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VEÐRIÐ Í DAG

JÓN SIGURÐSSON

Byrjar daginn alltaf 
á hollum hafragraut
• heilsa • nám

           Í MIÐJU BLAÐSINS

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

VINNUVÉLANÁMSKEIÐ  eru reglulega haldin hjá Ökuskóla 
Akureyrar. Námskeiðin eru 80 tímar og  helstu námsgreinar eru jarð-

ýtur og gröfur, kranar og stálvírar, vökva- og vélafræði og 
öryggi á vinnustað. Næsta námskeið hefst 30. október og 
er skráning hafin á okuskoli@simnet.is

„Ég reyni eftir bestu getu að hugsa 
vel um heilsuna og hef undanfariðár byrjað dagin á

í Reykjavík og hefu þb

Vill vakna í átök og stuð
Herþjálfun, fullt nám og hundrað prósent vinna er lífsstíll sem skilar Jóni Sigurðssyni árangri í starfi og 

leik, en hann hefur frá fyrstu tíð gengið hnitmiðað um fjölbreytta stigu heilnæmis og heilbrigðs lífe i

Jón Sigurðsson hefur aldrei slegið slöku við að hugsa sem best um heilsuna og telur ekki eftir sér að vakna í hörku herþjálfun 

meðan aðrir sofa.  

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BORÐAÐU ÞIG HOLLARI!
Auðveldar
þér að léttast
Losaðu þig við 5 kíló á 5 vikum

Nýtt og yfirfarið matarprógram,sem hjálpar þér við að losa þig við aukakilóin.

Lærðu um það hvernig þú borðar fjölbreyttar máltíðir með hollum og góðum mat.

GARÐABÆ
REYKJAVÍK
REYKJANESBÆR
AKUREYRI

NÝTT MATAR-

 PRÓGRAM

Lífið 10 ára
Lífið, samtök um 
líknandi meðferð, 
heldur á laugardag 
málþing í tengslum 
við afmælið.

TÍMAMÓT 16

BLEIKA SLAUFAN

Árveknisátak Krabba-
meinsfélags Íslands
Sérblað um bleiku slaufuna

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

bleika slaufanÞRIÐJUDAGUR  7. OKTÓBER 2008

Stríð á 
Facebook
Lindsay Lohan og 

París Hilton deila á 
netinu.

FÓLK 20

HILDUR BJÖRK YEOMAN

Vekur athygli 
í Portúgal
Fjallað um sýningu hennar í Vogue

FÓLK 26

Smiðjuvegi 76 • Kópavogi
Baldursnesi  6 • Akureyri

Mikið úrval af
upphengdum salernum

Opið virka daga frá 8 -18
laugardaga frá10 -15

tengi.is

HVASST Í FYRSTU   Í fyrstu 
verða suðaustan og austan 10-18 
m/s, hvassast á Vestfjörðum. Lægir 
smám saman eftir hádegi. Rigning 
eða skúrir en dregur úr úrkomu 
síðdegis. Hiti 7-12 stig. 
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Sögulegt hjá Heimi
Heimir Guðjónsson varð fyrsti 

þjálfarinn í 39 
ár til að verða 
meistari á 
fyrsta ári í 
þjálfun.

ÍÞRÓTTIR 23

% 20 40 60 80 100

40.000 slaufurSöfnunarmarkmið

INN OG ÚT  Þegar bönkunum var lokað í gær var óvíst hvort þeir yrðu opnaðir á ný. Neyðarlög voru sett á Alþingi klukkan 23.19 til bjargar íslensku fjármálakerfi og sagði 
fjármálaráðherra að innistæður íslenskra sparifjáreigenda yrðu að fullu tryggðar. Myndin var tekin við höfuðstöðvar Landsbankans við lokun í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

EFNAHAGSMÁL  „Bankinn opnar og 
ég bendi á að hann er einn örfárra í 
Evrópu sem enn er starfandi án 
þess að hafa notið sérstakrar 
aðstoðar seðlabanka,“ segir Ásgeir 
Friðgeirsson, talsmaður Lands-
bankans.

Alþingi ræddi fram á nótt frum-
varp forsætisráðherra um neyðar-
ráðstafanir í fjármálakreppunni. 
Samkvæmt lögunum getur Fjár-
málaeftirlitið tekið að sér stjórn 
banka. Í aðgerðum stjórnvalda 
felst einnig stórt evrulán Seðla-
bankans til Kaupþings.

