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„Ég keypti ullarslá í verslunarferð til London sem ég fór í fyrir Herra-fataverzlun Kormáks og Skjaldar fyrir rétt tæpu ári og hefur hún valdið talsverðu fjaðrafoki,“ segir Guðmundur Jörundsson fatahönn-unarnemi sem starfar í versluninni með skóla. 
„Í ferðinni fór ég í gegm

á hann nokkur stykki. „Hún er í anda Bobs Dylan en smella undir hálstauinu þrýstir því upp. Hana fékk ég í Herrafataverzlun Kor-máks og Skjaldar ásamt hnepptu peysunni yfir. Slaufan finnst mér síðan mjög skemmtileg en húnúr plexi l

undurfögur og tvímælalaust ein af mínum uppáhaldsflíkum.“ Guðmundur segist hrifinn af aðsniðnum fötum og á til að mynda nokkur aðsniðin ítölsk jakkaföt„Fötin eru eins

Herralegur í konusláGuðmundur Jörundsson hikar ekki við að ganga í kvenmannsslá þótt honum sé strítt. Hann hefur til-

einkað sér herralegan stíl en er opinn fyrir flest öllu öðru en stimpluðum hettupeysum.

Guðmundur skilur vel að yfirmenn hans stríði honum á kvenmannsslánni en lætur það þó ekkert á sig fá. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

LEIKFÖNG  eins og bangsar og tuskudúkkur getur verið skemmti-
legt að geyma á snúru í barnaherberginu. Snúran er þá þrædd í gegnum 

fjöðuraugað á klemmunum svo þær detti ekki af henni þegar litlir fingur 
reyna að festa leikföngin. Snúruna má síðan hengja yfir barnarúmið 

eða annars staðar í herberginu, í hæð sem hentar barninu.
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HANDBOLTI Ólafur Stefánsson mun 
ekki gefa kost á sér í næstu 

verkefni hand-
boltalandsliðsins. 

„Ég þarf smá 
tíma til að hugsa 
málin og svo kemur 
kannski upp hungur 
aftur sem er ekki til 
staðar núna. Ég get 
alveg viðurkennt 
það,“ sagði Ólafur 
við Fréttablaðið en 
hann útilokar ekki 

að snúa aftur í landsliðið síðar.
„Ég mun ekki gefa kost á mér 

fram í janúar. Svo kemur bara í 
ljós hvað ég geri þá. Þessi 
ákvörðun mín lokar þó vonandi 
engu með framhaldið,“ sagði 
Ólafur Stefánsson.

  - hbg / nánar á síðu 48

Áfall fyrir handboltalandsliðið:

Ólafur gefur 
ekki kost á sér

ÓLAFUR 
STEFÁNSSON

Pönkarar móðgast líka
Hinn lóðrétti línudans auglýsinga-
bransans er þema Fítonblaðsins.

TILVERA 17

GUÐMUNDUR JÖRUNDSSON

Opinn fyrir flestöllu 
öðru en hettupeysum
• tíska • heilsa • heimili

             Í MIÐJU BLAÐSINS

Laganemar sam-
einast að nýju
Elsa Ísland, félag 
laganema, hefur 
verið endurvakið 
og er opið laga-

nemum úr öllum 
háskólum landsins.

TÍMAMÓT 34

EFNAHAGSMÁL Davíð Oddsson, for-
maður bankastjórnar Seðlabanka 
Íslands, hefur viðrað þá skoðun 
sína að minnsta kosti tvisvar síð-
ustu daga, að ástandið í íslenskum 
efnahagsmálum sé orðið svo 
alvarlegt að hafi einhvern tíma 
verið ástæða til að koma saman 
þjóðstjórn hér á landi sé það nú.

Fréttablaðið hefur öruggar 
heimildir fyrir því að Davíð hafi 
látið þessi ummæli falla að 

minnsta kosti tvívegis nú í vik-
unni. 

Í fyrra sinnið lét hann þessi orð 
falla á sérstökum aukafundi í 
bankaráði Seðlabanka Íslands, 
þar sem kynnt var sú ákvörðun 
ríkisstjórnarinnar og Seðlabank-
ans að þjóðnýta Glitni og leggja 
honum til nýtt hlutafé. 

Seinna skiptið var á ríkisstjórn-
arfundi á þriðjudag, þar sem 
seðlabankastjóri var mættur sem 

gestur til að skýra ríkisstjórn frá 
stöðu mála frá sjónarhóli Seðla-
bankans.

Þjóðstjórn er ríkisstjórn, sem 
mynduð er með aðild flestra eða 
allra stjórnmálaflokka sem eiga 
fulltrúa á löggjafarþinginu. Slík 
stjórn hefur einu sinni verið 
mynduð hér á landi, 17. apríl 1939, 
með þátttöku Framsóknarflokks, 
Alþýðuflokks og Sjálfstæðis-
flokks. - bih

Viðrar hugmynd 
um þjóðstjórn
Davíð Oddsson, formaður bankastjórnar Seðlabanka Íslands, hefur sagt rík-
isstjórn og bankaráði að ástandið í efnahagsmálum sé svo alvarlegt að hafi 
einhvern tíma verið ástæða til að koma saman þjóðstjórn hér á landi sé það nú.

SJÁVARÚTVEGSSÝNINGIN 2008

Allar helstu nýjungar á 
sviði sjávarútvegs
Sérblað um Íslensku sjávarútvegssýninguna

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG
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BJART SYÐRA   Framan af degi 
verður stíf norðanátt við austur-
ströndina annars hægur. Él norðan 
til og austan en bjart með köflum 
syðra. Hætt við snjómuggu við 
suðvesturhornið í kvöld.
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EFNAHAGSMÁL Greiningardeild Kaupþings átelur í 
nýrri hagspá bæði aðgerðir og aðgerðaleysi 
Seðlabankans, og varar við því að beðið verði of 
lengi með vaxtalækkun. Stýrivextir Seðlabankans 
hafi hætt að bíta á gengi krónunnar fyrir hálfu ári, 
en séu farnir að bíta í atvinnulíf þjóðarinnar. Stjórn 
Seðlabankans virðist hins vegar telja lækkun geta 
komið niður á trúverðugleika Seðlabankans. Því sé 
hætta á að vaxtalækkunarferlið verði tafið óþarf-
lega. Afleiðingin geti orðið dýpri efnahagslægð á 
næsta ári en ella hefði orðið.

Gengi krónunnar féll um þrjú prósent í gær og 
og hefur aldrei verið lægra. Stórir erlendir bankar 
eru hættir að versla með íslenskar krónur.

„Krónan er orðin eins og geislavirkur úrgangur 
sem allir forðast að koma nálægt,“ segir Þórólfur 
Matthíasson, prófessor við Háskóla Íslands, um 
gengisfall krónunnar.

„Það hafa engir innlendir aðilar góð spil á hendi 
sem stendur en hugsanlega er hægt að fá neyðarað-

stoð frá erlendum seðlabönkum eða Alþjóðagjald-
eyrissjóðnum. Slík aðstoð þyrfti þó að vera mjög 
mikil til að hún dygði,“ segir Gylfi Magnússon, 
dósent við Háskóla Íslands. Slík aðstoð þyrfti að 
nema nokkrum milljörðum evra en það virðist vera 
of seint að leita annað eftir lánum.

Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra segir 
krónuna komna langt niður fyrir það sem hægt sé 
að tala um eðlilegt eða jafnvægisgengi. Það hljóti 
að koma að leiðréttingu. Aðspurður segir hann ekki 
koma til greina að læsa genginu. 

Fréttablaðið óskaði viðbragða frá Seðlabankan-
um. Þau fengust ekki, en menn sögðust vera „á 
vaktinni“. 

Samkvæmt fjárlagafrumvarpi næsta árs er gert 
ráð fyrir 57 milljarða króna halla. Þjóðhagsspá var 
kynnt í gær. Samkvæmt henni mun atvinnuleysi, 
sem nú mælist 1,7 prósent, verða 3,8 prósent árið 
2010. 

 - ikh, msh / sjá síðu 4, 6, 24 og 26 

Greiningardeild Kaupþings átelur aðgerðir og aðgerðaleysi Seðlabankans:

Telur að lækka þurfi stýrivexti

Meistaradeild 
Evrópu
Robbie Keane 
opnaði marka-
reikning sinn fyrir 
Liverpool.

ÍÞRÓTTIR 50

BANKAMENN Á KVÖLDFUNDI Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri Kaupþings, og Sigurður Einarsson stjórnarformaður funduðu 
með Geir H. Haarde forsætisráðherra seint í gærkvöldi. Sigurður var nýkominn til landsins og sagði hann það útskýra fundartím-
ann. Alvarleg staða efnahagsmála var rædd á fundinum og þjóðnýting Glitnis.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

EFNAHAGSMÁL Sigurður Einars-
son, stjórnarformaður Kaup-
þings, og Hreiðar Már Sigurðs-
son forstjóri áttu klukkustundar 
langan fund með Geir H. 
Haarde forsætisráðherra í 
Stjórnarráðinu seint í gær-
kvöldi. 

„Við vorum að greina 
ráðherra frá því hvernig við 
lítum á ástandið hér heima og á 
erlendum fjármálamörkuðum,“ 
sagði Sigurður að fundinum 
loknum. Þjóðnýting ríkisins á 
Glitni var rædd á fundinum. 
„Kaupþing kemur ekki að því 
máli sérstaklega, þetta er 
aðgerð sem stjórnvöld standa að 
ásamt Seðlabankanum.“  

Aðspurðir um tímasetningu 
fundarins sagðist Sigurður vera 
nýkominn til landsins og vildi 
hann ráðfæra sig við forsætis-
ráðherra um þá alvarlegu stöðu 
sem komin er upp í efnahags-
málum hér á landi sem fyrst. 

„Ráðherra er vinnusamur og 
gaf okkur kost á fundi þótt langt 
sé liðið á dag.“   - shá

Kvöldfundur í Stjórnarráðinu:

Kaupþingsmenn 
funda með Geir
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LÖGREGLUMÁL Börn hér á landi, á 
aldrinum 11 til 13 ára, hafa orðið 
uppvís að því að nota svæsnar 
klámmyndir til að áreita og leggja 
önnur börn í einelti á netinu. 
Nokkur mál þessa eðlis hafa bor-
ist til kynferðisbrotadeildar lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu 
á árinu.

Þetta einelti og áreiti fer fram 
með þeim hætti að farið er inn á 
svæsnar klámsíður á netinu. Þær 
eru þannig gerðar að þeir sem 
fara þar inn geta sett nafn inn á 
viðkomandi síðu. Síðan er valin 
einhver klámmynd sem barnið 
tengir við nafn þess sem verið er 
að áreita og tengir með þeim hætti 
þolandann. Síðan eru myndirnar 
sendar á milli sem skjal eða við-
hengi á spjallrásunum á netinu, 
þannig að margir geta séð mynd-
irnar og nafn þess sem er verið að 
áreita. Gjarnan fylgir með í skjal-
inu að þetta sé vefsíða barnsins 
sem myndirnar eru merktar og 
því bætt við að það sé á kafi í 
klámi ásamt öðrum rætnum 
athugasemdum. 

„Þetta eru ljótar klámmyndir 
sem þau eru að senda á milli sín,“ 
segir Björgvin Björgvinsson, yfir-
maður kynferðisbrotadeildar. 
Hann segir að myndirnar spanni 
alla þá flóru sem sé að finna á 
svæsnum klámsíðum.

„Þarna er verið að tengja barn-
ið við alls konar óþverra og dóna-
skap og ná sér þannig niður á við-
komandi,“ segir Björgvin. „Þetta 
getur verið ótrúlega rætið og and-
styggilegt,“ bætir hann við. „Við 
höfum verið að vinna í þessu nú 
síðustu daga.“

Þessi aðferð sem börn eru farin 

að nota til að áreita jafnaldra sína 
barst inn á borð kynferðisbrota-
deildar eftir að foreldri eins fórn-
arlambs hafði kært athæfið til 
lögreglu. Það mál snertir allmörg 
börn sem  hafa verið bendluð við 
klámsíður á netinu.

„Þetta er barnaverndarmál og 
hefur verið unnið í samráði og 
samvinnu við barnaverndarnefnd-
um,“ segir Björgvin. „En þetta er 
það alvarlegs eðlis að ekki verður 
hjá því komist að lögreglan fari 
inn í það. Við höfum þurft að rann-
saka tölvur og MSN-samskipti. “

Hann segir það mál sem lögregl-
an vinnur nú í það fimmta þessa 
eðlis sem komið  hafi upp á skömm-
um tíma. Eitt barn eða fleiri komi 
við sögu í hverju máli

„Nauðsynlegt er að foreldrar 
geri börnum sínum grein fyrir 
þeirri ábyrgð sem fylgir því að 
vera í netsamskiptum við aðra ein-
staklinga,“ segir Björgvin og legg-
ur áherslu á að foreldrar verði að 
fylgjast með því hvað börn þeirra 
séu að gera á netinu á hverjum ein-
asta degi.

 jss@frettabladid.is

MJÖG ALVARLEGT Umrædd eineltismál barna á netinu eru barnaverndarmál. Þau eru 
þó það alvarlegs eðlis að ekki verður hjá afskiptum lögreglu komist.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Börn nota klám-
myndir til eineltis
Börn á aldrinum 11 til 13 ára eru farin að iðka einelti á netinu með því að nota 
svæsnar klámmyndir. Kynferðisbrotadeild hefur fengið fimm mál þessa eðlis 
inn á sitt borð. „Ótrúlega rætið og andstyggilegt,“ segir yfirmaður deildarinnar.

REYKJAVÍKURBORG Það er alveg ljóst 
að sparnaðartillögur verða lagðar 
fram í aðgerðaáætlun  og  fjár-
hagsáætlunarvinnu þeirri sem 
borgin innir nú af hendi, segja 
heimildir blaðsins.

Dregið verði úr framkvæmdum 
og ýmsum greiðsl-
um og verið er að  
skoða hvort 
hækka eigi gjald-
skrár. Allt sé 
undir, meðal ann-
ars ellefu millj-
arða króna 
umferðarstokkur 
nálægt væntan-
legu tónlistar- og 
ráðstefnuhúsi.

Borgarfulltrúar meirihlutans 
eru á því að reynt verði að halda 
grunnþjónustu óbreyttri, eftir því 
sem við verður komið. Óskar 

Bergsson, formaður borgarráðs, 
segist ekki geta rætt þetta, því 
aðstæður breytist dag frá degi og 
hann þurfi að ná góðri samstöðu 
um aðgerðirnar, meðal annars 
með minnihlutanum.

„Við erum fyrst og fremst að 
fylgjast með því sem er að gerast. 
En allir verða að fara að gæta 

aðhalds í rekstri, það er bara 
þannig,“ segir hann. Upphaflega 
átti að kynna sex mánaða uppgjör-
ið og aðgerðaáætlunina í gær, en 
því var frestað fram í næstu viku, 
meðal annars vegna þess að kynn-
ingin hefði fallið í skuggann af 
bankaumræðu og fjárlögum, sem 
voru kynnt í gær.   - kóþ

Sex mánaða uppgjör Reykjavíkurborgar og aðgerðaáætlun bíður næstu viku:

Rætt um að fresta stokknum

ÓSKAR BERGS-
SON

VEÐUR Fólk vaknaði víða við hvíta 
jörð norðan- og austanlands en 
eftir því sem leið á daginn 
breyttist snjókoman víðast hvar í 
slyddu eða rigningu. Á Ísafirði 
snjóaði í byggð en þó hélst vart 
snjór á jörðu en fjöll voru hvít 
niður í miðjar hlíðar.

Á morgun er útlit fyrir svipað 
veður nema það verður heldur 
svalara. Líklega mun því landið 
fara víðar undir hvítan feld en 
gerðist í gær. Veturinn lætur því 
almanakið greinilega ekki segja 
sér fyrir verkum en samkvæmt 
því á hann ekki að koma fyrr en 
25. október. - jse

Kólnar á landinu:

Jörð kemst í 
hvítan feld

FRÁ ÍSAFIRÐI Fjöll voru hvít niður í 
hlíðar víða á Vestfjörðum í gær.

MYND/VERNHARÐUR JÓSEFSSON

EFNAHAGSMÁL Hluthafar í Glitni 
koma saman annan laugardag til 
að ræða þjóðnýtingu bankans. 
Fundarstaður hefur ekki verið 
ákveðinn, en það verður tilkynnt 
fljótlega. 

Um ellefu þúsund manns eiga 
hlutabréf í Glitni. 

Tilkynnt var á mánudag að 
ríkið þjóðnýtti bankann og 
eignaðist 75 prósenta hlut. Ríkið 
lagði til 600 milljónir evra í nýju 
hlutafé, eða sem nemur 84 
milljörðum króna, en hlutir 
annarra minnkuðu á móti. 

Fulltrúar stærstu hluthafa í 
bankanum hafa sagst ætla að 
reyna að koma í veg fyrir inngrip 
ríkisins.   - ikh

Hluthafafundur Glitnis:

Haldinn eftir 
rúma viku

KJARAMÁL „Þessi samningur færir okkur 
rúmlega sex prósenta meðaltalshækkun,“ segir 
Gunnar Ármannsson, formaður samninga-
nefndar Læknafélagsins, um samning sem 
undirritaður var í gær.

Samkvæmt honum hækka grunnlaun lækna 
um rúmlega 20 þúsund krónur á mánuði auk 
þess sem yfirvinnugreiðslur hækka. Gildistími 
hans er frá 1. september og út mars á næsta ári.

Gunnar telur nýja samninginn betri en þann 
sem læknar felldu í atkvæðagreiðslu í lok júlí. 
Sá samningur gerði ráð fyrir rúmlega fjögurra 
prósenta hækkun. „Samningurinn færir okkur 
það sem við fórum fram með í sumar, þegar við 
vildum fá sambærilegar hækkanir og önnur 
félög háskólamanna,“ segir Gunnar.

Hann segir að enn séu grunnlaun kandídata 
og deildarlækna undir grunnlaunum ljós-

mæðra. Hins vegar meti þau stöðuna þannig að 
skynsamlegra sé að gera skammtímasamning 
og taka upp þráðinn í næstu samningagerð.

Gunnar minnir á samþykkt aðalfundar 
Læknafélagsins sem haldinn var um síðustu 
helgi þar sem félagsmenn lýstu mjög eindreg-
inni afstöðu til þess að meta þyrfti nám og 
ábyrgð lækna með öðrum hætti en nú er gert. 
„Það er eitthvað sem við munum taka upp í 
viðræðum við ríkisvaldið og vonandi þá við 
eðlilegri aðstæður en nú ríkja.“ 

Samningurinn verður væntanlega lagður 
undir atkvæði lækna í næstu viku og telur 
Gunnar líklegt að hann verði samþykktur. „Eins 
og staðan er núna töldum við ekki skynsamlegt 
að fara út í harðar kjaradeilur. Það var mat 
samninganefndarinnar að þetta væri það besta í 
stöðunni.“ - ovd

Læknar gera skammtímasamning við ríkið og hyggjast taka upp þráðinn næsta vor:

Grunnlaun hækka um tuttugu þúsund 

SKURÐAÐGERÐ Samþykki læknar nýjan samning færir 
það þeim að meðaltali rúmlega sex prósenta hækkun.

Karl Ágúst, ertu farinn að setja 
þig í takttrúboðastellingar?

„Já, ég trúi á taktinn og er í takt við 
trúna.“

Leikarinn Karl Ágúst Úlfsson verður 
aðstoðarmaður Arthurs Hull takttrúboða, 
sem útbreiðir boðskap öflugs trommu-
takts í Bláfjöllum um næstu helgi.

RÁÐHÚS REYKJAVÍKUR Dregið verður úr framkvæmdum en leitast við að halda 
grunnþjónustu óbreyttri samkvæmt fjárhagsáætlun sem lögð verður fram í næstu 
viku.

EFNAHAGSMÁL Þorsteinn Már 
Baldvinsson, stjórnarformaður 
Glitnis, sendi frá sér yfirlýsingu 
í gær þar sem 
hann ítrekar orð 
sín úr Kastljós-
þætti á þriðju-
dagskvöld um að 
samþykki 
stærstu hluthafa 
í Glitni hafi ekki 
verið skjalfest 
þegar Seðlabank-
inn boðaði til 
blaðamannafund-
ar þar sem 
tilkynnt var um 
yfirtöku ríkisins 
á 75 prósenta hlut í bankanum. 
Þorsteinn fullyrðir að Davíð 
Oddsson seðlabankastjóri hafi 
boðað til fundarins án vitundar 
annarra starfsmanna bankans.

Seðlabankinn vísaði fullyrðing-
um Þorsteins á bug í tilkynningu 
í gærmorgun. - shá

Þorsteinn M. Baldvinsson:

Stendur við orð 
úr Kastljósþætti

ÞORSTEINN MÁR 
BALDVINSSON

JAPAN, AP Taro Aso, sem tók við 
embætti forsætisráðherra Japans 
í síðustu viku, hélt stefnuræðu 
sína í japanska þinginu í gær. 
Hann sagði forgangsverkefni 
nýrrar stjórnar að styrkja 
höktandi efnahag landsins. Aso hét 
því einnig að senda japanskan 
sjóher til eldsneytisfyllinga í 
Afganistan, því enn væru lok 
stríðsins gegn hryðjuverkum ekki 
í sjónmáli.

Stöðug frammíköll voru meðan 
Aso flutti ræðu sína. Minna en 50 
prósenta stuðningur er við nýju 
ríkisstjórnina, samkvæmt 
skoðanakönnunum. - kg

Nýr forsætisráðherra Japans:

Bættur efna-
hagur í forgang



20%
AFSLÁTTUR

Þakrennur
213001-850

Norskar kantaðar PVC rennur til í hvítu og 
svörtu, henta öllum byggingum, einföld 
samsetning, kraginn á rennunum er tvöfaldur 
sem gerir þær stöðugri.

Danskar plast þakrennur, mjög harðar og sterkar, 
enda límdar á samskeytum, til í gráu og hvítu, 
hægt að sérpanta svartar og brúnar.
Erum einnig með Sanyl þakrennur á 20% afslætti.

Ath!
Munið að nýta ykkur töflureikninn fyrir þakrennur sem finna má á www.husa.is

HÚSASMIÐJUBLAÐIÐ
ER KOMIÐ ÚT ...allt í viðhaldið

Þilull
600 x 1200 x 70
219874

600 x 1200 x 120
219876

3.940
4.925

4.223
5.280

570 x 1200 x 70
219852

570 x 1200 x 95
219858

3.746
4.683

3.908
4.885

20%
AFSLÁTTUR

Nótaðar spónaplötur

Sólbekkir 30%
AFSLÁTTUR

12 og 16 mm

verð frá 

868kr/m2

verð frá 

1.870kr/m

Kaupauki með 
Hitachi Borhamar

5247610

15.995
27.995

HITACHI HÚFA 
FYRIR VETURINN

Gufubaðshús
Gufubaðsklefar

verð frá 

399.000

Saunavörur
í úrvali

Smáhlutabox
Keter Cantilever.
laus box 572x307x167 mm
5024639

50%
AFSLÁTTUR

Hleðsluborvél
12V, 2 rafhlöður.
5245420

2.999
5.9298.999

Vinnuvetlingar
m/gúmmígripi
5866386-90

799

12%
AFSLÁTTUR

AF HYDROPOOL
POTTUM

Húsasmiðjan býður sem 
áður fullbúna rafkynta
nuddpotta af ýmsum 
stærðum og gerðum.

Hitachi Borhamar
SDS, 800W, 0-3,2 Joulie.
5247150
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VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

London

París

Frankfurt

Friedrichshafen

Berlín

Alicante

Mallorca

Basel

Eindhoven

Las Palmas

New York

Orlando

San Francisco

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

14°

14°

7°

10°

13°

14°

14°

13°

12°

12°

26°

25°

15°

13°

26°

19°

29°

21°

Á MORGUN 
5-10 m/s

LAUGARDAGUR 
8-13 m/s

0

-1

-2

0

-1

1

1

1

1

1

-5

3

1

2
6

10

10

6

5

2

4

2 1

-1

01

2 2

4

43

5

HELGARHORFUR  
Eins og staðan er 
nú er helst að sjá 
að heldur hlýni um 
helgina. Úrkomuloft 
verður við norður- 
og austurströndina á 
laugardag og verður 
sú úrkoma yfi rleitt 
slydda eða rigning á 
láglendi. Á sunnu-
dag verður víða ein-
hver úrkoma, rigning 
eða slydda en þó 
úrkomulítið SV-til. 
Vindhraðinn er mjög 
á reiki enn þá. 

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

VINNINGUR Vinningshafinn í 
þrefalda pottinum í lottóinu um 
síðustu helgi er ung kona í 
sambúð sem á von á sínu fyrsta 
barni. Þetta kom fram á vefsíðu 
Íslenskrar getspár í gær. 

Á síðunni segir einnig að konan 
hafi verið með tíu raða lottóseðil í 
áskrift í nokkurn tíma og voru 
tölurnar sem dregnar voru út á 
laugardaginn í efstu röðinni á 
seðlinum hennar. Fjölskyldan hafi 
átt erfitt með að trúa því þegar 
tölurnar birtust á skjánum að þau 
væru nú orðin rúmlega fjótán 
milljónum ríkari. - kdk 

Íslensk getspá:

Barnshafandi 
ung kona vann 
14 milljónir ALÞINGI Sé lærdómur dreginn af 

baráttu Íslands fyrir fullveldi og 
forræði yfir miðum landsins sést 
að vandamálin sem nú steðja að 
eru ekki meiri að vöxtum en erfið-
leikar á fyrri tímum, sagði Ólafur 
Ragnar Grímsson, forseti Íslands, 
við setningu Alþingis í gær.

Ólafur sagði þá erfiðleika sem 
nú steðji að hér á landi hvorki gefa 
tilefni til uppgjafar né örþrifa-
ráða: „Þvert á móti er þjóðin nú 
ríkulega búin að auðlindum, fjöl-
þættri menntun og margþættri 
reynslu, og hún nýtur velvildar 
hjá öllum ríkjum.“

Ólafur sagði að þó að sigur hafi 
unnist í baráttu við heimsveldi 

eftir að lögsagan var færð út í tólf 
sjómílur fyrir 50 árum hafi úrslit-
in verið óviss meðan á átökunum 
hafi staðið. Aðstæður í heiminum 
hafi verið andsnúnar Íslandi.

„Það þurfti framsýna forystu-
sveit til að ákveða útfærslu land-
helginnar, leiðtoga sem höfðu 
kjark til að ganga gegn vilja vold-
ugra ríkja. Fólkið í landinu stóð 
einhuga að baki þeim, skildi að hin 
nýja sjálfstæðisbarátta var ekki 
síður brýn en sú sem Fjölnismenn 
og Jón Sigurðsson hófu á sínum 
tíma,“ sagði Ólafur Ragnar.

Þá hvatti hann þingheim til að 
veita 1. desember þá virðingu sem 
þeim degi beri, og gera það í tæka 

tíð fyrir aldarafmæli fullveldisins 
árið 2018. Þjóðin muni án efa taka 
slíku frumkvæði vel. - bj

Vandamál sem nú steðja að gefa ekki tilefni til uppgjafar, segir forseti Íslands:

Lærum af sjálfstæðisbaráttu

ÞINGSETNING Ólafur Ragnar hvatti 
þingheim til að veita 1. desember þá 
virðingu sem deginum beri.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

EFNAHAGSMÁL Þjóðhagsspá for-
sætisráðuneytisins var kynnt í 
gær í skugga óþekktra sveiflna í 
íslensku hagkerfi. Forsendur 
spárinnar, sem byggð er á upplýs-
ingum frá því um miðjan sept-
ember, hafa gjörbreyst og riðlað 
niðurstöðum. Langtímaspár eru 
þó taldar áreiðanlegar þrátt fyrir 
að þróun á landsframleiðslu og 
verðlagi séu háðar meiri óvissu 
en nokkru sinni. Spáin verður 
endurmetin á næstu vikum en 
fjárlagafrumvarpið sem einnig 
var kynnt í gær byggir á henni.

Þorsteinn Þorgeirsson, skrif-
stofustjóri efnahagsskrifstofu 
fjármálaráðuneytisins, segir að 
forsendur þjóðhagsspár þurfi að 
leggja fram í byrjun september 
þar sem það er lögboðið að birta 
þjóðhagsspá í byrjun október. 
„Þegar við erum að vinna að 
spánni verðum við að taka tillit til 
aðstæðna eins og þær eru á þeim 
tíma. Síðan hefur ýmislegt gerst 
og kannski meira en við höfum 
áður séð. Í allri spágerð verðum 
við að gefa okkur forsendur og 
sjáum ekki fram í tímann. Tíma-
setningin vinnur ekki með okkur.“ 
Þorsteinn segist ekki vita, frekar 
en aðrir, hvernig gengið þróast á 
næstunni en gert hafi verið ráð 
fyrir nokkurri styrkingu í 
spánni.

Almennt séð segir Þorsteinn 
það jákvætt að nýlokið sé fram-
kvæmdum sem hafa aukið fram-
leiðslugetu í áli og mikill viðsnún-
ingur fyrirsjáanlegur í 
utanríkisviðskiptum. Eins sé að 
fara í gang frekari fjárfesting í 
stóriðju sem muni hafa jákvæð 

áhrif á efnahagslífið. Samkvæmt 
þjóðhagsspánni verður verðbólga 
11,5 prósent í ár að jafnaði miðað 
við að gengisvísitalan sé 148,9 en 
hún stendur nú í rúmlega 200 
stigum. Aðspurður ef gengið 
héldist svipað á næstu mánuðum 
svarar Þorsteinn að Kaupþing 
hafi spáð sextán prósenta verð-
bólgu fyrir árslok og aðrir hafi 
nefnt að verðbólgan fari í nítján 
prósent fyrir árslok. „Við höfum 
hins vegar ekki enn þá endurmet-
ið þessa þróun en það er verkefni 
næstu daga og vikna.“

Helstu niðurstöður þjóðhags-
spárinnar eru að hagvöxtur verði 
neikvæður um 1,6 prósent á næsta 
ári, verðbólga verði 5,7 prósent, 
kaupmáttur dragist saman um 1,4 
prósent og atvinnuleysi verði 2,7 

prósent. Gert er ráð fyrir 8,2 pró-
senta viðskiptahalla. 

Spáð er að verðbólga dragist 
hratt saman á næsta ári og að 2,5 
prósent verðbólgumarkmiði 
Seðlabanka verði náð á seinni 
hluta árs 2010. Það ár er spáð 3,5 
prósent atvinnuleysi. 

 svavar@frettabladid.is

Þjóðhagsspá nær úr-
elt á örfáum dögum
Gengi krónunnar hefur lækkað um 20 prósent síðan þjóðhagsspá fjármálaráðu-
neytisins var tilbúin 18. september. Aðstæður á fjármálamörkuðum hafa sömu-
leiðis versnað til muna. Óvissan er mikil en spár til lengri tíma taldar standast. 

ÞORSTEINN ÞORGEIRSSON

GÓÐ RÁÐ DÝR Endurskoðun þjóðhagsspár er þegar hafin þrátt fyrir að hún sé byggð 
á upplýsingum frá því í byrjun september. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

ALÞINGI Breyta ætti því fyrirkomu-
lagi sem tíðkast hefur á afgreiðslu 
þingmannafrumvarpa á Alþingi, 
sagði Sturla Böðvarsson, forseti 
Alþingis, í ræðu sinni við setningu 
þingsins í gær.

Sturla sagði að öll þingmál eigi 
að fá afgreiðslu úr nefndum 
þingsins hvort sem meirihluti í 
nefndinni styðji frumvarpið eða 
ekki. Alþingi eigi að fá að greiða 
atkvæði um málin, og fella ef ekki 
er meirihluti fyrir þeim. 

Hann sagði það sína skoðun að 
þingmannamál ættu að fá 
afgreiðslu frá Alþingi á því 
kjörtímabili sem þau séu lögð fram 
á þinginu.  - bj

Forseti Alþingis vill breytingar:

Þingmannamál 
verði afgreidd

ÞING SETT Breyta þarf þeirri viðteknu 
venju að þingmannamál sofni í nefnd-
um þingsins, að mati forseta þingsins.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GEORGÍA, AP Friðargæsluliðar 
Evrópusambandsins fengu í gær 
að kynna sér ástandið á landamær-
um georgísku sjálfstjórnarhérað-
anna Suður-Ossetíu og Abkasíu. 
Hlutverk þeirra er að tryggja að 
friðarsamkomulag milli Rússlands 
og Georgíu verði virt.

Talsmenn rússneskra hersins 
héldu því fram á þriðjudag að 
friðargæsluliðarnir þyrftu að 
halda sig fyrir utan svokallað 
öryggissvæði, sem nær um sex 
kílómetra frá landamærunum. 

Þegar til kom fengu þeir þó að 
fara inn á öryggissvæðið án 
nokkurra vandkvæða.  - bj

Friðargæsluliðar í Georgíu:

Fá að fara að 
landamærum

RÆÐA MÁLIN Um 300 friðargæsluliðar 
frá ESB komu sér fyrir í fjórum stöðvum 
í Georgíu í gær. NORDICPHOTOS/AFP

EFNAHAGSMÁL Framkvæmdastjóri 
Samtaka atvinnulífsins er ósam-
mála Helga Hjörvar þingmanni um 
að bankastjórn Seðlabankans þurfi 
að rökstyðja áform sín og ákvarð-
anir nánar.

„Nei, mér finnst ekki vanta 
rökstuðning, ég er bara ósammála 
þeim. Ég tel ekki að haglíkanið sem 
þeir nota lýsi íslenska hagkerfinu,“ 
segir Vilhjálmur Egilsson. 

Helgi telur óheppilegt að 
Seðlabankinn og ríkisstjórnin hafi 
verið ósamstiga og leggur til að 
bankaráðið verði leyst upp. - kóþ

Framkvæmdastjóri SA:

Haglíkanið lýsir 
ekki aðstæðum

FRAKKLAND, AP Endurskoða þarf 
kapítalíska kerfið í ljósi ástandsins 
í fjármálaheiminum, þar á meðal 
háar starfslokagreiðslur stjórn-
enda fyrirtækja, segir Nicolas 
Sarkozy Frakklandsforseti.

Hann hefur boðað fulltrúa 
Þýskalands, Bretlands og Ítalíu á 
fund á næstu dögum. Talið er 
líklegt að fundurinn fari fram í 
París á laugardag.

„Kreppan í fjármálaheiminum 
sýnir að kerfið er að verða 
bensínlaust,“ sagði Luc Chatel, 
talsmaður Sarkozy. Hann sagði að 
finna þurfi leiðir til að útfæra 
kapítalismann í nýju umhverfi.  - bj

Frakklandsforseti vill ráðstefnu:

Endurskoða þarf 
kapítalismann

GENGIÐ 01.10.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 201,241
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 107,9 108,42

 192,5   193,44

 152,62 153,48

 20,459 20,579

 18,451 18,559

 15,688 15,78

 1,0168   1,0228

 166,8 167,8

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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www.apótekið.is

Apótekið.is er nýr þjónustuvefur sem annast afgreiðslu 
og heimsendingu á lyfseðilsskyldum lyfjum um land allt. 

Einfalt og fljótlegt

Til þess að njóta þjónustu á Apótekið.is með lyfseðilsskyld lyf þarf 

lyfseðill að berast okkur frá lækni, t.d. á rafrænan hátt. Þegar lyfseðill-

inn hefur borist okkur hefst afgreiðsla lyfjanna. Greiða má lyfin í 

gegnum Apótekið.is og að því loknu færðu þau send heim með pósti.

Gerðu verðsamanburð

Apótekið.is er með mjög hagstætt verð á lyfseðilsskyldum lyfjum og 

við hvetjum sérstaklega elli- og örorkulífeyrisþega til þess að gera 

verðsamanburð.

Hafðu samband við okkur í gegnum heimasíðuna Apótekið.is

eða í síma 530 5888.

Fáðu lyfin send heim

Lægra
verð

.......................................
heimsending um land allt
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STJÓRNMÁL „Það er mikill viðsnún-
ingur frá því sem hefur verið áður, 
við erum að fara úr miklum afgangi 
í mikinn halla,“ segir Árni Mathie-
sen fjármálaráðherra um fjárlaga-
frumvarp næsta árs. 

Í því er gert ráð fyrir 57 millj-
arða króna halla á ríkissjóði. Í fjár-
lögum þessa árs var gert ráð fyrir 
40 milljarða króna halla en áætlan-
ir gera nú ráð fyrir að hann verði 
þrír milljarðar. Árið 2006 var næst-
um 90 milljarða króna afgangur. 

Gjöld ríkisins verða 507 milljarð-
ar á næsta ári og tekjurnar 450 
milljarðar. Tekjurnar minnka nokk-
uð á milli ára og gjöldin aukast 
umtalsvert. 

Samhliða fjárlögunum hefur rík-
isstjórnin samþykkt rammafjárlög 
til næstu fjögurra ára. Samkvæmt 
þeim verður hallinn 46 milljarðar 
árið 2010 og átján milljarðar 2011 

en gert er ráð fyrir þriggja millj-
arða afgangi 2012. 

Árni Mathiesen segir fjárlögin 
notuð til sveiflujöfnunar. Öfugt við 
það sem tíðkaðist á uppgangstím-
unum sé þeim nú beitt til að vega 

upp á móti efnahagslægðinni. 
„Bæði skattar og skattheimtan eru 
að minnka þannig að við erum að 
skilja meira eftir fyrir aðra í þjóð-
félaginu til að ráðstafa. Svo aukum 
við útgjöldin, sérstaklega í fram-
kvæmdum og almannatrygginga- 
og atvinnuleysistryggingakerfinu 
þannig að þetta frumvarp er sniðið 
að því ástandi sem við upplifum 
núna.“

Í frumvarpi næsta árs er gert ráð 
fyrir að hagvöxtur verði neikvæð-
ur um 1,6 prósent, kaupmáttur 
rýrni um 1,4 prósent og að atvinnu-
leysi verði 2,7 prósent. Reiknað er 
með að verðbólgan hjaðni og verði 
5,7 prósent á næsta ári. 

Að sögn Árna er staða ríkisfjár-
mála mjög góð, hrein eign ríkis-
sjóðs sé jákvæð eftir tekjuafgang 
síðustu ára og tekjur af sölu ríkis-
fyrirtækja. bjorn@frettabladid.is

121 milljarðs halli á 
næstu þremur árum
Ríkissjóður verður rekinn með 57 milljarða króna halla á næsta ári. Útgjöld 
hækka um 73 milljarða og tekjurnar minnka um 23 milljarða. Spáð er neikvæð-
um hagvexti, rýrnun kaupmáttar og auknu atvinnuleysi. Verðbólgan minnkar.   

AFKOMA RÍKISSJÓÐS FRÁ UPPGJÖRI 2007 TIL RAMMAFJÁRLAGA TIL 2012 
 Reikningur Fjárlög Áætlun Frumvarp  Áætlun Áætlun Áætlun
 2007 2008  2008 2009 2010 2011 2012

Tekjur 486,1 473,4 463,4 450,5 476,7 514,8 556,7
Gjöld 397,5 434,2 460,5 507,4 522,3 533,3 553,7
Afkoma 88,6 39,2 2,9 -56,9 -45,6 -18,5 3,0
 Fjárhæðir eru í milljörðum króna

ÁHRIF GLITNIS LÍTIL
Árni Mathiesen segir að kaup ríkisins 
á stórum hlut í Glitni hafi lítil áhrif á 
stöðu ríkissjóðs. 
„Vaxtatekjur minnka um þrjá millj-
arða eða svo en að öðru leyti á ég 
ekki von á að þetta hafi áhrif. Við 
brugðumst við ástandi sem hefði 
getað orðið mjög alvarlegt til að 
tryggja þann grunn sem við byggj-
um fjárlögin á. Ef ekki hefði verið 
brugðist við hefði það getað haft 
miklu meiri áhrif á fjárlögin heldur 
en viðbrögðin.“

STJÓRNMÁL Ný fjárlög uppfylla ekki skilyrði 
Maastricht-sáttmála Evrópusambandsins um 
efnahagslegan stöðugleika. Samkvæmt þeim hefði 
halli á fjárlögum næsta árs ekki mátt fara yfir 47,3 
milljarða króna. 

Í fjárlögunum sem kynnt voru í gær er gert ráð 
fyrir 57 milljarða króna halla, eða 3,7 prósentum af 
vergri landsframleiðslu. Maastricht-skilyrðin kveða 
á um að halli á fjárlögum megi ekki fara yfir þrjú 
prósent. Samkvæmt nýrri spá efnahagsskrifstofu 
fjármálaráðuneytisins verður landsframleiðslan 
1.575,3 milljarðar króna.

Geir H. Haarde forsætisráðherra sagðist, í viðtali 

við Markaðinn undir lok ágúst, telja rétt að íslensk 
stjórnvöld stefndu að því að uppfylla sem fyrst 
Maastricht-skilyrðin. „Það eru almennir hagsmunir 
okkar að gera það, óháð Evrópusambandinu,“ sagði 
hann og taldi að þjóðin myndi á endanum uppfylla 
þau öll, ef sá árangur næðist sem að væri stefnt og 
lýst í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. 

Þó svo að halli næsta árs nemi 3,7 prósentum er 
ráð fyrir því gert að ríkisreksturinn verði innan 
marka næstu ár. Árið 2010 er gert ráð fyrir 2,8 
prósenta halla, 1,1 prósents halla 2011 og svo 
jákvæðri afkomu upp á 0,20 prósent af vergri 
landsframleiðslu árið 2012.   - óká

Fjárlög næsta árs uppfylla ekki Maastricht-skilyrðin:

Halli of mikill fyrir Evrópusambandið

„Fyrir það 
fyrsta er ljóst 
að frumvarpið 
er orðið úrelt 
um leið og það 
kemur út, svo 
hratt breytast 
aðstæður í sam-
félaginu,“ segir 
Jón Bjarnason 
VG. „Svo vekur 
athygli að frum-

varpið er byggt á óbreyttri stefnu 
í ríkisfjármálum sem hefur beðið 
algjört skipbrot.“

Jón segir forgangsröð verkefna 
ranga, ríkisstjórnin sinni gælu-
verkefnum á borð við hermál, 
leyniþjónustu og einkavæðingu 
heilbrigðiskerfisins í stað þess að 
verja velferðarkerfið, líkt og full 
þörf sé á.

Kom úrelt út úr 
prentsmiðjunni 

JÓN BJARNASON

„Ég lít svo á 
að frumvarpið 
sé í besta falli 
spádómur. Í 
það vantar allar 
forsendur og á 
næstu tveimur 
mánuðum kann 
staðan að vera 
gjörbreytt,“ 
segir Guðjón 
A. Kristjáns-
son, formaður 

Frjálslynda flokksins. Eðlilegt sé 
að framkvæmdum sé haldið uppi 
af nokkrum mætti enda þurfi að 
vinna gegn niðursveiflunni. „Það 
er til dæmis gott að ráðast í varan-
legar samgöngubætur sem styrkja 
byggðarlög og atvinnulíf. Það þarf 
að halda uppi atvinnustiginu enda 
nóg að gengið og vextirnir séu í 
klessu þó að ekki bætist atvinnu-
leysið við.“

Spádómur í 
besta falli

GUÐJÓN A. 
KRISTJÁNSSON

„Það er forkast-
anlegt að hið 
opinbera ætli 
ekki að herða 
sultarólina í 
sínum rekstri 
eins og fólk og 
fyrirtæki þurfa 
að gera,“ segir 
Bjarni Harðar-
son, Framsókn-
arflokki. Almenn 
sparnaðarkrafa á 

ráðuneytin upp á rúmt prósent sé 
hin sama og gilt hafi undanfarin 
ár. „Ég tel að ríkisreksturinn eigi 
að ganga á undan með góðu for-
dæmi en ég sé engar vísbendingar 
í þá átt.“

Bjarni kveðst hafa nokkrar 
áhyggjur af miklum halla ríkissjóðs 
en margir háir útgjaldaliðir séu 
skiljanlegir, svo sem vegna aukins 
vaxtakostnaðar og launahækkana. 

Máttlitlar kröf-
ur um sparnað

BJARNI 
HARÐARSON

57 MILLJARÐA 
KRÓNA MÍNUS 
Árni Mathiesen 
fjármálaráðherra 
kynnti fjárlaga-
frumvarp ársins 
2009 í heimabæ 
sínum, Hafnar-
firði, í gær. 

Átt þú eða einhver sem þú þekk-
ir hlutabréf í Glitni?
Já 42,3%
Nei 57,7%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ert þú búin[n] að kaupa bleiku 
slaufuna?

Segðu þína skoðun á vísir.is

STJÓRNMÁL Höskuldur Þór Þór-
hallsson, þingmaður Framsóknar-
flokksins, segir að Davíð Oddsson 
seðlabankastjóri hafi verið van-
hæfur þegar hann tók ákvörðun í 
málefnum Glitnis. „Ákvörðunin 
hefur gríðarlegar afleiðingar fyrir 
þá menn sem hann hefur átt í stríði 
við undanfarin ár,“ segir Höskuld-
ur sem finnur áliti sínu stoð í hæf-
isreglum stjórnsýslulaganna.

Höskuldur hyggst – í ljósi nýlið-
inna atburða – leggja til við Alþingi 
að lögum um skipan seðlabanka-
stjóra verði breytt. „Það skiptir 
öllu máli að taka af allan vafa um 
sjálfstæði bankans og sýna að 
honum sé stýrt á faglegum en ekki 

pólitískum forsendum.“ Nauðsyn-
legt sé að búa svo um hnúta að til 
æðstu starfa í Seðlabankanum 
veljist aðeins fagmenn. 

Höskuldur segir það hluta af því 
að búa í siðuðu samfélagi að hafa 
leikreglur sem virka. Þær geri 
það ekki að þessu leyti og því sé 
nauðsynlegt að breyta lögum um  
skipan seðlabankastjóra.

Frumvarpið er ekki frágengið 
og orðalag þess því ekki ljóst. 

Né heldur er ljóst hvort, og þá 
hverjir, verða meðflutningsmenn 
Höskuldar. Kveðst hann vonast til 
að þingmenn úr stjórnarflokkun-
um fáist til að flytja það með 
honum. - bþs

Þingmaður Framsóknar segir að Davíð hafi verið vanhæfur til að fjalla um Glitni: 

Vill fagmenn í Seðlabankann 

HÖSKULDUR ÞÓR ÞÓRHALLSSON Segir 
mikilvægt að taka af allan vafa um að 
Seðlabankanum sé stýrt á faglegum 
forsendum.

