háhyrninga sem eru jú allt í
kringum landið. Það er ekki langt 
síðan það sást til þeirra hér á 
nálægum slóðum. En af hegðun 
þeirra að dæma virðast þær vera
við góða heilsu svo það lítur ekki út 
fyrir að þær séu í vanda staddar.“ 

Eins og venjulega fylgdist fjöldi 
fólks með andarnefjunum á Pollin-
um í gær. Þeirra á meðal var
Jóhann Heiðar Sigtryggsson.
„Þetta er afar tilkomumikið að sjá
þær enda eru hérna um þrjátíu
bílar með fólki sem er að fylgjast 
með,“ sagði hann. 

„Ég er nú alinn hér upp og var
, g,

oft að leik við fjöruna og man vel 
eftir því að hvalir hafi komið hér
inn en að þeir hafi staldrað svona
lengi við og brugðið svona á leik,
það er algjör nýlunda.“ Aðspurður
hvort hvarf fjórðu andarnefjunnar 
fengi á Akureyringa sagði hann: 
„nei, nei, svona er nú lífríkið.“

jse@frettabladid.is

Flæktist í bauju og
hefur ekki sést síðan
Enginn veit hvað orðið hefur af einni andarnefjunni af þeim fjórum sem hald-

ið hafa til á Pollinum. Síðast sást hún í fyrradag en þá var hún flækt í bauju. 

Hvort tveggja var horfið þegar rannsóknarmenn komu að í gær.

BANDARÍKIN, AP Hópur íbúa á 
Bolivar-skaga í Bandaríkjunum
lét sér ekki bregða þegar 
fullvaxta ljón kom ásamt eiganda
sínum í kirkju, þar sem fólkið 
hafði leitað skjóls undan felli-
bylnum Ike um síðustu helgi.

Vel var tekið á móti þessum
hröktu félögum, fólkið hjálpaði 
ljóninu að vaða inn í kirkjuna og 
lokaði það afsíðis meðan stormur-
inn reið yfir. Vatnið reis alveg 
upp að mitti en ljónið hélt ró sinni
allan tímann.

„Þegar maður þarf að synda, þá 
missir ljónið allan áhuga á að éta
menn,“ sagði eigandinn, Michael
Ray Kujawa. - gb

Hrakningar í fárviðri:

Leitaði skjóls í 
kirkju með ljón

LJÓNIÐ Í KIRKJUNNI Beið hið rólegasta 
meðan fellibylurinn Ike gekk yfir.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VIÐSKIPTI Dow Jones hlutabréfa-
vísitalan hélt áfram að falla í gær,
en hún hefur nú fallið um sex pró-
sent frá því á mánudag. Vísitalan 
hefur ekki verið lægri í tvö ár.

Mest lækkuðu hlutabréf 
fjármálafyrirtækja og banka, en 
bréf í Morgan Stanley og Gold-
man Sachs, einu stóru fjárfesting-
arbankanna sem enn eru starfandi
sem sjálfstæð fyrirtæki, féllu 
sýnu mest. Morgan Stanley féllu
um 39 prósent og Goldman Sachs
um 25 prósent. Þessar lækkanir 
eru taldar til marks um að
markaðir telji ákvörðun Seðla-
banka Bandaríkjanna um að 
bjarga tryggingarisanum AIG 
hafi ekki dugað til að endurreisa
tiltrú og traust á mörkuðum. - msh

Fjármálakreppan vestanhafs:

Markaðshrun

PATRICK OG RANNSÓKNARHÓPURINN Hópurinn var við rannsóknir á Pollinum í 
gær. Patrick stendur hér fremstur í stafni. MYND/HEIDA.IS

JÓHANN HEIÐAR 
SIGTRYGGSSON

Halldór, á að fara að lyfta sér
upp?

„Já, það verður þarna fullt af fólki til 
að tjakka mig upp.“

Halldór Jónsson vörubílstjóri er nefndur 
Dóri tjakkur meðal kollega sinna. Sérstakt
Trukkakvöld Dóra tjakks verður haldið á
Players á laugardaginn.

Merkel enn vinsælust
Angela Merkel, kanslari Þýskalands og
leiðtogi kristilegra demókrata, hefur 
enn mikla forystu í skoðanakönnun-
um. Um 47 prósent segjast myndu
kjósa hana, en aðeins 28 prósent
myndu kjósa Frank-Walter Steinmeier, 
leiðtoga sósíaldemókrata og kanslara-
efni þeirra í næstu kosningum, sem
haldnar verða á næsta ári.

ÞÝSKALAND

MYRTUR Átökin hófust þegar hinn
nítján ára gamli Osman Nuri Dogan 
var skotinn niður í Tingbjerg, úthverfi 
Kaupmannahafnar.  MYND/TEITUR

Átök milli Vítisengla og annarrar kynslóðar innflytjendaklíkna í Danmörku:

Kúlunum rigndi á Norðurbrú

BARNAVERNDARMÁL Rannsókn stendur yfir á máli 
þriggja barna á grunnskólaaldri á höfuðborgarsvæð-
inu sem sætt hafa alvarlegu ofbeldi af öðru foreldri
sínu. Meðal annars gerði foreldrið sér að leik að
kasta hnífum að einu barnanna og voru áverkar á 
líkama þess. Þetta kom fram í fréttum Stöðvar 2 og
Vísis í gær. 

Bragi Guðbrandsson, forstjóri Barnaverndar-
stofu, staðfesti við Fréttablaðið í gær að málið væri 
til meðferðar og rannsóknar í því sveitarfélagi sem 
börnin eru búsett. Enn væri það ekki komið á borð
Barnaverndarstofu.

Samkvæmt heimildum fréttastofu Stöðvar 2 er
þetta eitt alvarlegasta mál sem hefur komið upp í
bæjarfélaginu. Af tillitssemi við börnin sem hlut
eiga að máli og í ljósi þess hve alvarlegt og við-
kvæmt málið er verður sveitarfélagið sem þau búa í 
ekki nafngreint en það er á höfuðborgarsvæðinu. 
Börnin hafa öll verið fjarlægð af heimili sínu. 

Í fréttatímanum kom einnig fram að mál barna
j g

sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi koma til kasta
Barnahúss en úrræði skortir fyrir börn sem verða
fyrir ofbeldi af öðrum toga.

- kdk 

Hrottalegt ofbeldi foreldris á þremur börnum sínum til rannsóknar:

Kastaði hnífum í barn sitt

BARNAHÚS Eftir því sem fram kom í fréttum Stöðvar 2 koma 
mál barna sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi til kasta
Barnahúss en úrræði skortir fyrir börn sem verða fyrir ofbeldi 
af öðrum toga. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

POLLURINN Fjórar andarnefjur hafa að undanförnu gert
sig heimakomnar á Pollinum. Óttast er um eina þeirra.

j j g

Lést í bílslysi
Maðurinn sem lést eftir að 
hafa ekið fram af klettabrún
við Siglufjarðarveg í fyrradag 
hét Junya Nakano. Hann var 
39 ára gamall búsettur í
Amsturdam 8 í Mosfellsbæ.

- kdk 

SPURNING DAGSINS
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ÚKRAÍNA, AP Stjórnarslit urðu í 
Úkraínu í gær og er reiknað með 

j

erfiðum stjórnarmyndunarvið-
ræðum eða 
jafnvel nýjum 
kosningum.

Stjórnarsam-
starf flokkanna
tveggja, sem 
báðir vilja að
Úkraína tengist 

j

Vesturlöndum 
nánari böndum 
frekar en að
falla í faðm

Rússa, entist ekki nema í níu 
mánuði. 

Innbyrðis átök og allt að því 
persónuleg óvild flokksleiðtog-
anna, þeirra Viktors Jústsjenko 
forseta og Júlíu Tímosjenko 
forsætisráðherra, urðu stjórninni 
að falli. - gb

Stjórnarslit í Úkraínu:

Samstarfið ent-
ist í níu mánuði

JÚLÍA TÍMOSJENKO

Mynd sem birtist í gær af mislægum
gatnamótum var gerð af Hönnun og
er í eigu Vegagerðarinnar.

LEIÐRÉTTING

VINNUMARKAÐUR Heildarlauna-
greiðslur stóru viðskiptabank-
anna þriggja, Glitnis, Kaupþings 
og Landsbankans, námu samtals 
112 milljörðum króna á síðasta 
ári. Tæplega helmingur fjárhæð-
arinnar, 54 milljarðar króna, fóru 
til starfsfólks bankanna á Íslandi.

, j ,

Þetta kemur fram í skýrslu 
gjaldmiðilsnefndar Framsóknar-
flokksins.

Jafnframt segir að á árunum 
1998-2005 hækkuðu meðal
atvinnutekjur í fjármálageiranum
um tæp 65 prósent að raungildi. 
Er það rúmlega tvöfalt það sem
atvinnutekjur almennt hækkuðu
að meðaltali. - bþs

Launagreiðslur bankanna:

Voru 112 millj-
arðar árið 2007

Vatnstjón á Suðurnesjum
Nokkurt vatnstjón varð í geymslu í 
húsi við Smáratún í Reykjanesbæ 
þar sem niðurföll höfðu ekki undan 
rigningarvatni sem flæddi inn í húsið. 
Slökkvilið Brunavarna Suðurnesja 
aðstoðaði við að losa frá niðurföllum
og dæla vatni úr geymslunni.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Vöruflutningabifreið valt
Vöruflutningabifreið fór út af og valt 
í Fossfirði skammt frá Bíldudal í gær-
morgun. Ökumanninn sakaði ekki.

Þakplötur fjúka á Suðureyri
Lögreglan á Vestfjörðum fékk til-
kynningu í fyrrinótt um að járnplötur 
væru að fjúka af þaki íbúðarhúss á
Suðureyri. Björgunarsveitarmenn
festu plöturnar.

UMHVERFSIMÁL Ísbreiðan á 
Norður-Íshafi hefur nú náð 
hámarks-sumarsamdrætti sínum 
í ár án þess að slá það met 
hámarkssamdráttar sem sett var 
í fyrra. Þetta kemur fram í
gögnum bandarísku Ís- og 

y

snjógagnastofnunarinnar
(NSIDC) í Colorado, sem fylgst 
hefur með útbreiðslu íssins á 
norðurskauti með hjálp gervi-
hnatta allt frá árinu 1972. 

Þann 12. september 2007 
mældist flatarmál ísbreiðunnar
4,1 milljón ferkílómetrar, en í ár
fór hún niður í 4,5 milljón 
ferkílómetra áður en hún fór að
stækka á ný samfara kólnun
haustsins. Fréttavefur BBC
hefur eftir Walt Meier hjá
NSIDC að þessar niðurstöður 
sýni samt að ísbreiðan haldi 
áfram að minnka. - aa

Útbreiðsla íshafsíssins: 

Ekki nýtt met
bráðnunar í ár

SAMGÖNGUMÁL Hagnaður Íslands-
pósts af bréfapósti sem varinn er 
einkarétti hefur lækkað úr tæpum
300 milljónum árið 2004 niður í
ellefu milljónir í fyrra, þrátt fyrir 
að gjaldskrár hafi verið hækkað-
ar umfram kostnað á tímabilinu.
Gjaldskrá fjölpósts, þar sem fyr-
irtækið er í harðri samkeppni við 
einkaaðila, hefur ekki hækkað
neitt þrátt fyrir að dreifing bréfa 
og fjölpósts byggi á sama dreifi-
kerfi. Forstjóri vill ekki ræða 
rekstur fyrirtækisins eða skýra
einstaka þætti hans.

Íslandspóstur, sem er hlutafé-
þ

lag í ríkiseigu, hefur hækkað 
gjaldskrá á bréfum í einkarétti
um 56 prósent síðan í apríl 2005.
Einkarétturinn hefur hækkað
töluvert umfram allar kostnaðar-
hækkanir á tímabilinu en hagnað-
urinn af þessum hluta rekstursins 
hefur samt minnkað, farið úr 
tæpum 300 milljónum króna árið
2004 niður í ellefu milljónir í
fyrra. Tekjur Íslandspósts af

j

einkarétti árið 2004 var um 2,1
milljarður króna en voru 2,6 millj-
arðar í fyrra. Tekjurnar hafa því
hækkað um 577 milljónir á tíma-
bilinu en gjöld um 850 milljónir
króna. Sem hlutfall af tekjum
hefur hagnaður fyrirtækis lækk-
að úr 13,3 prósentum árið 2004 í 
0,4 prósent í fyrra.

Aðspurður vill Ingimundur Sig-
urpálsson, forstjóri Íslandspósts, 

p g g

ekki skýra ástæður þess að hagn-
aðurinn af einkarétti hefur minnk-
að eins mikið og raun ber vitni 
þrátt fyrir hækkanir til að mæta 
kostnaði. Hann segir allar hækk-
anir á gjaldskrá bréfa í einkarétti

hafa verið sam-
þykktar af Póst- 
og fjarskipta-
stofnun, eins og 
lög gera ráð
fyrir, eftir ítar-
legan rökstuðn-
ing fyrirtækis-
ins. 

Rökstuðning-
ur fyrirtækis-
ins, sem birtist í 

erindum til Póst- og fjarskipta-
stofnunar, er ólga á vinnumark-
aði, almennar kostnaðarhækkanir
og fjármögnun framkvæmda við 
ný pósthús á landsbyggðinni og á 
höfuðborgarsvæðinu.

Hvað gjaldskrár fyrirtækisins 
af fjölpósti varðar segist hann
ekki geta rætt við blaðamann
Fréttablaðsins. „Ég svara ekki 

g

samkeppnisaðilum um hvernig
við rökstyðjum okkar samkeppn-
isgjaldskrár. [Pósthúsið sem sér 
um dreifingu á Fréttablaðinu er í
eigu 365 miðla. innsk. blaða-
manns].“

Ingimundur segist þó efast um 
að verð á fjölpósti sé óbreytt frá
árinu 2004; um sé að ræða grunn-
gjaldskrá yfir fjölpóst sem segi 
ekki nema hálfa söguna. Verð 
byggi á samningum við einstaka
viðskiptavini að hluta. 

 svavar@frettabladid.is

Hagnaður að engu
þrátt fyrir hækkanir
Hagnaður Íslandspósts af einkaleyfisrekstri hefur nánast orðið að engu á þrem-

ur árum þrátt fyrir hækkanir upp á tugi prósenta á sama tímabili. Forstjóri vill

ekki svara því hverju þetta sætir og hafnar því að ræða rekstur fyrirtækisins.

INGIMUNDUR 
SIGURPÁLSSON

PÓSTBURÐUR Tekjur Íslandspósts af einkaleyfisrekstri hafa verið 2,2 til 2,6 milljarðar 
á ári frá 2004. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Þú getur alltaf treyst 
á prinsinn

Hlíðasmára 8 • 201 Kópavogi •  s: 554 7200
 Reykjavíkurvegi 68 • 220 Hafnarfirði • s: 5557220

 www.hafid.is
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HORFUR UM 
HELGINA 
Í ggrófum dráttum 
mmá segja að fremur 
sttífar suðvest-
læægar áttir verði
uum helgina. Mikil 
rrigning sunnan 
ttil og vestan á 
laugardag en úr-
kkomulítið austast.
ÁÁ sunnudag verða 
vvíða skúrir, síst 
þóþó norðaustan og
auustan til. Þannig 
aðð Austurlandið 
verrður í besta veðr-
inuu þessa helgina.

Sigurðuur Þ. 
Ragnarssson
Veður-
fræðinguur

VIÐSKIPTI Gengi hlutabréfa í deCode, 
móðurfélagi Íslenskrar erfðagrein-

g ,g

ingar féll um sextán prósent í gær 
og endaði í lægsta gildi frá upphafi, 
42 sentum á hlut. Það hefur fallið
um 87 prósent á árinu, þar af um 
heil fimmtíu prósent í þessari viku
einni. 

Gengi bréfa í líftæknifyrirtæk-
inu fór á átján dali á hlut í frum-
útboði fyrir skráningu þess á
Nasdaq-markaðinn í júlí fyrir
átta árum. Á fyrsta viðskiptadegi

q j y

fór það í rúman 31 dal á hlut áður
en það tók að gefa eftir. Dæmi 
eru um að gengi bréfa í félaginu
hafi farið á rúma 60 dali á hlut á 
gráa markaðnum svokallaða áður

en blásið var til frumútboðsins.
Gengið hefur sveiflast talsvert 

síðan þá, fór allt niður í rúma 1,6 
dali á hlut árið 2002 áður en það 
reis á ný og fór hæst í tæpa þrettán 
dali tveimur árum síðar.

Síðastliðin tvö ár hefur verulega
hallað á bátinn og fór það lægst í 42 
sent á hlut eins og fyrr sagði í gær. 
Innan þess tíma hefur það sveiflast
verulega, um rúm 100 prósent, líkt 
og tilhneiging er hjá félögum sem
flokkast undir aurabréf á banda-
rískum hlutabréfamarkaði. Miðað
við gengi deCode í gær nam mark-
aðsverðmæti félagsins 25,6 millj-
ónum dala, jafnvirði rúmra 2,4 
milljarða íslenskra króna. - jab

Gengi hlutabréfa í DeCode lekur í lægsta gildi nær hvern einasta dag:

Fallið um 87 prósent á árinu

KÁRI STEFÁNSSON Markaðsverðmæti 
DeCode nam um 2,8 milljörðum 
íslenskra króna um kvöldmatarleytið í 
gær. Það hefur fallið um 87 prósent á
rúmum níu mánuðum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STJÓRNMÁL Miðstjórn Frjálslynda
flokksins hefur skorað á þingflokk
flokksins að gera Jón Magnússon 
þingmann að þingflokksformanni í 

stað Kristins H.
Gunnarssonar,
núverandi
þingflokksfor-
manns.

„Verkaskipt-
ingin er mál
þingflokksins, 
ekki miðstjórn-
arinnar,“ sagði 
Kristinn í gær.
Hann segir vegið

að Guðjóni Arnari Kristjánssyni, 
formanni flokksins, með áskorun-
inni. Um sé að ræða hluta af 
tilraun til að grafa skipulega
undan formanninum.

Ekki náðist í Guðjón Arnar við 
vinnslu fréttarinnar í gær. - bj

Miðstjórn Frjálslynda flokksins:

Vilja Kristin úr 
embætti

KRISTINN H. 
GUNNARSSON

GENGIÐ 17.09.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Óttast þú að einn eða fleiri 
íslenskur banki verði gjaldþrota 
í efnahagskreppunni sem nú 
stendur yfir?
Já 47,8%,
Nei 52,2%,

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ert þú sátt(ur) við sameiningu
fréttastofa Ríkisútvarpsins?

Segðu þína skoðun á visir.is

ALÞJÓÐASAMSKIPTI Fyrir tveimur 
árum ræddu þeir saman í síma um
nýtingu jarðhita, forsetarnir Yoweri 
Kaguta Musaveni í Úganda og Ólaf-

ý g j ,

ur Ragnar Grímsson á Íslandi. Nú
g g g

er Musaveni kominn hingað til 
lands til að kynna sér möguleikana 
á þessu sviði og hvernig Íslending-

y gg

ar hafa nýtt sér þá.
Þeir hittust á Bessastöðum í gær-

morgun og að því búnu héldu þeir 
til Nesjavalla, þar sem Museveni 
var leiddur í allan sannleikann um
nýtingu jarðhita hér á landi.

Á blaðamannafundi á Bessastöð-
ý g j

um sagði Museveni að jarðhitinn 
verði einkum notaður til orkufram-
leiðslu í Úganda en síður til að hita 

hús eins og gert er hér á landi, þótt 
kuldinn í fjallahéruðum landsins 
geti reyndar orðið töluverður.

„Við eigum okkar Ísland þar
uppi líka,“ sagði hann. 

Hann sagði það reyndar hafa
komið sér skemmtilega á óvart,
þegar Ólafur Ragnar sagði honum

g ,

að Íslendingar hafi getað notfært 
þ g g g

sér hveravatnið í lækningaskyni, 
en ekki aðeins til að hita hús eða
framleiða rafmagn: „Um þetta
höfðu menn talað lengi í Úganda,

g „ þ

en við nútímafólk höfum afgreitt
þetta sem hindurvitni.“

Í dag hittir Museveni Geir H.
Haarde forsætisráðherra og kynn-
ir sér einnig bæði upplýsinga-
tækni og fiskvinnslu. Museveni 
heldur af landi brott í fyrramálið.

- gb

Forseti Úganda í opinberri heimsókn á Íslandi:

Kynnir sér nýtingu jarðhita

FORSETI ÚGANDA Yoweri Kaguta 
Museveni hitti forseta Íslands í gær og

g

fóru þeir saman til Nesjavalla. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

EFNAHAGSMÁL Heildarvelta ísl-
enskra kredit- og debetkorta í 
ágúst nam um 61,8 milljörðum
króna, sem er nítján prósenta 
samdráttur frá ágústmánuði í 
fyrra, þegar verðbólgan er tekin 
með í reikninginn.

Þetta kemur fram í útreikning-
um greiningardeildar Landsbank-
ans, sem byggja á upplýsingum
frá Seðlabanka Íslands.

, yggj pj

„Þetta er fyrsta vísbendingin
sem við fáum um einkaneysluna í
ágúst, og er í takt við það sem við
sáum í tölunum fyrir júlí,“ segir
Kristrún  Tinna Gunnarsdóttir, 
hagfræðingur á greiningardeild
Landsbankans.

„Við túlkum þetta þannig að það
séu allar líkur á því að einkaneysla
sé áfram að dragast saman á þriðja
ársfjórðungi,“ segir Kristrún.

Athygli vekur að samdráttur á
debetkortaveltu frá ágúst í fyrra 
til ágúst í ár er 28,8 prósent, á 
föstu verðlagi. Samdráttur á kred-
itkortaveltu á sama tíma er hins
vegar aðeins 3,3 prósent. Lands-
menn virðast því halda áfram að
snúa sér í auknum mæli að kredit-
kortum á kostnað debetkortanna.

Í ágúst var veltan á íslenskum
kreditkortum um 28,6 milljarðar
króna, samanborið við 27,2 millj-
arða í júlí. Aukningin er um 5,3
prósent, en þar er ekki tekið tillit
til verðbólgu.

Í ágúst var veltan á debetkort-
g

um landsmanna hins vegar 33,2
milljarðar, samanborið við 34,4 
milljarða í júlí. Dregið hefur úr
veltu á debetkortum um 3,3 pró-
sent milli mánaða.

„Þetta gæti gerist annars vegar 

vegna þess að fólk hefur minni fjár-
ráð, en hins vegar vegna þess að
vextir eru svo háir að það borgar
sig að gera þetta svona,“ segir Edda 
Rós Karlsdóttir, forstöðumaður
greiningardeildar Landsbankans.
Þar vísar hún til þess að það geti 
borgað sig að leggja launin inn á 
reikning í mánuð og borga svo 

kortareikninginn, eða að nota kred-
itkort frekar en yfirdráttarheimild.

Kristrún bendir þó á að þetta sé
áframhald á þeirri þróun sem 
verið hafi undanfarin ár, lands-
menn hafi stöðugt verið að auka 
notkun á kreditkortum á kostnað 
debetkortanna. brjann@frettabladid.is

 ghs@frettabladid.is

Íslensk heimili eyða 
fimmtungi minna
Kortavelta Íslendinga í ágúst dróst saman um nítján prósent á föstu verðlagi 

samanborið við ágúst í fyrra. Skýrt merki um samdrátt í eyðslu íslenskra heim-

ila. Vanskil hafa aukist, og eru svipuð það sem af er ári og allt árið í fyrra.

VIÐSKIPTI Hlutabréfamörkuðum var 
lokað á hádegi í Rússlandi í gær,
miðvikudag. Stjórnvöld hafa ekki
gefið upp hvenær þeir opni aftur. 
Á mánudag var mörkuðum einnig
g pp þ pg

lokað klukkutíma fyrr, eftir hrun.
Ákvörðunin kemur í kjölfar

y ,

mesta hruns á rússneskum
hlutabréfamarkaði síðan rúblan
hrundi 1998. Stjórnvöld segja 
ástæðu hrunsins vera ókyrrð á
alþjóðlegum mörkuðum, en 
alþjóðlegir fjárfestar tóku þó að 
flytja peninga frá Rússlandi í
ágúst í kjölfar innrásar Rússa í 
Georgíu og vaxandi óvissu um
öryggi erlendra fjárfestinga í
landinu. - msh

Mesta hrun frá 1988:

Mörkuðum lok-
að í Rússlandi

Einstaklingum á vanskilaskrá hefur 
fjölgað nokkuð hratt á þessu ári,
eða um samtals 615 frá áramótum, 
miðað við fjölda á skrá í lok ágúst, 
þegar um 16.400 voru á vanskilaskrá. 

Vanskil það sem af er ári eru 
svipuð og allt árið í fyrra, þó eftir séu 
fjórir mánuðir af árinu. Ómar Berg

g

Torfason, sérfræðingur hjá Creditinfo,
segir að fólki á vanskilaskrá hafi
fækkað jafnt og þétt undanfarin ár,
þar til nú.

„Við finnum fyrir því að róðurinn 
er að þyngjast hjá fólki. Það er ekkert 
óeðlilegt miðað við stöðuna í dag. 
Það er alltaf erfiðara og erfiðara 
að ná endum saman og fólk hefur 
skuldsett sig mikið,“ segir Ásta S. 

g

Helgadóttir, forstöðumaður Ráðgjafa-
stofu, um fjármál heimilanna.

Ráðgjafastofan finnur fyrir aukinni
aðsókn og hefur mætt eftirspurninni 
með því að ráða fimmta ráðgjafann
til starfa.

VANSKIL EINSTAKLINGA FARA VAXANDI

KEYPT Í MATINN Samdráttur á kortaveltu er góður mælikvarði á eyðslu heimil-
anna, að mati greiningardeildar Landsbankans, enda hlutfallslega lítið reiðufé
notað í verslunum hér á landi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SJÁVARÚTVEGUR Flaggskip Brims 
hf., Brimnes RE 27, kom til
hafnar í Reykjavík í gær með 
metafla. Aflaverðmæti túrsins er
185 milljónir króna. Alls var
aflinn upp úr sjó 1225 tonn og 
stóð veiðiferðin yfir í 37 daga.
Það jafngildir 30 tonna veiði á
sólarhring án þess að tekið sé
tillit til siglinga á miðin og heim.

Af þessu tilefni var áhöfn 
skipsins fært málverk, blómvönd-
ur og terta. Skipstjóri í veiðiferð-
inni var Páll Rúnarsson.  - shá

Brimnes kemur úr mettúr:

Aflaverðmæti
185 milljónir

BRIMNES Öflugasta skipið í flota Brims
hf. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

KJÖRKASSINN

VIÐSKIPTI „Umræðan um þetta 
mál hófst í fjölmiðlum, en 
samkvæmt okkar reglum á að
tilkynna þetta hjá okkur,“ segir 
Þórður Friðjónsson, forstjóri
Kauphallarinnar.

Ákveðið hefur verið að sekta 
p

Nýsi um eina og hálfa milljón
króna. Málið tengist upplýsing-
um um að Nýsir hefði ekki greitt 
af bréfum sem skráð eru í
Kauphöllina. Þær komu fram í 
fréttum um miðjan júní, en
tilkynning barst Kauphöll 18.
sama mánaðar.

Markaðurinn, viðskiptablað
Fréttablaðsins, greindi frá 
greiðslufresti Nýsis á afborgun-
um og fjárhagslegri endurskip-
lagningu viku áður en tilkynning 
barst Kauphöllinni. 

- ikh

Kauphöllin sektar Nýsi:

Erfiðleikar rædd-
ir í fjölmiðlum

ÍSRAEL, AP Tzipi Livni, utanríkis-
ráðherra Ísrael, lýsti yfir sigri í 

p ,

gærkvöld eftir leiðtogakosningu í 
Kadima, stjórnarflokki Ísrael. Hún 
g g g

keppti við Shaul Mofaz varnar-
málaráðherra en Ehud Olmert
forsætisráðherra neyðist til að 
segja af sér vegna spillingarmála.

Ekki var búist við úrslitum fyrr 
en eftir miðnætti en samkvæmt
útgönguspám í ísraelskum
fjölmiðlum sigraði Livni með
nokkrum yfirburðum. - gb

Kadimaflokkurinn í Ísrael:

Livni lýsti yfir
sigri í gærkvöld

SHAUL MOFAZ OG TZIPI LIVNI Sam-
kvæmt útgönguspám hafði Livni betur. 

NORDICPHOTOS/AFP

STYRKUR Stofnaður verður nýr 
styrktarjóður við Háskóla Íslands í 

ý

dag. Stofnframlag sjóðsins er þrjár 
milljónir Bandaríkjadala eða um 
278 milljónir íslenskra króna. Féð
gefur Toshizo Watanabe, fyrrver-
andi skólabróðir Geirs H. Haarde 
forsætisráðherra.

Sjóðnum er ætlað að styrkja 
nema til skiptináms í Japan og á 
Íslandi og stuðla að skiptum á vís-

p p g

indamönnum og aukinni velvild 
milli landanna.

Watanabe nam við Brandeis-
háskólann í Massachusetts í Banda-
ríkjunum sem skiptinemi. Síðar 
varð hann stjórnarformaður, for-
stjóri og eigandi Nikken-fyrirtæk-
isins sem hefur höfuðstöðvar í 
Bandaríkjunum. Watanabe kynnt-

ist Íslandi á námsárum sínum í 
Bandaríkjunum í gegnum Geir.

- kdk 

Gjafmildur japanskur skólabróðir Geirs Haarde:

Háskóli Íslands fær 
278 milljóna sjóð

SKIPTINÁM MILLI JAPANS OG ÍSLANDS
Watanabe-sjóðnum er ætlað að auka
velvild milli Japans og Íslands. Geir 

j

Haarde verður viðstaddur athöfnina í 
dag. FRÉTTALBLAÐIÐ/VILHELM
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LÖGREGLUMÁL Engan sakaði þegar
sprenging varð í Járnblendiverk-
smiðjunni á Grundartanga um 
klukkan hálf tíu í gærmorgun. 
Gat kom á spanofn í verksmiðj-
unni svo fljótandi málmur 
slettist á kælileiðslur við ofninn.
Við það varð sprenging og
kviknaði eldur í kjölfar hennar.

Að sögn lögreglunnar gekk
mjög vel að rýma verksmiðjuna
en slökkvilið, sjúkraflutninga-
menn og lögreglumenn frá 
Borgarnesi og Akranesi voru 
strax sendir á staðinn.

Greiðlega gekk að slökkva
eldinn og var slökkvistörfum 
lokið skömmu upp úr klukkan 
tíu. Töluverðar skemmdir urðu á
ofninum og þar í kring. Rann-
sókn stendur yfir. - ovd

Gat kom á spanofn:

Sprenging á 
Grundartanga

Þak á útihúsi að fjúka
Björgunarsveitarmenn frá Dalvík 
voru í gærmorgun kallaðir að Litlu-
Hámundarstöðum þar sem þak og 
þakplötur voru tekin að losna í veður-
hamnum. Mönnunum tóks að festa 
þakið og koma í veg fyrir að það fyki.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Járnplötur á loft
Björgunarsveitarmenn frá Árskógs-
strönd fóru snemma í gærmorgun í 
útkall á Hauganes þar sem járnplöt-
ur í stafla voru farnar að fjúka um. 
Mönnunum tókst að fergja plöturnar.

Bátur losnar á Skagaströnd
Lögreglan á Blönduósi fékk tilkynn-
ingu um klukkan hálf fjögur í fyrrinótt
að bátur væri að losna í höfninni á
Skagaströnd. Starfsmönnum hafnar-
innar var gert viðvart og tókst þeim 
að festa bátinn aftur.

1. Hvað heitir fréttastjóri 
sameinaðra fréttastofa visir.is 
og Stöðvar 2?

2. Hvað heitir rúmenska liðið 
sem sigraði Roma í Meistara-
deildinni í fyrrakvöld?

3. Af hvaða ljóðskáldi hefur
borgarstjórn Reykjavíkur ákveð-
ið að láta gera styttu?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 50
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SIMPLY CLEVER

FJÓRIR LÍTRAR Á HUNDRAÐIÐ.
ÞAÐ ER STÖÐUGLEIKI Í ÞVÍ.

EFNAHAGSMÁL „Fjárfestar halda
sig nú frá áhættusömum myntum.
Íslenska krónan er í þeim flokki,“

g y

segir Þorbjörn Atli Sveinsson, sér-
fræðingur hjá greiningardeild
Kaupþings.

Gengi íslensku krónunnar féll
um tæp fjögur prósent þegar verst
lét í gær. Fallið gekk lítillega til
baka og stóð gengisvísitalan í 176
stigum í dagslok. Krónan hefur nú
fallið um 32 prósent frá áramót-
um, þar af um 4,3 prósent í vik-
unni. Fallið er þyngra í krónu en á
öðrum hávaxtamyntum.

Þorbjörn segir við þetta bætast
að eftir litlu sé að slægjast með
kaupum á  íslenskum krónum.
Vaxtamunurinn á gjaldmiðla-
skiptamarkaði, sem haldið hafi
uppi genginu framan af árinu, sé
nú orðinn lítill, í kringum tvö pró-
sent þrátt fyrir háa stýrivexti og
sjái fjárfestar sér  því  eflaust
minni hag en áður í kaupum á
krónum. „Því virðist stöðunni nú
svipa til þess sem var í lok mars,“
segir hann. 

Á þeim tíma stóð gengisvísital-
gg

an fast við 160 stigin og brást
Seðlabanki Íslands við með hækk-

g g

un stýrivaxta upp á 1,25 prósent á
aukaákvörðunardegi auk annarra
aðgerða. Hálfum mánuði síðar
hækkaði bankinn vextina á ný um
50 punkta og fóru þeir við það í 
15,5 prósent. 

Líkt og í gær hefur gengi krónu
sveiflast mikið innan dags og
þykir ólíklegt að Seðlabankinn
grundvalli ákvörðun stýrivaxta
við slíkar skammtímasveiflur. 
Fremur megi reikna með að Seðla-
bankinn horfi til  gengisþróunar
til lengri tíma líkt og í vor.

Samhliða mikilli veikingu krón-
unnar nú hafa erlendir gjaldmiðl-
ar, svo sem evra og norrænu mynt-
irnar, aldrei verið dýrari í krónum 
talið. Evran stóð í 133,7 krónum í
lok gærdagsins og danska krónan

í tæpum átján krónum. Banda-
ríkjadalur, sem kostaði 94,6 krón-
ur í gær, hefur ekki verið dýrari
síðan í apríl fyrir sex árum en eft-
irspurn eftir Bandaríkjadölum á 
alþjóðlegum lánsfjármörkuðum 
upp á síðkastið hefur ýtt mjög 

undir hækkun hans síðustu vikur.
Viðmælendur Markaðarins

segja þróun krónunnar ráðast af
ytri aðstæðum fremur en innlend-
um. Krónan muni ekki jafna sig að
ráði fyrr en skilyrði á erlendum
mörkuðum batni og því megi
reikna með að aðgengi að erlendu
lánsfé aukist ekki fyrr en á næsta
ári.

Til marks um stöðuna er að svo
mikill skortur varð á erlendum
gjaldeyri í Noregi að lokað var 
fyrir gjaldeyrisviðskipti á milli-
bankamarkaði þar í fyrradag.
Norski seðlabankinn greip strax
til aðgerða og jók aðgengi að
Bandaríkjadölum til þess að gera
bönkum kleift að stunda hefð-
bundin viðskipti. jonab@markadurinn.is

Krónan aldrei lægri
Fjárfestar sjá lítinn hag í kaupum á krónum og snúa við henni baki. Krónan fell-

ur fram af hengiflugi við erfiðar aðstæður á alþjóðlegum lánsfjármörkuðum. 

KRÓNAN OG AÐRAR MYNTIR
Gjaldmiðill Síðast í sama gildi
Bandaríkjadalur Í apríl 2002
Evra* aldrei dýrariEvra* aldrei dýrari

j pj pj pj p

Dönsk króna aldrei dýrari
ýýýý

iNorsk króna aldrei dýrari
ýýýý

Sænsk króna aldrei dýrari
ýýýý

Japanskt jen aldrei dýraraJapanskt jen aldrei dýrara
ýýýý

* Evran var innleidd 1. janúar 1999

„Þetta er orðið verulega óþægilegt. Við erum komin að
sársaukamörkum,“ segir Edda Rós Karlsdóttir, forstöðu-
maður greiningardeildar Landsbankans. 

Hún bendir á að gengi krónu sé mjög veikt í sögulegu 
samhengi. Það muni hins vegar leiðrétta sig til lengri
tíma litið, en ekki endilega í gegnum nafngengið.  

Mikilvægt sé að gengisþróun síðustu daga leiði ekki 
til hærra verðlags, því að það dragi úr líkunum á því að 
veiking krónunnar gangi til baka. „Því meiri verðbólga, 
því minni líkur á að krónan gangi til baka. Auðvitað 
vonar maður að gengið rétti sig af, fremur en að verð-
bólgan æði áfram,“ segir hún.

Erum komin að sársaukamörkum

EDDA RÓS

GENGISÞRÓUN FRÁ ÁRAMÓTUM
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TÆKNI Heimsins kraftmesta raf-
magnsmótorhjól, Killacycle frá 
Colorado í Bandaríkjunum, verður
til sýnis á ráðstefnunni Driving 
Sustainability ´08 sem fram fer á 
Hótel Nordica í dag og á morgun. 

Hönnuður Killacycle-hjólsins 
og eigandi, Bill Dubé verður með 
kynningu á tækninni að baki þessu 
einstaka farartæki, sem sett hefur 
hvert hraða- og spyrnumetið á 
fætur öðru á síðustu árum. Í

g py

desember síðastliðnum fór það 
kvartmíluna í fyrsta sinn á undir 
átta sekúndum, en það er lang-
besti spyrnutími sem rafdrifið 
farartæki hefur nokkru sinni náð.

Auk þessa ofurmótorhjóls verða 

öllu hversdagslegri en þó nýstár-
leg farartæki til sýnis og til
umfjöllunar á ráðstefnunni, svo

sem rafmagnsvespur og rafreið-
hjól. Sú þróun sem orðið hefur í
rafhlöðutækni á síðustu árum
hefur nú gert rafdrif í svo léttum
farartækjum að mjög hagnýtum 
og hagkvæmum kosti til að kom-
ast mengunar- en þó áreynslulaust
milli staða innanbæjar. 

Þetta er í annað sinn sem alþjóð-
lega ráðstefnan Driving Sustaina-
bility er haldin, en rafvæðing öku-
tækja, stórra sem smárra, er í
brennidepli dagskrár hennar í ár. 

Meðal annarra dagskrárliða má
nefna kynningu á „i MiEV“-raf-
bílnum frá Mitsubishi og á tilraun
til að fljúga umhverfis hnöttinn á 
sólarrafdrifinni flugvél.  - aa

Rafvæðing ökutækja í brennidepli alþjóðlegu ráðstefnunnar Driving Sustainability: 

Ofur-rafmótorhjól til Íslands
g g g

RAFKRAFTUR Killacycle í „burnout“ fyrir 
spyrnu í Woodburn í Oregon í lok ágúst. 
LJÓSMYND/KILLACYCLE.COM

ALÞINGI Sturla Böðvarsson, forseti 
Alþingis, og Hallgerður Gunnars-
dóttir, eiginkona hans, héldu í gær
í opinbera heimsókn til Rússlands í 
boði forseta Dúmunnar.

Með í för eru þingmennirnir
Ásta R. Jóhannesdóttir, Bjarni 

þ g

Benediktsson, Katrín Jakobsdóttir,
Guðni Ágústsson og Guðjón Arnar 

, ,

Kristjánsson auk Helga Bernódus-
sonar, skrifstofustjóra Alþingis, og
Jörundar Kristjánssonar starfs-
manns þess. Í heimsókninni verður

j

rætt við forseta rússneska
þingsins, aðstoðarutanríkisráð-
herra og formenn þingnefnda, sem
og fulltrúa íslenskra fyrirtækja
sem hafa starfsemi í Rússlandi. - bþs

Átta frá Alþingi í Rússlandi: 

Ræða við rúss-
neska pólitíkusa 

VEISTU SVARIÐ?
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VEÐUR „Við sáum þetta ekki fyrr en í morgun,“ segir 
Sandra Sveinsdóttir Nielsen, íbúi í Furugerði í 
Reykjavík, um tvö reynitré sem féllu í garðinum við
hús hennar í óveðrinu sem gekk yfir landið í fyrrinótt.

Hún segir mikið áfall að sjá stór og falleg tré fara 
með þessum hætti. Það sé þó mikil mildi að trén féllu
inn í garðinn en ekki út á götu eða á bíla nágranna 
þeirra.

Hún segir tryggingar ekki bæta tjónið. „Þannig að
þessi fallegu tré eru ekki metin til fjár en við eigum
þá allavega nóg í arininn í vetur,“ segir Sandra.

Nokkuð sá á gróðri á höfuðborgarsvæðinu eftir
veðrið í fyrrinótt. Mest var um að greinar brotnuðu af
trjám en eitthvað var um að tré rifnuðu upp með
rótum.

Í tilkynningu frá Slysavarnafélaginu Landsbjörg 
segir að um 70 björgunarsveitarmenn af höfuðborgar-
svæðinu hafi verið við vinnu á meðan óveðrið gekk 
yfir. Þeir hafi sinnt á fimmta tug aðstoðarbeiðna af 
ýmsum toga en sem fyrr hafi verið mest um fok á
lausum munum, þakplötum og vinnupöllum.

Þá sinnti lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 21 útkalli

vegna óveðursins og slökkvilið höfuðborgarsvæðisins 
sinnti 16 útköllum vegna vatnsleka í húsum í fyrrinótt
og gærmorgun. Í flestum tilfellum höfðu niðurföll eða

g y

holræsi stíflast eða vatn fundið sér leið inn í húsin. 
Eitthvað var um skemmdir af völdum þessa en engar
þeirra eru taldar mjög alvarlegar. - ovd

Skemmdir á höfuðborgarsvæðinu af völdum óveðurs sem gekk yfir í fyrrinótt:

Trén rifnuðu upp með rótum

RIFNUÐU UPP MEÐ RÓTUM Reynitrén tvö við Furugerði rifnuðu
upp með rótum í óveðrinu sem gekk yfir landið í fyrrinótt.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

STJÓRNMÁL „Þetta er ágætis innlegg
í umræðuna og fínt hjá Framsókn-
arflokknum að leggja í þessa
vinnu,“ segir Björgvin G. Sigurðs-
son viðskiptaráðherra um gjaldeyr-
isskýrslu Framsóknarflokksins. 
„Niðurstöðurnar undirstrika þá 
skoðun okkar Samfylkingarmanna
að í raun eru aðeins tvær leiðir 
færar; styrkt króna eða evra með
aðild að Evrópusambandinu.“
Björgvin kveðst vona að í fram-
haldi skýrslunnar móti Framsókn-
arflokkurinn sér skarpa stefnu í 
Evrópumálunum því ekki sæki 
Samfylkingin ein um Evrópusam-
bandsaðild. Til þess þurfi breiða 
pólitíska samstöðu. „Ef þetta verð-
ur Framsókn vegvísir að þeirri
stefnu að sækja um aðild þá er það 
gott,“ segir hann.

Illugi Gunnarsson, þingmaður
Sjálfstæðisflokksins, segir skýrsl-
una jákvæða en sjálfar niðurstöð-
urnar koma honum ekki á óvart. 
Hann segist sammála því að sam-
hæfa þurfi betur ríkisfjármál og 
stefnu Seðlabankans, slíkt hljóti að
verða skoðað í þeirri fræðilegu 
úttekt á peningamálastefnunni sem
forsætisráðherra hafi boðað. Þá 
komi til dæmis fram hve stór gjald-
eyrisvaraforðinn þurfi að vera.
„Seðlabankinn og peningamála-
stjórnin eru grundvallaratriði í 
hagstjórn en í þessu er ekki ein-
hver einn stór sannleikur eða 
endanleg lausn.“

Jón Bjarnason, þingmaður VG, 
segir jákvætt að Framsóknarflokk-
urinn skuli fjalla um málin og telur
heiðarlegt af honum að viðurkenna 
hlut sinn „í þeim gríðarlegu hag-
stjórnarmistökum sem gerð voru í 
ríkisstjórnarsamstarfinu langa við 
Sjálfstæðisflokkinn“ eins og hann

orðar það. Jón segir á hinn bóginn 
alvarlegt – og undirstriki ábyrgðar-
leysi Framsóknarflokksins – að 
hann skuli tala krónuna niður og
daðra við Evrópusambandið. „Við 
búum við krónuna og þetta botn-
lausa evrutal dregur athyglina frá 
raunveruleikanum sem við er að 
fást,“ segir Jón.

Kristinn H. Gunnarsson, þing-
flokksformaður Frjálslynda flokks-
ins, segir gott hjá Framsóknar-
flokknum að gera skýrsluna. 
„Svona eiga stjórnmálaflokkar að 
vinna,“ segir hann og kveðst sam-
mála þeirri niðurstöðu að kostirnir 
séu tveir; króna eða evra. Sjálfur sé
hann þeirrar skoðunar að halda 
beri krónunni, Íslendingar þurfi 

þ

hvort eð er að vinna sig sjálfir út úr 
vandanum og áframhaldandi for-
ræði yfir peningamálunum sé
mikilvægt. Fórnarkostnaðurinn við
evru sé meiri en ávinningurinn.

 bjorn@frettabladid.is

Skýrsla Framsóknar
sögð gott framtak
Þingmenn úr öllum flokkum segja gjaldmiðilsskýrslu Framsóknarflokksins
gott innlegg í umræðuna. Niðurstöðurnar koma ekki á óvart. Viðskiptaráð-
herra vonar að hún vísi framsóknarmönnum veginn í átt að umsókn að ESB.