„Ég tel að þetta sé skynsamleg 
ráðstöfun. Þessi eign sem þarna er 
um að ræða, FIH, er perlan í kór-
ónu Kaupþings, en þetta er mat 
Seðlabankans, ekki ríkisstjórnar-
innar,“ segir Össur Skarphéðins-
son, iðnaðarráðherra og staðgeng-
ill formanns Samfylkingarinnar. 
Fyrirgreiðslan til Kaupþings 
nemur um eitt hundrað milljörðum 
íslenskra króna. Lánið er tryggt 
með veði í danska FIH bankanum. 
Össur segist ekki kannast við að 
Landsbankinn hafi leitað eftir fyr-
irgreiðslu.

Sumir úr stjórnarliðinu segja að 
í þessu felist stuðningsyfirlýsing 
stjórnvalda við Kaupþing, en aðrir 
benda á að með þessu sé Kaupþingi 
aðeins veitt ákveðið svigrúm í 

hefðbundnum endurhverfum við-
skiptum milli banka og Seðla-
banka.

Fram kom í máli Geirs H. Haarde 
forsætisráðherra að efnahagsmál-
in hefðu tekið óvænta stefnu í gær-
morgun og lánalínur bankanna 
hefðu lokast. Því stæðu Íslending-
ar frammi fyrir þessari stöðu. Hins 
vegar yrði róið að því öllum árum 
að tryggja hagsmuni almennings, 
þjóðarbúsins og innistæðueigenda, 
hugsanlega á kostnað annarra. 
Aðgerðir stjórnvalda tryggðu að 
bankarnir yrðu opnir í dag.

Össur segir að allt verði skoðað. 
Teknar verði ákvarðanir sem sumir 
telji kaldrifjaðar. 

„Telji stjórnvaldið að fjármála-

stofnun sé komin í þá stöðu að hún 
geti ekki staðið við skuldbindingar 
sínar, þá er hægt í reynd að taka 
völd í fyrirtækinu og ráðstafa eign-
um þess, með hagsmuni þjóðarinn-
ar í huga. En ef svo færi að banki 
legðist á hliðina myndi hann eigi að 
síður, eftir að þessi tæki eru komin 
í hendur stjórnvalda, opna daginn 
eftir.“
Sigurður Einarsson, stjórnarfor-
maður Kaupþings, segir unnið 
hörðum höndum að því að treysta 
lausafjárstöðu bankans í því erfiða 
umhverfi sem nú ríkir á alþjóðleg-
um fjármálamörkuðum. Stefnan 
hafi verið sett á að minnka bank-
ann og efnahagsreikning hans og 
eignir hafi verið seldar síðustu tíu 

daga fyrir um 170 milljarða króna, 
einkum verðbréf. 

Að viðbættu láni Seðlabankans í 
gær hafi bankinn þannig losað um 
270 milljarða undanfarna daga.

 - bih, ikh

Allir bankarnir opna í dag
Neyðarlög sett á Alþingi í gær um víðtækar heimildir Fjármálaeftirlitsins til inngripa í íslenskt fjármála-

kerfi. Innistæður tryggðar. Íbúðalánasjóður kemur að endurfjármögnun húsnæðislána. Kaupþing fékk 

stórt lán frá Seðlabanka og hyggst selja eignir. Sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er komin til landsins.

Stjórnvöld útiloka ekki að óskað verði eftir efnahagsaðstoð Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins eru staddir 
hér á landi sérfræðingar sjóðsins. Þeir hafa veitt stjórnvöldum tækni-
lega ráðgjöf við yfirstandandi efnahagsaðgerðir. Sendinefnd Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins kom hingað að frumkvæði stjórnvalda. Eftir því 
sem næst verður komist, útiloka stjórnvöld enga möguleika við ríkj-
andi aðstæður, þar á meðal er sá möguleiki að leita efnahagsaðstoðar 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.

Ísland var í hópi stofnríkja sjóðsins. Aðstoðar hans var síðast leitað 
hér á landi árið 1982. Ísland hefur verið skuldlaust við sjóðinn frá 
árinu 1987.  - ikh

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn til aðstoðar
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Benedikt, er verið að geirnegla 
bankann? 