SKÓLAMÁL Tvítyngd börn í 
leikskólum Mosfellsbæjar haustið 
2008 eru 55 talsins samkvæmt 
yfirliti sem lagt var fram á fundi 
fræðsluráðs bæjarins. Börnin 55 
mæla á nítján tungumálum og eru 
samtals ellefu prósent af heildar-
fjölda leikskólabarna í Mosfells-
bæ.

Á fundi fræðslunefndarinnar 
kom enn fremur fram að tví-
tyngdir starfsmenn á leikskólum 
Mosfellsbæjar eru átján. Nefndin 
hefur lagt til að hafinn verði 
undirbúningur leik- og grunn-
skóla Mosfellsbæjar að samræm-
ingu sérstakra móttökuáætlana 
fyrir tvítyngd börn.  - gar

Leikskólabörn í Mosfellsbæ:

Ellefu prósent 
eru tvítyngd

MICHICAN, AP Kona ein í Banda-
ríkjunum festi nýverið kaup á 
húsi í bænum Saginaw í Michig-
an-ríki á netuppboðs-vefsíðunni 
eBay. Kaupverðið var 1,75 
dollarar, eða tæpar 200 íslenskar 
krónur miðað við gengi um 
miðjan dag í gær.

Hin þrítuga Joanne Smith frá 
Chicago átti hæsta boðið af átta 
sem bárust í eignina. Hún sagðist 
ætla að reyna að selja húsið, enda 
hefði hún aldrei komið til 
Saginaw og hefði ekki í hyggju að 
flytjast þangað.

Nauðungaruppboðstilkynning 
hefur verið fest á hurð hússins. 
Hinn nýi eigandi þarf því að 
borga um 850 dollara, andvirði 
um eitt hundrað þúsund íslenskra 
króna, í skatta og hreinsunar-
gjöld. - kg

Kona gerir góð kaup á eBay:

Keypti hús á 
1,85 dollara 

WASHINGTON, AP Nýjustu skoðana-
kannanir Quinnipiac-háskólans 
sýna fram á aukinn stuðning við 
demókratann Barack Obama á 
kostnað repúblikanans John 
McCain í barátturíkjunum Ohio, 
Flórída og Pennsylvaníu. Mælist 
fylgi Obama yfir fimmtíu 
prósent, en talið er að mjótt verði 
á mununum í þessum ríkjum.

Varaforsetaefni frambjóðend-
anna, þau Joe Biden og Sarah 
Palin, hafa eytt síðustu dögum 
undir feldi við undirbúning 
kappræðna sem fram fara í dag. 
Verða það einu kappræður 
varaforsetaframbjóðenda fram 
að kosningum í nóvember. - kg

Kosningar í Bandaríkjunum:

Obama ofar í 
barátturíkjum

OBAMA Talið er að úrslitin í barátturíkj-
unum hafi mikið að segja um endan-
lega útkomu kosninganna.

Glitnir greiddi út vexti á hávaxtareikn-
inga sína um mánaðamótin að venju. 
Einnig hefur verið opnað fyrir við-
skipti í þremur sjóðum sem lokuðust 
tímabundið.

EFNAHAGSMÁL

Glitnir greiðir vextina

„Nei, það sjáum við ekki. Þetta er 
bara goðsögn,“ svarar Guðbjörg Hólm, 
gjaldkeri Íslenskrar getspár, aðspurð 
hvort ásókn í peningaleiki hafi aukist í 
efnahagslægðinni að undanförnu.

HAPPDRÆTTI

Ekki aukning hjá Lottó
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Í starfi mínu legg ég 
megináherslu á 
heilbrigt stoðkerfi, 
stuðningur frá góðri 
heilsudýnu gegnir þar 
mikilvægu hlutverki.

Fyrst og fremst í heilsudýnumFyrst og fremst í heilsudýnum

Amerísku heilsudýnurnar

Stærstu kírópraktorasamtök heims 
mæla með

Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Óseyri 2, Akureyri, 461 1150
Opið virka daga 10:00 - 18:00 - laugardaga 11:00 - 16:00

Stillanleg rúm með okkar bestu                         heilsuydýnu á góðu verði

Scape Wallhugger - Eitt með öllu
• þráðlaus fjarstýring
• sér stilling fyrir höfuðlag
• 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

Proflex er mest selda stillanlega 
rúmið hjá okkkur, enda á góðu 
verði
Proflex Verð
160x200 279.900
180x200 299.900

 ein allra besta 
heilsudýna í heimi.

6 mánaða vaxtalausar greiðslur

Ný sending af  vinsælu 
sængurverasettunum.

Ný teppasett.



 2. október 2008  FIMMTUDAGUR

30%
afsláttur

Verið velkomin í Nettó
Mjódd - Salavegi - Hverafold

Akureyri - Höfn - Grindavík

...ódýrari kostur!
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40%
afsláttur

25%
afsláttur

ÓTRÚLEGT
VERÐ

HEILL KJÚKLINGUR
FERSKUR

469 kr/kg
782 kr/kg

SAMBANDS HANGILÆRI
ÚRBEINAÐ

1.574 kr/kg
2.249 kr/kg

LÚXUS HNETUBLÖNDUR

EFNAHAGSMÁL Íbúðalán að fjárhæð 
25 milljónir íslenskra króna, sem 
tekið var í japönskum jenum og 
svissneskum frönkum fyrir ári, 
hefur tæplega tvöfaldast og stend-
ur nú í 48 milljónum króna. Mánað-
arlegar afborganir hafa hækkað um 
120 þúsund krónur, úr 146 þúsund-
um í október í fyrra í 269 þúsund 
nú. Höfuðstóllinn hefur þá hækkað 
um 84 prósent. 

Afborganir af bílaláni, sem var 
tekið fyrir ári upp á 1,2 milljónir 
króna í japönskum jenum og sviss-
neskum frönkum, hafa hækkað um 
tæplega 70 prósent. Eftirstöðvarn-
ar eru nú 1,8 milljónir króna. 

Ekki eru til neinar tölur sem sýna 
nýjustu stöðuna í vanskilum lands-
manna fyrr en bankarnir skila níu 
mánaða uppgjöri í næsta mánuði. 
Haraldur Ólafsson, upplýsingafull-
trúi hjá SP fjármögnun, segir að 
vanskil vegna bílalána hafi þyngst 
örlítið en ekki mikið. 

Þó að afborganir erlendra íbúða-
lána og bílalána hafi aukist virðist 
fjárnámum ekki hafa fjölgað mikið, 
að sögn Reynis Grétarssonar, for-
stjóra Creditinfo. Hann telur að 
gangi krónan ekki til baka sé hætta 
á holskeflu gjaldþrota og uppsagna 
fyrir áramót. 

Ingólfur Bender, forstöðumaður 
greiningar Glitnis, segir að gengi 
krónunnar hafi víðtæk áhrif á stöðu 
heimilanna. Um fjórtán prósent af 
skuldum þeirra séu gengisbundin 
lán og þar hafi gengið bein áhrif. 
Höfuðstóllinn hækki og afborgan-
irnar sömuleiðis hratt. Þá hafi geng-
ið áhrif á aðrar skuldir í gegnum 
verðtrygginguna. 

„Þetta hefur áhrif á kostnað heim-

ilanna í vörum og þjónustu. Gengis-
breytingin kemur heimilunum afar 
illa og rýrir kaupmátt þeirra mjög 
hratt. Eitt prósents lækkun á gengi 
krónunnar veldur 0,4 prósenta 
hækkun á vísitölu neysluverðs. Það 
sýnir hvað þessi áhrif eru sterk og 
sterkari en víðast í stærri hagkerf-
um.“

Ólafur Ísleifsson, lektor við 
Háskólann í Reykjavík, telur að það 
geti haft mjög alvarlegar afleiðing-
ar fyrir fyrirtæki og heimili ef 
gengið helst svipað og það var í gær 
en telur ólíklegt að svo verði til 
frambúðar. „Þetta lága gengi er 
ekki í neinu samhengi við undir-
stöður efnahagslífsins,“ segir hann. 

Ekki sé hægt að útiloka atvinnu-
leysi og flótta fyrirtækja úr landi ef 
ástandið breytist ekki. Stjórnvöld, 
Seðlabanki og fjármálastofnanir 

þurfi að taka höndum saman í „sam-
stilltu reginátaki til að sækja erlent 
fé inn í landið til að gjaldeyrismark-
aðurinn fái það lausafé sem svo 
alvarlega vantar nú,“ segir hann.

  ghs@frettabladid.is

EKKI FJÖLGAÐ MIKIÐ Fjárnámum virðist 
ekki hafa fjölgað mikið, að sögn Reynis 
Grétarssonar, forstjóra Creditinfo. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

Íbúðalán hækkar úr 
25 milljónum í 48
Mjög alvarleg hætta steðjar að heimilunum og fyrirtækjum almennt vegna 
gengisfalls krónunnar. Afborganir erlendra lána hafa nánast tvöfaldast. Ef 
gengið lagast ekki eykst hætta á gjaldþrotum heimila ekki síður en fyrirtækja. 

SÁRVANTAR LAUSAFÉ Stjórnvöld, Seðlabanki og fjármálastofnanir þurfa að gera 
samstillt reginátak til að sækja erlent fé inn í landið til að gjaldeyrismarkaðurinn fái 
lausafé sem sárvantar, að mati Ólafs Ísleifssonar, lektors við Háskólann í Reykjavík.

LÖGREGLUMÁL „Maður skilur ekki 
svona hugsunargang,“ segir Arnór 
Sigurðsson, kirkjugarðsvörður í 
kirkjugarðinum í Hafnarfirði, um 
skemmdir sem unnar voru á tólf 
leiðum í garðinum.

Luktum og blómavösum var 
sparkað af legsteinum og leiðum 
auk þess sem legsteinn var brot-
inn niður. Arnór segir greinilegt 
að einhverjir hafi gengið um garð-
inn og sparkað niður það sem fyrir 
varð. 

Hann telur að skemmdirnar hafi 
verið unnar á sunnudags- eða 
mánudagskvöldið. „Það kom kona 
til okkar á þriðjudaginn og sagði 
okkur að leiði manns síns hefði 

verið skemmt. Þá fórum við að 
ganga um og athuga þetta.“

Arnór segir engan liggja undir 
grun. „Við fundum bjórdósir við 
eitt leiðið. Þannig að það virðast 
einhverjir hafa setið að sumbli.“

Hann segir þetta í fyrsta skipti 
sem svo alvarlegar skemmdir eru 
unnar á leiðum í garðinum og að  
þau hjá kirkjugarðinum líti málið 
alvarlegum augum. „Okkur þykir 
þetta mjög leitt en maður ræður 
ekki við svona.“ Hann segir ekki 
hægt að loka garðinum á kvöldin. 
„Fólk verður að fá að koma að leiði 
sinna nánustu þegar það hefur 
þörf fyrir það.“  
 - ovd

Alvarlegar skemmdir unnar á leiðum í kirkjugarðinum í Hafnarfirði:

Sorgleg aðkoma að garðinum

BROTINN KROSS Líklegt er talið að ölv-
aðir einstaklingar hafi gert sér að leik að 
ganga um kirkjugarðinn og sparka niður 
því sem fyrir varð.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

NÁTTÚRA „Þetta er farið að minna á sauðaþjófnað fyrri 
tíma,“ segir Guðfinna M. Hreiðarsdóttir en það var 
ófögur sjón sem blasti við henni á nokkrum stöðum við 

Skötufjörð í Ísafjarðardjúpi þar 
sem hún var við smalamennsku um 
síðustu helgi.

Þar fann hún hræ af rollu, hræ af 
þó nokkrum gæsum og síðan af 
lambi. „Lambið fannst skammt frá 
veginum svo líklegast hefur verið 
keyrt yfir það en síðan hefur 
einhver, hvort sem það var nú 
ökumaðurinn eða einhver sem kom 
síðar að, haft fyrir því að skera af 
því lærin.“

Rollu- og gæsahræin fundust hins vegar við 
afleggjara sem liggur að eyðibýlinu Hjöllum. „Það 
hafði einhver komið rollunni fyrir þarna, það er alveg 
ljóst að hún hefur ekki drepist þarna. Og svo var búið 
að hirða bringuna úr gæsunum en afganginum hefur 
verið kastað þarna.“

Hún segir að eigendum hafi hvorki verið tilkynnt 
um lambið né rolluna. 

En ekki voru raunir smalanna allar eftir að hafa 

horft upp á hræin. „Við gengum fram á lamb sem var 
alblóðugt og hafði greinilega verið bitið af hundi á 
aftanverðri síðunni, þetta voru það stór tannaför að 
þetta gat ekki verið eftir tófu. Svo það var margt 
undarlegt sem bar fyrir auga smala þetta árið.“ - jse

Hræ af sauðfé og gæsum finnast í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi:

Skar lærin af lambi við veginn

GUÐFINNA M. 
HREIÐARSDÓTTIR

ÓFÖGUR SJÓN VIÐ DJÚPIÐ Hræ af gæsum og rollu blöstu 
við smölum skammt frá eyðibýlinu Hjöllum í Skötufirði við 
Ísafjarðardjúp. MYND/GUÐFINNA HREIÐARSDÓTTIR



Smáratorgi  3  /  201 Kópavogi  /  s ími :  522 7860 /  mánudaga til föstudaga 11:00 til 19:00 /  laugardaga 10:00 til 18:00 /  sunnudaga 12:00 til 18:00

Opnum á Korputorgi
á laugardaginn!

Ótrúleg
opnunartilboð!

OXFORD 
SVEFNSÓFI
með mjúku pluss áklæði, 2 litir
rétt verð 39.900,- 
      opnunartilboð 19.900,-

GLERVASI OG 7 ÍSLENSKAR RÓSIR
 á aðeins 790,-

LAUFKRANS
kertastjaki

2061764
rétt verð 5990,- 

     opnunartilboð  

3.990,-

MANDARIN
KOMMÓÐA

Með 6 skúffum, 506366
rétt verð 29.900,-

  opnunartilboð

14.900,-

LUAN SKÁPUR 506786
rétt verð 29.900,- 

opnunartilboð 12.900,-

MOSAIC BRIGHT 
509763
opnunartilboð 25%afsláttur

CANTON
BLAÐAKARFA
1923930
rétt verð 1990,- 
opnunartilboð

1.490,-

MING SKÁPUR
rétt verð 29.900,- 

opnunartilboð 9.900,-

PÚÐI 563307
rétt verð 3490,- 
opnunartilboð

1.490,-
KERTI 30%afsláttur

PAPASAN, stóll og pulla 

12.900,- 
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SVEITARSTJÓRNIR Stjórn Strætós bs. 
hafnar áskorun sveitarfélaga úti á 
landi um að framhaldsskólanem-
endur þaðan fái fríar strætis-
vagnaferðir á sama hátt og nem-
endur af höfuðborgarsvæðinu.

„Það stendur öllum þessum 
sveitarfélögum til boða að kaupa 
kort fyrir sína námsmenn,“ ítrek-
ar Jórunn Frímannsdóttir sem á 
föstudag tók við formennsku í 
stjórn Strætós bs.

Forveri Jórunnar í formann-
sembættinu hjá Strætó, Ármann 
Kr. Ólafsson, bendir á að 300 millj-
óna króna gat sé í rekstraráætlun 
félagsins vegna gengisfalls krón-
unnar og hækkunar á eldsneytis-
verði. Ef ekki væri fyrir þessa 
óheillaþróun hefðu rekstraráætl-
anir Strætós staðist. Þess utan 
segir Ármann Strætó enn bera um 
500 milljóna króna halla frá tíð 
fyrri stjórnar. Staðan sé því afar 
þröng að verða við óskum sveitar-
stjórnarmanna utan af landi.

„Þeir benda á það, sem er nú 
ekki alveg út í hött, að þetta fólk 
fær námslán úr ríkissjóði og eyði 
þeim hér en ekki heima hjá sér. 
En sveitarfélögin hérna fyrir 
sunnan eru mörg hver ekki aflögu-
fær. Strætó á einfaldlega ekki 
peninga í þetta og við höfum 
engar forsendur til að gera þetta 
en við buðum þá velkomna inn í 
verkefnið,“ segir Ármann.

Ármann útskýrir nánar að ef 
farið væri að vilja sveitarfélag-
anna úti á landi þyrftu öll sveitar-
félögin á höfuðborgarsvæðinu 
sem eiga aðild að Strætó að taka 
þátt í að niðurgreiða fargjöldin 
fyrir landsbyggðarnemana. „Þá 
er verið að tala um að Álftanes, 
sem eigandi í Strætó, borgi hlut-

fallslega jafnt á við Reykjavíkur-
borg til að niðurgreiða fargjöld 
fyrir námsmenn utan af landi þótt 
þessir námsmenn eyði nú varla 
miklu fé á Álftanesi. Er það eðli-
legt?“

Vegna hinnar erfiðu stöðu 
Strætós var rætt um það á stjórn-
arfundinum á föstudag að hækka 
fargjöldin.

„Það er algjörlega á umræðu-
stigi en sjálfsagt verður einhver 
hækkun þótt spurning sé hversu 
mikil hún verður. Þetta er mál 
sem eigendur Strætós verða að 
taka ákvörðun um. Í þessu árferði 
verður að skoða allar slíkar hækk-
anir í stærra samhengi. Það skipt-
ir máli fyrir bæði verðbólguna og 
almenning að teknar séu vandað-
ar ákvarðanir,“ segir Jórunn.  

 gar@frettabladid.is

Utanbæjarfólk 
fær ekki frítt í 
strætisvagna
Stjórn Strætós bs. segir engar forsendur vera fyrir 
því að gefa námsmönnum utan höfuðborgarsvæð-
isins frítt í vagna félagsins. Hækkanir á fargjöldum 
fram undan, segir nýr formaður stjórnar Strætós.

JÓRUNN FRÍMANNSDÓTTIR Stjórnarformaður Strætós boðar hækkanir á fargjöldum 
en segir ákvörðunina þó í höndum sveitarfélaganna sem standa að Strætó.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Katla 1918 - 2008 

Málþing um Kötlu verður haldið laugardaginn 4. október nk. 
 í félagsheimilinu Leikskálum í Vík og hefst kl. 10:00.   
Dagskrá:  

Páll Einarsson prófessor   

Katla, eðli eldstöðvarinnar, gosvirkni og áhrif gosa á umhverfið. 

Kjartan Þorkelsson lögreglustjóri 

Viðbrögð við Kötlugosi, almannavarnir. 

Guðrún Gísladóttir prófessor, Deanne Bird og Dale Dominey-Howes 

Viðhorf íbúa og ferðamanna til Kötluvár og  rýmingaráætlunar. 

Gísli Viggósson forstöðumaður hjá Siglingastofnun. 

Landbrot, varnir gegn landbroti. 

Rögnvaldur Ólafsson forstöðumaður Stofnunar fræðasetra HÍ. 

 Atvinnumál á landsbyggðinni, uppbygging fræðasetra 

Málþinginu lýkur um kl. 13:30 - Allir eru velkomnir. 

Málþingið er hluti af dagskrá menningarhátíðarinnar Regnbogans sem 
haldin verður í Vík 3. – 5. október nk.  Sjá nánar á www.vik.is  

 
   

VIÐSKIPTI Samkvæmt upplýsingum 
frá Umferðarstofu hefur nýskrán-
ingum ökutækja og eigendaskipt-
um ökutækja snarfækkað ef born-
ar eru saman tölur síðasta árs. 

Niðurstaðan er byggð á nýskrán-
ingum og eigendaskiptum öku-
tækja, ekki einungis bifreiða, á 
fyrstu 298 dögum landsins, eða frá 
1. janúar til 19. september bæði 
2007 og 2008. 

Borið saman við árið 2007 hefur 
nýskráningum ökutækja fækkað 
um 27,8% og eigendaskiptum 
hefur fækkað um 16,5%. Þess má 
geta að í byrjun árs 2008 hafði 
nýskráningum fjölgað mjög og 
voru 46,8% fleiri en þær voru í 
byrjun árs 2007. 

Þessi áberandi samdráttur 
nýskráninga ökutækja og eigenda-
skipta hefur þó ekki falið í sér aug-
ljóslegan samdrátt í kaupum á 
aukabúnaði í bílinn. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
nokkrum bílasölum höfuðborgar-
svæðisins koma flestir bílar fullút-
búnir og því hefur aldrei verið 
mikið um sölu aukahluta, þótt allt-
af sé eitthvað um það. 

Bílasölurnar höfðu ekki tölu yfir 
hve mikið af aukahlutum hafði 
selst síðastliðið ár miðað við árið í 
ár en voru þó sammála um að ekki 
væri hægt að setja samasemmerki 
milli samdráttar í nýskráningum 
og sölu á aukahlutum í bíla.   
 - aóv

Nýskráningar og eigendaskipti ökutækja:

Um 28 prósenta 
fækkun nýskráninga

BRUNI Brunnar leifar vöruflutningabíls 
og lestarvagns sjást hér nýsóttir upp 
úr Ermarsundsgöngunum í Coquelles 
í N-Frakklandi í gær. Fjórtán manns 
slösuðust í bruna í göngunum á dög-
unum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SKIPULAGSMÁL „Þetta er tímabær aðgerð sem 
mun vonandi skila sér í lægri rekstrarkostnaði 
og fjölgun laugargesta, einkum og sér í lagi 
fjölskyldufólks,“ segir Kjartan Magnússon, 
borgarfulltrúi og formaður Íþrótta- og 
tómstundaráðs. Ráðið samþykkti á síðasta 
fundi sínum tillögu Kjartans þess efnis að 
ráðast í aðgerðir til að hækka hitastigið í 
grunna hluta Vesturbæjarlaugarinnar, eða 
barnalauginni. Fréttablaðið greindi í sumar frá 
fjölda kvartana vegna lágs hitastigs í lauginni 
sem meðal annars er nýtt í sundkennslu 
grunnskólabarna.

Að sögn Kjartans felast aðgerðirnar í því að 
reist verði þil úr stáli til að skilja milli grunna 
og djúpa hluta laugarinnar. Með þeim hætti sé 
unnt að stjórna hitastigi í hvorum hluta fyrir 
sig. „Nokkuð hefur verið um að Vesturbæingar 

hafi heldur kosið að sækja aðrar laugar, til 
dæmis sundlaug Seltjarnarness, vegna kulda í 
barnalauginni. Þessi aðgerð mun vonandi bæta 
úr því,“ segir Kjartan. Hann býst við að 
aðgerðirnar kosti um fjórar milljónir og vonast 
til að þær hefjist í vetur.

Framtíðarskipulagstillögur fyrir Vesturbæj-
arlaug gera ráð fyrir mikilli stækkun. Meðal 
annars verði byggð innisundlaug á neðri hæð 
og líkamsræktarstöð á efri hæð. Að sögn 
Kjartans verður þó einhver bið á að ráðist 
verði í slíkar framkvæmdir. „Það er framtíðar-
verkefni sem verið er að kanna til hlítar,“ segir 
Kjartan Magnússon. - kg

Tillaga um aðgerðir til að hækka hitastig Vesturbæjarlaugar samþykkt:

Vesturbæjarlaugin verði heitari

HITI Í MANNSKAPNUM Kjartan Magnússon segir Vestur-
bæjarlaugina hafa staðist tímans tönn að flestu leyti. Þó 
séu tilvonandi aðgerðir mjög tímabærar. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

ERLENDIR NEMAR
Erlendir nemar á höfuðborgar-
svæðinu verða að eiga lögheim-
ili í þeim sveitarfélögum sem 
standa að nemakortunum til að 
fá ókeypis nemakort í strætó. 
Skráning þeirra í utangarðsskrá er 
ekki nægileg. Þetta kemur fram í 
tilkynningu frá Strætó. 

Áður hafði verið talið að þeir 
erlendu nemar sem skráðir eru á 
svokallaða „utangarðsskrá“ ættu 
lögheimili hér á landi og gætu 
því sótt um nemakortið. Þetta 
reyndist rangt. Reglur Strætós eru 
skýrar: Einungis þeir sem eiga 
lögheimili á höfuðborgarsvæðinu 
að Garðabæ undanskildum geta 
sótt um nemakort.  - ghs

DÓMSMÁL Héraðsdómur Norður-
lands eystra dæmdi á föstudag 
karlmann í fjögurra mánaða 
skilorðsbundið fangelsi fyrir að 
nefbrjóta konu við skemmtistað-
inn Sjallan á Akureyri í maí 
síðastliðnum.

Maðurinn játaði að hafa slegið 
konuna þungu höggi í andlitið en 
svæfa þurfti konuna til að rétta 
nefbrotið auk þess sem hún hlaut 
nokkurt mar undir augum. 
Maðurinn lýsti fyrir dómi og við 
skýrslutöku að konan hefði fyrr 
um kvöldið slegið hann marg-
sinnis í höfuðið og hótað honum 
og unnustu hans öllu illu. 
Skömmu síðar hafi þau hist aftur 
og konan þá rekið hnéð í klofið á 
honum og hann því slegið hana. 
Með broti sínu rauf maðurinn 
skilorð og var tekið tillit til þess 
við ákvörðun refsingarinnar.  - ovd

Játaði að hafa slegið konu:

Nefbraut fyrir 
spark í klof



50PC51

50” Plasma 
sjónvarp

32LC56

32” LCD 
sjónvarp

37LT75

37” LCD 
sjónvarp

VERÐ 289.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 219.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 139.900

ÚTSÖLUVERÐ

ALLT Á AÐ SELJAST

DRV6815

Daewoo 
upptökutæki
DVD & VHS

SRX180

Scott bíltæki

IWXH80

Scott hljóm-
tækjastæða
m/iPod dokku

DG2844

Clatronic 
gufusuðupottur

L-1026

Edesa þvottavél
1000 snúninga 6kg

SM2923

Clatronic 
töfrasproti

SFE60C

Fagor þurrkari
6kg tímastilltur

TRA2207

Vasa-
útvarp

KOG63NR

Daewoo örbylgjuofn
m/grilli

Allir pottar 
50% afsláttur

VERÐ 34.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 4.390

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 69.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 15.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 2.590

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 59.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 21.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 1.990

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 15.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 29.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 24.900

ÚTSÖLUVERÐ

Picasso 
stafrænn 
myndarammi

Aego M
hvítir og svartir 
tölvuog
iPod hátalarar

Þetta er aðeins sýnishorn af því sem er í boði



12  2. október 2008  FIMMTUDAGUR

VINNUMARKAÐUR Tæplega 300 
starfsmönnum hjá sex fyrirtækj-
um í byggingariðnaði var sagt upp 
fyrir síðustu mánaðamót. Fyrir-
tækin eru Ístak, Eykt, Bygg, ÞG 
Verk, JB Byggingafélag og Mótás. 
Ástæðurnar eru samdráttur í 
verkefnum, óvissa í efnahagslífi 
og erfiðleikar á markaði. 

Ístak sagði upp 180 starfsmönn-
um, ÞG Verk sögðu upp 31 starfs-
manni, JB Byggingafélag um 25 
starfsmönnum, Eykt fimmtán 
mönnum, Mótás sextán og Bygg-
ingafélag Gylfa og Gunnars, 
BYGG, rúmlega 20 mönnum. Í 
öllum tilfellum er ástæðan sam-
dráttur, óvissa í efnahagslífið og 
efnahagsástandið almennt.

Loftur Árnason, forstjóri Ístaks, 
segir að uppsagnirnar séu fyrsta 
lota í uppsögnum 300 manna sem 
hafi verið tilkynntar í sumar. 
Mennirnir séu verkamenn og 
tækjamenn hafi eins mánaðar 
uppsagnarfrest.

„Það er ekki gott að byggja 
þegar gengisvísitalan er komin 
yfir 200,“ segir Magnús Jónsson, 
framkvæmdastjóri Riss, og telur 

öllum ljóst að búið sé að loka fyrir 
byggingar á íbúðarhúsnæði. 
„Bankar og yfirvöld hafa saumað 
það tryggilega saman. Svo var 
sópað burt hundrað milljörðum úr 
hagkerfinu í byrjun vikunnar og 
þar hlupu þrír milljarðar sem við 
ætluðum að byggja fyrir,“ segir 
hann. 

Gunnar Valur Gíslason, for-
stjóri Eyktar, segir að 15 mönnum 
hafi verið sagt upp störfum, eink-
um erlendum starfsmönnum. 

Hjá Mótási var 16 sagt upp fyrir 
mánaðamót, bæði iðnaðarmönn-
um og verkamönnum á eins til 
þriggja mánaða uppsagnarfresti. 
Bergþór Jónsson framkvæmda-
stjóri segir að verkefnaskortur 
hafi verið fyrirsjáanlegur og því 

miður engin önnur leið. „Við 
höfum byggt og selt íbúðir í mörg 
ár og þar hafa hlutirnir breyst. 
Þetta eru hálfgerðar hamfarir,“ 
segir hann. 

Konráð Sigurðsson, sviðsstjóri 
framkvæmdasviðs hjá Bygg, 
harmar uppsagnirnar og segir að 
það taki mjög á alla að segja upp 
fólki með allt að sex mánaða upp-

sagnarfrest eins og margir hafi 
verið. „Við vorum að bregðast við 
válegum tíðindum, íbúðamarkaði í 
lægð og þessum skelfilega mánu-
degi. Við hörmum þetta. Við fórum 
með bréfin til allra okkar starfs-
manna úti á vinnusvæðunum og 
skýrðum hvernig staðan væri og 
svo hittum við þá flestalla aftur,“ 
segir hann.  ghs@frettabladid.is

Um 300 starfsmönnum 
sagt upp í byggingariðnaði
Tæplega 300 starfsmönnum í byggingariðnaði var sagt upp um síðustu mánaðamót, langflestum hjá Ístaki 
en mörgum líka hjá ÞG Verk, JB Byggingafélagi og BYGG. Margir eru með sex mánaða uppsagnarfrest. 

BRUGÐIST VIÐ VÁLEGUM TÍÐINDUM „Við vorum að bregðast við þessum válegu 
tíðindum, íbúðamarkaði í lægð og þessum skelfilega mánudegi. Við hörmum þetta,“ 
segir Konráð Sigurðsson, sviðsstjóri framkvæmdasviðs hjá BYGG. 

Við vorum að bregðast 
við þessum válegu tíðind-
um, íbúðamarkaði í lægð 

og þessum skelfilega mánudegi.

KONRÁÐ SIGURÐSSON
SVIÐSSTJÓRI HJÁ BYGG

EID AL-FITR-HÁTÍÐ Í MEKKA Þúsundir 
múslima biðjast fyrir í kringum Kabaa-
steininn í Mekka í tilefni af lokum 
ramadan-föstumánaðarins, en sú hátíð 
er kölluð Eid al-Fitr.   FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NEYTENDUR „Lesendur Fréttablaðsins úti á 
landi þurfa ekki lengur að bíða eftir að 
verslanir opni til að nálgast blaðið,“ segir 
Hannes Alfreð Hannesson, framkvæmda-
stjóri Pósthússins, en starfsmenn Pósthúss-
ins hafa undanfarna daga unnið að uppsetn-
ingu Fréttablaðskassa.

Tilgangur kassanna er meðal annars að 
tryggja rétt húseigenda til að afþakka fríblað 
og minnka áreiti. Þá er nýtt fyrirkomulag 
umhverfisvænna að því leyti að öllum 
umframblöðum verður komið til endur-
vinnslu. 

Um tvær tegundir kassa er að ræða, til 
innanhússnota í verslunum og fjölbýlishúsum 
og til nota utanhúss þar sem kassarnir verða 
festir á ljósastaura eða húsgafla.

Unnið verður að uppsetningu kassanna á 

næstu vikum. Nú þegar hafa rúmlega 
hundrað kassar verið settir upp í Garði, 
Sandgerði, Vogum, Höfnum, háskólaþorpinu 
Keili, Vestmannaeyjum og á Egilsstöðum. 
Kassarnir eru settir upp í samvinnu við sveit-
arfélög um allt land þeim að kostnaðarlausu.

Hannes segir það fara eftir landshlutum 
hvenær dags blöðin eru komin í kassana. 
Flestir geti búist við að fá blöð milli klukkan 
sjö og átta á morgnana á meðan aðrir eru 
háðir flugi. Hann segir blaðið fara í fyrsta 
flug og vera þá komið í kassana milli klukkan 
níu og tíu á morgnana.

Þá segir Hannes lítið mál að setja upp 
kassa, óski fólk eftir því. „Í raun þarf bara að 
hafa samband við okkur hjá Póshúsinu og 
kanna hvort við erum á ferð á viðkomandi 
svæði.“  - ovd

Unnið að uppsetningu á dagblaðakössum í samvinnu við helstu sveitarfélög:

Fréttablaðskassar settir upp úti á landi

BLAÐAKASSAR Starfsmenn Pósthússins unnu að upp-
setningu Fréttablaðskassa á Egilsstöðum á föstudag-
inn. MYND/EINAR BEN

SVEITARSTJÓRNIR „Hafi eigendur 
Selskarðs einhvern tíma átt 
beitarrétt þá er hann löngu 
fallinn niður fyrir tómlæti. Þar 
hefur enginn búskapur verið 
stundaður áratugum saman,“ 
segir Guðmundur Benediktsson, 
bæjarlögmaður í Hafnarfirði. Í 
tengslum við samninga um 
vatnstöku í Kaldárbotnum og 
vatnslagnir að fyrirhugaðri 
átöppunarverksmiðju í Hafnar-
firði vilja eigendur jarðarinnar 
Selskarðs fá hagsmuni sína 
viðurkennda. „Búfjárhald og 
lausaganga búfjár er óheimil í 
lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðar 
og eigendur Selskarðs eiga engan 
lögvarinn rétt á að beita búfé í 
upplandi Hafnarfjarðar,“ ítrekar 
bæjarlögmaður.  - gar

Bæjarlögmaður Hafnarfjarðar:

Hafnar kröfum 
um beitarrétt

KALDÁRBOTNAR Eigendur Selskarðs 
segja vatnsból Hafnfirðinga á áhrifa-
svæði sínu.
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“
■ Íslensk mold 
hefur öll orðið 
til á undanförn-
um 9.000-
10.000 árum. 
Mold köllum við 
brúna og frjósamasta hluta jarð-
vegarins, en jarðvegur er í raun 
öll laus jarðlög sem gróður getur 
fest rætur í. Íslenska moldin er úr 
þremur aðalþáttum (1) Áfoki, (2) 
leifum jurta og dýra og (3) efnum 
sem vatn leysir úr berggrunninum 
og jarðvegskornunum. Mest er 
um áfokið en minnst er af efnun-
um úr berggrunninum og jarð-
vegskornunum. Mold er að finna 
í móajarðvegi og í mýrarjarðvegi 
og er þar að finna gróðursælustu 
svæði landsins. 

NÁTTÚRAN:
ÍSLENSKA MOLDIN

„Af mér er mjög fínt að frétta. Ég var fyrir stuttu 
að ljúka við blað sem skrifað var fyrir Götusmiðj-
una sem kemur út á næstunni. Í því eru viðtöl 
við Pál Óskar og Jóhannes í Bónus og fullt af 
öðru áhugaverðu efni,“ segir Jakobína Davíðs-
dóttir, blaðamaður og leiðsögumaður. 

„Í sumar var ég að „gæda“ á fullu en 
sú törn er búin í bili fyrir utan að ég 
á eftir fjögurra daga hvataferð með 
sextíu unga Spánverja sem eiga það 
sameiginlegt að koma að markaðs-
málum orkudrykkjarins Burn og hafa 
haft mestar áhyggjur af því að geta ekki 
djammað nóg í ferðinni,“ segir Jakobína 
sem býst við miklu stuði í ferðinni með 
Spánverjunum ungu. 

„Svo er ég náttúrlega að 
velta því fyrir mér eins og 
aðrir hvað sé eiginlega 

að gerast í þessu landi. Það fer hrollur um mig 
þegar ég heyri fréttir og mér líst ekkert á hvert 
þetta stefnir. Ekki getur maður losnað svo glatt 
undan þessu með því að ferðast þar sem gjald-
miðlar eru orðnir svo rosalega dýrir. Ég hugsa 
stundum um það að fyrir um það bil fjórum 

árum tók ég viðtal við forstjóra stoðtækja-
framleiðandans Össurar sem var þá farinn 
að viðra hugmyndir sínar um að gera upp 
í evrum eða jafnvel farinn að gera upp í 
þeim gjaldmiðli þar sem honum þóttu 
teikn á lofti um krónuna of uggvænleg. 

Umræðan var farin af stað og ég skil ekki 
hvers vegna ekki var brugðist við henni þá.  

Ég leyfi mér samt að dreyma um að setj-
ast að á Taílandi og opna þar bar við 
ströndina og ganga um berfætt í 
sandinum laus undan áhyggjum af 
gjaldmiðlum og atvinnuástandi.“ 

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? JAKOBÍNA DAVÍÐSDÓTTIR, BLAÐA- OG LEIÐSÖGUMAÐUR

Götusmiðjan og spænskir stuðboltar
Skiljanlega, kannski?

„Erlendir lántakendur líta 
á íslenska ríkið og íslensku 
bankana sem eina heild.“

PÉTUR BLÖNDAL, FORMAÐUR EFNA-
HAGS- OG SKATTANEFNDAR, UM AÐ 
ÍSLENSKA RÍKIÐ HAFI NÝLEGA TEKIÐ 
ERLENT LÁN MEÐ ÞEIM AFLEIÐING-
UM AÐ GLITNIR MISSTI AF LÁNI FRÁ 
ERLENDA BANKANUM.

Fréttablaðið, 1. október

Bjartsýnin blívur

„Við erum ekki búin að fá 
erindið afgreitt en setjum 
stefnuna á að komast af stað 
með uppbygginguna á næsta 
ári og að þetta fari allt upp í 
einu lagi.“

HANNA G. BENEDIKTSDÓTTIR 
FJÁRMÁLASTJÓRI ÆTLAR AÐ REISA 
SJÖ HÆÐA HÓTEL VIÐ LAUGAVEG Í 
TÍÐ NÚVERANDI MEIRIHLUTA.

Fréttablaðið, 1. október

„Þetta byrjaði svona almennt í 
haust en síðan hefur mikið gengið 
á og núna er þetta orðið meira 
markvisst af því að það eru allir 
með þetta bölsýnistal,“ segir séra 
Þórhallur Heimisson, prestur í 
Hafnarfjarðarkirkju, um kyrrð-
arstundir sem haldnar eru í kirkj-
unni klukkan átta á miðvikudags-
morgnum.

Þórhallur segir messurnar vera 
ágætar til að vega upp á móti 
svartsýnistali í þjóðfélaginu í dag 
og lyfta andanum. „Ég tek fyrir 
þætti eins og hvernig menn geti 
aukið jákvæðni, bjartsýni, and-
legan styrk og látið sér líða betur 
í samfélagi við aðra,“ segir Þór-
hallur.

Hann segir þema þessara mið-
vikudagsmessna vera tíu leiðir til 
að lifa lífinu lifandi. „Við tökum 
fyrir eitt þema í hverri messu. Í 

gærmorgun var hugleiðing um 
hvernig við getum styrkt okkur 
andlega. Í síðustu viku fjölluðum 
við um bjartsýni og svo var ein 
stund um hláturinn, hvernig hann 
getur hjálpað okkur. Þetta er allt 
út af þessu sama, að lifa lífinu lif-
andi og síðan er messan umgjörð-
in um kring.“

Sérstakt messuform er viðhaft 
á miðvikudagsmessunum en það 
kallast gregorísk messa. „Þetta 
er gamalt klassískt messuform. 
Það er ekki leikið á hljóðfæri 
heldur er bara sungið og við erum 
með sönghóp sem heitir Lux aet-
erna sem fer fyrir söngnum. 
Þannig að við erum að skapa kósí 
stund fyrir fólk í morgunsárið.“

  - ovd

Gregorískar messur á miðvikudagsmorgnum í Hafnarfjarðarkirkju:

Messað gegn bölsýnistali

SÉRA ÞÓRHALLUR HEIMISSON

Landssöfnun
4. október 2008

Tinna Gunnlaugsdóttir þjóðleikhús-
stjóri er umvafin drama og draum-
kenndum heimi í starfi sínu og á því 
ekki langt að sækja líkingarmálið 
þegar hún er spurð um efnahags-
ástandið.

„Fyrir utan hina beinhörðu og 
harkalegu dramatík síðustu daga, 
krónupening sem fellur hraðar en 
laufið af trjánum og skuldasúpu 
sem vellur upp úr öllum pottum, fer 
ekki hjá því að atburðarásin minni 
meira á leikhús en nokkuð annað. 
Blóðbaðið á Smíðaverkstæði Þjóð-
leikhússins þessa dagana, þar sem 
Macbeth og lafðin brugga gestum 
sínum lævís banaráð, er ótrúlega 
nærtæk samlíking, að minnsta kosti 
ef atburðarásin á bak við tjöldin er 
eitthvað nálægt því sem menn geta 
sér til um.“

SJÓNARHÓLL
ÁSTANDIÐ Á FJÁRMÁLAMARKAÐI

Minnir helst á Blóðbaðið

TINNA GUNNLAUGSDÓTTIR 
Þjóðleikhússtjóri.
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Siðareglur auglýsinga og 
línan þunna milli þess að 
vekja athygli og móðga er 
helsta þema Fíton-blaðsins, 
sem kemur út á morgun. 
Fréttablaðið tók þrjá af að-
standendum ritsins tali.

„Hugmyndin að þessu þema blaðs-
ins fæddist í sumar. Í kjölfar aug-
lýsingaherferðarinnar „Skítt með 
kerfið“ sem við unnum fyrir Voda-
fone, urðum við varir við mikla 
umræðu um auglýsingar og eðli 
þeirra í samfélaginu. Fjöldinn allur 
af áhugaverðum spurningum kom 

upp sem við veltum fyrir okkur í 
blaðinu. Hversu langt má ganga? 
Er í lagi að hneyksla fólk? Hvar 
liggja mörkin?“ segir Bragi Valdi-
mar Skúlason, starfsmaður auglýs-
ingastofunnar Fíton og einn 
aðstandenda Fíton-blaðsins sem 
kemur út á morgun, sjöunda árið í 
röð. 

Ragnar Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri Fíton, segir „Skítt 
með kerfið“-herferðina eina þá best 
heppnuðu sem stofan hafi unnið að. 
„Í herferðinni leituðum við í smiðju 
pönksins og sýndum hvernig ver-
öldin myndi mögulega líta út ef 
allir tækju sér lífsspeki pönkar-
anna til fyrirmyndar og gæfu skít í 
fyrirfram mótaðar venjur og siði,“ 
segir Ragnar. „Margir móðguðust, 
en það merkilega var að það voru 

einna helst pönkarar, núverandi og 
fyrrverandi, sem tóku þessu illa.“ 
Örn Úlfar Sævarsson, starfsmaður 
Fíton, tekur í sama streng. „Margir 
líta á pönkið sem heilagan hlut, sem 
harðbannað sé að nota til að selja 
eitt né neitt. Það er áhugavert í ljósi 
þess að þeir sem komu pönkinu á 
koppinn á sínum tíma voru margir 
hverjir kaupmenn og kapítalistar 
sjálfir,“ segir Örn Úlfar. „Ég hélt að 
ekki væri fræðilega mögulegt að 
móðga pönkara, en annað hefur 
komið í ljós,“ bætir Bragi við.

Aðstandendur Fítonblaðsins 
höfðu samband við marga aðila úr 
hinum ýmsu þjóðfélagsstéttum og 
inntu þá eftir áliti sínu á auglýsing-
um og hlutverki þeirra. Meðal ann-
ars er að finna í blaðinu yfirlits-
grein yfir auglýsingar sem vakið 
hafa athygli, og jafnvel farið fyrir 
brjóstið á Íslendingum í gegnum 
tíðina. „Það er mjög fróðlegt að sjá 
hvernig mörkin hafa færst til í 
gegnum árin,“ segir Bragi. „Margir 
muna til dæmis eftir umdeildum 
alnæmis- og smokkaauglýsingum 
sem settu allt á annan endann á 
sínum tíma. Líklega yrði bara bros-
að að þessum auglýsingum í dag.“

Spurður um helstu niðurstöður 
umfjöllunar blaðsins segir Ragnar 
að auglýsingastofur megi gjarnan 
tileinka sér meiri ævintýra-
mennsku. „Persónulega finnst mér 
að menn gangi ekki nógu langt í 95 
prósentum tilfella. Ég held að stað-
reyndin sé sú að djarfar hugmynd-
ir og áherslur skili mun betri 
árangri en miðjumoð og leiðindi.“ 
„Auglýsingar eru skilgetin afkvæmi 
samfélagsins,“ bætir Örn Úlfar við. 
„Þær bestu hreyfa við fólki á ein-
hvern hátt.“

Fíton-blaðinu er dreift frítt til 
fyrirtækja, en einnig er hægt að 
nálgast eintak á skrifstofu Fíton.

 kjartan@frettabladid.is

Pönkarar móðgast eins og aðrir

SIÐAREGLURNAR BROTNAR
Hvernig auglýsingar yrðu til ef Samband íslenskra auglýsendastofa (SÍA) færi 
í herferð til að hvetja fólk til að fara eftir siðareglum samtakanna? Hönnuðir 
hjá Fíton fengu að spreyta sig á þessu verkefni með því skilyrði að siðaregl-
urnar sjálfar væru brotnar í leiðinni. Afraksturinn gefur að líta í Fítonblaðinu. 

VIÐBURÐUR Fíton-blaðið er unnið í samvinnu allra starfsmanna stofunnar og segja 
þeir Ragnar, Bragi og Örn Úlfar mikla stemningu myndast í kringum útgáfu blaðsins 
ár hvert. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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Sú mikla hækkun sem orðið 
hefur á heimsmarkaðsverði 
á jarðolíu á síðustu misser-
um, að viðbættum síaukn-

um pólitískum þrýstingi á að draga 
úr losun gróðurhúsalofttegunda, 
hefur hraðað mjög þróuninni í átt 
að framtíð óháðri jarðefnaelds-
neyti. 

Breytingar velkomnar
Einkum og sér í lagi hefur hið 
hækkaða olíu- og bensínverð orðið 
til þess að almennir bílnotendur 
eru nú reiðubúnari en nokkru sinni 
fyrr að bjóða breytingar velkomn-
ar. Helztu bílaframleiðendur heims 
keppast nú við að koma á markað 
vistvænni valkostum. Þeir valkost-
ir spanna allt frá sparneytnari 
útfærslum af hefðbundnum bruna-
hreyfilsknúnum bílum til hrein-
ræktaðra rafbíla. Sérstaklega 
stendur nú samkeppnin um að 
koma á fjöldaframleiðslumarkað 
svonefndum tengiltvinnbílum. 
Slíkir bílar ætla að verða næsta 
stóra skrefið í þá átt að gera einka-
bílinn óháðan jarðefnaeldsneyti og 
draga verulega úr koltvísýringsút-
blæstri hans – án þess 
að veita nokkurn afslátt 
af notagildi eða þægind-
um. Tengiltvinnbíla er 
bæði hægt að hlaða raf-
magni úr heimainns-
tungu, sem dugar til 50-
100 km aksturs á 
rafmagni eingöngu, en 
líka knýja með hefð-
bundnu eða lífrænu 
eldsneyti. 