KRISTINN H. 
GUNNARSSON

JÓN 
BJARNASON

ILLUGI 
GUNNARSSON

BJÖRGVIN G.
SIGURÐSSON

SEÐLABANKI ÍSLANDS Skýrsla gjaldmiðilsnefndar Framsóknarflokksins beinir á ný 
kastljósinu að stjórn peningamála. Þingmenn allra flokka fagna skýrslunni og telja
hana ágætt innlegg í umræður um efnahagsmál. FRÉTTABLAÐ/HEIÐA

JEMEN, AP Sprengjuárásir voru
gerðar á bandaríska sendiráðið í
Jemen í gær. Árásirnar virðast
g

hafa verið vandlega skipulagðar. 
Fimm sprengjur voru sprengdar 
og síðan sátu leyniskyttur fyrir 
jemenskum hjálparstarfsmönn-
um sem fyrstir komu á vettvang 
eftir að sprengjurnar sprungu.

Enginn bandarískur starfsmað-
ur sendiráðsins slasaðist, en einn
jemenskur öryggisvörður við 
sendiráðið lést, auk þess sem 
fjórir jemenskir hermenn og 
fimm aðrir vegfarendur létu 
lífið.

Einnig létust árásarmennirnir,
sem voru sex talsins. Sumir

þeirra voru klæddir í jemenska
hermannabúninga.

„Þessi árás minnir okkur á þá

viðvarandi ógn sem okkur stafar
af öfgasinnuðum ofbeldismönn-
um bæði heima og erlendis,“ 
sagði Gordon Johndroe, talsmað-
ur Bush Bandaríkjaforseta.

Sean McCormack, talsmaður 
bandaríska utanríkisráðuneytis-
ins, sagði árásina bera öll merki 
þess, að Al Kaída hafi verið að 
verki. Hann sagði árásarmönn-
unum þó ekki hafa tekist að rjúfa 
veggi sendiráðsins.

Á síðustu árum hefur fjórum
ggg

sinnum verið gerð árás á þetta 
sendiráð, en mannfall hefur
aldrei verið jafn mikið og í þetta 
skiptið.

- gb

Sextán manns lágu í valnum eftir sprengjuárásir á sendiráð í Jemen:

Vandlega skipulagðar árásir

FYRIR UTAN SENDIRÁÐIÐ Árásin er sögð 
bera öll merki þess að Al-Kaída hafi 
verið að verki. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Verið velkomin í Nettó
Mjódd - Salavegi - Akureyri - Höfn - Grindavík

...gaman saman!

TILBOÐIN GILDA 18. - 21. SEPTEMBER
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FRUIT PASSION ÁVAXTASAFIFRUIT PASSION ÁVAXTASAFI
APPELSÍNU OG TROPICALAPPELSÍNU OG TROPICAL

199199 kr/stk.kr/stk.

TRÖNUBERJASAFI 1TRÖNUBERJASAFI 1l
OCEAN SPRAYOCEAN SPRAY

197197 kr/stk.kr/stk.
298298 kr/stk.k

ALLT Í EINUM 
PAKKA!

34%
afsláttur

ÓTRÚLEGA
SVALANDI

DÓRU MÖFFINS-MIX

359359 kr/pk.kr/pk.



Lágmúli - Smáratorg - Laugavegur - Smáralind - Spöngin - Garðatorg - Setberg - Keflavík - Grindavík - Selfoss - Laugarás - Borgarnes - Stykkishólmur 

Grundarfjörður -  Búðardalur - Ísafjörður - Bolungarvík -  Patreksfjörður -  Sauðárkrókur -  Blönduós -  Hvammstangi - Skagaströnd -  Húsavík -  Kópasker

Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstaðir - Seyðisfjörður - Fáskrúðsfjörður - Höfn - Neskaupstaður - Reyðarfjörður - Eskifjörður

www.lyfja.is - Lifið heil 
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LYFJA STYÐUR LANDSLIÐ KVENNA Í HANDBOLTA 

EFALEX
VERTU SKARPARI!  Efalex eflir einbeitingu 

og sjón og stuðlar þannig að betri námsárangri.

KARBOBLOKKER
Kolvetnabani 120 töflur

Minnkar hungurtilfinningu, eykur 

brennslu og hindrar upptöku kolvetna

í líkamanum.

COMODYNES HREINSIKLÚTAR
Hreinsimjólk, andlitsvatn og augnfarðahreinsir

í einum klút.

Unnið úr 100% náttúrulegum trefjum.

20 stk. í pakka.

DEEP FREEZE
Deep Freeze snöggkælir sársauka!

Ef keypt eru tvö kælisprey fylgir túpa 

af kæligeli með.    

TURBO GREENS
Turbo Greens er frábært í baráttunni 

við sykurlöngun.

15% afsláttur
Kaupauki

ACIDOPHILUS BIFIDUS + FOS
Mjólkursýrugerlar, góðir fyrir meltinguna.

CHAMPIGNON DETOX + FOS OG SPIRULINA
Hreinsaðu líkamann – eyðir óæskilegri lykt.

MILK THISTLE DETOX
Hreinsaðu líkamann að innan.

PSYLLIUM HUSK FIBRE
Rúmmálsaukandi, gott fyrir

meltinguna.

30% afsláttur
af Vega vítamínum

Heilsufarsmælingar í Lágmúla og Smáratorgi
BLÓÐSYKURSMÆLING · BLÓÐFITUMÆLING

- nauðsynlegt að vera fastandi.

BLÓÐÞRÝSTINGSMÆLING · BEINÞÉTTNIMÆLING

ÖNDUNARMÆLING

Hugaðu að heilsunni
með Lyfju
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ALÞINGI Þingmenn stjórnarand-
stöðuflokkanna eru missáttir við
framkvæmd þinghaldsins í sept-
embermánuði og vilja gera á því
breytingar. 

Níu mál urðu að lögum á fram-
haldsfundunum og voru sjúkra-
tryggingar og þróunarsamvinna 
þeirra umfangsmest. Um sum mál-
anna var varla rætt í þingsalnum. Á 
þ g

hinn bóginn voru viðamikil mál, 
sem ágreiningur ríkir um, tekin út
úr þinginu til frekari meðferðar í
ráðuneytum. Á það við um innleið-

þ g

ingu matvælalöggjafar ESB og 
skipulagslög.

Katrín Jakosdóttir, varaformað-
ur VG, segir að þingnefndir hefðu
mátt vinna betur í málum í sumar 
enda þurfi mál að komast á rekspöl 
eigi þinghald í september að virka 
sem skyldi. „En að sumu leyti
fannst mér þetta ekki takast illa,“
segir Katrín. „Til dæmis var gott að 
fá tækifæri til að taka upp umræð-
ur um efnahagsmálin og stóriðju 
sem brunnu á mönnum.“

Birkir Jón Jónsson, Framsóknar-
flokki, segir þinghaldið hafa verið 
fullstutt og því hafi umræður um til 
dæmis efnahagsmál og umhverfis-
mál orðið styttri en efni stóðu til.
Hann segir að margt megi bæta í 
septemberþinghaldi framtíðarinn-
ar og nefnir fyrirspurnir í því sam-
bandi. „Við vörpuðum fram mörg-
um spurningum til ráðherra en
margir þeirra voru ekki viðstaddir
þegar fyrirspurnirnar voru á dag-
skrá. Þetta þarf að endurskoða.“

Grétar Mar Jónsson, Frjálslynda 
flokknum, kveðst hreinlega hafa 
orðið fyrir vonbrigðum. „Ég flutti 

, gg

tvö frumvörp í vetur, þau voru lögð

fram í mars, en mér gafst ekki færi 
á að mæla fyrir þeim í vor. Ég hélt

, g

því að ég fengi að tala fyrir þeim 
núna en það var ekki. Þetta var
klæðskerasniðið fyrir ríkisstjórn-
ina að koma sínum málum í gegn,“
segir Grétar. „Kannski hugmyndin
hafi verið að þetta yrði eitthvert
afgreiðsluþing en eiga þá ekki allir
að vera jafnir? Á ekki minnihlutinn 

g þ g g þ

að fá að koma einhverju að?“ spyr
Grétar Mar.

Einar Már Sigurðarson, Samfylk-
ingunni, er þeirrar skoðunar að 
septemberþingið hafi tekist vel.
Það létti á lokum vorþings og hugs-
anlega einnig á almennri pólitískri
umræðu á komandi haustþingi.
Kjartan Ólafsson, Sjálfstæðis-

þ g

flokki, er sama sinnis. „Þetta tókst
ágætlega og það var heimikið gert
þótt ekki hafi allt klárast,“ segir 
hann.

bjorn@frettabladid.is

Vilja breytingar á 
septemberþinginu
Þingmenn í stjórnarandstöðunni eru ekki að fullu sáttir við framkvæmd þing-
haldsins í septembermánuði. Vilja þeir ýmist meiri vinnu í nefndum, rýmri
tíma til umræðna eða færi á að flytja mál sín. Stjórnarliðar eru ánægðir. 

FRÁ ALÞINGI Ögmundur Jónasson tók virkan þátt í umræðum um sjúkratrygginga-
frumvarpið á þinginu sem lauk í síðustu viku. Hér hripar hann niður minnispunkta.
Lúðvík Bergvinsson situr íhugull að baki honum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

REYKJAVÍK Borgarstjórn samþykkti
á fundi sínum á þriðjudag að láta
gera óháða úttekt á kynbundnum
launamun hjá Reykjavíkurborg.
Borgarfulltrúar Vinstri grænna 
lögðu tillöguna fram.

Í greinargerð sem fylgir henni
g gg

segir að tilefnið sé ný könnun SFR
sem sýnir að kynbundinn launa-
munur hefur aukist um þrjú pró-
sent hjá Reykjavíkurborg á einu
ári, úr 14 prósentum í 17. Launa-
munur kynjanna hefur aukist
meira hjá opinberum aðilum en á
almennum vinnumarkaði.

Svandís Svavarsdóttir, borgar-
fulltrúi Vinstri grænna, segir mik-
ilvægt að borgarstjórn bregðist

hratt við vísbendingum um aukinn 
launamun kynjanna. „Það eru blik-
ur á lofti um að staða kvenna sé 
síst að skána á vinnumarkaðnum 

og við þurfum að halda vöku okkar, 
sérstaklega þegar harðnar á daln-
um. Svo virðist sem það séu frek-
ar konur en karlar sem missi 
störfin þá,“ segir Svandís.

Hún segist mjög ánægð með
stuðning Hönnu Birnu Kristjáns-
dóttur borgarstjóra við tillöguna,
en hún var samþykkt samhljóða. 
Þá segir hún mikilvægt að fá utan-
aðkomandi aðila til að kanna 
málin. „Ætlunin er að bera niður-
stöðurnar saman við kannanir 
verkalýðshreyfingarinnar. Þá er 
það heilbrigðismerki að fá reglu-
lega skoðun utan frá. Við höfum 
ekkert að fela hjá Reykjavíkur-
borg.“ - kóp

Kynbundinn launamunur hjá Reykjavík jókst um þrjú prósent á einu ári:

Launamunur kannaður

SVANDÍS SVAVARSDÓTTIR Borgarstjórn
samþykkti tillögu Vinstri grænna um 
óháða úttekt á kynbundnum launamun 
hjá borginni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SMURT SKORIÐ

Býðst að taka þátt í nýjum 
hátíðarbrönsi á fimm stjörnu hóteli

SS ÁLEGG - GERIR ÞAÐ GOTT

BEIKON Á 
KROSSGÖTUM!

SMURT SKORIÐ

Skjálfhentur maður sullaði kaffi á 
eldhúsborðið – munaði 3 sm.

SS ÁLEGG - GERIR ÞAÐ GOTT

HUNANGSSKINKA 
Í HÁSKA!

SMURT SKORIÐ

Naut lífsins í kotasælunni 
um helgina.

SS ÁLEGG - GERIR ÞAÐ GOTT

DEKURDAGAR HJÁ LÉTTU 
KJÚKLINGAÁLEGGI!

SMURT SKORIÐ

Fór mikinn á góðgerðarsamkomu 
ásamt létt majónesi, salati og
grófu brauði

SS ÁLEGG - GERIR ÞAÐ GOTT

LÉTT PEPPERÓNÍ LÆTUR 
GOTT AF SÉR LEIÐA!

SMURT SKORIÐ

Kranamaður tárfelldi af gleði yfir 
nestinu sínu í kaffipásu síðdegis.

SS ÁLEGG - GERIR ÞAÐ GOTT

NAUT 
NAUTAVÖÐVANS!

SMURT SKORIÐ

Kom fram á flatbrauði á 
tangódögum í Sandgerði.

SS ÁLEGG - GERIR ÞAÐ GOTT

PEPPERÓNÍ Í 
KRÖPPUM DANSI!

SMURT SKORIÐ

Þóttist vera venjuleg skinka í 
kaffipásu iðnaðarmanna á Húsavík.

SS ÁLEGG - GERIR ÞAÐ GOTT

BRÖGÐÓTT 
BEIKONSKINKA!

SMURT SKORIÐ

Fjölskylda úr Hlíðunum tók með sér 
nesti í sólarlandaferðina.

SS ÁLEGG - GERIR ÞAÐ GOTT

SPÆGIPYLSA 
Á SPÁNI!

SMURT SKORIÐ

Sleit áralöngu sambandi við 
flatköku – sást með gerlausu brauði 
í innkaupakerru.

SS ÁLEGG - GERIR ÞAÐ GOTT

LÉTT HANGIÁLEGG 
Á LAUSU!

SMURT SKORIÐ

Suðurnesjamenn smurðu grimmt í 
sjötugsafmæli um helgina.

SS ÁLEGG - GERIR ÞAÐ GOTT

KINDAKÆFA 
TEKIN Í KEFLAVÍK!

... og aldrei of snemmt að byrja að hlúa að samverustundum

fjölskyldunnar. 

Skapaðu fallegar gjafir með vönduðum föndurvörum.

Smiðjuvegi 5 
Kópavogi
Sími: 585 0500

Það er eittht vað einstaklega jákvætt og hlýleggtgt 
við haustiðð hjá A4 Skólavörubúðinni...
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Ég er 100% 
endurvinnanlegur

Mig langar 
að endurvinna 

þig

Endurvinnsla
 – í þínum höndum

vaða úrgang þú ætlar að flokka og skila til Það er í þínum höndum að ákveða hv
endurvinnslu. Vel gæti reynst að byrja smátt en bæta svo smám saman við eftir því semendurvinnslu Vel gæti reynst að byrja sm
þú venst hugmyndinni. Í öllum sveitarfélögum er tekið á móti spilliefnum og langflest
þeirra taka við pappa, pappír og plasti til endurvinnslu.

Nánari upplýsingar og einföld ráð um endurvinnslu má sjá á
www.urvinnslusjodur.is/endurvinnsluvika



Hausttilboð

með ánægju

 www.icelandexpress.is
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Verð frá:

7.890 kr.

Iceland Express býður fjölda flugsæta á einstöku hausttilboðsverði                          
til og frá London og Kaupmannahöfn.                         

Einnig flugsæti á tilboðsverði til og frá Berlín, Alicante, Friedrichshafen og Varsjá

Sölutímabil: Frá kl. 12.00 á hádegi í dag til miðnættis á morgun, 19. september 

Ferðatímabil: 20. september–31. mars 2009 

Bókaðu flugsæti á betra verði á www.icelandexpress.is 

Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum. Takmarkað sætaframboð, valdar dagsetningar og valin flug. 

Athugið að flugvallarskattur getur verið mismunandi á milli áfangastaða. 

*

*



Allar upplýsingar birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana 

Borhamar
Worx, SDS WU330.2, 710W, 2,7 Joule,
borar og meitlar, venjuleg patróna fylgir, taska
5244827

Inni- og útimálning
719963-7/7207040-6

Hleðslusett
Power Workshop, 18V, margir möguleikar, borvél, 
standborvél, hjólsög, borðsög, stingsög, tifsög, ljós o.fl.
5245016

Verkfærapanell
Stanley, 20 upphengjur
5024774

Smáhlutataska
Keter Cantilever
5024639

22.999
9555

17.999
27.6339

1.699
2.6299

2.999
5.9299

Skjólveggur
Skandik, 180 X 110/90 SM
603175

Uðarabyssa
Claber
5081620

Sláttuvél
Mega, 5Hp, 50 sm sláttubreidd, 
grassafnari, hæðarstilling
5085243

32.999
45.9995

Hitakanna
2 ltr.
2000300

999
3.3499

STÓRLÆKKAÐ

VERÐ
Á ÖLLUM

SKJÓLVEGGJUM

Slönguhengi
 tekur 25 m af

1/2” slöngu
5081500

599
1.1499

199
479

3.900

70%
AFSLÁTTUR

Gildir 17. - 30. september

Á meðan 
birgðir endast

10 ltr

3.999
.9955

50%
AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM
ÚTILEGUBÚNAÐI

Góð tilboð í timbursölum
 Húsasmiðjunnar um land allt



50%
AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM
 SUMAR-
   HÚSGÖGNUM

Mesta úrvalið í:
Skútuvogi, Grafarholti, Selfossi,
Reykjanesbæ, Egilsstöðum og Akureyri

-Til notkunar í hvaða veðri sem er

-Sprungulokun (2mm hámark)

-Mjög sveigjanlegur

-Þekur: 1,5 l/m2

-Styrkt með þráðum

-Hægt að bera á blautt yfirborð

Lekur hjá þér?
Vatnsþétt skyndiviðgerðarefni

Loðir við:
Þakefni, filt, skífur, bárujárn, tjöru, malbik, hart
PVC, pólýester, sink, ál, gler, flísar ofl.

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

viðgerðarsett
7171126

2.999
3.9955

29.990
9990

Á meðan 
birgðir endast

Gasgrill
Outback, Trooper
3000236

Gasgrill
Outback, Hunter
3000237

26.990
31.9990

Rýmum fyrir 

     nýjum vörumum

  ALLT Á AÐ

         S
ELJAS

      
AST

Rýmum fyrir 

     nýjum vörum

  ALLT Á AÐ

          S
ELJAST

Verð gildir í öllum 
verslunum

3.9991.299

Úlpur
Dömu og herra
5869425-31/5869237-42

Flíspeysur
Herra
5860337-41

Takmarkað
magn
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hagur heimilanna

Sendið umboðsmanni neytenda ábendingar eða sparnaðarráð á neytendur@
frettabladid.is

DR. GUNNI neytendur@frettabladid.is

SKYLDU ÞESSIR VERA MEÐ NUDDSTÓL? Þessir fulltrúar bifvélavirkja tengjast ekki
efni greinarinnar.

Bílaviðgerðir eru lesendum hug-
leiknar. Sigurbjörn Geirsson fór 
með bílinn í viðgerð hjá BJB
pústþjónustu í Hafnarfirði. Hann 
ræður sér vart fyrir gleði og
skrifar: „Á meðan ég var að bíða

y g g

eftir að bíllinn kláraðist fékk ég 
ókeypis aðgang að nuddstól sem 
þarna er fyrir kúnna. Afgreiðslu-
maðurinn stillti stólinn fyrir mig
og þar sat ég í tuttugu mínútur og 
fékk þetta svaka góða nudd.

Verðið á viðgerðinni var
mjög hóflegt og það var
snúist í kringum mann
þarna.“

Þá hafði Pálmi Halldórsson 
samband og vildi þakka Toyota 
fyrir „stórglæsilegar móttökur“:
„Ég keypti mér notaðan Toyota 
y „ g gy

Avensis í lok ágúst og það hitti
ekki betur á en svo að vélin 
bræddi úr sér eftir viku. Ég var
náttúrlega í algjöru sjokki en fór 
með bílinn til Toyota. Sá fram á 
svakalegan kostnað. Þeir létu 
mig bara borga 20.000 kr. fyrir að 
gera við vélina og nú er hún nán-
ast eins og ný. Mér finnst þetta 
rosalega flott þjónusta miðað við
akstur og aldur bílsins (119.000
km, 2002).“

Enn um bílaviðgerðir:

Nudd á bílaverkstæði

Gísli Tryggvason tók við starfi 
umboðs- og talsmanns neytenda 
fyrir þremur árum. Netsíðan sem 
hann heldur utan um, neytandi.is,
er nú hálfs árs. „Þetta er ekki
bara rafrænn upplýsingabækling-
ur um neytendamál heldur má 
þarna finna einfaldar leiðir fyrir 
neytendur til að kvarta og leita
réttar síns,“ segir Gísli. Hann 
bloggar einnig á slóðinni neyt-
endatalsmadur.blog.is og segist 
þar setja mál í neytendasam-
hengi. „Við erum ágætlega sett
varðandi reglur og úrræði,“ segir
Gísli. „Það þurfa bara fleiri að 
nýta sér þau. Hins vegar erum 
við illa sett varðandi verðlag og
virka samkeppni.“

Eitt af þeim góðu málum sem
Gísli hefur ýtt úr vör er að leggja
til við fjármálaráðherra að
felldur verði niður virðisauka-
skattur og tollur af litlum 
póstsendingum frá útlöndum. „Ég

g

hef ekki fengið svar enn þá við
þessari fyrirspurn. Ég 

g

á von á jákvæðu 
svari enda fékk ég 
mjög jákvæð
viðbrögð við
þessari tillögu á 
embættismanna-
stiginu,“ segir 
Gísli.

Neytandi.is 
hálfs árs

Útgjöldin
> Verð á herra- og dömuklippingu í ágústmánuði hvers árs. 
Miðað við verðlag á landinu öllu.

2005 2006 2007 2008

Konur
Karlar 
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3.605

4.068

2.755
2.454

3.764
3.279
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HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS

GÍSLI TRYGGVASON

18.–21. september verður 20% endurgreiðsla í Habitat, 
Stubbasmiðjunni og Eymundsson í Holtagörðum. 
Gerðu góð kaup með e-kortinu á besta stað í bænum!

20% endurgreiðsla 
fyrir e-korthafa!

Korthafar fá 0,5% endurgrei›slu af allri innlendri veltu auk endurgrei›slu frá samstarfsfyrirtækjum.
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– Ein frábær ferð

Allt í Holtagörðum

Í Habitat, Stubbasmiðjunni og Eymundsson

www.si.is

Styrkir til vinnustaðakennslu 
og námsefnisgerðar 
Framtíð iðnaðar veltur á menntun og 
mannauði. Aukin þekking gefur 
iðnaðinum takmarkalaus tækifæri 
til vaxtar, nýsköpunar og útrásar. 
Mikilvægt er að nemendum í iðn- 
og starfsnámi standi til boða 
námsefni og kennsla við hæfi.

SI auglýsa eftirfarandi styrki 
lausa til umsóknar:

• Styrkir til námsefnisgerðar  
í greinum sem varða iðnað

• Styrkir til vinnustaðakennslu 
í fyrirtækjum SI

Umsóknarfrestur er til 1. október.

Nánari upplýsingar er að finna á www.si.is.

GÓÐ HÚSRÁÐ
MJÁLM TRUFLAR SKÁLD 
■ Símon Birgis-
son leikskáld
situr við skriftir 
í Berlín þessa 
dagana. Hann
segir nauðsynlegt 
að koma í veg 
fyrir að amstur
hversdagsins og 
mjálmandi kettir
trufli skáld við 
skriftir.

„Þegar maður situr við skriftir er 
nauðsynlegt að smávægileg verkefni
trufli ekki andagiftina. Settu því alltaf 
í uppþvottavélina um leið og þú ert 
búinn að borða. Hengdu jafnóðum 
upp þvottinn úr þvottavélinni og ekki 
gleyma að gefa kettinum að borða
– fátt er meira truflandi fyrir skáld en
mjálmandi kettir.“
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MINNISKORT

MYNDAVÉLAR / TÖKUVÉLAR

FISLÉTTAR HÁGÆÐA TÖKUVÉLAR

NETTAR STAFRÆNAR VÉLAR

TILBOÐ     24.990
FULLT VERÐ kr. 29.990

TILBOÐ     139.990
FULLT VERÐ kr. 219.990

Olympus E420DZKIT
Digital SLR myndavél með 10 millj. punkta uppl., Live View, Supersonic Wave 
Filter - Eyðir út ryki milli linsu og „body“, TruePic III, Face Detection, 2,5" 
LCD skjá, Autofocus og Auto White Balance, Auto Exposure og þrjár manual 
stillingar, 7 myndstærðum, 18 picture Modes, tímarofa, USB 2.0, notar 
CompactFlash og xD kort. Tvær linsur fylgja: 14 - 42mm og 40 - 150mm.

VERÐ     89.990
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ     49.990
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ     69.990
FRÁBÆRT VERÐ

8
MILLJÓN
PUNKTA

8
MILLJÓN
PUNKTA

10
MILLJÓN PUNKTA

VERÐ     39.990
FRÁBÆRT VERÐ

Þrír litir! BLEIK, 
SVÖRT eða SILFUR

Olympus MJU850
Digital MYNDAVÉL me› 8 mp uppl., 3x Optical og 5x Digital Zoom, 
Linsa: 6.7 - 20.1mm, 2,5” LCD skjár, Digital Image Stabilisation, 
Face Detection Technology, hreyfimyndataka me› hljó›i, USB, Tekur 
xD kort. Vatnsheld a› 3m d‡pi. Höggheld upp í 1.5m hæ›. 

M
P

2 LINSUR FYLGJA: 
LINSA 1: 14 - 42MM 
(35MM SAMB.: 28 - 84MM) 
LINSA 2: 40 - 150MM 
(35MM SAMB.: 80 - 300MM)

Digital SLR
- bestu mögulegu myndgæði

OLYMPUS MJU840
Digital MYNDAVÉL með 8 milljón punkta upplausn, 5x Optical 
Zoom og 5.6x Digital Zoom, 6.4 - 32mm linsu (35mm samb.: 
36 - 180mm), 2,7” LCD skjá (230.000 pixlar) frábær við öll 
birtuskilyrði, hreyfimyndatöku með hljóði, USB 2.0. Tekur xD 
kort. Fæst í bleik eða silfurlit.

8
L

UN

px5spppó8ðeVANYMg

JVC GZMS100
Digital Media tökuvél með 2,7” LCD breiðskjá, 
upptökuflögu með 600.000 p. uppl., 35x Optical  
Zoom, innb. kyrrmyndavél, innb. flash, USB 2.0. 
Tekur SD/SDHC kort. Aðeins 225 grömm.

JVC GZMG330
Digital Media tökuvél með 30GB hörðum disk, upptökuflögu 
með 800.000 p. uppl., 2,7” LCD breiðskjá, 35x Optical og 
800x Digital Zoom, innb. kyrrmyndavél, Dolby Digital uppt., 
titringsdeyfi, USB 2.0. Tekur microSD kort.

JVC GZHD5
Full HD Digital Media tökuvél með 60GB hörðum disk, 3 1/5" 
upptökuflögum, 2,8" LCD breiðskjá, 1920x1080/50p útg., 10x 
Optical og 200x Digital Zoom, innb. kyrrmyndavél, inng. fyrir hljóð-
nema, titringsdeyfi, USB 2.0, HDMI, FireWire, Component og 
Composite útg., Þyngd 565g. Tekur microSD / microSDHC kort.

TEKUR UPP Á
SD KORT

FULL HD
UPPTAKA MEÐ
3CCD

VATNSHELD
HÖGGHELD
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Ryder-keppnin er haldin annað
hvert ár, til skiptis í Evrópu og
Bandaríkjunum. Að þessu sinni fer
keppnin fram á Valhalla-vellinum í 
Kentucky, velli sem fær nafn sitt 
úr norrænni goðafræði. Áttunda 

y,

holan heitir til að mynda „Þórsham-
ar“ og sú tólfta „Hefnd Óðins“.

y „

Völlurinn á sér ansi skemmtilega 
sögu. Fyrir um þrjátíu árum sat 
Dwight Gahm, verslunarmaður í
Louisville, á skrifstofu sinni ásamt

sonum sínum. Þeir voru að ræða 
um golf. Gham var meðlimur í golf-
klúbbi í sinni heimasveit en líkt og
margir íslenskir kylfingar þekkja í 
dag var hann orðinn ansi þreyttur á
að þurfa að berjast við aðra klúbb-
meðlimi um rástíma. Þá fékk hann
uppljómun. Það vildi nefnilega svo 
skemmtilega til að hann átti stórt
land í Jefferson-sýslu sem hann 
vissi ekkert hvað hann átti að gera 
við.

Til að gera langa sögu stutta þá 
fékk hann Jack Nicklaus til liðs við 
sig og árið 1986 opnaði Valhalla-
völlurinn sem í dag er talinn einn 
allra besti golfvöllur Bandaríkj-
anna og þykir hann einkum hentug-
ur fyrir stórkeppnir þar sem mikið
rými er í kringum völlinn fyrir
áhorfendur; um 20 þúsund áhorf-
endur komast fyrir við átjándu flöt-
ina.

Í dag á og rekur Bandaríska golf-
sambandið völlinn en nafn Ghams
er samt ekki langt undan því átj-
ánda holan nefnast „Gham over“.

Mesta golfveisla ársins 
hefst á Valhalla-golfvell-
inum í Kentucky í Banda-
ríkjunum á morgun. Í 
íþróttaheiminum er helst 
hægt að líkja Ryder-bikar-
keppninni við heimsmeist-
arakeppnina í fótbolta. 
Trausti Hafliðason skrifar
um Ryder-bikarinn í golfi.

Það eru ekki bara eitilharðir golf-
áhugamenn sem fylgjast með 
keppninni heldur flykkist ótrú-
legasta fólk að skjánum og þá 
meina ég fólk sem hefur ekki 
hugmynd um hvað „skolli“ eða 
„fugl“ merkir. Ástæðan fyrir 

g y „

þessu er sú að Ryder-bikarinn er 
liðakeppni, þar sem  úrslit hverr-
ar holu skipta máli og óþarfi er 
að kunna góð skil á íþróttinni til
að hafa gaman af.

Þótt Evrópumenn hafi sigrað 
með ótrúlegum yfirburðum í
Ryder-bikarnum undanfarin ár 
eru flestir golfspekúlantar nú í
fyrsta skipti sammála um að lið 
Evrópu sé sigurstranglegra. 
Byggja þeir spá sína á því að evr-
ópskir kylfingar séu hærra skrif-
aðir á heimslistanum og hafi 
verið í betra keppnisformi en 
Bandaríkjamennirnir undan-
farna mánuði. Jú, reyndar spilar
það kannski aðeins inn í líka að 
maður nokkur að nafni Tiger
Woods er fjarri góðu gamni í liði
Bandaríkjanna vegna meiðsla. 

Azinger harður í horn að taka
Það verður fróðlegt að sjá hvern-
ig fyrirliðarnir munu ná að stilla
saman strengi sinna liða. Hvort 
þeir nái að úthýsa einstaklings-
hyggjunni sem golfíþróttin bygg-
ir alla jafna á og efla í staðinn 
liðsandann. Þegar litið er á feril
þeirra sem kylfinga hefur Nick 
Faldo vinninginn – með yfirburð-
um. Það þarf samt ekki að þýða
að hann verði betri fyrirliði en
Paul Azinger sem leiðir lið Banda-
ríkjanna. Azinger þykir nefni-
lega harður í horn að taka. Hann 
talar hreint út og byrgir tilfinn-
ingar sínar ekki inni. Á síðasta

g y g

áratug veiktist hann af krabba-
meini en með þrautseigju og
jákvæðum hugsunarhætti hafði 
hann betur í þeim slag.

Faldo er reyndar með svipaðan 
karakter og Azinger sem sína 
hægri hönd. Varafyrirliði Evr-
ópuliðsins er Spánverjinn góð-
kunni José Maria Olazabal sem, 
líkt og Azinger, gekk í gegnum
erfið veikindi fyrir fáeinum 
árum.

Montgomery skilinn eftir heima
Líkt og alltaf þegar endanleg lið-
skipan liggur fyrir heyrast gagn-

rýnisraddir. Faldo var þó gagn-
rýndur meira en Azinger fyrir sitt
val. Þykir mörgum hann hafa 
verið ansi brattur að skilja Skot-
ann Colin Montgomery eftir 
heima, en Monty, eins og hann er 
jafnan kallaður, er einhver sigur-
sælasti kylfingur Evrópu í Ryder-
bikarnum frá upphafi. Þá hafa
aðrir kylfingar lýst honum sem 
miklum leiðtoga, eins konar fyrir-
liða úti á velli. Einnig vakti það
athygli að Faldo skyldi skilja
Írann Darren Clarke eftir heima,

yg y j

en Clarke hefur átt nokkuð gott
tímabil, sérstaklega var hann 
góður í sumar. Clarke átti enn
fremur stóran þátt í sigri evr-
ópska liðsins á K-Club á Írlandi

þ g

fyrir tveimur árum.

Garcia og Westwood mikilvægir
Til þess að Evrópa haldi titlinum 
þurfa Spánverjinn Sergio Garcia 
og Englendingurinn Lee West-
wood að halda uppteknum hætti,
en þeir eiga gríðarlega góðan feril
að baki í Ryder-bikarnum eins og
sést á grafinu hér til hliðar. Ef það 

gerist og hinn írski og tvöfaldi 
meistari Opna breska meistara-
mótsins, Padraig Harrington, nær 
sér á strik þá verður þetta erfitt 
fyrir bandaríska liðið. Jafnvel 
þótt það sé á heimavelli. 

Mickelson þarf að stíga fram
Það sem mun kannski helst vinna 
með bandaríska liðinu í þessari 
keppni er að í fyrsta skiptið í mörg 
ár (jafnvel frá upphafi) er hægt 
að segja að þeir séu minna liðið.
Það gæti unnið með þeim, létt af
þeim smá pressu. Til þess að 
bandaríska liðið nái að ógna því 
evrópska þurfa Phil Mickelson og 
Jim Furyk, sem báðir hafa verið 
afar slakir í Ryder-bikarnum í 
gegnum tíðina, að stíga fram og 
leiða hópinn. Ef það gerist getur
allt gerst. Nýstirnið Anthony Kim
gæti komið mörgum á óvart sem 
og Kenny Perry. Skemmtilegast 
verður þó að fylgjast með sleggj-
unni Boo Weekley og J.B. Holmes,
sem er litríkur karakter.

Megi betra liðið vinna –
Evrópa.

© GRAPHIC NEWSHeimild: Ryder Cup

BandaríkinEvrópa Sigur

Föstudagur: 
Stöð 2 Sport
Frá kl. 11.55 til 
22.30

Laugardagur:
Stöð 2 Sport
Frá kl. 11.55 til 
22.45

Sunnudagur:
Stöð 2 Sport3
Frá kl. 16 til 18
Stöð 2 Sport
Frá kl. 18 til 23

Þorsteinn Hall-
grímsson og Úlfar 
Jónsson lýsa.

Stöð 2 Sport:
Beinar útsendingar

Golfvöllurinn Valhalla í Kentucky á sér skemmtilega sögu:

Eigandinn fékk aldrei rástíma

Evrópa sigurstranglegri

Dive Deeper 08
Tækninámsstefna í Smárabíó 9-10 október 

Microsoft sérfræðingar, ekki missa af þessu!

Nánari upplýsingar og skráning í síma 544 4500 og www.ntv.is/divedeeper

Hvorum spáir 
þú sigri? Það er 
einfalt, Evrópu.

Hvað mun 
ráða úrslitum?
Liðsheildin og 
samheldnin hjá
Evrópu. Banda-
ríkjamenn hafa 
alltaf unnið á
móti hver öðrum.

Hver mun koma á óvart? Oliver 
Wilson hjá Evrópu því Bandaríkja-
menn munu vanmeta hann. Hjá 
Bandaríkjamönnunum verður það
J.B. Holmes – hann er gríðarlegur 
baráttumaður.

Hver mun valda vonbrigðum?
Graeme McDowell, vegna þess að 
hann hefur einfaldlega ekki verið 
að spila nógu vel upp á síðkastið. 
Hjá Bandaríkjunum verður það Phil
Mickelson. Hann er of mikill egóisti 
fyrir þetta lið.

Hvaða leikmanns saknarðu? Það
er fyrst og fremst Colin Montgomery. 
Ef Evrópa vinnur ekki þá verður 
afsökunin sú að hann hafi ekki verið 
með.

Hvenær eignast Íslendingar 
keppanda í Ryder-bikarnum? Það
verður vonandi fyrir árið 2050, ég 
skýt á 2020.

Evrópa vinnur 
á liðsheldinni

ÍSLANDSMEISTARARNIR Í HOLUKEPPNI

Hvorum spáir 
þú sigri? 
Bandaríkja-
mönnum,
jafnvel þótt 
það vanti Tiger 
Woods.

Hvað mun
ráða úrslit-
um? Ég held
einfaldlega að
það verði hinn 

gríðarlegi styrkur bandaríska liðsins.

Hver mun koma á óvart? Ég held 
að Anthony Kim gæti komið á óvart.

Hver mun valda vonbrigðum?
Ég held að það verði Sergio Garcia. 
Það gera allir gríðarlegar væntingar 
til hans og ég held að það sé hætta 
á að hann standist ekki þessa miklu
pressu.

Hvaða leikmanns saknarðu?
Manni finnst náttúrlega alltaf að 
Tiger Woods eigi að vera með en 
hann er bara meiddur. Ég held nú

g g

samt bara að þetta sé eitthvað væl
í honum.

Hvenær eignast Íslendingar 
keppanda í Ryder-bikarnum?
Ég held að það verði mjög seint 
þar sem Íslendingar eru enn langt
g g

á eftir bestu þjóðunum.  Ég skýt á
g g

árið 2040.

Sakna Tigers 
Woods

HLYNUR GEIR 
HJARTARSON

ÁSTA BIRNA 
MAGNÚSDÓTTIR



Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Óseyri 2, Akureyri, 461 1150

Scape Wallhugger – Eitt með öllu
· þráðlaus fjarstýring
· sér stillingg fyry ir höfuðlagg
· nudd
· sleði sem leggst upp að vegg
· afar hljóðlátt og þægilegt í notkun

Scape Verð
120x200 309.900
160x200 479.900
180x200 499.900
KING SIZE 519.900

Stillanleg rúm með okkar bestu                                 heilsudýnu á góðu verði

Fyrst og fremst
í heilsudýnum

Violino
leðurhægindastólar, 

ítölsk hönnun. Þrír litir.
Verð 79.900.

Allt að 50% afsláttur af völdum svefnherberggishúsggöggnum

Proflex er mest selda stillanlega
rúmið hjá okkur, enda á góðu
verði

                                 

      ein allra besta 
heilsudýna sem hægt er að fá í 

dag. Fæst í 2 stífleikum.

svefnherbergis-
húhúsgöögn

Óseyri 2 Listhúsinu Laugardal

Proflex Verð
160x200 279.900
180x200 299.900

6 mánaða
vaxtalausar greiðslur
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rýming
StærriStærri

Smelltu á notadir.brimborg.is og veldu notaðan bíl fyrir þig Smelltu á notadir.brimborg.is og veldu notaðan bíl fyrir þig 
-  farðu síðan á bgs.is og sannreyndu tilboð dagsins í dag. farðu síðan á bgs.is og sannreyndu tilboð dagsins í dag.

              Komdu í Brimborg Komdu í Brimborg 

Það er alltaf gaman að skoða bíla. Komdu á rýmingarsölu 
Brimborgar á notuðum bílum í dag. Skoðaðu úrvalið, aftur og 
aftur. Skoðaðu fj ármögnunina. Komdu bara í Brimborg í dag.fj

100 bílar í boði. Hringdu núna í síma 515-7000.

Volkswagen Jetta Comfort
2,0 sjálfskiptur 4 dyra
Fast númer YT654
Skrd. 4/2006. Ek. 34.000 km.
Verð áður 2.290.000 kr.
Rýmingarafsláttur 400.000 kr. 

Rýmingarverð 1.890.000 kr.
Rýmingarafsláttur 400.000 kr.

Volkswagen Golf
2,0 beinskiptur station
Fast númer YV679
Skrd. 3/2004. Ek. 78.000 km.
Verð áður 1.280.000 kr.
Rýmingarafsláttur 290.000 kr. 

Rýmingarverð 990.000 kr.
Rýmingarafsláttur 290.000 kr.

Citroen C5Citroen C5
2,0 beinskiptur station2,0 beinskiptur station
Fast númer TA287Fast númer TA287
Skrd. 6/2005. Ek. 80.000 km.Skrd. 6/2005. Ek. 80.000 km.
Verð áður 1.790.000 kr.Verð áður 1.790.000 k
Rýmingarafsláttur 500.000 kr. Rýmingarafsláttur 500.000 kr. 

Rýmingarverð 1.290.000 kr.
Rýmingarafsláttur 500.000 kr.

Ford Escape XLTFord Escape XLT
3,0 sjálfskiptur 5 dyra,0 sjálfskiptur 5 dyr
Fast númer YE821Fast númer YE82
Skrd. 6/2004. Ek. 79.000 km.krd. 6/2004. Ek. 79.000 km.
Verð áður 2.160.000 kr.Verð áður 2.160.000 k
Rýmingarafsláttur 470.000 kr.Rýmingarafsláttur 470.000 kr.

Rýmingarverð 1.690.000 kr.
Rýmingarafsláttur 470.000 kr.



garsala
á notuðum bílumá notuðum bílum
arsal

   Komdu
í Brimborg 
  í dag

   Komdu
í Brimborg 
  í dag

100% fjármögnun100% fjármögnun

Komdu á rýmingarsölu Brimborgar á notuðum bílum í dag.rýmingarsölu Brimborgar á notuðum bílum í dag.
100 bílar í boði. Hringdu núna í síma 515-7000.í boði. Hringdu núna í síma 515-7000.

Ford Focus Trend
1,6 sjálfskiptur station
Fast númer JI152
Skrd. 10/2005. Ek. 40.000 km.
Verð áður 1.890.000 kr.
Rýmingarafsláttur 400.000 kr

Rýmingarverð 1.490.000 kr.
Rýmingarafsláttur 400.000 kr.

Ford C-Max TrendFord C-Max Trend
1,6 beinskiptur 5 dyra1,6 beinskiptur 5 dyra
Fast númer NP316Fast númer NP316
Skrd. 3/2005. Ek. 82.000 km.Skrd. 3/2005. Ek. 82.000 km.
Verð áður 1.520.000 kr.Verð áður 1.520.000 k
Rýmingarafsláttur 330.000 kr.Rýmingarafsláttur 330.000 kr.

Rýmingarverð 1.190.000 kr.
Rýmingarafsláttur 330.000 kr.

Volvo C70olvo C70
2,4 sjálfskiptur 2 dyra2,4 sjálfskiptur 2 dy
Fast númer RR615númer RR
Skrd. 5/2006. Ek. 27.000 km.krd. 5/2006. Ek. 27.000 k
Verð áður 4.690.000 kr.Verð áður 4.690.000 kr.
Rýmingarafsláttur 1.000.000 kr.ýmingarafsláttur 1.000.000 kr.

Rýmingarverð 3.690.000 kr.
Rýmingarafsláttur 1.000.000 kr.

Subaru LegacySubaru Legacy
2,0 sjálfskiptur station2,0 sjálfskiptur station
Fast númer NZ978Fast númer NZ978
Skrd. 11/1999. Ek. 177.000 km.Skrd. 11/1999. Ek. 177.000 km
Verð áður 820.000 kr.Verð áður 820.000 kr.
Rýmingarafsláttur 130.000 kr. Rýmingarafsláttur 130.000

Rýmingarverð 690.000 kr.
Rýmingarafsláttur 130.000 kr.
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Umsjón: nánar á visir.is

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 636

3.802 -1,27% Velta: 6.261 milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 6,58 +0,61% ... Atorka 4,90 
-0,20% ... Bakkavör 23,00 -1,71% ... Eimskipafélagið 4,76 -21,58% ...
Exista 5,75 -2,38%  ...  Glitnir 13,27 -1,19% ... Icelandair Group 20,30
+0,25% ... Kaupþing 675,00 -1,03% ... Landsbankinn 21,15 -1,86% ... 
Marel Food Systems 83,30 +0,36% ... SPRON 2,90 -3,33% ... Straum-
ur-Burðarás 7,98 -0,38% ... Össur 90,20 -0,88%

MESTA HÆKKUN
EIK BANKI +5,56%
ATL. PETROLEUM 3,48%
ALFESCA  +0,61%

MESTA LÆKKUN
EIMSKIPAFÉL. -21,58%
ATL. AIRWAYS  -4,43%
SPRON -3,33%

Kannast ekki neitt við neitt
Frétt Markaðarins um fyrirhugaða samruna
á bankamarkaði, sem birtist á forsíðu Frétta-
blaðsins á þriðjudag, vakti mikla athygli. Þar var 
sagt frá töluverðum gangi í samrunaviðræðum
eigenda sparisjóðsins Byrs og stærstu hluthafa í 
Glitni, auk þess sem samruni Straums og Lands-
bankans væri nú til alvarlegrar skoðunar meðal
stórra eigenda beggja félaga. Enginn þeirra
aðila sem hér um ræðir hefur haft uppi minnstu
tilburði til að vísa þessum fréttum á bug við 
ritstjórn Markaðarins, enda eru þetta almælt 
fyrirheit í viðskiptalífinu. Því vekur athygli að í 
Viðskiptablaðinu í gær skuli stjórnarformaður 
Byrs, Jón Þorsteinn Jónsson, neita þessu alfarið 
og segja þetta eitthvað sem Fréttablaðið sé að 
búa til. Það er auðvitað fjarri öllu lagi og stendur 
Markaðurinn við frétt sína að öllu leyti og hvetur 
lesendur til að fylgjast vel með tíðindum næstu 
daga og vikna á fjármálamarkaði.