„Nei, það er verið að krossfesta 
stjórnmálamann.“ 

Benedikt Erlingsson frumsýnir nýja 
stuttmynd, Naglann, í bíósal Kaupþings 
í dag. Myndin fjallar um ráðamann sem 
fær nagla í höfuðið. 

Bankaútibú
Afgreiðslur bankaútibúa verða opnar 
líkt og venjulegt er í dag, samkvæmt 
upplýsingum frá forsætisráðuneytinu.

Debetkort
Greiðslukerfi bankanna, þar á meðal 
debetkortakerfið, verður starfrækt með 
eðlilegum hætti.

Kreditkort
Ekki verður röskun á notkun kredit-
korta að því er fram kemur í tilkynn-
ingum frá umboðsaðilum kreditkorta-
fyrirtækja hérlendis.

Greiðslukort í útlöndum
Áfram verður hægt að nota greiðslukort í 

hraðbönkum og verslunum erlend-
is samkvæmt upplýsingum frá 
kortafyrirtækjum og bönkum.

Sparireikningar
Íslenska ríkið ábyrgist að allt fé á 
sparireikningum í íslenskum bönkum 
sé tryggt jafnvel þótt bankar fari í þrot. 
Engin takmörk eru á upphæðunum.

Séreignarsparnaður
Allur séreignarlífeyrir í íslensk-
um bönkum er tryggður af 
íslenska ríkinu.

Aðrir sjóðir
Ríkið ábyrgist ekki eignir í verðbréfasjóðum. 
Þeir sjóðir eru hins vegar sjálfstæðir og verða 
ekki teknir til gjaldþrotaskipta fari bankar í 
þrot þótt eignir í þeim kunni að rýrna.

Íbúðalán
Íbúðalánasjóður fær heimild til að 
taka yfir húsnæðislán banka eftir því 
sem þurfa þykir til að létta undir með 
heimilum.

Bílalán
Tíðindi gærdagsins snerta 
bílalán ekki sérstaklega.

Önnur lán
Öll lánastarfsemi banka verður með 
óbreyttu móti í dag, að því er fram kom í 
máli forsætisráðherra í gær. Áfram verður 
því hægt að fá lán í bönkum.

Yfirdráttur
Áfram verður hægt að fá yfirdráttar-
heimildir og framlengingar á yfirdrátt-
arlánum.

Hraðbankar
Forsætisráðherra sagði á blaðamannafundi í 
gær að tryggt yrði að hraðbankaþjónusta yrði 
með eðlilegu móti.

Netbankar
Ekki er útlit fyrir annað en að virkni 
heimabanka muni verða með hefð-
bundnum hætti.

Gjaldeyrir
Hægt verður að taka út gjaldeyri í banka-
útibúum í dag. Í útibúum Kaupþings verður 
úttektarupphæðin takmörkuð við 250 þúsund 
krónur. Búast má við takmörkunum alls staðar.

Lítil röskun verður á 
starfsemi bankanna
Gert er ráð fyrir því að öll bankastarfsemi verði með hefðbundnu móti í dag 

þrátt fyrir vendingar gærdagsins. Útibú verði opin, greiðslukortakerfin í gangi, 

hrað- og netbankar í lagi og að hægt verði að fá lán eins og ekkert hafi í skorist.

VIÐSKIPTI Gengi hlutabréfa í líf-
tæknifyrirtækinu DeCode, móð-
urfélagi Íslenskrar erfðagrein-
ingar, féll um 36,3 prósent í gær 
og endaði í 21 senti á hlut. Það 
hefur aldrei verið lægra í lok 
dags. 

Samkvæmt þessu nam mark-
aðsverðmæti bréfa í DeCode 
12,99 milljónum Bandaríkjadala, 
jafnvirði tæpra 1,5 milljarða 
íslenskra króna, samkvæmt opin-
beru miðgengi Seðlabankans. 
Það stóð í 3,68 dölum á hlut um 
síðustu áramót og nemur fallið 
95 prósentum.