Tækifæri fyrir Ísland
Svo háttar til hér á Íslandi að fjórir 
fimmtu af heildarorkunotkuninni 
koma frá endurnýjanlegum orku-
gjöfum, vatnsorku og jarðhita. Síð-
asti fimmtungur orkunotkunarinn-
ar er bruni innfluttrar olíu og 
bensíns í samgöngu- og vinnuvél-
um landsins, á landi, legi og í lofti. 
Þessar aðstæður skapa Íslandi 
betri aðstæður en nokkru öðru þró-
uðu landi til að eiga raunhæfa 
möguleika á því að verða fyrst til 
að verða óháð jarðefnaeldsneyti. 

Hlutföll frumorkunotkunar 
Íslendinga breytast hins vegar 
verulega ef orkunni sem fer til 
orkufreks iðnaðar er haldið utan 
við útreikninginn. Að stóriðjunni 
slepptri verður hlutur innlendrar 
orku í frumorkunotkuninni 65-70 
prósent. Þar með stækkar hlutur 
jarðefnaeldsneytis í frumorku-
notkun Íslendinga í um þriðjung í 
stað fimmtungs. 

Tilraunastofa framtíðarorkugjafa
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti 
Íslands, og Össur Skarphéðinsson 
iðnaðarráðherra héldu báðir ávörp 
á alþjóðlegri ráðstefnu um sjálf-
bærar samgöngur, Driving Susta-
inability 08, sem haldin var í 
Reykjavík dagana 18. og 19. sept-
ember, og vísuðu báðir til þessarar 
sérstöðu Íslands. 

Ólafur Ragnar sagði að Ísland 
ætti að vera „tilraunastofa fram-
tíðarorkugjafa og fundarstaður 
þeirra sem vinna að vistvænum 
samgöngum“. Hann hvatti erlenda 
gesti ráðstefnunnar, sem meðal 
annars komu frá Mitsubishi, Ford 
og Toyota, til að nýta sér Ísland 
sem tilraunavettvang nýrrar tækni 
á þessu sviði því mikilvægt væri 
að sýna í verki að hin nýja sam-
göngutækni sé nothæf við raunað-
stæður. Virki hún hér ætti hún að 
geta virkað hvar sem er annars 
staðar. 

Össur iðnaðarráðherra handsal-
aði í lok ráðstefnunnar samkomu-
lag við forsvarsmenn japanska iðn-
risans Mitsubishi um prófanir 
hérlendis á nýjum rafbíl fyrirtæk-
isins, sem á að fara í fjöldafram-
leiðslu á næsta ári, auk þess sem 
gera á tilraunir með uppbyggingu 

þjónustunets fyrir rafbíla, þar á 
meðal hraðhleðslustöðvar bæði 
innanbæjar og meðfram þjóðveg-
um landsins. Í tilefni af undirritun 
þessara samninga lýsti Össur því 
yfir að ráðstefnan hefði gert „rík-
isstjórnina enn staðráðnari í að 
gera landið óháð olíu.“ 

„Markmiðið á að vera að gera 
okkur algerlega óháð olíu og bens-
íni,“ sagði Össur í samtali við 
Fréttablaðið. „Það sem ríkisstjórn-
in þarf að gera er að tryggja breyt-
ingar á skattareglum og lögum til 
þess að ýta undir komu þessara 
bíla inn á íslenska vegakerfið,“ 
sagði ráðherrann. „Nú höfum við 
þennan samning sem tryggir okkur 
rafbíla þegar þeir koma í fjölda-
framleiðslu. Það þýðir það að í 
samstilltu átaki ýmissa ráðuneyta, 
þar sem fjármálaráðuneytið tæki 
nú rösklega á, þá ætti okkur að tak-
ast mjög hratt að draga verulega 
úr losun gróðurhúsalofttegunda og 
gera okkur óháða olíu og bensíni.“ 

Eftirfylgni beðið
Með þessum síðustu ummælum 
vísar Össur til þess að í vor skilaði 

stjórnskipaður starfs-
hópur, sem í sátu full-
trúar fjögurra ráðu-
neyta, af sér skýrslu 
með tillögum að 
breyttu fyrirkomulagi 
gjaldheimtu af elds-
neyti og ökutækjum. Í 
skýrslunni er lagt til að 
allt gjaldheimtukerfið, 
bæði aðflutningsgjöld 

og aðrir skattar, miðist við magn 
koltvísýringsútblásturs, en sam-
bærilegar reglur hafa verið teknar 
upp nágrannalöndunum. Það er á 
verksviði fjármálaráðuneytisins 
að vinna frumvarp að lögum á 
grundvelli tillagnanna, samþykki 
ríkisstjórnin að það skuli gert (sem 
hún hefur þegar þetta er skrifað 
enn ekki gert). 

Það sem knýr á um að slíkar 
samræmdar reglur komist í gildi 
sem skapi skattalega hvata til að 
bílkaupendur velji vistvænni val-
kosti er meðal annars það, að um 
áramótin renna úr gildi tímabundn-
ar reglugerðir sem kveða á um 
afslátt af aðflutningsgjöldum af 
tilteknum tegundum vistvænni bíla 
(knúnum rafmagni eða metan-
gasi). 

Eftirtektarverður áfangi
Afdráttarlaus yfirlýsing iðnaðar-
ráðherrans um stefnuna á að gera 
Ísland óháð jarðefnaeldsneyti er 
eftirtektarverður áfangi í stefnu-
mótun íslenzkra stjórnvalda á 
þessu sviði. Hún fellur vel að áður 
yfirlýstu markmiði ríkisstjórnar-
innar um að dregið skuli úr losun 
gróðurhúsalofttegunda hérlendis 
um minnst 50-75 prósent fram til 
ársins 2050, miðað við losun ársins 
1990. 

Hún fellur einnig vel að þremur 
skýrslum sem unnar hafa verið 
fyrir stjórnarráðið á þessu ári; sú 
fyrsta kom út á vegum iðnaðar-
ráðuneytisins í marzmánuði og ber 
titilinn „Innlend orka í stað inn-
flutts eldsneytis“. Höfundar henn-
ar eru Þorkell Helgason, Andrés 
Svanbjörnsson, Ágústa Steinunn 
Loftsdóttir og Sigurður Ingi Frið-
leifsson. 

Þá skilaði fyrrgreindur „starfs-
hópur um heildarstefnumótun 
skattlagningar eldsneytis og öku-
tækja“ af sér í vor, en niðurstöður 
starfshópsins voru kynntar á blaða-
mannafundi í byrjun júní. Og nú í 
september skilaði Steingrímur 
Ólafsson iðnrekstrarfræðingur af 
sér skýrslu til iðnaðarráðuneytis-
ins um fýsileika rafbílavæðingar 
hérlendis. 

Þá hefur ráðstefnan Driving 
Sustainability, sem var höfuðvið-
burður Samgönguviku í Reykjavík 
í fyrsta sinn í fyrra og var haldin í 

annað sinn í ár, tvímælalaust orðið 
til að skerpa vitund Íslendinga um 
það hve tímabært það er að leita 
nýrra leiða til að knýja samgöngur 
hér á landi, leiða sem bæði draga 
úr mengun, minnka kostnað og 
gera Ísland minna háð innflutningi 
á eldsneyti. 

Norrænar fyrirmyndir
Hin Norðurlöndin hafa líka sett sér 
metnaðarfull markmið á þessu 
sviði. Í næstu greinum þessa 
greinaflokks verða rakin dæmi frá 
Svíþjóð, Danmörku og Noregi um 
hvað hægt er að gera bæði af hálfu 
opinberra og einkaaðila til að ýta 
undir þróunina í átt að hinu jarð-
efnaeldsneytisóháða samfélagi. 
Þar verður litið til þess sem ríkis-
valdið, sveitarstjórnir, fyrirtæki, 
frjáls félagasamtök og neytendur 
geta aðhafzt. Þessu til viðbótar 
verða rakin dæmi um tilteknar 
tæknilausnir sem opna nýja mögu-
leika til að ná settu marki, einkum 
og sér í lagi til að ryðja brautina 
fyrir rafvæðingu einkabílsins jafnt 
sem almenningssamgangna. 

FRÉTTASKÝRING: Úrelding olíunnar 1. hlutiH
2

CO
2

O 2NiMH
DME

Li-ionC 2
H 6

O

FRÉTTASKÝRING
AUÐUNN ARNÓRSSON
audunn@frettabladid.is

FYRSTA GREIN AF FJÓRUM
Á morgun:

Norrænar fyrirmyndir

Byltingin gegn olíunni
Tuttugasta öldin var öld jarðolíuknúinnar iðnbyltingar; öld bensínbílsins. Sú tuttugasta og fyrsta stefnir í að verða öld rafvæðing-
ar í samgöngum. Sú þróun gefur Íslendingum tækifæri til að verða fyrsta þróaða þjóð heims sem yrði óháð jarðefnaeldsneyti. 

ÁFANGI AÐ RAFVÆÐINGU Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, reynsluekur Mitsubishi-rafbíl sem væntanlegur er í fjöldafram-
leiðslu og gera á prófanir á hérlendis. Forsetinn vill að Ísland sé „tilraunastofa framtíðarorkugjafa“. LJÓSMYND/HARALDUR JÓNASSON
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Heimild: „innlend orka 
í stað innflutts eldsneytis“, 

Iðnaðarráðuneytið 2008
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ÖSSUR SKARPHÉÐINSSON 
IÐNAÐARRÁÐHERRA



,  og 
standa nú sameinuð og þrisvar 
sinnum öflugri undir einu merki. 

Með samruna þriggja virtustu  prent-
fyrirtækja landsins getum við veitt 
þér betri, áreiðanlegri og fjölbreyttari 
þjónustu en nokkru sinni fyrr.

Framkvæmum 
hugmyndir



Jón Sigurðsson, hæstaréttarlögmaður



Eiríkur Jónsson, ritstjóri

Framkvæmum 
hugmyndir
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hagur heimilanna

Útgjöldin
> Verð á einum lítra af súrmjólk, í ágústmánuði hvers 
árs. Miðað við verðlag á landinu öllu. 

HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS
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Efling staðbund-
inna matvæla 
miðar að því 
að byggja upp 
staðbundið og 
sjálfbært matvæla-
hagkerfi. Þetta felur 
í sér matvælafram-

leiðslu, vinnslu, dreifingu og neyslu. 
Talið er að þróun staðbundinna mat-
væla muni efla viðkomandi staði eða 
svæði efnahagslega, umhverfislega 
og félagslega. Þá gefa þau tækifæri 
á nánari tengingu framleiðenda og 
neytenda.

Breytilegt er hvaða skilning lagt 
er í hugtakið staðbundin matvæli. 
Yfirleitt felur þó skilgreiningin í sér þá 
hugmyndafræði að matvæli séu af 
betri gæðum vegna þess að þau séu 
ferskari. Þá nota framleiðendur síður 
efni eða aðrar aðferðir til að auka 
geymsluþol. Annað markmið stað-
bundinna matvæla er að varðveita og 
endurvekja staðbundnar matarhefðir 
og stuðla að ræktun fjölbreyttra nytja-
plantna til að draga úr notkun varn-
arefna, áburðar og myndun úrgangs. 
Þetta mun efla staðbundin hagkerfi 
með því að styrkja lítil bændabýli, 
staðbundin störf og verslanir.

Matarferðamennska er oft tengd 
við borgarferðir, háklassa veitinga-
hús og svo kölluð „matarlönd”. Það 
er því nokkur áskorun að koma á 
fót matarferðamennsku í dreifbýli 
Íslands. Á undanförnum árum hafa 
nokkur samtök verið stofnuð til að 
stuðla að framleiðslu og framboði 

á staðbundnum matvælum, bæði á 
landinu öllu og svæðisbundið.  

Á landinu eru þrenn meginsam-
tök; Beint frá býli, Lifandi landbún-
aður og Matur-Saga-Menning sem 
hafa öll það að markmiði að örva 
matarmenningu á Íslandi m.a. með 
því að efla framleiðslu matvæla úr 
staðbundnu hráefni og stuðla að 
varðveislu hefðbundinna framleiðslu-
aðferða og matargerðalistar. Þá 
hefur verið þónokkur vakning meðal 
hráefnisframleiðenda og ferðaþjón-
ustuaðila á Íslandi, um mikilvægi 
matvæla í upplifun ferðamanna og 
þá virðisaukningu sem fæst með 
vinnslu og sölu hráefnis í héraði. 

Hagsmunaaðilar á mörgum svæð-
um hafa efnt til samstarfs til að vinna 
sameiginlega að skilgreiningu og 
uppbyggingu á matarferðamennsku 
og til að styðja við framleiðslu á 
staðbundum matvælum. Dæmi um 
slíkt samstarf eru Matur úr héraði, 
Matarkistan Skagafjörður, Þingeyska 
matarbúrið, Austurlamb, Suðurland 
bragðast best og Ríki Vatnajökuls. 
Á Vesturlandi og Vestfjörðum er 
einnig hafinn undirbúningur að slíku 
samstarfi. Í dag er því net, og upp-
bygging þekkingar varðandi tækifæri 
í matarferðamennsku, orðið nokkuð 
þéttriðið. Auk þess stuðnings, sem 
slíkt samstarf veitir, er nú unnið að 
uppbyggingu á alhliða vöruþróun-
arhóteli á Hornafirði. Með þessu er 
markvisst reynt að hvetja til nýsköp-
unar í smáframleiðslu matvæla á 
landinu. mni.is

MATUR & NÆRING ÞÓRA VALSDÓTTIR MATVÆLAFR.

Efling staðbundinnar matvælaframleiðslu

Neytendasamtökin gera á heimasíðu sinni athugasemd við 
myndbandasamkeppni grunnskóla sem fyrirtækið 66° norður 
stendur fyrir. Vilja samtökin meina að um dulbúna auglýs-
ingagerð sé að ræða, meðal annars þar sem myndböndin 
megi aðeins vera ein mínúta að lengd, sem sé heppilegur 
tími fyrir sjónvarpsauglýsingu. 

Neytendasamtökin gera athugasemd við að nýta eigi 
grunnskólabörn til auglýsinga og það að foreldrum forspurð-
um og að ætlast sé til að börnin eigi eða kaupi fatnað fyrir-
tækisins til gerðar myndbandanna. Með markaðssetningu af 
þessu tagi sé verið að gefa visst fordæmi og engin leið sé að 
sjá fyrir þær samkeppnir sem fyrirtæki geti hrint af stað meðal 
grunnskólabarna í framtíðinni. 

Að lokum ítreka Neytendasamtökin þá skoðun sína að skólabörn eigi ekki að 
verða fyrir markaðsáreiti í skólanum.

■ Auglýsingar

Grunnskólabörn gera auglýsingar

Lára Björg Björnsdóttir, 
sérfræðingur hjá Landsbankan-
um, er vandlátur neytandi. Fátt 
fer meira í taugarnar á henni 
en að kaupa köttinn í sekkn-
um. „Verstu kaupin eru án efa 
draslið í körfunum í Lyfjum 
og heilsu þar sem á stendur 
„40% afsláttur““, segir Lára og 
er ekki skemmt. „Vanalega eru 
þetta útrunnar snyrtivörur sem 
lykta eins og þránað smjör og 
eiga heima í ruslagámnum í 
portinu á bak við búðina. Ég 
hef þó látið freistast og endað 
með skærbleika kinnaliti eða 
glerharða varaliti sem fimm 
ára stelpur í dúkkuleik hefðu 
fúlsað við. Þótt það sé dýrtíð 

þarf maður ekki að láta fara 
með sig eins og hund.“ 
Að sama skapi er fátt til þess 
fallið að kæta Láru Björgu 
meira en reyfarakaup, til 
dæmis þau sem hún gerði í 
Belgíu um árið. „Bestu kaup-
in eru pels sem ég keypti 
í Brussel árið 2004 þegar 
fuglaflensan ógnaði heims-
byggðinni. Hann er síður og 
svartur og gengur við hvaða 
dress sem er og við hvaða 
tækifæri sem er. Ég dansaði 
stríðsdans af gleði þegar ég 
sá veðurspána fyrir næstu 
daga. Veturinn er kominn og 
nú dreg ég fram vin minn, 
pelsinn.“ 

NEYTANDINN:  LÁRA BJÖRG BJÖRNSDÓTTIR, SÉRFRÆÐINGUR HJÁ LANDSBANKANUM

Kasúldinn kinnalitur og skósíður pels 
■ Auður Haralds rithöfundur segist 
búa yfir ótal mörgum góðum húsráð-
um og enn fleiri ráðum til að spara. 

„Það er til dæmis 
algjör óþarfi að eiga 
tuttugu mismunandi 
tegundir af hrein-
gerningavökva. Það 
nægir að eiga hvítt 
Ajax, það dugar á 
allt,“ segir Auður.

Hún kann fleiri ráð til sparnaðar. 
„Fólk sem kaupir fimm plastpoka 
á viku undir matvörur eyðir 3.750 
krónum á ári í plastpoka. Þá þarf fólk 
ekki að kaupa eldhúsrúllur, það er 
mun betra að nota tuskur og þvo þær 
svo. Fari menn eftir þessum húsráðum 
er hægt að lifa í munaði á tekjum sem 
eru undir fátæktarmörkum.“

GÓÐ HÚSRÁÐ
HVÍTT AJAX DUGAR Á ALLT

Elísabet Brekkan sendi gott 
ráð og ekki veitir af þegar 
íslenska krónan hrapar 
daglega og allt virðist 
endanlega við það að fara í 
steik: „Ég ætla að segja frá 
því hvar hægt er að fá ódýrt 
brauð á þessum okurtímum,“ 
skrifar Elísabet. „Í pólsku 
búðinni Mini Market í 
Breiðholti er selt samloku-
brauð, bæði gróft og fínt, 
heilar 23-24 sneiðar fyrir 
krónur 129. Brauðin eru svo 
stór að gott er að skipta þeim 
í tvo hluta og frysta helming-
inn. Brauðið er nýbakað 
sérstaklega fyrir hinn pólska 
markað.“

Pólskar búðir á Íslandi eiga 
það sameiginlegt að vera 
frekar ódýrar og þar má gera 
góð kaup á ýmsu eins og 
dæmi Elísabetar sýnir. Fyrir 
utan Mini Market í Drafnar-
fellinu eru áþekkar búðir 
meðal annars í Keflavík, á 
Akureyri og Reyðarfirði.

Góðu kaupin leynast víða:

Ódýrt brauð í 
pólskri búð

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

DR. GUNNI 
neytendur@frettabladid.is

Tryggingaiðgjöld eru oft stór liður í útgjöldum heim-
ilanna. Ágæt regla er að yfirfara tryggingar heimilis-
ins reglulega þar sem ýmislegt getur hafa breyst frá 
því að síðast var gengið frá tryggingamálum. Þegar 
greiðsluseðill vegna endurnýjunar eldri trygginga 
berst frá tryggingafélaginu getur verið gagnlegt að 
hafa samband við félagið og óska betra tilboðs. 

Einnig er ágætt að leita tilboða frá öðrum trygg-
ingafélögum því þannig má oft lækka kostnað verulega. Með þessum einföldu 
ráðum geta neytendur aukið líkur á að tryggingafélagið þeirra sé að bjóða 
bestu mögulegu kjör á tryggingum sínum.

■ Tryggingar

Samkeppnin lækkar tryggingaiðgjöld

Á vef Neytendasamtakanna segir frá því að neytandi hafi haft samband við sam-
tökin vegna hækkunar hjá Krónunni á salatboxi. Boxið er sagt hafa hækkað úr 
399 krónum í 579 krónur sem geri 45 prósenta hækkun. Neytendasamtökin ósk-
uðu skýringa á hækkuninni og í svari Krónunnar kemur fram að miklar hækkanir 
hafi orðið á verði hráefna og á dreifingarkostnaði. Vegna fyrirspurna viðskiptavina 
hafi hins vegar verið ákveðið að taka hækkunina til baka að nokkru leyti þannig 
að verðhækkunin nemi 25 prósentum. Verð á boxi sé því 499 krónur. 

■ Verðlag

Kvartanir lækka vöruverð

Belle de Jour er klassapía. 
Hún velur nærfötin sín af kostgæfni. 

Og hún selur sig. Dýrt. Hún heldur 
dagbók á Netinu þar sem hún segir 
opinskátt og án blygðunar frá upp-

lifunum sínum í kynlífi og hversdags-
lífi; hvernig það er að selja líkama 
sinn til að svala fýsnum annarra. 

Hneykslanleg og fyndin frásögn sem 
veitir innsýn í líf símavændiskonu 

í London.

Talsmaður neytenda seg-
ir bankainnistæður fólks 
óbeint tryggðar af ríkinu 
auk beinna lágmarkstrygg-
inga. Vernd innistæðueig-
enda er meiri en fjárfesta.

„Ég tel brýna þörf á að róa neyt-
endur,“ segir Gísli Tryggvason, 
talsmaður neytenda, sem í vik-
unni ritaði grein á síðu sína þar 
sem hann fjallar um tryggingar á 
bankainnistæðum.

Þar segir hann að innistæðueig-
endur njóti frekari verndar en 
lögbundnar tryggingar gefa til 
kynna. Því þurfi sparifjáreigend-
ur ekki að óttast um hag sinn í 
kjölfar ríkisvæðingar Glitnis 
banka. Hins vegar tekur Gísli 
fram að neytendur sem lagt hafi 

sparnað sinn í áhættusamari fjár-
festingu með kaupum á hlutabréf-
um njóti ekki slíkrar verndar.

Hann segir um tvenns konar 
ábyrgð að ræða. „Annars vegar er 
það lagaleg ábyrgð og hins vegar 
óbein ríkisábyrgð sem margir 
telja fyrir hendi í vestrænum ríkj-
um og sýndi sig núna í yfirtöku 
ríkisins á Glitni.“

Hann segir neytendur njóta að 
lágmarki lögbundinna trygginga 
gagnvart tapi á innistæðu og 
verðbréfaeign sem nemi rúmum 
þremur milljónum króna hjá 
hverjum banka samkvæmt núver-
andi gengi. Það fé komi úr Trygg-
ingasjóði innistæðueigenda og 
fjárfesta. „En ef staða sjóðsins 
hrekkur ekki til þá hefur hann 
heimild til að taka lán,“ segir 
Gísli.

 olav@frettabladid.is

Bankainnistæð-
ur eru tryggðar

HÖFUÐSTÖÐVAR BANKANNA Innistæður fólks í bönkunum eru tryggðar og er lág-
marksvernd um 3 milljónir króna á núverandi gengi.
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THE NORTH FACE

//  Stærsta útivistarmerki í heimi
//  Sniðið að íslenskum aðstæðum
//  Fæst í miklu úrvali í Útilíf

Þú getur treyst North Face útivistarvörum.

Veðrið er aukaatriði, rétti búnaðurinn er aðalatriði
og hann færðu hjá okkur.

Haustið er komið!
Allar deildir fullar af nýrri haust- og vetrarvöru 
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Umsjón: nánar á visir.is 

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 6,32 -0,79% ... Atorka 
4,56 -0,44% ... Bakkavör 19,95 -6,34% ... Eimskipafélagið 4,00 
+0,00% ... Exista 5,35 -10,83%  ...  Glitnir 4,67 +2,64% ... Icelandair 
Group 18,30 -2,40% ... Kaupþing 687,00 -0,72% ... Landsbankinn 
20,00 +1,96% ... Marel Food Systems 86,20 -2,16% ... SPRON 2,65 
+1,15% ... Straumur-Burðarás 7,82 -6,35% ... Össur 92,40 -1,49%

MESTA HÆKKUN
GLITNIR  +2,64%
FØROYA BANKI  +1,19%
SPRON  +1,15%

MESTA LÆKKUN
EXISTA  -10,83%
STRAUMUR-BÁ.  -6,35%
BAKKAVÖR  -6,34%

Dósamatur í kreppunni
Eitt fyrirtæki í S&P 500 vísitölunni amerísku hækk-
ar meðan öll önnur hríðfalla, að því er Bloomberg 
viðskiptafréttaveitan greinir frá. Þetta eru bréf í 
dósasúpufyritækinu Campbell sem standa svona 
vel á meðan vísitalan náði niðursveiflu sem ekki 
hefur verið viðlíka síðan í miklu falli á haustdög-
um 1987. Þeir sem enn geta gantast vestra hafa í 
flimtingum að augljóst kreppumerki sé þegar fólk 
er tekið að hamstra dósamat en það skýri 
hækkun Campbell-súpufyrirtækisins.

Vissi heimastjórnin?
Óhætt er að segja að þjóðnýtingin á 
Glitni hafi komið fólki í opna skjöldu, 
ekki aðeins hluthöfunum heldur 
almenningi öllum. Leynifundir í Seðla-
bankanum seint á sunnudagskvöld 
með fulltrúum allra stjórnmálaflokka 
og ráðherrum í ríkisstjórn voru haldnir, 
en út sneru menn aftur af þeim fundum 

þöglir sem gröfin. Enginn hafði hugmynd um 
hvað var í aðsigi, eða hvað? Íbúar á netsamfé-
laginu Facebook spyrja sig nú hvort eitthvað hafi 
verið farið að leka út fyrr á sunnudagskvöld og 
þá til hverra, því svo merkilega vill til að Andrés 
Magnússon, blaðamaður á Viðskiptablaðinu, 
skrifaði þessa athugasemd á síðuna kl. 22.15 á 
sunnudagskvöldið: „Andrés myndi selja 
hlutabréfin sín í Glitni NÚNA.“ 
Hvernig skyldi standa á því að 

Andrés, sem af mörgum 
er talinn tilheyra svoköll-
uðum heimastjórnararmi 
Sjálfstæðisflokksins, bjó 
yfir þessum upplýsingum á 
þessum tímapunkti? Ekki 
vissi pólitíkin þá neitt, ekki 
hluthafar í Glitni og hvað 
þá almenningur í land-
inu. En heimastjórnin 
vissi …

Peningaskápurinn …

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR:

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 1.168

3.329 -1,97% Velta: 13.858 milljónir

202,8 +3,21%

Kommóður
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Gengisfall krónunnar 
stöðvast á næstu mánuðum 
og gengur til baka á fyrri 
hluta næsta árs. Verðbólga 
fer niður í kjölfarið. Enginn 
hagvöxtur fram til 2010, 
segir í nýrri hagspá grein-
ingardeildar Kaupþings.

Krónan nær brátt lágmarki og 
styrkist á ný, samkvæmt nýrri spá 
greiningardeildar Kaupþings. 
Gengisvísitalan verði að meðaltali 
um 180 stig á fjórða ársfjórðungi, 
styrkist á fyrri hluta næsta árs og 
verðbólgan muni hjaðna í kjölfar-
ið.

„Mjög erfitt er að spá við þessar 
aðstæður,“ segir Ásgeir Jónsson, 
forstöðumaður greiningardeildar-
innar. Hann kynnti skýrsluna 
„Efnahagshorfur að hausti“ í gær. 
Ásgeir vísar meðal annars til sögu-
legs hruns krónunnar og ókyrrðar 
á fjármálamörkuðum og í banka-
heimi bæði hér á landi og erlend-
is.

„Þegar krónan er snúin, þá er 
verðbólgan búin [...] Aflvaki verð-
bólgunnar undanfarna mánuði 
hefur hins vegar verið gegndar-
laus veiking krónunnar og hækk-
un eldsneytisverðs. Um leið og 
krónan staðnæmist eða tekur að 
styrkjast verður því fátt sem ýtir 
undir hækkandi verðlag og viðbú-
ið að verðbólga taki að hjaðna 
hratt,“ segir meðal annars í 

skýrslu greiningardeildarinnar.
Ásgeir leggur áherslu á mikil-

vægi þess að Seðlabankinn hefji 
stýrivaxtalækkun sem fyrst. „Ég 
sé ekki þessa þenslu sem háir 
vextir eiga að bíta á,“ segir hann 
og kveður vaxtastefnu Seðlabank-
ans hafa hætt að hafa áhrif á gengi 
krónunnar fyrir hálfu ári síðan. 
Hins vegar bíti vextirnir efna-
hagslífið, og að fjármálakerfið 
þoli þá ekki til langframa.

Ásgeir segir engan hagvöxt fyr-
irsjáanlegan fram til ársins 2010, 
en ef rétt sé haldið á spilunum tak-
ist Íslendingum að sigla hjá veru-

legum samdrætti þjóðartekna á 
næstu árum. Seðlabankinn megi 
því ekki bíða of lengi með vaxta-
lækkun, því þá muni þeir dýpka 
fyrirséða niðursveiflu.

Ásgeir tekur fram að allar spár 
Kaupþings byggist á því að það 
þiðni bráðlega á alþjóðlegum fjár-
málamörkuðum og að mjög erfitt 
væri að segja til um hver þróunin 
yrði ef ekki færi að birta til. 
„Reynslan sýnir þó að markaðir 
eru oft fljótir að taka við sér þegar 
versta örvæntingin rennur af 
mönnum.“  

 msh@markadurinn.is

VERÐBRÉFASALAR HJÁ KAUPÞINGI Ný hagspá Kaupþings byggist á því að þiðna 
taki á alþjóðlegum fjármálamörkuðum. Krónan er sögð verða veik fram á fyrri hluta 
næsta árs.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Krónan við lægsta gildi

„Krónan er orðin eins og geisla-
virkur úrgangur sem allir forðast 
að koma nálægt,“ segir Þórólfur 
Matthíasson, prófessor við Háskóla 
Íslands, um gengisfall krónunnar.

Gengi krónunnar féll um þrjú 
prósent í gær og fór gengisvísital-
an í fyrsta sinn yfir 200 stig. Loka-
gildi hennar í gær var 202,8 stig. 
Bandaríkjadalur hefur aldrei kost-
að jafn mikið og gengi annarra 
gjaldmiðla gagnvart krónunni 
hefur aldrei verið hærra. 

Erlendir bankar, eins og Saxo 
banki, UBS og Royal Bank of Scot-
land hafa hætt öllum viðskiptum 
með íslensku krónuna, eftir því 
sem næst verður komist.

Gylfi Magnússon dósent segir 
að ríkisstjórn og Seðlabanki eigi 
engin góð úrræði nú. Gjaldeyris-

varasjóðurinn sé það lítill að ekki 
sé hættandi á að nota hluta hans til 
að styrkja krónuna. „Rýrnun forð-
ans vegna slíks inngrips myndi 
bara gera illt verra,“ segir Gylfi. 
Þá drægi enn frekar úr trú á að 
Seðlabankinn geti brugðist við 
eftir það.

„Það hafa engir innlendir aðilar 

góð spil á hendi sem stendur en 
hugsanlega er hægt að fá neyðar-
aðstoð frá erlendum seðlabönkum 
eða Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. 
Slík aðstoð þyrfti þó að vera mjög 
mikil til að hún dygði,“ segir Gylfi. 
Slík aðstoð þyrfti að nema nokkr-
um milljörðum evra en það virðist 
vera of seint að leita annað eftir 
lánum.

Þórólfur Matthíasson bendir á 
að yfirlýsingar stjórnenda um 
fjárhagslegan styrk bankanna hafi 
verið studdar með áliti eftirlits-
stofnana eins og Fjármálaeftirlits-
ins. „Ein afleiðing atburða helgar-
innar gæti verið sú að fjárfestar 
treysti ekki lengur yfirlýsingum 
íslenskra eftirlitsstofnana og forð-
ist íslenska pappíra af þeim 
sökum.“  - ikh 

Þurfum alþjóðlega neyðaraðstoð

GYLFI 
MAGNÚSSON

ÞÓRÓLFUR 
MATTHÍASSON

„Við seljum þetta á 380 milljónir 
evra. Þessi viðskipti mynda hvorki 
verulegan söluhagnað né tap,“ 
segir Sigurjón Árnason, banka-
stjóri Landsbankans.

Gengið var frá sölu Landsbank-
ans á Landsbanki Securities, Lands-
banki Kepler og stóran hlut í Merr-
ion Landsbanki, í fyrrinótt. Félögin 
sinna ráðgjöf og verðbréfamiðlun. 
Straumur greiðir fyrir með 50 
milljónum evra í reiðufé, nýju víkj-
andi láni og útlánum. 

„Fyrirtækjalán eru kjarninn í 
þjónustu Landsbankans og með 
þessu erum við að skerpa fókus-
inn,“ segir Sigurjón. Hann segir að 
Landsbankinn hafi áfram mikla 
starfsemi erlendis. „Hjartað í 
okkar erlendu starfsemi er í Lund-
únum. Þar starfa 400 manns. Svo 
erum við með starfsemi í Finn-
landi, Noregi og Hollandi, svo við 
gleymum ekki Lúxemborg,“ segir 
Sigurjón, sem bætir því við að nú 
styrkist eigið fé bankans.

Sigurjón segir ljóst í sínum huga 
að Landsbankinn sé ekki að fara að 
sameinast Glitni. „Það gerist ekki á 
næstunni.“

Fall sagði á blaðamannafundi í 
gær að Straumi hefði boðist ein-
stakt tækifæri til að auka umsvif 

sín og hasla sér völl í fjárfestinga-
bankastarfsemi og verðbréfamiðl-
un á helstu mörkuðum Evrópu.

Fall sagði við Markaðinn að það 
væri tilviljun að hann hefði komið 
til landsins sama kvöld og fundur-
inn var haldinn með forsætisráð-
herra. Straumur næstum tvöfald-
ast að stærð miðað við 
starfsmannafjölda við kaupin. Um 
tólf hundruð manns starfa nú í 
bankanum sem er með starfsemi í 
átján löndum. ingimar@markadurinn.is

KAUPIN KYNNT Willam Fall, forstjóri 
Straums, kynnti kaup á hluta starfsemi 
Landsbankans í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Landsbankinn 
fer út á sléttu
Landsbankinn selur mikið af erlendri starfsemi til 
Straums fyrir 55 milljarða króna. Sameining við Glitni 
ekki á dagskrá, segir bankastjóri Landsbankans.

Paul Krugman, hagfræðingur og 
dálkahöfundur New York Times, 
bendir á að hlutfallslega sé aðgerð 
Seðlabanka Íslands mun stærri en 
björgunaraðgerðir þær sem banda-
rísk stjórnvöld ráðgeri. Hann fjall-
ar á bloggsíðu sinni um yfirtöku 
ríkisins á Glitni og reiknast til að 
þjóðnýting Glitnis jafngildi 850 
milljarða dollara aðgerð vestra.

Krugman segist mjög hrifinn af 
því hvernig íslensk stjórnvöld hafi 
kosið að koma bankakerfinu til 
bjargar. Krugman og margir 
bandarískir vinstrimenn hafa ein-
mitt talað fyrir því að stjórnvöld 
þar taki beinan eignarhlut í þeim 
fjármálastofnunum sem fá aðstoð 
hins opinbera.  - msh

Hrifinn af þjóð-
nýtingu Glitnis
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www.orkan.is

SPÁÐU Í HVAÐ ÞÚ SPARAR!

Orkan er ódýrari.
Aftur og aftur og aftur og 
aftur og enn aftur og aftur 
og aftur og aftur og aftur og 
aftur og aftur og aftur og 
aftur og aftur og enn aftur 
og aftur og aftur og enn 
aftur og aftur …
Verðkannanir DV á tímabilinu 17. júní - 18. september 
sýna svo ekki verður um villst hvar eldsneytið 
er ódýrara. Þetta er svo enn og aftur stað- 
fest í Morgunblaðinu 29. september.
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Seðlabankar beggja vegna Ermar-
sunds gerðu bönkum og fjármála-
fyrirtækjum kleift í gær að sækja 
sér sextíu milljarða Bandaríkja-
dala, jafnvirði 6.562 milljarða 
íslenskra króna, til að blása lífi í 
millibankamarkað í álfunni. 

Jean-Claude Trichet, seðlabanka-
stjóri evrópska seðlabankans, 
sagði í tilkynningu sem bankinn 
sendi frá sér í gær að bankinn 
myndi halda áfram að bregðast við 
lausafjárþurrð bankanna og styðja 
við bak þeirra.

Greiningardeild Kaupþings 
bendir á það í gær að seðlabankar 
um víða veröld hafi dælt öllu því 
lausafé sem þeir mega inn á fjár-
málamarkaði – í innlendum og 
erlendum gjaldmiðlum.  Seðla-
banki Íslands hafi frá áramótum 
einungis dælt nettó um 40 milljörð-
um króna inn á markaðinn.  - jab

Seðlabankar 
styðja bankana
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• Ráðstefnan er öllum opin – nánari upplýsingar á vefsíðu OR 

Að taka náttúruna 
með í reikninginn Ráðstefna á Háskólatorgi við Háskóla Íslands 

föstudaginn 10. október 2008 frá kl. 8:30-17:00

Orkuveita Reykjavíkur, ásamt samstarfsaðilum, boðar til 

ráðstefnu um endurheimt staðargróðurs og frágang á gróðri og landslagi eftir rask vegna framkvæmda. Ráðstefnan er hugsuð sem 

vettvangur fyrir framkvæmdaraðila, sérfræðinga og eftirlitsaðila til þess að ræða lausnir á þessu sviði. Hún er þáttur í undirbúningi

fyrir gerð verklagsreglna um umgengni og frágang vegna rasks við framkvæmdir, sem vonandi geta nýst  sem flestum aðilum. 

Markmið ráðstefnunnar er að:

• auka meðvitund um mikilvægi þess að taka tillit til náttúru og landslags allt frá hönnun til framkvæmdaloka.

• stuðla að því að útfærsla og staðsetning mannvirkja séu með þeim hætti að áhrif þeirra á vistkerfi og landslag verði sem minnst.

• finna leiðir til að lágmarka rask meðan á framkvæmdum stendur og haga frágangi þannig að hægt verði að endurheimta staðar-

  gróður á röskuðum svæðum og bæta virkni skemmdra vistkerfa svo fljótt sem kostur er.

 Þátttökugjald er 5.000 kr. 

www.or.is

Seðlabankinn er harðlega 
gagnrýndur í skýrslu Kaup-
þings, hann gerði ekki það 
sem hann hefði átt að gera, 
og hann gerði það sem hann 
hefði ekki átt að gera. 

„Töluverðar þrautir eru nú lagðar á 
íslenskt fjármálakerfi,“ segir í 
skýrslu Kaupþings, en þar er því 
haldið fram að Seðlabanki Íslands 
hafi, með röngum og ómarkvissum 
aðgerðum, grafið undan stöðug-
leika íslenska fjármálakerfisins.

Seðlabankinn er harðlega gagn-
rýndur fyrir að hafa ekki nýtt tím-
ann síðan alþjóðlega lausafjárkrís-
an hófst fyrir fjórtán mánuðum til 
að efla gjaldeyrisvaraforðann og 
lausafjárstöðu hagkerfisins. „Þess í 
stað reyndu hagstjórnaryfirvöld að 
styrkja krónuna fyrst með því að 
berja áfram óvirkan vaxtamarkað 
með hækkun stýrivaxta og síðan 
þrengja enn frekar að lausafjár-
stöðu á fjármálamarkaðnum með 
útgáfu ríkistryggðra bréfa.“ 

Stýrivextir Seðlabankans urðu 
óvirkir á gjaldeyrismarkaði í mars 
á þessu ári þegar íslensku bankarn-
ir hættu að geta haft milligöngu um 
gjaldeyrisskiptasamninga við 

erlenda vaxtamunarfjárfesta. 
Seðlabankinn hafi hins vegar ekki 
viljað horfast í augu við að vopn 
hans hafi verið orðin bitlaus.

Meðan erlendir seðlabankar leit-
ast við að styrkja fjármálakerfi 
sinna landa með því að samþykkja 
fleiri eignir sem veðhæfar til end-
urhverfra viðskipta, hefur Seðla-
bankinn lítið gert, og ekki boðið upp 

á slík viðskipti í erlendri mynt. 
Ásgeir Jónsson, forstöðumaður 
greiningardeildarinnar, segir að 
Seðlabankinn virðist hafa talið að 
gjaldeyrisvaraforðinn væri ekki 
nógu öflugur til að leyfa slík við-
skipti, en ljóst sé að gjaldeyris-
skiptasamningar við erlenda seðla-
banka hefðu bætt þar úr. 

Alvarlegasta ádrepan er þó að 

Seðlabankinn hafi gert slæmt 
ástand verra með vaxtastefnu sinni: 
„Það sem Seðlabankinn hefði ekki 
átt að gera var að hækka vexti í 
miðri fjármálakrísu – eins og gerð-
ist síðasta vor – né heldur að halda 
vöxtum áfram í 15,5 prósentum til 
þessa dags.“  msh@markadurinn.is

Stöðugleikanum var fórnað

ÁSGEIR JÓNSSON Ásgeir, for-
stöðumaður greiningardeildar 
Kaupþings, segir mistök hafa 
verið gerð í að halda hér vöxt-
um háum mitt í fjármálakrísu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þeir sem fjárfesta í skuldatrygg-
ingarálögum ættu að horfa til 
Íslands fremur en Kasakstans og 
Líbanons. Þetta kemur fram í 
dálki Lex í breska viðskiptadag-
blaðinu Financial Times.

Í dálkinum er bent á að þjóðnýt-
ingin á Glitni hafi gert illt verra 
enda hafi skuldatryggingarálög 
íslensku bankanna rokið upp. 

Lex segir Seðlabankann hafa 
staðið almennt aðgerðalausan á 
hliðarlínunni þar til nú. Þegar 
neyðin kallaði hafi ríkið stokkið til 
og þjóðnýtt Glitni. Nær hefði verið 
að slaka á reglum líkt og í Dan-
mörku og Írlandi og leiða bankann 
gegnum hremmingarnar.  - jab

Bankinn brást

BANKARNIR Seðlabankinn hefði átt að 
slaka á reglum og lána Glitni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Ef einhver hefur stutt við þessa 
blessuðu krónu þá eru það við,“ 
segir Heiðar Már Guðjónsson, 
framkvæmdastjóri hjá Novator, 
félags í eigu Björgólfs Thors Björ-
gólfssonar, í Bretlandi og slær á 
sögusagnir um hið gagnstæða. 

Heiðar segist hafa haldið því 
fram í allan september að krónan sé 
ódýr og nú sé tíminn til að fjárfesta 
í henni. Hún eigi hins vegar lítið 
bakland hér á landi og fátt styðji við 
hana í þeim óróleika sem sé á alþjóð-
legum fjármálamörkuðum. 

Þá telur Heiðar innlendan mark-
aðsbrest, sem lýsi sér í skorti 
íslensku bankanna á erlendum 
gjaldeyri, hafa sett mark sitt á krón-
una upp á síðkastið. 

„Menn þurfa í raun að koma með 
erlendan gjaldeyri, pund, evrur og 
dollara, og rétta íslensku bönkunum 
þá í skiptum fyrir krónur. Þetta er 
ekki hægt í gegnum afleiðusamn-
inga lengur þar sem sá markaður er 
sprunginn. Það  er Seðlabankanum 
að kenna enda hefur hann ekki 
aukið peningamagn í umferð nægi-
lega og ekki létt á vöxtunum, né 
heldur liðsinnt með erlendan gjald-
eyri eins og hlutverk hans segir til 
um,“ segir Heiðar og bætir við að 
erlendir spákaupmenn eigi sömu-
leiðis hlut að máli. „Um leið og 
menn finna veikleika hjá einhverj-
um ráðast þeir allir á hann.“ - jab 

BJÖRGÓLFUR THOR  Novator hefur, þvert 
á það sem sagt er, stutt við „blessuðu“ 
íslensku krónuna, segir framkvæmdastjóri 
félagsins í Bretlandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Markaðsbrestir 
fella krónuna



MERKT VERÐ 220 KR./KG.

 MERKT VERÐ 1783 KR./KG.

  MERKT VERÐ 2140 KR./KG.

MERKT VERÐ 3298 KR./KG.

MERKT VERÐ 2140 KR./KG.

 MERKT VERÐ 398 KR./KG.
VINSÆLUSTU BJÚGUN Í BÓNUS

MERKT VERÐ 498 KR./KG.
MERKT VERÐ 665 KR./KG.

MERKT VERÐ 598 KR./KG.
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS
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Hér sit ég við tölvuna mína á 
Grand Hotel í Ósló. Hingað 

kom Henrik Ibsen tvisvar á dag 
ár eftir ár, hálfa aðra klukku-
stund hvoru sinni, til að matast 
og lesa blöðin, oftast með 
pípuhatt á höfðinu. Ég er staddur 
hér í boði Seðlabanka Noregs til 
að tala við fjármálamenn um 
ástand og horfur íslenzkra 
banka. Glitnir býður núna hæstu 
innlánsvextina í Noregi og 
auglýsir grimmt, svo að bankar 
heimamanna eiga í vök að 
verjast. Ég ætti vitaskuld að 
vera úti í mildu kvöldveðrinu í 
hjarta þessarar sögufrægu og 
fallegu borgar og njóta lífsins, en 
ég ligg heldur í símanum inni á 
hóteli til að fylgjast með ósóma 
og vitfirringu heimsins. Það er 
mánudagskvöld. Fyrr í dag risu 
bandarískir þingmenn, aðallega 
repúblikanar, upp gegn Bush 
forseta og felldu frumvarp 
leiðtoga beggja flokka um 
neyðarhjálp handa bankakerfinu, 
svo að hlutabréf hröpuðu í verði 
um allan heim. Paul Krugman, 
prófessor í Princeton, lýsir landi 
sínu sem bananalýðveldi með 
bombu. 

Traust talsamband við flokkinn
Skyndiþjóðnýting Glitnis um 
miðja nótt vekur áleitnar spurn-
ingar. Margir hafa átt von á, að 
stærstu viðskiptabönkunum þrem 
gæti reynzt erfitt að halda áfram 
að endurfjármagna erlend 
skammtímalán. Þau uxu upp úr 
öllu valdi á örfáum árum og námu 
um mitt ár 2008 rösklega tvö-
faldri landsframleiðslu og sex-
tánföldum gjaldeyrisforða Seðla-
bankans. Þau uxu hratt vegna 
þess, að Seðlabankinn hafði enga 
stjórn á útþenslu bankanna. Seðla-
bankanum bar að halda aftur af 
vexti bankanna með því að skylda 
þá til að binda fé í Seðlabankan-
um í samræmi við ákvæði laga og 

hemja útlán þeirra og vöxt að því 
marki. En Seðlabankinn gerði hið 
gagnstæða: hann lækkaði bindi-
skylduna til að þóknast bönkun-
um og hætti síðan að beita henni. 