Rifjast þá upp …
Í því sambandi er ef til vill ekki úr vegi að rifja 
upp forsíðufrétt Markaðarins frá 4. júlí síðastlið-
inn þar sem fjallað var um þá ákvörðun að flytja
höfuðstöðvar Baugs úr landi, auk þess sem fram

kom að nafni FL 
Group yrði breytt
í Stoðir, það
fyrirtæki keypti
hlut í Baugi og 
hefði um leið selt 
Pálma Haralds-
syni í Fons hlut 
sinn í Northern 
Travel Holding. 

Síðastnefnda atriðinu var mótmælt daginn eftir 
og fullyrt að væri skáldskapur. Markaðurinn
stóð hins vegar við fréttina og hún var endan-
lega staðfest með tilkynningu á þriðjudag frá
Stoðum.

Peningaskápurinn …

Óttast er að sparisjóðsbankinn 
Washington Mutual, WaMu, átt-
undi stærsti banki Bandaríkj-
anna, sé á barmi gjaldþrots, en
áætlað hefur verið að 40 prósent 
allra útistandandi lána hans séu í
vanskilum.

Fréttir herma að Seðlabanki
Bandaríkjanna leiti nú að kaup-
endum að bankanum. Gjaldþrot
WaMu myndi verða langstærsta
bankagjaldþrot í sögu Bandaríkj-
anna, en eignir bankans eru 300
milljarðar, og talið er að gjaldþrot
hans myndi kosta ríkið minnst 24
milljarða.

Hlutabréf í Washington Mutual 
hafa fallið um 94 prósent síðasta
árið. -msh

Óttast enn eitt
bankagjaldþrot

Björguna bandaríska seðlabankans
á tryggingafyrirtækinu AIG felur í
sér að ríkið mun eignast 79,9 pró-
senta hlut í félaginu. Í staðinn legg-

g , p

ur bankinn félaginu til 85 milljarða 
neyðarlán gegn veðum í eignum
AIG. Sérfræðingar eru á einu máli 
um að samningurinn sé mjög hag-
stæður fyrir ríkið.

Bandarísk stjórnvöld gerðu
árangurslausar tilraunir til þess að 
fá aðrar fjármálastofnanir til að 
veita AIG nauðsynleg lán, en á
þriðjudag var orðið ljóst að félagið 
myndi ekki geta aflað nauðsynlegs
fjár í tæka tíð.

„Skipulagslaust hrun AIG hefði
haft alvarlegar afleiðingar fyrir 
fjármálamarkaði sem eru mjög
brothættir um þessar mundir,“
sagði í tilkynningu Seðlabankans. 

Seðlabanki og stjórnvöld óttuðust
að gjaldþrot AIG myndi valda upp-

lausn á alþjóðlegum fjármálamörk-
uðum enda er AIG eitt stærsta fjár-
málafyrirtæki heims. AIG er einnig 
einn stærsti leikandi á mörkuðum
með skuldabréfaafleiður, en gjald-
þrot AIG hefði gert að verkum að
þessir markaðir hefðu frosið.

Ásamt skuldabréfum AIG hefðu
skuldtryggingar sem félagið hefur

gefið út einnig orðið verðlausar, 
sem hefði leitt til gríðarlegra
afskrifta, og jafnvel gjaldþrota hjá 
bönkum og fjármálastofnunum.

Ekki er ljóst hvað gert verður við
eignir AIG, en ríkið mun líklega 
selja stóran hluta þeirra.

Yfirtakan er söguleg, því Seðla-
banki Bandaríkjanna hefur lögum 
samkvæmt ekkert hlutverk í eftir-
liti tryggingarfyrirtækja, né er það 
hlutverk hans að tryggja stöðug-
leika þeirra. Fyrr í ár gerði Seðla-
bankinn þó undantekningu á þessu 
þegar hann skipulagði björgun fjár-
festingarbankans Bear Stearns. 
Með yfirtökunni á AIG hefur banda-
ríska ríkið enn aukið hlut sinn á
fjármagnsmörkuðum, því fyrir
hálfum mánuði voru fjárfestingar-
lánasjóðirnir Fannie Mae og Fredd-
ie Mac þjóðnýttir til að koma í veg 
fyrir yfirvofandi gjaldþrot. - msh

AIG þjóðnýtt til að afstýra enn
frekara hruni fjarmagnsmarkaða

HÖFUÐSTÖÐVAR AIG Í NEW YORK AIG
er eitt af stærstu fjármálafyrirtækjum
heims. MARKAÐURINN/AFP

„Niðursveiflan er rétt nýhafin,“
segir Jón Bjarki Bentsson, sér-
fræðingur Greiningar Glitnis, og
kveður hana munu standa út þetta
og næsta ár líka. Hann fór yfir
horfur í efnahagsmálum á morgun-
verðarfundi bankans í gær þar sem
kynnt var ný  þjóðhagsspá fram til
2011. 

Í spánni kemur um leið fram að í 
niðursveiflu þessa árs og næsta 
muni hins vegar hverfa spenna sú
sem hér hafi myndast í innlendu 
efnahagslífi og að hagvöxtur ætti 
að taka vel við sér árið 2010.

Lárus Welding, forstjóri Glitnis,
sagði í opnunarávarpi að mörgum
hefði komið á óvart hversu vel 
bankar hér og hagkerfið hefðu stað-
ið sig í mótbyr undanfarins árs. „Í 

g g

raun má segja að íslenski fjármála-
markaðurinn og hagkerfið hafi 
verið að ganga í gegnum samfellt
álagspróf síðustu sex mánuði. Og
staðið það vel af sér á meðan aðrir 
bankar, sumir mjög stórir og með 
langa sögu, hafa þurft að lúta í

lægra haldi og orðið gjaldþrota.“
Þá kom fram í máli Ingólfs Bend-

er, forstöðumanns Greiningar
Glitnis, að 2010 verði efnahagsum-
hverfið hagstæðara að öllu leyti og
lánsfjárkreppan að líkindum liðin
hjá. Hann fór yfir uppruna láns-
fjárkreppunnar á húsnæðismark-
aði í Bandaríkjunum og áhrif henn-
ar. Hann gerði ekki ráð fyrir 
viðsnúningi fyrr en botni væri náð
á húsnæðismarkaði vestra seint á 
næsta ári. - óká

FARIÐ YFIR MÁLIÐ Ingólfur Bender, for-
stöðumaður Greiningar Glitnis, fjallar um 
„bankakrísuna“. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Niðursveifla í rúmt ár

ódýr!

SPARAÐU STÓRT

sparar

allt að

6000 kr.

Heill lambaskrokkur af

nýslátruðu sagaður í kassa
769kr.

kg

Læri 1/1  Læri sneitt  Hryggur 1/1

Frampartur sagaður Slög heil
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: k 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason s trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) s hdm@frettabladid.is 
MENNING: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is VIÐSKIPTARITSTJÓRAR: Björn Ingi Hrafnsson bih@markadurinn.is og Óli Kr. Ármannsson s olikr@markadurinn.is HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is
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H
jákátlegar eru fréttir af fyrirhugaðri styttu af
Tómasi Guðmundssyni sem borgarstjórnarmeiri-
hlutinn vill nú reisa. Það er önnur ef ekki þriðja 
tilraun sem sjálfstæðismenn í Reykjavík gera til 
að halda uppi hróðri Tómasar. Þeir stofnuðu til 

verðlauna í hans nafni sem hafa mest farið í sagnaskáld en 
ættu frekar að vera bundin við ljóðagerð en nokkuð annað. 
Þeir létu gera brjóstmynd af honum sem var sett á háan stall 
í Austurstræti og dugði ekki til. Stöpullinn var notaður sem
flöskustandur, dúfur drituðu á þunnhært skáldið. Hann var því 
fluttur og settur upp í Borgarbókasafni. 

Loks var kvæðabroti eftir Tómas komið fyrir á rúðu í Ráð-
húsinu. Allt var þetta gert til að heiðra minningu borgarskálds-
ins, eins og hann var kallaður af þeim borgaralegu öflum sem 
tóku hann til sín, rétt eins og sósíalistar eignuðu sér Laxness.

Tillagan í borgarstjórn er því leiftur frá löngu liðnum tíma í 
sambýli lista og stjórnmála hér á landi sem vonandi er liðin tíð. 
Og hún er kátleg í ljósi þeirrar staðreyndar að engir hafa lagt
meira til að rústa þeirri borg sem óx upp fyrir augum skáldsins 
og hann lofsöng og einmitt sjálfstæðismenn í borgarstjórn.

Styttur eru enda oftast um gleymda menn: Kristján kóng, 
Hannes Hafstein, Einar Benediktsson, Skúla Magnússon; 
útlenskulegar vörður sem troðið er á afvikna staði. Við kunnum 
ekki að hugsa minnisvarða inn í opinber rými. Þegar reistur er 
minnisvarði sem kallar á nálægð við menn eins og ljósasúla 
Lennons er henni komið fyrir fjarri mannabyggð. Þar sem 
enginn er á ferli þá myrkrið fellur á.

Skáldin borgarinnar voru svo mörg og fleiri en Tómas: 
Steinn Steinarr, Vilhjálmur frá Skáholti, Dagur. Flestum þætti
fáránlegt að reisa þeim brjóstmynd. Minnisvarði þeirra er líka 
höggvinn í varanlegra efni en kopar eða stein – hann lifir í
bókstöfunum og í huga þeirra sem leita til ljóðanna. Aurarnir
sem færu í minnisvarða um Tómas eða hina væru betur settir 
í aukagreiðslur til kennara í borginni svo þeir gætu átt einni 
stund meira með grunnskólabörnum við ljóðakynni. Þessi sam-
þykkt borgarfulltrúanna er í ljósi lakrar bókmenntakennslu í 
grunnskólum Reykjavíkur hræsnisfullur gerningur.

Og hvað með lifendur: er nokkurt skáld borgarinnar fremra 
Magnúsi Þór Jónssyni – Megasi – vilji sjálfstæðismenn hylla
borgarskáldin er hann kjörinn – sprelllifandi og hér á meðal
okkar. Hann hefur lofað stræti hennar Reykjavíkur, hús og 
sund af meiri þokka en nokkurt annað skáld á síðustu fjórum 
áratugum. Og fáir hafa höndina næmari á hjarta borgarinnar. 

Vísast mun hann kunna þeim litla þökk sem laumar því að 
borgarstjórn að hreinlegast sé að reisa styttu af borgarskáld-
inu Megasi – vilji menn lifandi minnisvarða á annað borð. Því 
skal það gert: Megas á stöpul í Bakarabrekkunni við hlið séra 
Friðriks: Víst er ég krosshanginn í dag / mér glymja klukkur
dóms / og kirkjumálaráðherrann er digur / ég skal aldrei aldrei 
gefast upp nei nei / um tíma og eilífð fæ ég frægan sigur. 

Stígvél í Moskvu í gamla daga 
kostuðu ekki þrjátíu rúblur, 

þótt það stæði skýrum stöfum á
verðmiðanum. Þau gátu kostað 
þrjátíu rúblur og þrjá tíma, ef
biðröðin fyrir utan búðina var 
löng. Reglan um fórnarkostnað er 
þessi: stígvélin kosta það, sem 
kaupandinn þarf að fórna til að fá
þau. Sumir fengu stígvélin fyrir 
fimmtíu rúblur með því að borga 
einhverjum tuttugu rúblur fyrir 
að standa í röðinni. Ef stígvélun-
um var rænt á heimleiðinni, hver 
átti bótakrafan að vera? Þrjátíu
rúblur eða fimmtíu? Klárlega 
fimmtíu, og þá hefði átt að duga
að leggja fram kvittun fyrir
stígvélunum og fyrir tuttugu
rúblna greiðslunni til þess, sem 
tók að sér að bíða í röðinni.
(Reyndar voru tryggingar svo að
segja óþekktar í Sovétríkjunum
sálugu, en það er önnur saga.) Að 
sönnu gefa menn yfirleitt ekki út
kvittun handa sjálfum sér fyrir að 
standa tímunum saman í biðröð, 
en það breytir engu um eðli 
málsins: biðtíminn kostar sitt. 
Zeit ist Geld, segja Þjóðverjar.
Verðmiðar geta verið villandi. 

Tökum annað dæmi, svo að
ekkert fari milli mála. Margir 
stúdentar, stjórnmálamenn og 
aðrir eru mótfallnir skólagjöld-
um. Þeir telja, að með skólagjöld-
um væri horfið frá þeirri skipan,
að menntun sé ókeypis. En
stöldrum við: menntun er ekki og 
hefur aldrei verið ókeypis. 
Stúdentar þurfa nú eins og alltaf 
áður að kosta miklu til að eyða 
mörgum árum í menntun sína, því 
að tímann gætu þeir ella notað til 
að vinna sér inn tekjur. Skóla-
gjöld yrðu aldrei annað en
léttvæg viðbót við þann fórnar-
kostnað, sem stúdentar bera nú 
þegar vegna skólagöngu sinnar. 

Skaðabætur, miskabætur
Bandarísk skaðabótalöggjöf 
virðir fórnarkostnaðarhugtakið.
Ef einn veldur öðrum tjóni í 
Bandaríkjunum, er fjárhagslegt 
tjón ekki bundið við útlagðan 
kostnað tjónþolans, heldur er 
fórnarkostnaðarhugtakið lagt til
grundvallar skaðabótamatinu.
Takist tjónþolanum að sýna fram
á fjárskaða umfram útlagðan 
kostnað, og það er iðulega 
auðvelt, eru honum dæmdar 
bætur í samræmi við það.
Bandarískir dómstólar dæma 
tjónþolum því iðulega myndarleg-
ar skaðabætur, sem eru tjónvöld-
um víti til varnaðar. Ætla mætti,
að draga myndi úr svikum, fúski 
og vanrækslu ýmissa íslenzkra 
byggingarfyrirtækja, ef lögin í 
landinu byðu þeim að bæta
fórnarlömbum sínum ekki aðeins 
útlagðan kostnað, heldur allt 
fjártjón, til dæmis vegna tímans, 
sem það tekur fórnarlömbin að
leita réttar síns, og annað rask.
Miskabætur eru annars eðlis, þar
eð þær eru bætur fyrir annað tjón
en fjártjón. Alþingi þarf að færa 
skaðabótalögin og skylda löggjöf í
nútímalegt horf með fórnarkostn-
aðarhugtakið að leiðarljósi.

Dæmdur saklaus
Höldum áfram. Hugsum okkur
mann, sem var ranglega dæmdur
til fangavistar. Tíu árum síðar 

kemur í ljós, að hann var saklaus.
Hvernig er hægt að bæta honum
skaðann? Slíkur skaði verður
aldrei bættur til fulls, en fórnar-
kostnaðarhugtakið varðar veginn 
að sanngjörnum bótum. Hægt er
að dæma manninum bætur miðað 
við þau laun, sem hann hefði 
getað unnið sér inn, hefði hann
um frjálst höfuð strokið frekar en 
að sitja inni í tíu ár. Hálaunamað-
ur fengi þá ríflegri bætur en 
láglaunamaður. Hér rísa ýmis 
viðkvæm álitamál, en þau er hægt
að leysa. Að sönnu er erfitt að 
meta, hversu miklar miskabæt-
urnar eigi að vera í máli sem 
þessu. Þeim mun brýnna er, að
skaðabæturnar séu þá rétt
reiknaðar og sanngjarnar. Þetta á
við um sjómennina tvo, sem
mannréttindanefnd Sameinuðu
þjóðanna lagði að íslenzka ríkinu í
fyrra að greiða skaðabætur. 

Ný viðhorf, ný lög
Tökum að endingu annað dæmi af
öðrum toga. Íslenzka ríkið hefur 
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tekið á sig sök gagnvart nokkrum
drengjum, sem geymdir voru gegn
vilja sínum á vistheimilinu í 
Breiðavík, og hefur heitið þeim 
bótum. Lögmaður drengjanna, 
sem nú eru fullorðnir menn, 
leggur fórnarkostnað til grund-
vallar bótakröfum þeirra vegna
tímans, sem þeir töpuðu, skóla-
göngunnar, sem þeir voru sviptir,
og vegna þess að þeir voru látnir
vinna kauplaust. Miskann í máli 
sem þessu er erfitt að meta til fjár
eða á nokkurn annan kvarða, 
meðal annars af því að ólíkir menn
taka misgerðir misjafnlega nærri
sér. Fjárskaðann er auðveldara að 
meta eftir þekktum og tiltækum
leiðum. Það þarf að gera. Fórnar-
kostnaðarhugsunin kallar á ný 
viðhorf, nýja túlkun laga og ný
lög.

Breiðavíkurhagfræði

Í DAG | Skaðabótaréttur
ÞORVALDUR GYLFASON

Lifandi og dauð borgarskáld á stall:

Styttur bæjarins
PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SKRIFAR

UMRÆÐAN
Jóhanna Sigurðardóttir skrifar um lág-
markstekjur lífeyrisþega 

Sérstök lágmarksframfærslutrygging líf-
eyrisþega varð að veruleika í vikunni.

Með henni eru einstæðum lífeyrisþegum
tryggðar 150.000 krónur að lágmarki í
mánaðartekjur en einstaklingum í sambúð 
128.000 krónur. Eftir breytinguna hafa
lágmarkstekjur lífeyrisþega ekki verið
hærri í 13 ár. Hækkun tekna þeirra lífeyrisþega sem 
hvað verst hafa staðið nemur eftir þessa aðgerð
ríflega 19% á síðastliðinum 9 mánuðum. Með 
reglugerðinni hefur það einnig verið tryggt að
lágmarksframfærslutryggingin breytist í samræmi 
við verðlagsþróun eins og neysluvísitalan mælir
hana og mun hún því hækka enn um næstu áramót.

Á rúmu ári hefur ríkisstjórnin í samræmi við
g þ

stefnuyfirlýsingu sína hrint í framkvæmd fjölmörg-
um aðgerðum til þess að sporna gegn fátækt og bæta 
kjör þeirra sem minnst hafa til framfærslu.
Hækkanir á greiðslum til lífeyrisþega nema á einu 
ári um tíu milljörðum króna, sem er um 18% 
hækkun miðað við árið á undan. Samhliða er einnig

unnið að heildarendurskoðun á almanna-
tryggingum sem ljúka mun á þessu ári.

Af einstökum aðgerðum í lífeyrismálum
nefni ég afnám skerðinga bóta vegna tekna
maka, hækkun frítekjumarks vegna
atvinnutekna lífeyrisþega, úr 27.500 
krónum í 100.000 á mánuði, lækkun
skerðingarhlutfalls ellilífeyris, sérstakt
90.000 króna frítekjumark vegna fjár-
magnstekna, allt að 25.000 króna uppbót á
eftirlaun til aldraðra sem hafa litlar eða 
engar greiðslur úr lífeyrissjóðum, 25.000 

króna frítekjumark á greiðslur öryrkja úr lífeyris-
sjóðum og hækkun aldurstengdrar örorkuuppbótar.
Þessar breytingar hafa komið langflestum lífeyris-
þegum til góða og síðustu aðgerðir eru sérstaklega 
til þess fallnar að bæta stöðu þeirra sem verst hafa
verið settir í hópi lífeyrisþega. Lífeyriskjör þeirra 
hafa ekki verið betri í 13 ár og ljóst að með tilkomu 
Samfylkingarinnar í ríkisstjórn eru runnir upp nýir
og betri tímar í lífeyrismálum aldraðra og öryrkja. 
Kjarabætur þessa árs eru þó aðeins fyrstu skrefin á 
lengri vegferð til bættra kjara lífeyrisþega.

Höfundur er félags- og tryggingamálaráðherra.

Ekki hærri í þrettán ár

JÓHANNA
SIGURÐARDÓTTIR 

Veit ekki
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra
flutti fyrirlestur á vegum Sagnfræð-
ingafélagsins í fyrradag þar sem hann 
stiklaði á stóru í sögu kalda stríðsins
heima og heiman. Að lokinni fram-
sögu svaraði Björn spurningum úr 
sal. Á heimasíðu sinni nefnir 
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Björn að Steingrímur J. 
Sigfússon, formaður 
vinstri grænna, hafi 
spurt sig hvort hann
teldi eðlilegt að sími
Ragnars Arnalds hefði 
verið hleraður árið
1968. Björn svaraði 
því til að hann
vissi ekki
hvort sími
Ragnars
hefði verið

hleraður, hlerunarheimild væri ekki
það sama og hlerun.

Svaraði ekki
Hér gætir örlítillar ónákvæmni í frá-
sögn Björns. Steingrímur spurði hvort 
Björn teldi að það hefði verið eðlilegt
tilefni til að hlera símann hjá Ragnari 
árið 1968. Gildir þá einu hvort
síminn var í raun hleraður 

eða einungis veitt til 
þess heimild þar sem
ásetningurinn var til 
staðar.  Björn gerði 
enga tilraun til að 
svara því.

Óskar IX
Óskar Hrafn

Þorvaldsson tók 
við fréttastjórn 

sameinaðrar fréttastofu Stöðvar tvö
og Vísis í fyrradag. Hann er þar með 
orðinn níundi fréttastjórinn í 22 ára
sögu Stöðvar tvö og 
fetar í fótspor Páls 
Magnússonar, Sig-
urveigar Jónsdóttur, 
Ingva Hrafns Jóns-
sonar, Elínar Hirst,
Karls Garðarssonar,
Sigríðar Árnadóttur,
Sigmundar Ernis 
Rúnarssonar 
og Steingríms
Sævarrs 
Ólafssonar. 
bergsteinn@

frettabladid.is

ÚTGÁFUFÉLAG: 365
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal jk@frettabladid.is og Þorsteinn Pálssons thorsteinn@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI:
Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili
á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.  Issn 1670-3871 



Opið mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00, fimmtudaga 09:00 - 18:30, föstudaga 09:00 - 19:00 og laugardaga 10:00 - 16:00, lokað sunnudag

Uppskeruhátíð    
18. - 20. september

Gildir til laugardagsins 20. september

598,kr./kg.

Súpukjöt (blandað)

125,kr./kg.

Lambanýru

198,kr./kg.

Lambalifur

198,kr./kg.

Lambahjörtu

1.495,kr./kg.

Lambahryggur

1.289,kr./kg.

Lambalæri

389,kr./kg.

Spergilkál

ÁÐUR 449,kr./kg.

349,kr./kg.

Blómkál

ÁÐUR 398,kr./kg.

129,kr./kg.

Rófur

ÁÐUR 198,kr./kg.

119,kr./kg.

Kartöflur

ÁÐUR 198,kr./kg.

189,kr./kg.

Hvítkál

ÁÐUR 229,kr./kg.

úr
 kjötborði

úr
 kjötborði

úr
 kjötborði

úr
 kjötborði

319,kr./kg.

Kínakál

ÁÐUR 389,kr./kg.

úr
 kjötborði

189,kr./kg.

Gulrætur

ÁÐUR 298,kr./kg.

úr
 kjötborði



18. september 2008 FIMMTUDAGUR

Villidýr á verði

UMRÆÐAN
Víglundur Þorsteins-
son skrifar um krónur, 
evrur og íslenska 
„kreppu“

Reynslan frá verð-
bólguárum fyrri aldar

var ekki með öllu gleymd
og margir sem enn kunnu
gamla eyðslutaktinn og þurftu
ekki skýringar við um hvert
stefndi. 

Áhrifin létu heldur ekki á sér
standa. Gamlir taktar tóku sig
upp. EYÐA FYRST OG SPYRJA
SVO. Allt flaut í peningum. Kaupa
meira. Kaupa stærra. Útrás, fjár-
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festa, ekki missa af gróðanum.
EYÐA, GRÆÐA MEIRA.

MEIRA. Allt þetta kunnum við
Íslendingar vel frá óðaverðbólgu-

þ

árunum og þeir sem ekki höfðu
lifað þau höfðu völ á „reyndum
fyrirmyndum“.

Allt var þetta gamalkunnugt og
afleiðingarnar fyrirsjáanlegar. 
Erlent lánsfé streymdi inn í land-
ið, innflutningur jókst, þenslan
var kynt. Gengið hækkaði vegna
sífelldrar erlendrar lántöku og
peningainnstreymis. Viðskipta-
hallinn blés út. Seljandamarkaður
skapaðist. Verðskyn hvarf. Hlaupa 
kaupa. Enginn vildi missa af „góð-
ærislestinni“.

Útflutningsframleiðsla og inn-
lend samkeppnisframleiðsla og
þjónusta drógust saman við þessar

aðstæður, enn jók á við-
skiptahallann, eyðsla og 
einkaneysla var í fyrir-
rúmi sem kveikti á ný 
verðbólgu sem áður hafði 
verið í böndum. Nýtt verð-
bólguskeið var að hefjast
og um að gera að vera á
undan bólgunni í eyðsl-
unni og fjárfestingum.

„Gömlu tímarnir“ voru 
runnir upp og orðnir þeir 

NÝJU. Enn meiri peningar 
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streymdu inn. Gengið styrktist
enn frekar. Eyðsla varð enn „væn-
legri“, það gilti öllu að grípa gæs-
ina þá hún gafst. Aðferðin var jú 
margreynd á gömlu verðbólgu-
árunum og „margar fyrirmyndir á 
vellinum“. 

Þessi veisla reyndist endingar-
betri en margar þær fyrri og það 
tókst að halda henni gangandi í 
tæp 5 ár vegna ríkulegs aðgangs 
að ódýru erlendu lánsfé. Allir 
vissu þó að einhvers staðar fram 
undan biðu verkirnir.

Þar kom að viðvörunarljósin 
fóru að blikka. Upp rann alþjóðleg
lánakreppa. Erlendar fjármála-
stofnanir sem höfðu tekið stærstu 
áhætturnar bognuðu fyrstar og 
þurftu að leita aðstoðar um leið og 
þær urðu að afskrifa stjarnfræði-
legar fjárhæðir úr reikningum 
sínum. 

Seðlabankar opnuðu enn dyrn-
ar, prentuðu og lánuðu peninga til 
að koma í veg fyrir hrun. Það eitt 
dugði þó ekki til. Stórir bankar 
eins og UBS, Citibank, Lehman 

o.fl. skulfu og nötruðu og banka-
stjórarnir þurftu að ganga bónar-
veginn að olíufurstunum í Persa-
flóa og nýríkum þjóðum Asíu og
biðja um nýtt áhættufé sem ekki
fékkst lengur á hlutabréfamörk-
uðunum. Aðrir bankar brotnuðu
hreinlega eins og dæmin sýna. 

Nú voru runnir upp nýir tímar.
Áhættusóknin vék og varúð og
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áhættufælni tóku við. Skyndilega 
tók fyrir lánsfé á alþjóðamörkuð-
um og það hafði sín áhrif hér á
landi sem annars staðar. 

Á þessum tíma var það svo að 
hér voru kjarasamningar í undir-
búningi. Sá undirbúningur hófst
sumarið 2007 nokkru áður en ljós-
in á alþjóðamörkuðum fóru að
blikka. Þær forsendur sem menn
lögðu upp á þeim tíma voru byggð-
ar á bjartsýni og trú á framtíðina.
Síðan lögust viðræður niður enda
ekki komið að endanlegri gerð nýs
kjarasamnings fyrr en undir ára-
mót 2007-2008.

Þegar hafist var handa að nýju
studdust menn áfram við forsend-
ur sumarsins 2007 og gerðu fullir
bjartsýni kjarasamninga sam-
kvæmt aðferðum sem ekki höfðu
sést í tæplega 20 ár. Kjarasamn-
inga sem leiddu til upphafskaup-
hækkana allt að 15% og algengra
hækkana á bilinu 5-10%. GAMAL-
DAGS VERÐBÓLGUSAMNINGA.

 Höfundur er stjórnarformaður
BM Vallár. Lokakaflinn í greinar-

röð Víglundar, Kjarasamningar: 
Þjóð í kreppu, birtist á morgun.

Gamlir taktar slegnir 

VÍGLUNDUR 
ÞORSTEINSSON

UMRÆÐAN
Birkir Jón Jónsson, Páll Magnússon og 
Sæunn Stefánsdóttir skrifa um Evrópu-
mál

Miklir erfiðleikar blasa við í íslensku 
efnahagslífi nú um stundir og ljóst að

fram undan eru vandasöm viðfangsefni fyrir 
almenning og atvinnulífið í landinu. Lúta þau
að grundvallaratriðum hvers þjóðfélags, þ.e.
hvernig unnt sé að tryggja atvinnu manna, 
halda fyrirtækjum gangandi og viðhalda og
treysta velferð og samhjálp samfélagsins.

Af þeim sökum felast brýnir hagsmunir í
því að íslenska þjóðin úrskurði sjálf um það í
hvaða átt hún vilji að íslenskt samfélag þróist
á næstu árum og áratugum. Ekki er unnt að 
eyða öllu meiri tíma í vangaveltur og karp um
hvað kann og kann ekki að felast í þeim
valkostum sem uppi eru varðandi gjaldmiðil-
inn og stöðu Íslands í samfélagi þjóðanna. Fólk 
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og fyrirtæki líða á hverjum degi fyrir aðgerða-
leysi og ákvarðanatökufælni.

Þjóðin þarf að fá að kveða upp sinn dóm um
skipan mála í framtíðinni og hið eina rétta er að
hún geri það í sérstakri þjóðaratkvæðagreiðslu
um hvort hún vilji byggja á þeirri stöðu sem við
búum við í dag eða hvort hefja eigi aðildar-
viðræður við Evrópusambandið. Mikilvægt er
að atkvæðagreiðslan verði óháð flokkspólitísk-
um kosningum og fari því fram í síðasta lagi í 
maí 2009. Um svo brýnt mál er að ræða að rétt
er að þingmenn þjóðarinnar sýni þá ábyrgð og þver-
pólitísku samstöðu að lyfta umræðunni upp úr þeim 
skotgrafarhernaði sem ríkt hefur liðin misseri og beiti
sér fyrir því að faglegar stofnanir taki saman upplýs-
ingar um kosti og galla aðildar sem í kjölfarið yrðu 
birtar þjóðinni.

Yfirgripsmikil vinna á vettvangi Framsóknarflokksins
Á miðstjórnarfundi Framsóknarflokksins síðastliðið 
vor kynnti formaður flokksins, Guðni Ágústsson, þá 
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hugmynd að eina raunhæfa leiðin til að ná fram sátt í
Evrópumálum væri sú að ganga til tvöfaldrar þjóðar-
atkvæðagreiðslu um mögulega aðild Íslands að Evrópu-
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sambandinu. Fyrri þjóðaratkvæðagreiðslan varðaði 
það hvort landsmenn vildu yfirhöfuð að farið yrði í
aðildarviðræður við Evrópusambandið en síðari
þjóðaratkvæðagreiðslan færi einungis fram ef þjóðin 
samþykkti að hefja slíkar viðræður og í henni yrði 
borinn undir þjóðina sá samningur sem yrði niðurstaða
viðræðna við Evrópusambandið.

Þessi sáttaleið var samþykkt einróma á miðstjórnar-
fundinum. Hafa ber í huga að miðstjórn Framsóknar-
flokksins er ein æðsta eining flokksins og sú sem fer 
með umboð flokksins á milli flokksþinga og útfærir 
meginstefnu hans í landsmálum. Flokkurinn fylgir því 
heill og óskiptur þessari markverðu stefnu.

Hin skynsamlega stefna sem miðstjórn Framsóknar-
flokksins samþykkti síðastliðið vor er framhald af 
yfirvegaðri og yfirgripsmikilli vinnu sem farið hefur 

fram innan flokksins undanfarin ár. Fram-
sóknarflokkurinn hefur enda tekið ábyrga 
afstöðu í þessum málum og sinnt viðfangs-
efninu af fullri alvöru til að vera búinn undir
þær breytingar sem framtíðin kann að bera í
skauti sér.

Segja má að stefnumörkun núverandi 
formanns sé rökrétt skref í framhaldi af 
vinnu undir formennsku forvera Guðna,
þeirra Halldórs Ásgrímssonar og Jóns 
Sigurðssonar, en í formannstíð þeirra 
störfuðu tvær Evrópunefndir á vegum
flokksins sem fóru rækilega í saumana á
hagsmunum, stöðu og horfum í samskiptum
Íslendinga við önnur Evrópulönd, auk þess að
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móta samningsmarkmið Íslendinga, ef til 
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aðildarviðræðna við Evrópusambandið kæmi.
Núverandi formaður Framsóknarflokksins

hefur haldið vegferðinni áfram og beitt sér
fyrir skipan nefndar sem hefur á liðnum mán-
uðum unnið ötullega að því að greina stöðuna 
í gjaldmiðilsmálum þjóðarinnar og meta kosti 
og galla mismunandi leiða og valkosta í þeim 
efnum.

Niðurstaða gjaldmiðilsnefndar Framsóknar-
flokksins
Gjaldmiðilsnefnd Framsóknarflokksins
skilaði niðurstöðu sinni í skýrsluformi 
síðastliðinn þriðjudag. Niðurstaða nefndar-
innar er sú að Ísland standi fyrst og fremst 
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frammi fyrir tveimur valkostum. Annaðhvort 
að viðhalda krónunni sem framtíðargjald-
miðli og þá með fjölbreyttari framkvæmd

peningastefnunnar og stórefldum gjaldeyrisvarasjóði
eða að taka upp evru sem gjaldmiðil með fullri aðild að 
peningamálastefnu Seðlabanka Evrópu. Síðari 
valkosturinn þýðir með öðrum orðum, eins og staðan 
er að flestra mati í dag, að upptaka evru yrði ekki
fengin án aðildar að Evrópusambandinu.

Brýnt að fá úr því skorið hvar hagsmunirnir liggja
Það er skoðun greinarhöfunda að í því efnahags-
ástandi og alþjóðlega viðskiptaumhverfi sem Ísland
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býr við sé nauðsynlegt að fá hið fyrsta úr því skorið 
hvort íslenska þjóðin sé reiðubúin að láta hefja
viðræður við Evrópusambandið með aðild Íslands í 
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huga. Ef þjóðin verður því samþykk fæst úr því 
skorið í eitt skipti fyrir öll, með aðildarviðræðum, 
hvaða markmiðum og ávinningi Ísland gæti náð með 
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aðild að sambandi hinna 27 fullvalda Evrópuríkja. Ef
þjóðin synjar slíkum viðræðum geta stjórnvöld, aðilar
vinnumarkaðarins og almenningur einhent sér í það
með fullri samstöðu allra aðila að þróa íslenskt
samfélag og efnahagsumhverfi áfram út frá þeirri
stöðu sem við blasir.

Aðeins með þessum hætti verður unnt að fá fram 
lýðræðislega niðurstöðu um þann grundvöll sem 
þjóðin gæti myndað nauðsynlega samstöðu um til að
byggja upp öflugt og framsækið samfélag til langrar
framtíðar.

 Höfundar eru félagar í Framsóknarflokknum.

Þjóðaratkvæðagreiðsla um
aðildarviðræður vorið 2009

SÆUNN
STEFÁNSDÓTTIR

PÁLL MAGNÚSSON

BIRKIR JÓN
JÓNSSON



Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

Móðuramma dansarans Þorleifs
Einarssonar prjónaði á hann
peysu fyrr á árinu sem hann held-
ur mikið upp á. 

„Mér þykir mjög vænt um
þessa peysu og er hún tvímæla-
laust uppáhaldsflíkin mín. Hún
hentar auk þess mjög vel nú
þegar farið er að kólna í veðri,“ 
segir Þorleifur sem almennt er
ekki mjög upptekinn af tískunni.
„Ullin er þó alltaf heit,“ fullyrðir 
hann.

„Ég ólst annars upp við það að 
erfa föt frá eldri bróður mínum
og gríp yfirleitt bara það sem

hendi er næst. Ég reyni þó að láta
fötin passa saman og spái auðvit-
að eitthvað í þessi mál,“ segir 
hann sposkur. 

Þorleifur var í samkvæmis-
dönsum í sextán ár en segist ekki
yfirfæra stílinn sem honum fylg-
ir á eigið fataval. „Föt samkvæm-
isdansara þurfa að vera þröng til 
að dómararnir geti sem best
greint hreyfingarnar og í sterku
ljósi þurfa strákarnir jafnvel að
vera málaðir,“ segir Þorleifur og
segist hafa tekið út fyrir það á
yngri árum. „Dansinn gefur þó
svo margt annað og lærir maður 

bæði að bera virðingu fyrir hinu 
kyninu og koma fram. „Ég geng

g y

þó aldrei í níðþröngum fötum og
finnst það vægast sagt óþægi-
legt.“

Þorleifur, sem stundar nám á
listnámsbraut við Fjölbrauta-
skólann í Breiðholti, leikur og 
dansar í Ástin er diskó – lífið er 

, g

pönk í Þjóðleikhúsinu og er stað-
ráðinn í því að leggja leiklistina
fyrir sig. Hann er auk þess í
hljómsveitinni Hvar er Mjall-
hvít? sem heldur útgáfutónleika í 
Iðnó fimmtudaginn 9. október 
næstkomandi. vera@frettabladid.is

Ullin er alltaf jafn heit
Þorleifur Einarsson gekk lengi vel í fötum af eldri bróður sínum og segist ekkert of upptekinn af tísk-
unni. Hann heldur allra mest upp á lopapeysu sem amma hans prjónaði.

Þorleifi þykir afar vænt um peysu sem móðuramma hans prjónaði á hann. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GAMLAR KRUKKUR  er hægt að nota í ýmislegt. Til dæmis undir R
kertastubba, sem hefur verið haldið til haga, og setja svo við útidyrnar 

þegar von er á gestum og veðrið er tiltölulega stillt. Krukku með log-

andi kerti má einnig koma fyrir innandyra til að skapa góða stemningu.

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 /  www.patti.is
Opnunartími : Mánudaga - Föstudaga frá 9 til 18  og  Laugardaga  frá 11 til 16

Mesta úrval landsins
                            af sófum

kr.130.900,-
þú getur fengið þennan
sófa í yfir  200 útfærslum

Alla miðvikudaga og laugardaga



Gaman er að hafa eitthvað á 
prjónum þegar kvöldin lengjast.

Smábarnaforeldrum og ötulu
prjónafólki til yndisauka hefur 
Tinna gefið út nýtt ungbarnablað. 
Þar er hver flíkin annarri eigulegri
og eru ætlaðar börnum á aldrinum
eins mánaða til fjögurra ára. Allir

vita að einstök tilfinning fylgir því 
að færa börn í heimagerðar flíkur.
Uppskriftirnar eru sérstaklega 
hannaðar fyrir SandnesGarn sem
fæst á sölustöðum úti um allt land. 
Þær breytingar hafa orðið á dreif-
ingu garnsins hér á höfuðborgar-
svæðinu að Hagkaup eru hætt að 
selja það en Rúmfatalagerinn
hefur tekið við. - gun

Nýtt og sætt á 
blessuð börnin

Þessi telpukjóll er í stærðum frá eins til 
átján mánaða. Teppið með blúndu er 
90x90 sentimetrar að stærð.

Útprjónuð, opin peysa með ísettum 
ermum, húfa og hosa fylgja. Stærðir frá
þriggja mánaða til fjögurra ára. 

FARMERS MARKET – ICELAND  býður upp á föt og fylgihluti með

áherslu á náttúruleg hráefni þar sem íslenska ullin er höfð í öndvegi.

Hin íslenska arfleifð þar sem menn og dýr hafa öldum saman lifað í 

sambýli við harðgerða náttúruna er gjarnan innblásturinn að vörunum.

Fatnaður frá 66° Norður áber-
andi í erlendum kvikmyndum.

Fatnaður frá 66° Norður hefur
vakið athygli í kjölfar frumsýning-
ar á kvikmyndinni Journey to the
Center of the Earth þar sem leik-
konan Anita Briem klæðist Glym
softshell-jakka frá fyrirtækinu. 
Nú hefur frést að stjörnur frönsku 
kvikmyndarinnar Humanis muni
klæðast 66° Norður-fatnaði.

Humanis fjallar um vísinda-
menn sem rannsaka þróun manns-
ins. Saga fjölskyldu sem berst
fyrir lífi sínu í gljúfri í svissnesku
Ölpunum fléttast inn í hana. Marg-
ar af helstu stjörnum Frakka leika
í myndinni, þar á meðal Domin-
ique Pinon, sem fór með hlutverk í
Le Fabuleux destin d’Amélie
Poulain, og Élise Otzenberger.

Myndin verður frumsýnd í árs-
byrjun 2009. Nánar á www.66north.
is. - rve

Íslensk föt í 
bíómyndum

Anita Briem klæddist Glym softshell-
jakka í myndinni Leyndardómar Snæ-
fellsjökuls.Vefta tískuföt  •  Hólagarði & Mjódd

www. vefta.is

Mikið Mikið 
úrval af úrval af 

yfi rhöfnumyfi rhöfnum

Firði, Hafnarfirði  •  s. 555-4420

Nýjar Nýjar 
vörurvörur

sendum í póstkröfu

S K R Á N I N G
S T E N D U R   Y F I R
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Gallabuxur komu fyrst á markað í Bandaríkjunum í 

kringum 1850. Upphaf þeirra má rekja til gullgrafara

í Kaliforníu sem báðu klæðskerann Levi Strauss um 

að sauma á sig sterkar buxur því núningurinn við 

grjótið í námunum var svo mikill.

Heimild: Tíska aldanna

Söngkonan Avril Lavigne frum-
sýndi fatalínuna sína í Tókýó.

Rokksönkonan Avril Lavigne
frumsýndi fatalínu sína Abbey 
Dawn í Tókýó um síðustu helgi. Í 

ý yy

henni gætir bæði áhrifa úr popp- 
og rokkheiminum og leikur söng-
konan sér að andstæðum eins og
pönki og glamúr.

Línunni var hleypt af 
stokkunum í Alhambra í
Kaliforníu í júlí á þessu
ári en hún dregur nafn 
sitt af gælunafni söng-
konunnar úr æsku.
Línunni, sem er 
ætluð unglingum
og upp úr, til-
heyra bæði föt 
og fylgihlutir 
og gjarnan má
sjá dýra-
mynstri og
hauskúpum
bregða fyrir. -ve

Pönk, rokk og glam-
úr haft í öndvegi

Lavigne blandar 
óhikað ólíkum
stílum saman og 
hér má sjá köfl-
óttan jakka við 
hauskúpubol.

Hin 24 ára 
Avril Lavigne 

þykir hafa 
afgerandi 

fatasmekk. 
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ylgihlutir eru líklega
mikilvægari en nokkru
sinni fyrr í vetur. Þegar 
efnahagur versnar og

ekki er hægt að sleppa sér
algjörlega lausum í innkaupum
er flott taska, skór eða belti 
nokkuð sem getur öllu breytt.
Með því er hægt að flikka upp á
gamla flík eða setja punktinn 
yfir i-ið á fullkomnum klæðnaði.
Tvær leiðir eru færar til að eiga 
réttu fylgihlutina en mjög
misdýrar.

Sú fyrri er ansi þekkt, það er
að nota töskur og annað frá
fínum tískuhúsum með ódýrari
fatnaði og þannig tekur enginn 
eftir því hvaðan fötin koma. 
Eins konar dulbúningur á því
sem kannski þykir ekki það
fínasta á markaðnum. Vinsæl-
ustu tískuhúsin eru flest þau
sömu og áður hvað varðar
fylgihluti, Prada, Dior, Chanel
og Vuitton. Þó eru ný nöfn á
uppleið og blanda sér nú í 
töskustríðið mikla sem ríkir
milli risanna. Thomas Burberry
býður til dæmis ferkantaða, 
stungna herratösku sem
örugglega á eftir að njóta 
vinsælda í vetur. Einnig er hið 
fjörutíu og fimm ára gamla 
ítalska tískuhús Valentino í
mikilli sókn í töskugeiranum 
enda nýbúið að gera mikla 
andlitslyftingu með hinum nýja 
stílista Alessandra Faccinetti 
sem áður var meðal annars 
hönnuður Gucci eftir brottför
Tom Ford. Töskur Valentinos 
eru eins og heill rósagarður líkt

og má sjá á innkaupatöskunni
með litríku silkirósunum eða 
leðurtöskunum úr einstaklega
mjúku leðri skreyttum fagur-
lega gerðum leðurrósum.

Hin leiðin til að eiga réttu 
fylgihlutina er svo að finna 
eitthvað skemmtilegt sem
kostar lítið og þá skiptir ekki
öllu máli þó að semelíusteinarn-
ir detti af eftir nokkra mánuði, 
þeir eru að sjálfsögðu bara úr 
plasti en ekki frá Swarovski. Og 
þó að þráðurinn byrji að rakna
upp á töskunni með tíð og tíma 
þá er bara að skipta um tösku. 
Reyndar verður það að segjast 
eins og er að lúxusmerkin eru
ekki alltaf trygging fyrir 
gæðum. Í sumar fékk ég tösku

ygg g y

frá YSL sem eftir tveggja vikna
ferð á Íslandi var nánast að

ggj

rakna upp! Ég var að fá töskuna 
til baka eftir tveggja mánaða
viðgerð sem fram fór hjá
skósmiði í París.