Hlutabréfin voru samkvæmt  
bandarískum kauphallarreglum 

færð á athugunarlista vestan-
hafs í gær en samkvæmt þeim 

má gengi hlutabréfa sem er 
skráð á Nasdaq-markaðinn ekki 
vera undir einum dal á hlut og 
teljast til aurabréfa (e. penny-
stocks) lengur en í 30 daga auk 
þess sem markaðsverð fyrirtæk-
isins verður að vera meira en 50 
milljónir dala. Gerist það hafa 
fyrirtæki sem falla í aurabréfa-
flokkinn 180 daga til að koma 
bréfunum upp fyrir dal á hlut. 
Takist það ekki eiga fyrirtækin á 
hættu að verða afskráð. 

DeCode getur borið ákvörðun-
ina undir sérstaka nefnd. Verði 
niðurstaðan sú sama getur félag-
ið  sótt um aðgengi að svokölluð-
um Nasdaq Capital-markaði.   - jab

KÁRI STEFÁNSSON Forráðamenn 
DeCode hafa tæpan mánuð til að upp-
fylla kröfur Nasdaq-markaðarins ellegar 
verða tekið af markaði.

Forráðamenn DeCode hafa fram til mánaðamóta að hindra afskráningu:

Gengi DeCode aldrei lægra

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu lýsir eftir 
tveimur mönnum en þeir eru 
grunaðir um rán og líkamsárás 
aðfaranótt sunnudags. Þá var 
maður á sjötugsaldri barinn og 
rændur. Síðar sömu nótt var 
tösku rænt af konu á þrítugsaldri 
á Hverfisgötu.

Talið er að þeir séu á aldrinum 
25 til 30 ára og af erlendu 
þjóðerni. Þeir sem hafa einhverj-
ar upplýsingar um málið eru 
beðnir um að hafa samband við 
lögreglu í síma 444 1100.  - jse

Tveir menn eftirlýstir:

Grunaðir um 
rán og árás

EFTIRLÝSTIR Talið er að mennirnir séu 
á aldrinum 25 til 30 ára og af erlendu 
bergi brotnir.

EFNAHAGSMÁL „Þetta er einfald-
lega bullandi katastrófa,“ segir 
Garðar Stefánsson, formaður 

Sambands 
íslenskra 
námsmanna 
erlendis, um 
áhrif gengis-
þróunar 
íslensku 
krónunnar á 
námsmenn í 
útlöndum. 
Námsmenn 
erlendis fá lán 

sem miðast við framfærslukostn-
að í námslandinu. Þau eru ekki 
greidd út fyrr en að loknum 
hverjum áfanga og þá á gengi 
þess tíma sem greiðslan fer fram. 
Miklar sveiflur geta því verið á 
upphæð lánanna í íslenskum 
krónum. Garðar, sem situr í 
stjórn Lánasjóðs íslenskra 
námsmanna, býst við að staða 
sjóðsins verði rædd á stjórnar-
fundi á fimmtudag þar sem 
útlánin stefni út fyrir fjárhags-
rammann.  - gar

Námsmenn erlendis:

Fall krónunnar 
sögð katastrófa

EFNAHAGSMÁL Dönsk stjórnvöld og 
þarlent bankakerfi gerðu með sér 
samkomulag í gær um að koma 
upp sérstökum neyðarsjóði að 
jafnvirði um það bil 700 milljarða 
íslenskra króna. 

Fréttavefur Jótlandspóstsins 
greindi frá því í gær að sjóðurinn 
verður fjármagnaður þannig að 
bankakerfið mun á næstu þrem-
ur árum greiða í sjóðinn og verður 
hann notaður til að verja fólk fyrir 
áföllum í efnahagsmálum svo inni-
stæður þess verði tryggðar. - kdk 

Sjóður til varnar áföllum:

Danir passa 
upp á sitt fólk

STJÓRNMÁL „Við hlustuðum á hann í 
þingflokksherberginu og að máli 
hans loknu var honum klappað 
verðskuldað lof í 
lófa,“ skrifaði 
Björn Bjarnason 
dómsmálaráð-
herra á vef sinn 
í gærkvöld um 
sjónvarps ávarp 
Geirs Haarde 
forsætisráð-
herra. 