Einn angi bankavandans er 
bundinn við jöklabréf. Þetta eru 
skammtímabréf, sem til dæmis 
belgískur tannlæknir kaupir með 
evrum, sem hann tekur að láni við 
lágum vöxtum og skiptir í krónur 
og leggur inn á hávaxtareikning á 
Íslandi og leysir síðar út höfuð-
stólinn með áföllnum vöxtum. 
Þessi viðskipti borguðu sig meðan 
gengi krónunnar hélzt stöðugt. 
En nú kippa erlendir fjárfestar 
eins og belgíski tannlæknirinn að 
sér hendinni og losa sig við krón-
urnar frekar en að kaupa ný jökla-
bréf, og við það lækkar gengi 
krónunnar. Útistandandi jökla-
bréf, sem falla á gjalddaga innan 
árs, nema nú röskum fimmtungi 
landsframleiðslunnar. Við eðli-
legar aðstæður væri ekki hlaupið 
að því fyrir bankana að velta svo 
þungum bagga á undan sér eða 
vinda ofan af honum. Lánsfjár-
þurrðin þyngir róðurinn til 
muna. 

Þegar aðþrengdur erlendur 
banki dró skyndilega lánsloforð 
til baka, óskaði Glitnir eftir aðstoð 
í Seðlabankanum. Allir þekkja 
afstöðu formanns bankastjórnar 
Seðlabankans til helzta eiganda 
Glitnis. Það var í því ljósi sér-
kennileg ákvörðun af hálfu Glitn-

is að leita til Seðlabankans frekar 
en til ríkisstjórnarinnar í ljósi 
alls, sem á undan er gengið. Glitn-
ir hefði verið í fullum rétti, hefði 
hann beðið ríkisstjórnina um að 
halda Seðlabankanum af vanhæf-
isástæðum utan við málið. Samt 
gengu Glitnismenn að því er virð-
ist grunlausir í gin ljónsins og 
misstu bankann úr höndunum. 
Líklegt virðist, úr því sem komið 
er, að Sjálfstæðisflokkurinn búist 
nú til að afhenda einkavinum 
sínum í Landsbankanum bréf rík-
isins í Glitni sem fyrst með kveðju 
frá skattgreiðendum. 

Tveir heimar
Ég hef áður lýst þeirri skoðun á 
þessum stað (21. febrúar 2008), 
að tímabundin endurþjóðnýting 
banka væri vænlegasta leið ríkis-
ins til að rétta þeim hjálparhönd, 
ef á skyldi reyna hér heima. En 
þjóðnýting Glitnis þurfti ekki að 
fara fram í skyndingu í skjóli 
nætur, án þess að nokkur gögn 
væru kunngerð eða útreikningur 
sérfræðinga á umsömdu yfir-
tökuverði. Eðlileg meðferð máls-
ins hefði verið að veita Glitni 
víkjandi lán með ströngum skil-
yrðum, svo að lánsféð breyttist í 
hlutafé, tækist Glitni ekki í tæka 
tíð að standa í skilum. Vandi Glitn-
is er lausafjárvandi og gefur ekki 
tilefni til tafarlausrar þjóðnýting-
ar. Seðlabankinn beitti eigendur 
bankans harðræði, þar á meðal 
verkafólk og sjómenn í lífeyris-
sjóðnum Gildi, og dró Sjálfstæð-
isflokkinn á eftir sér í allra aug-
sýn eins og uppstoppaðan hund í 
bandi. Alþingi getur rift gerræð-
inu með lögum. Til þess þarf Sam-
fylkingin að rjúfa stjórnarsam-
starfið, knýja fram kosningar 
strax eða mynda nú þegar nýja 
ríkisstjórn með stjórnarandstöð-
unni til að sýna Sjálfstæðisflokkn-
um í tvo heimana og hreinsa til í 
Seðlabankanum. 

ÞORVALDUR GYLFASON

Í DAG |

Skyndibiti í skjóli nætur

Uppnám í fjármála-
heiminum

UMRÆÐAN 
Ólafur F. Magnússon skrifar um 
borgarmál

Fyrir stuttu fylgdist þjóðin með því 
hvernig Sjálfstæðisflokkurinn í ríkis-

stjórn kom fram af hörku og óbilgirni við 
ljósmæður sem fóru fram á eðlilega leið-
réttingu launa sinna. Margar ljósmæður 
eru hjúkrunarfræðingar sem hafa bætt við 
sig ljósmæðranámi en hafa lækkað við það 
í launum. Ljósmæður eru þýðingarmikil en ekki 
mjög fjölmenn stétt. Þess vegna átti það að vera 
fljótafgreitt og sjálfsagt mál að gera við þær við-
unandi kjarasamning. En viljinn reyndist ekki 
fyrir hendi í flokknum þar sem kjörorðioð góða 
„hlýðni er allt sem þarf“ gildir. Málið var komið í 
harðan hnút og stefndi í óefni áður en það leystist.

Eitt af fyrstu verkum mínum sem borgarstjóri 
var að leggja fram tillögu um eingreiðslur til 
starfsfólks í mennta- og velferðarkerfi borgarinn-
ar til að greiða fyrir samningum við grunnskóla-
kennara. Í kjölfarið náði borgin í samfloti með 
öðrum sveitarfélögum mjög viðunandi samningum 
við grunnskólakennara mánuði áður en samningar 

þeirra runnu út. Þetta er einsdæmi í sam-
skiptum borgarinnar við þessa fjölmennu 
stétt. Með þessum samningum var starf 
grunnskólanna tryggt næsta vetur en 
vissulega kostuðu kjarasamningar við svo 
fjölmenna stétt sitt. Því heyrðist hljóð úr 
horni frá Sjálfstæðisflokknum, þar sem 
starfsemi mennta- og velferðarkerfisins í 
borginni virðist ekki njóta þess forgangs, 
sem þó var yfirlýst stefna fráfarandi 
meirihluta F-lista og Sjálfstæðisflokks. 
„Velferð og öryggi“ var yfirskrift mál-

efnasamnings þessara flokka, en frá upphafi unnu 
frjálshyggjusinnaðir ungliðar Sjálfstæðisflokks-
ins í borgarstjórn gegn þessari forgangsröðun.

Með Óskar Bergsson innanborðs er nýr meiri-
hluti ekki líklegur til að koma böndum á útgjalda-
gleði formanna fagráða borgarinnar sem eru upp-
teknir af prófkjörsundirbúningi og láta sig 
fjármálastjórn borgarinnar litlu varða. Það verður 
hins vegar að gera og ættu afleiðingar fjárfestinga 
og gríðarlegra lántaka íslenskra banka og fjár-
málafyrirtækja, sem birtast þjóðinni þessa dag-
ana, að vera mönnum víti til varnaðar. En ólíkt höf-
umst við að.

 Höfundur er fyrrverandi borgarstjóri.

Ólíkt höfumst við að 

ÓLAFUR F. 
MAGNÚSSON 

Fundarsalur Þjóðminjasafnsins 
fimmtudaginn 2. október kl. 12 á hádegi

Henri Lepage er höfundur bókarinnar 
Demain le capitalisme eða Á morgun 
kapítalismi, sem kom út 1978 og hefur 
verið þýdd á fjölda tungumála. Þar veitir 
hann yfirlit um helstu hugsuði frjálshyg-
gjunnar. Í bókinni Bréfi til Maríu deildi 
Einar Már Jónsson harkalega á bók 
Lepage.

Henri Lepage

Franski rithöfundurinn

Henri Lepage
Í DAG KAPÍTALISMI

Öllum opið – ókeypis aðgangur
Nánari upplýsingar á www.rse.is

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands
RSE Rannsóknamiðstöð í samfélags- og efnahagsmálum

Einn flokk enn
Enn einn ganginn er Kristinn Gunn-
arsson kominn í veika stöðu í sínum 
flokki. Nýlega sagðist hann ekkert 
vera á förum úr flokknum eftir að Jón 
Magnússon velti honum úr sessi sem 
þingflokksformaður. En hann sagði 
reyndar: „Ekki enn þá.“ Þá fara menn 
vissulega að velta því fyrir sér hvað 

hann geti gert; það 
virkar nefnilega 
ekki traustvekj-
andi að fara í 
fjórða flokkinn á 
sínum stjórnmála-

ferli. 

Draumadjobbið
Kannski kemur lausnin fyrir Kristin 
frá Samfylkingunni, ekki þó með 
þeim hætti að hann fari þangað þó 
að Össur hafi boðið honum. Mörður 
Árnason var nefnilega að hætta 
störfum fyrir flokkinn en lausnin felst 
þó ekki í því að leysa Mörð af hólmi 
því enginn fer í skóna hans 
Marðar eins og Skúli Helgason, 
framkvæmdastjóri Samfylking-
arinnar, segir. En Mörður segist 
ætla að starfa sem sjálfstætt 
starfandi íslenskufræðingur og 
stjórnmálamaður. Látum 
íslenskufræðin vera 
en Kristinn; sjálfstætt 
starfandi stjórnmála-
maður. Er þetta ekki 
málið?

Að horfa fram á veginn
„Jafnvægisgengi“ er orð sem oft er 

notað í efnahagsumræðunni þessa 
dagana, til dæmis af forsætisráð-
herra. Orðið felur í sér að krónan geti 
farið úr jafnvægi um stund og spurn-
ing sé þá hvenær hún komist aftur í 

jafnvægi, rétt eins og maður sem 
kemst úr jafnvægi jafnar sig 
svo með tíð og tíma. Það er 
því hughreystandi að heyra 
þetta orð. „Að horfa fram 

á veginn“ er klisja sem oft 
er notuð í pólitík. Miðað við 

fjárlögin má finna huggun 
í því að horfa fram á 
veginn; til ársins 2012.  

 jse@frettabladid.isT
ónninn hefur breyst verulega þegar talað er um sam-
skipti ríkisvaldsins og fjármálalífsins. Ekki fyrir svo 
löngu voru háværustu raddirnar þær að ríkisvaldið ætti 
að láta fjármálaheiminn sem mest í friði, markaðurinn 
myndi sjá um sig sjálfur ef ríkið léti sér nægja að leggja 

upp með grunnleikreglurnar, sem ættu að vera sem fæstar og ein-
faldastar. Nú er, með réttu, kallað á götum úti; hvar er ríkisstjórn-
in og hvað er hún að gera? 

Þessi viðsnúningur er ekki bara íslenskur, heldur fylgifiskur 
alþjóðlegu fjármálakrísunnar. Án þess að vilja bera þessa krísu 
saman við heimskreppuna á fjórða áratug síðustu aldar, er verið að 
velta því upp hvort sú staða sem uppi er núna geti haft einhver þau 
áhrif á hugmyndafræði stjórnmálamanna, líkt og heimskreppan 
gerði. Þá vék hugmyndafræðin um tiltölulega óhefta frjálshyggju 
fyrir keynesískri hagfræði um hvað fjárlagafrumvarpið sem fjár-
málaráðherra kynnti í gær er gott dæmi.

Þeir svartsýnustu spá endalokum kapítalismans eins og við 
þekkjum hann en flestir þeir sem halda ró sinni sjá að ekki er 
að vænta slíkra ofsafenginna breytinga við krísunni. Líklegustu 
afleiðingar þessarar krísu er krafa um öruggari fjármögnun, sem 
þýðir að nokkuð langt getur liðið þar til lánastofnanir fara að taka 
slíka áhættu eins og gerðist í síðustu uppsveiflu. Vegna þess að 
flestir gera sér grein fyrir því hve mikilvægt það er fyrir fjár-
málakerfið, og þá jafnt fyrir stóra fjárfesta sem einstaklinga með 
sínar litlu fjárfestingar og skuldir, að það sé gott flæði fjármagns, 
er ólíklegt að ríkisstjórnir muni gjörbreyta lagaumhverfinu sem 
fjármálastofnanir vinna eftir. Það vill enginn í raun snúa aftur til 
tíma hafta og innilokunar.  

Ef litið er til stjórnmála er sterkur möguleiki á vinstrisveiflu í 
kjölfar fjármálakrísunnar. Vegna þess hve mikil áhrif hún hefur á 
einstaklinga, sem sjá fram á atvinnuleysi, verðbólgu og þrenging-
ar, er ekki ólíklegt að kjósendur vilji á einhvern hátt refsa stóru 
og óábyrgu fjárfestunum sem komu okkur í þessa stöðu. Fyrst það 
er ekki hægt í kosningum er næstbesta leiðin að refsa þeim sem 
vörðu hve harðast óheft markaðskerfi; hægri menn. Þá ber líka að 
líta til þess að stjórnmálamiðjan hefur færst mikið til hægri á und-
anförnum áratugum og þó svo að miðjan færist aðeins til vinstri, 
verður ekki snúið aftur til einhvers konar kaldastríðsástands. 

Milljarðar hafa gufað upp í íslensku fjármálakerfi, er þá ótal-
ið þær gígantísku fjárhæðir sem hafa horfið á alþjóðamörkuðum. 
Slíkar vendingar og áhrif þeirra á líf einstaklinga munu hafa áhrif 
á hvernig ríkisstjórnir líta á markaðinn. Fjármálamarkaðurinn má 
í framtíðinni samt ekki líða fyrir hefnigirni gagnvart fjárfestum 
sem gengu of langt að þessu sinni. 

Alþjóðleg áhrif fjármálakrísunnar: 

Breytt hlutverk 
ríkisvaldsins?
SVANBORG SIGMARSDÓTTIR SKRIFAR
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„Ég keypti ullarslá í verslunarferð 
til London sem ég fór í fyrir Herra-
fataverzlun Kormáks og Skjaldar 
fyrir rétt tæpu ári og hefur hún 
valdið talsverðu fjaðrafoki,“ segir 
Guðmundur Jörundsson fatahönn-
unarnemi sem starfar í versluninni 
með skóla. 

„Í ferðinni fór ég í gegnum mikið 
magn af fötum og gróf slána upp 
ásamt öðru. Hún er vissulega ætluð 
konum en það stöðvar mig ekki. 
Yfirmenn mínir í versluninni gera 
þó talsvert grín að mér – skiljan-
lega.“ 

Skyrtan undir slánni er síðan í 
miklu uppáhaldi hjá Guðmundi og 

á hann nokkur stykki. „Hún er í 
anda Bobs Dylan en smella undir 
hálstauinu þrýstir því upp. Hana 
fékk ég í Herrafataverzlun Kor-
máks og Skjaldar ásamt hnepptu 
peysunni yfir. Slaufan finnst mér 
síðan mjög skemmtileg en hún er 
úr plexigleri og keypt í Kron 
Kron.“

Guðmundur segist hafa herra-
legan stíl. „Ég er opinn fyrir flest 
öllu öðru en stimpluðum hettupeys-
um og hvað þeir kalla nú öll þessi 
náttföt.“ Guðmundur segist bara 
hafa eina afsökun fyrir því að vera 
ekki vel til hafður. „Það er þegar ég 
fer á  Valsleiki en Valstreyjan er þó 

undurfögur og tvímælalaust ein af 
mínum uppáhaldsflíkum.“ 

Guðmundur segist hrifinn af 
aðsniðnum fötum og á til að mynda 
nokkur aðsniðin ítölsk jakkaföt. 
„Fötin eru eins og máluð á líkam-
ann en þessi stíll var meðal annars 
áberandi á sjöunda áratugnum þar 
sem Bob Dylan var einmitt manna 
flottastur.“

Guðmundur hóf nám í fatahönn-
un við LHÍ nú í haust og segir 
námið byrja af krafti. Hann segir 
nokkur ár síðan hann ákvað að feta 
þessa braut og að hann hafi náð sér 
í ómetanlega reynslu í herrafata-
versluninni. vera@frettabladid.is

Herralegur í konuslá
Guðmundur Jörundsson hikar ekki við að ganga í kvenmannsslá þótt honum sé strítt. Hann hefur til-
einkað sér herralegan stíl en er opinn fyrir flest öllu öðru en stimpluðum hettupeysum.

Guðmundur skilur vel að yfirmenn hans stríði honum á kvenmannsslánni en lætur það þó ekkert á sig fá. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

LEIKFÖNG  eins og bangsar og tuskudúkkur getur verið skemmti-

legt að geyma á snúru í barnaherberginu. Snúran er þá þrædd í gegnum 

fjöðuraugað á klemmunum svo þær detti ekki af henni þegar litlir fingur 

reyna að festa leikföngin. Snúruna má síðan hengja yfir barnarúmið 

eða annars staðar í herberginu, í hæð sem hentar barninu.

KRINGLAN SMÁRALIND LAUGAVEGUR
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Stream

FIMMTUDAGS
TILBOÐ

10.995
8.495
10.995

10.995
8.495
10.995

19.980
15.995
19.980

20.995
15.995
20.995

Alla föstudaga



 2. október 2008  FIMMTU-
DAGUR

2

Fatnaður sem gildir jafnt fyrir 
bæði kynin er eitt það vinsælasta 
meðal tískuhönnuða nú, ekki hvað 
síst þegar kemur að kvenfólki sem 
hæglega getur smokrað sér í fata-
skáp síns heittelskaða og verið 
kynþokkafullar í gallabuxum hans, 
skyrtu eða jakkafötum. Vel klædd 
kona í jakkafötum er þó engin nýj-
ung í eilífri hringrás tískunnar, 
þótt ávallt veki slík karlleg gyðja 
athygli fyrir klæðnað sinn, hvort 
sem það var Liza Minelli íklædd 
kjólfötum í Cabaret eða íslenskar 
jakkafataklæddar konur á árleg-
um samfundi sínum á síðum blað-
anna.

Jakkaföt kvenna eru öðru nafni 
kallaðar buxnadragtir. Þær sam-
anstanda af samstæðum síðbuxum 
og jakka, en stundum einnig vesti. 
Buxnadragtin var fyrst kynnt til 
sögunnar á öðrum áratug síðustu 
aldar þegar konur tóku upp á því 
að klæða kvenlega líkama sína í 
herraleg jakkaföt, settu upp hatta 
og gengu jafnvel við staf.

Árið 1966 kynnti franski tísku-
hönnuðurinn Yves Saint-Laurent 
kvöldbuxnadragt kvenna sem hann 
kallaði „Le Smoking“ og stældi 
með því smóking karla. Á svipuð-
um tíma kynnti hönnuðurinn 
André Courréges síðbuxur sem 
hátískufatnað fyrir konur og allt 
fram til dagsins í dag hafa buxna-
dragtir og jakkaföt kvenna orðið 
sjálfsagður og vel tækur viðskipta-
klæðnaður kvenna.

thordis@frettabladid.is

Karllegar glamúrgellur
Þessa dagana er vinsælt meðal tískukónga að klæða kynin í hvort annars föt en ekkert er nýtt undir tísku-
sólinni. Hér er farið hratt yfir liðnar slóðir þess sem eitt sinn var hæst móðins og verður það aftur og aftur.

Tískudrottningin Coco Chanel þótti djörf 
að ganga um í buxnadrögtum og lagði 
línurnar fyrir kynsystur sínar um leið.

Yves Saint-Laurent kynnti til sögunnar 
„Le Smoking“ árið 1966.

Söngfuglinn 
Marlene 
Dietrich tróð 
oft upp í 
jakkafötum.

KLASSÍSKAR FLÍKUR  má finna innst í fataskápum 

flestra. Nú er tíminn til þess að draga fram gamalt því 

sparsemi er í tísku og ekkert að því að viðurkenna 

að flíkin flotta sé ekkert nýjasta nýtt.

Síð vesti og kjólar við buxur.

        Sjáðu úrvalið á www.vefta.is

 Vefta • Lóuhólum 2-4 • S: 557 2010 •  & Þönglabakka 6 •  S: 578 2050
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Í miðjum fjármálalegum 
fellibyl hófst tískuvikan 
„sumar 2009“ í París á 
sunnudag og ekki beinlínis 

hátíðarstemning. Tíska og lúxus 
er ekki það fyrsta sem kemur 
upp í hugann meðan atvinnu-
leysi í landinu hækkar um tvö 
prósent á einum mánuði. Ekki 
ólíklegt að innkaupa- og 
verslunarstjórar sem hafa 
streymt til borgarinnar fari var-
lega í innkaupum fyrir komandi 
sumar.

Fjármálakreppan birtist í 
fleiri myndum í heimi tískunnar 
því sú tíska sem nú er kynnt er 
mótuð af kreppunni. Hönnuðir 
bjóða upp á einfaldari og not-
hæfari tísku en áður sem hentar 
þannig breiðari hópi. Þetta sást 
á hátískusýningum fyrir kom-
andi vetur nú í júlí og enn frekar 
í sumartísku næsta sumars sem 
nú er kynnt. 

Dior sýndi á mánudag og þótti 
hönnun Johns Galliano óvenju 
einföld og notendavæn sem í 
sjálfu sér er ekki svo slæmt 
fyrir fatnað. Galliano hefur oft 
verið uppteknari af því að hanna 
fatnað sem er eins og ætlaður 
fyrir sýningar en með takmark-
að notagildi. Í þetta sinn var 
uppistaðan einföld, stutt pils eða 
kjólar úr gegnsæjum efnum í 
sterkum litum eins og gulu og 
ljósgrænu. Afrísk áhrif sjást 
meðal annars í hárgreiðslum þar 
sem að fyrirsæturnar höfðu líkt 
og afríska trommu gerða úr hári. 
Einnig með skartgripum úr kuð-
ungum sem áður voru notaðir í 

Afríku sem mynt. 
Það var hins vegar annar Eng-

lendingur, Gareth Pugh, dúxinn 
þetta árið úr Saint-Martins-skól-
anum í Lundúnum eins og Galli-
ano sjálfur, sem opnaði tískuvik-
una með dálítið sadó/masólegum 
fatnaði; blöndu af leðri og vínyl. 
Sýningin vakti mikla athygli og 
líklegt að þessi 27 ára hönnuður 
eigi eftir að láta á sér bera.  

Eini ástralski hönnuðurinn 
sem sýnir í París og sýndi í upp-
hafi vikunnar, Collette Dinnig-
an, segir í viðtali að það sé rangt 
að þeir ríku verði ekki varir við 
kreppuna og hún hafi því lítil 
áhrif á lúxusframleiðsluna. Verð 
hækki stöðugt á fataefnum og 
það skili sér í dýrari klæðum. 
Víst er að viðskiptavinir sem eru 
loðnir um lófana halda að sér 
höndum í eyðslunni meðan verð-
bréf eru í frjálsu falli og margir 
sem áður höfðu ráð á fínum tísk-
umerkjum geta ekki lengur leyft 
sér að eyða eins og áður. Dinn-
ingan er annað dæmi um hönn-
unð sem hefur einfaldleikann að 
leiðarljósi. Hún sækir innblást-
ur í herklæði.  

Eina von tískuhúsanna um að 
gera góð viðskipti um þessar 
mundir er að arabískir olíufurst-
ar eða nýríkir Kínverjar og 
Rússar líti við. En hversu lengi 
munu þeir halda lífi í tískunni? 
Jú, þangað til bankarnir þeirra 
smitast af hinum en líklega er 
bið á að arabísku olíubankarnir 
veikist.

bergb75@free.fr  

Tískuvika í hvirfilbyl

ÚR HÁBORG TÍSKUNNAR
Bergþór Bjarnason skrifar frá París

Nýjasti kvenilmur Jean Paul 
Gaultier er fyrir konur sem 
vilja skara fram úr.

Jean Paul Gaultier tileinkar hinni 
frjálsu nútímakonu nýjasta ilm 
sinn, Ma Dame. Þótt nafnið gefi til 
kynna að hann sé ætlaður fínum 
dömum þá er hugmyndin gagn-
stæð eða eins og Gaultier sjálfur 
orðar það No „MADAME“ allowed. 
Lyktin hefur sterkan karakter og í 
henni mætast hrekkir og gleði. Í 
henni er bæði að finna styrk og 
mýkt en hið sama má segja um 
flestar konur. 
Glasið, sem er neonbleikt, hefur 
skarpar útlínur sem undirstrika 
bogadregnar línur kvenlíkamans 
sem greyptur er í glasið.
 - ve

Daman mín

Ilmvatnsglasið hefur skarpar útlínur 
sem undirstrika bogadregnar línur 
kvenlíkamans sem greyptur er í það.
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Ný sending af húfum 
og höttum 

Mörkinni 6, Símí 588-5518
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 10-16
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Í nýju höfuðfati sem stungið 
hefur upp kollinum fléttast sam-
an náttúran, hefðin og nútíminn. 
Hrútahúfan er eftir fatahönn-
uðinn og fjölmiðlafræðinginn 
Arndísi Bergsdóttur.  

„Mig langaði bara að hanna húfu 
sem fæli í sér mýkt íslensku sauð-
kindarinnar og tæki mið af sterk-
um höfuðformum hrútsins,“ segir 
Arndís glaðlega þegar hún er 
spurð um hugmyndina bak við 
hrútahúfuna. „Ég vil líka rifja það 
upp að saga sauðkindarinnar hér á 
landi er jafngömul sögu Íslend-

ingsins og að þjóðin hefði aldrei 
lifað af harðærin án kindarinnar. 
Með handverkinu er ég því að 
segja 1100 ára sögu en um leið ber 
það keim af 21. öldinni.“
Hrútahúfurnar eru allar hand-
gerðar úr íslenskri ull og hornin 
fyllt með ullarkembu. Eins og sjá 
má á meðfylgjandi myndum eru 
hornin það sem einkum greinir 
þær frá öðrum höfuðfötum. Sum 
þeirra eru útprjónuð með íslensku 
lopa peysumunstri og jafnvel er 
saumað á þau skraut.

Húfurnar eru til sölu í tveimur 
verslunum í Reykjavík, Kraumi í 
Aðalstræti 10 og Kirsuberjatrénu 
á Vesturgötu 4.  - gun

Náttúran, hefðin 
og nútíminn

Íslenskt lopapeysumunstur er á sumum hornunum. 

Meðgönguverslunin Tvö líf býður 
til árlegs haustfagnaðar í versl-
uninni í dag en þar verða helstu 
nýjungar í kynntar.

„ESPRIT byrjaði að framleiða 
meðgöngufatnað í fyrra og hafa 
viðtökur viðskiptavina verið góðar, 
segja Ásdís Birta Gunnarsdóttir 
og Sigríður Lára Einarsdóttir, eig-
endur verslunarinnar Tvö líf, 
innt ar eftir helstu nýjungum í búð-
inni.

„Eins hefur Boob, stærsti fram-
leiðandi í brjóstagjafafatnaði í 
heiminum, vaxið mikið síðastliðið 
ár og línan stækkað.“

Í tilefni hins árlega haustfagn-
aðar segja þær stöllur að efnt verði 
til lukkuleiks þar sem fjömargir 
vinningar verða í boði en auk þess 
verður 15 prósent afsláttur af 
öllum vörum.  Þá kemur Ragnheið-
ur Guðfinna og kynnir sokkabuxur 
fyrir verðandi mæður en þær örva 
blóðflæði um líkamann.      - ve

Óléttum 
fagnað

Tvö líf þarf bæði að næra og klæða..

Ég hef þurft að glíma við aukakíló í nokkur ár. Hef prófað ýmsa kúra 
og ekkert gengið. Það er ekki fyrr en ég kynnist Ultratone að 
sentímetrar og kíló fjúka af. Komin úr stærð sextán í stærð tólf í 
buxum og úr átján í fjórtán í bolum. Og svo er ég komin með mitti 
sem eg vissi ekki af. Er líka ánægðari með sjálfa mig. Staffið er 
æðislegt og umhverfið þægilegt. Búin að vera í Ultratone í fimm 
vikur og mæli með þessu.
- Rósa Sigurðardóttir

Loksins eitthvað vem virkar! Á þessum mánuði, sem ég er 
búin að vera í Ultratone hef ég misst sex kíló og mittismálið 
minnkað um ellefu sentímetra. Maginn, sem var togaður og 
teygður eftir fimm meðgöngur er loksins stinnari (og ekki bara 
skvap). Ég hlakka alltaf til að mæta, þjónustan er frábær og svo líður 
mér svo vel, líkamlega og andlega eftir hvern tíma. Bara frábært í alla staði.
- Margrét Sigurpálsdóttir

Mörkinni 6, Símí 588-5518
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 10-16

Alla föstudaga
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 Heilunarskóli Skógarsetursins

Næstu námskeið og viðburðir:
Reiki I
2ja kvölda námskeið 13. og 14. okt. nk.   

Hugleiðslu og draumanámskeið

2ja kvölda námskeið 3. og  4. nóv. nk. 

Kominn er til starfa í Skógarsetrinu nýr meðferðaraðili, 

Æsa Hrólfsdóttir sem er heilsunuddari, 

ilmolíufræðingur og vinnur með Thetaheilun.

Til leigu er í Setrinu 1 herbergi;

Möguleiki er á að leigja 
það fl eiri en einum aðila. Sigrún Gunnarsdóttir

-læknamiðill og Reikimeistari

Skráning og uppl. um Heilunarskólann og starfsemi Skógarsetursins eru í 
s: 5551727 og á heimasíðu Skógarsetursins www.skogarsetrid.is

Nýtt Heilsusetur fyrir líkama og sál opnar í Faxafeni 14
Opið hús helgina 4. og 5. október frá 13-17
Verið hjartanlega velkomin

Tilboð á árskortum
      Kynning á starfsemi
      Skráning á námskeið

Heilsusetrid Faxafeni

Heilsusetrið Faxafeni 14      sími 5553536

Tækjasalur
Yoga

STOTT PILATES
Átaksnámskeið
Body Balance

Fit Pilates
Rope Yoga

Dans þerapía
Heilsa og Hamingja-nýtt á Íslandi

Meðferðaraðilar og ráðgjafar
Notaleg setustofa og verslun

Námskeið þetta er hugsað sem 
sjálfsræktar námskeið þar sem unnið 
er að því að losa út tilfi nningar á 
forsendum hvers og eins með 
aðstoð innsæis/hugleiðsla, 
íslenskra blómadropa, meistara spila 
og stjörnukorti sem byggir á fyrri lífum. 
Nánar á www.viskaoggledi.is og 
jon03ina@hotmail.com s: 867 9817

Ertu meistari eigin lífs?

INFLÚENSUBÓLUEFNIN  eru komin til landsins. Þó að ekki sé 

hægt að tryggja sig algjörlega gegn flensunni fá þeir sem eru bólusettir 

vægari flensu ef þeir fá hana.

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands 
hefur frá því í apríl á síðasta ári 
staðið fyrir heyrnarmælingum á 
nýburum en um er að ræða til-
raunaverkefni í samvinnu við 
Landspítalann. Á þeim tíma hefur 
heyrnarskerðing verið staðfest hjá 
tveimur börnum.

„Við leggjum til búnað og fjár-
magn en starfsfólk Landspítalans 
sér um að heyrnamæla, í fimm 
daga skoðun, öll börn sem fæðast á 
spítalanum,“ segir Guðrún Gísla-
dóttir, framkvæmdastjóri Heyrn-
ar- og talmeinastöðvarinnar sem 
stendur fyrir opnu húsi í húsa-
kynnum stöðvarinnar að Háaleitis-
braut 1 á laugardag. Hún segir að 
börnin tvö, sem voru heyrnar-
skert, hafi bæði fengið heyrnar-
tæki við tveggja mánaða aldur. 

„Annað barnið hefðum við hugs-
anlega fundið út frá ættarsögu en 
hitt hefði líklega ekki komið til 
okkar fyrr en í kringum þriggja 
ára aldur en það er meðalaldur 
þeirra barna sem koma til okkar í 
fyrsta skipti,“ segir Guðrún, en 
hún bindur miklar vonir við að 
fjármagn verði veitt til að halda 
mælingunum áfram á landsvísu.

„Fyrstu árin skipta sköpum fyrir 
máltöku barns og því er slæmt ef 
heyrnarskerðing uppgötvast seint. 
Með áframhaldandi nýburamæl-
ingum gætum við fengið þessi 
börn til okkar mun fyrr,“ segir 
Guðrún, en á bilinu átta til sextán 
börn eru með heyrnarskerðingu í 

hverjum árgangi. Guðrún segir 
börn með heyrnarskerðingu fá 
meðhöndlun með heyrnartæki en 
að heyrnarlausum börnum séu 
kennd tákn.

„Við teljum mikilvægt að opna 
augu fólks fyrir heyrnarskerðingu 
því þetta er svo ósýnileg fötlun. 
Það er þó stór hópur Íslendinga, 
sennilega um tuttugu til þrjátíu 
þúsund, sem þjáist af heyrnar-
skerðingu og fjölgar í þeim hópi 
eftir því sem þjóðin eldist.

Guðrún segir ánægjulegt að  

haustið 2010 muni Háskóli Íslands 
bjóða upp á meistaranám í tal-
meinafræði en hingað til hefur 
þurft að nema fræðin í útlöndum. 
„Okkur langar að kynna þær for-
kröfur sem eru gerðar til þeirra 
sem vilja komast inn í námið en 
fólk þarf til dæmis að vera búið að 
ljúka ákveðnum námskeiðum í 
íslensku. Þetta er mikilvægt skref 
því talmeinafræðingar á Íslandi 
eru jú að vinna með íslenskuna 
sem ekkert er fjallað um í erlend-
um háskólum.“      vera@frettabladid.is

Fyrstu árin skipta sköpum
Heyrnar- og talmeinastöð Íslands heldur opið hús á laugardag til að kynna þjónustu sína. Meðal nýj-
unga eru heyrnarmælingar á nýburum og meistaranám í talmeinafræði.

Guðrún segir fyrstu árin skipta sköpum fyrir máltöku barns og því sé slæmt ef heyrn-
arskerðing eða heyrnarleysi uppgötvast seint. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR.



Þegar nauðsynlegt er að horfa í 
hverja krónu má gleðjast yfir því 
að breytingar þurfa ekki endilega 
að kalla á mikil fjárútlát og vesen. 
Hægt er að breyta merkilega 
miklu með einföldum ráðum og 
smá hugmyndaflugi.
 hrefna@frettabladid.is

Vopnuð hugmyndaflugi
Þessa dagana herða margir sultarólina og endurskoða útgjöld sín og eyðslu. Þrátt fyrir það þarfnast 
heimili viðhalds og stundum þarfnast sálartetrið smá breytinga á nánasta umhverfi. 

Gömlu tréhúsgögnin lifna við þegar þau 
eru pússuð og máluð upp á nýtt.

NORDICPHOTOS/GETTY

Gamlir lampar verða sem nýir þegar 
skipt er um skerm. NORDICPHOTOS/GETTY

Gervigras er sniðugur valkostur þegar velja á gólfefni og með því má færa náttúruna 
inn í híbýlin. Hér hefur einnig verið brugðið á leik með veggfóðursmynd.

NORDICPHOTOS/GETTY

Hurðir breyta um svip þegar skipt er um hurðar-
húna. Hinir flippuðu geta haft gaman af því að 
hafa ekki alla hurðarhúnana eins. Þessi forláta 
hurðarhúnn fæst í versluninni Brynju á Laugavegi 
og hentar vel þegar verið er að gera upp eldri hús 
eða til að ná fram rómantískri stemningu. Auðvelt 
er að gjörbreyta húsgögnum og innréttingum með 
málningu en auk þess getur komið vel út að skipta um 
höldur sem fást í ýmsum stærðum og gerðum.

Það er um að gera að hugsa út fyrir 
rammann þegar hugað er að breyting-
um. Gamla baðkarið getur auðveldlega 
fengið nýtt hlutverk sem framúrstefnu-
legt sófasett.  NORDICPHOTOS/GETTY

Einföld og skotheld leið til breytinga er 
að mála. Hér má glögglega sjá hvernig 
smá málning getur gjörbreytt vistarver-
um. 

„Flo“ frá Boon Inc. gerir baðtímann 
ekki bara skemmtilegri fyrir barnið, 
heldur líka auðveldari fyrir foreldrana. 
Þetta einstaka tæki beinir vatninu úr 
krananum í lítinn foss, og gegnir líka 
því hlutverki að vernda barnið gegn 
meiðslum með því að smella ofan 
á vatnskranann. „Flo“ er einnig hægt 
að fylla með freyðibaði og 
virkar sem sjálfvirkur 
freyðibað-skammt-
ari. Það er hægt 
að kaupa „flo“ 
á vefsíðu 
Boon Inc., 
www.
booninc.
com. 
 - aóv

Foss í freyðibaðinu

Tilvalið til að gera baðtímann 
skemmtilegri.

EFTIR

FYRIR

DÚKAR  taka síður í sig brot ef þeir eru geymdir á tvöföldu 

herðatré en samanbrotnir ofan í skúffu. Ekki er gaman að 

þurfa að byrja á því að strauja dúkana aftur þegar á að fara 

að nota þá.



MMC PAJERO SPORt 3.0 sjálfskiptur 
ek. 135 þús. Dráttarbeisli, vindskeið 
ofl. Gott verð fæst á yfirtöku 1180 þús. 
Uppl. í s. 580 890 & 699 6661 & 699 
5801 www.bilalind.is

Bílalind
Stórhöfða 24, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
www.bilalind.is

RANGE ROVER SPORT 4.4 HSE. Árg. 
2006, ek. 43 þ.km, Bensín, leður, lúga, 
DVD ofl. Ásett verð 8.900þ. Tilboðsverð 
5.900þ. Til sýnis og sölu hjá Bílalíf 
Kletthálsi 2 s. 562 1717, sjá fleiri myndir 
á www.bilalif.is Rnr.122685.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

Dodge Charger R/T Daytona, árg.2006, 
ek.37þús.km, 340 hö, Sjálfsk, leður, 
lúga, Sport sæti,cd, omfl. Gott verð 
Ásett verð 4590 þús.kr!!!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Netbílar.is
stórlækka þinn sölukostnað. 
Söluþóknun frá aðeins 1.95% fyrir þitt 
ökutæki.Kynntu þér málið á Netbilar.
is Gerðu verðsamanburð skráðu þitt 
ökutæki með mynd á www.netbilar.
is Bílasalan Netbílar.is, Hlíðasmára 2, 
S. 588 5300

Peugot 406 árg. ‘01. Ek. 125 þ.km. Mjög 
rúmgóður 7 manna, í toppstandi, algjör 
gullmoli, frábær fjölskyldubíll. Uppl. í s. 
866 6000, Baldur.

Volvo V40
Volvo V40 Stw sjálfsk. Árg. 08.03. Mjög 
vel með farinn og fallegur bíll. Aðeins 
ek 75.þús km. leðurinnrétting ný tíma-
reim og dekk. Ekkert áhvílandi. Uppl í 
s. 898 8228.

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

Golf 1600 árg. ‘99 ek. 510 þús. 5 gíra. 
S. 663 3239.

Subaru Legacy árg. ‘97. Fæst 150 þ. S. 
898 6490.

100% lán Til sölu Ford Econoline 
Topline 99 leður, 7manna,Tv,vhs,dvd 
uppl 7702175

 0-250 þús.

Ódýr disel jeppi. Galloper ‘98. Ekinn 
199 þús. Verð 100 þús. stgr. S. 860 
9204.

Til sölu Daewoo Nubira station, árg. 
1999, ek. 125þ., ný tímareim, ný kúpp-
ling, nýskoðaður, 1600 vél, ath skipti, 
tilboð 200,000. Uppl. í s. 892 4559.

6 Manna Bíll á 165 þús
Fiat multipla 9/99 1600 5 gíra, skoðað-
ur’09, álfelgur,cd,sumar og vetrardekk, 
eyðir litlu miða við stærð, listaverð 330 
þús TILBOÐ 165 ÞÚS

Ford Escort ‘98, ssk., nýsk., ek. 131.000. 
Vetrard. fylgja. Verð 170.000. Uppl. í s. 
861 6311.

Benz 83árg. Algjört æði með geislasp. 
Gangfær en með endursk. 50þús. 
s:8695878

 250-499 þús.

GULLMOLI, Mitshubishi Carisma árg. 
1999. Ekinn 128 þúsund km, einn eig-
andi, algjör dekurbíll. Verð kr. 375.000.- 
Upplýsingar í síma 861 9312.

Ford Focus Station árg. ‘99 ek. 153 
þ. ný nagladekk fylgja. Verð 390þ. S. 
820 6890.

 500-999 þús.

Til sölu Skoda Octavia Elegance 2.0L 
Station. Árg. ‘01 (28.12.’01). Ek. 130 
þ. Nýsk. Ssk. Dráttarkúla. Rafmagn í 
rúðum. CD spilari. Fæst gegn yfirtöku 
(570þús) +60 þús. Uppl. í s. 869 
1756.

Hvítur Yaris ‘00. 5 dyra, reyklaus. CD, 
keyrður 138.000 km. Sími 698 6068, 
Heiða.

 1-2 milljónir

Toyota Hiace ‘04 Rauður með drátt-
arkúlu. Verksmiðjuábyrgð og nýlegum 
dekkjum. Verðh. 1750 þ. S. 893 9690.

Skoda Octavia 1600 ‘05, ek. 74 þ. 
Áhvílandi 1230 þús. S. 845 4800.

 2 milljónir +

Cadillac CTS-V 2004 ek. 80þ.km V8 
400hö. 6gíra beinsk. með öllu. V. 4.200 
þ. S. 694 3035.

 Bílar óskast

ÓSKA EFTIR BÍL Á 0-150 ÞÚS.!!! Ekki 
eldri en ‘98 má þarfnast smá lagfær-
inga. S. 841 8955.

óska eftir að kaupa vel með farinn 
fólksbíl á allt að 200þ. stgr. Verður að 
vera sk’09 og ssk. Uppl. í s,. 864 5290

Óska eftir ódýrum bíl 20-60 þús allt 
kemur til greina. S:6993548

Óska eftir bíl frá 15 til 40 þús. Má þarfn-
ast lagfæringar. Uppl. í s. 660 0113.

 Jeppar

Til sölu IZUSU Troper diesel sparibaukur 
99 5-g, 32“ CD, álf, DRB. uppl 770-
2175

MMC Pajero 92 sjk, leð-
ur,3000,Cd,sjk,toppl, 33“,álf ath, góður 
bíll uppl,7702175

Ford Expedition 06 ek, 32000v8,leð-
ur,dvd,tv,35“álf, ath topp bíll, bara yfir-
taka. uppl 7702175

 Sendibílar

Óska eftir litlum sendibíl í skiptum 
fyrir Polaris Sportman 2004. Uppl. í s. 
692 7078.

 Mótorhjól

Husaberg 450FE. Nýskr. maí ‘05 en 
er ‘04 árg. Ek. 58 tíma. Götuskr og sk 
til ‘10. V. 480þ. en fer á 400þ. stgr. S. 
699 7572.

 Vinnuvélar

www.snarverk.is
Ef þú ert að vinna í lóðinni eða kringum 
húsið þitt kíktu þá inn á snarverk.is og 
athugaðu hvort ég sé ekki með tækin 
sem henta þér í þau verkefni. Er á stór 
Höfuðborgarsvæðinu. S: 863-1291

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

Heilsársdekk með kvartskornum. 
Mun betra grip en hefðbundin dekk. 
Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið 
öryggi í hálku og bleytu. Styttri heml-
unarvegalengd. Meira öryggi í beygjum. 
Amerísk gæðadekk. Söluaðilar; Efnir 
ehf, Vesturhraun 3, Garðabær S. 555 
1122 - Nýbarði Lyngási 8 - Garðabæ 
S. 565 8600.

 Varahlutir

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Japanskar Vélar/Bílstart, 
Bílapartasala

Erum að rífa Swift ‘07, L200 ‘07, D-Max 
‘07, Mazda Tribute ‘05, Captiva ‘05, 
Tucson ‘05, HRV ‘04, C3 ‘04, Focus 
C-max ‘04 og flestar tegundir japanskra 
og kóreskra bíla. Einnig VW og Opel. 
Opið 08-18. S. 565 3400, partasolur.is

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

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

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

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig 
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif 
Bergþóru, s. 699 3301.

Orkuboltastelpurnar. Alþrif og hrein-
gerningar. Kvöld- og helgarvinna. S. 
663 7366. www.orkuboltastelpurnar@
orkaboltastelpurnar.com

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

 Ræstingar

GET BÆTT VIÐ MIG HEIMILISÞRIFUM . 
Upplýsingar í síma 695 8868 og 867 
2498.

 Garðyrkja

Garðaþjónusta Íslands
Haustklippingar, haustþrif, trjáfellingar 
og öll önnur almenn garðvinna. S. 
866 9767.

 Bókhald

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

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

Bókhald - launavinnsla 
- þjónusta við erlent 

vinnuafl
Bókhald, vsk-skil, laun, framtöl, stofnun 
ehf. dvalarleyfi, ráðningasamningar, ofl. 

 Fagbókun & Ráðgjöf - Síðumúla 29 
-561-3000 www.fagbokun.is

Bókhald, VSK-skil og laun fyrir verk-
taka/lítil fyrirtæki. GOTT VERÐ S. 845 
9519.

 Fjármál

Áætlanagerð, ársreikningar, skattskil 
og bókhald. Lipur þjónusta - áratuga 
reynsla. Árfar ehf. Sími 897 5520.

 Málarar

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og máln-
ingarvinnu, stór og smá verk. 
Örugg þjónusta, vanir menn 

vönduð vinna. Gerum verðtilboð 
þér að kostnaðarlausu.

Upplýsingar gefur Sverrir s. 
661 7000.

 Búslóðaflutningar

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

Búslóðaflutningar !
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
aukamenn ef óskað er. Hvert á land 
sem er. Besta verðið !! Stórir bílar s. 
899 7188 & 692 7078. Millibílar s. 
659 1047.

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

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Húsaviðhald

Glerjun/gluggaviðgerðir!
 Móðuhreinsun glerja 

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og 
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir 
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér 
að kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, 
s. 860 1180.

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

H o f s v í k  e h f 
Flísalagnir,múrviðgerðir,hellulagnir 
skjólgirðingar ofl. S: 6998509

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

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir - 
sólpallar. Smíðalausnir. S. 899 3011.

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

Framkvæmdaráðgjöf: Ástandsskoðun, 
kostnaðaráætlanir og útboðsgerð 
vegna viðhaldsframkvæmda. www.ik.is 
- sími 770 2272.

www.isdekora.is
 Nýtt á Íslandi!

Innflutningur og sala. Við komum og 
kynnum glæný veggefni frá Japan! 
Uppl. í s. 865 2782 og 699 0887.