Það má benda á áhugaverða
bók sem kom út fyrir nokkru og
kallast „Lux and Co“ eftir
tískublaðamanninn Dönu 
Thomas og fjallar um hvernig 
tískuhúsin setja nú hagnaðar-
kröfu ofar gæðum. Í dag er ekki

j g

það mikilvægasta að bjóða upp 
á hágæðavöru heldur að skila
sem mestum hagnaði. Því hafa
vinnubrögð breyst, fleiri og 
fleiri tískuhús láta framleiða í
Kína eða Indlandi, setja svo
flíkina saman á Ítalíu eða 

, j

Frakklandi og sauma svo miða 
með „Made in Italy“ á flíkina.

bergb75@free.fr

Af uppraknandi töskum og
eðalplaststeinum

ÚR HÁBORG TÍSKUNNAR
Bergþór Bjarnason skrifar frá París



„Ástareldur, piparplöntur og
meyjarkoss eru vinsæl stofu-
blóm á þessum árstíma og 
svo hið árvissa haust-
lyng sem notað er bæði
utan húss og innan,“
segir Steinunn Reynisdóttir, 
garðyrkjufræðingur í 
Garðheimum.

Í sama streng tekur 
Jenný Ragnarsdóttir, 
eigandi Blómastofu Frið-
finns, sem bendir á að

mikil árstíðaskipti séu 
ávallt í blómabúðum. 
„Nú eru appelsínugulu 
og rauðu litirnir heit-
astir, svo koma gras-
kerin í næsta mánuði 
og eftir það fer að halla 
nær jólum svo alltaf er 

verið að fást við eitt-
hvað spennandi,“ 
segir hún.

Starfsfólk
blómabúða má 
ekki taka neitt 

úr náttúrunni að 
sögn Jennýjar. 
„Við megum bara 

horfa á reynitrén og berin úti. En
við flytjum inn alls konar mosa,
litríkar greinar og fleira í anda
haustsins.“ - gun

Burkni, ástareldur og rósir koma 
hér við sögu sem sjá má. Úr 

g

Blómastofu Friðfinns. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Meyjarkoss er myndarleg planta með 
litfögrum blómum og fæst hún í Garð-
heimum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Berjamynta getur verið bæði inni og úti
en ekki er hún æt. Fæst í Garðheimum.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Lyng og haust. Það heyrir saman. Meðal annars fáanlegt í Garðheimum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Litskrúð haustsins heim
Hverju vori fylgir sumar, hverju sumri fylgir haust, var eitt sinn sungið og sömu lögmál gilda enn. Ljúfum 
stundum í garðinum fækkar og sumarskrúðið lætur á sjá en heimilin fagna haustlitum í blómum.

ARTTOUR MONTANA  er heiti sýningar sem verður 

opnuð í versluninni Epal í dag. Þar gefur að líta verk eftir nokkra

af fremstu listamönnum Danmerkur sem eiga sameiginlegt að

nota Montana hillur sem undir- eða uppistöðu í verk sín.

Sími: 865 5890

Tónlistarskóli
Gunnars Waage

Innritun stendur yfir fyrir gítar, bassa og 
trommunámskeið sem hefjast 18. september fyrir 

byrjendur á öllum aldri og lengra komna

Tónlistarskóli
Gunnars Waage
Tónlistarskóli Gunnars Waage hefur flutt inn 

í glæsilegt húsnæði 
við Dugguvog 23, 104 Reykjavík.

Live Playing Workshop

Gítardeild
Bassadeild

Trommusettsdeild

t rommusko l i n n . i s
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strigarúllur, blindrammar
og ástrekktir blindrammar

trönur

strigarúllur, blindrammar
og ástrekktir blindrammar

málning
penslar
spaðar
íblöndunarefni
og margt fleira

strig
og á

Skútuvogur 1h - Barkarvogsmegin
sími: 5858900 -  egill@jarngler.is

galleríbrautir

h - Barkarvogsmegin
-  egill@jarngler.is

málning
penslar
spaðar
íblöndunarefni
og margt fleira

trönur

myndavÉlar, 
mikiÐ Úrval

kynntu ÞÉr verÐin Á

fotoval.is
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Á vefsíðunni All the luck in the 
world kennir ýmissa grasa fyrir 
þá sem áhuga hafa á gamalli og
sígildri hönnun.

Vefsíðan All the luck in the world
selur sérvaldar vörur, bæði notað-
ar og nýjar, handgerðar og jafnvel
endurhannaðar.

Aðstandendur síðunnar segjast 
velja inn vörur með gleðina að 
leiðarljósi og markmið síðunnar 
sé að dreifa hamingju og heppni 
til neytenda. Eitthvað af ágóða söl-
unnar rennur til sjóðsins Mama 
Cash sem styrkir konur um allan 
heim. 

Slóðin á síðuna er www.allthe-
luckintheworld.nl. - rat

Öll heimsins heppni

SkeSkeSkkemmtmmmtm ilellileileeg gg gamamaa ldags gs
hilhilhilhhillala la memeðmememmeðm  krk ókuóókukum.mm.

Ýmsa skemmtilega muni má finna á
vefsíðunni, eins og þetta skrifborð sem
myndi sóma sér vel í unglingaherbergi
eða inni í stofu og þennan kertastjaka.

Málaðu baðkarið
BAÐKARIÐ MÁ MÁLA MEÐ RÉTT-
UM AÐFERÐUM ÞEGAR BREYTA Á 
TIL Á BAÐHERBERGINU.

Oft má breyta til með litlum til-
kostnaði með því að mála. Á vef 
Slippfélagsins er meðal annars
að finna leiðbeiningar við að
mála baðkar. Baðkör eru yfirleitt 
með gljáhúð sem þarf að matta
vel. Byrja þarf að fituhreinsa
baðkarið vel með sérstökum
fituhreinsi sem þarf að liggja á 
í fimmtán mínútur. Þá er karið 
skolað og þurrkað. Svo þarf að
slípa yfirborðið með sandpappír 
af grófleika 180 til 220. Að því 
loknu er mikilvægt að rykhreinsa
vel með rykklút áður en grunnað
er með tveggja þátta grunni. Þá
er komið að því að lakka bað-
karið í nýjum lit og þá skal nota 
tveggja þátta pólýúreþan-lakk 
og lakka tvær til þrjár umferðir. 
Þegar lakkið er orðið þurrt skal
baðkarið fyllt af köldu vatni og
látið standa í eina klukkustund 
en svo er það tilbúið til notkunar. 

Athuga þarf að efnin sem
notuð eru við verkið eru mjög 
lyktarsterk og því skal hafa góða
loftræstingu meðan á verkinu 
stendur og nota kolagrímu fyrir 
vit. Nánari upplýsingar á www.
slippfelagid.is undir liðnum spurt 
og svarað. - rat

Baðkör er hægt að mála með
réttum aðferðum. MYND/GETTY IMAGES
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TOYOTA LAND CRUISER 80 4.2 TDI 46“ 
Árgerð 1996. Ekinn 84 þ.km.

NISSAN DOUBLE CAB 4WD DÍSEL 
Árgerð 2002. Ekinn 135 þ.km. Verð 
kr. 990.000.

SUZUKI JIMNY JLX Árgerð 2003. Ekinn 
87 þ.km. Verð kr. 990.000. Áhvílandi kr. 

g

800 þúsund, mánaðarleg afborgun kr. 
17 þúsund. Fæst á yfirtöku.

SUBARU IMPREZA SEDAN GX 4WD 
Árgerð 2006. Ekinn 17 þ.km. Verð kr. 
2.390.000.

FORD MUSTANG GT STEEDA Árgerð 
2005. Ekinn 29 þ.km. Verð kr. 
3.990.000.

TOYOTA COROLLA H/B SOL Árgerð 
2004. Ekinn 35 þ.km. Verð kr. 
1.650.000.

Bílalind
Vagnhöfði 9, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
www.bilalind.is

Vantar á staðinn flestar gerðir bíla.
Malbikað plan á besta stað við inn-
keyrslu bæjarins.

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 

Akranes
Sími: 431 2622

www.bilas

Fjórhjólaleiga: Can-Am Outlander 400
XT, 2ja manna. Kawasaki KVF 750. 
Mótorhjólaleiga: Suzuki VSTROM 650.
Kawasaki KLR 650. Kawasaki VERSYS 
650. Yamaha XT 660.

Fjórhjóla og mótorhjólaleigan
Sími: 6951855

www.ridingiceland.is

SUZUKI EIGER 400FK Með Spili, NÝTT 
Torfæruskráð Fjórhjól, Sjálfskiptur, 
Fjórhjóladrifið, Verð 890 þ. Vantar allar 
gerðir bíla á skrá og á staðinn S. 567 
2700.

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

560.000- í afslátt!!!!
Toyota Prius Hybrid nýskr 12/2007. 
Ekinn 1þ. km, sjálfskiptur og álfelg-
ur. Fer á góðu verði. Nýr bíll kostar 
3,750,000 - ásett 3.190.000. Uppl. í 
síma 420 6600.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4X4,
árg. 2002, ek. 117þús.km, Sjálfsk, raf-
magn í öllu, leður, lúga omfl.!!! Ásett

g þ j

verð 1890 þús.kr!! Tilboð 1150þús.kr!!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Nissan Patrol árgerð 1999, 6 cylindra,
beinskiptur, 38“ dekk, 3“ púst, loftlæs-
ing á framan, stýristjakkur, ljósagrind,
toppbogar, ekinn 210 þús., þar af vél 
110 þús., sk.’09, 100% lánað, verð kr.
1.750.000. S. 821 6292.

Nissan Patrol SE árgerð 2004, ekinn 98 
þús., sjálfskiptur, ný 44“ dekk, loftlæs-
ing framan, 3“ púst, spilbitar, ofl., ofl., 
toppviðhald, sk.’09, verð kr. 4.550.000.
S. 821 6292.

Nissan Patrol árgerð 2000, 3.0, sjálf-
skiptur, ekinn 160 þús., ný vél frá 
Kistufelli, Ek. 200 km. sk. ‘09, 100% 
lánað. Verð kr. 1.450.000. Uppl. í s.
821 6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 Bílar til sölu

Haustútsölurnar í USA lækka verð og auka 
kaupmátt. Nýir og nýlegir bílar frá öllum 
helstu framleiðendum. Yfir þrjár milljónir 
bíla á skrá. Dæmi um 2007/2008: Dodge
Caliber frá 2.030 þús., Dodge Caravan 
og Chrysler Town and Country frá 2.000 
þús., Toyota Camry frá 2.550 þús., Dodge 
Charger SXT frá 2.400, S. 5522000 - 
www.islandus.com.

Nýir og nýlegir bílar frá öllum helstu
framleiðendum. Við finnum drauma-
bílinn. Yfir þrjár milljónir bíla á skrá. 
Allt að 30% lægra verð. Dæmi um 
2007/2008: Acura TSX, frá 3.390 þús.,
Volvo XC-70, frá 4.070 þús., Porche 
Cayman, frá 6.500 þús. Sími 552 2000,
www.islandus.com.

Toyota HiLux Double Cap 3,0 Diesel
árg 2007 ekinn 33Þ. 33“Dekk Hús.Og fl
fl.Verð 4,490. Tilboð 3990.S: 898-2811

BMW M5 ÁRG 06 2005 EKINN 22Þ
KM.Innfluttur af umboði.EINN MEÐ 
ÖLLU.Ath öll skipti.898-2811.

Til sölu Plymouth Grand Voygager árg.
‘95. Í góðu standi. Frábær fjölskyldubíll

y yg g g

með innbyggðum 2 barnabílstólum.
Nýskoðaður. V. 280 þ. S. 822 6343.

Frábær bíll, Toyota Corolla árg. ‘02.
Bsk. Ný yfirfarinn. Tilboð 850 þ. S. 
690 3294.

Fæst á 490.000!!
Til sölu Jeep Grand Cherokee árg 1999. 
V8 einn með öllu ek. 97þ. míl. þarfn-
ast smá lagf. fæst á 490.000. uppl. 
844-0542.

Peugot 306 árg. ‘98. Ek. 149 þ. Þarfnast
smá viðgerðar. Verð 135 þ. Uppl. í s
659 3459.

VW Polo árg. ‘00. Ek.119 þ. Ný tíma-
reim. Nýsk. Ásett verð 450 þ. Tilboð

g þ ý

395 þ. Uppl. í s. 659 3459.

Mercedes Benz E 220 1994, ekinn
248.000 km, silfurlitaður og grár að
neðan, Drattarkula,cd,ljos innrett-
ing,ekki rafmagn i rudum,sjalfskiptur,
nyskoðaður 09. fínasti bíll, skemmti-
legur i akstri, kraftmikill og eydir litlu. 
Möguleiki á 100% visa/euro láni Verd
290.000 kr ‘Oskar 8630149

Vinnubílar til sölu
2.Cit.Berlingo árg.2007 bensín, 1.Cit.
Berlingo árg.2007 dísel, 1.Opel combo
árg.2007 dísel, 1.Nissan Primaster 
árg.2007 dísel. Yfirtaka á góðum 
erlendum lánum. 

 Uppl. Stefán 824 1450.

Gullmolinn minn til sölu. Til sölu er 
Toyota Yaris Sol Extra árg.99. Ekinn
105þús. Einn eigandi. Skoðaður. Verð
550.000. Uppl í síma 8221461

Reunolt Megane RT class árg. ‘97 sk. 
ek. 130 þús. Góður bíll og gott viðhald. 
V. 130 þús. S. 486 6012 & 861 1703 &
894 9100.

 0-250 þús.

Corolla 1300, árg. ‘98 til sölu. beinsk.
ek. 190 þús, vel með farinn. Tilboð
óskast. uppl. í s: 846-3906

Einn ódýr VW polo árg 98“ ekin
150þúskm nýskoðaður beinskiftur 
mjög góður og fínn bíll verð 190 þús-
und kr stgr. uppl í síma 8204640.

Til sölu Ford Mondeo árg.98. Skoðaður 
09. Biluð sjálfskipting. Verðh. 50.þús. S. 
899 9494 5529494

Good Year grófmunstruð nelgd dekk 
MS 255/55R18 svo til ný ekin 3.000 
km .

Tilboð 160 þús.
Skoda Felica árg ‘98 ek. 135 þús, nýsko

þþ

‘09, eyðir 6,5 í blönduðum akstri. Tilboð 
160 þús. S. 841 8955.

 250-499 þús.

Nissan Primera, station árg. 1998,
ekinn 158.000þ. Ásett verð 350.000.

g

Uppl. í síma 862 5331.

 500-999 þús.

Gott verð 950000Þ Dodge 
Durango,slt,ssk,árg.2000. 7manna, 
s860 5626 eftir kl 16

Sun-Lite camper pallhysi til sölu árgerð
2004 svefnpláss fyrir 3-4 fullorðna í 
einu,gasmiðstöð,2 gashellur,ískáp-
ur,12v-220v,vaskur verð 600.000kr 
uppl:8486576

 2 milljónir +

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða á 
Akureyri, s. 5522000. Hybrid-bílar eru 
nú fáanlegir frá fjölmörgum framleið-
endum: Chevrolet, Ford, GMC, Honda, 
Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, Toyota 
o.fl. www.islandus.com.

 Bílar óskast

Okkur vantar allar tegundir af bílum á
skrá og á staðinni. X4 bílasala S: 565-
2500 og 565-9600.

Námsmaður óskar eftir bíl/jeppa.
Greiðslug. 15-100þús. staðgr., skoða 
allt. S. 695 2381.

Óska eftir smábíl eða jeppling á 0-150 
þús., ekki eldri enn ‘98 árgerð, helst
skoð. ‘09, enn má þarfnast smá lagfær-
ingar. S. 841 8955.

Óska eftir Toyotu Corollu ssk., 5 dyra, 
skr. ‘99-’00. Einungis vel með farinn 
og lítið ek. kemur til greina. Enfremur 
er til sölu borðst.b. + 6 stólar á 15 þ.
S. 858 6077.

 Jeppar

Haustútsölurnar í USA lækka verð
og auka kaupmátt. Mikið framboð
af jeppum. Dæmi um 2007/2008: 
Dodge Durango frá 2.900 þús., Ford
Explorer frá 2.900 þús., Jeep Grand
Cherokee frá 3.000 þús. S. 5522000
- www.islandus.com..

Sea-Doo RXP 07“ með kerru ekið
40tima búið að setja stage 1 og fleirra
geggjað skíði eins og nytt tilboð
1,1milljón uppl:8486576

Iðnaðarhúsnæði - samnýting Erum að 
leita að meðleigjand að 120 m2 iðnað-
arhúsnæði í Hafnarfirði. Góð aðkoma, 
góðar innkeyrsludyr, góð lofthæð, kaffi-
stofa og snyrting. Gæti hentað sem
lager, verkstæði eða aðstaða fyri minni 
fyrirtæki. Sanngjörn leiga fyrir réttan
aðila - áhugasamis sendi póst á jons-
ist@simnet.is og við höfum samband.

 Pallbílar

Haustútsölurnar í USA lækka verð og 
auka kaupmátt. Mikið framboð af pall-
bílum vestanhafs. Gríptu tækifærið og 
gerðu góð kaup. Dæmi um 2007/2008 
bíla: Ford F250 frá 2.400 þús., Dodge
Ram 2500 frá 2.500 þús., Toyota 
Tundra frá 2.700 þús., GMC Sierra
C/K 1500 frá 2.600 þús. S. 5522000 
- www.islandus.com.

 Sendibílar

Renault árg. ‘00 ek. 132þ. Hliðarhurðar 
báðum megin. Góður bíll. Hægt að
yfirtaka lán að hluta. ATH ekki þunga-
skattur. Uppl. í s. 894 5476.

Til sölu Renault Mast. 04. skoð. 09. ek. 
117þ. km. Uppl. 6907440 eftir kl. 13.

 Mótorhjól

Kawasaki 450 árg. ‘07. Mjög gott ástand.
Verð 460 þ. Uppl. í s. 869 6701.

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



bílar
General Motors 
fagna aldarafmæli
Nýr tengil-tvinnbíll lítur
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Vistakstur lækkar 
viðhaldskostnað
 Landvernd býður upp á

námskeið í vistakstri BLS. 6
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Hinn 16. september 1908 stofnaði William Durant fyrirtækið Gen-
eral Motors (GM) og í ár fagnar fyrirtækið 100 ára afmæli með 
því að byrjar framleiðslu á amerískum rafmagnsbíl á ný. Einung-
is sýniseintak hefur verið framleitt að svo stöddu, en áætlað er að 
bíllinn verði tilbúinn fyrir almennan markað í Bandaríkjunum í 
byrjun vetrar 2010. 

Á aldarafmælishátíð GM, í höfuðstöðvum fyrirtækisins í De-
troit á þriðjudag, var þessi nýstárlegi bíll kynntur, sem á Banda-
ríkjamarkaði ber heitið Chevrolet Volt. Hann er svonefndur teng-
il-tvinnbíll og getur gengið fyrir rafmagni ásamt E85, bíódísil, 
bensíni eða vetni með efnarafal. Rafgeyma bílsins verður hægt 
að hlaða úr heimainnstungu, en með fullhlaðna geyma á bíllinn að
komast um 75 kílómetra einvörðungu á rafmagni, áður en bensín-
vélin fer í gang og hleður rafgeymana á ný. Gert er ráð fyrir að 
Opel-bíll á grunni Volt komi á Evrópumarkað árið 2011. Opel-verk-
smiðjurnar þýsku hafa verið í eigu GM frá því árið 1929.

Árið 1996 framleiddi GM rafbílinn EV1 í því skyni að uppfylla
kröfur stjórnvalda í Kaliforníu um að bílaframleiðendur sem seldu
bíla þar byðu upp á loftmengunarlausa bíla. EV1 var fyrsti raf-
bíllinn fyrir almenning. Útvaldir viðskiptavinir gátu fengið bílinn
á kaupleigusamningi en fengu þó aldrei að eignast bílinn. Þrem-
ur árum síðar (eftir að umrædd löggjöf í Kaliforníu hafði verið
numin úr gildi) var framleiðslu á bílunum hætt og árið 2003 voru
allir EV1-bílar afturkallaðir af GM. Vinsældir bílsins höfðu engin
áhrif á GM þar sem fyrirtækið sá ekki möguleika á því að hagnast
á framleiðslu hans. 

Nú ber hins vegar svo við að risinn GM, sem hefur átt í kröggum
undanfarin ár, bindur vonir við að það gefi fyrirtækinu góða sókn-
arstöðu fyrir næstu eitt hundrað árin að vera meðal frumkvöðla
að markaðssetningu rafmagns-tvinnbíla. Það byggir á þeirri trú að
sú tækni sé vænlegust til að gera einkabílinn óháðan jarðefnaelds-
neyti, án þess að notagildi hans minnki. - aóv, aa

100 ára afmæli GM

Lögfræðingurinn Sveinn Andri 
Sveinsson lét gamlan draum 
rætast í vor er hann fékk sér 
glæsilegan Ford Mustang. 

„Það er blóð, sviti og tár á bak við 
þetta farartæki en mér finnst það
hverrar krónu virði,“ segir Sveinn
Andri þegar hann umbeðinn sýnir
Mustanginn sinn. Hann vill samt
ekki viðurkenna að bílar hafi
verið honum hjartfólgið áhuga-
mál til þessa. „Nei, ég hef aldrei
verið neinn sérstakur bílakarl,“
svarar hann. „En sem gutti gapti
ég samt upp í Steve McQueen í 
Bullit og fleiri kappakstursmynd-
um. Þessi helsti harðjaxl kvik-

myndasögunnar og jafnvel utan 
hennar líka, var átrúnaðargoð á 
þeim tíma. Mig dreymdi um að 
eiga Mustang og ég ákvað bara
að láta það verða að veruleika
um páskana í vor og fjárfesti í
þessum bíl.“ 

Fínheit bílsins er ekki það sem 
Sveini Andra finnst skipta mestu 
máli. „Ég legg hins vegar mikið 
upp úr að ná vissu tilfinningasam-
bandi við hann,“ útskýrir hann 
og rifjar upp kynnin af öðrum 
sem hann hafði miklar mætur á. 
„Ég hef einu sinni verið ástfang-
inn af bíl. Það var Ford Bronco 
Ranger sem karl faðir minn átti. 
Við náðum alveg einstaklega vel
saman. Hann var eins og hugur 

minn og ég tók sérstöku ástfóstri
við hann. Ég hefði nú betur hald-
ið í þann bíl því þeir þykja í dag 
alveg ómetanlegir í Bandaríkjun-
um, hafa mikið söfnunargildi og 
eru gríðarlega vinsælir.“

Allar líkur eru á að Mustang-
inn hans Sveins Andra sé að öðl-
ast svipaðan sess og Broncoinn.
Hann segir aðra bíla í eigu hans 
hafa verið ágæta en fyrst og
fremst þjónað þeim tilgangi að 
koma honum milli staða. „Þessi
tengist mér hins vegar tilfinn-
ingaböndum. Ég finn það betur 
og betur. Það er allt svo gott við 
hann, fallegt hljóð í honum og
hann leikur svo vel einhvern
veginn.“ - gun

Mustanginn tengist
mér tilfinningaböndum

Sveinn Andri er afar ánægður með Mustanginn sinn og segir allt gott við hann. „Það er svo fallegt hljóð í honum og hann leikur

svo vel einhvern veginn,“ segir hann. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

 Hér sést hinn nýi Chevrolet Volt sem fer 

í framleiðslu. Að neðan eru myndir af 

„concept“ bílnum frá því í fyrra.
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Þegar ekið er um óbyggðir 
Íslands mæta ökumönnum
áskoranir sem stundum enda 
með tjóni á ökutækjum.

„Tjón á vélum, gírkössum og
tölvubúnaði vegna þess að vatn
flæddi inn þegar ekið var yfir
óbrúaðar ár eru algengustu tjón
utan vega og á hverju ári fáum við
þó nokkrar umkvartanir vegna
þess að kaskótrygging bætir ekki
slík tjón. Skiljanlega verða menn
ósáttir, en grundvöllur fyrir samn-
ingi á milli tryggingarfélags og
vátryggðra er skilmálarnir,“ segir 
Sumarliði Guðbjörnsson, sérfræð-
ingur á tjónasviði Sjóvár, spurður 
um tryggingar gegn vatnstjóni.

„Það vantar ekkert upp á kynn-
ingu því skilmálar eru aðgengileg-
ir á heimasíðu Sjóvár. Menn verða 
bara að herða sig í að kynna sér
skilmálana og hafa alla fyrirvara
á hreinu áður en þeir kaupa trygg-
ingar, en Sjóvá ætlast til þess að 
sá sem kaupir tryggingu athugi
vel hvort hún passi ökutækinu því
verulegir hagsmunir eru í húfi og
mikil ranghugmynd að æða út í ár
á þeim forsendum að félagið taki
alla ábyrgð,“ segir Sumarliði.

„Við höfum metið þetta þannig 
að akstur yfir óbrúaðar ár sé al-
farið eigin áhættutaka ökumanns
og treystum okkur ekki til að
taka þátt í þeirri ábyrgð. Við inn-
heimtum ekki sérstakt iðgjald
fyrir ákvæðið um akstur utan
vega, það er innifalið í kaskó-
tryggingu með skilmálum félags-
ins og tekur til aksturs utan al-
fararleiðar fyrir ökutæki sem til
þess eru gerð. Tryggingin bætir 

eftirfarandi tjónsatvik: árekstur, 
áakstur, útafakstur, eldsvoða,
sprengingu af völdum hans, 
eldingu, hrap, veltu, grjóthrun 
og snjóflóð úr fjallshlíð ásamt 
skriðu-, aur- eða vatnsflóði, en svo
að tjón fáist bætt þarf það að falla
undir þessi ákvæði og tjón sem 
verður vegna þess að vatn flæð-
ir inn þegar keyrt er yfir óbrú-
aðar ár er undanskilið með skýr-
um hætti. Það verður aldrei hægt
að tryggja bíl fyrir öllum hugsan-
legum atvikum eða hegðun öku-
manns, og til eru ákveðnar undan-
tekingar sem við bætum ekki eins 
og sandfok og tjón á undirvagni ef 
hann rekst á jarðfast grjót, en því
hafa menn ítrekað lent í utan vega
á hálendinu,“ segir Sumarliði.

„Ár eru sífellt að breyta sér og 
góð regla er að sé ekki hægt að 
vaða yfir er ekki heldur hægt að 
keyra yfir á bíl. Velti menn bíl í 
óbrúaðri á þarf að vega og meta

hvort ökumaður hafi sýnt af sér 
gáleysi. Í vafamálum er oftast 
einhver til frásagnar; landverðir
leiðbeina um færð yfir ár, en brjóti 
menn gegn þeim tilmælum taka
þeir verulega áhættu. Aðstæður
verða því allir að meta og bakka
frekar frá og snúa við í stað þess 
að hætta á að setja bílinn á kaf. 
Nýir bílar hafa mjög viðkvæman
tölvubúnað og eru með loftinntak 
á vél mjög neðarlega við stuðara.
Menn verða því að sýna fyrir-
hyggju því akstur yfir á er allt-
af á eigin ábyrgð. Ég er þeirrar
skoðunar að minniháttar mál sé
þótt bílar verði fyrir tjóni ef fólk 
ferst ekki, en slíkt hefur vissu-
lega komið fyrir í svona aðgerð-
um oftar en einu sinni hérlendis.
Félagið gerir því skynsemiskröf-
ur til ökumanna að stofna hvorki
sjálfum sér né öðrum í bráða lífs-
hættu eða valda kostnaðarsömu
tjóni á ökutækinu.“      - þlg

Nú á tímum veltir fólk fyrir sér öðrum kostum en bensín- og dísil-
knúnum farartækjum, bæði vegna aukins kostnaðar og umhverfis-
sjónarmiða. Möguleikinn á rafmagnsbíl er nú raunverulegur en von
er á nýjum og betri útfærslum á rafmagnsbílum frá helstu bíla-
framleiðendum heims á næstu misserum.

Rafmagnsbíla verður yfirleitt hægt að hlaða með venjulegu 
heimilisrafmagni en möguleikinn á að hlaða bílinn frítt er nú fyrir 
hendi hér á landi. Hinn 9. september opnaði Orkusalan rafhleðslu á

Egilsstöðum en áður hafði raf-
hleðsla verið opnuð í miðbæ
Reykjavíkur. Rafmagnið verð-
ur í boði Orkusölunnar. Freyr 
Halldórsson hjá umhverfissviði 
Fljótsdalshéraðs segir opnun
rafhleðslunnar á Egilsstöðum
vera lið í að vekja fólk til um-
hugsunar um umhverfi sitt og 
auðvelda fólki á svæðinu að 
velja umhverfisvænan farkost

svo sem rafbíla. Sem stendur eru einungis þessar tvær rafhleðslur á 
landinu en eins og fram kemur á vef Fljótsdalshéraðs stefnir Orku-
salan á að koma upp fleiri rafhleðslum á landsbyggðinni. - rat

Rafhleðsla fyrir austan

Umhverfissvið Fljótsdalshéraðs vonast til að rafhleðslan hvetji fólk til

umhugsunar um umhverfið. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hægt er að hlaða rafknúin farartæki á 

Egilsstöðum. NORDICPHOTOS/GETTY

Sumarliði Guðbjörnsson, sérfræðingur á tjónasviði Sjóvár, segir tryggingafélagið

ekki treysta sér í að ábyrgjast akstur ökumanna yfir óbrúaðar ár. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Skynsemin að vopni

Nýjasti bíllinn frá Renault verður 
kynntur í næsta mánuði á mótor-
sýningu í París. 

Samkvæmt heimildum frá
AutoExpress í Bretlandi hefur
Renault framleitt grænan bíl 
sem tekur sex farþega. Nafn
bílsins, Ondelios, kemur frá orð-
inu „onde“, sem þýðir bylgja á
frönsku, og „Helios“, guð sólar-
innar úr grískri goðafræði. Nafn-
ið endurspeglar mýktina á útliti 
bílsins.

Ondelios er búinn nýjustu
tækni. Snertiskjár er á stjórn-
borðinu sem sýnir meðal annars
myndir sem teknar eru með inn-
byggðum myndavélum í hurðun-
um og koma í stað hliðarspegla. 
Hönnuður bílsins, Patrick Le 
Quément, segir að bíllinn gefi 
nasasjón af því hvernig bílar
framtíðarinnar gætu orðið. Þeir
sem hafa áhuga geta skoðað bíl-
inn sem verður sýndur í París frá 
og með 4. október. - aóv 

Renault kynnir Ondelios

Renault Ondelios er framúrstefnulegur.
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Bílaframleiðandinn Porsche er
þekktari fyrir framleiðslu renni-
legra sportbíla en fjölskyldubíla. 
Þeir munu þó hefja sölu á fjögurra 
dyra fólksbíl árið 2009.

Nýr fjölskyldubíll frá Porsche
hefur fengið nafnið Porsche 
Panamera og verður fáanlegur á 
markaði eftir ár. Nú er áætlað að
kynna hann 20. október næstkom-
andi. 

Eins og fram kemur á vef Bíl-
greinasambandsins hefur mikil
leynd hvílt yfir útliti og gerð nýja
bílsins og hafa framleiðendurnir
klætt hann í dulargervi þegar þurft
hefur að reynsluaka honum utan-
dyra, en reynsluakstur hófst árið 
2005. Þær upplýsingar sem hafa 
verið gefnar upp um bílinn eru að
minnsta vélin sem í boði verður er 
V6, 3,6 lítra bensínvél og stærsta
vélin V8, 4,8 lítra bensínvél með
túrbínu sem gefur 500 hestöfl. Sex
gíra gírkassi verður í bílnum sem

er bæði hægt að skipta handvirkt 
en einnig  stilla á sjálfskiptingu. 
Hægt verður að fá bílinn fjórhjóla-
drifinn.

Árið 2011 verður svo hægt að fá
bílinn með hybrid-tækni með V6-

vél og rafmagnsmótor. Sú vél mun 
skila 350 hestöflum.

Forsvarsmenn Porsche búast við
að bíllinn verði vinsæll og reikna
með að selja um 20.000 eintök á ári.
Hann verður smíðaður í Leipzig.- rat

Vistakstur lækkar viðhalds-
kostnað en Landvernd mun
standa fyrir námskeiðum í 
vistakstri.

Evrópska samgönguvikan stend-
ur nú yfir og í tilefni af henni 
stendur Landvernd fyrir sérstöku
vistakstursátaki. Á ráðstefnunni
„Driving Sustainability“ á Hótel
Hilton í dag mun Geir H. Haar-
de forsætisráðherra setja átakið
af stað með undirritun samninga
milli ríkisstjórnarinnr, Toyota á 
Íslandi og Vís við Landvernd um 
að styðja átakið. 

Vistakstursátakið felst í nám-
skeiðum í vistakstri en þau verða
kennd í svokölluðum vistaksturs-
hermum. Hermunum má líkja við
tölvuleik sem búið er að hlaða mis-
munandi akstursleiðum. Ökumenn
æfa sig svo í að „keyra“ þessar
leiðir á sparneytinn hátt en mark-
miðið er að nýta betur eldsneyti
og vernda umhverfið með hjálp
nýrrar aksturstækni.

Með vistakstri má meðal

annars minnka útblástursmengun 
ökutækja um 10 til 15 prósent og
spara peninga við eldsneytiskaup. 
Slit á hjólbörðum minnkar, við-
haldskostnaður lækkar auk þess 
sem vistakstur bætir flæðið í um-
ferðinni og fækkar slysum.

Vistaksturshermana er auðvelt 

að flytja milli staða en námskeiðin
eru fyrst og fremst hugsuð fyrir
vinnustaði og getur kennslan farið
fram á staðnum.

„Við hjá Landvernd munum 
kenna vistaksturinn ásamt öku-
kennarafélaginu en þeir hafa lengi 
kennt vistakstur,“ útskýrir Sigrún 
Pálsdóttir, verkefnisstjóri hjá 
Landvernd, en námskeiðin hefjast
í október. Sigrún segir unga öku-
menn sem læra vistakstur strax í
upphafi standa sig best og ná jafn-
vel allt að 17 prósenta sparnaði á
eldsneyti.

Vistakstur er alþjóðlegt verk-
efni og eru hermarnir nýkomnir 
til landsins. Þeir voru prufukeyrð-
ir í Foldaskóla á þriðjudaginn var
af atvinnubílstjórum.  Einungis 
fimmtán hermar voru framleidd-
ir á heimsvísu en Toyota í Evr-
ópu gefur umhverfissamtökum
hermana. Landvernd fékk fimm
herma að gjöf af þessum fimmtán.

„Við vorum bara svo bjartsýn 
á að Íslendingar hefðu áhuga á 
að læra vistakstur því bensínið er 
dýrt á Íslandi,“ segir Sigrún. - rat

Vistaksturhermarnir voru prufukeyrðir 

í tilefni af evrópsku samgönguvikunni

í fyrradag en átakinu verður formlega 

hleypt af stokkunum í dag á Hilton-

hótelinu.

Landvernd kynnti herma í vistakstri við opnun evrópskrar samgönguviku 2008 í Foldaskóla 16. september síðastliðinn. Ragnar

Róberts, Íslandsmeistari í flokki torfærujeppa, varð vistakstursmeistari. Umhverfis hann eru börn úr Foldakoti og fulltrúar í 

umhverfis- og samgönguráði Reykjavíkurborgar. MYND/GUNNAR HERSVEINN

Vistakstur fækkar slysum

Enn hefur framleiðandinn einungis gefið út mynd af framhluta bílsins.

Fjölskyldubíll frá Porsche

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Bílhræ á víðavangi verða sífellt sjaldséð-

ari í Englandi.

Bretar eru á góðri leið með að 
vinna orrustuna gegn yfirgefnum
bílhræjum á götum borga lands-
ins.

Yfirgefin, óhrjáleg bílhræ hafa
lengi valdið sjónmengun og vanda
í breskum borgum. Nú sýna nýjar 
tölur að þróun er á besta veg því
bílhræjum hefur fækkað um sjö-
tíu og tvö prósent á aðeins fjór-
um árum og í sumum borgarhlut-
um allt að níutíu prósent.Yfirvöld
segja að samverkandi þættir stíf-
ari framkvæmda, nýrra reglu-
gerða og hærra verðs á brotajárni 
hafi leitt til þess að yfirgefnum 
bílhræjum hefur fækkað jafnmik-
ið og raun ber vitni.

Fáein ár eru síðan breskur al-
menningur þurfti að greiða borg-
aryfirvöldum umtalsverða fjár-
hæð til að fá ónýta bíla sína fjar-
lægða til endurvinnslu en með 
hækkandi brotajárnsverði getur 
gamli bílgarmurinn nú verið þús-
und punda virði. - þlg

Lúin bílhræ á
undanhaldi

Ein af stjörnunum í nýju Bond-myndinni

er þessi forláta Ford Ka.

Hinn agnarsmái Ford Ka leik-
ur stórt hlutverk í nýjustu James
Bond-bíómyndinni.

Það er skutlan Olga Kurylenko
sem ekur hinum smágerða Ka í
hlutverki Camille, helsta banda-
manns James Bond í nýjustu
Bond-myndinni, Quantum of Sol-
ace, sem frumsýnd verður um
heimsbyggðina í október næst-
komandi.

„Nýi Ka er hinn fullkomni jafn-
oki Camille – ævintýragjarn, sjálf-
stæður og fádæma nýtískulegur,“ 
segir Stephen Odell hjá Ford um
gripinn.

Bíómyndirnar um njósnara
hennar konunglegu hátignar 007
hafa frá upphafi frumsýnt nýja
bíla á hvíta tjaldinu, þar á meðal
Ford Mondeo í síðasta ævintýri
njósnarans, Casino Royale, en
Bond er sjálfur frægur fyrir að
aka aðeins Aston Martin.

Nýi Ford Ka var hannaður af
rjómanum í hönnunarteymi Ford í
Evrópu í samstarfi við vöruhönn-
uðinn Dennis Gassner, sem hefur 
hlotið óskarsverðlaun fyrir hönn-
un sína. Bíllinn er málmgylltur
með breiðum geislum sem liggja
út frá bensínlokinu. - þlg

Lí ll F d K íLítill Ford Ka í 
James Bond

VERTU MEÐ Í VISTAKSTRI

www.landvernd.is/vistakstur

Námskeið á vegum Landverndar – tilvalið fyrir vinnustaðim
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Fornbílaralli umhverfis landið á
vegum fornbílafélagsins HERO 
eða Historic Endurance Rally-
ing Organisation lauk um síðustu
helgi. Alls 64 bílar hófu keppni 
sunnudaginn 7. september og þrátt 
fyrir rysjótt veður þá luku henni 
nánast allir, að því er fram kemur 
á vef FÍB, www.fib.is.

Bílarnir settu sterkan svip á 
vegi landsins og vöktu víða athygli. 
Til að mynda mátti sjá ökumenn í

opnum bílum í úrhelli. Ökumenn 
og keppnisbílar komu víða að en þó 
flestir frá Bretlandi. Þá var gam-
all Trabant frá Íslandi með í för. 
Elsti bíllinn var Bentley Tourer frá 
1922 en sá yngsti Lotus Sunbeam
frá 1981. Keppendur lögðu mikið í
sölurnar til að taka þátt. Þátttöku-
gjald nam rúmri milljón en inni-
falið í því var flutningur á bíl milli 
Bretlands og Íslands báðar leiðir,
keppnisgjöld og gisting. - ve

G ð k ð fGæðingar kveðja eftir
vota vist á Íslandi

Bentley Darby frá 1935 er á meðal þeirra fornbíla sem ekið var hringinn í kringum 

landið. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



BILALAND.IS 575 1230

GRJÓTHÁLS 1

FINNDU RÉTTA BÍLINN Á WWW.BILALAND.IS!

Á nýja vefnum okkar, bilaland.is, geturðu fundið nákvæmlega þann bíl sem þú leitar að 
með einfaldri leit. Þú gramsar og rótar og færð allar upplýsingar um hvern bíl og skoðar 
fjölda mynda áður en þú kemur á staðinn - þannig verða bílakaupin miklu markvissari.

Frábært úrval notaðra bíla og góðum kjörum. Kíktu á bilaland.is og skoðaðu þá alla!
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 Til sölu

Eldsneytis Sparari!
Hvirfil tæki í alla bíla & jeppa, sparnaður 

y py

7% til +27% þetta virkar! Meiri Kraftur. 
Verð frá 9900. -kr. 30 daga skilaréttur. 
SKM ehf Bíldshöfða 16. S. 517 8400 
- WWW.SKM.IS

Til sölu nýlegt vel með farið hátt barna-
rúmm með stiga hægra megin og
rennibraut vinstra megin, hægt að taka 
hana af og setja á eftir þörfum. Selst á
15 þ. Uppl. í s. 699 4745.

Til sölu kringlótt eldhúsborð 1m á
lengd selst á 5 þ. uppl. í s. 770 7554.

 Óskast keypt

Karlmannshjól óskast, í þokkalegu ásig-
komulagi og ódýrt. Vinsamlega hafið
samband í síma 8237013 eða með
tólvupósti grt1@hi.is

Vantar sjóðsvél, fataslár og annan búnað 
í væntanlega verslun að Laugavegi 116. 
Fatasöfnun Rauða Krossins s. 587 
0900.

Óska eftir dekkja og ballancevél, bíla-
viftu og loftpressu. S. 893 5777.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900.
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900.
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett
frá kr. 49.900 með diskum. Gítarinn 
Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.git-
arinn.is

Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið 
úrval. Harmonikkukennsla. EG tónar, 
Rvk. s. 824 7610 & Ak. s. 660 1648.

Píanó til sölu, svart samick, vel með 
farið. Verð. 180 þ. Uppl. í s. 891 9088.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

PON TRUCK WP60 - 1300Kg 24V/70Ah
Verð: 311.250 með VSK. PON ehf, S:
552 0110 http://www.pon.is

Óska eftir járnrennibekk og járn slípivél.
Uppl. í s. 561 0404

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, móta-
bitar 1.185 kr/m, timbur 2x4 205 kr/m,
allt verð m/vsk. Kíktu á ulfurinn.is eða
s: 840 7273, Halldór

 Verslun

 Ýmislegt

Kaupi notaða skartgripi og margt fl. sjá
WWW.Gullkistan.com. Greiði gott verð
f. gull S- 6945751

 Heilsuvörur

9 Daga hreinsiprógram frá Aloe Vera 
NÝTT NR. 772 2885, Sigríður & Kristján

g p g

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

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

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

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

LR-kúrinn er ótrúlega einfaldur og öfl-
ugur. Léttist um 22 kg á aðeins 6 mán-
uðum. Dóra 869-2024 www.dietkur.is

 Fæðubótarefni

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

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

þy gj

ismennt.is

 Nudd

Þægindi - Slökun - 
Vellíðan

Þú átt það skilið. Kynningarverð. Nýr 
Stíll Langarima 21, 112 Reykjavík. S. 557 
9009 nuddstolar.is

Whole body massage Telepone 841
8529.

Svæðameðferð
Betri heilsa. Ert þú í líkamlegu og and-
legu ójafnvægi? Svæðameðferð gæti 
hjálpað þér. Tímapantanir í s. 848 7367, 
Ásta. ATH. ekki er um erótískt nudd
j p þ p

að ræða!!!

Heilnudd,Bodynudd. Láttu það eftir 
þér. Tímap. í síma 848 6255.

Glæsilegt heilnudd. Uppl. í s. 662
0841.

 Kennsla

Tek að mér kennslu í stærðfræði og
eðlisfræði. Hef 6 ára reynslu. S. 896
7457.

 Ökukennsla

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

 Húsgögn

Nýbólstraður 90.000 kr eða tilboð 698-
2846

Til sölu sófasett 3+2 stólar. Selst ódýrt.
Uppl. í síma 820-2092

 Gefins

Sófi og rúm 140x200, Tempur dyna. 
Verður að sækja fim. eða fös. s. 
8248903

 Dýrahald

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

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Hundapúðar.
Vönduð flott stór bæli á virkilega 

pp

góðu verði. Hundaheimur - Háholt 13
Mosfellsbæ - www.hundaheimur.is

Ný sending af hundafötum. Dýrabær 
Smáralind og Hlíðasmára 9. www.
dyrabaer.is

Tek að mér að passa hunda meðan fólk 
fer í frí. Vön & mjög áreiðanleg. S. 847 
6977 Guðrún.

Til sölu hreinræktaðir Sheffer hvolpar.
Aðeins góð heimili koma til grein. Gott 
verð. Uppl. sendist á diddy@simnet.is.

 Ýmislegt

 Ferðaþjónusta

Sjóstangveiði - Andrea
Hvalaskoðun, Skemmtisiglingar. Tilvalið 

j gj g

fyrir fyrirtæki og starfsmannahópa. 
Símar 562 2300, 892 8433. Nánari 
upplýsingar www.hvalalif.is / hvalalif@
hvalalif.is

 Fyrir veiðimenn

Sjóstöng- Sjóstöng!
Fyrirtæki,starfsmannafélög nú er tíminn

j g j gj g j

að skella sér í veiði. Ísafold er eitt besta 
y g

skipið fyrir stærri hópa í sjóstöng. Leitið 
tilboða og skoðið einnig síðuna okkar 
www.sjavarferdir.is Frábær skemmtun 
fyrir alla konur sem karla. Sjávarferðir 
- Ísafold s. 861 6062 & 861 5828.
y jy

Stórgóðir laxa- og silungamaðkar. Uppl.
í s. 695 9774.

Góðir maðkar
Til sölu! Silungs og Laxa. Margra ára 
reynsla. S. 692 5133.

 Húsnæði í boði

Tilboð
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Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu

gjgj

íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Free rent in September
Grand opening special. Long term rent

p

guesthouse. Tel. 824 4530.

Opnunartilboð
Frítt í september. Langtímaleiga á gisti-

p

heimili. Uppl. í s. 824 4530.

Björt íbúð í 101 til leigu. 3 herb, 75 
fermetrar. Laus 1 okt. Sími 8440310
Anna.

Til leigu 325 fm. verslunar og skrif-
stofuhúsnæði í Kópavogi. Húsnæðið 
er í góðu ástandi. Upplýsingar í síma
824-0220

ÍBÚÐIR TIL LEIGU Í 
KAUPMANNAHÖFN

Lúxus íbúðir í göngufæri frá miðbæn-
um, skammtímaleiga. Nánari uppl. í 
s. 822-7303, 891-8612, +45 27111038 
eða annalilja@stracta.com.

Til leigu 3. herb. íbúð í 101 með sérinn-
gangi. 10 mín. gangur frá HÍ. Leiga 130 

g

þús á mán. með hita og rafm. Laus frá
1. okt. Uppl. s. 692-3518.

Herb. til leigu á Leigsgötu 13 í miðbæ 
Rvk. með aðgangi að baði, WC og eld-
húsi. Leiga 35þús. S. 896 7543.

Lúxus íbúð í 101 til leigu í lengri eða
skemmri tíma m/ öllum húsbúnaði. 
S. 897 0469.

Til leigu 4-5 herb. 120 fm. íbúð. Með
eða án húsgagna i Arnarhrauni í Hfj. 
Tilboð. S. 660 8999.

Listamannaíbúð til leigu í Auðbrekku. 
Mikil lofthæð, stórir gluggar. Uppl. í s. 
660 8999.

3 bedroom flat for rent in a Keflavik.
Fully furnished and completely equipp-
ed. For further informations please 
sent email to lex@simnet.is or call 
898-9495

Studíó í Vesturbæ
Góð lítið íbúð, sérinng. Eldhús m. íssk. 
WC m. sturtu & tengi f. þvottav. Stutt frá
HÍ. Leigst 1 einstaklingi. V. 75þ. raf/hita.

g þ

Trygging 150þ. stgr. S. 695 3269.

2.Herb. íb. Í lyftuhúsi við Ljósheima 
leigist á 110 þús kr. mán. Uppl. í s.
869 1223.

2 herb. íbúð í hlíðum. Laus, sér inng.
120þús á mán. Trygging. S. 861-1123

2ja herb. íbúð til leigu í vesturbæ
Kópavogs. 90þús á mán. 1 mán. fyrir-
fram. S. 554 0826 & 898 4906

Raðhús í Laugardal. 4 svefnhb, 2 baðhb,
verönd ofl. Verð 185.000 +trygging. 
Laust 1.nóv. Uppl. s. 6976963

60 fm. 2-3 herb. íbúð í Keflavík til leigu 
strax. Verð 85 þús. m/ hita og rafmagni.
Uppl. í s. 848 7159.

Íbúð til leigu í Kóp. Austurbæ 87 fm.
Leiga 140 þ. á mán. Einnig 2 saml. herb.
með sérinngang. S. 894 6086.

80fm. 3ja herb. íbúð til leigu í Breiðholti. 
Frá 1. okt. Langtímaleiga. Verð 120þús.
á mán. + trygging. S. 848 3367

3 herb. íbúð til leigu á sv. 108 frá 1 okt.
Uppl. í s. 863 8892.

90 fm. 3ja herb. íbúð í einbýlishúsi.
Litlar svalir, garður, þvottahús og
geymsla á lofti. V. 150 þús. Uppl. í s.
565 6421 & 693 6421 & 467 1034.

 Sumarbústaðir

A-Ö smíðar geta bætt við sig vinnu í 
sumarbústaðasmíðun og viðhaldi. S. 
847 1430.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu iðnaðarhúsnæði. Um er að
ræða um 208-694 fermetra húsnæði
með stórar innkeyrsluhurðir með raf-
magnsopnun. Mikil lofthæð. Góð stað-
setning við Vesturhraun í Garðabæ. 
Laust nú þegar. Upplýsingar í síma
480-0000

Snyrtileg skrifstofuherb. til leigu við
Ármúlann & Suðurlandsbraut. Uppl. í 
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s. 899 3760.

Skrifstofu- og iðnaðarhúsnæði, 30-90
fm, til leigu. Uppl. í s. 552 5354.

 Geymsluhúsnæði

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2,
og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir, fyrir-
tæki, iðnaðarmenn. Upphitað og vakt-
að. S. 564 6500. www.geymslaeitt.is

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ 

g yg y

(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) 
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar.
S. 555 3464

Búslóðageymsla Olivers, 100 kr. á dag 
fyrir Euro brettið. S. 567 4046 & 892 
2074. www.buslodageymsla.iceware.
net

HÚSVAGNAGEYMSLA
Nýstandsett og upphitað hús á
Eyrarbakka. Stærstu: 11.875 Stórir: 
9.875 Fellih: 7.375 á mánuði í 8 mán-
uði S. 564 6500.

Fellihýsi-Hjólhýsi-bátar-bílar-o.fl . 
Upphitað á Höfuðborgarsvæði. Uppl S.
661 3131 og 897 2000.

 Atvinna í boði

Við óskum eftir að ráða trausta starfs-
menn á þjónustustöðvar okkar í 
Reykjavík og á Akureyri. Um er að ræða
tímabundin störf í haust. Áhugasamir 

y j g y

hafi samband í síma 577 3080 eða á 
alorka@alorka.is

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

Veitingahús Nings óska eftir 
vakstjóra og öðru starfsfólki í 
fullt starf. Unnið er á 15 daga 
vöktum. Skilyrði: starfsmaður 
þarf að hafa góða þjónustu-
lund, vera röskur, 18 ára eða

eldri og íslenskumælandi.
Endilega hafið samband í síma

822 8835 eða www.nings.is

Hjá Jóa Fel Holtagarðar
Óskum eftir að ráða hressar 
j gj

og duglegar manneskjur í 
afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel 

Holtagörðum.
Upplýsingar veitir Unnur í 

síma 893 0076 eða Dóra í síma
861 2417, einnig umsóknir á

unnur@joifel.is

Ísbar/Booztbar, 
Kringlunni og Borgartúni

Óskum eftir að ráða í eft-
g g g

irfarandi störf. Dagvinna á
tímabilinu 10-14 & 10-16 Einnig 
hlutastörf, seinni partinn og um

helgar.
Einungis traust og heiðarlegt

fólk kemur til greina. Uppl. í s.
898 7924, Kristinn eða senda 
umsókn á cyrus@simnet.is

Ísbúðin Áfheimum
Óskar eftir að ráða starfsfólk 
í aukavinnu dag - kvöld- og

helgarvaktir.
Einungis traust og heiðarlegt 
starfsfólk kemur til greina. 

Uppl. í s. 899 9495, Jónína eða 
á cyrus@simnet.is

Góður þjónn.
Óskum eftir þjónustuliprum, 

þj

hressum og kurteisum þjón 
til að stjana við viðskiptavini
okkar á Cafe Bleu. Íslensku

j p

kunnátta skilyrði.
Uppl. í s. 899 1965

American Style Hafnafirði
og Tryggvagötu, fullt starf

Fólki líður vel í vinnu hjá okkur! Í boði
g ygg gg ygg g ,

er vaktavinna, unnið er aðra hverja
helgi. Á tímum kreppunnar er þetta

j

öruggur vinnustaður, samkeppnishæf 
laun, skemmtilegt fólk. Góð íslensku-
kunnátta áskilin. Umsóknir á: umsokn.
foodco.is

Geysir - Bístró bar
Erum að leita af vaktsjóra til að
stafa með okkur á hressum og

vinsælum stað. Vaktavinna.
Upplýsingar veitir Helga í s. 

661 8759.

Aðstoð í eldhús
Leikskólann Nóaborg, 

Stangarholti 11, vantar aðstoð 
í eldhús. Vínnutími er frá kl.

10-14
Upplýsingar gefur leikskóla-

stjóri í síma 562 9595.

Ítalía Veitingahús
Veitingahúsið Ítalía leitar eftir 

g

starfsfólki í sal á kvöldin og 
um helgar. Einnig leitum við 
að starfsmanni í fullt starf í 
sal, (11.00-23.00) sem fyrst.

Íslenskukunnátta nauðsynleg.
y

Um er að ræða framtíðarstarf,
ekki yngri en 18 ára Nánari 

upplýsingar eru einungis veittar 
á staðnum milli kl. 12 og 17 

næstu daga.
Veitingahúsið Ítalía 

Laugavegi 11

Háseta vantar
Vanan háseta vantar á góðan 

beitningarvélabát.
Uppl. í s. 842 0977 & 899 6715.

Leikskólinn Vinaminni.
Laus er til umsóknar 100%

staða starfsmanns í leikskól-
anum Vinaminni Asparfelli

10 111 Reykjavík. Leikskólinn 
Vinaminni er sjálfstætt starf-
andi skóli. Í starfinu er lögð 

j

aðaláhersla á að efla félags-
færni, samskipti, sjálfstæði og 
sjálfsvitund barnanna Æskilegt 
er að viðkomandi hafi reynslu

af leikskólastarfi eða vinnu 
með börnum.

Nánari upplýsingar hjá 
Sólveigu leikskólastjóra sími 

8618055 og 5870977

Enski barinn
Ert þú hress og skemmtilegur 
? Þá vantar okkur barþjóna og

fólk í sal í kvöld og helgarvinnu.
Uppl. á staðnum Austurstræti
12, eftir kl. 15:00 alla daga.

Vaktstjóri á Pizza Hut
Um er að ræða framtíðarstarf. Starfið 

jj

felst í: stjórnun vakta, þjónustu og
mannastjórnun í samráði við veitinga-
stjóra. Vaktstjórar Pizza Hut fá alþjóð-
lega stjórnunarþjálfun. Hæfniskröfur:
Reynsla af þjónustu og stjórnun, þjón-
ustulund, samviskusemi, og hæfni í 
mannlegum samskiptum. Lágmarks
aldur er 25 ár. Áhugasamir sendi inn

g p g

umsókn á www.pizzahut.is . Allar nán-
ari upplýsingar veitir Leó veitingastjóri á
Nordica í síma 865 9691.

Öryggisgæslan ehf.
Óskar eftir starfsfólki í vakta-

ygg g

vinnu, alla daga. Umsóknir 
liggja frammi á skrifstofu okkar 

í Auðbrekku 6 - Kópavogi.
Skilyrði: Lágmarksaldur 20 

ár - hreint sakavottorð - góð
Íslensku kunnátta

Bakari / Kaffihús
Óskar eftir starfskrafti annan 
hvern laugardag. Ekki yngri
en 20 ára, helst reyklaus. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

y

Upplýsingar í síma 820 7370,
Ragga.

Óskum eftir að ráða múrara og 
verkamenn í múrvinnu.
Upplýsingar í síma 896 

6614. Kolbeinn Hreinsson, 
Múrarameistari.

Námskeið
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Veitingastaðurinn Domo
Leitar af metnaðarfullum

matreiðslu manni í sitt lið. 
Sanngjörn laun í boði fyrir rétt-

an aðila.
Upplýsingar gefur Viktor í 

síma 697 9069 eða á viktoro@
simnet.is

Veitingastaðurinn Domo
Óskar eftir starfsfólki í sal í 

g

kvöld og helgarvinnu. Reynsla
af þjónuststörfum og góð 
íslenskukunnáta skilyrði

Upplýsingar gefur Magnús í 
síma 869 7846 eða maggi@

domo.is

Dugnaðarforkar óskast
í metnaðarfull veislustörf í 

g

GULLHÖMRUM, Grafarholti: 1) GÓÐIR
DYRAVERÐIR 2) VANUR BARÞJÓNN 3) 

)

AÐSTOÐARMAÐUR - 50% starf við
tilfærslu og uppstillingu í veislusöl-
um og þrif með vél. Reyklaus staður. 
Breytilegur vinnutími. Eingöngu ráðið 
íslenskumælandi fólk. Allar nánari upp-
lýsingar veitir Hulda Nanna í síma 899 
5678

HENDUR.IS
Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar.

Verkamenn / Workers
Óska eftir verkamönnum, mikil vinna

/

í boði. Stundvísi og reglusemi skilyrði. 
Workers wanted, a lot of work. S. 824
7565 & 696 6676.

Söluturninn Jolli 
Hafnarfirði.

Söluturninn Jolli óskar eftir áreiðanlegu 
og stundvísu fólki í vinnu. Um er að
ræða bæði fullt starf og hlutastarf. Ef þig
langar til að vinna á skemmtilegum og 
líflegum vinnustað þá gæti þetta verið 
rétta vinnan fyrir þig. Góð laun í boði
fyrir rétta aðila. Umsóknareyðublöð á
staðnum og á umsokn.foodco.is

Sölustörf, frjáls vinnutími. 
Árangurstengdar tekjur. Hentar fólki 

j

um allt land sem auka eða aðalstarf. S.
565 1045, 865 4052 & 898 7725.

Vantar starfsfólk í beitningu út á landi 
stutt frá Akureyri. Húsnæði á staðn-
um, góð aðstaða fyrir fjölskyldufólk.
Upplýsingar gefur Inga í síma 861 2846
& 898 7341.

Hlutastarf
Efnalaug óskar eftir starfsmanni í 
afgreiðslu virka daga, frá kl. 14-18,
hentar öllum aldri. Uppl. í s. 561 1216

Pizzuverksmiðjan 
Lækjargötu 8

Óskar eftir að ráða pizzubakara í fullt
j gj g

starf og aukabakara um helgar í næt-
urvinnu. Uppl. gefur Ólafur á staðnum

g g

eftir kl. 15:00 á miðvikudag og fimmtu-
dag eða í s. 578 8555.

Starfmann vantar í efnalaug. Helst
vanann. Íslenskukunnátta skilyrði. 

g

Upplýsingar í síma 561 1216.

Óska eftir gröfumanni, bílstjóra með
meirapróf og verkamanni. Uppl. í s. 842
6570 & 842 6575.

21 árs gömu kvk frá Ukraníu óskar eftir 
starfi. Listamaður að mennt og útskrif-
aðist hún úr skólanum Bachelor af 
Umhverfishönnun (innri og ytri). Hún 
getur unnið með tölvuforrit 3Dmax og
Photoshop. Hún er dugleg í vinnu og 
vinnur vel. Hægt er að nálgast uppl. í 
s. 849 4110.

21 árs gömu kvk frá Ukraníu óskar eftir 
starfi. Listamaður að mennt og útskrif-
aðist hún úr skólanum Bachelor af 
Umhverfishönnun (innri og ytri). Hún 
getur unnið með tölvuforrit 3Dmax og
Photoshop. Hún er dugleg í vinnu og 
vinnur vel. Hægt er að nálgast uppl. í 
s. 849 4110.

Vanur vélamaður með meirapróf ósk-
ast. Uppl. í s. 897 6705.

RIZZO PIZZERIA óskar eftir stúlkum 17 
ára og eldri til starfa sem fyrst, kvöld og
helgarvinna, einnig í fullt starf. Nánari
upplýs gefur Diddi í s 840-6670

I need an employee for a gardening
job. You can get information in phone: 
860 6500 (Davíð)

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

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

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

HENDUR.IS
Auglýstu FRÍTT eftir starfskrafti á vefsíðu 
okkar.

47 ára vanur neta og línu sjómaður 
óskar eftir skips plássi. Er búsettur á
norð-austur landi. Allt kemur til greina. 
S. 561 5065 & 892 7061.

Getum bætt við okkur verkefnum í okt. 
Vanir mótauppslætti. Áhugasamir hafi 
samb. í s. 820 3265 Grandverk ehf.

29 ára karlmaður óskar eftir vinnu á
kvöldin. Margt kemur til greina. Vanur 
verslunarstörfum og tölvuvinnu. Uppl. 
845-6539

Óska eftir starfi í vélsmiðju eða 
sambærilegu. Get byrjað strax. Sími 
6918491.

 Tilkynningar

um styrktarsölu á www.papco.is

Hljómsveitin Silfur. Vantar þig hljóm-
sveit á dansleik, árshátíð eða skólaball?
Umboðssími 8970858

 Einkamál

41 árs kona
úti á landi leitar að framtíðarsambandi. 
Auglýsing hennar er á Rauða Torginu 
Stefnumót, sími 905-2000 (símatorg)
og 535-9920 (visa, mastercard), augl.
nr. 8238.

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666, opið allan
sólarhringinn.

Öll stærstu símafyrirtækin ná
nú í gegn.

Indæl kona
leitar tilbreytingar mjög ákveðið.
Auglýsing hennar er á Rauða Torginu 
Stefnumót, sími 905-2000 (símatorg)
og 535-9920 (visa, mastercard), augl.
nr. 8731.

Karlmaður vill kynnast
karlmanni

40-60 ára, með tilbreytingu í huga. Augl. 
hans er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8241.

Tilkynningar

VH ehf  · Sími 864-2400 

VÖNDUÐ
SUMARHÚS
SEM HÆGT 

ER AÐ 

REISA Á

SKÖMMUM

TÍMA

Húsin eru framleidd í nýrri 
og glæsilegri verksmiðju í 
Eistlandi og koma í einingum 
tilbúin til uppsetningar. 
Afgreiðslutími er frá 
2 og upp í 6 mánuði.

Við bjóðum upp á vönduð 
og traust einingahús á 
sanngjörnu verði. Við viljum 
koma til móts við þarfir hvers 
og eins með því að bjóða 
uppá fjölbreytta möguleika 
við hönnun og byggingu 
draumahússins og veita 
viðskiptavinum okkar góða 
og faglega þjónustu. Því 
erum við í samstarfi við 
fagaðila á öllum stigum 
byggingarferilsins.

Ef þú ert að leita að 
draumahúsinu þínu, leitaðu 
þér þá upplýsinga eða 
tilboða hjá okkur í síma 
864 2400 eða á heimasíð-
unni okkar.

www.volundarhus.is

JÓNSI    90

JÓNSI    60

Völundarhús.is
hafa til sölu heilsárshús 

sem hönnuð eru af 
íslenskum arkitektum 

fyrir íslenskar 
aðstæður.
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MÁLMIÐNAÐARMENN 
OG JÁRNSMIÐIR

Erum með vana málmiðnaðarmenn og
járnsmiði sem óska eftir mikilli vinnu.

Upplýsingar í s. 840 1616
Kraftafl  ehf 

Atvinna

HVAR ER ÞÍN AUGLÝSING ?

Allt sem þú þarft... ... alla daga

föstudagur

ELSKAR
FALLEGA 
HLUTI

Manúela Ósk 
Harðardóttir 
nýtur lífsins í 
Manchester
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INNLIT Í 
GLÆSIÍBÚÐ 
Í BERLÍN
Íslenskt par keypti 
hringlaga íbúð og endur-
nýjaði hana frá grunni.

ÞETTA MUN 
VERÐA BLÁR 
VETUR 
Litapallettan í hausttísk-
unni verður með ýmsum 
afbrigðum af bláum.

ÓGNVEKJANDI 
LEYNDARMÁL
Á FJÖLUNUM 
Marta Nordal leikstýrir 
verkinu Fýsn. Sest í fyrsta 
skipti í leikstjórastólinn.

Naomi Moriyamaaomi Moriy

hheheimeimmhe iiliilii&hönnhönnhönhön uunununn
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BÖRN

Hugmyndafl ug og leikur
HÖNNUN

Með tímann um hálsinn
INNLIT

Frá Víetnam til Íslands

Tómstundaskólinn í Mosfellsbæ
• Fatasaumur
• Heimasíðugerð
• Zen hugleiðsla
• Spænska
• Sushi

• Nudd
• Desertar
• Ítalska
• Prjón
• Silfursmíði

• Perluskart – Hönnun
• Vínsmökkun
• Enska
• Tapas
• Kertagerð

• Stuttmyndagerð
• Stafræn myndvinnsla
• Íslenska fyrir útlendinga
• Stafræn ljósmyndun
• Tölvur fyrir byrjendur

Tómstundaskólinn í Mosfellsbæ
Sími 695 6694 / www. tomstundaskolinn.is

Gerðu lífið litríkara … þú finnur eitthvað fyrir þig

… skráðu þig strax

matur
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

ágúst 2008

Á MARKAÐNUM Í MOSSKÓGUM RADÍSUR SKYNDILEGA SÝNILEGAR 
GIRNILEGT BRAUÐ ÚR BYGGI NÝUPPTEKNAR GULRÆTUR Í NESTISBOXIÐ

Uppskera
Náttúruafurðirnar nýttar í sumarlok

Nanna Rögnvaldardóttir skrifar

Kál í hvers 
kyns rétti

Sigrún Hjálmtýsdóttir

Ævintýri að 
fara út í skóg 

og tína sveppi
Tínt í matinn

Bláberjabaka,
sultutau og 

Síbería í eftirrétt 

1

Neytendastofa

VIGTARMENN
Námskeið til löggildingar vigtarmanna verður
haldið á Neytendastofu, Borgartúni 21, dagana 6.,
7. og 8. október nk.

Endurmenntunarnámskeið verður haldið
13. október.

Allar nánari upplýsingar um verð og skilmála, svo og 
aðstoð við skráningu þátttakenda, eru veittar í síma 
510 1100 og á heimasíðunni www.neytendastofa.
is/mælifræðisvið/löggilding vigtarmanna/námskeið 
vigtarmanna.

Skráningu lýkur föstudaginn 19. september nk.

Suðurlandsbraut - sími 588 3031 - www.stra.is30

Tölvuumsjón

Rekstrarfélag Stjórnarráðsbygginga

Starfið

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur

Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ MRI.

Guðný Harðardóttir STRÁ MRI
stra@stra.is

óskar eftir að ráða tölvu- og/eða kerfisfræðing til
starfa. Rekstrarfélagið sér um notendaþjónustu gagnvart starfsmönnum flestra
ráðuneytanna ásamt miðlægum tölvubúnaði þeirra. Fjöldi útstöðva er um 550.

felst í notendaþjónustu og meðal helstu verkefna er viðhald og uppsetningar á
Windows útstöðvum, þjónusta við Málaskrár/GoPro, Lotus Notes, Office og önnur forrit.

eru að umsækjendur séu menntaðir á sviði tölvutækni, s.s. tölvufræði,
kerfisfræði, tölvunarfræði og/eða með sambærilega menntun. Þekking á Lotus Notes
og GoPro er æskileg. Áhersla er lögð á faglegan metnað, skipulagshæfni og sjálfstæði í
vinnubrögðum auk sveigjanleika í mannlegum samskiptum.

er til og með 22. september nk. Laun verða skv. kjarasamningi
starfsmanna Stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

(gudny@stra.is) hjá veitir nánari upplýsingar.
Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár og meðfylgjandi prófgögn til .
Viðtalstími er alla virka daga frá kl.13-15 meðan á umsóknarferlinu stendur.

Fagmennska í yfir ár20
www.stra.is

REKSTRARFÉLAG STJÓRNARRÁÐSBYGGINGA

fasteignirg

Fasteignasalan Perla Investments og RE/MAX
Bær eru með til sölu íbúðir við Punta Prima 
strönd á Spáni.

Í búðirnar eru í blokk við Punta Prima-strönd, 
sem hefur notið mikilla vinsælda og er bæði í 30 
mínútna akstursfjarlægð frá Alicante-flugvelli

og Murcia-flugvelli.
Íbúðin á myndinni til hliðar skiptist niður í opið

eldhús, stofu/borðstofu, tvö svefnherbergi, baðher-
bergi og verönd. Íbúðunum fylgir sameiginlegur
garður með tveimur sundlaugum auk sameiginlegs
púttvallar.

Þær eru í nokkurra mínútna göngufjarlægð frá 
ströndinni, þar sem óviðjafnanlegt útsýni er út á 
Miðjarðarhafið.

Þá er öll þjónusta innan seilingar. Hægt er að rölta 
á nærliggjandi veitingastaði og eins eru kjörbúðir, 
veitingastaðir, apótek, barir og fleira staðsett
í þjónustukjarna í tíu mínútna göngufjarlægð. 
Að auki er stutt í ýmiss konar afþreyingu fyrir 
alla fjölskylduna, þar á meðal golf, tívolíferðir,
vatnagarð og fleira.

Þess skal getið að íbúðirnar kosta frá 201.160
evrum.

Þessi eign ásamt fleirum verður kynnt í opnu húsi 
á Spánareignum hjá Remax Bæ Malarhöfða 2, helg-
ina 20. og 21. september á milli klukkan 12 til 16 
báða daga.

Nánari upplýsingar veitir RE/MAX Bær, um-
boðsaðili Perla Investments á Íslandi. Snorri Sig-
urfinnsson í síma 864 8090, ss@remax.is. Magnús 
Ninni Reykdalsson í síma 694 9999, maggi@remax.
is. Frekari upplýsingar um fasteignakaup á Spáni 
eru fáanlegar á vefsíðunni www.perla.is.

Fyrsta flokks íbúðir
fáanlegar á Spáni

Íbúðin í blokkinni skiptist í opið eldhús, stofu/borðstofu, 
tvö svefnherbergi, baðherbergi og verönd. Íbúðunum fylgir 
sameiginlegur garður með tveimur laugum auk sameiginlegs
púttvallar. Öll þjónusta og afþreying eru innan seilingar frá
þeim.

Fr
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Smærri fjármálafyrirtæki

Þrengingar
kalla á 
samþjöppun

Sögurnar... tölurnar... fólkið...Sögurnar... tölurnar... fólkið...

H E L S T  Í  Ú T L Ö N D U M

Óli Kristján Ármannsson og Björn Ingi Hrafnsson
skrifa

Seðlabanki Íslands ætti að lækka stýrivexti um 
0,25 prósentustig á vaxtaákvörðunardegi sínum
á morgun, samkvæmt áliti skuggabankastjórnar
Markaðarins. Að þessu sinni voru skiptar skoðanir
innan bankastjórnarinnar. Tveir vildu fremur horfa
til væntinga erlendra greinenda og hættunnar á 
frekara gengisfalli og halda vöxtum óbreyttum.
Hinir vildu hefja lækkunarferli stýrivaxta nú þegar 
og forða með því frekara kreppuástandi.

Sameiginleg niðurstaða er svo varfærnisleg
lækkun sem undirbyggja þarf rækilega með gögn-
um, svo sem með því að birta nýjan stýrivaxtaferil.

Ólafur Ísleifsson, lektor við Háskólann í Reykja-
vík, segir stöðuna í efnahagslífinu einkennast af
mikilli óvissu og hættu, meðal annars vegna skorts
á lánsfé. Þá hafi ekki tekist að styrkja gjaldeyris-
forða Seðlabankans nema að takmörkuðu leyti.
„Það lán sem tilkynnt var um í síðustu viku, en 
hefur reyndar ekki enn verið tekið, er auðvitað
aðeins sem lítið skarð í stórri ísaldarstæðunni og 
var af kurteisisástæðum ekki hlegið beint út af 
borðinu,“ segir hann.

Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallarinnar,
segir mestu skipta nú að vega saman verðbólgu-
hættuna annars vegar og hættuna á kreppu hins
vegar. Hann horfir meðal annars til reynslunnar af 
fyrri samdráttarskeiðum, svo sem þegar lækkun
stýrivaxta hófst síðla árs 2001, skömmu áður en
verðbólga náði hámarki.

Ingólfur Bender, forstöðumaður Greiningar
Glitnis, segir verðbólguhorfur jafnframt góðar og 
líkur á að verðbólgumarkmiði Seðlabankans verði
náð á þriðja fjórðungi næsta árs. „Í þessu háa
vaxtaumhverfi og í ljósi þessarar verðbólguspár tel
ég rétt að bankinn lækki vexti sína í nokkuð stórum 
stökkum á næstu mánuðum,“ segir hann.

Ásgeir Jónsson, forstöðumaður greiningardeildar
Kaupþings, telur einnig að Seðlabankinn þurfi að 
bregðast hratt við með örum stýrivaxtalækkunum
þegar verðbólgan tekur að hjaðna og þá jafnvel
með fjölgun vaxtaákvörðunardaga. Lækkunarferlið 
segir hann hins vegar kalla á góðan undirbúning og
telur vart hægt að hefja það nema í tengslum við 
útgáfu Peningamála, efnahagsrits Seðlabankans, á
vaxtaákvörðunardegi í nóvember. Þar hafi bankinn 
vettvang til að skýra ákvörðun sína og sýn á efna-
hagsframvinduna.

Skuggabankastjórnin
vill 25 punkta lækkun
Skuggabankastjórn Mark aðarins áréttar að tími sé kominn
á lækkun stýrivaxta. Hættara sé við kreppu en verðbólgu.

Olíuverð lækkar | Verð á hrá-
olíu hefur lækkað nokkuð hratt
upp á síðkastið og lá við 102 dali 
á tunnu þegar best lét í gær. Í júlí 
stóð verðið í hæstu hæðum, fór í
rúma 147 dali á tunnu. 

Kauphöllin sprakk | Fjárfestar 
í Bretlandi komu að lokuðum 
dyrum hjá Lundúnamarkaðn-
um í Bretlandi á mánudag. Tvö-
falt meiri velta með hlutabréf en 
aðra daga varð til þess að kaup-
hallarkerfið brann yfir. Þetta er 
alvarlegasta kerfisbilun á bresk-
um hlutabréfamarkaði í átta ár.

Þjóðnýting gleður | Gengi
hlutabréfa tók kipp upp á við 
víða um heim á mánudag eftir
að Henry Paulson, fjármálaráð-
herra Bandaríkjanna, greindi frá 
yfirtöku ríkisins á hálfopinberu
fasteignalánasjóðunum Fannie 
Mae og Freddie Mac á sunnu-
dag. Þetta eru umfangsmestu 
björgunaraðgerðir í sögu fjár-
málageirans. 

Mikið atvinnuleysi | Atvinnu-
leysi mældist 6,1 prósent í 
Bandaríkjunum í síðasta mánuði,
samkvæmt nýjustu tölum banda-
rísku vinnumálastofnunarinnar. 
Atvinnuleysi hefur ekki verið 
meira í tæp fimm ár.

Óbreyttir vextir | Bæði Eng-
landsbanki og evrópski seðla-
bankinn ákváðu í síðust viku að
halda stýrivöxtum óbreyttum. Að-
stæður í efnahagslífinu og yfir-
vofandi samdráttur í hagvexti lá 
til grundvallar ákvörðununum.

Þóra Helgadóttir

Verðleiðrétting 
ekki alslæm

6

Starfsmenn vilja kaupa

Heitt í holunum
hjá Enex

2 2

Hlutabréf í Eimskipafélaginu 
voru færð á athugunarlista í 
Kauphöllinni í gær, vegna um-
talsverðrar óvissu varðandi verð-
myndun vegna hættu á ójafnræði
meðal fjárfesta, líkt og segir í til-
kynningu.

„Þetta er ábending til fjárfesta 
um að verðmyndun sé óvenju óviss 
um þessar mundir og felur því í 
sér hvatningu til þeirra að kynna
sér málið vel áður en ákvarðanir 
eru teknar,“ segir Þórður Frið-
jónsson, forstjóri Kauphallar-
innar, í samtali við Markaðinn.

Verð á hlutabréfum í Eimskip
hefur nánast verið í frjálsu falli
síðustu vikur og mánuði. Á einni 
viku hefur gengi bréfanna til að 
mynda lækkað um ríflega þriðj-
ung. Fyrir um ári var gengið um
43, en var komið niður fyrir 10 kr. 
á hlut í gær.

Eins og fram hefur komið í 
Markaðnum situr Eimskip enn 
uppi með ábyrgð upp á 25 millj-
arða króna vegna sölu á bresku
ferðaskrifstofunni XL Leisure 
Group fyrir tveimur árum. Unnið
hefur verið að endurfjármögnun,
en henni er ekki lokið og herma
heimildir Markaðarins að skyndi-
legt fall nú geti tengst óvissu um 
lyktir þeirrar vinnu. - bih

Eimskip í
frjálsu falli

www.trackwell.com

Vistvænn
kostur!

FÖSTUDAGUR 19. SEPT.

LAUGARDAGUR 20. SEPT.

SUNNUDAGUR 21. SEPT.

SUNNUDAGUR 21. SEPT.

MÁNUDAGUR 22. SEPT.

MÁNUDAGUR 22. SEPT.

MIÐVIKUDAGUR 24. SEPT.

Föstudagur:
Vikulegt sérrit á léttu nótunum.  Viðtöl við þjóðþekkta
einstaklinga, allt það nýjasta í tísku, heilsu og hönnun 
svo dæmi sé tekið.

Nánari  upplýsingar veitir Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir 
í síma 512-5462 eða sigridurdagny@365.is

Heimili & hönnun:

Vikulegt sérrit um heimili & hönnun, hugmyndir fyrir 
öll rými heimilisins sem og áhugaverðar fréttir úr heimi 
hönnunar jafnt innanlands sem utan.

Nánari upplýsingar veitir Hlynur Þ. Steingrímsson 
í síma  5125439 eða hlynurs@365.is

Matur:

Mánaðarlegt sérrit um mat, veisluhald,
matreiðslumenn og matgæðinga.

Nánari upplýsingar veitir Bjarni Þór Sigurðsson 
í síma 512-5471 eða bjarnithor@365.is

Atvinnublaðið:

Mest lesna atvinnublað landsins
– alla sunnudaga

Nánari upplýsingar veitir Viðar Ingi Pétursson 
í síma 512-5426 eða vip@365.is

Fasteignir:

Fasteignablað Fréttablaðsins - alla mánudaga. 

Auglýsendur athugið að  panta þarf auglýsingar 
fyrir klukkan 12 föstudaginn 19. september.

Nánari  upplýsingar veitir Ruth Bergsdóttir í símum
512-5469 / 694-4103 eða ruth@365.is

EKVADOR – Kópavogssérblað

Sérblað Kópavogs um suður-amerísku 
menningarhátíðina sem haldin verður í Kópavogi
4.-11. október 2008

Nánari upplýsingar veitir Bjarni Þór Sigurðsson 
í síma 512-5471 eða á netfangið bjarnithor@365.is

Markaðurinn:

Vikulegt sérrit um allt er snýr að viðskiptum 
og efnhagsmálum – alla miðvikudaga. 

Nánari upplýsingar veitir Laila Awad 
í síma 512-5451 eða laila@frettabladid.is

Eftirfarandi sérblöð fylgja Fréttablaðinu dagana 19. – 24.sept.

Auglýsingasími

 Mest lesið– Mest lesið
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Tapað / Fundið

Fasteignir

Atvinna

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Vertu velkomin á opin hús

Laufásvegur 6 - 101 RVK

Opið hús í dag frá 19:30 - 20:00

Einstök eign í hjarta reykjavíkur. Íbúðin er
sannkölluð lúxus íbúð. Miklu hefur verið
kostað til í innréttingum og íburði. Góð eign...

27.900.000
3ja

 fm Sölumaður Benni Ólafs

þverás 10 - 110 RVK

Opið hús í dag frá 20:00 - 20:30

Frábæra eign á einum eftirsóknasta stað í
Árbænum. Möguleiki er fyrir hendi að stækka
eignina. Góð neðri sérhæð með góðum garði.

22.500.000
3ja

0,1 Sölumaður Benni Ólafs

Stararimi 57 - 112 RVK

Opið hús í dag frá 18:00-18:30

Stórglæsileg neðri sérhæð með fallegu útsýni
til vesturs á mjög rólegum stað í Grafarvogi.
MÖGULEIKI Á YFIRT. LÁNA. Botn gata.

28.800.000
4ra

125,8 fm Sölumaður Benni Ólafs

Barmahlíð 13 - 105 RVK

Opið hús í dag frá 18:30 - 19:00

Fallega 3ja herbergja íbúð í kjallara í þríbýli,
Smekkleg eign stór herbergi, nýlegri
eldhúsinnréttingu Góð eign á góðum stað....

19.900.000
3ja

 fm Sölumaður Benni Ólafs

Miðtún 88 - 105 RVK

Opið hús í dag frá 17:30 - 18:00

Var að fá góða eign í einkasölu Fallega 3ja
herbergja risíbúð mikið yfirfarin nýtt eldhús,
falleg eign með möguleika stækkun á kvistum

18.600.000
3ja

72,7 fm Sölumaður Benni ´Olafs

Álfaborgir 3 - 112 RVK

Opið hús í dag frá 19:00 - 19:30

Falleg og vel staðsett, endaíbúð á 2 hæð með
sér inngangi, í 4ra íbúða húsi. Stutt í skóla
leikskóla og versanir. þessi stoppar stutt við...

22.900.000
4ra

95, fm Sölumaður Benni ´Olafs

Laufengi 66 - 112 RVK

Opið hús í dag frá 19:00 - 19:30

Falleg íbúð með sérinngangi. Stór glæsileg
verönd. Stutt í Spöngina, skóla, leikskóla og
framhaldsskóla. Eign sem stoppar stutt við....

24.900.000
4ra

106,9 fm Sölumaður Benni ´Olafs

Klukkuberg 23 - 201 KÓP

Opið hús í dag frá 20:30 - 21:00

Falleg eign á tveimur hæðum, sér inngang á
einum glæsilegasta útsýnisstað Hafnarfj.
Laus við kaupsamning velkomin í opið hús...

TILBOÐ TILBOÐ
4ra

105,8 fm Sölumaður Benni lafs
Þórarinn

Jónsson Hdl.
Löggiltur fasteigna-, 

fyrirtækja- og skipasali

Benedikt
Ólafsson
Sölufulltrúi
661 7788

benolafs@remax.is

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast
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Auglýsingasími

– Mest lesið
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timamot@frettabladid.is

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

GRETA GARBO LEIKKONA 
FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 

1905.

„Lífið væri svo æðislegt 
ef við bara vissum hvað 

við ættum að gera við 
það.“

Greta Garbo hét fullu nafni 
Greta Lovisa Gustafsson. 
Hún var sænsk en fluttist 

ung til Hollywood þar sem 
hún skapaði sér frægð og 
frama við kvikmyndaleik.

 MERKISATBURÐIR
1544 Karl V keisari og Frans I 

Frakkakonungur semja 
um frið en stríð milli
Frakka og Englendinga 
heldur áfram.

1699 Haldið brúðkaup í Skál-
holti og Jón Vídalín bisk-
up gengur að eiga Sigríði 
Jónsdóttur frá Leirá. 

1810 Sjálfstæðisdagur Chile. 
1977 Jón L. Árnason, sextán ára

menntaskólanemi, verður 
heimsmeistari sveina í 
skák. Hann tapaði aðeins
fyrir Gary Kasparov, þá
fjórtán ára gamall, sem
lenti í þriðja sæti.

1981 Franska þingið afnemur 
dauðarefsingu.

1984 Kröflueldum lýkur sem
hafa staðið frá 1975.

Steinsmiðja
• Viðarhöfða 1 
• 110 Reykjavík 
•  566 7878 
• Netfang: rein@rein.is

•

REIN

Legsteinar g
í mikllu úrvali

Kær vinkona og mágkona,

Margrét Eiríksdóttir
Hlíðarvegi 42, Kópavogi, 

lést á líknardeild Landakotsspítala föstudaginn 
5. september. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk 

p g

hinnar látnu.

Ólöf Haraldsdóttir

Gíslína Einarsdóttir.

Valur gerði jafntefli við portúgalska knattspyrnu-
liðið Benfica, sem hafði hinn fræga leikmann
Eusebio innanborðs, þennan dag árið 1968. Ekk-
ert mark var skorað. Mikið Benfica-æði greip ís-
lensku þjóðina fyrir leikinn enda var liðið hátt 
metið og hafði keppt á móti Manchester United 
í Evrópukeppninni. Eusebio var líka nýbúinn að 
fá gullskóinn afhentan í Frakklandi og kom beint
þaðan hingað. Fólk flykktist á leikinn víðs vegar 
að af landinu og hefðu varla fleiri komist fyrir. 
Voru áhorfendur 18.243 talsins, það var vallarmet 
sem ekki var slegið næstu 36 árin.

Valsarar æfðu stíft í sínum frítímum fyrir leik-
inn auk þess að hendast út um borg og bý með 
auglýsingaspjöld. Allir ljósastaurar milli Reykjavík-
ur og Hafnarfjarðar voru til dæmis þaktir. 

Leikurinn var á rólegum nótum og ekki síst
þótti meistarinn Eusebio koma prúðmannlega 
fram. Páll Ragnarsson tannlæknir var settur til 

höfuðs honum og fékk nafnbótina Eusebio-
baninn. 

ÞETTA GERÐIST : 18. SEPTEMBER 1968

Jafntefli í leik Vals og Benfica

AFMÆLI

KJARTAN 
RAGNARSSON

leikstjóri
er 63 ára. 

SVEINN 
EINARSSON
leikstjóri er 
74 ára.

EINAR MÁR 
GUÐMUNDSSON

rithöfundur er 
54 ára. 

ÁRMANN 
SNÆVARR 
PRÓFESSOR
er 89 ára. 

Konur eru konum bestar nefnist fyrir-
lestur Sifjar Traustadóttur dýralækn-
is sem hún flytur í dag í Borgarleik-
húsinu. Tilefnið er að tíu ár eru liðin 
síðan fyrsti hópur kvenna útskrifað-
ist af Brautargengisnámskeiði sem er
fyrir konur með áhuga á fyrirtækja-
rekstri. Nú hafa um sjö hundruð lokið
slíkum námskeiðum, þær hafa stofnað 
330 fyrirtæki og á þeirra vegum starfa 
þúsundir.

Sif var á Brautargengisnámskeiði á 
vorönn 2005. „Ég henti inn umsókn með 
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engum fyrirvara og fékk inngöngu,“
segir hún. „Með mér voru í kringum
þrjátíu konur, sumar búnar að vera 
lengi með rekstur, aðrar með óljósar 
hugmyndir og allt þar á milli. Á þess-
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um tíma var ég að ræða við tvær aðrar
konur um samstarf við rekstur Dýra-
læknamiðstöðvar og einbeitti mér að 
gerð viðskiptaáætlunar fyrir þá hug-
mynd. Það gekk svona ljómandi vel og
ég fékk verðlaun fyrir hana á útskrift-
inni. Ég miðlaði til hinna því sem ég 
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lærði og við notuðum þessa áætlun í
samningaviðræðum okkar við banka 
um fjármögnun á fyrirtækinu. Við 
byggðum Dýralæknamiðstöð í Grafar-
holtinu og opnuðum í maí 2007. Þannig
að þetta námskeið var geysilega gagn-
legt og fyllilega peninganna og tímans
virði.“

Sif kveðst á námskeiðinu hafa hlýtt
á konur sem komnar voru í rekstur og 
sögðu frá og fann hversu gott var að 
hafa góðar fyrirmyndir. Sjálf hefur hún 
síðan haldið erindi hjá Brautargengi
og miðlað þar af reynslu sinni. „Við 
lærðum meðal annars að koma fram, 
því nauðsynlegt er að geta kynnt hug-
myndir sínar. Ég hafði ekki gert mér
þ y g g y g

grein fyrir því áður og hafði alltaf verið
feimin að standa upp fyrir framan fólk
og tala. Eftir þetta hefur kjarkurinn 
aukist.“

Félag kvenna í atvinnurekstri er vett-
vangur sem Sif mælir með. „Það hefur
góð áhrif á sjálfstraustið að finna að
fleiri eru í sömu stöðu og maður sjálfur

og því er mikilvægt að mynda tengsl 
við fólk í viðskiptalífinu. En mig lang-
aði ekkert að byrja í golfi bara til þess. 
Karlar eru meira í stjórnunarstöðum en 
konur og kannast frekar við bankastjóra 
og aðra embættismenn. Bæði Brautar-
gengi og Félag kvenna í atvinnurekstri 
eru mikilvæg fyrir konur sem þekkja
ekkert til í þessu umhverfi.“

Eins og fram kemur í upphafi blæs Sif 
á þá klisju að konur séu konum verstar. 
„Mér finnst ég alltaf geta stólað á konur 
til að hjálpa mér og veita stuðning,“
segir hún og kveðst hafa góða reynslu
af kvennavinnustöðum, enda sé hún á 
einum slíkum þar sem sex konur vinni 
saman. 

Afmælisdagskrá Impru á Nýsköpun-
armiðstöð Íslands hefst klukkan 14 í dag
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í Borgarleikhúsinu. Hún er ókeypis og 
öllum opin. Þar er Sif meðal átta ræðu-
manna. „Mér þykir það heiður en hefði
ekki treyst mér í það fyrir nokkrum 
árum,“ segir hún að lokum.

gun@frettabladid.is

SIF TRAUSTADÓTTIR DÝRALÆKNIR:  BRAUTARGENGI 10 ÁRA

Ég get alltaf stólað á konur

FRUMKVÖÐULL „Námið var geysilega gagnlegt,“ segir Sif Traustadóttir um Brautargengi sem fagnar tíu ára afmæli með dagskrá í Borgarleikhús-
inu í dag, á Akureyri á morgun og Ísafirði hinn. 
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FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Stjórn Keflavíkurflug-
vallar ohf. samþykkti í gær
að ráða Björn Óla Hauks-

þy gy

son rekstrarverkfræðing 
sem forstjóra félagsins.