Múrverktakar
Múrvertakar geta bætt við sig allt 
alment múrverk eða múrviðgerðir. 
Margt kemur til greina. S. 865 2782.

Smiður + Húsamálun + 
Flísalögn

Einn maður. Láttu mála eða skipta 
um eldhús eða annað, tek líka að mér 
sumarbústaði. 23 ára reynsla. Uppl. í 
s. 898 9511.

 Stífluþjónusta

 Spádómar

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

Ólöf spámiðill
Er á landinu. Leiðsögn, spádómar. 
Vantar þig hlustanda eða ráðgjöf. Spái í 
spil, tarrot ofl. S. 901 5000 frá kl. 17-23, 
helgar 11-24. Geymið auglýsinguna.

661 3839 - Símaspá
Tímapantanir alla daga eftir kl. 16.

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Smiður getur bætt við sig verkefnum 
- Sími 864 5920.

 Önnur þjónusta

Fatabreytingar
Styttum buxur, skiptum um 

rennilása á buxum og jökkum, 
einnig leðurjökkum.

Opin mánudag- föstudag frá kl 
09 - 17.30. laugardaga 10-14. 
Lokað milli kl. 12 - 12.30 alla 
daga. Sími 552 5540. & 861 

4380. Skraddarinn á Horninu, 
Lindargötu 38. Geymið auglýs-

inguna.

 Til sölu

Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 
10þ. Stálískápur 180cm á 35þ. Eldavél 
á 8þ. Bakaraofn á 5 þ. 20“ TV m. VHS 
á 10þ. Gasískápur á 15þ. Grill á 5þ. 
Þvottavél á 12þ. Bílahátalarar á 5 þ. 
Barstólar á 2þ. Uppþvottavél á 10þ. 
Þurrkari á 10þ. Hornbarskápur á 5þ. 
Rúm á 5 þ. Barnakerra á 1þ. Glerborð á 
5þ. Tölvuborð á 5þ. S. 896 8568.

 Óskast keypt

Óska eftir að kaupa rúm í stærðinni 
helst í stærðinni 120x200 og vel með 
farna kommóðu með minnst 4 skúff-
um. Uppl. í síma 693 1069.

ÞREKHJÓL
Óska eftir að kauða þrekhjól fyrir heim-
ili. Uppl. í s. 893 3397

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Klassískur gítarpakki frá 12.900 
kr. 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

 Heildsala

 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

 Til bygginga

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

 Ýmislegt

Eldhúsinnrétting fæst gefins gegn nið-
urrifi. Upplýsingar í síma 898 5887 
í dag.

40 feta frystiklefi til sölu. Verð 2 millj. 
Uppl. í s. 897 0513.

 Verslun

 Heilsuvörur

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

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

Herbalife vöruúrval. Pantaðu; daga-
munur.is Ásta S. 891 8902. Visa/Euro. 
Póstsent

 Nudd

Tveir ferðanuddbekkir úr eldri sendingu 
á útsölu kr. 35.000. Uppl. í síma 891 
6447.

Whole body massage Telepone 841 
8529.

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

 Snyrting

 Námskeið

INTENSIVE ICELANDIC I-IV
Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start 
13/10, 3/11, 1/12 Level II: 7 weeks; 
Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 13/10, 
1/12. Level IV: 10 weeks; sat/sun 10-
11:30 start: 27/9. Ármúli 5, s.5881169. 
www.icetrans.is/ice

 Ökukennsla

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

Þjónusta

Sérverslun vélhjólamannsins
Laugavegi 168, gengið inn frá Nóatúni

Sími 511 2121

ÚTSALAN Í FULLUM GANGI!
ALLT AÐ 40% AFSLÁTTUR

Frábært verð á mótorhjólafatnaði
og mótorhjólaskóm.

Opið frá kl. 12-18 virka daga og kl. 12-16 á laugardögum.

Til sölu Þjónusta

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Mánudaga og 
�mmtudaga
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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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 Ýmislegt

Átta ára mahogny elhúsinnrétting 
til niðurrifs og sölu. Innréttingin frá 
Trésmiðjunni Borg. Þarf að fjarlægast á 
næstu dögum. Granít borðplötur geta 
fylgt með. Verðtilboð. Karl 896 4155.

 Húsnæði í boði

Langtímaleiga á besta í 
Seljahverfi 109

Til leigu 4 herb. íbúð 170 m2 á tveimur 
hæðum, 3 stór svefnherb. Íbúðin er 
með sérinngangi og er í einbýlishúsi 
nálægt Ölduselsskóla í Seljahverfi. 
Íbúðinni fylgir þvottavél, ísskápur og 
uppþvottavél. Húsið er staðsett á mjög 
rólegum og barnvænum stað í botn-
langa, umkringt trjágróðri og útivistar-
svæðum. Áhugasamir hafið sambandi 
við Hrafnhildi á hrafnhildur@pulsinn.
com s: 496 2004

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

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

4 herb, í hjf til leigu 160 á man með 
öllu ! rumgóð og björt íbúð á góðum 
stað! Íris 8616759

50 fm 2 herb. íbúð í 200 Kóp. Mjög 
rólegur staður. Glæný. Með eða án hús-
gagna. V. 130 þ. á mán. Langtímaleiga. 
Laus strax. S. 662 6135.

Góð 4ra herb. íbúð til á svæði 
104. V. 149 þ. á mán. m/húsasjóð. 
Langtímaleiga. S. 845 0983.

Til leigu 4herb 117fm íbúð á Völlunum 
Hfj. Verð 160þ á mán. Uppl í síma 
6964950

Gistiheimili langtímaleiga Funahöfða 
110 Rvk. / Dalshraun 220 Hfj. S. 824 
4530.

110fm íbúð á Laugav. Hentar líka 4 sem 
vilja leiga saman 180þ. á mán. Uppl. í 
s. 822 1929.

100fm lúxus íbúð á Laugav. Laus frá 
5. okt til 1 des. leigist m húsg. Uppl. í 
s. 822 1929.

Herb. í 105 Rvk. Húsgögn fylgja. V. 50 þ. 
S. 895 0482 e. kl. 17.

Litle house for rent. 86 þ. per month. 
Tel. 661 5219. Lítið hús til leigu. 86 þ. 
mán. Uppl. í s. 661 5219.

3ja herb. íbúð í Hraunbæ, Rvk. kr. 
134.000 á mán. Hússj. innifalinn. S. 
898 3420.

Til leigu 4 herb. íbúð á Fálkagötu. 
Húsgögn geta fylgt. Er laus. Uppl. í s. 
691 8038.

Virkilega flott og vel skipulögð ný 4ra 
herb íbúð í Kórahverfi Kóp. 125fm+bí-
lag og yfirb. svalir. Laus strax. ibu-
darleiga@visir.is, myndir: http://www.
raunvis.hi.is/~alfred/hordukor

Langholtsvegur 2ja herb. íbúð 1 hæð 
63fm m. þvottavél í kjallara. V. 107þ. m. 
hita og rafm. 1 mán. fyrif. S. 842 5512.

Tvær nýjar 30m2 stúdíó íbúðir með 
eldhúskrók og baðherbergi til leigu 
miðsvæðis í Hafnarfirði. Íbúðirnar eru 
samþykktar og á þær er hægt að fá 
húsaleigubætur. Upplýsingar í s. 699 
5595.

Nýuppgerð 4ra herb. íbúð á 1 hæð í 
vesturbæ Rvk. Uppl. í s. 552 3226 e. 
kl. 18.00.

40 fm stúdíó íb. í miðb. Rvk. Leiga 
110þ. + hiti og rafm innif. 330 kr. 
bankaáb. Laus strax! Uppl. í s. 897 1672 
& 846 6413.

8.fm herb. til leigu m. aðgengi að klós-
etti og sturtu. Uppl. í s. 899 4534.

2-3 herb. 65 fm sérhæð í tvíbýli til 
leigu, Reykjanesbæ. Sér inng. 80þús 
m/hita&rafm. Laus strax. Uppl. í s. 
848 7159.

3 herb. íbúð til leigu á sv. 108, Jöldugröf. 
Laus strax. Uppl. í s. 863 8892.

3 herb. íbúð í Hlíðunum til leigu. Uppl. 
í s. 770 6090.

Til leigu skemmtileg 40fm, stúdíó íbúð 
á besta stað í Þingholltunum. Eignin er 
með sér inngangi og er í bakhúsi leiga 
95 þ. á mán. + hiti og rafm. Er laus nú 
þegar. Uppl. í s. 822 8832.

Bryggjuhverfi
Til leigu 95 fm 3 herbergja skemmti-
leg íbúð í Bryggjuhverfinu. Íbúðin er 
með stórum palli og bílskýli. Verð kr. 
120.000,- á mánuði. Áhugasamir sendi 
póst á kk3@3sagas.com

 Húsnæði óskast

Óska eftir 2-3 herb. íbúð frá 1 nóv. á 90-
100þ. Uppl. í s. 841 1692 e. kl. 14.

Húsnæði í Garðabæ óskast til leigu. 
Óska eftir íbúð til leigu í Ása- eða 
Sjálandshverfi í Garðabæ sem fyrst. 
Upplýsingar í síma 6612400

 Atvinnuhúsnæði

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

Til leigu atvinnuhúsnæði við höfnina í 
Hafnarfirði með stórri innkeyrsluhurð, 
140 fm, ásamt 40 fm millilofti, sem 
er starfsmannaaðstaða og skrifstofa. 
Um skammtímaleigu er að ræða, 6-8 
mánuðir. Sanngjarnt leiguverð. Uppl. í 
s. 820 0051

Meðleigjendur óskast að 140fm hús-
næði staðsett uppá Höfða sv. 110 
- Hægt er að skipta upp húsnæðinu. 
Nánari uppl. í s. 895 3534.

 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

SÍÐUSTU PLÁSSIN
Fyrir fellihýsi, bíla, og tjaldvagna. 
Nýstandsett, lyktarlaust og UPPHITAÐ 
húsnæði á Eyrarbakka. S: 564 6500

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

Geymsluhús.is
Mjög gott 4000m2 upphitað geymslu-
hús í Innri Njarðvík, hjólhýsi, fellihýsi, 
tjaldvagnar, bílar ofl. ATH! gott verð!! 
Uppl. í síma 770 2175 & 770 5144.

Vetrargeymsla fyrir ferðavagna! Eigum 
nokkur stæði laus fyrir tjaldvagna, 
fellihýsi, hjólhýsi, húsbíla og báta í 
Hveragerði í vetur. Vetrageymsla S3 ehf 
Kvíarhól, S.856 1848

 Bílskúr

25 fm bílskúr með hita, á Háaleitisbraut 
til leigu. Kr 25þús. á mán. Uppl. í s. 849 
8411, Silla.

 Gisting

Gistiheimili Halldóru Hvidovre/Köben. 
Herbergi, íbúð, stúdíóíbúð email@gisti-
heimilid.dk S. 0045 2460 9552.

 Atvinna í boði

Kaffihús - Vinna með 
skóla

Óskum eftir að ráða hressan, 
ábyrgan og heiðarlegan einstakl-

ing í hlutastarf í kaffihúsi Ilva 
við Korputorg.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Hafliði í síma 6602151.

Leikskólinn Rofaborg í 
Árbæ

Vantar starfsmann í 100% starf, 
við uppeldi og kennslu ungra 

barna.
Upplýsingar gefur leikskóla-

stjóri í síma 587 4816 eða 693 
9863 milli kl. 8-17

Kornið
Kornið óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu 
í Langarima, vinnutími frá 07-13 og 
13-18:30 einnig vantar í Spöngina frá 
13-18:30. Uppl. í s. 864 1593 Ella fyrir 
kl. 18:00

HENDUR.IS
Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar.

Sölustörf, frjáls vinnutími. 
Árangurstengdar tekjur. Hentar fólki 
um allt land sem auka eða aðalstarf. S. 
565 1045, 865 4052 & 898 7725.

Ritfanga- og leikfanga-
verslun

Óskar eftir starfsfólki í fullt starf. 
Umsóknir sendist á ritfong@gmail.com

Starfsmaður óskast.
Vélaverkstæðið Bætir ehf, Smiðshöfða 
óskar eftir mönnum í vinnu við véla-
viðgerðir. Bætir ehf. sérhæfir sig í 
viðgerðum á Caterpillar og Cummins 
vélum. Áhugasamir leggið inn umsókn 
á helga@baetir.com eða baetir@baetir.
com

Veitingahúsið Tilveran í Hfj. óskar eftir 
þjóni öll virk hádegi, 2 virk kvöld og 
aðra hvora helgi. Íslenskukunnátta skil-
yrði. Uppl. í s. 822 5229.

Sótthreinsun og þrif óskar eftir hraust-
um starfsmanni með bílpróf 17 ára 
eða eldri til starfa við háþrýstiþvott og 
sótthreinsun. Þarf að hefja störf sem 
fyrst. Umsóknir og umsögn um reynslu 
berist til: sotthreinsun@sotthreinsun.is 
- www.sotthreinsun.is

SANTA MARÍA-VANTAR STARFSFÓLK 
Í ELDHÚS. REYNSLA NAUÐSYNLEG. 
UPPL. Í SÍMA 866 7629.

Nýr Kaffi og veitingastaður á besta 
stað í miðbæ Reykjavíkur óskar eftir 
yfirkokki, sem hefur áhuga að taka þátt 
í að móta staðinn. Einnig vantar þjóna 
á dagvaktir, kvöld og helgarvaktir. Uppl. 
gefur Jón í s. 690 1074.

Óskum eftir manni á 15 tonna beitn-
ingavélabát. Helst með vélavarðarrétt-
indi. Uppl. í s. 772 0064.

 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.

31 árs kk. óskar eftir atvinnu á 
Suðurnesjunum. Er með meirapróf 
(vörubíl) og lyftara réttindi. Uppl. í s. 
694 2609.

37 ára kk óskar eftir vinnu strax sem 
undirverktaki, er vanur meiraprófsbíl-
stjóri. Uppl. i sima 867 7176.

Sjómaður með stýrimannsréttindi 
vanur tog og línuveiðum óskar eftir 
plássi. Uppl í síma. 4615205.

 Tilkynningar

Bjóddu upp dótið þitt. selt.is Uppboðs- 
og auglýsingavefur.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666, opið allan 
sólarhringinn.

Öll stærstu símafyrirtækin ná 
nú í gegn.

Leitar þú nýrra kynna?
Leitar þú tilbreytingar eða varanlegra 
kynna? Nýttu þér gjaldfrjálsa þjónustu 
Rauða Torgsins Stefnumót strax í dag. 
Nú er mikil umferð og mikið hringt. 
Auglýsingasími kvenna: 555-4321. 
Auglýsingasími karla: 535-9923. www.
raudatorgid.is,

Kona með mjúka
og fallega rödd leitar tilbreytingar 
með karlmanni. Auglýsing hennar er á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort), 
augl.nr. 8269.

Rúmlega fertugur myndalegur maður 
óskar eftir að kynnast konu me ðnáin 
kynni í huga. S. 846 8513.

Til sölu

Þjónusta

Þjónusta

Alla �mmtudaga



Tilboð 350.000,- MEÐ VERÖND

Tilboð 256.000,-

70 mm bjálki 25 m² + 9 m² verönd 

Verð: 1.199.000,-   GESTAHÚS 25 m²

34 mm bjálki

Verð: 245.000,-    GARÐHÚS 8,5 m²

Sími 864-2400
VH ehf · Heiðarbraut 3 · 250 Garður

Vel valið fyrir húsið þitt
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28 mm bjálki

Verð: 99.500,-     BARNAHÚS 2,1m²

34 mm bjálki

Verð: 180.000,-     GARÐHÚS 4,7 m² Verð: 210.000,-     GARÐHÚS 6,0 m²

34 mm bjálki 34 mm bjálki

Verð: 230.000,-    GARÐHÚS 7,2 m²

45 mm bjálki

Verð: 549.000,-     GESTAHÚS 15 m² Verð: 849.000,-     GESTAHÚS 21m²

45 mm bjálki

34 mm bjálki -Tvöföld vatnslæsing/nótun. 

45 mm bjálki

Verð: 448.000,-     GESTAHÚS 10 m²

10m² + verönd

Völundarhús.is  hafa til sölu glæsileg ný gesta- og garðhús sem eru enn sterkbyggðari en áður. 

Nýju húsin eru bjálkahús frá 34 mm að þykkt og koma með tvöfaldri vatnslæsingu. Húsin eru 

tilvalin geymsla fyrir grillið og garðhúsgögnin. 

VINSÆLU GESTAHÚSIN OG

GARÐHÚSIN ERU AÐ SELJAST UPP
Því fer hver að verða síðastur að eignast hús frá okkur á gamla genginu. 
Næsta sending gæti hækkað um 20%.

Verð: 260.000,-    GARÐHÚS 9,7m²

34 mm bjálki

www.volundarhus.is

45 mm bjálki

Verð: 286.000,-   SVEFNKOFI 9,7m²

1 hús eftir

UPPSELT

UPPSELT

UPPSELT
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• Við hjá Félagsþjónustu Kópavogs erum að leita 
að starfsfólki í félagslega heimaþjónustu. 

Starfið felur í sér aðstoð við  heimilisstörf og félagslegan 
stuðning. Um er að ræða áhugavert starf fyrir jákvætt 
og áreiðanlegt fólk. Vinnutími og starfshlutfall er 
samkomulag.

Mikilvægt er að umsækjendur búi yfir þjónustulund og 
hafi áhuga á mannlegum samskiptum. 

Allar nánari upplýsingar veita þjónustustjórar félagslegrar 
heimaþjónustu í síma 570 - 1500.

Einnig er hægt að senda umsókn á eftirfarandi netföng gydas@
kopavogur.is og dorah@kopavogur.is  
Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 
Eflingar.

Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um starfið 

www.kopavogur.is og job.is

Félagsleg heimaþjónusta

Félagsþjónusta
Kópavogs

Ert þú í leit að fjölbreyttu og gefandi starfi?

Atvinna

Óskum eftir starfsmanni með reynslu 
í kjötborðið okkar Í Hagkaup Smáralind. 

Íslenskukunnátta skilyrði.

Einnig vantar okkur fl eiri starfsmenn í 
helgarvinnu í kjötborðum Hagkaupa.

Nánari upplýsingar veitir  
Rúnar í sima 699 4000 og
Ómar í síma 660 6300 eða 

senda e-mail á omarp@ferskar.is

Njarðarbraut 1
Reykjanesbæ/Atvinnuhúsnæði
Allt að 100 prósent lán

Stærð: 150-180 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 19.900.000

REMAX Lind kynnir atvinnuhúsnæði á frábærum stað við Reykjanesbrautina. Bilin eru frá 150 - 180 ferm að stærð
henta  til  ýmissa starfsema.  Einnig  er  þetta  tilvalinn  dótakassi  með stórum innkeyrsludyrum.  Enda bilin  eru  með
stórum gluggum og gætu hentað vel sem sýningargluggar. Húsnæðið skilast fullbúið að utan og innan og verður
snjóbræðslu kerfi  fyrir  framan innkeyrsludyrnar. Þetta er vel  byggt og hannað húsnæði og er möguleiki  á allt  að
100 prósent láni. Frekari upplysingar veitir Gylfi s. 7704040 eða gylfi@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Opið
Hús

Sölumaður á staðnum milli kl 17-18 í dag

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

7704040

Fasteignir

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Auglýsingasími

– Mest lesið

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

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

Fasteignir

Tilkynning

Atvinna

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is

fasteignir
10. SEPTEMBER 2007

Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til inn-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

norðanátt. Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

usta í næsta nágrenni.

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými;

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar.

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29

fm bílskúr sem er innangengt í. Á efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi,

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkur
HRINGDU NÚNA

699 6165

Bóas

Sölufu
lltrúi

699 6165

boas@
remax

.is

Gunn
ar

Sölufu
lltrúi

899 0800

go@re
max.is

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

Þannig er mál 

með vexti ...
að það er hægt að létta greiðslubyrðina.

NBURÐUR Á LÁNUM

NDAÐ LÁN ** 
ÍBÚÐARLÁN

20.00
0.000

5%
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UMRÆÐAN
Guðmundur Oddsson 
skrifar um 
póstþjónustu

Fréttablaðið hefur nú í 
nokkurn tíma fjallað 

mikið um Íslandspóst og 
mér finnst þær greinar 
hafi yfirleitt verið góðar 
og upplýsandi. Vitaskuld hafa við-
mælendur blaðsins haft mismun-
andi skoðanir á fyrirtækinu og ekki 
síst þeirri ákvörðun stjórnar að 
endurskilgreina hlutverk Íslands-
pósts. Mér finnst í sjálfu sér ekkert 
að því, að fram komi skiptar skoð-
anir á fyrirtækinu og þá ekki síður 
hvort selja eigi Íslandspóst eður ei. 
Mér fyndist mjög vel koma til 
greina að gefa starfsmönnum 
Íslandspósts kost á að kaupa 5-10% 
í fyrirtækinu en þannig kæmu fleiri 
að eignarhaldinu en ríkið. Þessi 
ákvörðun er pólitísk og kæmi ekki 
til álita að óbreyttum lögum.

Að niðurgreiða samkeppni
Jörundur Jörundsson, fram-
kvæmdastjóri innanlandssviðs 
Samskipa, telur það ótækt að þurfa 
að keppa við ríkisfyrirtæki og að 
skattfé landsmanna sé nýtt til að 
niðurgreiða samkeppni. Ég er sam-
mála því að ekki eigi að nota skatt-
fé til að niðurgreiða samkeppni, 
enda gerir Íslandspóstur það alls 
ekki. Íslandspóstur greiðir að sjálf-

sögðu sína skatta eins og 
önnur fyrirtæki, en hann 
greiðir þá af þeim tekjum 
sem hann aflar. Það er því 
fjarri öllu lagi að skattfé 
landsmanna fari í að niður-
greiða samkeppni við 
einkageirann. Samskip 
verða, sem önnur flutn-
ingafyrirtæki, að þola sam-
keppni en fara ekki að vola 
og víla ef þau standa sig 

ekki. Gildir þá einu hvort um hluta-
félag í eigu ríkisins er að ræða eða 
ekki. Hlutafélög í eigu ríkisins eru 
bundin ákvæðum sömu hlutafé-
lagalaga og einkarekin hlutafélög. 
Skyldur stjórnenda slíkra hlutafé-
laga eru jafn ríkar gagnvart eig-
endum sínum, þ.e.a.s. landsmönn-

um öllum, og skyldur stjórnenda 
einkarekinna hlutafélaga gagnvart 
sínum eigendum.

Minni hagnaður af einkarétti 
Í fréttaskýringu Fréttablaðsins 25.
september sl. kemur fram að hagn-
aður af einkaréttinum hafi minnk-
að um 290 milljónir á síðustu þrem-
ur árum. Minnkandi hagnaður á sér 
eflaust ýmsar skýringar. Það hefur 
orðið umtalsverð fækkun bréfa í 
einkarétti, sem skýrir hluta, en að 
mínu mati er launastefna Íslands-
pósts meginskýring. Hjá Íslands-
pósti vinna um 1300 starfsmenn og 
margir þeirra hafa verið á lágum 
launum. Stjórnin tók þá ákvörðun 
árið 2004 og hefur fylgt henni síðan 
að hækka umtalsvert laun þeirra 

sem voru á lægstu töxtunum 
umfram það sem gert var í hinum 
almennu kjarasamningum. Þessi 
ákvörðun kostaði verulega fjár-
muni, enda launakostnaður um 60% 
af rekstrarkostnaði Íslandspósts, 
og skýrir að sjálfsögðu  minni hagn-
að en áður, en vonandi ánægðara 
starfsfólki. Skýr bókhaldslegur 
aðskilnaður er á milli samkeppnis-
hluta og einkaréttarhluta í rekstri 
Íslandspósts og er raunar skýrt 
kveðið á um það í starfsleyfi fyrir-
tækisins sem og í lögum um póst-
þjónustu. Póst-og fjarskiptastofn-
un og Ríkisendurskoðun hafa auk 
stjórnar eftirlit með því að þessum 
aðskilnaði sé fylgt og veit ég engin 
dæmi þess að út af því hafi verið 
brugðið.

Alhliða flutningafyrirtæki 

Sú endurskilgreining á hlutverki 
Íslandspósts að breyta fyrirtækinu 
úr dreifingarfyrirtæki í alhliða 
flutningafyrirtæki var vel ígrund-
uð og ekki tekin í neinni fljótfærni. 
Hún var tekin í góðu samráði við 
þáverandi samgönguráðherra, 
Sturlu Böðvarsson. Núverandi sam-
göngráðherra, Kristján  Möller, 
hefur einnig stutt þessa ákvörðun 
dyggilega enda miðar hún að 
því,fyrst og síðast, að auka þjónust-
una við landsbyggðina. Getur verið 
að einhverjir séu mótfallnir því?

Höfundur er varaformaður 
stjórnar Íslandspósts.

Haltu mér, slepptu mér

SEND IÐ OKK UR LÍNU

Við hvetj um les end ur til að senda okk-
ur línu og leggja orð í belg um mál efni 
líð andi stund ar. Grein ar og bréf skulu 
vera stutt og gagn orð. Ein göngu er 
tek ið á móti efni sem sent er frá Skoð-
ana síð unni á vis ir.is. Þar eru nán ari 
leið bein ing ar. Rit stjórn ákveð ur hvort 
efni birt ist í Frétta blað inu eða Vísi eða í 
báð um miðl un um að hluta eða í heild. 
Áskil inn er rétt ur til leið rétt inga og til 
að stytta efni.

GUÐMUNDUR 
ODDSSON

www.takk. is
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UMRÆÐAN 
Ásta Þorleifsdóttir skrifar um 
umhverfismál og vegagerð

Aldrei þessu vant hefur náttúra 
Íslands farið með sigur af 

hólmi því Héraðsdómur Reykja-
víkur hefur fellt úr gildi úrskurð 
Jónínu Bjartmarz, þáverandi 
umhverfisráðherra, þar sem fall-
ist var á svonefnda leið B Vest-
fjarðavegar frá Þórisstöðum í 
Þorskafirði að Kraká á Skálanesi.
Landeigendur, NSÍ og Fuglavernd 
höfðuðu málið þar eð slík vega-
gerð myndi hafa í för með gríðar-
leg óafturkræf umhverfisspjöll á 
friðlýstri náttúru. 

Í kjölfar dómsins gefst Vega-
gerðinni kostur á að endurskoða 
leiðavalið og möguleika á jarð-
göngum undir hálsana milli 
Þorskafjarðar og Kollafjarðar og 

færa þannig vega-
gerð á Vestfjörð-
um til nútímans.

Kostir jarðganga
Ítrekað hefur 
verið bent á að 
göng undir 
hálsana er besti 
kosturinn m.t.t. 
náttúrufars, 
umferðaröryggis, 
kostnaðar og arð-

semi, auk þess sem jarðgöng 
stytta leiðina milli Bjarkalundar 
og Kollafjarðar um hátt í 30 kíló-
metra. Þrátt fyrir yfirburði jarð-
ganga ákvað Vegagerðin að setja 
gangaleið ekki í mat á umhverfis-
áhrifum. Þó má öllum vera ljóst 
að göng undir Hjallaháls og Gufu-
dalsháls myndu:
- Bæta öryggi og stytta Vest-

fjarðaveg umtalsvert.

- Vernda Teigsskóg sem er á nátt-
úruminjaskrá.

- Koma í veg fyrir að gjöfulum 
arnarhreiðrum sé ógnað.

- Varðveita sjávarfitjar og strend-
ur.

- Vernda leirurnar í Djúpafirði og 
Gufufirði sem eru afar mikil-
vægir viðkomustaðir farfugla.

- Tryggja áframhaldandi 
þang skurð í fjörðunum.

- Halda bæjum í Gufudalssveit í 
byggð.
Með gangaleið verður langþráð-

ur draumur íbúanna um láglend-
isveg um Gufudalsveit að veru-
leika án þess að skerða aðra 
möguleika til atvinnusköpunar.

Einstök tækifæri
Gangaleiðin er ekki bara umtals-
verð vegabót heldur opnast nýir 
og áður vannýttir möguleikar í 
atvinnuþróun. Mikil verðmæti 

eru fólgin í einstakri náttúru 
Reykhólahrepps og sérstök lög 
hafa verið sett til að stuðla að 
verndun Breiðafjarðar, einkum 
landslags, jarðmyndana, lífríkis 
og menningarminja. Einmitt í 
þessari sérstöðu eru fólgin ein-
stök tækifæri í náttúru-, menn-
ingar- og útivistartengdri ferða-
þjónustu.

Vestfirðir í forgang
Að bæta samgöngur á Vestfjörð-
um er forgangsmál og varðar alla 
landsmenn. Það sætir furðu að 
ekki sé fyrir löngu búið að tengja 
Suðurfirðina við Norðurbyggðir 
með því að bora göng undir 
Hrafnseyrarheiði og Dynjandis-
heiði. 

Vegagerð um sunnanverða 
Vestfirði er vandasöm og gæta 
þarf hófs gagnvart viðkvæmri 
náttúru. Það er ekki fjarlæg fram-

tíðarsýn að bora göng undir 
hálsana, heldur eina skynsamlega 
lausnin. Með göngum verða sam-
göngur tryggar, verðmæti ein-
stakrar náttúru varðveitt og 
möguleikar náttúrutengdrar 
ferðaþjónustu ekki skertir. Vissu-
lega eru jarðgöng ekki ódýr en 
með því að bjóða út jarðgöng á 
Vestfjarðavegi í einum pakka má 
ná mikilli hagræðingu og betra 
verði.

Jarðgangagerð sem tryggir 
samgöngur innan Vestfjarða allan 
ársins hring verður að setja í for-
gang. Allt annað er óforsvaran-
legt. 

Hér með er skorað á samgöngu-
ráðherra og vegagerðina að setja 
gangaleið strax í umhverfismat, 
svo hægt sé að hefjast handa hið 
fyrsta.

Höfundur er jarðfræðingur.

SEND IÐ OKK UR LÍNU

Við hvetj um les end ur til að senda okk ur línu og leggja orð í belg um mál efni líð andi stund ar. Grein ar og bréf skulu 
vera stutt og gagn orð. Ein göngu er tek ið á móti efni sem sent er frá Skoð ana síð unni á vis ir.is. Þar eru nán ari leið-
bein ing ar. Rit stjórn ákveð ur hvort efni birt ist í Frétta blað inu eða Vísi eða í báð um miðl un um að hluta eða í heild. 
Áskil inn er rétt ur til leið rétt inga og til að stytta efni.

ÁSTA ÞORLEIFS-
DÓTTIR

Teigsskógardómur og vegagerð á Vestfjörðum

UMRÆÐAN 
Albert Jensen skrifar um 
kjaramál

Engin stéttarfélög hafa búið við 
svo árvissar ofsóknir í formi 

kauplækkandi breytinga og svik-
inna loforða og þau sem sjá um 
heilsufar þjóðarinnar. Fyrir nokkr-
um árum ákvað stjórn Heilsugæsl-
unnar að rifta einhliða, bílasamn-
ingum við hjúkrunarfræðinga og 
sjúkraliða. Það lækkaði kaup og 
hrakti fólk úr störfum. Gæslan er 
enn í sárum eftir þá atlögu gegn 
starfsfólki sínu og skjólstæðing-
um. Til höfuðs sjúkraliðum var 
búin til stétt sem kallast félagslið-
ar og bolar nú sjúkraliðum jafnt 
og þétt úr störfum. Þar er minni 
menntun, lægra kaup og þar með 
dregið úr faglegri þjónustu við 
aldraða og fatlaða. Stjórnvöld 
virðast telja faglegum kröftum 
sóað þegar þessir hópar eiga í hlut 
og stefna á lægra plan fyrir þá.

Neikvæðu afleiðingarnar voru 
ekki með í útreikningum þá, frek-
ar en langvarandi aðför gegn ljós-
mæðrum sannar. Vantraustið sem 
ríkisstjórnin hefur valdið nú þegar 
með ósanngirni sinni, ætti að vera 
núverandi og komandi stjórnvöld-
um víti til varnaðar. Þrjóska má 
ekki vera leiðarljós.

Það er sorglegt að stjórnvöld 

vilji takmarka 
menntun þeirra 
sem annast fólk. 
Ljósmæður eru 
fámenn stétt og 
sérlega mikilvæg 
og koma næst 
læknum í mennt-
un. Í lygilega 
mörg ár, hefur 
valdhöfum með 

loforðum og ósannindum á víxl, 
tekist að halda kaupi þeirra niðri. 
Í reynd bætir 25% hækkun launa 
ekki skaðann. Hvað þá 22%. Bar-
lómur er einkenni íslenskra vald-
hafa þegar almenningur krefst 
mannsæmandi launa. Í niður-
sveiflu er launakrafa óraunsæ. Í 
uppsveiflu er hún það líka, en bara 
af annarri ástæðu. Sem betur fór 
tókst valdhöfum ekki að kúga ljós-
mæður og trúi ég að þær nái sínu í 
næstu hrinu. Ljósmæður sáu í 
hvert óefni stefndi fyrir verðandi 
mæður og gerðu sér ljóst að ráð-
herrar heilbrigðis og fjármála, 
skildu ekki alvöru málsins. Því 
slógu þær af kröfum sínu og sönn-
uðu þar með að sá vægir sem vitið 
hefur meira. Í þessu sambandi má 
segja eins NN. „Stjórnmálamenn 
eru eins og bleyjur. Það þarf að 
skipta um þá reglulega og af sömu 
ástæðu.“

Höfundur er trésmíðameistari.

Fyrsti sigur ljósmæðra
UMRÆÐAN
Elísabet Björgvinsdóttir skrifar um 
læknastarf

Ég útskrifaðist í vor úr Háskóla Íslands 
eftir 6 ára nám við læknadeild. Ég er 

hætt að vera læknanemi á námslánum og 
komin í Félag ungra lækna. Það að vera í 
félaginu þýðir að viðkomandi er með 
almennt lækningaleyfi en er ekki byrjaður 
á sínu sérnámi sem tekur að jafnaði önnur 
5-7 ár. Eftir útskrift hóf ég eins og flestir bekkjarfé-
lagar mínir kandídatsár sem er í raun mitt sjöunda 
námsár nema hvað að ég er á launum og með lækn-
ingaleyfi. 

Ég hóf kandídatsárið á heilsugæslu úti á landi. Ég 
vann mína dagvinnu og tók svo gæsluvaktir hinn 
tíma sólarhringsins. Ég fékk ágæt laun enda fjöldi 
vinnustunda í hverjum mánuði í kringum 6-700. 
Hjartað var hins vegar í buxunum við tilhugsunina 
um að stórslys yrði í sýslunni, þar sem það er engin 
skólabók sem getur kennt manni hvernig tilfinning 
það er að koma að slíkum vettvangi. Að bera ábyrgð 
á heilsu og lífi fólks er nokkuð sem erfitt er að lýsa. 
Það er læknirinn sem þarf að svara fyrir það ef eitt-
hvað bregður útaf.

 Fórnin sem ég færði í sumar er nokkuð sem flest-
ir læknar þurfa að fórna, þ.e. tíminn með fjölskyld-

unni. Þriggja ára barnið mitt átti mjög svo 
erfitt að skilja af hverju mamma var alltaf 
að rjúka út, gat ekki farið með eða sótt í 
leikskólann og sjaldan farið með í sund, út 
að leika eða hvað þá annað. Eftir dvölina á 
heilsugæslu úti á landi tekur núna við 9 
mánaða starf á sjúkrahúsi. Grunnlaunin 
mín eru 274.000 á mánuði. Ef ég vildi eðli-
legt fjölskyldulíf væri þetta talan í launa-
umslaginu mínu fyrir skatta. Ég held því 
áfram að fórna tíma fjölskyldunnar og vinn 
vaktir til að drýgja tekjurnar.

Meðalvinnuvikan hjá mér er 54 tímar, kvöld, helg-
ar og nætur. Ég vildi óska að ég gæti bara unnið 
dagvinnu en ég get það ekki. Ég er þrítug, með fjöl-
skyldu og himinhá námslán sem bíða mín. Flutning-
ur úr landi er á næstu grösum því ég hyggst sér-
mennta mig. Ég verð því að nálgast fertugt þegar ég 
klára sérnámið og starfsævin hefst og  grunnlaunin 
mín verða þá kominn í heilar 450 þús. og það eftir 
12-14 ára heildarnám. Sú útbreidda skoðun  að lækn-
ar séu hálaunastétt er mikill misskilningur. Af 
bloggumræðum að dæma höfum við litla sem enga 
samúð í kjaraviðræðum okkar. Það lítur út fyrir að 
það verði landflótti í læknastétt. Ég hef að minnsta 
kosti ekki efni á að vinna við þessi kjör, hvorki fjöl-
skyldu- né fjárhagslega.

Höfundur er læknakandídat.

Hálaunastarf? 

ALBERT JENSEN
ELÍSABET 
BJÖRGVINSDÓTTIR 
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timamot@frettabladid.is

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

MAHATMA GANDHI, ÞJÓÐAR-
LEIÐTOGI INDVERJA, FÆDDIST 

ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1869.

Lærðu eins og þú eigir að 
lifa eilíflega. Lifðu eins og 

þú eigir að deyja á morgun.

Mohandas Mahatma Gand-
hi fór fyrir friðsamlegri baráttu 
tugmilljóna Indverja fyrir sjálf-

stæði frá Bretum.

Tólf ár eru liðin frá því að gríðarlegt eldgos 
braust upp úr Vatnajökli, milli Bárðarbungu 
og Grímsvatna. Gufubólstrar risu í svim-
andi hæð og eldtungur sáust leiftra. Tveim-
ur dögum fyrr höfðu sést merki um gos 
undir jöklinum og voru jarðvísindamenn á 
tánum. Mikið magn bráðnaði af ís eins og 
vænta mátti í þessum hita svo úr varð sig-
ketill er fékk nafnið Gjálp. Úr honum rann 
bræðsluvatn yfir til Grímsvatna. Þar safnað-
ist það saman og beið útrásar. Hækkaði yf-
irborð Grímsvatna um níutíu metra á fimm 
dögum en eftir það hægar.

Bjuggust jarðvísindamenn við stóru 
hlaupi niður Skeiðarársand og var reynt að 
verja mannvirki þar, brýr og vegi sem þóttu í mikilli hættu. Hlaupið 
lét bíða eftir sér lengur en vænta mátti og voru vísindamenn á vakt-
inni nætur og daga. Leið meira en mánuður þar til hlaupið braust 
fram og var það mikið að vöxtum. 

ÞETTA GERÐIST: 2. OKTÓBER 1996

Gos braust út í Gjálp

„Markmið samtakanna er í stuttu máli það að skapa fag-
leg tengsl sem efla menntun og undirbúa meðlimi sína í að 
starfa á alþjóðasviði,“ segir Eva Margrét Kristinsdóttir um 
samtök evrópskra laganema, European Law Students Ass-
ociation, skammstafað ELSA.  

Eva Margrét, sem er á öðru ári í lögfræði við Háskólann 
í Reykjavík, er ein þeirra sem hafa undirbúið aðalfund Ís-
landsdeildar ELSA. Hann verður í kvöld á Hverfisbarnum í 
Reykjavík. „Við teljum mikilvægt fyrir íslenska laganema 
og unga lögfræðinga að eiga aðgang að samtökunum og ég 
vona að sem flestir mæti,“ segir hún.

Félagar í Evrópusamtökunum eru um 30 þúsund í 200 
háskólum en þeir starfa líka með samtökum laganema í 
Norður-Ameríku, Japan, Ástralíu, S-Afríku og á Fílabeins-
ströndinni. „ELSA stendur fyrir alls konar rannsóknum og 
málþingum um lögfræðileg efni, heimsóknum og stúdenta-
skiptum. Þannig er hægt að fá starfsreynslu í öðrum lönd-
um í gegnum samtökin. Það er þýðingarmikið að vera hluti 
af svona stóru tengslaneti og komast í tæri við reynslu og 
þekkingu í öðrum ríkjum,” segir Eva Margrét og tilhlökk-
unin leynir sér ekki. 

 Íslenska félagið skráði sig í Evrópusamtökin 1989 en 
hefur ekki verið virkt síðustu árin, að sögn Evu Margrétar. 
„Þegar það var stofnað var lögfræði bara kennd í Háskóla 
Íslands en nú hafa Háskólinn í Reykjavík, Háskólinn á Bif-
röst og Háskólinn á Akureyri bæst við þannig að aðstæð-
ur hafa breyst,“ bendir hún á. „Með endurlífgun félagsins 
erum við að skapa samstarfsgrundvöll allra íslenskra laga-
nema, óháð því í hvaða skóla þeir eru. Á Facebook er síða 
sem heitir ELSA Iceland sem laganemar geta skoðað. Þeir 
fá ekki inngöngu þar í félagið en geta sótt sér upplýsingar.“ 
 gun@frettabladid.is

ELSA:  FÉLAG LAGANEMA ENDURVAKIÐ

Opið fólki úr 
öllum skólum

LAGANEMINN Eva Margrét Kristinsdóttir hefur brennandi áhuga á 
félaginu ELSA Ísland. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

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

Sigurður Guðmundsson
Aflagranda 40,

andaðist á Landspítalanum í Fossvogi, fimmtudaginn 
25. september. Útför hans verður frá Fossvogskirkju, 
föstudaginn 3. október, kl. 15.00. Þeim sem vildu 
minnast hans er bent á Styrktarfélag krabbameins-
sjúkra barna.

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

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

Kristinn Ásgrímur 
Eyfjörð Antonsson
Stafnaseli 4, Reykjavík,

lést sunnudaginn 28. september á krabbameinsdeild 
11E. Útför hans fer fram frá Seljakirkju mánudaginn 
6. október kl. 13.00.

Hjördís Hjörleifsdóttir
Agnes Eyfjörð Kristinsdóttir Elías Örn Óskarsson
Ástþóra Kristinsdóttir Magnús Eiríksson
Anton Ásgrímur Kristinsson Helga Sveinsdóttir
Hjörleifur Kristinsson
Kristinn Ásgrímur Kristinsson Hrund Grétarsdóttir
Hulda Sjöfn Kristinsdóttir Jón Ólafur Jóhannesson
    barnabörn, fjölskyldur og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Erla Valdimarsdóttir
frá Ísafirði, Dofraborgum 9, Reykjavík,

lést mánudaginn 29. september á Landspítalanum 
í Fossvogi. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni í 
Reykjavík mánudaginn 6. október kl. 15.00.

Sigríður Þórunn, Lára Bylgja
Guðmundur Viðar, Valdimar Lárus
Kristinn Reynir, Sigurður Brynjar
Þórdís Elva, Hjörtur Sævar
Soffía Kristbjörg, Sigurbjörg Stella
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

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

Hjörtur Haraldsson 
vélstjóri
Kleppsvegi 62, Reykjavík,

lést að heimili sínu laugardaginn 27. september. 
Útför fer fram frá Áskirkju föstudaginn 3. október 
kl. 11.00. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir 
en þeim sem vildu minnast hans er vinsamlega bent 
á líknarstofnanir.

                               Sigrún Haraldsdóttir
Elsa Friedlaender   
Haraldur Hjartarson Jenny Irene Sörheller
Walter Hjartarson Kristbjörg Steingrímsdóttir 
Þorgeir Hjartarson Linda Guðmundsdóttir
Eyþór Hjartarson Klara Hansdóttir 
Jónas Hjartarson Dagný Oddsdóttir
                      barnabörn og barnabarnabörn. 

90 ára afmæli
á í dag, 2. október, 

Halldóra Ólafía 
Bjarnadóttir 

áður Selfossi, nú Sólvöllum 
Eyrarbakka. Hún tekur á móti gestum 

í Rauða húsinu Eyrarbakka
 sunnudaginn 5. október kl. 15-17.

Halldóra afþakkar blóm og g jafi r.

Steinsmiðja
• Viðarhöfða 1 
• 110 Reykjavík 
•  566 7878 
• Netfang: rein@rein.is

• Vönduð vinna

REIN

Legsteinar 
í miklu úrvali

Bróðir okkar, 

Þór Pálsson,
Rangá, 

sem andaðist 22. sept. sl. verður jarðsunginn frá 
Skarðskirkju Landsveit laugardaginn 4. okt. og 
hefst athöfnin kl. 14.00.

Systkinin.

Eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðlaug Gísladóttir
frá Hvalsnesi, Borgarholtsbraut 73, 
Kópavogi,

verður jarðsungin frá Hvalsneskirkju laugardaginn 
4. október kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hennar 
er bent á Gjafasjóð Hvalsneskirkju, Sparisjóðnum í 
Sandgerði sími: 423 8190.

Tómas Grétar Ólason
Margrét Tómasdóttir Matthías Guðm. Pétursson
Anna Guðrún Tómasdóttir Matthías Kjartansson
Guðlaug Þóra Tómasdóttir Daníel Þór Ólason
Magnea Tómasdóttir Pétur Gauti Valgeirsson
ömmubörn og langömmubarn.

Ástkær dóttir okkar, systir, 
barnabarn og frænka,

Hrafnhildur Lilja 
Georgsdóttir

sem lést 21. september sl. verður jarðsett frá 
Ólafsfjarðarkirkju laugardaginn 4. október kl. 14. 
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir, en þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á Björgunarsveitina 
Tind í Ólafsfirði.

Líney Hrafnsdóttir Georg Páll Kristinsson
Hanna Stella Georgsdóttir Daníel Þór Gunnarsson
Alvilda María Georgsdóttir Heiðar Brynjarsson
Lilja Kristinsdóttir
Kristinn Georgsson
Líney Mist Daníelsdóttir



Allt sem þú þarft... ...alla daga

46,25% 

31,16% 

66,13% 

– Fréttablaðið er grunnurinn að dagblaðalestri þjóðarinnar

Óslitin sigurganga

Fréttablaðið er með 43% meiri lestur en
24 stundir og  112% meiri lestur en Morgunblaðið

Það er engum blöðum um það að fletta að yfirburðir Fréttablaðsins eru ótvíræðir. 
Í stærsta neysluhópnum, 18–49 ára er Fréttablaðið sem fyrr, langmest lesna 

dagblað landsins, samkvæmt könnun Capacent Gallup maí–júlí 2008. Kannanir 
síðustu fjögurra ára hafa skotið samkeppnisaðilunum lengra og lengra afturfyrir 
Fréttablaðið. Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum góða árangri og bendum 
auglýsendum á að notfæra sér forskotið okkar þegar þeir velja auglýsingamiðil.

Auglýsendur athugið!
Yfirburðir Fréttablaðsins umfram bæði Morgunblaðið

og 24 stundir eru mjög miklir í nánast öllum aldurshópum.
Hvar er þín auglýsing?