Keflavíkurflugvöllur
ohf. er nýtt opinbert hluta-

félag sem tekur form-
lega við rekstri Flugmála-
stjórnar Keflavíkurflug-
vallar og Flugstöðvar 
Leifs Eiríkssonar 1. janúar 
næstkomandi. Alls sóttu 55 
um stöðuna.

Í yfirlýsingu frá stjórn 
félagsins segir að Björn Óli 
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þyki hæfastur enda með 
mikla og víðtæka reynslu 
og þekkingu til að takast 
á við yfirstjórn í nýju og 
öflugu fyrirtæki. Undan-
farin sex ár hefur Björn 
Óli unnið að uppbyggingu 

j

flugmála í Kósóvó sem for-
stjóri Pristina Internation-
al Airport J.S.C og sem 
verkefnastjóri á vegum 
Flugmálastjórnar Íslands 
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og Flugstoða ohf. Hann 
hefur störf hjá Keflavík-
urflugvelli ohf. 1. okóber 
næstkomandi.

Nýr forstjóri
ráðinn í gær

Björn Óli Hauksson hefur verið 
ráðinn forstjóri Keflavíkurflug-
vallar ohf.
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„Þetta er mjög tímabært
verkefni. Svona hugbúnað-
ur hefði í raun átt að vera fá-
anlegur fyrir löngu,“ segir
Hafþór Ragnarsson, verk-
efnastjóri hjá Blindrabóka-
safninu. Fyrsti stafræni
hugbúnaðurinn á íslensku
sem spilar hljóðbækur og les 
skjöl var kynntur í síðustu
viku, og hafði Hafþór veg og
vanda af íslenskri þýðingu
hugbúnaðarins.

Um er að ræða íslenska
þýðingu á tölvuforritinu
EasyReader, sem gagnast 
notendum við að lesa hljóð-
bækur og rafræn skjöl í
tölvu. Hafþór segir forritið
gagnast blindum einstakl-

ingum, en þó ekki síður þeim
sem glíma við sjóndepru og
lesblindu eða aðra lestrar-
örðugleika. „Þau lesforrit
sem hingað til hefur verið
notast við hafa flest verið
með enskum eða sænsk-
um leiðbeiningum og um-
hverfi. Megintilgangurinn
er að notendurnir venjist
íslensku vinnuumhverfi,“
segir Hafþór. 

Vinna við þýðingu for-
ritsins tók um tvö ár.
Blindrafélagið styrkir verk-
efnið. - kg

Mjög tímabært verkefni

ÍSLENSKT VINNUUMHVERFI 
Hafþór segir forritið tryggja not-
endum íslenskt vinnuumhverfi.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Móðir okkar, tengdamóðir, amma, lang-
amma og langalangamma,

Elínborg Guðjónsdóttir
frá Vésteinsholti í Haukadal,

sem lést á Hrafnistu í Hafnarfirði þriðjudaginn
9. september, verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í 
Hafnarfirði föstudaginn 19. september kl. 13.00.

Guðmundur Jónsson       Magnea E. Auðunsdóttir

Sigurlaug J. Jónsdóttir Ólafur K. Guðmundsson 

Kristín Jónsdóttir Haukur Björnsson 

Kristbjörg Jónsdóttir Jón Hreiðar Hansson 

Vésteinn Jónsson Þorbjörg Jónsdóttir

Jón Friðrik Jónsson Jenný L. Kjartansdóttir

barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur samúð og hlýhug vegna
andláts og útfarar

Ólafs Þóris Sighvatssonar
skipstjóra, Skúlagötu 2.

Einnig færum við öllu starfsfólki Dvalarheimilis aldr-
aðra í Stykkishólmi og St. Franciskusspítala sérstakar 
þakkir fyrir einstaka umhyggju og alúð.

Eggert Bjarni Bjarnason Hafdís Sverrisdóttir

Sævar Berg Ólafsson Hjálmfríður Guðjónsdóttir

Guðbjörg Halldóra Ólafsdóttir Þorvarður Einarsson

Ægir Þór Ólafsson Eydís Bergmann 

 Eyþórsdóttir

María Bryndís Ólafsdóttir Ásgeir Héðinn 

 Guðmundsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma, 

Halldóra Guðmundsdóttir
hjúkrunarfræðingur,
Hlíf 2, Ísafirði,

sem andaðist á Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar 
mánudaginn 8. september síðastliðinn, verður 
jarðsungin frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 
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20. september kl. 14.00.

Þráinn Sigurðsson Pigitsa Sigurdsson

Eiríkur Kr. Jóhannsson Jóhanna Bj. Aðalsteinsd.

Svanhvít G. Jóhannsdóttir Ólafur Þór Gunnlaugsson

Jóhann I. Jóhannsson Beata Joó

G. Salmar Jóhannsson

barnabörn og barnabarnabarn.

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

Einar J. Egilsson
Vogatungu 103, Kópavogi,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð
sunnudaginn 14. september.

                               Ásgerður Ólafsdóttir

 Ásdís Einarsdóttir

Þórunn Einarsdóttir Erling J. Sigurðsson

Sigurður Egill Einarsson Elva Stefánsdóttir

Birgir Einarsson Fanney Sigurðardóttir

Egill Einarsson Berglind Tulinius

afabörn og langafabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og stórfrænka,

Kristín E. Jónsdóttir
læknir,

sem lést sunnudaginn 7. september síðastliðinn á 
Landspítalanum við Hringbraut, verður jarðsungin frá 
Háteigskirkju þriðjudaginn 24. september kl. 13.00.
Fyrir hönd annarra aðstandenda,

Bergljót Elíasdóttir

Ester Auður Elíasdóttir Snorri Hrafnkelsson

Nicolas Ragnar Muteau.

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

Steinunn Jóhanna 

Hróbjartsdóttir
Kambaseli 54, Reykjavík, 

andaðist á Landspítalanum við Hringbraut þriðju-
daginn 9. september. Útförin fer fram frá Seljakirkju
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föstudaginn 19. september kl. 13.00.

Hróbjartur Jónatansson Valgerður Jóhannesdóttir

Pjetur Einar Árnason Unnur Björg Hansdóttir

Agnar Þór Árnason Lára Ingólfsdóttir 

Áslaug Árnadóttir Sigurður Páll Harðarson

Luther C.A. Hróbjartsson Kolbrún Helgadóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug vegna andláts og útfarar elskulegs 
eiginmanns míns, föður okkar, stjúpföður,
tengdaföður, afa og langafa,

Guðmundar Gunnarssonar
frá Reykjum, Fnjóskadal,
Núpasíðu 2d, Akureyri.

Jarðarförin fór fram frá Glerárkirkju mánudaginn
1. september. Sérstakar þakkir til heimahjúkrunar 
Akureyrarbæjar og dagvistunar Dvalarheimilisins
Hlíðar. Guð blessi ykkur öll.

Pálína Magnúsdóttir

Gunnar M. Guðmundsson Erna Gunnarsdóttir

Þóra K. Guðmundsdóttir Magnús Sævarsson

Guðmundur Hafsteinsson Karítas Jóhannsdóttir

Sólrún Hafsteinsdóttir Sigurður Jónsson

Lára Hafsteinsdóttir Fjölnir Sigurjónsson

afabörnin og langafabörnin.

Ástkær bróðir okkar og mágur,

Héðinn Breiðfjörð

Valdimarsson
frá Miðvík í Aðalvík, Hlíf 2 Ísafirði,

andaðist á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði
fimmtudaginn 11. september. Útför fer fram frá 
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Ísafjarðarkirkju laugardaginn 20. september 
g p

kl. 11.00.

Birna Unnur Valdimarsdóttir

Birgir Breiðfjörð Valdimarsson María Erla Eiríksdóttir

Hjartans þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát 
ástkærs eiginmanns, föður, tengdaföður,
afa, sonar, bróður og mágs,

Benedikts Reynis 

Valgeirssonar
Sigtúni 45, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks heimahlynningar og
Líknardeildar í Kópavogi. Guð veri með ykkur öllum.

                                        Hulda Karlsdóttir

Unnur Ragna Benediktsdóttir Guðmundur   

 Ingimundarson

Benný Hulda Benediktsdóttir Guðmann Ísleifsson

Benedikt Karl, Guðrún Hulda, Jón Valgeir, Ísleifur

og Hafsteinn

                          Unnur Ragna Benediktsdóttir

Guðríður Þorbjörg Valgeirsdóttir Gunnar Birgir         

 Gunnarsson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Ragnhildur Sigurðardóttir 
Eskihlíð 13,

lést á Landspítalanum Fossvogi sunnudaginn 
14. september. Útförin verður gerð frá Fossvogskirkju
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fimmtudaginn 25. september kl. 13.00.

Sigurður Jóhannsson 

Halldór Ágúst Jóhannsson 

Grímheiður Freyja Jóhannsdóttir             Arnar Friðriksson 

barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 
ástkærrar móður okkar, tengdamóður,
ömmu, langömmu og langalangömmu,

Hólmfríðar Kristjönu 

Grímsdóttur
frá Húsavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á dvalarheim-
ilinu Hvammi og Heilbrigðisstofnun Þingeyinga fyrir 
alúð þeirra og umönnun.

Helgi Þór Kárason Sigríður Jóhannesdóttir

Agnar Kárason

og aðrir ástvinir.

Menningarráð Vesturlands og Háskólinn á Bifröst halda 
ráðstefnu um skipulag, byggingararf, íslenska byggingar-
list í dreifbýli og list í landslagi á laugardaginn kemur.

Fjölmargir fyrirlestrar verða fluttir á ráðstefnunni sem 
lýkur með umræðum sem Njörður Sigurjónsson stýrir.

Eftir það verður farið í Jafnaskarðsskóg til að njóta list-
sýningar sem lýkur um helgina, en þar verður ljóðalestur í 
boði og veitingar.

Þess skal getið að ráðstefnan, sem stendur frá klukkan 13 
til 16, er öllum opin og er aðgangur ókeypis.

Ráðstefna um listir

BIFRÖST Menningarráð Vesturlands og Háskólinn á Bifröst halda 
sameiginlega ráðstefnu. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI
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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

þriðjudag var tilkynnt um miklarÁÁhræringar á íslenskum fjölmiðlamark-ÁÁaði. Fréttastofur runnu saman eins ogÁÁ
vaxhlussur í hraunlampa og mátti af 
fréttaflutningi af þessum atburðum ráða að 
hagur almennings væri hafður að leiðarljósi
við samrunana, fremur en að um sparnaðar-
aðgerðir væri að ræða til að bjarga 
rándýrum ljósvakamiðlum frá eilífri glötun. 
En léttlyndir Íslendingar hljóta að fagna 
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þessum tilfæringum þar sem allt bendir 
nú til að loksins komi til nokkur munur
á fréttatímum sjónvarpsstöðvanna, en
fram til þessa hafa þeir verið full
keimlíkir til þess að manni þyki taka 
því að horfa á þá báða. Nýir frétta-
stjórar þessara ágætu miðla eru síst 
þekktir fyrir svipaðan ritstjórnarstíl 
og því verður gaman fyrir frétta-
áhugafólk að bera saman ólíka
nálgun fréttastofanna á helstu

atburði. Segjum sem svo að menntamálaráð-
herra komi fram á ráðstefnu um einkaskóla
og segi nokkur vel valin orð. Önnur frétta-
stofan myndi líkast til rýna í orð ráðherrans 
og jafnvel reyna að taka hana tali og spyrja
hana út í stefnu ríkisstjórnarinnar varðandi
einkaskóla; sumsé fremur hefðbundin 
efnistök. Hin fréttastofan mun hins vegar að
öllum líkindum hefja frétt sína af sama 

viðburði á orðunum „Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir menntamálaráðherra olli 
talsverðu uppnámi í dag þar sem hún 
hélt ræðu íklædd flatbotna skóm“. 

Þarna er augljós munur á áherslum,
sem er að sjálfsögðu bæði skemmtilegt 

og fróðleiksaukandi. Með ólíkum 
fréttaflutningi munu fréttastofurn-
ar auðga sýn landsmanna á lífið og 
veita okkur kærkomið tækifæri til 
þess að sjá ólíka fleti á málunum. 

Fjör í fréttaflutningi

ÁÁ
NOKKUR ORÐ

Vigdís

Þormóðsdóttir

Þú ættir að hjálpa
mér við heimavinn-
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una á meðan þú 
getur, pabbi, á næsta
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ári verð ég kominn í 
g p

2. bekk!
gg

Aldrei aftur! Aldrei
aftur ætla ég að

horfa á nálina fara 
gg

yfir 150!
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Var ekkert
auðveldara að

heyra það?

Þegiði! 
Bæði tvö!
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Hæ, Aníta.
Ég hef veriððððð
í grænmetisí grænmetis-í grænmetis
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ætufílíng alla 
g

vikuna og
g

ekki borðaðekki borðað
g

nenn itt annað.....
Er 

þ ð?það?

Frábært!
Hvernig 

??gengur? Því miðurÞví miðurÞví miður 
ekkert of 

vel...

...það er erfiðara að 
gveiða grænmetisætur g

þþ

en kýr!

Og kjötið er 
líka miklu
g jg j

seigara!seigara!seigara! þHvað er það þ
sem þér finnst 
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svona gaman
við að stríða

gg

kærustunni 
minni?

Magggaaaa! ! Kötturrininn n ere  að
starraa áá mig afafttur!r!stara áá mig afftutur!
gg

Hannnn vvill ekki farara!aa

ÉgÉg h h held aðð k kete titir r getii gg
sééð ð inininn í 
ggg

sáll mmana nsn !
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Hann var með 
mamatatarlrleieifafarr íí yfyfirir-

varaskegggig nu.
y

Jæja, ég segi 
honum það.

j g gj g g Hver var 
þetta?

Ruslakarl-
arnir. Þeir 

geg fast uppppp. 

föstudagur

föstudagur
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Gildir 18. September 2008 frá kl: 00.00 - lokunar
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• Flott verðlaun fyrir besta búninginn!

• Gos og Nammi handa gestum!

Pizzur fyrir alla meðan birgðir endast

7.999,-

8.999,-

Warhammer OnlO inene
• Glænýr MMORPPG frá hiinum sösömu oog geerðuu Darark AgAge of CCo amemea lotot

• Byggður á fantasíuu heimi WWarhammem r þr þar ssem ggalddrar oog vovog pn hn herjerja
saman í endalausri bbaráttu uum völdd og heheiðurr

• Næstu kynslóðar RvR (RRealm vss. Realmm) þar sems PvPP barb dagdagar oog PvPvg EE
leiðangrar lenda á sama llanda svææði tð il að ýð ýta unundir ststríð

• Leikmenn breytast eftir því seem þeir vverðe a öffluglu ri, OrOrkar sstæktæ ka,ka,
skegg Dverga lengist og fleira

Forspilun á 
Star Wars hefst 

kl: 23.00

FimmtFFiimmmmtttud gddaaggiinnnnuudd 1188. SS bSepptteemberrrrrrrrrrrrrrrrr 200088222222222222000088

Star Wars - The Force
• N• Ný kýr k flafli í Si í Star WarWars sös sögungug ni.

• Gerist á milli Episode III og IV þar sem leileikmekm nn fara í fótspsporor
llærlings Darth Vadder og rog ráðaá niðurlögum Jedi ri riddid ara.

• Notaðu Aflið(The Force) til þess að heendand óvinum, slá þáá meðm
eldingu og fleira iltil þesþess aðs þeiþ r angri þig ekkkki mei m ir.

• Ót• Ótrúlrú eg ggg grafík vk vél sél sem gem gerir ler leikiikinn en enn enn rnnn aunnverv uleu grig i þarþar semm
trétré bbrotna ir einsog trg trg é ogé og gler splúnddrast eeinsinsog  gler og óvóviniir
reyna redda sér með því aðað grígr pa í hluti eða félaélaga sína þegarar
þú notar aflið til að henda þeim ttil.il.þú notar aflið til að he

Standard
Edition

Collector´s
Edition

6.7
99,-

.499,-

UVVENENJUULULEGTT VERÐRÐ: 7.2299,-UVVENNJUULLEGT VVERÐRÐ: 72299

10.999,-VENJJULEGT VERÐ: 110 999VENJJULEGT VERÐ: 1



32 18. september 2008 FIMMTUDAGUR

Tvær sígildar og vinsælar 
óperur verða frumsýndar 
í Gamla bíói í kvöld, Ca-
valleria Rusticana og Il
Pagliacci. Frumsýningin
sætir tíðindum því þar 
eru samankomnir sterkir 
kraftar; Kristján Jóhanns-
son og Sólrún Bragadóttir, 
Tómas Tómasson og Auður
Gunnarsdóttir eru komin 
heim til að syngja.

Sveinn Einarsson, sem er reynd-
asti óperuleikstjóri hér á landi,
setur verkin á svið en Kurt Kop-
ecky leiðir hljómsveit og kór
Íslensku óperunnar. Það er Þór-

y j g

unn Sigríður Þorgrímsdóttir sem
fær það erfiða verkefni að koma
tveimur ólíkum myndum fyrir á
hinu erfiða sviði Óperunnar í

y y

Gamla bíói, búninga gerir Helga
Björnsson en Páll Ragnarsson
lýsir sýninguna.

Aðeins eru áætlaðar átta sýn-
ingar á þessum tveimur lykilverk-
um í ítalskri óperusögu sem hafa
að geyma margar glæsilegar aríur
og dúetta sem alla jafna eru fastur
liður í söngvaskrá helstu söngvara
heims. Hér gefst aftur tækifæri
til að sjá þær og heyra í sínu rétta
samhengi. Capa eru þær stundum
kallaðar, óperurnar tvær sem oft 
eru fluttar saman á einni kvöld-
stund sökum þess að þær eru
báðar frumherjaverk í byltingar-
kenndri stefnubreytingu sem varð
í efnisvali óperuhöfunda um alda-
mótin 1900 þegar vikið var frá
efni ævintýra og aðals í hvers-
dagslegri sögur úr ástríðuefnum
alþýðunnar. Barþjónn, ekill, þjón-
ustustúlka, leikarar og trúðar urðu 
í verkunum aðalpersónur.

 Aðrir söngvarar í sýningunni
eru Jóhann Friðgeir Valdimars-
son, en þeir Kristján munu skipt-
ast á að leika tenórhlutverkin í
verkunum tveimur, Elín Ósk Ósk-
arsdóttir og Auður Gunnarsdóttir
munu skiptast á að syngja hlut-
verk Santuzzu í Cavalleria en
aðrir söngvarar í sýningunum
eru Alina Dubik, Sesselja Kristj-
ánsdóttir, Alex Ashworth og Eyj-
ólfur Eyjólfsson.

Sýningar verða 19., 21., 25. og
27. september, 4., 5., 10. og 12. 
október. Kristján hefur fundið að 
því opinberlega að sýningar verði 

ekki fleiri og kennir um fyrir-
hugaðri tónleikaferð Sinfóníunn-
ar til Japans sem hamlar frekari 
sýningum að sinni. Íslenska óper-

p

an er háð starfsemi Sinfóníunnar 
og vekur nokkra furðu að fram-
kvæmdastjóri Sinfóníunnar og
óperustjórinn hafi ekki átt ríkara 
samráð um þessa tilhögun. Víst
má telja að uppselt verði á allr 
sýningarnar á þessu tímabili. Á

j pp

þá Óperan kost á að taka verkið 
ý g þ

upp að nýju en tapar þá þeim
slagkrafti sem falinn er í frum-
sýningu og tímabilinu á eftir.

pbb@frettabladid.is

Perlur frumsýndar í kvöld
Einn merkasti listamaður þjóðar-
innar, tónskáldið Atli Heimir
Sveinsson, fagnar sjötugsafmæli
sínu á sunnudag. Af því tilefni fer
fram glæsileg tónleikadagskrá nú
um helgina sem teygir anga sína 
nokkuð inn í næstu viku og meira
að segja lengra inn í haustið. 

Fyrst ber að nefna tónleika sem 
haldnir verða á Stóra sviði Þjóð-
leikhússins kl. 16 á sunnudag. Þar
munu stíga á svið leikarar Þjóð-
leikhússins ásamt fjölda tónlistar-
manna og dansara og flytja brot 
úr leikhúsperlum tónskáldsins. 
Umsjón með dagskránni hefur 
Edda Heiðrún Backman, miða-
verð á tónleikana er 2.000 kr. og
miða má nálgast í miðasölu Þjóð-
leikhússins.

Á sunnudagskvöldið kl. 20.30 
fara svo fram hátíðartónleikar í
Salnum í Kópavogi. Þar verða á 
dagskrá kammertónlist, rapp og
kórtónlist, en verkin endurspegla
hin ólíku stílbrigði sem finna má í
verkum Atla Heimis. Á meðal

g

flytjenda eru Kolbeinn Bjarna-
son, Guðmundur Kristmundsson, 
Elísabet Waage, Marta Guðrún 
Halldórsdóttir, Guðni Franzson og 
Margrét Sigurðardóttir. Kynnir á 
tónleikunum er Ólafía Hrönn 
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Jónsdóttir leikkona, miðaverð er
1.500 kr. og miða má nálgast í
miðasölu Salarins. 

Ný fiðlusónata Atla Heimis 
verður frumflutt á Kjarvalsstöð-
um á mánudagskvöld kl. 20. Þar 
verður einnig á dagskrá flautu-
sónata hans, en hún var tilnefnd 
til Íslensku tónlistarverðlaunanna

,

sem verk ársins árið 2006. Flytj-
endur eru Áshildur Haraldsdóttir, 
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Anna Guðný Guðmundsdóttir, 
Una Sveinbjarnardóttir og Wolf-
gang Kühnl. Miðaverð er 1.500 kr. 
og verður miðasala við inngang-
inn.

Á þriðjudagskvöld kl. 20 verður
einsöngslögum og einleiksverk-

gum Atla Heimis gert hátt undir 

höfði á tónleikum í Listasafni
Íslands. Á meðal flytjenda á tón-
leikunum verða Bergþór Pálsson,
Víkingur Heiðar Ólafsson, Eydís

gþ ,

Franzdóttir og Sólrún Braga dóttir. 
Miðaverð er 1.500 kr. og miðasala
fer fram við innganginn.

Í nóvember fara fram tvennir
g g

tónleikar, í hátíðarsal Varmár-
skóla og í Ráðhúsi Reykjavíkur,
þar sem flutt verður fjölskyldu-
dagskrá samsett úr völdum verk-
um Atla Heimis. Dagskrá þessi 
verður einnig flutt fyrir hátt í
2.000 grunnskólanema á sextán
skólatónleikum á vegum Tónlistar 
fyrir alla. Sinfóníuhljómsveit 
Íslands mun ljúka þessari tón-
y j

leikaröð með afmælistónleikum
helguðum verkum Atla Heimis
hinn 19. mars á næsta ári. Að auki
kemur Sinfóníuhljómsveitin til 
með að flytja Icerapp Atla Heimis 
á tónleikum sínum hinn 26. septem-
ber næstkomandi. Af erlendum
vettvangi er gaman að geta þess 
að hinn 27. september flytur
Juilliard New Music Ensamble í 
New York verkið Icerapp eftir 
Atla Heimi og 29. nóvember mun
Hyperiontríóið halda tónleika
með verkum eftir Atla í Beethoven-
halle í Bonn. þ- vþ

Afmæli Atla fagnað

ATLI HEIMIR SVEINSSON Glæsileg hátíð-
arhöld fara fram víða um heim í tilefni 
af sjötugsafmæli hans.

TÓNLIST Tómas Tómasson, Kristján Jóhannsson og Eyjólfur Eyjólfsson í hlutverkum
Tonio, Canio og Peppe í Pagliacci.  MYND/ÍSLENSKA ÓPERAN - GÍSLI EGILL HRAFNSSON



nýjar bækur 
fyrir börn á öllum aldri
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skúli skelfir
og fótboltahetjan
og villta tryllta tímavélin
Tvær nýjar bækur um prakkarann 
Skúla skelfi eftir Francescu Simon
í þýðingu Guðna Kolbeinssonar. 

í næturgarði
allir um borð í ninkí nonk
fína blómið
Tvær fallegar bækur fyrir yngstu 
börnin eftir höfunda Stubbanna. 
Töfrandi söguheimur sem börnin 
þekkja úr sjónvarpinu.

pétur og úlfurinn
Pétur má ekki fara út á engið! Það er hættulegt. 
Ef úlfurinn kemur, hvað þá? En Pétur er hugrakkur 
strákur sem lætur allar aðvaranir sem vind um 
eyru þjóta. 

Hér er komin ný útgáfa af þessu sígilda ævintýri
Sergeis Prokofiefs með myndum úr geysivinsælli
brúðusýningu Bernds Ogrodniks.
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Leiklistarfólk sem á ættir 
sínar að rekja til Grinda-
víkur vill koma þar í gang 
reglulegu leiklistarstarfi.
Nýverið hófust æfingar
á  21 manns saknað sem  
Grindvíska atvinnuleikhús-
ið frumsýnir í lok október.

Það eru  Bergur Þór Ingólfsson,
Víðir Guðmundsson og Guðmund-
ur Brynjólfsson sem stofnuðu leik-
félagið og semja verkið sem bygg-
ir á ævi séra Odds V. Gíslasonar. 
21 manns saknað verður sýnt í 
nýuppgerðu Flagghúsi í Grinda-
vík.

Um sögupersónu verksins sem 
er einleikur segja aðstandendur: Á
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seinni hluta 19. aldar var prestur í
Staðarsókn í Grindavík sem ekki 
gat sætt sig við að Íslendingar 
stæðu utan við þá iðnbyltingu sem 
hafði átt sér stað í Evrópu, Oddur 
V. Gíslason. Hann gat heldur ekki 
sætt sig við það að á einni vetrar-
vertíð yrðu tuttugu skipsskaðar og
níutíu sjómenn týndust í hafi. 
Hann hafði samanburðinn vegna 
tíðra ferðalaga sinna til útlanda og
ævi sína helgaði hann baráttunni
við náttúruna, fátækt og Bakkus. 
Hann ferðaðist um landið endi-
langt til að predika um nauðsyn 
þess að hafa um borð í bátum allan 
þekktan björgunar- og slysavarna-
búnað. Jafnvel henti hann háset-
um útbyrðis til að sýna þeim
hversu nauðsynlegt það væri að 
læra að synda. Honum var lýst 
sem „mesta braskmenni sinnar 
samtíðar“ vegna fjölda verkefna 
sem hann hratt af stað: lýsis-
bræðslu í Höfnum, brenni-
steinsnámum í Krísuvík, kolanám-
um við Hreðavatn: Hann tók
saman fyrstu kennslubók í ensku 

fyrir landa sína. Aldrei hélst
honum á peningum. Hann stóð að
frægasta brúðarráni síðustu alda á 
Íslandi. Hann lagði grunninn að 

g

slysavörnum á Íslandi − dó síðan í 
g g

sárri fátækt í landnemabyggðum
Kanada.

Í stefnuskrá hins nýja leikhúss
segir: „Meginmarkmið félagsins
er að taka þátt í þjóðfélagsumræð-
um, … Til þess að ná markmiðum 
sínum hyggjast félagsmenn nú
stofna FYRSTA ATVINNULEIK-
HÚSIÐ Í GRINDAVÍK og skal það 
bera sama nafn og félagið. … 
GRAL skal setja upp leiksýningar
í Grindavík sem standast þær 
bestu gæðakröfur sem gerðar eru
til atvinnuleikhúss í landinu.“ 

Bergur Þór segir þá félaga hafa 
unnið lítinn þátt um Odd árið 2000 
fyrir hvatningu og ábendingu Jónu 
Kristínar Þorvaldsdóttur, núver-
andi bæjarstjóra. GRAL hafi síðan 
byrjað sem djók, en nú sé komin 
alvara í málið. Sýnt verði í Flagg-
húsinu sem er uppgert pakkhús í

Járngerðarstaðahvefinu. Þar kom-
ist fyrir 30-40 gestir. Festi í Grinda-
vík verði brátt rifin og sé því ekki 
framtíðarhúsnæði fyrir leiksýn-
ingar. Líklega verði næst ráðist í 
barnaleikrit fyrir Grindvíkinga og 
nágranna. Þeir hafi þá augastað á 
gamla Kvenfélagshúsinu sem er
fornt menningarsetur þar í bæ. 
„Þótt leikhús sé ekki steinsteypa 
stefnir GRAL að því að vera komið 
með fast húsnæði fyrir haustið 
2012“, segir í stefnuskránni.

Eitt hús er uppistandandi af 
verslunarhúsum Einars kaup-
manns í Garðhúsum. Flagghúsið 
var áður íbúðarhús, byggt 1890 og 
síðar pakkhús við Einarsbúð. Það 
er  upphaf skipulagðrar byggðar í 
Grindavík, enda öll húsnúmer frá 
því  talin. Flagghúsið hefur verið 
íbúðarhús, verbúð, samkomustað-
ur, beituskúr, pakkhús, salthús,
veiðarfærageymsla og netaloft. 
Auk þess er þarna leiksvið kvik-
myndarinnar Sölku Völku. 

pbb@frettabladid.is

Hvalreki í Grindavík

Á nýliðinni Art Fart, hátíð ungra
leikhúslistamanna, var sýningin
Ikea-ferðir í boði þeim fáu sem af 
henni vissu. Hún er nú sýnd á
Eyjaslóð í hráu og óhentugu sýn-
ingarhúsnæði og er hægt að nálg-
ast miða á www.16lovers.blogspot.
com. Það er leikflokkurinn 16 elsk-
endur sem stendur fyrir sýning-
unni. Sýningin er spaugilegur
samsetningur þar sem rúsínan er
stuttur leikþáttur um hina sígildu
sögu af stofnanda og eiganda
IKEA; þar er líka tvískiptur fyrir-
lestur um tónlistarhúsið í Reykja-
vík og áhorfendahópunum er deilt
upp í smærri grúppur sem leiddar
eru í lítil ferðalög á fjarlæga og
nálæga staði.

Hér er mikið leikið með aðföng
úr ferðaiðnaði, klisjur úr kynning-
um og fyrirtækjabæklingum. Allt
er framreitt af titrandi tauga-
veiklun þar sem hluti spaugsins er
margvísleg mistök og glundroði.
Amatörismi í flutningi er svo kær-
komið hulstur þeim sem hefur
ekki fyllileg tök á bærilegum og
þjálfuðum flutningi. Örfáir gestir
úr leikhúsbransanum voru á sýn-
ingunni sem elskendurnir sextán
voru svo næs að bjóða þessum
gagnrýnanda á.

Það liggur í hlutarins eðli að
sýningum sem þessum er ekki
ætlað að ná til margra áhorfenda.

Þótt Reykjavíkurborg, Minningar-
sjóður Margrétar Björgúlfsdóttur 
og Evrópa unga fólksins hafi 
styrkt þessa smíð sem hefur verið 
unnin síðan í júlí er hér allt með 
miklum frumstæðingsbrag – og
vafalítið státa menn af því. Svo 
margt í listsköpun nú á tímum
jaðrar við opinbera flekkun að það 
kemur ekki á óvart. Vænta má að 
þeir kraftar sem þarna sýndu sig 
fái bragðmeiri tækifæri í næstu 
för. Verst þau skyldu ekki hafa 
haft skopskyn til að bjóða upp á 
leikinn þar sem hann á heima – í 
IKEA. Páll Baldvin Baldvinsson

Ferð í boði IKEA
LEIKLIST
Ikea-ferðir – styttu þér leið
Höfundar og flytjendur: Aðalbjörg 
Árnadóttir, Davíð Freyr Þórunnarson, 
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Eva Rún Snorradóttir, Friðgeir Einars-
son, Karl Ágúst Þorbergsson, Ylfa

g

Ösp Áskelsdóttir og Lovísa Elísabet
g g

Sigrúnardóttir.

★
Illa unnin en ágæt hugmynd.

LEIKLIST Margir fræknir Suðurnesjamenn hafa farið á svið. Nú hefur Bergur Þór Ing-
ólfsson ásamt fleirum stofnað atvinnuhóp með aðsetur í Grindavík.

Nánari upplýsingar og skráning: 
sími 525 4444
endurmenntun.is

EININGANÁMSKEIÐ SAMHLIÐA STARFI

Menning og arfur (einnig í fjarnámi)
Hefst 25. sept. 

Hagfræði (einnig i fjarnámi)  
Hefst 29. sept. 

Sölu- og markaðsmál (einnig i fjarnámi) 
Hefst 3. okt. 

Forysta og stjórnun (einnig i fjarnámi) 
Hefst 7.okt. 

Markaðssamskipti I
Hefst 10. okt. 

Vinnuréttur (einnig i fjarnámi)
Hefst 22. okt. 

Viðskipta- og tengslaauðurinn og þjónustuveitingin 
Hefst 25. okt. 

Mat á árangri (einnig i fjarnámi) 
Hefst 28. okt. 

Reikningshald og skattskil (einnig i fjarnámi) 
Hefst 8. nóv. 

Lögfræði (einnig i fjarnámi) 
Hefst 12. nóv. 

Hagnýt námskeið sem eru kjörin fyrir þá sem vilja auka menntun sína samhliða starfi 
og safna einingum í grunnnám á háskólastigi.
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Meðallestur á tölublað m.v. allt landið, 12–54 ára. Könnun Capacent í maí–júlí  2008.

Þjóðin veit hvað hún vill
Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað landsins með glæsilegt 
forskot á samkeppnisaðila sína eins og síðasta könnun Capacent 
Gallup ótvírætt sýnir. Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum 
góða árangri og bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið 
okkar þegar þeir velja auglýsingamiðil.

Allt sem þú þarft... ...alla dagasem þú þarft... a daga...alla da

Það mælist í tugum þúsunda hvað miklu fleiri lesa Fréttablaðið en Morgunblaðið og 24 stundir
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Grínmyndin Pineapple
Express verður tekin til 
sýninga í kvikmyndahúsum 
hérlendis nú um helgina, en 
einn framleiðenda myndar-
innar er enginn annar en 
Judd Apatow, maðurinn á 
bak við myndir á borð við 
Knocked Up og Superbad.

Pinapple Express skartar þeim
Seth Rogen, sem var einmitt í
burðarhlutverki í Knocked Up, og 
James Franco, sem er einna
þekktastur fyrir leik sinn í mynd-
unum um Kóngulóarmanninn, í
aðalhlutverkum. Rogen leikur let-
ingjann og hasshausinn Dale sem 
verður fyrir þeirri óskemmtilegu
reynslu að verða vitni að morði.
Hann leitar skelfingu lostinn
ásjár hjá eiturlyfjasalanum sínum
Saul, sem Franco leikur af sann-
færandi deyfð, en morðingjarnir
fylgja fast á hæla hans. Þeir félag-
ar Dale og Saul eiga því fótum 
sínum fjör að launa þar sem þeir
skjótast af einum felustað á annan 
og lenda í ýmsum hrakningum í
baráttu sinni við að halda lífi.

Hasshausagrínmyndir hafa
fyrir margt löngu skipað sér fast-
an sess innan Hollywood-iðnaðar-
ins. Skemmst er að minnast
myndanna um Harold og Kumar 

sem notið hafa nokkurra vinsælda 
undanfarið; Cheech og Chong 
slógu í gegn með hasshausagríni 
sínu á áttunda og níunda áratug 
síðustu aldar og Coen-bræður 
gerðu heimssýn afdankaðra dag-
reykingamanna 
góð skil með
tímamóta-
verkinu The 
Big Lebowski 
fyrir slétt-
um tíu árum.
Pineapple 
Express sker 
sig þó nokkuð 
úr þessum hópi; 
vissulega er hún
í grunninn 
grín-

mynd sem gerir að mestu út á þá
einfeldni og vænisýki sem oft vill
fylgja ótæpilegri neyslu kanna-
bisefna, en hún er einnig talsvert
ofbeldisfyllri en flestar slíkar 
myndir hafa hingað til verið. Lík-
ast til má kenna leikstjóranum
um, en hann heitir David Gordon
Green og hefur fram að þessu ein-
vörðungu leikstýrt ódýrum list-
rænum og dramatískum mynd-
um. Hann hefur þó viðurkennt að
hafa sérlegt dálæti á hasarmynd-

um níunda áratugarins, svo sem
Tango & Cash, Surf Nazis must
die og Death Wish 3. Af erlendum 
dómum um Pineapple Express að
dæma má telja ljóst að áhrifa

ofangreindra mynda gætir þar 
svo um munar. Bíla-

eltingaleikir,
sprengingar og
ítrekuð og blóðug
slagsmál eru á
meðal þess sem
skreytir mynd-
ina inn á milli
brandaranna.

Ljóst er að 
myndin er vel
til þess fallin
að skemmta 
fullorðnu og 
vitibornu
fólki, en vert
er að benda á 
að þrátt fyrir 
að hún skarti 
gamanmynda-

stimplinum er 
hún þó bönnuð 
innan 16 ára.
vigdis@frettabladid.is

Á hassknúnum flótta

Í LJÓSUM LOGUM Seth Rogen og James
Franco í hlutverkum sínum í Pineapple 
Express.

Bandaríski viðskipta-
jöfurinn Jeffrey 
Katzenberger, for-
stjóri bandaríska
framleiðslurisans 
Dreamworks,  ávarp-
aði ráðstefnu um
framtíð sjónvarps í 
Amsterdam í síðustu 
viku um gervihnött. 
Þar hélt hann fram
þeirri skoðun að brátt 
verði 3D-format alls-
ráðandi í framleiðslu 
myndefnis fyrir 
kvikmyndahús. Í

y y

þróun sé linsa fyrir
tökuvélar sem gefi
áhorfandanum þá til-
finningu að hann 
horfi á atburði á tjaldinu í þrívídd.
Sama tækni verði ráðandi í mynd-
miðlun í sjónvarpi, á mynddiskum
og í netheimum og á símum. Þrí-
vídd muni taka yfir alla vestræna
myndmiðla og þaðan leggja undir

sig alla myndfram-
leiðslu. Áhorfandi á
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myndefni í þrívídd
verður að nota sjón-
gler sem draga fram
dýpt í myndfletinum
og spáir Katzenber-
ger að með auknu efni
af þessu tagi fari
almenningur að fjár-
festa í sérstökum
gleraugum til að nota 
þegar horft er á
myndmiðla. 

Um þessar mundir
er verið að sýna kvik-
myndina Ferðina til
miðju jarðar sem var 
áður kölluð Leyndar-
dómar Snæfellsjökuls

í kvikmyndahúsum hér á landi en
hún er unnin í þrívídd. Til þessa
hafa fjölmargar kvikmyndir verið
framleiddar með þessari tækni en
hafa til þessa verið undantekningar
á myndmarkaði. - pbb

3D allsráðandi

KVIKMYNDIR Bandaríski leik-
stjórinn James Cameron með 
þrívíddargleraugun sín. Hann er 
einn þeirra sem vinna skipulega
að því að koma slíkum kvik-
myndum í framleiðslu.

Michael Douglas ætlar að leika bandaríska
skemmtikraftinn Liberace í kvikmynd sem 
Steven Soderbergh hefur í undirbúningi. Er
hlutverkið kúvending á ferli leikarans sem hefur 
til þessa einbeitt sér að gagnkynhneigðum glæsi-
mönnum sem eru ekki allir þar sem þeir eru
séðir. Liberace var samkynhneigður og 
skóp sér hálfrar aldar feril sem tónlist-
armaður með skrautlegum búningum í 
afþreyingariðnaði Bandaríkjanna. Hann 
var alla tíð í skápnum og átti í mörgum 
málaferlum við fjölmiðla sem dirfðust
að ýja að kynhneigð hans, Hann
lést 1987 af eyðnitengdum 
krankleik. Verkefnið er enn á
handritsstigi, en Soderbergh er
nú að ljúka við ævisögulega 
kvikmynd í tveimur hlutum
um Che Guevara sem verður 
frumsýnd á kvikmyndahátíð-
inni í London í október. Sú mynd 
er loksins komin með dreifingar-
aðila vestanhafs eftir nokkra
bið, segir Variety. - pbb

Ævi Liberace

KVIKMYNDIR 
Michael Douglas
leikur skraut-
gjarnan homma
og skemmti-
kraft.

SETH ROGEN Fer með 
enn eitt hlutverkið í 

mynd úr smiðju Judds
Apatow.

Leikkonan Nicole Kidman hefur
tekið að sér hlutverk í kvikmynd-
inni The Eighth Wonder, sem á
íslensku myndi útleggjast sem Átt-
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unda undrið, en áætlað er að tökur
á myndinni hefjist á næsta ári.
Myndin er sögð vera ævintýra- og 
hasarmynd í anda Indiana Jones-
myndanna og fjallar um fornleifa-
fræðinga sem, í kjölfar merkilegr-
ar uppgötvunar, halda í æsilega 
fjársjóðsleit á framandi stöðum.
Handritshöfundur myndarinnar er
Simon Kinberg sem skrifað hefur
handritið að myndum á borð við
Mr. & Mrs. Smith og Night at the
Museum 2. Kinberg kveðst hafa
haft Kidman í huga þegar hann
hófst handa við að skrifa handrit
Áttunda undursins og er því skilj-
anlega hæstánægður með að fá
leikkonuna til liðs við verkefnið.
Kidman hefur ekki aðeins tekið að
sér aðalhlutverk myndarinnar,
heldur er hún einnig einn af fram-
leiðendum hennar.

Athygli vekur að Áttunda undrið

verður önnur hasarmynd Kidman
á innan við tveimur árum, en leik-
konan hefur fram að þessu ekki 
verið sérlega þekkt fyrir leik sinn í
slíkum myndum. Um jólin er vænt-
anleg í kvikmyndahús stórmynd
leikstjórans Baz Luhrmann, Austr-
alia, en í henni leikur Kidman 
enska hefðarkonu og landeiganda 
sem kemst í hann krappan þegar til 
stendur að þvinga hana út af 
landareign sinni. - vþ

Kidman næsti Indiana Jones

NICOLE KIDMAN Skipar sér fljótlega 
í flokk með kunnustu hasarmynda-
hetjum.

> LUKKU-LÁKAMYND Í NÁND

Í lok september verður frumsýnd hér á landi 
ný teiknimynd um Lukku-Láka, hinn svala kú-
reka, sem þekktastur er af fjölda vinsælla
myndasagna hér á landi. Þetta er þriðja 
teiknimyndin sem gerð er eftir sögum um
hann auk fjölda þátta raða fyrir sjónvarp.
Myndin er talsett og fer Baldur Trausti
Hreinsson með hlutverk Láka en meðal
annarra sem eiga raddir í myndinni eru 
Sara Marti Guðmundsdóttir og Hjálmar Hjálm-
arsson. Von er á fjórum talsettum myndum á 
markað fyrir jól.

Umsjónarkennarar námskeiðsins n erueru NíN na na Björk 
Gunnarsdóttir ljósmyndari oog Ag Andrnd ea Brabinbin  
framkvæmdarstjóri Eskimo, a, auk uk fjölmamargrrgrgraaa
gestakennara.

Kennt verður einu sinnni ni í viku, ee, einninnnninn og o  hálfan tn tímíma 
í senn.

Allir þátþ ttakendurdur fá fá EsE kimo bol, Eskimo tösku, 
MayMayMa belbellinlinl e me ascaraa,  viðviðurkenningarskjal og
10 10 sv/sv/hv hvhv mynmynmyy dirdi .  Námskeskeiðið nu lýkur með stórri 
tískuskusýniýningungu. S. SStútúltúlt kurkuu nar ereru fu arðaðar fyrir 
mynmyndatöku ogog  t  tískískískkusýusýuu ningu.u.  
EMMEMM ScSchooho l of MMakeakeke-Up-Up-U  sér ur um fm örðun.

SJÖ VIKNA NÁMSKEIÐ HEFJAST 23. SEPTEMBER OG 25. SEPTEMBER.

Sjálfstyrking   Framkoma   Líkamsburður   Innsýn í fyrirsætustörf   Förðun   Umhirða húðar og hárs
Myndataka (10 s/h myndir)   Tískusýningarganga   Fyrirsæta kemur í heimsókn   Fíkniefnafræðsla 
Myndbandsupptökur    Leikræn tjáning   Næræringingarrarráðgáðgjöfjöf

Skráning er hafin í sísímma 53333 4464646 46 og g á wá ww.eskimo.is.
Verð

17.900 kr.





38 18. september 2008 FIMMTUDAGUR

maturogvin@frettabladid.is

> SPARISALAT

Gerðu salatið 
sparilegra með því 
að bæta út í það 
melónubitum og 
jafnvel dálitlum 
osti. Litríkt, girni-
legt og gott.

Þeir sem vilja vera duglegri að borða baunir geta byrjað á kjúklinga-
baunum. Þeim má bæta út í súpur, salöt og hvers kyns rétti, en með smá
kryddi henta þær alveg jafn vel sem meðlæti með öðrum réttum. Hér
eru þær kryddaðar með kúmeni, túrmeriki og cayenne-pipar fyrir fram-
andi og skemmtilegt bragð.

1 msk. olía
1 dós kjúklingabaunir
1 tsk. malað kúmen
½ tsk. túrmerik
¼ tsk. cayenne-pipar
¼ tsk. salt

Hellið vökvanum af 
baununum, skolið þær
og þurrkið. Hitið olíu á 
pönnu yfir miðlungshita, 
steikið baunirnar í um 1 
mínútu og hrærið í.
Bætið kryddum út í og 
eldið þar til baunirnar 
hafa sogað í sig vökvann,
um 2 mínútur. Berið
fram volgar eða kælið. 