Fréttablaðið tryggir þér aðgang að rúmlega 45 þúsund fleiri lesendum en 
Morgunblaðið og rúmlega 25 þúsund fleiri lesendum en 24 stundir í 

aldurshópnum 18-49 skv. nýjustu könnun Capacent.
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Óslitin sigurganga Fréttablaðsins undanfarin sex ár er staðfest með nýrri lestrarkönnun Capacent
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* Meðallestur 18–49 ára – allt landið
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NOKKUR ORÐ
Sigríður Björg 

Tómasdóttir

■ 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

Augu mín opnuðust fyrir stórmerkilegum 
hlut í vikunni. Undir lok níunda 
áratugarins lögðu stórtækir höfundar 

íslenskra ástarsagna pennann á hilluna og þá 
dó íslenska ástarsagan. Snjólaug Bragadóttir 
frá Skáldalæk samdi fjölmargar ástarsögur 
sem eru meðal annars minnisstæðar fyrir 
snjalla titla á borð við Ráðskona óskast í 
sveit og Dægurlagasöngkona dregur sig í 
hlé. Ingibjörg Sigurðardóttir samdi ótal 

íslenskar ástarsögur sem áttu dyggan 
hóp lesenda, hennar bækur voru til 
dæmis alltaf í jólapakka ömmu minnar 
heitinnar. Í bókum hennar var starfs-
fólk heilbrigðisstétta gjarnan í 
höfuðrullu, læknir í leit að hamingju 
fann hana í hjúkrunarkonu. En þegar 
þessar góðu konur hættu að skrifa tók 
af einhverri ástæðu enginn upp 
ástarþráðinn sem þó er mikill markaður 
fyrir hér á landi. Mörg þúsund manns 

eru áskrifendur að rauðu ástarsögunum sem 
eru þýddar og seldar nokkrar saman í pakka. 

Nú þykir ekki fínt og hefur aldrei þótt að 
lesa dæmigerðar ástarsögur. Fólk gerir það 
nú samt, eða ég ætti kannski að segja konur, 
þær hafa haldið þessum menningarkima 
gangandi og gera líklega enn. Framan af 
tuttugustu öldinni þótti líka lítið fínt að lesa 
glæpasögur og íslenskar glæpasögur voru 
álíka mikil neðanjarðarmenning og ástarsög-
urnar, lítið um þær skrifað og illa varðveitt-
ar. Eins og allir vita eru þær heldur betur 
komnar upp á yfirborðið. En ástin er enn 
neðanjarðar og kviknar ekki á Íslandi því 
íslenskir höfundar sinna henni ekki. Nægur 
er efniviðurinn auðvitað, Athafnakona í 
ástarbáli og Fasteignasali finnur hamingj-
una, eru titlar sem mundu örugglega kveikja 
í lesendum. Nú er bara að vona að andinn 
komi yfir einhvern snjallan penna, við 
þurfum ást í kreppunni. 

Glæpur gegn ástinni

Hreyfðu þig 
ekki, annars 

skýt ég!

Símasölumaður? Það ætla 
ég að 
vona.

Ég verð að fara 
að muna hvað 
mig dreymir.

Við erum búin 
að fita okkur svo 

mikið fyrir veturinn 
að við komumst 
ekki upp í rúmið!

Hvað eigum 
við að gera?

Fáum 
okkur að 
borða!

Við þurfum 
að ná okkur í 
meiri krafta.

Mamma, ég finn ekki 
hinn skóinn minn.

Hann er nú bara á fætinum á þér Sara.

Nújá.

Eru einhverjar aðrar skó-ráðgátur 
sem þarf að ráða fyrir þig?

Var ég að fara í skóna 
eða úr þeim?
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menning@frettabladid.is

Ef aðeins er tekið mið af 
aðsóknartölum má ætla 
að löngu hafi verið orðið 
tímabært að setja upp 
veglega yfirlitssýningu á 
verkum Braga Ásgeirssonar, 
en aðsókn á sýningu hans á 
Kjarvalsstöðum hefur farið 
fram úr björtustu vonum. 
Gestafjöldi frá því að sýningin 
var opnuð 13. september 
síðastliðinn er á sjöunda þús-
und og hátt á annað hundrað 
bóka um listamanninn hafa 
selst. Að auki hafa skipu-
lagðar leiðsagnir verið afar 
vel sóttar af gestum á öllum 
aldri. Þá hefur það komið gestum skemmtilega 
á óvart hve listamaðurinn er iðinn við að venja 
komur sínar á Kjarvalsstaði og eiga orðastað 

við þá. Bragi hefur líka staðið 
vaktina við að árita bókina 
Augnasinfóníu sem fjallar um 
líf hans og list, en síðastlið-
inn sunnudag myndaðist 
löng biðröð við áritunarborð-
ið. Bragi mun árita bók sína 
síðar á sýningartímabilinu 
og verður það þá kynnt 
sérstaklega.
Listasafn Reykjavíkur stendur 
fyrir ýmsum viðburðum 
tengdum sýningunni. Um 
nýliðna helgi  var Sigurlaug 
Ragnarsdóttir til að mynda 
með leiðsögn um sýninguna 
en Sigurlaug hefur unnið 

ötullega með Braga og sýningarstjóra sýningar-
innar, Þóroddi Bjarnasyni.
Kjarvalsstaðir eru opnir daglega kl. 10-17.

Góð aðsókn að Braga

Sýning á verkum eftir þá 
Sigurjón Ólafsson og Þor-
vald Skúlason verður opnuð 
í Hafnarborg, menningar- 
og listastofnun Hafnar-
fjarðar, nú á laugardag kl. 
15. Yfirskrift sýningarinnar 
er Tveir módernistar.

Verkin á sýningunni eru fengin að 
láni frá Listasafni Háskóla Íslands 
og Listasafni Sigurjóns Ólafssonar 
og eru safnstjórar þessara safna, 
þær Auður A. Ólafsdóttir og Birg-
itta Spur, jafnframt sýningarstjór-
ar sýningarinnar í Hafnarborg. Að 
sögn Birgittu var hvatinn að baki 
sýningunni hundrað ára fæðingar-
afmæli Sigurjóns nú í ár.

„Okkur langaði til að heiðra 
þessi tímamót með einhverjum 
hætti. Þeir Sigurjón og Þorvaldur 
voru svo gott sem jafnaldra og 
sýndu mikið saman á sínum tíma, 
bæði hér heima og í Danmörku, og 
því þótti okkur upplagt að efna til 
enn einnar samsýningar þeirra.“ 
Eins og íslenskt lista áhugafólk 
veit voru þeir Sigurjón Ólafsson 
myndhöggvari og Þorvaldur Skúla-
son listmálari í hópi framsækn-
ustu listamanna sinnar samtíðar 
og á rúmlega hálfrar aldar starfs-
ferli sínum beindu þeir nýjum 
módernískum straumum inn í 
íslenska myndlist á 20. öld. Það 
kemur því vart á óvart að sýning-
arstjórarnir höfðu módernískar 
forsendur að leiðarljósi við val 
verka á sýninguna.

„Það er afar áhugavert að skoða 
framlag þeirra Sigurjóns og Þor-
valds til módernískrar listar hér á 
landi,“ segir Birgitta. „Þeir höfðu 
um margt svipaða nálgun og svip-
aðan bakgrunn, unnu til að mynda 
báðir með klassíska myndbygg-

ingu og svipuð minni koma ítrekað 
fyrir í verkum þeirra, til að mynda 
sjómennskan. En verk þeirra eru 
þó jafnframt afar ólík; það er 
meira sprell í verkum Þorvaldar 
og hann hreyfir sig frjálslegar á 
milli efna og mótíva en Sigurjón.“

Á meðal verka á sýningunni eru 
sannkölluð lykilverk frá ferlum 
listamannanna tveggja en jafn-
framt kennir nýrra grasa. Þannig 
koma á sýningunni í fyrsta sinn 
fyrir almenningssjónir um eitt 
hundrað vinnuteikningar eftir Þor-
vald. Birgitta segir sérlega 
ánægjulegt að geta sett saman 
sýningu sem býður gestum upp á 
að upplifa samtal á milli verka 

þeirra Sigurjóns og Þorvalds, ekki 
síst þar sem áhrifa þeirra gætir 
enn víða í myndlist í dag. „Ég sé 
áhrif Sigurjóns enn þann dag í dag, 
til að mynda þegar listamenn prófa 
sig áfram með að vinna í við og 
önnur efni sem hann notaði gjarn-
an. 

Það sama mætti segja um Þor-
vald og verk hans, auk þess sem 
hann hafði mikla ánægju af því að 
kenna og útskýra og hefur því 
vafalaust opnað augu margra fyrir 
nútímalist.“

Sýningin Tveir módernistar 
verður opnuð í Hafnarborg á laug-
ardag kl. 15 og stendur til 9. nóv-
ember.  vigdis@frettabladid.is

Tveir módernistar

SIGURJÓN OG ÞORVALDUR Með áhrifameiri íslenskum myndlistarmönnum.

> Ekki missa af … 
leikstjóraspjalli með franska 
rithöfundinum og leikstjóran-
um Philippe Claudel, en hann 
situr fyrir svörum í Regnbogan-
um við Hverfisgötu í kvöld að 
lokinni sýningu á myndinni Ég 
hef lengi elskað þig. Myndin 
er sýnd á vegum Alþjóðlegrar 
kvikmyndahátíðar í Reykjavík 
og segir frá sambandi tveggja 
systra sem þurfa að gera upp 
fortíð sína. Sýningin hefst kl. 
19.30.

Kl. 16
Pallborðsumræður um veggjakrot 
fara fram í Ráðhúsi Reykjavíkur í 
dag á milli kl. 16 og 18. Umræðurnar 
eru á vegum Alþjóðlegrar kvik-
myndahátíðar í Reykjavík í tilefni af 
sýningu heimildarmyndarinnar 
Bombaðu það! en hún fjallar einmitt 
um veggjakrot. Í umræðunum verður 
leitast við að svara áleitnum 
spurningum á borð við hvort veggja-
krot sé sjónmengun eða list og hvort 
betra sé að leyfa það eða banna.

Listaháskóli Íslands stendur fyrir 
alþjóðlegri ráðstefnu um 
rannsóknir í listum sem haldin 
verður í húsnæði skólans við 
Sölvhólsgötu 13 á morgun og á 
laugardag. Á ráðstefnunni munu 
framsæknir lykilfyrirlesarar 
flytja erindi um þau mismunandi 
sjónarhorn sem hugmyndafræði 
listrannsókna byggir á ásamt því 
sem rætt verður um ýmis 
vandamál er upp koma þegar 
listir ryðja sér til rúms í fræða- 
og vísindaheiminum. 

Listaháskólinn vinnur nú að 
uppbyggingu rannsóknatengds 
framhaldsnáms og vill með 
þessum viðburði efna til líflegra 
rökræðna um erindi lista í 
fræðasamfélagið.

Ráðstefnan er öllum opin og er 
aðgangur ókeypis. Dagskrá 
hennar hefst kl. 9 í fyrramálið en 
kl. 10 á laugardagsmorgun. - vþ

Listir rann-
sakaðar

Tónleikar Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands í kvöld verða með austur-
lensku yfirbragði, nánar tiltekið 
indónesísku, en þá verður flutt 
tónlist sem á einn eða annan hátt 
sækir innblástur í gamelan-tónlist 
frá Jövu og Balí. Á föstudaginn 
verður síðan hluti efnisskrárinn-
ar, nánar tiltekið verkin eftir Colin 
McPhee og Nico Muhly, endurtek-
inn á „Heyrðu mig nú!“ tónleikum 
sem hafa óformlegra yfirbragð en 
hefðbundnir tónleikar, enda sniðn-
ir að þörfum yngri kynslóða tón-
listarunnenda. 

Hin seiðandi indónesíska slag-
verkstónlist sem kallast gamelan 
barst fyrst til Vesturlanda á heims-
sýningunni í París 1889, en þar 
heyrði Claude Debussy hana. 
Áhrifa frá þeirri reynslu gætir 
ótvírætt í marglitum og mögnuð-
um tónavef hans upp frá því, ekki 
síst í stórvirkinu La Mer sem flutt 
verður á tónleikunum. Hljóm-
sveitin flytur einnig konsert fyrir 
tvö píanó eftir Frances Poulenc, 
og er ljóst að hann var ekki síður 
undir áhrifum gamelan en 
Debussy.  Þó hafa væntanlega fáir 

gengið eins langt í aðdáun sinni á 
gamelan eins og kanadíska tón-
skáldið Colin McPhee, en hann 
fluttist til Balí og bjó þar í tíu ár. 
Verkið Tabuh-Tabuhan frá 1936, 
sem einnig er á efnisskrá tónleik-
anna, ber þess skýr merki og er 
auk þess markverður upptaktur 
að naumhyggju í tónlist sem komst 
í tísku löngu síðar. 

Síðast en ekki síst flytur hljóm-
sveitin verkið Wish you were here 
eftir bandaríkjamanninn Nico 
Muhly. Hann er klárlega einn 
áhugaverðasti tónhöfundur vest-
anhafs nú um stundir og hefur 
hann unnið að afar fjölbreyttum 
verkefnum.  Auk hefðbundinna 
tónsmíða hefur hann unnið með 
listamönnum úr poppheiminum á 
borð við Anthony Hegarthy, Val-
geir Sigurðsson og Björk. 

Stjórnandi á tónleikunum er 
James Gaffigan, en einleik – eða 
tvíleik –  í verkum Poulencs og 
McPhee leika Svíarnir Roland 
Pöntinen og Love Derwinger.

Tónleikarnir fara fram í 
Háskólabíói og hefjast kl. 19.30 í 
kvöld en kl. 21 annað kvöld.   - vþ

Sinfó undir áhrifum austurs

NICO MUHLY Áhugavert bandarískt tón-
skáld á verk á tónleikum Sinfónínunnar í 
kvöld og annað kvöld.

Ástin er diskó, lífið er pönk
Hallgrímur Helgason
Ekki missa af eldfjörugum söngleik
fös. 3/10, lau 4/10 örfá sæti laus

Skilaboðaskjóðan
Þorvaldur Þorsteinsson og Jóhann G. Jóhannsson
Geysivinsælt ævintýri fyrir alla fjölskylduna!
sun. 5/10 kl. 13 örfá sæti laus

Macbeth
William Shakespeare

forsýn. fim. 2/10 uppselt
frumsýn. sun 5/10 uppselt

Klókur ertu, Einar Áskell
Bernd Ogrodnik
Heillandi og krúttleg brúðusýning fyrir yngstu börnin
sun. 5/10 þrjár sýningar, örfá sæti laus

Hart í bak
Jökull Jakobsson

Frumsýning 17. október
Örfá sæti laus á fyrstu 

fimm sýningarnar
Tryggðu þér sæti!

www.leikhusid.is

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

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

Engisprettur
Biljana Srbljanovic

Heillandi leikhúsveisla
Aðeins þrjár sýningar eftir

sun. 5/10 örfá sæti laus
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➜ Kvikmyndir

RIFF Alþjóðleg kvikmyndahátíð í 
Reykjavík hefst í dag og mun standa 
til 5. okt. Nánari upplýsingar á www.
riff.is.

➜ Tónleikar

21.00 Goth báðum megin 
Hljómsveitin Skátar heldur upp á 
útgáfu smáskífu á Kaffibarnum, 
Bergstaðastræti 1. Einnig koma fram 
Sudden Weather Change og Sykur.
21.21 Aflið - samtök gegn kynferð-
is- og heimilisofbeldi á Norðurlandi, 
halda styrktartónleika í Sjallanum, 
Geislagötu 14, Akureyri. Fram koma 
Hvanndalsbræður, Hundur í óskilum 
og Sniglabandið ásamt fleirum.

➜ Töfrabrögð

20.00 Töfrakvöld 
Hins íslenska töfra-
manngildis verður 
haldið í Salnum, 
Hamraborg 6, 
Kópavogi. Fram 
kemur argentínski 
töframaðurinn 
Henry Evans auk 
fjölmargra íslenskra 
töframanna. Miðasala á www.salur-
inn.is og www.midi.is.

➜ Opnanir

Stafræn skissubók Í Ljósmyndasafni 
Reykjavíkur við Tryggvagötu, opnar 
sýning á verkum Sissú. Sýningin 
stendur til 2. des. og er opin virka 
daga frá 12.00-19.00 og 13.00-17.00.

➜ Sýningar

Margsaga Sýning Katrínar 
Elvarsdóttur hefur verið framlengd 
til 14. okt. Opið mið.-lau. kl. 12.00-
17.00. Gallerí Ágúst, Baldursgötu 12.

Reykvíska eld-
húsið Sýning 

um mat og 
mataræði 
Reykvíkinga 

á 20. öld, 
Aðalstræti 10. Opið 

virka daga 9.00-18.00, á 
fimmtudögum til 22 og um helgar 

12.00-17.00. Sýningin stendur til 23. 
nóv.
Prjónaheimur Lúka Systurnar 
Gunnhildur og Brynhildur 
Þórðardætur sýna hönnun á munstri 
fyrir íslensku ullina á Torginu í 
Þjóðminjasafni Íslands. Opið alla 
daga vikunnar nema mánudaga frá 
kl. 11.00-17.00. Þjóðminjasafnið, við 
Suðurgötu. Sýningin stendur til 12. 
okt.

➜ Síðustu Forvöð

Fés og fígúrur Ljósmyndasýningu 
Ellerts Grétarssonar í ljósmyndagall-
eríinu Fótógrafí við Skólavörðustíg 
4, lýkur 3. okt. Opið alla daga frá kl. 
12.00-18.00.
Sigga Björg Sigurðardóttir sýnir 
verk í 101 Gallery, Hverfisgötu 18a. 
Sýningu lýkur 5. október.

➜ Námskeið

Arthur Hull og Karl Ágúst Úlfsson 
verða með námskeið í trumbustjórn-
un og myndun trommuhringja í 
Bláfjöllum helgina 3.-5. okt. Nánari 
upplýsingar í síma 862-1482 eða á 
info@hljóðfærahúsið.is og karlagust@
trumba.is.

➜ Listamannaspjall

20.00 Allir gera það sem þeir 
geta Listamennirnir Libia Castro 
og Ólafur Ólafsson verða með 
listamannaspjall í fjölnotasal 
Hafnarhússins við Tryggvagötu. 
Sýning á verkum þeirra stendur 
yfir til 2. nóvember. Opið alla daga 
10.00-17.00, fimmtudaga opið til kl. 
22.00.

➜ Tónlist

12.15 Klassík í 
hádeginu Nína 
Margrét Grímsdóttir 
píanóleikari og 
Arnþór Jónsson 
sellóleikari flytja 
verk eftir Webern 
og Brahms í 

Menningarmiðstöðinni Gerðubergi, 
Gerðubergi 3-5.
21.00 Jazzklúbburinn Múlinn 
Hljómsveitirnar Skver og Kvartett 
Jóels Pálssonar flytja tónlist á Café 
Rósenberg, Klapparstíg 25.

➜ Myndlist

Flæði Guðný Svava Strandberg sýnir 
pennateikningar og vatnslitamyndir í 
Boganum í Gerðubergi, Gerðubergi 
3-5.
Pleinairism i8 gallery er með sýn-
ingu á verkum 38 myndlistarmanna 
frá ýmsum löndum. i8 gallery, 
Klapparstíg 33. Opið þri.- fös. 11.00-
17.00 og lau. 13-17.00.
Fjölleikar Ilmur Stefánsdóttir sýnir í 
sýningarsal listasafns Reykjanesbæjar 
Í Duushúsum, Reykjanesbæ. Sýningin 
stendur yfir til 19. okt. og er opin alla 
daga frá 11.00-17.00.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is 

Föstudagur, 3. október:

09.00-09.15
Opnun ráðstefnu

09.15-10.15
Henk Borgdorff
Positioning Artistic Research

10.15-10.45
Katrine Hjelde
Constructing a Reflective Site?

10.45-11.00
Kaffihlé

11.00-12.00
Georg Weinand
Artistic research: What for?

12.00-13.30
Hádegishlé

13.30-14.30
Terry Rosenberg
Worthy of Gordius: The knotty
problem of configuring creative
practice as research

14.30-15.00
Mark Curran
The Breathing Factory:
A Globalised Evocation

Laugardagur , 4. október:

10.00-11.00
Mary Anne Francis
Art as Research: A Glossary

11.00-11.30
Bryndís Snæbjörnsdóttir
Glazing the Gaze in a Human
Animal Encounter

11.30-11.45
Kaffihlé

11.45-12.45
Simon Bayly
You are Here: Relocating
‘Artistic’ Research in the
Contemporary University

Ráðstefnan er haldin í húsnæði
skólans við Sölvhólsgötu 13. Hún er
öllum opin og aðgangur ókeypis.

Ráðstefnutungumálið er enska.

http://lhi.is/rannsoknir/radstefna/

Alþjóðleg ráðstefna
um rannsóknir í listum

3. og 4. október
RANNSÓKN

BRYNDÍS ÁSMUNDSDÓTTIR
ILMUR KRISTJÁNSDÓTTIR
LÝSING: PÁLL RAGNARSSON
BÚNINGAR: ÞÓRUNN E. SVEINSDÓTTIR
LEIKMYND: FINNUR ARNAR ARNARSON    
LEIKSTJÓRN: SIGURÐUR SIGURJÓNSSON

TÓNLISTARSTJÓRN: JÓN ÓLAFSSON
HLJÓMSVEIT: GUÐMUNDUR PÉTURSSON, GÍTAR
STEFÁN MAGNÚSSON / BÖRKUR HRAFN BIRGISSON, GÍTAR 
INGI BJÖRN INGASON, BASSI
KRISTINN SNÆR AGNARSSON, TROMMUR

FRUMSÝNT 3. OKTÓBER 2008

MIÐASALA Á OPERA.IS, MIDI.IS
OG Í MIÐASÖLU ÍSLENSKU ÓPERUNNAR.
SÍMI MIÐASÖLU: 511 4200. WWW.OPERA.IS
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Nýjasta myndin úr smiðju Mikes 
Leigh verður frumsýnd hér á landi 
á morgun. Myndin Happy Go 
Lucky var frumsýnd í Bretlandi 
fyrr á árinu og vakti nokkra 
athygli enda þykir hún um margt 
frábrugðin fyrri myndum leik-
stjórans.

Mike Leigh er ekki kunnur fyrir 
sérlega glaðværar og jákvæðar 
myndir. Myndir hans fjalla gjarn-
an um myrkari hliðar mannssálar-
innar og fylla áhorfandann drunga 
og vonleysi. Síðasta mynd Leighs, 
fóstureyðingadramað Vera Drake, 
tók sérlega á taugar áhorfenda og 
því kom nokkuð á óvart þegar 
spurðist út að Happy Go Lucky 
væri sérlega jákvæð og hamingju-
vekjandi kvikmynd.

Í Happy Go Lucky er fylgst með 
ævintýrum barnaskólakennarans 
Poppy, sem Sally Hawkins leikur 
af mikilli innlifun. Poppy er alltaf 

glöð og jákvæð og tekst á við öll 
lífsins verkefni með bros á vör. 
Lífsreyndir kvikmyndahúsagestir 
vænta þess óhjákvæmilega að 
þessi káta kona lendi í einhverjum 
óskaplegum hremmingum sem 
munu breyta lífsviðhorfi hennar 
og gera úr henni fúllynda gribbu, 

en því er ekki fyrir að fara. Poppy 
lendir aftur á móti í því að hjólinu 
hennar er stolið og ákveður hún í 
kjölfarið að kaupa sér bíl. Fyrst 
þarf hún þó að verða sér úti um 
ökuréttindi og hefur því nám hjá 
ökukennaranum Scott, sem leik-
inn er af Eddie Marsan. Scott er 
vænisjúkur og geðvondur kyn-
þáttahatari sem eys úr skálum 
reiði sinnar við hvert tækifæri. 
Öfgakennd viðhorf hans koma 
flatt upp á Poppy og verður sam-
band þeirra fljótlega að þunga-
miðju frásagnarinnar.

Myndin hefur almennt hlotið 
fremur jákvæða dóma í heima-
landi sínu. Gagnrýnandi blaðsins 
The Guardian gaf henni til að 
mynda fjórar stjörnur af fimm 
mögulegum. 

Myndin verður sýnd í Sambíó-
unum Álfabakka og Sambíóunum 
Kringlunni.  - vf

Rosalega hress Mike Leigh

GLEÐI Í ELDHÚSI Atriði úr nýjustu kvik-
mynd breska leikstjórans Mike Leigh, 
Happy Go Lucky.

Nýjasta mynd leikstjórans Spikes 
Lee, Miracle at St. Anna, er þegar 
farin að vekja nokkrar deilur þó 
að aðeins séu nokkrir dagar liðnir 
frá frumsýningu hennar í Banda-
ríkjunum um síðustu helgi og sé 
enn ekki komin í almennar sýn-
ingar í Evrópu. Myndin fjallar um 
þátttöku svartra, bandarískra her-
manna í seinni heimsstyrjöldinni, 
en frægt er orðið hversu svekktur 
Lee var út í Clint Eastwood vegna 
þess hve lítinn gaum sá síðar-
nefndi gaf baráttu svartra her-
manna í stríðsmyndum sínum 
Letters from Iwo Jima og Flags of 
our Fathers. 

Lee fékk hins vegar sjálfur á sig 
gagnrýni fyrir að fara frjálslega 
með staðreyndir þegar Miracle at 
St. Anna var frumsýnd í Róm 
nýverið. Í myndinni er því nefni-
lega haldið fram að andspyrnu-
hópur sem barðist á móti ítölskum 
fasisma hafi átt þátt í því að nas-
istar slátruðu um 560 óbreyttum 
ítölskum borgurum árið 1944. Eft-
irlifandi meðlimir andspyrnu-
hópsins segja þessa útgáfu Lees á 
staðreyndum helbera lygi og ótt-
ast hún leiði af sér endurskrifun 
sögunnar í hugum almennings.

Í kjölfar lygaásakananna kom 
Lee fram á blaðamannafundi 
ásamt James McBride, handrits-
höfundi myndarinnar. McBride 
bað andspyrnumeðlimina afsök-
unar á því að hafa móðgað þá. „En 
atburðir seinni heimsstyrjaldar-

innar tilheyra líka sögu Banda-
ríkjanna og ég varð að skrifa 
handritið út frá því sjónarhorni,“ 
bætti hann við. 

Lee lagði aftur á móti til atlögu 
við gagnrýnendur sína, eins og 
hans er von og vísa. „Ég ætla ekki 
að afsaka neitt,“ sagði hann. „Ég 
tel að þessi viðbrögð við myndinni 
sýni einfaldlega fram á að Ítalir 
eiga enn eftir að horfast í augu við 
ýmislegt í sinni eigin sögu. Að 
auki er þessi kvikmynd ekki heim-
ildarmynd, heldur túlkun okkar á 
atburðunum sem áttu sér stað.“ 

 - vþ

Svarar gagnrýni Ítala

SPIKE LEE Leikstjórinn hefur skoðanir 
á öllu milli himins og jarðar.

Alþjóðleg kvikmyndahá-
tíð í Reykjavík stendur 
nú sem hæst og er að 
sönnu mikið um dýrðir. 
Í kvöld verður sérlegur 
viðburður á vegum 

hátíðarinnar í Bæj-
arbíói í Hafnarfirði 
þar sem tónlistar-
maðurinn ástsæli, 

Páll Óskar Hjálmtýsson, 
sýnir úrval af klassískum 
Kung Fu-myndum frá 
áttunda áratug síðustu 
aldar. Myndirnar eru allar 
sýndar af 8mm spólum 
sem eru ýmsum tæknilegum takmörkunum 
háðar, og voru myndirnar því styttar niður í 
átta mínútna lengd hver og það án samþykkis 
leikstjóra. Upplifunin af hverri mynd er því dálítið 
eins og að horfa á afar langa kvikmyndastiklu. 

Meðal þeirra mynda 
sem sýndar verða í 
þessu sérstaka og stytta 
formi eru gæðaafurðir 
á borð við Fists of the 
Double K, The Hong 
Kong Connection, God-
fathers of Hong Kong, 
Thunder Kick og Enter 
the Dragon. Svangir geta 
mætt galvaskir á svæðið 
þar sem pylsa og gos 
fylgir með í miðaverði 
sýningarinnar, auk þess 
sem hægt verður að 
kaupa popp á staðnum.

Sýningin hefst í Bæjarbíói í Hafnarfirði kl. 21 í 
kvöld. Fríar sætaferðir fyrir Reykvíkinga sem vilja 
spara sér bensín verða frá bókabúðinni Iðu í 
Lækjargötu kl. 20.
 - vþ

Kung Fu í styttri útgáfu

> Frumsýndar um 
helgina
Happy Go Lucky - 7,1/10 á 
imdb.com, 96% á rottent-
omatoes.com

Passengers - 6,1/10 á 
imdb.com, engin einkunn 
á rottentomatoes.com

Pathology - 5,9/10 á imdb.
com, 47% á rottentomat-
oes.com

> MINNISLAUS NJÓSNARI

Leikarinn knái, Jack Black, mun á næst-
unni taka að sér hlutverk manns 
sem rankar við sér á suðrænni 
strönd illa haldinn af minn-
isleysi. Hann minnir þó að 
hann hafi verið ofurnjósn-
ari og hefst þegar handa 
við að rannsaka fortíð sína. 
Myndin gerir stólpagrín 
að myndunum um Jason 
Bourne en handritshöfund-
ar eru þeir sömu og á bak við 
teiknimyndina Kung Fu Panda.
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9.FIFA 09
· 250 breytingar frá síðustu útgáfu
· Grafíkin aldrei betri
· Fleiri spilunarmöguleikar
·  Mun meiri hraði
· Aukinn viðbragðshraði leikmanna
· Besti FIFA til þessa

Ú T G Á F U D A G U R  3 . O K T Ó B E R

Kristófer og Íris eru hjón í krögg-
um. Hann er óvirkur alki á skilorði 
fyrir spírasmygl; starfar nú sem 
öryggisvörður á launum sem 
hrökkva varla fyrir leigunni. Hjón-
in halda sér á floti með aðstoð 
Steingríms, vinar og samstarfs-
manns Kristófers úr smyglinu, 
sem hann á hönk upp í bakið á. 
Þegar bróðir Írisar lendir milli 
steins og sleggju eftir misheppn-
aða smygltilraun ákveður Kristóf-
er að fara í einn lokatúr til Rotter-
dam, sýna mági sínum handtökin 
og losa sjálfan sig úr kröggum í 
leiðinni. Steingrímur leggur til 
peningana og lítur eftir Írisi og 
börnunum á meðan Kristófer er 
úti, en vitaskuld hangir eitthvað á 
spýtunni. 

Þetta er í stuttu máli sagt sögu-
þráður Reykjavíkur – Rotterdam, 
nýrri íslenskri kvikmynd sem ratar 
í bíóhús á morgun. Þríeykið sem 
stendur í brúnni er tilkomumikið; 
Óskar Jónasson leikstýrir og skrif-
ar handrit ásamt Arnaldi Indriða-
syni, Baltasar Kormákur framleið-
ir og leikur aðalhlutverkið. 
Afraksturinn er mögnuð mynd í 
allt öðrum gæðaflokki en nokkur 
íslensk spennumynd (eða þáttaröð) 
hingað til. 

Styrkleikar myndarinnar eru 
ófáir en fyrst skal nefna handritið, 
útpælt og vel skrifað. Atburðarás-
in er þétt, spennandi og rígheldur 
allan tímann; aðalpersónurnar eru 
skýrar og sannfærandi, fólk af 
holdi og blóði sem auðvelt er að 
skilja og samsama sig með. Lit-
skrúðugt gallerí aukapersóna er 
fjörlegt og vel skrifað, þar sem 
allir hafa tilteknu hlutverki að 
gegna. 

Framkvæmdin er að sama skapi 
framúrskarandi. Útlit og áferð eru 
til fyrirmyndar, myndin „lúkkar“ 
eins vel og hún getur og flæðir lip-
urlega í höndum Óskars. 

Leikurinn er feiknasterkur –  
persónurnar enda vel skrifaðar og 
úr nógu að moða fyrir leikarana. 
Kristófer og Íris eru trúverðugt 
par. Kristófer er sympatískur 
prinsippmaður sem vill ekki 
smygla dópi en heldur sig í spíran-

um. Það er nokkuð langt um liðið 
síðan ég sá Baltasar í aðalhlut-
verki, og ljótt að segja en ég var 
næstum búinn að gleyma hvað 
hann er góður leikari. Það er held-
ur ekki að sjá á Lilju Nótt Þórarins-
dóttur að hún sé að leika sína fyrstu 
burðarrullu; öryggið er uppmálað í 
bitastæðu hlutverki Írisar. Ingvar 
Sigurðsson er traustur að vanda í 
hlutverki „velgjörðarmannsins“ 
Steingríms, leikur tveimur skjöld-
um eins og ekkert sé. 

Um borð í Dettifossi er valinn 
maður í hverju rúmi; Magnús Jóns-
son, Ólafur Darri, Jörundur Ragn-
arsson, Theódór Júlíusson, Þröstur 
Leó – hver færi ekki á sjó með 
svona áhöfn? Hollendingurinn 
Victor Löw er magnaður sem tryllt-
ur hollenskur dópsali. En að öðrum 
ólöstuðum er Jóhannes Haukur 
Jóhannesson dálítill senuþjófur 
sem hinn afskaplega ógeðfelldi 
handrukkari Eiríkur. Það hefði 
verið auðvelt að klúðra þessum 
karakter – sem gæti verið hrotta-
legur yngri frændi þeirra Ella og 
Brjánsa sýru úr Sódómu – en  
Jóhannes heldur sig réttu megin á 
hárfínum mörkum fúlmennsku og 
fáránleikans.

Það smellur semsagt flest saman. 
Það eru vissulega hnökrar í sög-
unni, Hvenær las maður til dæmis 
síðast fréttir af stórfelldu spíra-
smygli? Eru þeir enn til – á þessum 
síðustu og „hörðustu“ tímum – sem 
leggja allt í sölurnar fyrir sprútt? 
Þetta er þó sparðatíningur og skipt-
ir ekki ýkja miklu máli, framsetn-
ingin er það sannfærandi. Þá er 

húmorinn býsna „óskarslegur“ 
sem birtist ekki síst í því hvað hann 
hefur næmt auga fyrir smáatrið-
um og tekst að ljá þeim lykilhlut-
verk (samanber sjónvarpsfjarstýr-
ingin í Sódómu). Þá er vert að 
minnast á einn af hápunktum 
myndarinnar, atriðið í Rotterdam, 
sem gerist á nokkrum stormasöm-
um klukkustundum í fylgd með 
hollensku villidýri, einkar eftir-
minnilegum karakter. Jú, aksjónið 
var reyndar farið að dansa á brún 
hins trúanlega en fjandakornið, ég 
keypti þetta – ekki síst fyrir einkar 
hugvitsamlega lausn, þar sem 
bandarísk nútímalist kemur við 
sögu. Góð 

Reykjavík – Rotterdam er 
sem sagt afskaplega vel heppnuð 
mynd, rígheldur manni frá upphafi 
til enda og setur hreinlega ný við-
mið í gerð spennumynda hér á 
landi. Sá sem hér skrifar hefur 
ekki skemmt sér svona vel í bíó 
lengi.
 Bergsteinn Sigurðsson 

Á rökkurmiðum

KVIKMYNDIR
Reykjavík Rotterdam 
Leikstjóri: Óskar Jónasson. Hand-
rit: Óskar Jónasson og Arnaldur 
Indriðason. Aðalhlutverk: Baltasar 
Kormákur, Ingvar E. Sigurðsson, 
Lilja Nótt Þórarinsdóttir, Jörundur 
Ragnarsson. 

★★★★
Frábær spennumynd.



Greinilega færri hrukkur.
Húðin „ýtir“ þeim 
bókstaflega sjálf upp.

-  Nýjung Lancôme: vegna sérfræðiþekkingar á endurbyggingu húðar hefur rannsókn-
arstofunum tekist að hanna einstaka samsetningu sem kallast Refi ll technology. 
Hún er í stakk búin að endurheimta náttúrulega myndun fyllingarefna húðarinn-
ar, með það fyrir augum að berjast gegn hrukkum.

-  Árangurinn: húðin er samstundis sléttari. Eftir 4 vikur er húðin greinilega unglegri 
og með betra fj aðurmagn. Hrukkur hafa minnkað, líkt og þeim hafi  verið ýtt upp 
innan frá.

Heimsæktu Lancome.com

RÉNERGIE REFILL
Intense Anti-Wrinkle Reactivating Treatment SPF 15

Sérfræðingar frá Lancôme bjóða alla sem vilja fá persónulega ráðgjöf og læra einfalda förðun hjartanlega velkomna:
• Ný krem sem styrkja og byggja upp húðina.
• Nýjan, heitan, flottan ilm - MAGNEFIQUE
• Haustlitina sem eru með áhersluna á flott augu með indversku ívafi.
• Nýtt krem sem fyllir húð karlmanna orku og hreysti.
• Nýja varaliti sem næra og fegra varirnar.

Glæsilegir kaupaukar, fyrir dömur og herra, fylgja þegar keyptar eru Lancôme vörur fyrir 6.000 kr. eða meira.

LANCÔME DAGAR Í HAGKAUP 
GARÐABÆ, HOLTAGÖRÐUM OG KRINGLUNNI 2. - 8. OKTÓBER

20% afsláttur af  RÉNERGIE 

REFILL kreminu í gjafaöskju, meðan 

á kynningu stendur og birgðir endast
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Hvaða matar gætirðu síst verið án?
Ég gæti ekki verið án brauðsins úr Grímsbæ 
með hnetusmjöri og sultu. Það kemur mér í 
gang á hverjum degi. 
Besta máltíð sem þú hefur fengið?
Rjúpurnar hjá mömmu á jólunum eru besti 
matur sem ég fæ. 
Er einhver matur sem þér finnst vondur?
Ég verð að segja þorramatur. Get alls ekki 
borðað hann. 
Leyndarmál úr eldhússkápnum:
Ekkert ákveðið leyndarmál svo sem, en ég 
nota frekar sojamjólk og sojavörur í staðinn 
fyrir mjólk og mjólkurvörur. Ég breyti líka oft 
kjötuppskriftum í grænmetisuppskriftir, eins 
og til dæmis lasanja.
Hvað borðarðu til að láta þér líða betur? 

Ég er alveg veik fyrir nachos og ostasósu, 
þyrfti kannski að ná mér yfir þann veikleika 
við tækifæri. 
Hvað áttu alltaf til í ísskápnum?
Hnetusmjör og sultu. 
Ef þú yrðir föst á eyðieyju, hvað tækirðu 
með þér? 
Ég get varla verið án hentusmjörsins, en ætli 
ég myndi ekki taka með mér nóg af íslensku 
vatni. 
Hvað er það skrítnasta sem þú hefur 
borðað?
Fyrir mörgum árum borðaði ég froska-
lappir á Flórída og fannst þær bara 
nokkuð bragðgóðar. Hef reyndar líka 
borðað antilópukjöt og fannst það 
nokkuð bragðgott. 

MATGÆÐINGURINN RAGNHEIÐUR BIRGISDÓTTIR, FRAMKVÆMDASTJÓRI NORDICA SPA

Byrja daginn á hnetusmjöri og sultu
> GRANATEPLI

Prófaðu að blanda fræjunum 
úr granateplum út á ís kvölds-
ins. Þau eru súr og fersk 
á bragðið og lífga upp á 
hefðbundinn vanillu-
ís með heitri og þykkri 
súkkulaðisósu - svo 
ekki sé minnst á hvað 
þau eru falleg.

Ristuð graskersfræ eru bæði holl 
og góð. Ef þau eru ristuð heima 
við með góðu kryddi verða þau 
líka dýrindis snakk til að narta í 
yfir sjónvarpinu.

Ristuð graskersfræ
1½ msk. ólífuolía
½ tsk. salt
1/8 tsk. hvítlaukssalt
2 tsk. Worcestershire-sósa
2 bollar hrá graskersfræ

Hitið ofninn í 135°C. Blandið vel 

saman olíu, salti, hvítlaukssalti og 
sósu  og hellið í grunnt eldfast mót. 
Bakið í um klukkustund, eða þar til 
fræin eru þurr, og hrærið af og til í 
á meðan. Séu fræin ekki nógu 
bragðsterk má auka magnið af 
kryddblöndunni, bæta í hvítlauks-
salti eða jafnvel öðru kryddi – enda 
er auðvelt að prófa sig áfram með 
uppskriftina. 

Ristuð graskersfræ

GOTT SNAKK Graskersfræ sem eru ristuð 
með kryddblöndu eru dýrindis snakk 
yfir sjónvarpinu. NORDICPHOTOS/GETTY

Klara Ósk Elíasdóttir hefur 
gaman af því að elda og 
leggur áherslu á að borða 
hollan og góðan mat.

„Ég er svolítil gourmet-manneskja 
þó ég eldi kannski ekki mjög mikið 
sjálf. Ég er ekki mjög reynd í eld-
húsinu, en ég hef rosa gaman af 
því að elda,“ segir Klara. „Mér 
finnst líka gott að gera matinn 
sjálf því þá veit ég nákvæmlega 
hvað er í honum og hvað ég er að 
láta ofan í mig,“ bætir hún við, en 
Klara segist leggja áherslu á að 
borða hollan og góðan mat. 

„Það fer náttúrlega aðeins eftir 
stund og stað, en ég reyni yfirleitt 
að borða eitthvað sem er gott fyrir 
líkamann. Ég drekk mikið af vatni 
og borða mikið af ávöxtum og 
grænmeti. Ég held mig dálítið frá 
nautakjöti og svona þungu kjöti og 
borða miklu meira af fiski og 
mögru kjöti,“ útskýrir hún. 

Uppskriftirnar tvær sem Klara 
deilir hér með lesendum Frétta-
blaðsins eru í miklu uppáhaldi. 
„Avókadóforrétturinn er klassík á 
mínu heimili,“ segir Klara, sem 
segist halda að forrétturinn sé að 
franskri fyrirmynd. „Ég man eftir 
því að hafa smakkað þetta fyrst 
þegar ég var lítil og fannst þetta 
þá alveg ógeðslega vont,“ segir 
hún og hlær við. „Svo hef ég lært 
að meta þetta með árunum og í 
dag er þetta eitt það besta sem ég 
fæ eins og undarlega og það hljóm-
ar kannski. Ég hef líka fengið 
mjög skeptíska og matvanda gesti 
til að smakka þetta og þeir hafa 
allir orðið hissa,“ segir Klara. Hún 
notar sjálf alltaf kavíar úr túbu, 
en það má einnig nota venjulegan 
kavíar. „Ég held að það sé svona 
fínni útgáfan af þessu, en hjá mér 
notum við alltaf túbukavíar,“ segir 
hún. 

Kjúklingasalatið er hins vegar 
komið úr matarklúbbi Klöru. „Ég 
er í matarklúbbi með nokkrum 
bestu vinkonum mínum úr Versló. 
Oftar en ekki breytist hann nú 
bara í kjaftatörn, en í eitt skiptið 
tók ein í hópnum sig til og útbjó 
þetta salat fyrir okkur. Það er svo-
lítið eins og avókadórétturinn að 
því leyti að þetta hljómar voða 
einfalt, en þetta er alveg sjúklega 
gott. Samsetningin er alger draum-
ur og það er eitthvað við að hafa 
sataysósuna með öllu þessu ferska 
sem gerir salatið alveg æðislegt,“ 
segir Klara.  sunna@frettabladid.is

Leggur áherslu á hollustu

GOTT AÐ GERA MATINN SJÁLF Klara Ósk Elíasdóttir leggur áherslu á að borða hollan 
og góðan mat og finnst gaman að elda.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Avókadóforréttur
Fyrir 2
1 avókadó - vel þroskað
1 dós sýrður rjómi
Kavíar í túpu
1 rauðlaukur 
Sataykjúklingasalat
Fyrir 2
Spínat
Sataysósa
1 mangó, vel þroskað
2 kjúklingabringur
Salthnetur
Fetaostur
Kirsuberjatómatar
Rauðlaukur
Kúskús 

Forréttur: Avókadóið skorið í 
tvennt og steinninn fjarlægður. 
Laukurinn skorinn í mjög smáa 
bita og hrærður út í sýrða rjómann 
ásamt kavíarnum. Mér finnst best 

að prófa mig áfram með kavíar-
inn þar til sósan er orðin hæfilega 
bragðsterk. Hún er svo sett í holuna 
eftir steininn og avókadóið borið 
fram í skálum. 

Kjúklingasalat: Kjúklingurinn 
skorinn í litla bita og steiktur á 
pönnu með sataysósunni. Skerið 
mangó í bita og saxið rauðlauk. 
Sjóðið kúskús samkvæmt leið-
beiningum, mér finnst best að 
nota kúskús með sólþurrkuðum 
tómötum. 

Spínatinu er raðað neðst í skál 
eða á fat sem bera á réttinn fram 
í. Þá er kúskúsinu dreift yfir í þykkt 
lag. Tilbúnum kjúklingnum er svo 
raðað á og tómötunum, lauknum 
og mangóbitunum stráð yfir. Síðan 
er gott að strá salthnetunum yfir 
þetta allt saman. Fetaostinn er gott 
að hafa til hliðar, svo hver og einn 
geti fengið sér eftir smekk. 

„Ég var búinn að gera allt sem ég 
get í „à la carte“ eldhúsi og vinna 
allt sem hægt var að vinna. Ég átti 
þetta eftir svo ég ákvað að breyta 
til og fara yfir í heilsuna, enda er 
hreyfing og heilsa eitt af mínum 
aðaláhugamálum,“ segir Steinn 
Óskar Sigurðsson matreiðslumeist-
ari sem tók við yfirmannsstöðu 
eldhúss Manns lifandi og Græns 
kosts í ágúst síðastliðnum. Steinn 
starfaði áður um nokkurra ára 
skeið hjá veitingastaðnum Sjávar-
kjallaranum og síðar á Silfri, en 
hann var valinn Matreiðslumaður 
ársins 2006 og lenti í þriðja sæti í 
keppninni um Matreiðslumann 
norðurlandanna í fyrra.

„Hér er allt önnur nálgun á mat-
reiðslu heldur en á þeim stöðum 
sem ég hef starfað á. Til dæmis er 
unnið miklu meira með grænmeti 
og það var eitthvað sem mig vant-
aði inn í minn grunn. Það er hæg-

ara sagt en gert að elda góðan mat 
þar sem grænmeti er í aðalhlut-
verki, þó svo að við leggjum líka 
mikið upp úr öðru hráefni og ég er 
læra eitthvað nýtt á hverjum degi 
af því fólki sem hér starfar,“ 
útskýrir Steinn sem vinnur að 
ýmiss konar breytingum þessa 
dagana.