Kryddaðar baunir

Brieostur finnst mörgum ljúffeng-
ur. Það er skemmtileg tilbreyting
að hita hann í ofni og bera þá fram 

með brauði og grilluðum tómötum 
eins og í þessari uppskrift. 

1 askja kirsuberjatómatar
2 msk. ólífuolía
salt og pipar
3 msk. ósaltað, mjúkt smjör
6 stórar snittubrauðssneiðar
225 g brieostur, skorinn þunnt

Hitið grillið í ofninum. Setjið tómat-
ana á bökunarplötu, dreypið ólífu-
olíu yfir þá og kryddið með salti og 
pipar. Grillið þar til þeir springa,
takið út og setjið til hliðar. 

Smyrjið brauðið báðum megin, 
setjið nokkrar ostsneiðar á hverja
sneið. Grillið þar til osturinn fer að 
krauma og er orðinn dálítið gullinn. 
Setjið tómata yfir hverja sneið og 
berið fram.

Bakaður brieostur

BRIE OG BRAUÐ Grillað brauð með brie-
osti og tómötum er ljúffengur forréttur. 

NORDICPHOTOS/GETTY

Kvöldskóli Kópavogs býður upp á
nokkur matreiðslunámskeið á
þessari önn, eins og undanfarin ár. 
Þar á meðal er námskeið að nafni 
Gómsætir, hollir suðrænir réttir 
frá Miðjarðarhafslöndunum, sem
Petrína Rós Karlsdóttir kennir. 

„Ég hef verið að kenna í svona 
hátt í tíu ár, fikra mig áfram og 
reyni að skipta reglulega um mat-
seðla,“ útskýrir Petrína, sem 
kennir nemendum sínum að gera 
marga þekktustu réttina frá 
svæðinu. „Ég er yfirleitt með 
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Quiche Lorraine-böku, sem er 
sívinsæl, og sítrónutertu sem er
líka mjög vinsæl. Svo er ég með 
alls kyns salöt, ýmiss konar pestó 
og fiskrétti og reyni að nota hrá-
efni sem hentar íslenskum
aðstæðum,“ bætir Petrína við.

Hún bjó lengi í Suður-Frakk-
landi, en einskorðar réttina þó 
ekki við það landsvæði, eins og
nafn námskeiðsins gefur til kynna. 
„Við förum um Frakkland, Ítalíu,
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Spán og jafnvel Norður-Afríku,“
útskýrir Petrína, sem segir Mið-
jarðarhafsmat í eðli sínu mjög
heilsusamlegan. „Aðalatriðið er 
náttúrlega samsetning góðs hrá-
efnis og hvað maður á að gera við 
það til að ná sem bestum matar-
réttum út úr því,“ segir hún.

Nánari upplýsingar um þetta 
námskeið og önnur má nálgast á 
síðunni kvoldskoli.kopavogur.is. 

Námskeið í Miðjarðarhafsmat

LÉTT OG LEIKANDI Petrína Rós Karls-
dóttir kennir nemendum að elda holla, 
suðræna rétti frá Miðjarðarhafslöndun-
um. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Eyjólfur Kristjánsson tón-
listarmaður, sem nýlega gaf
út plötuna Sýnir með lögum 
Bergþóru Árnadóttur, eldar
stundum nammifisk með 
fjölskyldu sinni. Rétturinn 
er í miklu uppáhaldi hjá 
dóttur hans, sem fann ein-
mitt upp á nafninu.

Uppskriftin að nammifiskinum 
er komin frá konu Eyjólfs, Söndru 
Lárusdóttur, en nafnið frá dóttur-
inni Guðnýju. „Það er alltaf erfitt 
að fá ung börn til að borða mikinn 
fisk en þegar Sandra gerði þenn-
an rétt í fyrsta sinn fannst dóttur
minni þetta svo rosalega gott að 
hún kallaði þetta nammifiskinn,
enda er þetta hið mesta sælgæti,“ 
segir Eyjólfur. Hann segir að 
hægt sé að nota bæði kjúkling og 
fisk í uppskriftinni. „Ég læt fisk-
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inn fylgja með núna því maður er 
fylgjandi því að fólk fari nú að
draga úr offituvandanum og fari 
að borða svolítið hollt, þó að 

kjúklingur sé reyndar ágætur
líka.“

Aleigan í mat
og vín
Eyjólfur viður-
kennir að vera 
mikill matgæð-
ingur því hann 
hafi rosalega 
gaman af því að 
borða hinn 
ýmsa mat. „Ég 
er ekki mat-
vandur og ég er 
alltaf til í að
smakka eitt-
hvað nýtt.

Ég ferðast
ý

mikið í mínu 
starfi sem tónlistarmaður og 
maður hefur reynt að fara á hina
ýmsu staði og prófa ýmislegt. Ég

y

veit að kunningjar mínir og vinir
gera oft grín að mér fyrir það að 
ég sé mikill gourmet-kall bæði á
mat og vín,“ segir hann en lætur
það ekki á sig fá. „Ég er örugg-
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lega búinn að eyða aleigunni 
minni í að borða góðan mat og 

drekka góð vín og ég verð bara að
súpa seyðið af því,“ segir Eyfi og
hlær.

Aðferð:
Fiskurinn er skor-
inn í hæfilega stóra 
bita og raðað í eld-
fast mót, því næst 
er fiskurinn krydd-
aður hæfilega með 
Provencale. Lauk-
urinn, paprikan og 
sveppirnir skornir 
niður og steiktir á 
pönnu upp úr ólífu-
olíunni. Síðan er 
rjómanum hellt út 
á og kraftinum 
bætt út í. Þetta er 

svo soðið niður og hellt yfir fisk-
inn. Rifnum osti er svo stráð yfir 
og þetta er svo sett inn í ofn og 
bakað í um 25 mínútur við 200° C. 

Gott er að bera fram með þessu
ferskt salat, hvítlauksbrauð eða 
ostabrauð. Mælt er sérstaklega 
með því að hvítvín sé drukkið með 
þessu, einna helst Pinot Grigio.

freyr@frettabladid.is

Nammifiskur í uppáhaldi

Hvaða matar gætirðu síst verið án?
Um þessar mundir eru það mandarínur.
Besta máltíð sem þú hefur fengið?  
Jólamaturinn hjá mömmu og rjúpurnar 
hjá tengdó. Það er jafn best.
Er einhver matur sem þér finnst
vondur? 
Ég er ekki matvönd en súrmatur er ekki 
minn tebolli.
Leyndarmál úr eldhússkápnum: 
Settu engifer og chili út í sojasósu og
hvaða kjöt sem er verður frábært.
Hvað borðarðu til að láta þér líða
betur? 
Mér líður yfirleitt verr eftir að hafa 
borðað það sem ég held að láti mér líða
betur.

Hvað áttu alltaf til í ísskápnum?
Parmesanost, lýsi og endalaust
magn af sultum.
Ef þú yrðir föst á eyðieyju, 
hvað tækirðu með þér?  
Þar yrði örugglega nóg af 
mat svo ég myndi taka með
mér salt og pipar og kannski 
sojasósu.
Hvað er það skrítnasta sem 
þú hefur borðað? 
Ég hef nú ekki borðað mikið
þþ

af skrítnum mat, en mér 
fannst hreindýrasúpan sem
ég fékk í pappamáli í Lapp-
landi ekki góð.

BAUNIR FYRIR ALLA Kryddaðar kjúklingabaunir eru 
ágætis meðlæti með mat. NORDICPHOTOS/GETTY

EYJÓLFUR KRISTJÁNSSON Tónlistarmaðurinn Eyjólfur Kristjánsson er afskaplega hrifinn af nammifiskinum sem kona hans, Sandra
Lárusdóttur, á heiðurinn að. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

MATGÆÐINGURINN ALEXÍA BJÖRG JÓHANNESDÓTTIR LEIKKONA

Hreindýrasúpa í Lapplandi heillaði ekkiheeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiillllla

NAMMIFISKUR SÖNDRU 
Fyrir 5 til 6 manns

850 g roðflett og beinhreinsuð 
ýsa
1 askja sveppir
1 laukur
1 gul paprika
¼ lítri rjómi
Rifinn ostur
Extra virgin ólífuolía
Knorr Provencale-krydd
1 teningur oksekraft frá Knorr
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> NÝTT PAR?

Mischa Barton, sem flestir muna eftir 
úr þáttunum O.C., og leikarinn Josh 
Hartnett munu vera nýtt par, 
en þau sáust saman í Lond-
on á mánudag. Hjartaknúsarinn 
Hartnett var áður með Scarl-
ett Johansson, en hefur upp á
síðkastið til dæmis sést með 
Penelope Cruz.

„Það er mjög leiðinlegt að geta
ekki boðið landanum upp á
þetta,“ segir Birgir Nielsen hjá
2B Company um tónleika suður-
afríska gospelkórsins Soweto
sem hefur verið aflýst vegna
dræmrar miðasölu.

Tónleikarnir áttu að fara fram í
Laugardalshöll 8. október og
hefðu þeir eflaust kryddað
íslenskt tónlistarlíf á skemmti-
legan hátt. „Svona er árferðið 
núna. Það var bara ekki meiri 
áhugi en þetta og kannski var
þetta ekki rétta „mómentið“ 
núna. Það kemur kannski bara 
seinna,“ segir Birgir og bætir því 
við að gengið hafi ekki heldur 
hjálpað til.

Tónleikar Soweto hafa verið 
mjög vel sóttir úti í heimi að 
undanförnu en svo virðist sem 
Íslendingar hafi engan veginn 
verið tilbúnir fyrir komu hans. - fb

Tónleikum
Soweto aflýst

SOWETO Hætt hefur verið við tónleika 
suður-afríska gospelkórsins Soweto sem 
áttu að fara fram í október.

Tónlistarpælarinn og 
uppflettiritið 
Kristinn Pálsson
byrjar í kvöld með
útvarpsþátt sinn, 
Uppruni tegundanna, 
á Rás 2, þriðja árið í
röð. Í þáttunum er
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fjallað um afmarkað-
ar stefnur, afbrigði, 
senur eða stíla sem hafa skotið upp 
kollinum í rokk- og dægurtónlistar-
sögunni. Í vetur verður haldið 
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áfram að fjalla um fjölskrúðugt
tónlistarlíf hippatímans, þá verður
sjónum beint að bresku senunni,
söngvaskáldakynslóðinni og fleiru. 
Uppruni tegundanna er á dagskrá
að loknum tíufréttum.

Tegundirnar 
krufnar

Herdís Guðjónsdóttir og 
þrjár vinkonur hennar ætla 
að ganga 63 kílómetra á
tveimur dögum til styrktar
rannsóknum á brjósta-
krabbameini.

„Eftir að hafa farið á fyrirlestur
hjá hjúkrunarkonum sem fóru í
gönguna fyrir tveimur árum, 
urðum við mjög hrifnar og fullar af 
eldmóði sögðum við að þetta væri 
eitthvað sem við skyldum gera,“
segir Herdís Guðjónsdóttir um
Avon Walk for Breast Cancer sem
er ganga og fjáröflun til styrktar 
brjóstakrabbameinsrannsóknum. 
Herdís mun taka þátt ásamt þrem-
ur vinkonum sínum, en gangan er
63 kílómetrar og fer fram í New
York dagana 4. og 5. október næst-
komandi, þar sem fleiri þúsund 
manns munu taka þátt.

„Það er heilt maraþon fyrri dag-
inn og hálft daginn eftir. Gengið
verður á Manhattan, yfir brýrnar 
og gist í tjöldum á eyju norðaustur 
af Manhattan. Við þurfum aðeins 
að hafa með okkur dýnu, svefnpoka
og göngudót, en það verður farið 
með búnaðinn fyrir okkur á gisti-
stað,“ útskýrir Herdís sem æfir
reglulega fyrir gönguna um þessar

mundir. „Við fáum æfingaplan frá
Avon sem við reynum að fara eftir,
en tvær úr hópnum eru í Skokkhópi 
Seltjarnarness svo þetta eru vanar
konur,“ segir Herdís. Hún gengur í
minningu mágkonu sinnar, Stefan-
íu Jóhannesdóttur Donegan, sem
lést af völdum brjóstakrabbameins
árið 1995, aðeins 47 ára gömul.

„Konur sem hafa unnið með mér 
hafa einnig látist úr sjúkdómnum 
og við þekkjum allar konur sem 
hafa látist úr brjóstakrabbameini. 
Konur ættu að leggja mikla áherslu
á að skoða brjóstin og vera í for-
svari fyrir að safna fé í þágu 
krabbameinsrannsókna.“ 

alma@frettabladid.is

Eitt og hálft maraþon á
tveimur dögum í New York

GANGA MEÐ AVON Í NEW YORK Inga Sólnes, Herdís Guðjónsdóttir, Guðrún Ösp Þór-
gnýsdóttir og Brynhildur Ásgeirsdóttir kalla sig Jaja-Group og æfa nú fyrir Avon Walk 

g j p

for Breast Cancer, sem fer fram 4. og 5. október næstkomandi. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Forsala verður á tveimur af stærstu tölvu-
leikjum ársins, Star Wars Force Unleashed 
og Warhammer Online, á miðnætti í

kvöld í versluninni Nexus. 
„Það er töluverð eftirvænting og ég

veit að það er mjög mikið beðið eftir 
þessum Star Wars-leik,“ segir Gísli
Einarsson, eigandi Nexus. „Hann á
að vera tæknilega fullkominn 
miðað við aðra leiki. Menn eru líka 

að vona að Warhammer sé góður. 
Hann er fyrir þá sem þekkja vel 

þennan fantasíuheim. Það er spurn-
ing hvort hann eigi séns í World of 

Warcraft, sem er langvinsælasti 
„Online“-leikurinn.“

Spilasalur Nexus verður opinn í allt
kvöld og á meðan beðið er eftir að salan 
hefjist er hægt að setjast niður og mála
Warhammer-tindáta, prófa að spila tind-

átaleikinn, horfa á Warhammer-bardaga
með herjum í fullri stærð eða versla War-
hammer-vörurmeð forsöluafslætti. - fb

Forsala á miðnætti

STAR WARS Margir tölvuleikjaunnendur hafa beðið
spenntir eftir leikum Star Wars Force Unleashed.

Fyrsta afrek 
dagsins er góður 
morgunverður
Til að eiga möguleika á góðum árangri, jafnt í námi sem íþróttum, 

verð ég ávallt að hefja daginn með næringarríkum morgunverði. 

Ég ætla mér að halda áfram að keppa að góðum árangri. Þess 

vegna fæ ég mér Kellogg’s Special K í morgunverð til að tryggja 

að ég fái orku, góða næringu og auðvitað lífsnauðsynleg 

vítamín og steinefni. Ég mæli með því að þú gerir það líka.

Ég hlakka til …
…haustsins þegar lífið kemst í fastar 

skorður á ný. Ég sest á skólabekk og 

nýr kafli tekur við hjá mér. En eitt 

breytist ekki – ég fæ mér alltaf 

Kellogg’s Special K á morgnana.

Erla Dögg Haraldsdóttir, nemi og sundkona
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*Meðan birgðir endast.

DAGANA 18.-24. SSEPTEMBER Í SNYRTIVÖRUDEILDUMM HAGKAUPS

Lyftu hverju og einu augnhári og gefðu þeim dirfskufufulla en þó laua �� étta þykkt.��

Farðu lengraa með augnhn árin en þau hafaf  áður komisst, alla leið að � ottri, ófeiminni fegurð.  �
Þetta er byrjunin. 

FORMÚLAN 
Bold Volume TM Foormula hefur að geyma einstakar örtrefjar sem ggefa jafnvel gisnustu augnhárum 
djar� ega lyftingu og fyllingu, léttleika og daðurslega sveigju.�

BURSTINN 
Sérhönnuð burstagreiðan BrushComber TM færir þér þykkinguna sem fæst með burstanum ásamt 
skýrri línu greiðunnnar.  Hvert einstakt augnhár öðlast lau�étta fyllingu og magnaða sveigju.�

ÁFERÐIN 
Daðurþykk, munúððarsveigð og heillandi augnhár.
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JOURNEY 33D kl. 5:50 - 8 - 10:10 L

DEATH RACE kl. 8 - 10:20 16

TROPIC THHUNDER kl. 8 - 10:20 16

SVEITA BRÚÐKAUP kl. 5:50 - 8 - 10:10 L

DARARDARKK KNNIGGHT kl. 8:30 12

DARK KNIGHT kl. 5:50 - 8:30 VIP
THE MMUUMMMMMMYY 33 kl.kl  6 12

STAR WARS kl. 5:50 L

WALWALWA L-E m/íslensku tali kkl. 5:5 5050 L

DIGITAL-3D

DIGITAL-3DJOUJOUJOUJOURNERNERNRNEN Y 3Y 3Y 333D kl.l  6  6 - 8- :100 - 10:10:2020 L

SMART PEOPLE kl. 5:40 - 8 - 10:20 12

DEDEADE TH H H RACRACACCCCCEEE klklll. 1010:10:10 16

GET SMART kl. 5:50 -  8 L

MIRRORS kl. 8 8 - 1- 10:10:100 16

SVEITABRÚÐKAUP kl. 8 L

DEATH RACEE klkl.. 10 100:10:10 16

TROPIC THUNDER kl. 8 16

DEATH RACE kl. 10:20 16

SVEITABRÚÐKAUP kl. 8 L

THE STRANGERS kl. 10:20 16

MAMMA MÍA sýnd næst 19,20,21 sept. L

Dennis Quaid Ellen Page
Sarah Jessica Parker   Thomas Haden Church

Frábær gamanmynd frá framleiðendum Sideways

TTHE ROCCOCKERKKE kl.lkl.  8 88 7

X-FILES kl  10:10 16

SSKSKRAPPPPP ÚTÚT ÚT kl.kl.kl.l. 8 12

DECEPTION kl. 10 12

- bara lúxus
Sími: 553 2075

JOURNEY 3D - DIGITAL 3D kl. 4, 6, 8 og 10 L

STEP BROTHERS kl. 8 og 10 7

GRÍSIRNIR ÞRÍR kl. 4 og 6 L

MAMMA  MIA kl. 4, 6.30 og 9 L

UPPLIFÐU FERÐINA TIL UPPLIFÐU FERÐINA TIL 
MIÐJU JARÐAR Í MIÐJU JARÐAR Í 

M Y N D O G H L J Ó Ð

���
V.J.V – Topp5.is/FBL

���
S.V – MBL.

���
T.S.K. – 24 stundir

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
16
12
16
L
L
L

JOURNEY TO THE CENTER EKKI Í 3D kl. 8 - 10
STEP BROTHERS kl. 8
TROPIC THUNDER kl. 10 - SÍÐASTA SÝNING
MAMMA MIA      kl. 6
GRÍSIRNIR 3 kl. 6 - 650 KR.

L
12
16
L
L

MIRRORS kl. 10.30
MIRRORS LÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
STEP BROTHERS kl. 5.45 - 8 - 10.15
TROPIC THUNDER kl. 5.30 - 8 - 10.30
MAKE IT HAPPEN kl. 4 - 6 
MAMMA MIA kl. 5.30 - 8 - 10.30
GRÍSIRNIR 3 kl. 4

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

16
12
L
L

MIRRORS kl. 5.30 - 8 - 10.30
STEP BROTHERS kl. 5.45 - 8 - 10.15
SVEITABRÚÐKAUP kl. 5.45 - 8 - 10.15 
MAMMA MIA kl. 5.30  - 8 - 10.30

5%

5%

SÍMI 551 9000

16
7
L
12
L

TROPIC THUNDER kl. 5.30 - 8 - 10.30
THE ROCKER kl. 8 - 10.20
MAKE IT HAPPEN kl. 6 - 8 - 10.20
SKRAPP ÚT kl. 6 - 8 - 10 
GRÍSIRNIR 3 kl. 6

SÍMI 530 1919

FRÁ BEN STILLER KEMUR EIN KLIKKAÐASTA 
GRÍNMYND ÁRSINS!

-L.I.B.TOPP5.IS/FBL -DV-S.V., MBL

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG! 
3 VIKUR Á TOPPNUM Í USA!

Frábæra teiknimynd fyrir alla 
fjölskylduna með íslensku tali.

Hið klassíka ævintýri um 
grísina þrjá og úlfinn í nýrri 
og skemmtilegri útfærslu.

550kr.

fyrir börn

650kr.

fyrir fullorðna

ILLIR ANDAR HERJA Á ILLIR ANDAR HERJA Á
FJÖLSKYLDU HANS! KIEFER FJÖLSKYLDU HANS! KIEFER
SUTHERLAND Í MAGNAÐRI SUTHERLAND Í MAGNAÐRI

SPENNUMYND!SPENNUMYND!

ALLS EKKI FYRIR VIÐKVÆMA!ALLS EKKI FYRIR VIÐKVÆMA!

ILLIR ANDAR HERJA Á 
FJÖLSKYLDU HANS! KIEFER 
SUTHERLAND Í MAGNAÐRI 

SPENNUMYND!

ALLS EKKI FYRIR VIÐKVÆMA!

YFIR 100.000 MANNSYFIR 100.000 MANNSYFIR 100.000 MANNS

Líf fyrrverandi löggunnar Ben er í
rúst eftir vinnutengt óhapp og 
skilnað við eiginkonuna. Hann
reynir að koma sér aftur á réttan
kjöl sem næturvörður í gamalli og
yfirgefinni verslunarmiðstöð, sem
brann fyrir mörgum árum. En hann
er ekki heppnari en svo að reimt er
þar inni og halda óvættirnir sig til í 
speglunum þar svo þeir sækja á
hann þegar hann skoðar spegil-
mynd sína.

Mirrors er endurgerð asískrar
hrollvekju líkt og margar vinsæl-
ustu hrollvekjur liðinna ára hafa
verið. Ekki að undra, því það er 
mikill skortur á frumlegum hryll-
ingi í Hollywood og þær austrænu
hafa margar komið á óvart. Það er
því hressandi að sjá frumlega hug-
mynd á tjaldinu en það má spyrja 
að því hvort úrvinnslan hefði ekki
getað orðið skarpari. 

Þetta er vel tekin mynd og Frakk-
inn Alexandre Aja, sem leikstýrir

myndinni, kemur með nokkra 
ágæta hrolla. En yfir heildina nær 
hún ekki upp nægilega sterku 
hryllingsandrúmslofti og reiðir sig 
einum of á þekktar klisjur í sögu-
þræðinum. Að hafa fjölskyldu með 
móður og börn lenda í óvættunum
er vel þekkt og óspennandi, og
þegar orsök illskunnar uppgötvast 
þegar líður á myndina, reynist hún 
vera heldur venjuleg saga sem 
hefur komið margoft áður. Myndin
þjáist einnig af því að speglaógnin 
er illa skilgreind og fer út í vitleysu 
þegar að endanum er komið.

Kiefer Sutherland er þó ágætur í 
hlutverkinu, jafnvel þótt taktarnir 
hans minni kannski einum of á 24-
rulluna hans. En það breytir því 
ekki að Mirrors er vonbrigði frá
Aja, sem kom á óvart með síðustu
mynd sinni, hinni kraftmiklu The
Hills Have Eyes, og það er vonandi 
að hann rífi sig upp fyrir næstu
mynd. Loftur Ingi Bjarnason - Topp5.is

Dapur speglahryllingur

KVIKMYNDIR
Mirrors
Leikstjóri: Alexandre Aja. Aðal-
hlutverk: Kiefer Sutherland.

★★
Sutherland stendur sig ágætlega en 
myndin er fyrirsjáanleg og fremur 
döpur.

Kvenkyns trukkabílstjórar
voru ósáttir við niðrandi 
ummæli Jóhannesar Bach-
mann um sig í blaðinu í 
gær. Þær hyggjast þó mæta 
á Trukkakvöld Dóra tjakks 
á Players um helgina.

„Þetta orð hefur gengið sér til 
húðar, er orðið úrelt og gefur kol-
ranga ímynd af okkur. Þetta er
bara niðurlægjandi,“ segir Ing-
unn Pétursdóttir trukkabílstjóri.

Í gær sagði Fréttablaðið af því 
j

að mikið stæði til hjá trukkabíl-
stjórum. Á laugardag verður sér-

j

stakur trukkadagur, trukkasýn-
ing fyrir ofan Smáralind og svo 
er búist við um þúsund vörubíl-
stjórum á Players þar sem mein-
ingin er að gera sér glaðan dag á 
Trukkakvöldi Dóra Tjakks. Blað-
ið ræddi meðal annars við Jóhann-
es Bachmann, Jóa Bakk, trukka-
bílstjóra sem sagði meðal annars 
af því að hópur kvenna sem keyra 
trukka, ætlaði sér að mæta og
vera með sérstaka sýningu. Jóa 

varð fótaskortur á tungunni og
sagði óvart trukkalessur í staðinn 
fyrir trukkastelpur. Hann hefur 
fengið að kenna á því og verið 
skammaður ótæpilega, verð-
skuldað, af hópi kvenna sem kall-
ar sig „Trukkastelpurnar“ en þær 
reka meðal annars sérstaka síðu: 
trukkastelpurnar.bloggar.is. „Svo
er til annar hópur kvenna: Gellur 
sem trukka. Já, Jói má skammast
sín. Við erum mjög týpískar stelp-
ur sem eru kannski ekki í hefð-
bundinni vinnu. En fyrir okkur er
þetta bara vinna og við höfum 
gaman af henni. Það er mjög að
fjölga í stéttinni. Æ fleiri stelpur
taka nú meiraprófið. Besta vin-
kona mín er til dæmis förðunar-
fræðingur og við erum kannski
ekkert að ræða starf okkar út í
eitt,“ segir Ingunn.

Þessir hópar ætla að sjálfsögðu
að taka virkan þátt í gleðinni á 
laugardag. Þær munu fylkja liði
og verða með sérstaka fegurðar-
sýningu þar sem bjútí-borðar 
verða í öndvegi. „Við ætlum að fá 
okkur að borða saman á Players. 
Nei, við ætlum ekkert að fara í

sjómann eða krók heldur bara
skemmta okkur og öðrum.“

jakob@frettabladid.is

Trukkalessur niðrandi orð

TRUKKASTELPURNAR Eru orðnar 
langþreyttar á orðinu „trukkalessa“ sem 
gefur kolskakka ímynd af þessum ágæta
félagsskap. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

• 7 Day Scrub kornakrem 75 ml  

• Clarifying Lotion 60 ml 

• Repairwear Lift Dagkrem 15 ml

• Turnaround 15 mín maski 15 ml

• Turnaround Concentrate 15 ml

• Long Last Varalitur Blushing Nude. 

• Fresh Bloom Kinnalitur

• Kinnalitabursti

*meðan birðir endast

Verðgildi er 9.000 kr.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Fimmtudagur 18. september

➜ Tónleikar

21.00 Rokk&Ról 08 Rokkabilly-
band Reykjavíkur og Vax halda tón-
leika á Útlaganum, Flúðum.

g

22.00 Bítbox Latínsveit Tómasar R. 
spilar á Glaumbar við Tryggvagötu.

➜ Opnanir

17.00 Í Listasafni Reykjavíkur, 
Hafnarhúsi, verða opnaðar þrjár sýn-
ingar. Það er sýning á verkum Ingi-
bjargar Jónsdóttur, samsýning Libiu 
Castro og Ólafs Ólafssonar og sýn-

g g

ing úr sameign listasafnsins á verk-
um Errós.

➜ Uppákomur

20.00 Kór og kvenfélag Selja-
kirkju bjóða til kvöldskemmtunar í 
Selja kirkju. Allir velkomnir og
að gang ur ókeypis. Þessi viðburður 
er hluti af Breiðholtsdögum sem 
standa til 21. september.

➜ Myndlist

Örlög guðanna Í Þjóðminjasafninu
stendur yfir sýning á myndverkum 
Kristínar Rögnu Gunnarsdóttur úr 
bókinni „Örlög guðanna“. Sýningin
stendur til 21. sept. og er opin alla 
daga nema mánudaga frá kl. 11.-17.
Margsaga/Equivocal Katrín Elvars-
dótt ir heldur sýningu í Gallerí Ágúst, 

g g q

Baldursgötu 12. Opið mið.-lau.
kl. 12-17. Sýningin stendur til 27. 
sept ember.
Í Gerðubergi er sýning í kaffihús-
inu á útsaumuðum munstrum og
tákn um frá indíánaættbálkum í Suð-
ur-Ameríku. Í Boganum sýnir Guðný 
Svava Strandberg pennateikningar 
og vatnslitamyndir. Gerðuberg,
Gerðubergi 3-5.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

Alþjóðleg kvikmynda-
hátíð í Reykjavík, sem
stendur yfir 25. septem-
ber til 5. október, í sam-
starfi við alþjóðlega lista-
hópinn Grettir Kabarett, 
býður nú öllum lands-
mönnum að búa til sína
eigin stuttmynd sem
verður sýnd í tengslum 
við hátíðina. 

Kvikmyndagerðar-
mennirnir hafa einungis 
72 klukkustundir til
stefnu til að fullklára 
myndir sínar. Um þrjátíu 
manns koma að utan frá
listahópnum Kabarett, 
þar á meðal skipuleggj-
andinn Sylvain Lavigne, til að taka 
þátt í verkefninu. Hópurinn kom á 

kvikmyndahátíðina í 
fyrra og fékk fjölda 
Íslendinga til liðs við
y g j

sig. Þær myndir sem 
þá voru unnar hafa 
verið sýndar víða um 
heim, meðal annars í 
Montreal í Kanada.

Fyrsti fræðslufund-
ur listahópsins verður
haldin í Hressingar-
skálanum 27. septem-
ber kl. 9, þar sem farið 
verður yfir verkefnið 
með þátttakendum og 
öðrum áhugasömum. 
Upptökutímabilin 
verða þrjú rétt eins og
sýningarkvöldin, þar 

sem afrakstur verkefnanna verður 
sýndur á Grand Rokk.

Mynd á 72 tímum

SYLVAIN LAVIGNE 
Skipuleggjandi hjá Grettir 
Kabarett er á leiðinni til 
Íslands vegna nýrrar stutt-
myndasamkeppni.

Strandgötu 43  |  Hafnarfirði
Sími 565 5454



FÓTBOLTI Cristiano Ronaldo er 
mættur aftur í baráttuna með 
Manchester United eftir tveggja 
mánaða fjarveru vegna meiðsla. 
Það dugði United hins vegar ekki 
til sigurs gegn Villareal.

Englandsmeistarar United réðu 
ferðinni gegn Villarreal á Old 
Trafford en Spánverjarnir voru 
fastir fyrir. United gerði tvívegis
tilkall til vítaspyrnu í fyrri hálf-
leik þegar brotið var á Park Ji
Sung í tvígang. Ekkert var dæmt 
og staðan var markalaus þegar 
flautað var til hálfleiks.

Það ætlaði svo allt um koll að 
keyra á 62. mínútu þegar Cristiano 
Ronaldo kom inn á sem varamað-
ur en Portúgalinn var að spila sinn
fyrsta leik í tvo mánuði eftir að
hafa gengist undir aðgerð á ökkla.
Ronaldo var ekki lengi að finna sig 
og kom með mikinn kraft inn í 
sóknarleik United.

Ronaldo bjó til besta færi Unit-
ed í seinni hálfleik þegar hann átti 
góða sendingu á fjærstöng á varn-
armanninn Jonny Evans sem átti 
skalla í stöng en nær komst Unit-
ed ekki og niðurstaðan 0-0 jafn-
tefli.

Villarreal náði þar með að 
stöðva sigurgöngu United á heima-
velli í Meistaradeildinni en enska
liðið hafði unnið þar tólf leiki í röð,
sem er met í Meistaradeildinni. 
Villarreal náði einnig að halda 
aftur af United í Meistaradeild-
inni tímabilið 2005-2006 þegar 
báðir leikir liðanna enduðu með 
markalausu jafntefli eins og þessi 
leikur.

Sir Alex Ferguson, knattspyrnu-
stjóri United, var tiltölulega sátt-
ur í leikslok. Þá sér í lagi með mót-
tökurnar sem Ronaldo fékk.

„Hann átti erfitt sumar og mikið 
hefur verið ritað og rætt í sam-
bandi við möguleg félagaskipti 
hans frá United. Ég held að mót-

g g g p

tökurnar sem hann fékk núna 

muni verða til þess að sannfæra
hann enn frekar um að hann hafi
valið rétt með að vera áfram hjá
United,“ segir Ferguson. 

Vandræði hjá Arsenal
Þetta var ekki kvöld ensku liðanna

því Arsenal varð að sætta sig við 
jafntefli gegn Dinamo Kiev á Val-
eri Lobanovski-leikvanginum. 

Það dró til tíðinda á 64. mínútu 
þegar Ismael Bangowra kom 
heimamönnum í Kiev yfir með
marki úr vítaspyrnu, En víta-

spyrnudómurinn var í meira lagi 
vafasamur.

Arsenal gafst þó ekki upp og
varnarmaðurinn William Gallas 
reyndist bjargvætturinn þegar
hann náði að jafna leikinn á 88. 
mínútu og tryggja Lundúnaliðinu
eitt stig í G-riðli en þar byrjaði 
Porto af krafti með 3-1 sigri gegn 
Fenerbahçe.

Valsbanarnir lutu í gras
Í H-riðli bar hæst að Valsbanarnir 
í Bate Borisov mættu ofjörlum
sínum á Santiago Bernabeu-leik-
vanginum þar sem Real Madrid
fór með sigur af hólmi 2-0. Sergio
Ramos kom Madrídingum yfir
snemma leiks og Ruud van Nistel-
rooy bætti öðru marki við í seinni 
hálfleik og þar við sat.

Juventus byrjaði einnig á sigri
gegn Evrópumeisturum bikarhafa
í Zenit frá Pétursborg en mark
Alessandro Del Piero á 76. mínútu 
dugði ítalska liðinu til þess að taka
öll stigin. omar@frettabladid.is
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> Engin umfjöllun um Fram-FH

Þar sem KSÍ ákvað að setja leik Fram og FH á klukkan
21.10 í gærkvöldi reyndist Fréttablaðinu ekki unnt að 
koma umfjöllun um leikinn í blaðið áður en það fór í 
prentun. Það þykir okkur miður enda leggur Fréttablaðið 
mikinn metnað í umfjöllun sína um deildina. Við fordæm-
um þessi vinnubrögð Knattspyrnusambandsins en þessi
leiktími er ekki bara óheppilegur fyrir okkur heldur einnig 
fjölskyldufólk sem hefur áhuga á að sjá leiki í deildinni. 
Það er svo sannarlega ekki verið að
þjóna hagsmunum hins almenna 
fótboltaáhugamanns með þessum
leiktímum.

HANDBOLTI Spár formanna,
fyrirliða og þjálfara liða í N1-
deildum karla og kvenna fyrir 
komandi keppnistímabil voru 
kunngjörðar í fyrradag.

Ríkjandi Íslandsmeisturum
gj y g

Hauka í karlaflokki og Stjörnunn-
ar í kvennaflokki er spáð efstu
sætunum. Mest var hægt að fá 
240 stig í spánni. - óþ

Spár fyrir N1-deildir kk og kvk:

Ríkjandi meist-
urum spáð sigri

N1 DEILD KARLA 08-09
Spá formanna, þjálfara og fyrirliða:
1. Haukar 228 stig
2. Valur 203
3. HK 195
4. Fram 174
5. Stjarnan 143
6. Akureyri 113
7. FH 110
8. Víkingur 82

N1 DEILD KVENNA 08-09
Spá formanna, þjálfara og fyrirliða:
1. Stjarnan 225 stig
2. Valur 216
3. Haukar 189
4. Fram 174
5. Grótta 136
6. Fylkir 133
7. FH 89
8. HK 86

N1-deild karla hefst í kvöld og N1-deild kvenna á laugardag en spár 
formanna, fyrirliða og þjálfara liðanna voru kynntar á blaðamanna-
fundi í fyrradag. Íslandsmeisturum Hauka í karlaflokki og Stjörn-

g

unnar í kvennaflokki er spáð efstu 
sætunum.

„Það kom mér svo sem ekk-
ert á óvart í þessarri spá. Þetta
er bara svo að segja eftir bókinni
og það er ekkert óeðlilegt að 
ríkjandi Íslandsmeisturum sé spáð 
g g

í efsta sæti. Ég held samt að bilið 
á milli efsta sætis og fimmta sætis 
verði ekki jafn mikið og spáin gefur 
til kynna. Ég á von á mjög jöfnu og

g g

spennandi móti og úrslitakeppnin 
kryddar tímabilið óneitanlega,“ segir Aron 
Kristjánsson, þjálfari Hauka.

En N1-deildir karla og kvenna verða 
með öðru sniði heldur en í fyrra að

því leyti að núna verður boðið upp á úrslitakeppni 
að deildarkeppni lokinni. Þar munu efstu fjögur lið
deildanna svo kljást um Íslandsmeistaratitilinn. 

g

„Það kunnu held ég allir vel við úrslitakeppnina
á sínum tíma og myndu vilja hafa hana átta liða 
eins og hún var og vonandi er þetta bara þróun

í þá átt. Ég held að það sé einmitt nauðsynlegt 
g g

hjá HSÍ að taka þetta bara þrep fyrir þrep og ég er því 
g g

mjög spenntur fyrir þessu,“ segir Óskar Bjarni Óskarsson,
g gþ p g g

þjálfari Vals.
Ragnar Hermannsson, þjálfari Stjörnunnar, er orðinn 
vanur því að Stjörnustúlkum sé spáð efsta sætinu og 

hann er ekkert að velta sér of mikið upp úr því.
„Þetta eru bara fastir liðir eins og venjulega. Spá er 

náttúrulega bara spá en þetta sýnir engu að síður 
ákveðna tiltrú og er viðurkenning fyrir félagið, leik-
menn og þjálfara. Við munum reyna að standa undir 
þessu og markmiðið er að spila vel,“ segir Ragnar að

lokum.  

N1-DEILDIR KARLA OG KVENNA Í HANDBOLTA AÐ HEFJAST: RÍKJANDI ÍSLANDSMEISTURUM SPÁÐ EFSTU SÆTUNUM

Úrslitakeppnin kryddar tímabilið óneitanlega

KÖRFUBOLTI Íslenska karlalandslið-
ið tapaði með 14 stigum, 66-80, 
gegn Svartfellingum í Laugardals-
höllinni í gær. Jón Arnór Stefáns-
son átti mjög góðan leik og var 
stigahæstur á vellinum en það 
dugði ekki til.

„Þeir eru með geggjað lið en við 
unnum seinni hálfleikinn. Við
erum jákvæðir ennþá og erum 
ákveðnir í að berjast áfram,“ sagði 
Jón Arnór eftir leikinn.

Jón Arnór kom grimmur til leiks 
eins og í síðustu leikjum og skor-
aði sex af átta fyrstu stigum leiks-
ins en Svartfellingar lifðu á víta-
línunni í fyrsta leikhlutanum og 
skoruðu á endanum 16 af 22 stig-
um sínum á vítalínunni. Annar
leikhlutinn var íslenska liðinu erf-
iður en hann tapaðist með 15 stig-
um, 10-25, og eftir það var nokkuð
ljóst hvernig leikurinn færi enda 
Svartfjallaland með 23 stiga for-

skot í hálfleik, 24-47. Íslenska liðið
gafst þó ekki upp og vann seinni
hálfleikinn með 9 stigum, 42-33.

„Við vorum kannski að gleyma
okkur svolítið í einhverju stressi í
fyrri hálfleik og vorum að hugsa
alltof mikið, kannski að þeir voru
alltof góðir eða eitthvað. Við
ákváðum um að koma inn í seinni
hálfleikinn og reyna að vinna
hann. Okkur tókst það alveg ágæt-

lega,“ sagði Jón Arnór sem átti 
mjög góðan leik, skoraði 20 stig og 
átti 4 stoðsendingar.

„Þetta var allt í lagi hjá mér.
Sjálfstraustið er í góðu lagi og ég
er bara sáttur,“ sagði Jón Arnór
sem endaði leikinn með því að 
skora flotta flautukörfu langt 
fyrir utan þriggja stiga línuna.

„Það var smá grís en gott að 
minnka aðeins muninn,“ sagði Jón 
Arnór að lokum.

Það var mjög gaman að fylgjast
með baráttu Hlyns Bæringssonar 
og Nikola Pekovic og það er óhætt 
að segja að íslenski víkingurinn 
hafi náð að pirra vel þennan sterka 
miðherja sem spilar fyrir tugi 
milljóna með gríska liðinu Panat-
hinaikos. 

Jóni Arnóri og félögum hans í 
bakvarðasveitinni gekk einnig vel
að stoppa Omar Cook sem var 
aðeins með fjögur stig í gær. - óój

Íslenska landsliðið gafst ekki upp þótt staðan væri erfið í hálfleik á móti Svartfjallalandi í gærkvöld:

Við ætluðum að vinna seinni hálfleik

FRÁBÆR Jón Arnór Stefánsson fór á 
kostum gegn Svartfellingum í gærkvöld.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

ÍSLAND-SVARTFJALLALAND
 66-80 (24-47)
Stig Íslands:Stig Íslands: Jón Arnór Stefáns.
20 (4 stoðs.), Logi Gunnarsson 
11, Hlynur Bæringsson 8 (7 frák., 
2 varin), Magnús Þór Gunnarsson 
7, Helgi M. Magnússon 6, Sigurður 
Þorvaldsson 5, Friðrik Stefánsson 3,
Páll Axel Vilbergsson 3, Sigurður
Gunnar Þorsteinsson 2, Jakob

gSigurðarson 1.

MMeistaradeild Evrópu
E-riðill:
Man. Utd-Villarreal 0-0
Celtic-Álaborg 0-0
F-riðill:
Steaua Búkarest-Bayern München 0-1
0-1 D. van Buyten (14.).
Lyon-Fiorentina 2-2
0-1 A. Gilardino (11.), 0-2 A. Gilardino (42.), 1-2
F. Piquionne (73.), K. Benzema (85.).
G-riðill:
Porto-Fenerbahçe 3-1
1-0 L. Lopez (11.), 2-0 L. Gonzalez (14.), 2-1
D. Guiza (30.), 3-1 D. Lino (90.).
Dynamo Kiev-Arsenal 1-1
1-0 I. Bangoura (64.), 1-1 W. Gallas (88.).
H-riðill:
Juventus-Zenit Pétursborg 1-0
1-0 A. Del Piero (76.).
Real Madrid-Bate Borisov 2-0
1-0 S. Ramos (11.), 2-0 R. van Nistelrooy (57.).

ÚRSLIT

HANDBOLTI Guðjón Valur Sigurðs-
son og félagar í Rhein-Neckar
Löwen gerðu 29-29 jafntefli við 
Loga Geirsson og félaga í TVB
Lemgo í þýsku úrvalsdeildinni í 
handbolta í gærkvöld.

TVB Lemgo leiddi leikinn allan 
fyrri hálfleik og náði mest 
fjögurra marka forystu.

Seinni hálfleikur var talsvert
kaflaskiptur þar sem Rhein-
Neckar Löwen náði fljótt að
minnka muninn niður í eitt mark 
áður en TVB Lemgo seig fram úr
á nýjan leik og náði mest fimm 
marka forskoti um miðjan 
hálfleikinn.

Rhein-Neckar Löwen tók svo 
forystuna í fyrsta skiptið í
leiknum, 28-27, þegar tæpar fimm 
mínútur lifðu leiks en lokatölur 
sem segir 29-29 í hörkuleik.

Guðjón Valur skoraði þrjú mörk
fyrir Rhein-Neckar Löwen og 
Logi þrjú fyrir TVB Lemgo.  - óþ

Íslendingaslagur í Þýskalandi:

Jafnt hjá Loga 
og Guðjóni Val 

JAFNTEFLI Guðjón Valur og Logi skiptu
stigunum bróðurlega á milli sín þegar 
Rhein-Neckar Löwen og TVB Lemgo
skildu jöfn í gærkvöld. NORDIC PHOTOS/GETTY

Endurkoma Ronaldo dugði ekki til
Ensku félögin Manchester United og Arsenal urðu að sætta sig við jafntefli í leikjum sínum í Meistaradeild
Evrópu í gærkvöld. Stórliðin Real Madrid og Juventus byrjuðu hins vegar á sigrum í dauðariðlinum.