„Ég ætla að nýta mér þekkinguna 
af „à la carte“ stöðunum og vonandi 
munu viðskiptavinir bæði sjá sýni-
lega breytingu og nýjungar í mat-
reiðslunni. Ég mun einnig halda 
matreiðslunámskeið og á komandi 
vikum verðum við meðal annars 
með sushi-námskeið þar sem nám-
skeiðsgestir munu sjálfir gera sushi 
úr lífrænum vörum,“ segir Steinn 
að lokum en Maður lifandi heldur 
reglulega fjölbreytt námskeið um 
mataræði, matreiðslu, eftirrétti og 
fleira sem hægt er að kynna sér á 
vefsíðunni madurlifandi.is.  - ag

Matreiðslumeistari 
í hollustunni

NÝ NÁLGUN Steinn segir 
það hægara sagt en gert 

að elda góðan mat þar 
sem grænmeti er í aðal-

hlutverki.
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9. hver vinnur!
9. hver vinnur!
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FRAMTÍÐAR SPENNUTRYLLIR
Í ANDA BLADE RUNNER.

SENDU SMS BTC BAB
   Á NÚMERIÐ 1900

       Vinningar eru bíómiðar, tölvuleikir,
   DVD myndir og margt fleira!



74% afsláttur

64% afsláttur
47% afsláttur

70% afsláttur

47% afsláttur

45% afsláttur

45% afsláttur

54% afsláttur

90% afsláttur

30% afsláttur

30% afsláttur

80% afsláttur

63% afsláttur

67% afsláttur

50% afsláttur
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Tónlistarmaðurinn Pétur Ben á 
lag í kvikmyndinni Adoration 
sem er sýnd á Alþjóðlegri kvik-
myndahátíð í Reykjavík. Lagið 
nefnist You Woke Me og er tekið 
af plötu hans Wine For My Weak-
ness. Leikstjóri myndarinnar er 
Atom Egoyran sem var tilnefnd-
ur til tvennra Óskarsverðlauna 
árið 1998 fyrir myndina The 
Sweet Hereafter. 

„Leikstjórinn var hér á Lista-
hátíð fyrir ári síðan, keypti plöt-
una mína og hafði samband við 
mig út af þessu lagi,“ segir Pétur. 
„Hann var þá að skrifa handritið 
og að hlusta á plötuna á sama 
tíma. Hann var rosalega hrifinn 
af því og vildi endilega fá að nota 
það,“ segir hann. „Svo heyrði ég 
ekkert í svolítinn tíma en svo fer 
hann að tala við mig um að gera 
þetta í alvörunni. Ég mixaði lagið 
aftur fyrir þau og lét þau hafa 
það í bútum og gaf þeim frjálsar 
hendur með þetta. Þetta er virt-
ur leikstjóri og ég treysti honum 
fyrir þessu.“

Pétur segir að venjulega ger-
ist svona hlutir í gegnum milli-
liði og því hafi þetta komið 
skemmtilega á óvart. „Það er 
heppni og tilviljun sem ræður 
því að þetta gerist svona.“

Hann er um þessar mundir að 
undirbúa nýja plötu með Kamm-

ersveitinni Ísafold sem er vænt-
anleg á næsta ári. Tónleikar með 
Pétri, Ísafold, Ólöfu Arnalds og 
tónskáldinu Nico Muhly er svo 
fyrirhugaðir í nóvember næst-
komandi.  - fb  

Pétur Ben með lag í 
erlendri kvikmynd

PÉTUR BEN Tónlistarmaðurinn Pétur 
Ben á lag í kvikmyndinni Adoration 
eftir leikstjórann Atom Egoyran. 
Myndin verður sýnd í Regnboganum á 
föstudagskvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Íslendingar geta halað niður 
erlendri tónlist með lögleg-
um hætti á næstunni. Í lok 
ársins verða fimm milljónir 
laga í boði á Tónlist.is.

Lengi hefur tónlistaráhugamönn-
um verið stillt upp við vegg á 
Íslandi. Hafi þeir viljað hala niður 
erlendri tónlist löglega hefur það 
ekki verið í boði því niðurhal í 
gegnum síður eins og Amazon og 
Itunes hefur einfaldlega ekki 
verið í boði fyrir Íslendinga. Ólög-
legt niðurhal hefur því verið eina 
færa leiðin. Nú er þetta að breyt-
ast því Tonlist.is mun á allra næstu 
dögum bjóða upp á erlenda tónlist 
til niðurhals.

„Þetta er allt að smella, við 
opnum á föstudaginn eða strax 
eftir helgi,“ segir Engilbert Haf-
steinsson, framkvæmdastjóri D3 
sem rekur Tónlist.is. Í mörg horn 
þarf að líta enda mun lagabanki 
síðunnar vaxa á einum degi úr 
fimmtíu þúsund íslenskum lögum 
í tvær milljónir laga. „Mesta vinn-
an hefur farið í að aðlaga efnið í 
neytendavænt útlit, einfaldlega 
svo kúnnarnir skilji síðuna,“ segir 
Engilbert. Hann segir að stefnt sé 
á að sífellt verði boðið upp á nýj-
ungar og í lok ársins verði fimm 
milljónir laga í boði á síðunni, 
bæði til niðurhals og til streymis.

Stanslaust hrun á gengi íslensku 
krónunnar hefur vissulegt sett 
strik í reikninginn. „Draumurinn 

var að bjóða erlendu tónlistina á 
sama verði og þá íslensku og þegar 
við byrjuðum að reikna, fyrir um 
ári síðan, gekk það allt upp. Nú 
þarf að reikna allt upp á nýtt og 
oft á dag. Miðað við gengið í dag 
sýnist mér lögin verða á 79-199 
krónur og plöturnar á 690 til 1899 
krónur, mest fyrir þær nýjustu. 
Þetta er gott miðað við gengið í 
dag. Verð á stök- um 
lögum í 
Bret-
landi er til 
dæmis á 150-200 
krónur í dag miðað við gengið.“

Tonlist.is hefur gert samning 
við risa eins og EMI, Sony og 
Warner ásamt fjölda „indie“-fyrir-
tæki, og samningur við Universal 

er svo gott sem frágenginn. Lögin 
munu bæði virka í tölvum og í 3G-
símum og verða bæði læst og 
ólæst, allt eftir dyntum útgáfufyr-
irtækisins sem leggur þau til.

gunnarh@frettabladid.is

Tónlist.is opnar á alheiminn

LAGABANKINN BLÆS ÚT Engilbert Hafsteinsson er yfir hjá Tónlist.is.  FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

LOKSINS LÖGLEG Í 
ÍSLENSKUM TÖLV-
UM Í milljón laga 

pottinum leynist 
Madonnu-katalók-
urinn.

> LANGT Í 24-MYND

Kiefer Sutherland hefur viðurkennt 
að það séu ansi mörg ár 
þar til þáttaröðin 24 verði 
færð á hvíta tjaldið. „Við 
ætlum fyrst að klára sjón-
varpsþættina og svo getur 
verið að við förum að 
ræða um gerð kvikmynd-
ar. En það er samt nógu erfitt 
að skrifa handrit að þáttunum og 
við förum ekki að bæta kvikmynda-
handriti ofan á það,“ sagði Kiefer.

„Ég ætlaði mér alltaf að verða rithöf-
undur,“ segir Jóna Ágústa Gísladóttir, 
höfundur bókarinnar Sá einhverfi og 
við hin, sem kemur út í lok október. 
Bókin er að stórum hluta byggð á blogg-
færslum Jónu en hún heldur úti blogg-
síðunni jonaa.blog.is þar sem hún skrif-
ar um fjölskyldu sína og lífið með syni 
sínum Ian Anthony sem er einhverfur.

„Ég byrjaði að blogga í mars 2007 til 
að reyna að örva sjálfa mig til að skrifa, 
svo breyttist þetta blogg mitt alveg 
óvart í dagbók um fjölskylduna. Tómas 
hjá Sögum útgáfu hafði svo samband 
við mig í febrúar á þessu ári eftir að 
hann hafði fengið ábendingu um síðuna 
mína og þá fór ferlið af stað,“ útskýrir 
Jóna sem fær um tvö þúsund heimsókn-
ir á bloggsíðu sína daglega. „Fjölskyld-
an er mjög spennt. Bókin hefur verið 

borin undir hana og hlutirnir verið sam-
þykktir af systkinum hans og fleirum, 
en Ian hefur ekki skilning á því að bókin 
sé að koma út,“ segir Jóna sem hefur 
þrátt fyrir fjölda jákvæðra athuga-
semda sætt vissri gagnrýni á bloggsíðu 
sinni. 

„Þegar ég fór að tala um son minn 
sem „hinn einhverfa“ fannst sumum ég 
vera vond, en ég held að það hafi verið 
nafngiftin sem fór fyrir brjóstið á fólki. 
Ég er búin undir að bókin geti orðið 
umdeild, en ég held að hún muni snerta 
hjörtun í fólki, þá sérstaklega hjörtu 
foreldra og vona að hún fái góðar við-
tökur,“ segir Jóna og stefnir að því að 
gefa næst út skáldsögu. „Nú þegar ég er 
komin með útgefanda neyðist hann til 
að lesa handrit að skáldsögu fyrir næstu 
jól,“ segir Jóna að lokum og hlær.  - ag

Vinsæll bloggari gefur út bók

„Ég notaðist mest við það sem ég skrifaði á 
blogginu og lokaði því fyrir þær færslur, en ég 
breytti auðvitað miklu og bætti líka inn nýju 
efni,“ segir Jóna um bók sína Sá einhverfi og 
við hin.

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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„Við spilum í London og Guildford 
og endum í gamalli kirkju í 
Manchester á sunnudagskvöldið,“ 
segir Roland Hartwell um tón-
leikaferðalg hljómsveitar sinnar, 
Cynic Guru, sem hélt af stað til 
Bretlands í gær. Hljómsveitin 
hefur verið á plötusamningi hjá 
útgáfufyrirtækinu Fat Northern-
er Records frá því 2005 og er nú 
að fara á sitt annað tónleikaferða-
lag í Bretlandi í tilefni af útgáfu 
samnefndarar plötu hljómsveitar-
innar. 

„Iceland, platan okkar sem kom 
út árið 2005, var svona popp/rokk 
plata, en þegar við komumst á 
samning úti var ákveðið að taka út 
popplögin. Ég samdi því nýtt efni, 
en við höldum þremur lögum á 
væntanlegu plötunni og þar á 

meðal er lagið Drugs sem er 
fyrsta smáskífan,“ útskýrir Rol-
and, en Barði Jóhannsson leik-
stýrði tónlistarmyndabandi við 
lagið, sem komst í toppsæti vin-
sældarlista útvarpsstöðvarinnar 
X-ins. „Við verðum úti í viku og 
hápunktur ferðarinnar verður án 
efa í Sacred trinity-kirkjunni í 
Manchester á sunnudaginn. Þar 
spilum við á Un-convention sem 
er eins konar ráðstefna fyrir sjálf-
stæða tónlistarmenn og útgefend-
ur. Ég hef margoft spilað á fiðlu í 
kirkjum við ýmis tækifæri en 
aldrei með rokkhljómsveit svo 
það verður skemmtileg reynsla,“ 
segir Roland og hlær.

Spurður hvað taki við hjá hljóm-
sveitinni að ferðalaginu loknu, 
segist hann vera að leggja loka-

hönd á aðra plötu. „Við erum að 
klára nýja plötu fyrir íslenskan 
markað sem er væntanleg eftir 
jól og við stefnum á að spila meira 
hérlendis því við höfum gert lítið 
af því að undanförnu,“ segir Rol-
and að lokum.  - ag

Ný ofurhetjumynd um þrumuguð-
inn Þór, sem margir bíða eftir 
með mikilli eftirvæntingu, verður 
frumsýnd 16. 
júlí 2010. Í stað 
leikstjórans 
Matthews 
Vaughn hefur 
Bretinn 
Kenneth 
Branagh verið 
ráðinn. Branagh 
hefur gert 
myndir á borð 
við Much Ado 
About Nothing, 
Frankenstein og Hamlet.

Samningar hafa jafnframt 
náðst um að fyrirtækið Para-
mount dreifi næstu myndum 
Marvel Studios, þar á meðal Þór, 
Captain America, Avengers og 
IronMan 2. Kemur sú síðast-
nefnda út í maí 2010.

Branagh býr 
til þrumuguð

KENNETH 
BRANAGH

Í laugardagsblaði Fréttablaðsins  
hefur göngu sína fastur liður sem 
heitir Augnablik. Undir því heiti 
mun framvegis birtast mynd 
vikunnar frá lesendum sem eru 
hvattir til að senda inn mynd 
strax í dag eða á morgun. 
Í hverri viku verður besta 
myndin valin og hún birt í 
laugardagsblaði Fréttablaðsins. 
Leitað verður eftir ákveðnu þema 
í myndirnar og næsta laugardag 
er þemað einfalt og viðeigandi: 
Haust. 

Myndirnar skal senda á 
netfangið augnablik@frettabla-
did.is. Með myndinni skal fylgja 
fullt nafn ljósmyndara og eru 
lesendur á öllum aldri hvattir til 
að vera með. 

Myndir frá 
lesendum

FJÖLHÆFUR FIÐLULEIKARI Roland Hart-
well er fiðluleikari í Sinfóníuhljómsveit 

Íslands, en hann syngur, semur og spilar 
á gítar í Cynic Guru. Aðrir hljómsveit-

armeðlimir eru Ólafur Hólm trommari, 
Einar Jóhannsson gítarleikari og Richard 

Korn bassaleikari.

Cynic Guru spilar í Bretlandi

HAUST  Þema vikunnar í aðsendum 
myndum er haust. 

AUGNABLIK

FANGAÐU ATHYGLINA

www.helenarubinstein.com

HELENA RUBINSTEIN DAGAR Í DEBENHAMS 2. - 5. OKTÓBER
Sérfræðingar HR taka vel á móti viðskiptavinum og veita persónulega ráðgjöf.
Kynntar verða ýmsar spennandi nýjungar.

Allir maskarar eru nú í gull- eða silfurlitri tösku ásamt augnhreinsifarða 50ml.
Glæsilegar snyrtitöskur fylgja öllum kremum sem vinna gegn öldrun húðarinnar. 
20% afsláttur er af Life Pearl Cellular kremunum, sem byggja upp og næra þroskaða húð.

Lítið við og fáið hugmynd að fallegri förðun og ráðleggingar um umhirðu húðarinnar.

Glæsilegur kaupauki (sjá mynd) fylgir þegar keyptar eru vörur frá HR fyrir 6.800 kr. eða meira.*

*Gildir á meðan birgðir endast. Fleiri gerðir kaupauka í boði.

ra.*

NÝTT 

GLORIOUS
MASKARI

ÞÉTT OG FALLEGA SVEIGÐ 
AUGNHÁR ALLAN DAGINN

Löggildir 
rafverktakar
Rafmagnsvandamál
Talaðu þá við okkur

Uppl. síma 
8604507 / 8494007
islagnir@islagnir.is

www.islagnir.is
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LUKKU LÁKI ER MÆTTUR 
AFTUR Í SKEMMTILEGRI AFTUR Í SKEMMTILEGRI

MYND FYRIR ALLA MYND FYRIR ALLA
FJÖLSKYLDUNA!FJÖLSKYLDUNA!

LUKKU LÁKI ER MÆTTUR 
AFTUR Í SKEMMTILEGRI 

MYND FYRIR ALLA 
FJÖLSKYLDUNA!

FRAMTÍÐAR 
SPENNUTRYLLIR Í ANDA SPENNUTRYLLIR Í ANDA

BLADE RUNNERBLADE RUNNER
HÖRKU HASAR!HÖRKU HASAR!

FRA ÐA

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
16
16
16
12
L
L
L

BURN AFTER READING kl. 8 - 10
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl. 6
PINEAPPLE EXPRESS  kl. 8 - 10
MAMMA MIA kl. 5.50

16
L
16
L

BURN AFTER READING kl. 5.45 - 8 - 10.15
BURN AFTER READING LÚXUS -D kl. 5.45 - 8 - 10.15
PINAPPLE EXPRESS D kl. 5.30 - 8 - 10.30
MIRRORS kl. 10.30
STEP BROTHERS kl. 5.45 - 8  - 10.15
MAMMA MIA kl. 5.30 - 8
GRÍSIRNIR 3 kl. 3.45
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl. 4

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

16
16
12
L
L
16
L

BURN AFTER READING kl. 5.45 - 8 - 10.15
PINAPPLE EXPRESS   kl. 8 - 10.30
BRIDESHEAD REVISITED  kl. 10.30
SVEITABRÚÐKAUP kl. 5.45
MAMMA MIA kl. 5.30 - 8
BABYLON A:D kl. 8 - 10
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl. 6

5%

5%

SÍMI 530 1919

YFIR 100.000 
MANNS

- T.S.K., 24 STUNDIR

„ÁN EFA BESTA MYND 
APATOW-HÓPSINS TIL ÞESSA.“

- H.J., MBL

 „Í HÓPI BESTU
GAMANMYNDA ÁRSINS.“

-L.I.B., TOPP5.IS/FBL

„... LANGFYNDNASTA MYND SEM ÉG 
HEF SÉÐ Í LENGRI TÍMA...“

- DÓRI DNA, DV

FRAMTÍÐAR 
SPENNUTRYLLIR Í ANDA 

BLADE RUNNER
HÖRKU HASAR!

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

DIGITAL-3D

DIGITAL-3D

WILD CHILD kl. 8 - 10:10 L

STEP BROTHERS kl. 8 12

MAKE IT HAPPEN kl. 10:10 L

MAKE IT HAPPEN kl. 8 - 10:10 L

STEP BROTHERS kl. 8 12

MIRRORS kl. 10:10 16

WILD CHILD kl. 6 - 8 L

GEIMAPARNIR ísl tali kl. 6 L

CHARLIE BARTLETT kl. 8 12

WILD CHILD kl. 5:50 - 8 - 10:10 L

WILD CHILD kl. 8 - 10:10 VIP
GEIMAPARNIR ísl tali kl. 6 L

CHARLIE BARTLETT kl.  8 - 10:20 12

JOURNEY 3D kl. 5:50 L

DEATH RACE kl. 8 - 10:10 16

TROPIC THUNDER kl. 8 - 10:20 16

SVEITA BRÚÐKAUP kl. 8 - 10:10 L

SVEITA BRÚÐKAUP kl. 5:50 VIP
STAR WARS kl. 5:50 L

WALL-E ísl tali kl. 5:50 L

WILD CHILD kl. 5:50 - 8 - 10:20 L

JOURNEY 3D kl. 6 - 8:10 L

GEIMAPARNIR ísl tali kl. 6 L

SMART PEOPLE kl. 8 - 10:10 12

DARK KNIGHT kl. 10:10 12

- bara lúxus
Sími: 553 2075

BABYLON A.D. kl. 6, 8 og 10 16

LUKKU LÁKI - Ísl. Tal kl. 6 (650 kr.) L

PINEAPPLE EXPRESS kl. 8 og 10.15 16

JOURNEY 3D - DIGITAL 3D kl. 6 L

MAMMA  MIA kl.  8 og 10 L

M Y N D O G H L J Ó Ð

���
V.J.V – Topp5.is/FBL

���
S.V – MBL.

���
S.V – MBL.

���
T.S.K. – 24 stundir

TEKJUHÆSTA MYND ALLRA
TÍIMA Á ÍSLANDI

ATH! 650 kr.

Sumir telja graffit, graff, mikla 
list og vissulega leynast listaverk 
inn á milli. En vinsælasta form 
þess, „tag“, gengur fyrst og fremst 
út á að skrifa nafnið sitt og er þá 
útkoman oftast eins og málverk 
þar sem listamaðurinn skrifar 
nafn sitt í stað þess að mála mynd-
ina. Í New York-borg á valdatíð 
Guiliani var sú leið farin að banna 
það með öllu. Hugmyndin var sú 
að veggjakrot gerði það að verkum 
að fólk bæri minni virðingu fyrir 
lögunum og leiddist þar með út í 
aðra glæpi. Árangurinn lét ekki á 
sér standa, ofbeldisglæpir í borg-
inni minnkuðu til muna. Þó verður 
að segjast eins og er að hugmyndin 
um að vopnaðir lögregluþjónar elt-
ist við unglinga með spreybrúsa er 
á margan hátt óaðlaðandi. Í Hol-
landi var farin önnur leið. Þar eru 
unglingar hvattir til að graffa á 
ákveðnum stöðum, fá leiðsögn og 
jafnvel kennarar taka þátt. Besta 
graffið er síðan sýnt í sýningarsöl-
um og graffararnir fá borgað fyrir 
vinnu sína. En engin hugmynd er 
svo góð að hún kalli ekki á ein-

hverja gagnrýni. Margir graffarar 
telja einmitt að það sem er mest 
heillandi við graffið sé að það sé 
bannað.

Það sem er merkilegt við mynd-
ina er einmitt það hvað hún er 
reiðubúin til að skoða hlutina frá 
öllum hliðum. Tekin eru viðtöl við 
fólk í öllum helstu stórborgum 
heims og það er talsverður menn-
ingarmunur á milli. Af þeim við-
tölum sem tekin eru í myndinni er 
ljóst að það sem flestir eiga sam-
eiginlegt er að vera á móti ráðandi 
skipulagi. Sem er í sjálfu sér gott 
og blessað, en ef þeir vildu gera 
eitthvað í málinu myndu þeir lík-
lega láta sér detta eitthvað annað í 
hug að krota á veggi en nafn sitt. 

Það kemur og á daginn að í Suður-
Afríku á 9. áratugnum, þar sem 
stjórnvöld voru vissulega með 
versta móti, skrifaði fólk í staðinn 
slagorð eins og „Stop the Viol-
ence,“ eða „Free Nelson Mandela. 
Gott ef angi þess barst ekki einnig 
hingað til Íslands. Líklega er 
áhugaverðasta niðurstaða mynd-
arinnar þó sú að þar sem auglýs-
ingar eru úti um allt sé lítil ástæða 
til að bera virðingu fyrir opinber-
um rýmum. Enda hafa þær á und-
anförnum árum sótt mikinn inn-
blástur í graffitifyrirbærið. 

Valur Gunnarsson

Veggjakrot til bjargar heiminum
KVIKMYNDIR
Bomb it!
Leikstjóri: Jon Reiss
Bandaríkin 2007. Sýnd á RIFF. Næsta 
sýning í Norræna húsinu á sunnudag 
kl. 20.

★★★★
Hið umdeilda fyrirbæri veggjakrot 
skoðað frá öllum hliðum.

Meðlimir hljómsveitarinnar 
Hjaltalín hafa eytt síðasta 
mánuði í undirbúning fyrir 
sérstaka tónleika annað 
kvöld. Þá leika þeir frum-
samda tónlist undir Sögu 
Borgarættarinnar.

„Við erum búin að vinna mikið í 
þessu. Byrjuðum seint og höfum 
verið að púsla þessu saman í 
svona mánuð,“ segir Högni Egils-
son í Hjaltalín. Sú fjölmenna 
hljómsveit spilar frumsamda tón-
list á sérstakri sýningu á Sögu 
Borgarættarinnar annað kvöld. 
Það er þögul dönsk kvikmynd frá 
árinu 1919 gerð eftir skáldsögu 
Gunnars Gunnarssonar.

„Myndin er tveir og hálfur tími 
og tónlistin sem við leggjum til er 
býsna fjölbreytt. Þarna er tónlist 
sem öll hljómsveitin spilar, hálf-
gerð popptónlist, en svo er líka 
boðið upp á skrifaða órafmagnaða 
tónlist, hálfgerða klassík. Hljóð-
listamaðurinn Ben Frost er svo 
með okkur í þessu og vinnur í tón-
listinni okkar „læf“. Býr til hljóð-
vef sem við komum inn í og svo 
spinnst þetta áfram.“

Högni og hans fólk er búið að 
horfa á Sögu Borgarættarinnar í 
nokkur skipti til að koma sér í gír-
inn. Högni segir þetta fyrstu kvik-
mynd sögunnar sem var tekin á 
Íslandi. „Þetta er mjög skemmti-
leg mynd með „dýnamískum“ og 
hálf klikkuðum söguþræði,“ segir 
hann. 

En er ekki skrýtið að leggja alla 
þessa vinnu í verkefni sem verður 

bara flutt einu sinni? „Nei, það er 
ekki endilega slæmt að skapa eitt-
hvað sem er bara fagurt og gott á 
einum tímapunkti. Það hefur líka 
margt gott fæðst í þessari syrpu 
sem ef til vill verður notað síðar í 
nýju samhengi. Við höfum verið 
að vinna stíft við verkefnið og 
hefðum eflaust bara verið að dúlla 
okkur eitthvað annars.“ 

Von er á nýju upplagi af plötu 
Hjaltalín, Sleepdrunk Seasons, 
með aukalaginu „Þú komst við 
hjartað á mér“ á næstu dögum. 

„Síðan erum við að fara í bústað 
til að æfa upp nýtt efni svo við 
verðum fersk á Airwaves. Platan 
er að koma út í Evrópu og við 
erum bara að poppbransast. Ný 
plata á næsta ári og eitthvað,“ 
segir Högni að lokum.

Saga Borgarættarinnar með 
frumsamdri tónlist Hjaltalín verð-
ur sýnd í fyrsta og eina skiptið í 
Bæjarbíói í Hafnarfirði annað 
kvöld, föstudagskvöldið 3. októb-
er kl. 20.

 drgunni@frettabladid.is

Einnar nætur gaman

HEFÐU ANNARS BARA VERIÐ AÐ DÚLLA SÉR EITTHVAÐ Högni Egilsson fer fyrir Hjalta-
lín sem frumflytur tónlist við Sögu Borgarættarinnar á föstudagskvöldið.

Kung-Fu kvöld Páls Óskars

Páll Óskar sýnir gestum í Bæjarbíói Kung-Fu 
myndir úr einkasafni í partíbíói ársins. Pylsa og gos 
er innifalið í miðaverði, sætaferðir í Hafnafjörð fara 
frá bókabúðinni Iðu við Lækjargötu kl. 20.

Bæjarbíó kl. 21.00

≥ Regnboginn

≥ Norræna húsið

≥ midi.is

Fimmtudagur 2. október

Ljónagryfjan 17:00
Adoration 17:00
Varðandi vatn/Ísskápur 17:00
Hefnd 17:00
Ég hef lengi elskað þig 19:30
O'Horten 19:30
Góðir kettir 19:30
Lengsta leiðin 19:30
Tulpan 22:00
Lou Reed's Berlin 22:00
My Winnipeg 22:00
Kalt borð 22:00

Villtur tarfur 15:00
Upp Yangtzee-fljót 17:30
Speglar sálarinnar 20:00
Villt samsetning 22:30

≥ Iðnó
Steinþögn/Saga hlutanna 13:30
Bræðin 15:30
'68-kynslóðin/Einungis fæðing 17:30
Heilagt stríð fyrir ástina 20:00
Hún er strákur sem ég þekkti 22:30
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Þungarokkshljómsveitin Shogun, 
sem sigraði í Músíktilraunum 
2007, hefur gefið út sína fyrstu 
plötu, Charm City. „Við erum 
fyrst og fremst að reyna blanda 
saman ýmsum stefnum öfgatón-
listar,“ segir Jóakim bassaleikari 
um plötuna. „Samt sem áður eru 
lögin með kjarna sem einkennist 
af grípandi sönglínum og 
níðþungum köflum sem erfitt er 
að gleyma, en það gerir það 
verkum að við erum aðgengi-
legri í hlustun.“

Nýju plötunni verður fylgt 
eftir með röð tónleika. Ferðin 
hefst í kvöld með tónleikum á 
Kaffi 59 í Grundarfirði og á 
föstudag verða tónleikar á 
Græna hattinum á Akureyri með 
færeysku þungarokkurunum í 
Tý. 

Fyrsta plata 
Shogun

Bætt hefur verið við einum 
tónleikum með færeysku 
rokksveitinni Tý hér á landi og 
mun hún því koma fjórum sinnum 
fram á næstu dögum. Tónleika-
staðurinn Paddy´s í Keflavík 
hefur bæst við og verða þeir 
tónleikar í kvöld. 

Annað kvöld spilar sveitin 
síðan á Græna hattinum á 
Akureyri og þar mun sigurvegari 
Músíktilrauna 2007, Shogun, hita 
upp í staðinn fyrir Hvanndals-
bræður. Á laugardagskvöld spilar 
Týr síðan á Nasa við Austurvöll 
og tónleikaferðinni lýkur í 
Hellinum á sunnudagskvöld. 
Þetta verður í fyrsta sinn í fjögur 
ár sem Týr spilar hér á landi og 
því gott tækifæri fyrir rokkara að 
berja sveitina augum. 

Færeyskt 
rokk og ról

TÝR Rokksveitin Týr er á leiðinni í 
tónleikaferðalag um Ísland sem hefst í 
Keflavík í kvöld.

Mikil ´90-stemning verður á Nasa 
á föstudagskvöld þegar tónlistar-
maðurinn Haddaway treður þar 
upp á sérstöku næntís-kvöldi. 
Haddaway sló í gegn árið 1993 
með laginu What is Love sem sat í 
52 vikur á vinsældalistum og er 
tvímælalaust eitt eftirminnileg-
asta lag tíunda áratugarins.

„Það er alveg frábært að fá 
hann hingað. Á þessum næntís-
kvöldum fríkar allt út þegar 
maður spilar þetta lag og krakkar 
sem eru fæddir ´91 tryllast alveg 
yfir þessu,“ segir Curver Thoroddsen, sem heldur næntískvöldið. 
„Þetta er þriðja árið sem við erum með svona kvöld og við ætlum að 
halda það aftur á Nasa um áramótin vegna mikilla eftirspurnar.“

Áður en Haddaway stígur á svið og á eftir munu DJ Curver og DJ 
Kiki-Ow halda uppi stuðinu á Nasa með óstöðvandi tónlist frá tíunda 
áratugnum. 

Haddaway í stuði

HADDAWAY Tónlistarmaðurinn Hadd-
away treður upp á ´90-kvöldi á Nasa á 
föstudagskvöld.

Ný íslensk heimasíða, Garg.is, 
verður opnuð í dag. Síðunni er 
ætlað að veita upplýsingar um 
tónlistarviðburði á höfuðborgar-
svæðinu og eru stofnendur trúba-
dorinn Hlynur Benediktsson og 
Atli Hólmgrímsson.

„Okkur fannst vanta síðu sem 
væri ekki full af ónýtum fróðleik 
um hitt og þetta heldur sýndi 
meira hvað er að gerast hvar og 
hvernig maður kemst í það,“ segir 
Hlynur. „Þarna verður allt á 
einum stað, ósköp einfalt og 
gott.“

Á síðunni verður hægt að 
smella annaðhvort á nafn 
skemmtistaðar eða skemmti-
krafts og opnast þá gluggi með 
frekari upplýsingum eins og 
heimasíðu viðkomandi og síma. 

„Þarna verður líka gagnagrunnur 
sem býður upp á meiri möguleika 
seinna og þá verður hægt að bjóða 
upp á alls konar þjónustu en við 
byrjum smátt og sjáum hvernig 
fer.“

Hlynur, sem gaf út sína fyrstu 
sólóplötu fyrr á árinu, ætlar í 
pásu sem trúbador því hann hefur 
stofnað ballsveitina Mono. Hún 
mun einmitt halda ball á Tunglinu 
á laugardag í tilefni opnunar 
Garg.is. Erna Hrönn Ólafsdóttir, 
sem áður var í Bermuda, ætlar að 
syngja með sveitinni þetta eina 
kvöld. „Ég var orðinn svo þreytt-
ur á að sitja einn með kassagítar-
inn,“ segir Hlynur, um hina nýju 
Mono, sem ætlar að láta til sín 
taka á ballmarkaðinum í framtíð-
inni.  - fb

Trúbador opnar viðburðasíðu

HLYNUR BEN Tónlistarmaðurinn Hlynur 
Ben opnar heimasíðuna Garg.is í dag 
ásamt Atla Hólmgrímssyni.

®
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sport@frettabladid.is

HANDBOLTI Ólafur Stefánsson landsliðsfyrirliði gefur 
ekki kost í sér í landsleikina tvo sem eru fram undan 
um næstu mánaðamót. Þá hefst undankeppni EM 
2010 og leikur Ísland fyrst gegn Belgíu heima 29. okt-
óber og svo gegn Norðmönnum ytra 1. nóvember. Það 
þarf vart að fjölyrða um hversu mikill missir þetta er 
fyrir íslenska handboltalandsliðið enda Ólafur verið 
þar algjör lykilmaður í fjölda ára.

„Ég talaði við Gumma um daginn og sagði honum 
að ég yrði ekki með að þessu sinni. Svo veit ég ekki 
meir um framhaldið,“ sagði Ólafur en af hverju gefur 
hann ekki kost á sér lengur?

„Það er í rauninni engin sérstök skýring en ég hef í 
það minnsta ákveðið að gefa ekki kost á mér fram í 
janúar. Ég mun sjá til hvernig staðan verður í janúar. 
Það er margt að brjótast um í hausnum á manni þessa 
dagana, margir möguleikar í stöðunni og maður á 
sýna þeim öllum virðingu. Sú ákvörðun að vera 
ekki með þessa viku lokar vonandi engu. Ég þarf 
smá tíma til að hugsa og svo kemur kannski upp 
hungur aftur sem er ekki til staðar núna. Ég get 
alveg viðurkennt það,“ sagði Ólafur sem vill 
ekkert ræða það á þessari stundu hversu 
líklegt það sé að hann klæðist íslenska 
landsliðsbúningnum aftur. Hann hefur því 
lokað hurðinni í bili en ekki skellt í lás.

Það verður því talsvert vængbrotið 
landslið sem mætur Belgum og Norð-
mönnum um næstu mánaðamót. Liðið 
verður ekki bara án Ólafs í þessum leikj-
um því þeir Snorri Steinn Guðjónsson og 
Alexander Petersson eru báðir meiddir.

Guðmundur Guðmundsson liggur sem kunn-
ugt er enn undir feldi og íhugar sína stöðu líkt 
og Ólafur hefur verið að gera. Ólafur segir 
Guðmund ekki hafa verið að hringja í sig sem 
landsliðsþjálfari.

„Hann var bara að hringja í mig sem félagi. 

Við töluðum ekki saman sem landsliðsþjálfari 
og fyrirliði heldur frekar sem gamlir Hobb-
itar sem höfðu lent í einhverjum ævintýr-
um. Við vorum svona eins og Gandálfur 
og Bilbó,“ sagði Ólafur léttur og hló dátt.

Ólafur sagðist vera að íhuga marga 
hluti þessa dagana enda rennur samn-
ingur hans við Ciudad Real út næsta 
sumar. Hann þarf því að taka ákvörðun 

um hvort hann verði áfram eða jafnvel 
leggi skóna á hilluna.

„Félagið vill framlengja við mig um tvö 
ár. Það er einn af þessum möguleikum sem 
maður á að vera þakklátur fyrir,“ sagði 
Ólafur en er hann að íhuga að hætta? „Það 
er enn einn möguleikinn.“ 

 henry@frettabladid.is

Hungrið ekki til staðar
Ólafur Stefánsson mun ekki gefa kost á sér í íslenska landsliðið fyrir næstu 
verkefni sem eru eftir tæpan mánuð. Ólafur vill þó ekki loka dyrunum alfarið 
á landsliðið og vill því ekkert segja til um hvort hann snúi aftur á næsta ári.

EKKI OFTAR Í LANDSLIÐSBÚNINGINN? Svo gæti farið að Ólafur Stefánsson muni ekki klæðast íslenska landsliðsbúningnum aftur. 
Hann segir hungrið ekki vera til staðar sem stendur. Hann útilokar ekki að snúa aftur eftir áramót. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

> Gunnar Már eftirsóttur

Fjölnismaðurinn Gunnar Már 
Guðmundsson hefur blómstr-
að á sínu fyrsta ári í efstu deild. 
Þessi stóri og stæðilegi leikmaður 
hefur með frammistöðu sinni í sumar 
náð að vekja athygli erlendra félaga á sér 
og því gæti vel farið að svo að hann yfirgefi 
Fjölnismenn eftir tímabilið. Gunnar Már 
tekur þátt í bikarúrslitaleiknum með Fjölni 
um næstu helgi og samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins heldur Gunnar Már fljótlega 
í kjölfarið til Noregs þar sem hann skoðar 
aðstæður hjá norsku úrvalsdeildarfélagi. 
Þá hafa félög í Danmörku einnig verið að 
skoða Fjölnismanninn sterka.

FÓTBOLTI Miðjumaðurinn Paul 
Scholes mun ekki leika með Man. 
Utd næstu tíu vikurnar vegna 
meiðslanna sem hann hlaut í 
leiknum gegn Álaborg í Meistara-
deildinni.

Scholes var borinn af velli eftir 
aðeins 16 mínútna leik og nú 
hefur komið í ljós að liðbönd í hné 
hafa skaddast.

Scholes mun því missa af 
einum 16 leikjum með United og 
gæti verið frá allt til 13. desem-
ber þegar United sækir Totten-
ham heim.

Wayne Rooney meiddist einnig 
í leiknum. Þó ekki á hnénu eins og 
Scholes heldur á ökkla. Ekki 
liggur enn fyrir hversu alvarleg 
meiðsli Rooney eru.   - hbg

Paul Scholes:

Frá í 10 vikur

PAUL SCHOLES Spilar væntanlega ekki 
aftur fyrr en um jól.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

LANDSLIÐSFERILL ÓLAFS STEFÁNSSONAR 
1992-2008
Landsleikir:  285
Landsliðsmörk:  1356
Meðalskor:  4,77 mörk í leik
Landsleikir með +10 mörk  17
Landsleikir með +5 mörk  141

Þátttaka á stórmótum (HM/EM/ÓL)
Fjöldi móta  13 (6/5/2)
Fjöldi leikja  85 (46/25/14)
Fjöldi marka  429 (205/152/72)
Fyrsti landsleikur: 17. október 1992 á móti Egyptum í Laug-

ardalshöll
Síðasti landsleikur: 24. ágúst 2008 á móti Frökkum í 
Peking
Flest mörk í einum leik 13 mörk á móti Ítalíu í undan-
keppni HM 29. maí 2004

Norska Íslendingafélagið Brann verður í eldlínunni gegn 
Deportivo La Corona í kvöld þegar seinni leikirnir í fyrstu 
umferð UEFA-bikarsins fara fram. Fimm Íslendingar leika 
með Brann, þeir Ólafur Örn Bjarnason, Kristján Örn Sig-
urðsson, Gylfi Einarsson, Ármann Smári Björnsson og 
Birkir Már Sævarsson og mögulega munu þeir allir 
verða klárir í slaginn í kvöld. Ólafur Örn meiddist 
reyndar í deildarleik á dögunum gegn Lyn og óvíst 
er hvort hann getur spilað, en hann vonar það 
besta.

„Ég er bjartsýnn á að geta spilað og reikna 
frekar með því að verða með heldur en 
ekki. Ég er orðinn miklu betri eftir að hafa 
snúið upp á löppina á mér með þeim 
afleiðingum að liðband í hné tognaði 
eitthvað og ökklinn á mér bólgnaði allur 
upp,“ segir Ólafur Örn.

Brann kom nokkuð á óvart með 
því að skella spænska félaginu, 2-0, á 

heimavelli sínum í fyrri leiknum í Björgvin þar sem fjórir Íslendingar 
voru í byrjunarliðinu en Birkir Már var á varamannabekknum. Ólaf-
ur Örn skoraði þá fyrra mark Brann úr vítaspyrnu.

„Það voru vissulega góð úrslit í fyrri leiknum en það var verst 
að við skyldum bara ekki vinna þá stærra. Við fengum einhver 

tvö til þrjú algjör dauðafæri í leiknum sem við hefðum átt að 
skora úr og áttum meðal annars skot í stöng á meðan þeir 
voru ekki að skapa sér mikið. Þeir voru vissulega meira með 
boltann en við vorum samt hættulegri og náðum að sækja 
hratt á þá og það gafst mjög vel,“ segir Ólafur Örn.

Ólafur Örn á von á því að Brann muni leggja leikinn á 
Riazor-leikvanginum upp með svipuðum hætti.

„Ég reikna með því að við munum leggja seinni leikinn 
svipað upp og þann fyrri, með því að verjast skynsamlega, 
pressa þá hátt uppi þegar við getum og sækja svo hratt 
á þá þegar við fáum boltann. Það þýðir annars ekkert að 
ætla sér of stóra hluti gegn andstæðingi sem þessum. 
Þeir unnu Real Madrid á heimavelli sínum þannig að við 
vitum alveg hvað þeir geta.“ 

ÓLAFUR ÖRN BJARNASON: VERÐUR AÐ ÖLLUM LÍKINDUM MEÐ BRANN GEGN DERPORTIVO LA CORONA Í KVÖLD

Áttum að vinna Deportivo stærra á heimavelli

KÖRFUBOLTI Keflvíkingar hafa 
ráðið til sín Bandaríkjamann í 
karlakörfunni. Sá heitir Jesse 
Pellot-Rosa og er 24 ára og 195 
cm framherji. 

Pellot-Rosa kemur úr Common-
wealth-háskólanum alveg eins og 
BA Walker sem stóð sig svo vel 
með Keflavík á síðasta tímabili. 
Lokaár sitt í skólanum var hann 
með 13,9 stig,  4,2 fráköst í leik og 
43 prósenta þriggja stiga nýtingu 
en Walker var þá með 14,7 stig, 
2,9 fráköst og 41 prósenta þriggja 
stiga nýtingu. Þeir leiddu skólann 
til sigurs í CAA. 

Á sama tíma og Walker kom til 
Íslands þá reyndi Pellot-Rosa að 
komast að hjá New York Jets í 
ameríska fótboltanum. Pellot-
Rosa meiddist í æfingabúðunum 
hjá Jets og varð að gefa NFL-
draum sinn upp á bátinn. Í 
fyrravetur spilaði hann með 
Fajardo á Púertó Ríkó og var með 
11,5 stig og 5 fráköst í leik. - óój

Nýi kaninn í Keflavíkurliðinu:

Reyndi fyrir sér 
í NFL-deildinni

STERKBYGGÐUR Jesse Pellot-Rosa er 
mikill íþróttamaður. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Davíð Þór Viðarsson, fyr-
irliði nýkrýndra Íslandsmeistara 
FH, átti mikinn þátt í hinum 
glæsilega endaspretti með því að 
spila frábærlega á miðju liðsins. 

Davíð er aðeins 24 ára gamall, 
síðan í apríl, og er yngsti fyrirliði 
Íslandsmeistaraliðs í 26 ár eða 
síðan Ómar Torfason var fyrirliði 
Víkinga þegar þeir urðu meistar-
ar 1982. 

Davíð Þór er einum mánuði 
yngri en Atli Helgason var þegar 
hann leiddi lið Víkinga til sigurs á 
Íslandsmótinu árið 1991 en Ómar 
Torfason var 23 ára og sjö 
mánaða þegar hann fór fyrir 
Víkingum sem vörðu titil sinn 
árið 1982. - óój

Davíð Þór Viðarsson hjá FH:

Yngsti fyrirliði 
meistara í 26 ár

TÓK DAÐA MEÐ Davíð Þór Viðarsson 
fékk Daða Lárusson fyrrum fyrirliða með 
í að lyfta bikarnum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Lögreglan í Hampshire á 
Englandi rannsakar nú hegðun 
nokkurra aðdáenda Tottenham 
sem gerðu sig seka um kynþátta-
hatur í garð Sols Campbell, 
varnarmanns Portsmouth, í leik 
félaganna á Fratton Park um 
síðustu helgi.

Campbell yfirgaf herbúðir 
Tottenham árið 2001 til þess að 
ganga í raðir erkifjendanna í 
Arsenal á frjálsri sölu og hefur 
verið skotmark aðdáenda 
Tottenham alla tíð síðan þá. 

Lögreglan í Hampshire ítrekaði 
í yfirlýsingu í gær að komist yrði 
til botns í málinu og ef um 
kynþáttahatur væri að ræða yrði 
tekið fast á málum.  - óþ

Enska úrvalsdeildin:

Kynþáttahatur í 
garð Campbells

KYNÞÁTTAHATUR Sol Campbell mátti 
þola svívirðingar og andstyggileg köll 
tengd kynþætti sínum frá aðdáendum 
Tottenham.  NORDIC PHOTOS/GETTY
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Meistaradeild Evrópu
A-riðill:
CFR Cluj Napoca-Chelsea 0-0
Bordeaux-Roma 1-3
1-0 Yoann Gourcuff (18.), 1-1 Mirko Vucinic (64.),
1-2 Julio Baptista (71.), 1-3 Julio Baptista (83.).
B-riðill:
Anorthosis-Panathinaikos 3-1
1-0 sjálfsm. (11.), 2-0 Sinisa Dobrasinovic (15.),
2-1 D. Salpingidis (28.), 3-1 H. Mohammed (78.).
Inter-Werder Bremen 1-1
1-0 Maicon (13.), 1-1 Claudio Pizarro (62.).
C-riðill:
Sporting-Basel 2-0
1-0 Leandro Romagnoli (55.), 2-0 V. Derlei (86.).
Shakhtar-Barcelona 1-2
1-0 Ilsinho Días (45.), 1-1 Lionel Messi (87.), 1-2
Lionel Messi (90.+3.).
D-riðill:
Liverpool-PSV 3-1
1-0 Dirk Kuyt (5.), 2-0 Robbie Keane (34.), 3-0 
Steven Gerrard(76.), 3-1 Danny Koevermans(78.).
Atletico Madrid-Marseille 2-1
1-0 Sergio Aguero(4.), 1-1 Mamadou Niang(16.),
2-1 Razl Garcia (22.).

N1-deild karla í handbolta
HK-Haukar 25-23 (11-11)
Mörk HK (skot): Valdimar Fannar Þórsson 6/3
(17/4), Brynjar Hreggviðsson 4 (6), Ásbjörn 
Stefánsson 4 (8), Ólafur Bjarki Ragnarsson 4 (8), 
Einar Ingi Hrafnsson 2 (2), Gunnar Steinn Jóns-
son 2 (5), Sigurgeir Árni Ægisson 1 (2), Hákon 
Bridde 1 (2), Jón Björgvin Pétursson 1 (7), Arnar 
Þór Sæþórsson (1)
Varin skot: Björn Friðþjófsson 16/1 (39/4, 41%)
Hraðaupphlaup: 8 (Brynjar 4, Ásbjörn, Hákon,
Gunnar, Sigurgeir)
Fiskuð víti: 4 (Gunnar 3, Jón)
Utan vallar: 6 mínútur
Mörk Hauka: Sigurbergur Sveinsson 8/2 (12/3), 
Andri Stefan 4 (7), Kári Kristján Kristjánsson 2 
(3), Elías Már Halldórsson 2 (4), Arnar Jón Agn-
arsson 2 (4), Gunnar Berg Viktorsson 2 (8), Gísli 
Jón Þórisson 1 (1), Einar Örn Jónsson 1/1 (1/1), 
Freyr Brynjarsson 1 (3), Tryggvi  Haraldsson (2)
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 23/1 (48/3 
47,9%), Gísli Guðmundsson (1/1)
Hraðaupphlaup: 6 (Elías 2, Sigurbergur 2, Freyr, 
Andri)
Fiskuð víti: 4 (Kári 2, Andri, Gunnar)
Utan vallar: 10 mínútur

Powerade-bikar í körfubolta
Grindavík-Njarðvík 104-86 
Keflavík-Þór 100-81

ÚRSLIT

KÖRFUBOLTI Kvennalið Keflavíkur 
hefur tekið ákvörðun um að senda 
Tracey Walker heim og hefur 
þess í stað leitað til Keshu Watson 
um að hún komi og spili sitt 
þriðja tímabil með liðinu. 

Watson hafði hug á því að leita 
annað í Evrópu en var enn án 
samnings þegar í ljós kom að nýi 
erlendi leikmaður Keflavíkurliðs-
ins stæðist ekki þær væntingar 
sem til hennar voru gerðar. 

Watson var frábær á síðasta 
tímabili þegar Keflavík vann 
fjóra af fimm titlum í boði og það 
er ljóst að koma hennar er mikill 
fengur fyrir liðið. Hún var með 
27,3 stig og 6,2 stoðsendingar í 
deildarkeppninni og 26,8 stig og 
8,5 stoðsendingar í leik úrslita-
keppninni þar sem að hún nýtti 44 
prósent þriggja stiga skota sinna 
og 92 prósent vítaskota sinna. 

Það er ekki öruggt að Watson 
verði komin fyrir undanúrslita-
leik Keflavíkur á móti Haukum í 
kvöld en hún verður örugglega 
með komist liðið í úrslitaleikinn á 
sunnudaginn. Leikur Keflavíkur 
og Hauka hefst klukkan 19.00 í 
Laugardalshöll en á eftir mætast 
lið KR og Grindavíkur. - óój

Mikil tíðindi í kvennakörfunni:

Kesha spilar 
með Keflavík

FRÁBÆR Kesha Watson er með betri 
leikmönnum sem hafa spilað hér á 
landi.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HANDBOLTI HK sigraði Íslands-
meistara Hauka á heimavelli 
sínum í Digranesi, 25-23, í gær-
kvöld í hörkuspennandi leik.

Jafnræði var með liðunum allan 
leikinn en HK var sterkara á enda-
sprettinum og vann sanngjarnan 
sigur.

„Ég er ánægður með hugarfarið 
hjá strákunum. Við vorum ákveðn-
ir í að koma hingað og selja okkur 
dýrt. Við ætluðum okkur tvö stig. 
Varnarleikurinn var frábær og 
sóknarleikurinn agaður. Við feng-
um helling af færum en Birkir 
gerði okkur erfitt fyrir. Ég sagði 
strákunum að halda haus og halda 
áfram. Við fengum færi í nánast 
hverri sókn. Þetta var frábært,“ 

sagði Gunnar Magnússon sigur-
reifur þjálfari HK í leikslok.

„Bestu liðin eru mjög jöfn og 
þetta snýst um stöðuleika. Við 
byrjuðum mótið skelfilega og von-
andi erum við búnir með lélega 
leikinn og við sýndum í kvöld hvar 
við ætlum að berjast í vetur. Við 
vissum að við værum ekki fljótir í 
gang og við bætum okkur með 
hverjum leiknum. Við þurfum að 
halda áfram og megum ekki 
gleyma okkur þó við vinnum þenn-
an leik. Það eru þrír leikir á átta 
dögum og við þurfum að vera ein-
beittir og á tánum áfram,“ sagði 
Gunnar.

HK lék frábæra vörn í leiknum 
og var sóknarleikur Hauka ráða-

laus frá fyrstu mínútu til þeirrar 
síðustu og aðeins Sigurbergur 
Sveinsson sem var með lífsmarki 
sóknarlega.

„Við spiluðum góða vörn mest 
allan leikinn og Birkir varði vel en 
við gerum ofboðslega mikið af 
klaufamistökum í sókninni.Það 
vantaði hreyfanleika og kraft og 
við létum verja allt of mikið frá 
okkur. Við tókum mörg léleg skot,“ 
sagði Aron Kristjánsson, þjálfari 
Hauka.

„Leikkerfin virkuðu ekki og ein-
staklingsframtakið gekk ekki 
heldur. Þeir spiluðu eins og við 
vissum að þeir myndu spila en við 
vorum bara slakir sóknarlega og 
ekki nógu einbeittir.“ -gmi

HK-ingar voru fyrstir til þess að skella Íslandsmeisturum Hauka á þessu tímabili í N1-deild karla: 

Íslandsmeistararnir eru ekki ósigrandi

ÖFLUGUR Valdimar Þórsson hefur 
fundið sig vel með HK í fyrstu leikjunum 
í N1-deildinni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Nokkuð var um óvænt 
úrslit í Meistaradeildinni í gær-
kvöld en þar bar hæst að rúm-
enska félagið CFR Cluj gerði jafn-
tefli við Chelsea og kýpverska 
félagið Anorthosis vann Panat-
hinaikos. Það kom hins vegar lítið 
á óvart að Stórveldin Liverpool og 
Barcelona sigruðu sína leiki.

Liverpool réði lögum og lofum á 
Anfield-leikvanginum í gærkvöld 
gegn PSV og vann að lokum 3-1. 
Hollendingurinn Dirk Kuyt, sem 
er betri en enginn í Meistaradeild-
inni, skoraði fyrsta mark leiksins 
strax á 5. mínútu. Robbie Keane 
bætti við öðru marki eftir rúman 
hálftíma leik en það var hans 
fyrsta mark fyrir Liverpool og 
honum var augljóslega létt við að 
vera loks kominn á blað í rauðu 
treyjunni. 

Steven Gerrard skoraði þriðja 
markið fyrir Liverpool á 76. mín-
útu með fallegu skoti, hans hundr-
aðasta mark fyrir félagið og þó 
svo Danny Koevermans hafi 
minnkað muninn þegar rúmar tíu 
mínútur lifðu leiks var sigur 
Liverpool aldrei í hættu.

„Það er alltaf gaman að skora 
fyrir framan Kop-stúkuna á Anfi-
eld og það er gaman að ná þessum 
áfanga. Þetta voru góð úrslit en 
við höfum ekki unnið neitt enn,“ 
segir Gerrard í leikslok. 

Í hinum leik d-riðils fór Atletico 
Madrid með sigur gegn Marseille.

CFR Cluj kom aftur á óvart
Það var fátt sem gladdi augað 
framan af leik CFR Cluj og Chel-
sea en það vakti óneitanlega 
athygli hversu öflugir Rúmenarn-
ir voru gegn Lundúnafélaginu. 

Chelsea var vissulega meira 
með boltann í leiknum en leik-

menn CFR Cluj sýndu og sönnuðu 
að sigur þeirra gegn Roma í fyrstu 
umferð riðlakeppninnar var engin 

tilviljun. 
Bæði félögin fengu sín tækifæri 

til þess að hirða öll stigin á loka-

kafla leiksins en niðurstaðan varð 
markalaust jafntefli og geta Rúm-
enarnir unað vel við fjögur stig úr 
fyrstu tveimur leikjum sínum.

Roma náði að bjarga andlitinu 
eftir vonbrigðin gegn CFR Cluj í 
fyrstu umferðinni með góðum 1-3 
útisigri gegn Bordeaux. En það 
verður reyndar að segjast að lukk-
an var á bandi Rómverja þar sem 
dómarinn Mallenco gaf Carlos 
Henrique, varnarmanni Bordea-
ux, rautt spjald fyrir litlar sakir í 
lok fyrri hálfleiks í stöðunni 1-0 
fyrir Frakkana.

Heilagur Messi
Barcelona lenti í tómu basli á úti-
velli gegn Shakhtar Donetsk og 
lengi stefndi í að Úraínumennirnir 
færu með frækinn sigur af hólmi. 
Argentíski snillingurinn Lionel 
Messi var þó á öðru máli og tryggði 
Barcelona öll stigin með tveimur 
mörkum á lokamínútunum eftir að 
hafa komið inn á sem varamaður 
þegar hálftíma var eftir af leikn-
um. Eiður Smári Guðjohnsen byrj-
aði einnig á bekknum en kom inn á 
og var sprækur á lokakaflanum. 

Í hinum leik c-riðils vann Sport-
ing öruggan heimasigur gegn 
Basel.

Fyrsti sigur Anorthosis 
Kýpverska félagið Anorthosis 
undir stjórn Temuri Ketsbaia, 
fyrrum leikmanns Newcastle, 
vann sinn fyrsta leik í Meistara-
deildinni þegar Panathinaikos 
kom í heimsókn. En Anorthosis, 
sem gerði jafntefli gegn Werder 
Bremen í fyrstu umferðinni er 
greinilega til alls líklegt.

Í hinum leik b-riðils gerðu Inter 
og Werder Bremen jafntefli.

 omar@frettabladid.is

Sigur Liverpool var aldrei í hættu
Liverpool átti ekki í vandræðum með PSV á heimavelli þar sem Robbie Keane skoraði sitt fyrsta mark fyrir 
félagið og Steven Gerrard sitt hundraðasta. Chelsea sótti hins vegar ekki gull í greipar rúmenska félagsins 
CFR Cluj og varð að sætta sig við markalaust jafntefli. Snillingurinn Messi reyndist bjargvættur Barcelona.

FÖGNUÐUR Robbie Keane fagnaði eins og honum einum er lagið þegar hann opn-
aði loks markareikninginn hjá Liverpool með marki eftir sendingu Fernando Torres.

NORDIC PHOTOS/GETTY

KÖRFUBOLTI Páll Axel Vilbergsson, 
fyrirliði Grindavík, kann greini-
lega vel við sig meðal nýju mann-
anna í Grindavík því hann fór mik-
inn í öruggum 18 stiga sigri 
Grindavíkur á Njarðvík, 104-86, í 
átta liða úrslitum Powerade-bik-
ars karla. Grindavík mætir Snæ-
felli í undanúrslitunum en þar 
spila einnig KR og Keflavík eftir 
19 stiga sigur Keflavíkur á Þór 
Akureyri í gær, 100-81.

Páll Axel skoraði 39 stig í leikn-
um og hitti úr 13 af 24 skotum 
sínum en ólíkt því sem áður var þá 
skoraði hann flest stiganna inni í 
teig en ekki fyrir utan þriggja 
stiga línuna. Logi Gunnarsson var 
stigahæstur hjá Njarðvík með 25 
stig en liðið lék án Magnúsar Þórs 
Gunnarssonar stærsta hluta leiks-
ins eftir að hann lét reka sig út af í 
fyrri hálfleik með tvær tæknivill-
ur. Friðrik Stefánsson var einnig 
sterkur með 13 stig, 13 fráköst og 
4 varin skot.

Páll Axel var ekki sá eini hjá 
Grindavík sem var að spila vel því 
Damon Bailey og Arnar Freyr 
Jónsson áttu einnig fínan leik. 
„Þetta var allt í lagi hjá okkur. Það 
má segja að við höfum ekki spilað 
mikið meira en 20 mínútur í þess-
um leik. Það var alveg nóg til þess 

að vinna,“ sagði Arnar Freyr Jóns-
son eftir sinn fyrsta opinbera leik 
í Grindavíkurbúningnum. Arnar 
Freyr átti mjög góðan leik og var 
með 15 stig og 10 stoðsendingar. 
Honum finnst hann ekkert vera að 
sanna sig sem aðalleikstjórnandi í 
vetur. „Mér finnst ég vera búinn 

að sanna mig fyrir löngu. Ég er 
bara einn af stórri heild og reyni 
bara að gera mitt besta. Þetta er 
flott hjá okkur, við erum að spila 
hraðan bolta en þegar við getum 
ekki keyrt, þá hægjum við bara á 
leiknum. Við getum gert allt og 
leikið okkur því við erum með svo 
mikið af góðum mönnum,“ segir 
Arnar Freyr. Grindavík mætir 
Snæfelli í undanúrslitunum í Höll-
inni á föstudaginn. „Ég er vanur 
að vinna Snæfell í Keflavíkurbún-
ingi en við sjáum hvernig þetta 
verður í Grindavíkurbúningi,“ 
sagði Arnar Freyr að lokum.

Gunnar Einarsson skoraði 19 
stig í sigri Keflavíkur á Þór og 
þeir Þröstur Jóhannsson, Jesse 
Pellot-Rosa og Sigfús Árnason 
skoruðu allir 14 stig auk þess að 
Sigfús gaf 11 stoðsendingar.Cedric 
Isom

skoraði 23 stig fyrir Þór og Mil-
orad Damjanac var með 17 stig.

 - óój

Suðurnesjaliðin Grindavík og Keflavík tryggðu sér sæti í undanúrslitum Powerade-bikars karla í gærkvöld:

Páll Axel blómstrar með nýjum mönnum

NÝIR LIÐSMENN Hér má sjá nokkra nýja liðsmenn Grindavíkur og Njarðvíkur. Talið frá 
vinstri; Logi Gunnarsson, Brenton Birmingham, Damon Bailey, Arnar Freyr Jónsson 
og Magnús Þór Gunnarsson. MYND/ÓSKAR ÓFEIGUR
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Krakkarn-
ir í næsta húsi, Justice League Unlimited  og 
Kalli kanína og félagar.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 La Fea Más Bella (161:300) 

10.15 Grey‘s Anatomy (6:9) 

11.15 Hæðin (1:9) 

12.00 Hádegisfréttir 

12.35 Neighbours 

13.00 Forboðin fegurð (45:114) 

13.45 Forboðin fegurð (46:114) 

14.30 Friends (23:23)

15.20 Ally McBeal (14:23) 

16.05 Sabrina - Unglingsnornin 

16.28 A.T.O.M. 

16.53 Ofurhundurinn Krypto 

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 (6:22)

19.55 Friends (10:25) 

20.20 The Celebrity Apprentice (4:14) 
Einn vinsælasti raunveruleikaþáttur allra tíma 
hefur nú verið færður upp á hærra plan. 
Auðkýfingurinn Donald Trump leiðir saman 
misskærar stjörnur í hörkuspennandi mark-
aðs- og fjáröflunarkeppni. 

21.05 Las Vegas (13:19) 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 Prison Break (1:22) 

22.35 Tomorrow Never Dies James 
Bond glímir við fjölmiðlarisann Elliot Car-
ver sem hyggur á heimsyfirráð. Þetta er átj-
ánda myndin um njósnara hennar hátignar 
og Bond hefur aldrei verið betri.

00.30 No Good Deed (House on Turk 
Street) 

02.05 House of Wax 

03.55 Shark (1:22) 

04.40 Traveler (3:8) 

05.25 Fréttir og Ísland í dag 

07.15 Rachael Ray  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Vörutorg

09.45 Óstöðvandi tónlist

15.45 Vörutorg

16.45 Charmed  (e)

17.35 Dr. Phil  Sjónvarpssálfræðingur-
inn dr. Phil McGraw hjálpar fólki að leysa öll 
möguleg og ómöguleg vandamál, segir frá-
bærar sögur og gefur góð ráð.

18.20 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti.

19.05 What I Like About You  (e)

19.30 Game tíví  (4:15) Sverrir Bergmann 
og Ólafur Þór Jóelson fjalla um allt það nýj-
asta í tækni, tölvum og tölvuleikjum.

20.00 Family Guy  (8:20) Teikinmynda-
sería fyrir fullorðna með kolsvörtum húmor 
og drepfyndnum atriðum.

20.30 30 Rock  (4:15) Liz hittir konu 
sem hún hefur litið upp til alla tíð en 
kemst fljótt að því að hún er ekki góð fyr-
irmynd. Jack fer með Tracy til sálfræðings 
til að reyna að komast að því hvers vegna 
hann gerir alltaf öfugt við það sem honum 
er sagt.

21.00 House  (5:16) House og lærlingar 
hans annast minnislausan mann sem hné 
niður þegar hann var rændur. Dularfull veik-
indi hans vefjast fyrir House en leiða líka í 
ljós ýmis leyndarmál læknanna.

21.50 C.S.I. Miami  (2:21) Skólastúlka 
öðlast óvænta frægð eftir að myndir af 
henni eru birtar á Netinu. En frægðin gæti 
reynst henni lífshættuleg. Þegar Horatio 
rannsakar málið kemst að því að hann gæti 
sjálfur verið í bráðri hættu.

22.40 Jay Leno  Spjallþáttur á léttum 
nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno fær til 
sín góða gesti og slær á létta strengi.

23.30 America’s Next Top Model  (e)

01.00 Vörutorg

15.40 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Portsmouth og Tottenham. 

17.20 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Stoke og Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.

19.00 English Premier League 

20.00 Premier League World 2008/09 
Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum hliðum.

20.30 PL Classic Matches  Tottenham - 
Leicester, 03/04. Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

21.00 PL Classic Matches  Tottenham 
Hotspur - Portsmouth, 03/04.

21.30 4 4 2 Heimir Karlsson og Guðni 
Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úr-
valsdeildinni ásamt valinkunnum sérfræðing-
um. Allir leikirnir, öll mörkin og umdeildustu 
atvikin á einum stað.

22.40 1001 Goals Bestu mörk úrvals-
deildarinnar frá upphafi.

23.35 Coca Cola mörkin Allir leikirnir, 
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í 
þessu magnaða markaþætti. 

07.00 Meistaradeild Evrópu 

07.40 Meistaradeild Evrópu 

08.20 Meistaradeild Evrópu 

09.00 Meistaradeild Evrópu 

14.50 Meistaradeild Evrópu Endur-
sýndur leikur úr Meistaradeild Evrópu í knatt-
spyrnu.

16.30 Meistaradeild Evrópu 

17.10 Inside the PGA

17.35 Undankeppni HM 2010 Bein 
útsending frá leik Everton og Standard Liege í 
Evrópukeppni félagsliða

19.40 PGA Tour 2008 - Hápunktar 
Farið er yfir það helsta sem er að gerast á 
PGA mótaröðinni í golfi.

20.35 10 Bestu - Atli Eðvaldsson Ní-
undi og næst síðasti þátturinn í þáttaröð um 
tíu bestu knattspyrnumenn Íslandssögunnar. 

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

21.50 Landsbankamörkin 2008 Lands-
bankadeildin gerð upp og öll bestu tilþrifin 
eru skoðuð.

22.50 Undankeppni HM 2010 Útsend-
ing frá leik í Evrópukeppni félagsliða.

08.00 Deuce Bigalow. European Gig-
olo 

10.00 The Mupptet‘s Wizard of Oz 

12.00 Annapolis 

14.00 Deuce Bigalow. European Gig-
olo 

16.00 The Mupptet‘s Wizard of Oz 

18.00 Annapolis 

20.00 Le petit lieutenant 

22.00 War of the Worlds Stórmynd frá 
Steven Spielberg, byggð á margfrægri vís-
indaskáldsögu H.G. Wells, með Tom Cruise í 
aðalhlutverki. 

00.00 Walking Tall 

02.00 The Locals 

04.00 War of the Worlds 

15.50 Kiljan  (e) 

16.35 Leiðarljós  (Guiding Light)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Krakkar á ferð og flugi  (e)

17.50 Lísa  (10:13) (e)

17.56 Stundin okkar  (e)

18.25 Kallakaffi  (5:12) (e) 

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Stefnuræða forsætisráðherra 
 Bein útsending frá Alþingi þar sem Geir 
Haarde forsætisráðherra flytur stefnuræðu 
sína og fram fara umræður um hana.

22.00 Tíufréttir

22.25 Sex hlekkir  (Six Degrees) 
(11:13) Bandarísk þáttaröð. Þræðirnir í lífi 
sex New York-búa tvinnast saman þótt fólk-
ið þekkist ekki neitt. Meðal leikenda eru 
Campbell Scott, Hope Davis, Erika Christen-
sen, Bridget Moynahan, Dorian Missick og 
Jay Hernandez.

23.10 Svartir englar  (2:6) Íslensk 
spennuþáttaröð byggð á sögum eftir Ævar 
Örn Jósepsson um hóp rannsóknarlögreglu-
manna sem fæst við erfið sakamál. (e)

00.00 Lífsháski  (86:86) Bandarískur 
myndaflokkur um hóp fólks sem komst lífs 
af úr flugslysi og neyddist til að hefja nýtt líf 
á afskekktri eyju í Suður-Kyrrahafi. (e)

01.00 Forsetakosningar í Bandaríkj-
unum  Joseph Biden og Sarah Palin, vara-
forsetaefni frambjóðenda í forsetakosning-
unum í Bandaríkjunum, takast á í kappræðu 
í beinni útsendingu.

02.30 Dagskrárlok

18.15 Fréttir og Að norðan  Endurtekið á 
klst fresti til 12.15 daginn eftir

20.30 Gönguleiðir  Sæludagar í Svarfað-
ardal - seinni hluti Endurtekið kl. 21.30 og 
22.30.

22.35 Tomorrow Never Dies  
 STÖÐ 2 

22.25 Sex hlekkir (Six Deg-
rees)   SJÓNVARPIÐ

20.30 Talk Show With Spike 
Ferensten   STÖÐ 2 EXTRA

20.30 30 Rock   SKJÁR EINN

17.35 Everton Standard 
Liege, BEINT   STÖÐ 2 SPORT

> Tom Cruise
„Auðvitað trúi ég á geimverur. 
Mér finnst hrokafullt að halda 
því fram að við séum það eina 
sem til er í heiminum.“ Cruise 
leikur í myndinni War of the 
Worlds sem sýnd er á Stöð 2 
bíó í kvöld. 

Fyrir nokkrum árum skrapp fréttaskýringaþáttur Páls Benediktsson-
ar til Lundúna og skyggðist inn í heim hinna miklu útrásarvíkinga. 
Þeir höfðu lagt land undir fót og tekið sér bólfestu í Lundúnum, 
þaðan sem þeir stjórnuðu veldi sínu. Ekki var laust við að þjóðin 
fengi stjörnur í augun þegar þátturinn var frumsýndur; mikið 
lifandis ósköp hafði þessum mönnum tekist að koma ár sinni 
vel fyrir borð, hugsuðu ellilífeyrisþegarnir á meðan myndbrot-
ið rann yfir skjáinn og þeim ýtt inn í þröngar vistarverur sínar.  

Þetta voru mennirnir sem hlógu að milljónum, þeir voru 
nefnilega milljarðarmæringar sem fóru ferða sinna á einka-
þotum, stífbónuðum Bentleyum og 
öðrum ökutækjum sem íslenska 
þjóðin hafði einungis heyrt minnst 
á í erlendum auðkýfingaþáttum. 
Allt í einu átti þjóðin ekki bara 
einn eða tvo milljónamæringa 
heldur tug milljarðamæringa sem héldu til 

í heimsborgum, fengu stórstjörnur til að skemmta sér og 

sínum og birtust í erlendum tímaritum, malandi og talandi um 
auðæfi sín og eignir. 

Þótt ótrúlegt megi virðast þá leiddi fjármálaráðherrann þáver-
andi enga sigurgöngu niður Skólavörðustíg eins og þegar Silfur-
strákarnir komu heim. Vissulega hefði þó mátt færa rök fyrir því að 

Jón Ásgeir, Björgólfsfeðgar, Bakkavararbræður, Ólafur og Hannes 
hefðu hirt silfrið í keppni skjótfengins gróða á stóra sviðinu og 
verðskulduðu álíka jafn mikla sigurhátíð og strákarnir frá Pek-
ing. Þjóðin hefði vafalítið hópast niður á Arnarhól og klappað 

fyrir þessum kóngum.
En á mánudaginn lauk þessu ævintýri í svo að segja 

beinni útsendingu. Bara bímm, bara búmm. Góð-
ærinu var slitið með lófataki og pennastriki fyrir 

framan Glitni og á örfáum klukkustundum 
riðaði Ísland til falls eins og Babelsturninn 

forðum daga. Og mér sem fannst eins 
og það hefði gerst í gær að Jamiriquai 
spilaði í íslensku afmæli.

VIÐ TÆKIÐ: FREYR GÍGJA GUNNARSSON SÁ GÓÐÆRIÐ HVERFA

Takk fyrir góðu stundirnar 
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SVT 1

10.00 Rapport  10.05 Doobidoo  11.05 
Morgonsoffan  11.55 Plus  12.25 Fråga doktorn  
13.10 Gomorron Sverige  14.00 Rapport  14.05 
Hannah Montana  14.30 Kärleksagenterna  15.00 
Sagor från Zoo  15.10 Storasyster och lillebror  
15.15 En unge till  15.20 Yoko! Jakamoko! Toto!  
15.25 Lisas sagoshow  15.40 Evas superkoll  
15.55 Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 Regionala 
nyheter  16.15 Go‘kväll  17.00 Kulturnyheterna  
17.15 Regionala nyheter  17.30 Rapport med 
A-ekonomi  18.00 Mitt i naturen  18.30 Andra 
Avenyn  19.00 Höök  20.00 Debatt  20.45 
Kulturnyheterna  21.00 Sixties  21.30 Grosvold  
22.15 Uppdrag Granskning  23.15 Toppform  
23.45 Sändningar från SVT24  

10.00 NRK nyheter  10.10 Dávgi - Urfolksmagasin  
10.30 Verdensarven  10.50 Stortingets høytidelige 
åpning  12.00 NRK nyheter  12.05 Barmeny  12.30 
‚Allo, ‚Allo!  13.00 NRK nyheter  13.03 Fabrikken  
13.30 Dracula junior  14.00 NRK nyheter  14.10 
Hannah Montana  14.35 Mona Mørk  15.00 NRK 
nyheter  15.10 Oddasat - nyheter på samisk  15.25 
Tid for tegn  15.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv  
15.55 Nyheter på tegnspråk  16.00 Uhu  16.35 
Peo  16.40 Distriktsnyheter  17.00 Dagsrevyen  
17.30 Schrödingers katt  17.55 Dyrisk  18.25 
Redaksjon EN  18.55 Distriktsnyheter  19.00 
Dagsrevyen 21  19.30 Rebus  20.40 Tracey 
Ullmans USA  21.05 Kveldsnytt  21.20 Urix  21.50 
Er jeg normal?  22.50 Spooks  

10.00 DR Update - nyheder og vejr  10.10 
Penge  10.35 Aftenshowet  11.00 Aftenshowet 
2. del  11.25 Verdens fineste roser  11.50 Hvad 
er det værd?  12.20 Drømmen om dybet  12.50 
Nyheder på tegnsprog  13.00 DR Update - nyheder 
og vejr  13.10 Boogie Mix  14.00 Boogie Lørdag  
14.30 Pucca  14.35 Den amerikanske drage  
15.00 Gepetto News  15.30 Fandango  16.00 
Aftenshowet  16.30 TV Avisen med Sport  17.00 
Aftenshowet med Vejret  17.30 Rabatten  18.00 
Den store dag  19.00 TV Avisen  19.25 Jersild Live  
19.50 SportNyt  20.00 SOS  20.50 Eureka  22.10 
Naruto Uncut 

20.00 Hrafnaþing  Í Umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar. Heimastjórn stöðvarinnar, Hallur 
Hallsson, Ármann Kr. Ólafsson og Jón Krist-
inn Snæhólm skoða pólitískt landslag líð-
andi stundar.

21.00 Neytendavaktin  Ragnhildur Guð-
jónsdóttir ræðir við Björgvin Sigurðsson við-
skiptaráðherra um mál neytenda.

21.30 Óli á Hrauni  Umsjónarmaður Ól-
afur Hannesson, er formaður jafnréttindafé-
lags. Hann tekur fyrir málefni sem brenna 
á þjóðinni. 

16.00 Hollyoaks (28:260) Bresk ungl-
ingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa 
Hollyoaks í Chester. 

16.30 Hollyoaks (29:260)

17.00 Seinfeld (22:24)

17.30 Talk Show With Spike Ferest-
en (21:22) 

18.00 The Dresden Files (8:13) 

19.00 Hollyoaks (28:260) 

19.30 Hollyoaks (29:260) 

20.00 Seinfeld (22:24) J

20.30 Talk Show With Spike Ferest-
en (21:22) 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. Gestirnir munu taka þátt í alls 
kyns grínatriðum sem fær áhorfandann til að 

veltast um af hlátri.

21.00 The Dresden Files (8:13) 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 (8:8) Charlie Ed-
wards er hótelstjóri á hóteli fína og fræga 
fólksins í London og sér til þess hvern dag 
að starfsfólkið hafi hugann við það sem 
mestu máli skiptir. 

22.50 Ghost Whisperer (46:62) 

23.35 Myndbönd frá Skífan TV 

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
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt

14.03 Á tónsviðinu
15.03 Útvarpssagan: Sveigur
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 Sinfóníutónleikar
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Útvarpsperlur: Í fáum dráttum
23.10 Tónleikur
00.07 Næturtónar

Fjórða þáttaröðin af vinsælustu spennu-
þáttum Stöðvar 2 hefur göngu sína í 
kvöld einungis nokkrum vikum eftir að 
sýningar hófust í Bandaríkjunum. Eftir 
að hafa skipulagt ótrúlegan flótta úr 
einu skelfilegasta fangelsi í heimi eru 
þeir bræður Michael Scofield og Lincoln 
Burrows staðráðnir í að ná fram hefnd-
um gegn óvildarmönnum sínum sem 
bera ábyrgð á því að eyðileggja líf þeirra 
og myrða Söru Tancredi. Til þess þurfa 
þeir hjálp frá Mahone, Sucre, Bellick 
og T-Bag, en þeir búa yfir dýrmætum 
upplýsingum sem geta hjálpað þeim í 
erfiðasta verkefninu til þessa. Það eina 
sem er erfiðara við að brjótast út er að 
brjótast inn aftur.

STÖÐ 2 KL. 21.50

Prison Break
Í þættinum í kvöld verða þeir Sverrir 
Bergmann og Ólafur Þór með SMS-
leik til styrktar Ellu Dís og fjölskyldu 
hennar. Í verðlaun fær hinn heppni 
PS3-tölvu með leikjum og Guitar 
Hero Aerosmith með gítar. 
Farið verður í glænýjan raunveruleik, 
leikirnir De Blob og Brothers in Arms 
gagnrýndir og skoðaðir verða vænt-
anlegir leikir og farið yfir það helsta í 
leikjafréttum.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Game tíví
Skjár einn kl. 19.30

▼

▼
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MORGUNMATURINN

LÁRÉTT
2. dæld, 6. gat, 8. herma, 9. stilla, 11. 
tveir eins, 12. flatfótur, 14. kvk nafn, 
16. skóli, 17. dýrafita, 18. fugl, 20. 
tveir eins, 21. tangi.

LÓÐRÉTT
1. skítur, 3. samtök, 4. ósigur, 5. 
missir, 7. land í Evrópu, 10. írafár, 13. 
angan, 15. illgresi, 16. skammst., 19. 
tveir eins.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. laut, 6. op, 8. apa, 9. róa, 
11. pp, 12. ilsig, 14. lilja, 16. ma, 17. 
mör, 18. önd, 20. ff, 21. oddi. 

LÓÐRÉTT: 1. sori, 3. aa, 4. uppgjöf, 
5. tap, 7. pólland, 10. asi, 13. ilm, 15. 
arfi, 16. möo, 19. dd. 

„Ég hef nokkrum sinnum reynt 
að troða í mig hafragraut og 
öðrum viðbjóði en það endist 
aldrei. Ég borða oftast ristað 
brauð með skinku og gúrku og 
vatnsglas með.“

Þórður Helgi Þórðarson, Doddi litli, 
útvarpsmaður.

„Já, karlarnir eiga náttúrlega að 
mæta af því það er svo mikið af 
konum í húsinu,“ segir Stein-
grímur Guðmundsson, slag-
verks meistari Milljónamæring-
anna.

Á laugardagskvöld standa Mill-
arnir fyrir sérstöku konukvöldi á 
Players í tilefni af 17 ára afmæli 
hljómsveitarinnar. Konur fá 
ókeypis inn mæti þær fyrir mið-
nætti og þær fyrstu 60 fá mojito-
drykk. Aðspurður hvort þetta 
megi ekki heita kynjamisrétti 
ber Steingrímur því við að karl-
arnir elti konurnar og það þurfi 
því ekkert að gera sérstaklega 
vel við þá. „Er það ekki pæling-
in?“

Páll Óskar mun hættur að 
syngja með sveitinni, enda hefur 
hann í nægu að snúast við að elta 
sinn eigin sólóferil og mun tals-

vert meira uppúr því að hafa 
enda deilist innkoman ekki á eins 
marga. „Rich Bitch eins og hann 
segir sjálfur,“ segir Bogomil. En 
Millarnir eru ekki í vandræðum 
með söngvara: Bjarni Ara, Raggi 
Bjarna og Bogomil Font. Á með-
fylgjandi mynd, þar sem Millj-
ónamæringarnir eru sallafínir 
úti á golfvelli, virðist sem nýr 
meðlimur sé kominn í sveitina. 
„Já, nei, þetta er kylfusveinninn 
okkar. Bogomíl missti prófið og 
gerði þá díl við mann, sem er 
jafnframt leigubílstjóri, um að 
hann keyrði stjörnuna um,“ segir 
Steingrímur. „Allt er þetta rétt 
og satt. Fyrir ári missti ég prófið 
í nokkra mánuði og Helgi bíl-
stjóri skutlaði mér fram og til 
baka,“ segir Bogomil sem lýsir 
Helga sem einkar myndrænum 
manni og höfðingja. „Hann er 

fylginn sér en við kynntumst 
þegar Bogomil gerði myndband 
fyrir mörgum árum við lagið 

Speak Low. Hann keyrði mig ein-
mitt í þessa myndatöku og var 
með á myndinni.“ - jbg

Millarnir uppvísir að kynjamisrétti

MILLARNIR FLOTTIR AÐ VANDA Helgi leigubílstjóri (lengst til vinstri) er ekki nýr með-
limur heldur fyrrverandi einkabílstjóri Bogomils.

„Þetta hefur verið haft í flimting-
um síðan við byrjuðum að æfa 
verkið en maður er aðeins varari 
um sig núna,“ segir Sigurður 
Hrannar Hjaltason. Hann og Bald-
ur Trausti Hreinsson eru væntan-
lega fyrstu íslensku fórnarlömb 
Macbeth-bölvunarinnar víðfrægu. 
Þeir leika báðir í Macbeth sem 
frumsýnt verður í Þjóðleikhúsinu 
um næstu helgi.

Samkvæmt þjóðsögu í leikhús-
heiminum hvílir yfir leikritinu 
einhver óútskýrð bölvun sem 
nútímamaðurinn setur eflaust í 
flokk með hindurvitnum og hjá-
trú. Töluvert hefur verið fjallað 
um að sýningin hafi ekki enn orðið 
fyrir barðinu á þessum illu öflum 
en á mánudaginn varð þar breyt-
ing á. Sigurður Hrannar og Baldur 
Trausti lentu nefnilega báðir í 
árekstri. Á svipuðum stað á svip-
uðum tíma. Skömmu fyrir fyrstu 
forsýningu. 

Sigurður var að aka eftir Bæjar-
hálsinum í Árbænum á Skoda 
Fabia-bíl sínum þegar bíll ók í veg  
fyrir hann. Sigurður kveðst ekki 
hafa lent í árekstri síðan hann var 
átján ára og honum var því eðli-
lega nokkuð brugðið. „Sem betur 
fer urðu þó ekki nein slys á mönn-
um. Ég reyndar hélt að mitt atvik 
væri einangrað en þegar ég frétti 
af Baldri þá runnu á mig tvær 
grímur,“ útskýrir Sigurður sem 
kveðst hafa hugsað til Macbeth-
þjóðsögunnar um leið og slysið 
varð en ýtt þeirri tilhugsun frá 
sér. Honum sé aftur á móti ljóst 
núna að bölvunin sé ekki bara inni-
lokuð í leikhúsrýminu heldur teygi 
hún anga sína út fyrir það. 

Leikarinn segir þó engan bil-
bug á leikhópnum að finna, slys-
in tvö hafi þjappað hópnum betur 
saman og enn sem komið er hafi 
engin óhöpp átt sér stað á æfing-
unum. „Við höfum þó verið að 
kalla nafn Macbeth og blístra á 
æfingum en ætli við látum ekki 

af þeirri iðju um stundarsakir, 
svona til að vera ekkert að storka 
örlögunum,“ segir Sigurður, 

reiðubúinn til að takast á við 
bölvun Macbeth.  

 freyrgigja@frettabladid.is

SIGURÐUR HRANNAR OG BALDUR TRAUSTI: LEIKARAR LENDA Í ÁREKSTRI

Íslenskir leikarar fá að 
kenna á bölvun Macbeth

Páll Gunnar Ragnarsson, einn af eigendum 
skemmtistaðarins 22 við Laugaveg, og Gunnar 
Már Þráinsson hafa fest kaup á Organ í 
Hafnarstræti.

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins 
verður staðurinn opinn meðan á tónlist-
arhátíðinni Iceland Airwaves stendur 
dagana 15. til 19. október. Eftir hana hefst 
undirbúningur að veglegri opnun sem 
verður mánaðamótin þar á eftir. 

Heyrst hefur að klúbbastemning 
muni ráða ríkjum á nýja staðnum 
í anda skemmtistaðanna Thoms-
en og Kapital sem nutu vinsælda 
fyrir nokkrum árum. Við hliðina á 
Organ er einmitt klúbbatónlist í 
hávegum höfð á Tunglinu og sé 
þessi orðrómur á rökum reistur 
eiga þessir tveir staðir eftir að 

berjast hatrammlega um gesti í framtíðinni.
Þorsteinn Stephensen, skipuleggjandi 

Iceland Airwaves, er ánægður með að fá afnot 
af Organ meðan á hátíðinni stendur. „Við 
höfðum miklar áhyggjur af því að þetta myndi 
lenda í miklum ógöngum en þetta eru góðar 
fréttir og við óskum þeim alls hins besta,“ 
segir hann.

Tæpur mánuður er liðinn síðan Organ 
lagði upp laupana með miklum hvelli 
vegna deilna sem stóðu yfir um greiðslu 
á leigu og aðrar vanefndir rekstraraðil-
ans. Lýsti Inga Sólveig Friðjónsdóttir, 
þáverandi eigandi staðarins, því yfir 

að reksturinn stæði ekki undir sér og efaðist 
um að hægt væri að reka slíkan tónleikastað 
nema með ríkisstyrkjum. 

Ekki náðist í nýja eigendur Organs við 
vinnslu fréttarinnar.  - fb

Breyttur Organ opnar á ný

ORGAN Organ við Hafnarstræti hefur fengið nýja eig-
endur og verður staðurinn opnaður síðar í mánuðinum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

ÞORSTEINN STEPHENSEN
Tónleikahaldarinn er ánægður með að fá 

afnot af Organ meðan á Iceland Airwaves 
stendur.

FÉKK AÐ FINNA FYRIR MACBETH Sigurði Hrannari Hjaltasyni brá nokkuð þegar hann 
lenti í árekstri á dögunum. Honum varð svo ekki um sel þegar fréttist að Baldur 
Trausti, sem leikur með honum í Macbeth, hefði lent í árekstri á sama tíma á svipuð-
um stað. Leikhúsfólk grínast með að þeir séu fyrstu íslensku fórnarlömb Macbeth-
bölvunarinnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bubbi Morthens var í merku við-
tali á Rás 2 hjá vini sínum og aðdá-
anda, Ólafi Páli Gunnarssyni. Þar 
kom fram að hann þyrfti nú heldur 
betur að fara að vinna fyrir sér því 
tapaður væri allur lífeyrissparn-
aðurinn, tugir milljóna sem fóru í 
hruni á verðbréfamarkaði. Að sögn 
kóngsins hlakkaði í öfundarmönn-
um, hýenum og hælbítum þess 
vegna. Bubbi sagðist mega þakka 
fyrir ef honum tekst að halda húsi 
sínu en fall krónunnar þýðir veru-
lega aukningu skulda. Bubbi sagði 
það misskilning að hann 
hefði selt lög sín Sjóvá 
og Glitni heldur hafi 
þar verið um að ræða 
fyrirframgreiðslu höfund-
arlauna – Bubbi á lögin 
en ekki tekjurnar af 
þeim. Þær eiga nú 
Davíð Oddsson 
og ríkið.

Oddi, Guten-
berg og Kassagerðin 
sameinuðust undir merkjum Odda 
og bjóða til sérstæðra tónleika í 
Kassagerðinni við Köllunarkletts-
veg í kvöld. Björn Blöndal, sem 
margir þekkja sem bassaleikara 
Ham, heldur utan um giggið en 
það er enginn annar en áðurnefnd-
ur Bubbi sem treður upp. Það 
var einmitt þegar Bubbi starfaði í 
Kassagerðinni sem ferill hans fór 
á flug en þar kynntist hann þeim 
Pollock-bræðrum og Utangarðs-
menn urðu til.

Fjölmenni var á frumsýningu 
Reykjavík – Rotterdam í Háskólabíó 
í fyrrakvöld. Baltasar Kormá-
kur fór með gamanmál áður en 
leikstjórinn Óskar Jónasson tók til 
máls. Balti sagði að ef fólk vantaði 
sæti gæti það bara sest í stólana 
sem væru teknir frá fyrir ráðherr-
ana. Þeir hefðu augljóslega annað 
við tíma sinn að gera en að mæta 
í bíó. Þá þakkaði hann styrktar-
aðilum myndarinnar, 
Eimskipi og Glitni, fyrir 
sitt framlag og sagðist 
vona að framlagið til 
myndarinnar hefði 
ekki ýtt þeim 
yfir brúnina.

 - jbg, drg

FRÉTTIR AF FÓLKI

Strandgötu 43  |  Hafnarfirði
Sími 565 5454

Auglýsingasími

– Mest lesið



Spiderman Moonboots 

 1.999      1.999     

Kuldaskór Barna 

 999      999     

Kuldskór Barna
 1.999  1.999     

Canvas skór
 1.999      1.999     

Ökklaskór Ekta leður 

 3.999     3.999     

Ökklaskór Ekta leður
 3.999      3.999     

Leður stígvél
 5.999     5.999     

Leður stígvél
 5.999     5.999     

Kuldastígvél
 2.999      2.999     



GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

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

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Dr. Gunna

Það versta við fyllirí er að þeim 
lýkur. Þá þurfa bytturnar að 

koma sér heim, sofa úr sér og 
horfa framan í morgundaginn. Og 
fyrst þá taka hinir ömurlegu timb-
urmenn við. 

ÞETTA er búið að vera langt og 
strangt fyllirí. Það lofaði góðu í 
upphafi. Jakkafötin óaðfinnanleg, 
hárið sleikt aftur í velilmandi 
sveip, skórnir pússaðir, bindin 
teinrétt. Veislustjórarnir slógu í 
glösin: Látum partíið byrja! Nóg 
bús, sígó og hvítt inni á klósetti. 
Morgundagurinn kemur aldrei, 
það verður alltaf partí og þeim 
sem er ekki boðið eru bara öfund-
sjúkir aumingjar. Byrja núna!

SVO var hamast á barnum. Eins 
og það væri enginn morgundagur. 
Og um tíma leit út fyrir að það 
væri enginn morgundagur, svona 
um miðbikið þegar Elton var í 
skemmunni og okkur var sagt frá 
einhverjum fullum í kappakstri í 
útlöndum. Geðveikt stuð.

NEMA hvað. Öllum að óvörum 
voru veislustjórarnir komnir í 
útkastarajakka í morgunsárið. Það 
var svakalegt sjokk þegar þeir 
kveiktu ljósin. Allir fengu ofbirtu 
í augun. Þetta er búið – drullið 
ykkur út! æptu útkastararnir. Ekki 
lengur brosandi hresskarlar eins 
og í upphafi veislunnar heldur ill-
úðlegir og hótandi beljakar í alltof 
litlum bleiserjökkum.

HAUGFULLAR rollurnar létu 
misvel að stjórn. Flestir dröttuð-
ust út á endanum. Ég fer ekki rass-
gat, gólaði ofurölvi bytta og hélt 
sér í sófafót. Hann var búinn að 
gera upp á bak í Armaniinum. 
Tveir útkastarar náðu að kroppa 
hann burt og henda honum út. 
Hann stóð um tíma og gargaði 
utan í hurðinni en svo valt hann af 
stað heim til sín. 

NIÐRI í bæ voru tveir í slag. Þeir 
voru búnir að vera í slag síðan 
1999. Ultu um torgið utan í hvor 
öðrum. Vindhöggin gengu út í loft-
ið. Djísús hvað þetta eru þreyt-
andi slagsmál, sögðu byttur sem 
voru farnar að þynnast upp og 
byrjaðar að hugsa aðeins skýrar. 
Getur enginn fjarlægt þessa 
menn?

ÞEGAR við, sem vorum ekki á 
neinu fylliríi og eigum ekki aðra 
ósk en að fá að vera í friði fyrir 
stjórnlausum fyllibyttum, vökn-
uðum og fórum út í bakarí þurft-
um við náttúrlega að klöngrast 
yfir ælur, blóðslettur og glerbrot 
næturinnar. Svo verður eflaust 
reynt að troða timburmönnunum 
upp á okkur líka. Að minnsta kosti 
erum við nú þegar búin að fá 
reikninginn fyrir Alka Seltzern-
um.

Ljósin kveikt

Komdu með allt í Gull

Lifðu núna

Þú færð Ofurheimasímann. Allt innifalið, símtöl í alla aðra 
síma, óháð kerfi – líka í GSM og til útlanda fyrir 3.490 kr. *

Þú færð lægsta mínútuverð í GSM, óháð kerfi

Þú færð mesta hraðann á Netinu

Þú færð okkar bestu kjör og sparnað sem er gulls ígildi

Vertu með allt á einum stað og skráðu þig strax í nýja 
vildarþjónustu í 1414 eða á vodafone.is.

Vodafone Gull – það besta sem við bjóðum

* U.þ.b. 30 helstu viðskiptalönd Íslands. Símtöl í 118 og 900 númer eru gjaldfærð.
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Í dag er fimmtudagurinn 
2. október, 276. dagur ársins.

7.40 13.17 18.52
7.27 13.02 18.35