KRÖFTUGUR Cristiano Ronaldo kom með mikinn kraft inn í sóknarleik United eftir 
tveggja mánaða fjarveru en það dugði United ekki til sigurs. NORDIC PHOTOS/GETTY
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Sparisjóðsvöllur, áhorf.: 1.030

Keflavík Breiðablik

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  27-7 (8-5)Skot (á mark) 27 7 (8 5)
Varin skot Ómar 3 – Casper 5Varin skot Ómar 3  Casper 5
Horn 7-4Horn 7 4
Aukaspyrnur fengnar 11-11Aukaspyrnur fengnar 11 11
Rangstöður 7-1Rangstöður 7 1

BREIÐAB. 4–4–2
Casper Jacobsen 7Casper Jacobsen 7
Arnór S. Aðalsteins.   4Arnór S. Aðalsteins.   4
Srdjan Gasic   4Srdjan Gasic   4
Finnur O. Margeirs.   6Finnur O. Margeirs. 6
Kristinn Jónsson 6Kristinn Jónsson   6
Steinþór F. Þorsteins.   3Steinþór F. Þorsteins.   3
(46., Nenad Zivanov.  4)(46., Nenad Zivanov. 4)
Arnar Grétarsson    3Arnar Grétarsson    3
Guðmundur Kristj.   5Guðmundur Kristj.   5
(83., Olgeir Sigurg. -)(83., Olgeir Sigurg. )
Jóhann Berg Guðm.   7Jóhann Berg Guðm.   7
Kristinn Steindórs.    2Kristinn Steindórs.    2
(65., Magnús Páll G. 5)(65., Magnús Páll G. 5)
Marel Baldvinsson 5Marel Baldvinsson   5

*Maður leiksins

KEFLAVÍK 4–4–2
Ómar Jóhannsson 7Ómar Jóhannsson 7
Guðjón Á. Antoníus.   7Guðjón Á. Antoníus.   7
Kenneth Gustafsson   7Kenneth Gustafsson 7
Hallgrímur Jónasson   8Hallgrímur Jónasson   8
Brynjar Guðmunds.   7Brynjar Guðmunds.   7
Simun Samuelsen   7Simun Samuelsen 7
Hólmar Ö. Rúnars.   7Hólmar Ö. Rúnars.   7
Hans Mathiesen   7Hans Mathiesen   7
(79., Jón Gunnar E. -)(79., Jón Gunnar E. )
Jóhann B. Guðmund.  7Jóhann B. Guðmund.  7
(88., Magnús Þorst. -)(88., Magnús Þorst. )
Patrick Redo  8Patrick Redo  8
*Guðm. Steinars. 8Guðm. Steinars.   8
(90., Þórarinn Kristj.  -)(90., Þórarinn Kristj.  )

0-1 Jóhann Berg Guðmundsson (43.),
1-1 Patrik Ted Redo (48.), 
2-1 Guðmundur Steinarsson (62.),
3-1 Patrik Ted Redo (81.).

Einar Örn Daníels. (8)

FÓTBOLTI Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins mun knattspyrnu-
ráð HK eiga í samningaviðræðum
við Eyjólf Sverrisson og Zeljko
Zankovic um að þeir félagar taki 
við þjálfun meistaraflokks HK að
yfirstandandi keppnistímabili 
loknu.

„Það er alltaf eitthvað nýtt í 
umræðunni. Ég hef annars ekkert

„ ý

um þetta að segja og það er ekki
neitt í gangi,“ segir Eyjólfur í
samtali við Fréttablaðið í gær og 
Zeljko tók í svipaðan streng.

„Í sannleika sagt hef ég ekkert
j p gj

heyrt af þessu. Það er reyndar
alltaf verið að orða mig við 
þjálfarastöður, hvort sem það er
uppi á Akranesi, í Mosfellsbæ eða
í Kópavogi,“ segir Zeljko.

Óli Þór Júlíusson, íþróttastjóri
p g , g j

HK, kvað ekkert vera í gangi
varðandi þjálfaramál hjá HK. Að
minnsta kosti ekki að svo stöddu.

„Við ætlum bara að klára
tímabilið og staða mála verður
skoðuð eftir það. Rúnar Páll 
Sigmundsson er okkar maður í 
augnablikinu og það er bara
þannig,“ segir Ólafur.  

g g þg
- óþ

Þjálfaramál hjá HK:

Taka Zeljko og
Eyjólfur við HK?

NÆSTI ÞJÁLFARI HK? Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins mun Eyjólfur 
Sverrisson taka við HK eftir yfirstandandi 
keppnistímabil. FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

Landsbankinn býður 16 ára og yngri á völlinn. 
Sækja þarf boðsmiðann í næsta útibú Landsbankans.

Landsbankadeild karla

ÍAfim. 18. sept.

fim. 18. sept.

fim. 18. sept.

fim. 18. sept.

20. umferð

KR

17:15

17:15

17:15

17:15

GrindavíkHK

Valur Þróttur R.

Fylkir Fjölnir

FÓTBOLTI Guðmundur Steinarsson 
fór hreint á kostum í gær. Skoraði 
mark, lagði upp annað og bjó til 
fjölda færa fyrir félaga sína.
„Við hefðum getað gert betur í 
fyrri hálfleik og menn ætluðu
allir að rífa netið í færunum. Það 
gengur ekki alltaf. Í síðari 
hálfleik vorum við yfirvegaðri og 
þá var bara eitt lið á vellinum,“ 
sagði Guðmundur ákveðinn.

„Þegar við spilum eins og eitt
lið erum við skrambi góðir. Við
erum í fínni stöðu núna og bíðum
spenntir eftir að mæta FH,“ sagði 
Guðmundur en hann segir menn 
hafa trú á því að liðið geti farið
alla leið.

„Menn eru einbeittir og allir
stefna í sömu átt. Það var
leiðinlegt seinni hlutann í fyrra
og menn ætluðu ekki að láta slíkt 
koma fyrir aftur.“    - hbg

Guðmundur Steinarsson:

Við erum
skrambi góðir

FÓTBOLTI Það er ekkert lát á vel-
gengni og góðri spilamennsku
Keflavíkur en meistaraefnin lögðu
Blika, 3-1, í leik sem fór fram við 
mjög erfiðar aðstæður. Blikar 
voru yfirspilaðir lengstum og
máttu þakka fyrir að tapa ekki
með meiri mun.

Aðstæður í Keflavík voru æði
skrautlegar. Sterkur vindur beint
á annað markið og völlurinn þess
utan blautur og þungur. Keflvík-
ingar höfðu vindinn í bakið í fyrri
hálfleik og kunnu það vel. Stjórn-
uðu leiknum algjörlega á meðan
Blikar vissu vart sitt rjúkandi
ráð.

Stórskothríð Keflvíkinga hófst
nánast strax í byrjun. Þeir fengu
mörg fín skotfæri á ákjósanlegum
stöðum en voru algjörir klaufar
því ekki einn einasti bolti hitti á
markið en alls áttu Keflvíkingar
þrettán marktilraunir í hálfleikn-
um gegn aðeins þremur hjá
Blikum.

Eitt af þessum 13 skotum fór á
markið og það kom þegar Redo
fékk þeirra besta færi en Casper
varði vel. Boltinn hrökk svo til
Hólmars sem virtist vera rifinn
niður en ekkert var dæmt. Kefl-
víkingar æfir og virtust hafa tals-
vert til síns máls.

Blikar tóku sér tæplega fjörutíu
mínútur í að fatta að best væri að
spila boltanum með jörðinni gegn
vindinum og er þeir fengu sitt
fyrsta horn á 38. mínútu fékk Guð-
mundur Kristjánsson dauðafæri
en Keflvíkingar vörðu á línu. Blik-
ar færðust allir í aukana í kjölfar-
ið og Jóhann Berg kom þeim yfir
með stórglæsilegu marki á marka-
mínútunni. Sólaði leikmenn og lét
vaða utan teigs. Boltinn söng efst í

markhorninu, algjörlega óverj-
andi fyrir Ómar í markinu. Blikar

, gj g j

komnir yfir í leik sem þeir tóku 
vart þátt í fyrstu 38 mínúturnar.
Keflvíkingar gátu þó sjálfum sér 
um kennt því þeir fengu færin til
að skora.

Meistaraefnin í Keflavík létu 
hálfleiksstöðuna ekki slá sig út af 
laginu heldur jöfnuðu eftir rúmar
2 mínútur í síðari hálfleik. Þar var 
Redo að verki eftir undirbúning 
Guðmundar Steinarssonar. Marg-
ir héldu að leikurinn myndi snúast 
nokkuð í síðari hálfleik þar sem 
Blikum gekk illa gegn vindinum í 
þeim fyrri. Þeim gekk ekkert

mikið betur með vindi og það voru
Keflvíkingar sem réðu lögum og
lofum á vellinum.

Er tæpur hálftími lifði af leikn-
um kom Guðmundur þeim yfir
með góðu skoti á nærstöng og
Redo kláraði svo leikinn níu mín-
útum fyrir leikslok. 3-1 sigur og
það fyllilega verðskuldaður.

Keflvíkingar leika eins og sann-
ir meistarar þessa dagana og
aðstæður breyta engu. Þeim tókst
að spila lygilega góðan bolta í gær
í skítaaðstæðum. Hungur leik-
manna er mikið sem og einbeiting-
in. Það má mikið vera ef titillinn
fer ekki til Keflavíkur í ár.

Kristján Guðmundsson, þjálfari 
Keflavíkur, var brattur eftir leik
er hann var spurður hvort Kefla-
víkurliðið yrði meistari.

„Við erum komnir nálægt því og 
með svona spilamennsku aukast 
líkurnar. Við erum samt meðvitað-
ir um að við þurfum fleiri stig,” 
sagði Kristján sem ætlar ekki að 
fagna of snemma.

„Liðið er að sýna karakter og 
kemur til baka eftir að lenda undir 
annan leikinn í röð. Við verðum að
njóta þess að spila fótbolta og hafa 
gaman áfram. Þá kemur þetta hjá 
okkur,“ sagði Kristján.

 henry@frettabladid.is

Meistarasigling á Keflvíkingum
Keflvíkingar halda áfram að sigla í átt að Íslandsbikarnum og breytir engu um hvernig er í sjóinn. Alltaf 
ná þeir að spila sinn fína bolta. Blikar voru engin hindrun á Sparisjóðsvellinum í Keflavík í gærkvöld.

FÓR Á KOSTUM Guðmundur Steinarsson, fyrirliði Keflavíkur, hélt uppteknum hætti gegn Breiðabliki í gær og skoraði í sínum átt-
unda leik í röð í Landsbankadeildinni. Keflavík vann 3-1 og Guðmundur lagði einnig upp eitt mark fyrir Patrik Ted Redo en þetta
var jafnframt sjöundi leikurinn í röð sem Guðmundur á einnig stoðsendingu að marki. VÍKURFRÉTTIR



LANDSLIÐ SÖNGVARA  10 MANNA HLJÓMSVEIT  KÓRAR  STRENGJASVEIT
BJÖRGVIN HALLDÓRSSON  BUBBI  DIDDÚ  EGILL ÓLAFSSON  LADDI

ELLEN KRISTJÁNSDÓTTIR  GUÐRÚN GUNNARSDÓTTIR  HELGI BJÖRNS  JÓNSI  KK

LAY LOW  PÁLL RÓSINKRANZ  RAGNHEIÐUR GRÖNDAL  STEFÁN HILMARSSON

TÓNLEIKAR
VILHJÁLMUR VILHJÁLMSSON

MIÐASALA HEFST Á MORGUN KL. 10:00

AÐRIR AUKATÓNLEIKAR
LAUGARDAGINN 11. OKTÓBER KL. 16:00

Góðar stundir

Sérstakir gestir:Helena Eyjólfsdóttir og
Þorvaldur Halldórsson

Miðasala á                    og á sölustöðum Miða.is

Póstlistaforsala í dag
Þeir sem eru skráðir á póstlista Bravó 

klukkan 14:00 í dag fá tölvupóst sem gefur 

þeim tækifæri á að tryggja sér miða áður
en almenn sala hefst. 

Skráðu þig núna á www.bravo.is.

Athugið, takmarkað magn miða í boði.

10. OG 11. OKTÓBER • LAUGARDALSHÖLL

Léttöl

8,000 MIÐAR SELDUST UPP Á INNAN VIÐ ÞREMUR KLUKKUSTUNDUM Á FYRSTU TVO TÓNLEIKANA
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Á visir.is geturðu skoðað öll mörk líðandi umferðar í Enska boltanum og 
notið þess að rifja upp flottustu tilþrifin aftur og aftur. Enginn annar 
vefmiðill á Íslandi veitir þér aðgang að öllum mörkunum í Ensku úrvals- 
deildinni. Auðvitað kemur ekkert í staðinn fyrir góðan 90 mínútna leik en 
bestu augnablikin bíða þín alltaf á visir.is.

...ég sá það á visir.issir.is

„Sjáðu þau á visir.is“
Mörkin í Enska boltanum

EKKI MISSA AF

17.00 HK - Grindavík, BEINT  
 STÖÐ 2 SPORT

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

20.30 Talk Show With Spike
Feresten STÖÐ 2 EXTRA

21.00 House SKJÁREINN

21.05 Las Vegas  STÖÐ 2

21.30 Trúður (Klovn IV)  
 SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

18.15 Fréttir og Að norðan Endurtekið á
klukkutíma fresti til kl. 12.15 daginn eftir.

20.30 Gönguleiðir Þáttur um áhugaverð-
ar gönguleiðir á Íslandi. Endurtekið kl. 21.30 

g

og 22.30. 

15.50 Kiljan  (e)

16.35 Leiðarljós  (Guiding Light)

17.20 Táknmálsfréttir

17.25 Finnur finnur upp  (2:3)   

17.54 Lísa  (8:13) (e)

18.00 Krakkar á ferð og flugi  (15:20)

18.25 Kallakaffi (3:12) (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Kastljós

20.15 Kínverskar krásir  (Chinese Food 
Made Easy) (2:6) Ching-He Huang, skær-
asta stjarnan í kínverska nútímaeldhúsinu, 
matreiðir holla og góða rétti.

20.45 Hvað um Brian? (What About 
Brian?) (21:24) Bandarísk þáttaröð um
Brian O’Hara og vini hans. Brian er eini ein-
hleypingurinn í hópnum en hann heldur 
enn í vonina um að hann verði ástfanginn. 

21.30 Trúður (Klovn IV) (6:10) Dönsk 
gamanþáttaröð um uppistandarann Frank 
Hvam og líf hans. Höfundar og aðalleikarar 
þáttanna eru þeir Frank Hvam og Casper 
Christensen sem hafa verið meðal vinsæl-
ustu grínara Dana undanfarin ár.

22.00 Tíufréttir

22.25 Sex hlekkir  (Six Degrees) (9:13) 
Bandarísk þáttaröð. Þræðirnir í lífi sex New 
York-búa tvinnast saman þótt fólkið þekk-
ist ekki neitt.

23.05 Lífsháski  (Lost) (84:86) (e)

23.50 Kastljós (e)

00.25 Dagskrárlok

08.00 The Sound of Music 

10.50 Svampur Sveinsson

12.15 Lake House 

14.00 The Sound of Music

16.50 Svampur Sveinsson

18.15 Lake House

20.00 Lady in the Water Nútímadrauga-r
saga um húsvörðinn Cleveland Heep sem 
bjargar ungri konu úr sundlaug. Þegar hann
kemst að því að hún er í raun persóna í 
draugasögu, þarf hann að hjálpa henni að 
komast aftur heim.

22.00 Anonymous Rex

02.00 From Dusk Till Dawn 3 

04.00 Anonymous Rex 

06.00 Irresistible

07.00 Meistaradeildin - Meistaramörk 

07.25 Meistaradeildin - Meistaramörk 

07.50 Meistaradeildin - Meistaramörk 

08.15 Meistaradeildin - Meistaramörk 

08.40 Meistaradeildin - Meistara-
mörk

13.05 Meistaradeild Evrópu Endur-
sýndur leikur úr Meistaradeild Evrópu í knatt-
spyrnu.

14.45 Meistaradeildin - Meistaramörk 

5.10 Landsbankadeildin 2008 Fram 
- FH.

17.00 Landsbankadeildin 2008 Bein 
útsending frá leik HK og Grindavíkur í Lands-
bankadeild karla.

19.15 UEFA Cup Bein útsending frá leik 
Tottenham og Wisla Krakow í Evrópukeppni 
félagsliða í knattspyrnu.

21.00 Landsbankamörkin 2008 

22.00 10 bestu - Ríkharður Jónsson
Sjötti þátturinn af tíu í þáttaröð um tíu bestu 
knattspyrnumenn Íslandssögunnar.

22.40 NFL-deildin Rich Eisen og Deion
Sanders skoða allar viðureignirnar. 

23.10 Landsbankadeildin 2008 HK -
Grindavík.

01.00 Landsbankamörkin 2008 

15.40 Enska úrvalsdeildin Stoke -
Everton.

17.20 Enska úrvalsdeildin Portsmouth -
Middlesbrough.

19.00 English Premier League 

20.00 Premier League World 2008/09
Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum hliðum.

20.30 PL Classic Matches  Newcastle -
Man. United, 96/97. Hápunktarnir úr bestu
og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildar-
innar.

21.00 PL Classic Matches Arsenal -
Liverpool, 03/04.

21.30 4 4 2 Heimir Karlsson og Guðni 
Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úr-
valsdeildinni ásamt valinkunnum sérfræð-
ingum.

22.50 1001 Goals Bestu mörk úrvals-
deildarinnar frá upphafi.

23.45 Coca Cola mörkin Allir leikirnir, öll 
mörkin og allt það umdeildasta skoðað.

07.15 Rachael Ray (e)

08.00 Dr. Phil (e)

08.45 Vörutorg

09.45 Óstöðvandi tónlist

15.55 Vörutorg

16.55 Life is Wild (e)

17.45 Dr. Phil Sjónvarpssálfræðingurinn 
dr. Phil McGraw hjálpar fólki að leysa vanda-
mál og gefur góð ráð.

18.30 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti.

19.15 Less Than Perfect (e)

19.40 Game tíví  (2:15) Sverrir Bergmann
og Ólafur Þór Jóelsson fjalla um allt það nýj-
asta í tækni, tölvum og tölvuleikjum.

20.10 Family Guy (9:20) Teiknimynda-
sería fyrir fullorðna með kolsvörtum húmor 
og drepfyndnum atriðum.

20.35 30 Rock  (2:15) Bandarísk gaman-
sería þar sem Tina Fey og Alec Baldwin fara 
á kostum í aðalhlutverkunum. Jack fréttir að
yfirmaður General Electric ætli að setjast í 
helgan stein og sækist eftir stöðunni en fær 
verðuga samkeppni. Jenna nýtur frægðar-
innar sem aukakílóin færa henni og Ken-
neth reynir að koma Tracy og Angie aftur 
saman.

21.00 House (3:16) Bandarísk þátta-
röð um lækninn skapstirða, dr. Gregory 
House og samstarfsfólk hans. House skipt-
ir hópnum, sem berst um stöðu í læknaliði
hans, í tvö lið sem taka þátt í léttri keppni.
Þeir sem finna hvað er að hrjá sjúkling fá að
halda áfram en hinir verða sendir heim.

21.50 Law & Order: Criminal Intent -
Lokaþáttur

22.40 Jay Leno

23.30 Britain’s Next Top Model (e)

00.20 Kitchen Nightmares (e)

01.10 Vörutorg

02.10 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Sylvester og 
Tweety, Kalli kanína og félagar og Ben 10.

08.15 Oprah

08.55 Bold and the Beautiful

09.15 Í fínu formi

09.30 La Fea Más Bella (151:300) 

10.15 Missing (15:19)

11.10 60 minutes

12.00 Hádegisfréttir

12.35 Neighbours

13.00 Forboðin fegurð (37:114)

13.45 Forboðin fegurð (38:114)

14.35 Ally McBeal (12:23)

15.30 Friends (12:23)

15.55 Sabrina - Unglingsnornin 

16.18 A.T.O.M. 

16.43 Ofurhundurinn Krypto

17.08 Hlaupin

17.18 Doddi litli og Eyrnastór 

17.28 Bold and the Beautiful

17.53 Neighbours

18.18 Markaðurinn og veður

18.30 Fréttir

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.17 Veður 

19.30 The Simpsons 9

19.55 Friends 3 (6:25) 

20.20 The Celebrity Apprentice (2:14) 
Auðkýfingurinn Donald Trump leiðir saman 
misstórar og skærar stjörnur í hörkuspenn-
andi markaðs- og fjáröflunarkeppni. 

21.05 Las Vegas (11:19) Enn fylgjumst 
við með lífi og störfum öryggisvarða í Mont-
ecito-spilavítinu þar sem freistingarnar eru 
óheyrilega margar fyrir spilafíkla, glæpahyski, 
fjárglæframenn og aðrar veikgeðja sálir.

21.50 The Kill Point (7:8) Félagar úr 
hernum ákveða eftir heimkomuna frá Írak að

g

nýta herþekkingu sína til að fremja bankarán.
Þegar planið fer úrskeiðis grípa þeir til örþrifa-
ráða og taka starfsfólk bankans og viðskipta-
vini í gíslingu.

22.35 Die Another Day

00.45 The Wire (13:13)

02.05 Kuffs 

03.45 Las Vegas (11:19)

04.30 The Celebrity Apprentice (2:14)

05.15 The Simpsons 9

05.40 Fréttir og Ísland í dag 

> John Leguizamo
„Hjónaband er geggjun. Ég hélt að 
það væri hinn fullkomni staður 
þar sem alltaf væri eintóm gleði 
og hamingja en svo er það
töluvert meira mál en það.“ 
Leguizamo leikur í þættinum
The Kill Point sem sýndur er 
á Stöð 2 bíó.

▼

▼

▼

▼

Gaman var að sjá hina íslensku Anitu
Briem mæta til leiks í sjónvarpsþátt-
unum The Tudors sem hafa verið 
sýndir á Stöð 2 við góðar undirtektir. 
Upphafsatriði hennar þar sem hún 
hitti Hinrik áttunda í fyrsta sinn var 
einkar tilfinningaþrungið. Heillaði 
hún konunginn upp úr skónum með
þokka sínum og er hún gekk upp að 
honum stóðst hann ekki mátið og 
snerti ljósa lokka hennar. Hugljúf tón-
listin sem hljómaði undir skemmdi 
heldur ekki fyrir stemningunni.

Atriðið var afar mikilvægt fyrir fram-
vindu sögunnar, enda leikur Anita
þriðju eiginkonu Hinriks í þáttunum 
og því var nauðsynlegt að neistaflug 
myndaðist á milli þeirra tveggja strax 

frá upphafi. Það gekk eftir og verður 
gaman að fylgjast með Anitu í þeim 
þáttum sem á eftir koma. Það gerist
nefnilega ekki á hverjum degi að 
Íslendingur kemur við sögu í erlend-

g g

um sjónvarpsþáttum og því ber að
veita þátttöku hennar aukinn gaum.

Auk þess að leika í The Tudors 
hefur Anita öðlast reynslu í þáttun-
um The Evidence og í Hollywood-
myndinni Journey to the Center of 
the Earth þar sem hún leikur á móti
stjörnunni Brendan Fraser. Miðað við 
sístækkandi verkefni er greinilegt að
frægðarsól hennar á eftir að rísa enn
hærra og verður gaman að fylgjast 
með henni í framtíðinni reyna fyrir 
sér á meðal hinna bestu.

VIÐ TÆKIÐ  FREYR BJARNASON FYLGDIST MEÐ ANITU BRIEM Í THE TUDORS

Ljósir lokkar heilluðu Englandskonung
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SVT 1

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Penge
10.35 Aftenshowet  

pp
11.00 Aftenshowet 2. del 

g jg j gg

11.25 Grøn glæde 11.50 Hvad er det værd?  12.20
Drømmen om dybet 

g
12.50 Nyheder på tegnsprog

13.00 DR Update - nyheder og vejr  
y y

13.10 Boogie
g p gg p

Mix 13.35 Pigebandet Frank 
p yp y

14.00 Boogie Lørdag 
gg

14.30 Pucca 
g

14.35 Den amerikanske drage
g gg

15.00 Gepetto News  15.30 Fandango  16.00
Aftenshowet  

p
16.30 TV Avisen med Sport  

g
17.00

Aftenshowet med Vejret 17.30 Rabatten 
p

18.00
Den store dag  19.00 TV Avisen  19.25 Jersild
Live  19.50 SportNyt 

gg
 20.00 Landsbyhospitalet 

20.45 Live Once Die Twice 
p yp y

22.10 Min afrikanske 
y py p

forbindelse - flygtningelejren  

Bond-mynd kvöldins
er að þessu sinni Die 
Another Day með Pierce 
Brosnan í aðalhlut-
verki. James Bond er 
fremsti njósnari hennar 
hátignar. Kappinn fær 
nú sitt erfiðasta verkefni
til þessa þar sem bæði
hryðjuverkamenn og
skartgripasalar koma við 
sögu. Leikurinn berst
víða og áhorfendur sjá 
meðal annars mögnuð 
atriði sem voru tekin upp á Íslandi. Hrottarnir eru á sínum stað og fegurð-

g

ardísirnar auðvitað líka. James Bond klikkar aldrei. Leikstjóri: Lee Tamahori.
Leikarar: Pierce Brosnan, Halle Berry, Toby Stephens og Judi Dench.

STÖÐ 2 KL. 22.35
James Bond öll fimmtudagskvöld

20.00 Hrafnaþing Umsjón: Ingvi Hrafn 
Jónsson. Heimastjórn stöðvarinnar, Hallur 
Hallsson, Ármann Kr. Ólafsson og Jón Krist-
inn Snæhólm, skoðar pólitískt landslag líð-
andi stundar.

21.00 Neytendavaktin  Ragnhildur Guð-
jónsdóttir varaformaður Neytendasamtak-
anna fjallar um málefni neytenda.

21.30 Óli á Hrauni Umsjón: Ólafur 
Hannesson formaður Jafnréttindafélags Ís-
lands.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn

10.00 NRK nyheter  10.10 Med hjartet på rette 
staden 11.00 NRK nyheter 

y
11.05 Jessica Fletcher 

j pj p

12.00 NRK nyheter 
y

12.05 Niklas‘ mat  12.30
‚Allo, ‚Allo!  13.00 NRK nyheter 13.01 Fabrikken 
13.30 Dracula junior  14.01 NRK nyheter  14.10
Hannah Montana 

j
14.35 Edgar og Ellen 

yy
15.00

NRK nyheter  15.10 Oddasat - nyheter på samisk 
g gg

15.25 Verdensarven 
yy

15.40 Mánáid-tv - Samisk 
y py p

barne-tv 15.55 Nyheter på tegnspråk  16.00
Uhu 16.30 Peo  16.40 Distriktsnyheter  

p g pp g p
17.00

Dagsrevyen  17.30 Schrödingers katt 
y

17.55 Dyrisk 
18.25 Redaksjon EN 

yy
18.55 Distriktsnyheter 

gg
19.00

Dagsrevyen 21  
j

19.30 Rebus 20.35 Hvorfor det? 
y

21.00 Kveldsnytt  
yy

21.15 Urix  21.45 Er jeg normal? 
22.45 Spooks

06.05 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Litla flugan
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt

14.03 Á tónsviðinu
15.03 Útvarpssagan: Dyr standa opnar
15.30 Heimsauga
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Seiður og hélog
19.27 Óperukvöld Útvarpsins
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Útvarpsperlur: Ellefu
00.07 Næturtónar

16.00 Hollyoaks (18:260) Bresk ungl-
ingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa 
Hollyoaks í Chester.

16.30 Hollyoaks (19:260) 

17.00 Seinfeld (18:24) 

17.30 Talk Show With Spike Ferest-
en (17:22) 

18.00 The Dresden Files (6:13) 

19.00 Hollyoaks (18:260)

19.30 Hollyoaks (19:260) 

20.00 Seinfeld (18:24) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk. 

20.30 Talk Show With Spike Ferest-
en (17:22) Spike Feresten er einn af höfund-
um Seinfeld og Simpsons. Nú er hann kom-
inn með sinn eigin þátt þar sem hann fær til 
sín góða gesti.

21.00 The Dresden Files (6:13) Harry 
Dresden er enginn venjulegur maður, hann 
er galdramaður og notar hæfileika sína við
að upplýsa sakamál. Harry á sér dökka for-
tíð en hefur nú ákveðið að nýta sér reynsl-
una til góðs.

22.00 Hotel Babylon (6:8) Lífið á Hótel 
Babýlon gerist skrautlegra og meira spenn-
andi með hverri þáttaröðinni. Þættirnir gerast
á hóteli fína og fræga fólksins í London.

22.55 Ghost Whisperer (44:44) 

23.40 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV 

10.00 Rapport 10.05 Doobidoo 11.05 Plus
12.25 Fråga doktorn  

pppp
13.10 Gomorron Sverige 

14.00 Rapport 
g

14.05 Hannah Montana  14.30
Kärleksagenterna 

pp
15.00 Sagor från Zoo 15.10

Sagan om Tarzan  
gg

15.20 En unge till  
gg

15.30 Lisas 
sagoshow  

g
15.45 Annas bästa kompis 

gg
15.55

Sportnytt 
g

16.00 Rapport 16.10 Regionala nyh-
pp

eter 16.15 Go‘kväll 17.00 Kulturnyheterna  
g

17.15
Regionala nyheter  17.30 Rapport med A-ekonomi

y

18.00 Mitt i naturen 
yy

18.30 Vad hände sen med
pppp

klass 9A? 19.00 Höök  20.00 Debatt  20.45
Sixties 21.15 Kulturnyheterna 21.30 Uppdrag
Granskning  22.30 Det förflutna hälsar på  

yy
23.00

Sändningar från SVT24
gg

Bandarísk sakamálasería þar sem 
fylgst er með stórmálasveit lög-
reglunnar í New York fást við klóka
krimma. Í þættinum í kvöld er ungur 

g

lögreglunemi myrtur skömmu eftir 
að hann stöðvar vopnað rán. Á sama 

g g

tíma og Logan rannsakar málið kynn-
ist hann ungri konu en það samband 
fær snöggan endi. Þetta er lokaþáttur 
í seríunni.

  VIÐ MÆLUM MEÐ▼

Law & Order: Criminal Intent 
Skjár einn kl. 21.50 

▼

Landssöfnun í opinni dagskrá 
Stöðvar 2, föstudagskvöldið
19. september kl. 20.00

Mænan er ráðgáta
– hjálpumst að við að leysa hana

www.isci.is

Mænuskaðastofnun Íslands hvetur þjóðina til að taka þátt í 
landssöfnun sem miðar að því að lækning finnist við mænuskaða. 
Það gefur fjölda fólks um heim allan von um að ganga á ný. 
Við viljum öll eiga þátt í því kraftaverki.

og þú gefur
1.000 kr. 

og þú gefur
3.000 kr.

og þú gefur
5.000 kr.

Söfnunarnúmer:

904 1000 I 904 3000 I 904 5000

Taktu þátt og hringdu núna

bakhjarl landssöfnunarinnar
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MORGUNMATURINN

LÁRÉTT 2. hróss, 6. frá, 8. bar að 
garði, 9. háttur, 11. í röð, 12. háspil, 
14. miklu, 16. kallorð, 17. sönghópur, 
18. beita, 20. frú, 21. högg.
LÓÐRÉTT 1. drykkur, 3. klafi, 4.
undirbúningspróf, 5. skilaboð, 7. pest, 
10. hrygning, 13. dá, 15. gefa frá sér 
reiðihljóð, 16. rámur, 19. tvíhljóði.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. lofs,6. af, 8. kom, 9.lag, 
11.rs, 12. tromp, 14. stóru, 16. hó, 17.
kór,18.áta, 20.fr, 21.stuð.
LÓÐRÉTT: 1.malt,3. ok,4. forpróf, 5.
sms, 7. farsótt,10.got, 13.mók,15.
urra,16.hás,19.au.

„Ég borða sjaldnast morgun-
mat, en ef ég kemst í gott morg-
unverðarhlaðborð, til dæmis á
hótelum, þá tek ég oftast kastið 
á eggjum og beikoni, appelsínu-
safa og kaffi.“

Karl Sigurðsson tónlistarmaður.

„Haltu vinum þínum nálægt þér
en óvinum enn nær,“ segir Pétur
Örn Guðmundsson í Buffinu um 
„óvin sinn“ Hróa rót. Og hefur 
engar áhyggjur af því að hann sé
að upplýsa Hróa um leyndarmál. 
„Rótarar kunna ekki að lesa.“

Í úrslitaleik Popppunkts í Popp-
landi Rásar 2 lögðu Rótarar lið 
Jesúfeðga, sem skipað er þeim 
Pétri og föður hans Guðmundi 
Benediktssyni 16 - 10. Í liði Rótara

g

voru Hrói rót eða Hróbjartur 
Róbertsson og Golli rót eða Ingólf-
ur Magnússon. Hrói rót er rótari
hljómsveitarinnar Buff þar sem 
Pétur Örn er forsöngvari en í frétt 
Fréttablaðsins í síðustu viku hafði 
Pétur Örn látið þess svo um getið 
að ef Rótarar myndu sigra yrði 
Hrói rekinn umsvifalaust. Nú, 
hins vegar, þegar niðurstaðan
liggur fyrir hefur Pétur fallið frá
því að reka Hróa. Segir ekki ónýtt 
að hafa svo poppfróðan rótara 
innan sinna vébanda þó vissulega 

sé það sárt að tapa fyrir rótara 
sínum. „Þetta er það eina sem Hrói
kann. En þeir eru vel að sigrinum
komnir. Voru einfaldlega betri. 
Við stóðumst ekki pressuna en
þeir eru henni vanir, við að halda 
æstum aðdáendum frá okkur
ofdekruðum poppurum. Svo þurfti
Hrói líka á farsíma að halda [en
verðlaunin voru nýir GSM símar].
Hann hefur bara verið með heima-
síma hingað til.“

Þungu fargi er nú af Hróa létt
því hann var milli steins og
sleggju. En allt virðist ætla að fara 
á besta veg. „Ingó hafði líka hótað
mér því að ef við myndum ekki
sigra þá yrði ég rekinn úr hinni
vinnunni minni hjá Exton. En það 
má segja að við höfum náð að
krossfesta þá Himnafeðga báða.
Neinei, þeir voru ekki léttir. Ætli 
við höfum ekki bara verið heppn-
ari með spurningar,“ segir Hrói og 
telur rétt við svo búið að reyna að
halda mönnum góðum. - jbg

Hrói rót heldur starfi sínu hjá Buffinu

Útvarpsleikhúsið frumflytur á 
jóladag leikritið Augu þín sáu mig. 
Verkið byggir leikstjórinn Bjarni 
Jónsson á skáldsögu Sjóns sem 
kom út 1994. Sjón leikur í verkinu, 
engilinn Freude, og tók upp sitt 
hlutverk í gær.

„Maður skalf aðeins í hnjánum, 
en ég gerði mitt besta. Það gerði
mér auðveldara fyrir að ég skrif-
aði hlutverkið sjálfur og þekki það 
því ágætlega,“ segir Sjón. Hljóm-
sveitin múm sér um tónlist og 
hljóðmynd í verkinu og meðal 
leikara eru Víðir Guðmundsson, 
Birgitta Birgisdóttir og Ólafur 

,

Darri Ólafsson. 
g g

„Þetta er falleg saga um sigur 
hins góða í seinni heimstyrjöld-
inni,“ segir Sjón. „Boðskapurinn 

er fallegur og hann passar vel á
jólunum. Það er gaman að hugsa
til þess að öll þjóðin muni sitja við
útvarpið með hangikjötið sitt og
malt og appelsín, eins og hún hefur
gert frá stofnun Útvarpsleikhúss-

g pp , g

ins. Ég geri ekki ráð fyrir að það
g p

sjáist sála á götunum.“
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem

Sjón leikur í eigin verki því hann
lék Dr. Artmann í Önnu og
skap sveiflunum. Hann skrifaði 
handritið að Reykjavik Whale
Watching Massacre sem nú er í
tökum en segist ekkert leika í
henni. „Nei, það þarf atvinnumenn
til að láta drepa sig,“ segir Sjón. 
„Sú mynd er alveg úr mínum hönd-
um. Núna bíð ég bara eftir miða á
frumsýninguna.“ - drg

Skáldið Sjón leikur engil

RÓTARAR LEGGJA JESÚFEÐGA Hrói segir að þeir Ingó rót hafi náð að krossfesta þá 
Himnafeðga báða - Pétur Örn og Guðmund Benediktsson. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÞAÐ SÉST EKKI SÁLA 
Á GÖTUNUM Engillinn 
Sjón með kasóléttri 
Birgittu Birgisdóttur. 
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„Jú, jú, kannski er það dirfska að 
prenta hátt í þrjátíu þúsund ein-
tök en vinsældum Arnaldar virð-
ast engin takmörk sett. Enda
hefur hann slegið rækilega í gegn 
hjá þjóðinni jafnt sem erlendis,“ 
segir Egill Örn Jóhannsson, fram-
kvæmdastjóri Forlagsins.

Tekin hefur verið ákvörðun um
að fyrsta prentun óútkominnar 
bókar Arnaldar Indriðasonar, sem 
Forlagið gefur út, verði hátt í
þrjátíu þúsund eintök. Er þetta
einsdæmi um fyrstu prentun
skáldsögu á Íslandi.

y

Harðskafi, bók Arnaldar frá í
fyrra, var prentuð í heildina, með 
endurprentunum, í um 30 þúsund
eintökum sem telst vera met. For-
lagsmenn gera þannig ráð fyrir
því að næsta bók Arnaldar muni
seljast enn betur. „Já, við höfum 

tröllatrú á þessari nýju bók Arn-
aldar. Eins að bókin eigi eftir að 
verða sterk sem gjafavara á næsta 
jólamarkaði. Þá má þess og geta 
að bókum Arnaldar er hlutfalls-
lega lítið skilað,“ segir Egill Örn.
Hann vekur jafnframt athygli á 
því að fyrsta prentun bóka Arn-
aldar hafi verið stærri þar sem 
hann hefur komið út í öðrum lönd-
um enda markaður þar stærri. 
„Bækur hans eru fáanlegar í yfir 
sextíu löndum öðrum og hafa yfir 
fimm milljónir eintaka selst á 
heimsvísu. Arnaldur er einn af 
vinsælustu höfundum Evrópu.“

Titill hinnar óútkomnu bókar 
Arnaldar er Myrká. Er þetta tólfta 
skáldsaga Arnaldar en níu þeirra 
hverfast um Erlend lögreglufor-
ingja Sveinsson og hans fólk. Svo
er einnig með Myrká sem er þá

tíunda bókin í þeirri gríðarlega
vinsælu bókaseríu. Vitaskuld ríkir 
leynd um efni bókarinnar en Arn-
aldur segir aðspurður að bókin
fjalli um nauðgara.

„Titillinn er óbein vísun í djákn-
ann og þá frægu draugasögu. En,
og þó, djákninn vildi draga kon-
una með sér niður í kalda gröf
sína. Að öðru leyti eru mjög óbein 
tengsl. En mér fannst þetta sterk-
ur titill,“ segir Arnaldur.

Metsöluhöfundurinn beinir ekki
eingöngu sjónum sínum að skáld-
sagna- og krimmagerð heldur er 
hann nú að skrifa kvikmynda-
handrit upp úr bók sinni Grafar-
þögn ásamt með Baltasar Kor-
máki. „Við erum að vonast til að 
geta farið með það í gang ein-
hvern tíma á næsta ári.“

jakob@frettabladid.is

EGILL ÖRN JÓHANNSSON: NÆSTA BÓK ARNALDAR HEITIR MYRKÁ

Ný bók Arnaldar prentuð 
í áður óþekktu upplagi

ARNALDUR INDRIÐASON Ný bók hans heitir Myrká, fjallar um nauðgara og er titillinn að sögn höfundar óbein vísun í djáknann 
fræga. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á bls. 8

 1.  Óskar Hrafn Þorvaldsson.

 2.  CFR Cluj.

 3.  Tómasi Guðmundssyni. 

www.takk. is

Bandaríska vefsíðan Pitchfork-
media hefur lengi verið eitt helsta
leiðarkerfi þeirra sem vilja vera
með á nótunum í heimi dægur-
tónlistar. Nýlega fengu nýjustu
plötur Mugisons og Emilíönu 
Torrini frekar hlandvolga dóma 
hjá síðunni. Mugison fékk 6,2 af 10 
fyrir Mugiboogie og Emilíana fékk 
5,9 fyrir Me and Armini. Mugison er 
hrósað fyrir flottar kynningarmyndir 
en síðunni þykir tónlist hans of 
venjuleg og hefðbundin. Plata 
Emilíönu fær svipaða umsögn. Hún
er sögð of bitlaus og passa
of vel sem bakgrunns-
tónlist á kaffihúsi.
Aðeins lagið „Gun“ er 
sagt geta rifið hlustand-
ann upp af kaffihúsa-
mókinu. Síðan mælir 
því með grófari og 
tilraunagjarnari Emilí-
önu næst.

Stefán Hilmarsson, söngvarinn
góði, bankar nú upp á hjá hinum 
ýmsu ljósmyndurum en hann er að 
viða að sér efni fyrir plötuútgáfu

Sálarinnar nú í haust. 
Stefán er þekktur 
fyrir að vanda vel til
verka og skoðar allar 
myndir sem teknar 

hafa verið af hljóm-
sveitinni nú undan-

farna mánuði með
það fyrir augum að 
finna það besta.

Næsti bar við Ingólfsstræti undir-
gengst nú breytingar en síðast
þegar fréttist af þeim ágæta bar var 
þegar Ragnar Kristinn Kristjáns-
son, fyrrverandi sveppagreifi, keypti 
staðinn og boðaði þá breytingar.
Nú hafa Þórdís Guðjónsdóttir og r
Ágústín hinn spánski – sem marg-
ir muna sem vert frá Kaffi List við 
Klapparstíg – tekið þar 
öll völd. Og er barinn
nú orðinn grænn og
vænn því þeim sem þar 
staldra við og fá sér eitt
glas eða tvö býðst nú
að kaupa sér spænska 
smárétti eða tapas.

- drg, jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI





GÓÐAN DAG!

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
 Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

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

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

ANKARBAKÞA
Dr. Gunna

Æi, hættu nú þessu væli! Næsta
góðæri verður enn unaðs-

legra en það síðasta, sannaðu bara
til. Og það kemur áður en þú veist
af! 

Í NÆSTA góðæri verða einkaþot-A
ur eitthvað svo 2007. Þá dugar
ekkert nema ein Stealth á mann,
sumir fá sér kjarnorkukafbáta.
Wagyu-steik verður öreigamatur, 
sneið af nýslátruðum pandabirni
verður lágmarkskrafa þeirra
nýríku.

STARFSLOKSAMNINGAR 
þeirra æðislegustu verða ekki
mældir í hundruðum milljóna
króna heldur í hundruðum millj-
ónum evra. Þegar halda skal partí
verður ekki boðið upp á lítilfjör-
legt lið eins og Elton John og
Duran Duran; tónleikar með Roll-
ing Stones og Bítlunum (þeim
dánu verður skipt út fyrir afkvæmi
sín) verða hinn nýi staðall.

KNÚINN áfram af stórkarlaleg-
um afrekssögum af hinum æðis-
legustu og almennri bjartsýni á 
áframhaldandi unaðstíð mun 
almenningur ekki láta sitt eftir
liggja í gleðinni. Góði hirðirinn 
fyllist af pönnukökusjónvörpum
og pallbílum, einkabíósalir og vöru-
bílar verða málið. Í umferðinni
g p , g

göslast millistjórnendur áfram á
vörubílunum sínum, alltaf með 
pallinn galtóman. Auðvitað þarf 
enginn á vörubíl að halda, ekki
frekar en pallbíl, en það verður 
bara svo hagstætt að fá sér vörubíl 
að það verður rugl að sleppa því.
Það verður nefnilega aftur „offram-
boð á peningum“ eins og hér var 
fyrir nokkrum árum þegar „endur-
fjármögnun“ var lausnarorðið.

EINGÖNGU lúðar og sveitafólk 
klikkar á að fá sér fjórðu kynslóð
farsíma (nú verður hægt að velja 
um mismunandi lykt af orminum í
Snake) og enn frábærari verslun-
armiðstöðvar rísa. Ber þar bók-
staflega hæst Esjuhöll ofan á 
Esjunni, sem slær öllu öðru út í
mikilfengleika. Á hverju kvöldi 

j ,

verður kveikt á Ólafs Ragnarsfossi
g j

í miðri höllinni sem spýtist mislit-
ur upp í loftið íbúum góðærislands-
ins til upplyfingar. Ólafur Elíasson 

pp g

hannar vitaskuld fossinn.

ÞETTA eru auðvitað bara getgátur 
og ekkert víst að þetta rætist, nema 
að hluta. Aðeins eitt er alveg 
öruggt. Laun í umönnunargeiran-
um verða áfram þau lægstu með 
áframhaldandi óánægju og skertri 
þjónustu. Það skiptir nefnilega
engu máli hvort það sé samdráttur
eða þensla, góð- eða hallæri, aldrei
er „rétti tíminn“ til að gera það
sem blasir við öllu almennilegu
fólki: að jafna kjörin.

Næsta góðæri

Í dag er fimmtudagurinn 
18. september, 262. dagur ársins.

7.00 13.22 19.41
6.43 13.07 19.28 

Endurvinnsla
– í þínum
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Engin 
útborgun!
Frábær símatilboð hjá Vodafone.  Þú borgar ekkert út, 
afborganir dreifast á 12 mánuði á kreditkort.  Auk þess 
færðu 2.000 kr. inneign í hverjum mánuði í heilt ár.

Lifðu núna
*Gildir um gagnaflutninga innanlands.

Þú færð 2.000 kr. inneign á mánuði

Sony Ericsson W890i
• Afborgun 4.000 kr. á mánuði í 1 ár
• 2.000 kr. inneign á mánuði í 1 ár
• 500 MB niðurhal á mánuði í 1 ár*

0 kr. út

Sony Ericsson W910i
• Afborgun 4.000 kr. á mánuði í 1 ár
• 2.000 kr. inneign á mánuði í 1 ár
• 500 MB niðurhal á mánuði í 1 ár*

0 kr. út
Nokia E51
• Afborgun 3.000 kr. á mánuði í 1 ár
• 500 MB niðurhal á mánuði í 1 ár*

0 kr. út
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