Björn segir að 
þingflokkur sjálfstæðismanna hafi 
komið saman klukkan fimmtán, um 
klukkustund fyrir ávarp Geirs, og 
þá hafi Árni M. Mathiesen 
fjármálaráðherra kynnt banka-
frumvarpið sem lagt var fyrir 
Alþingi í gær. Ríkisstjórnin hafi 
áður rætt frumvarpið klukkan 
hálfníu um morguninn og það strax 
á eftir verið kynnt formönnum 
stjórnarandstöðuflokkanna. Björn 
segir það hafa reynst tálvon að 
fjármálakerfið stæðist heims-
bankakreppuna án beinnar 
íhlutunar ríkisins.  - gar

Þingflokkur sjálfstæðismanna:

Klappaði fyrir 
Geir eftir ávarp

GEIR H. HAARDE

EFNAHAGSMÁL „Stjórnvöld sátu á 
stífum fundum alla helgina því 
það var náttúrlega nauðsynlegt að 
grípa til aðgerða,“ segir Guðjón 
Rúnarsson, framkvæmdastjóri 

Samtaka 
fjármálafyrir-
tækja. „Nú 
liggja þær fyrir 
og við verðum 
aðeins að vona 
að þær séu þess 
eðlis að þær nái 
að lágmarka 
eins mikið og 
mögulegt er 
þann skaðann.“

Hann segir 
starfsumhverfi fjármálafyrir-
tækja muni taka miklum breyt-
ingum eftir þessar aðgerðir. „Þær 
valdheimildir sem verið er að 
veita með þessu frumvarpi eiga 
til dæmis eftir að breyta miklu og 
þetta eru breytingar sem gert er 
ráð fyrir til skamms tíma.“  - jse 

Samtök fjármálafyrirtækja:

Breytir starfs-
umhverfinu

GUÐJÓN 
RÚNARSSON

EFNAHAGSMÁL Sigurður Einarsson, 
stjórnarformaður Kaupþings, 
segir unnið hörðum höndum að 
því að treysta lausafjárstöðu bank-
ans í því erfiða umhverfi sem nú 
ríkir á alþjóðlegum fjármálamörk-
uðum. Stefnan hafi verið sett á að 
minnka bankann og efnahags-
reikning hans og eignir hafi verið 
seldar síðustu tíu daga fyrir um 
170 milljarða króna, einkum verð-
bréf. 

Kaupþing fékk í gær fyrir-
greiðslu hjá Seðlabanka Íslands 
upp á 100 milljarða króna í endur-
hverfum viðskiptum gegn veðum í 
dönsku dótturfélagi sínu, FIH 
bankanum.

„Ekkert liggur fyrir um sölu á 
dótturfélögum okkar en margir 
hafa áhuga á þeim, enda hefur 
reksturinn gengið vel,“ segir Sig-
urður ennfremur, en auk FIH í 

Danmörku á Kaupþing dótturfé-
lagið Singer & Friedlander í Bret-
landi. Hann segir ekkert ákveðið 
um framhaldið, en nú séu engar 
heilagar kýr, öll góð tilboð verði 
skoðuð og allir skynsamlegir 
möguleikar í stöðunni.

„Eins og staðan er nú á alþjóða-
mörkuðum er baráttan erfið og 
hörð, en ég er sannfærður um að 
okkur takist að halda okkar hlut 
og laga okkur að breyttum aðstæð-
um,“ bætir Sigurður við.

Um þrjátíu þúsund manns eru 
hluthafar í Kaupþingi. Lífeyris-
sjóðirnir eru meðal stærstu hlut-
hafa bankans, með um 15 prósenta 
eignarhlut.  - bih

Stjórnarformaður Kaupþings segir eignir seldar og dregið úr umsvifum:

Seðlabankalán og eignasala 
hafa losað 270 milljarða króna

EFNAHAGSMÁL „Eins og öllum 
öðrum er okkur brugðið vegna 
þess hve atburðir hafa gerst hratt 
og hve alvarleg staðan er,“ segir 
Anna Karen Hauksdóttir, 
varaformaður Samtaka starfs-
manna fjármálafyrirtækja.
 „Bankarnir búa yfir gríðarlega 
miklum mannauði og eðlilega 
höfum við þungar áhyggjur af 
framtíð starfa okkar félagsmanna 
ef grípa þarf til mikillar hagræð-
ingar. Eðlilega eru aðgerðir 
ríkisins nauðsynlegar en vonum 
þó að þær verði með þeim hætti 
að þær höggvi ekki skarð í hóp 
okkar fólks.“  - jse

Varaformaður SSF:

Áhyggjur af 
starfsmönnum

ÍÞRÓTTIR Leikmaður úrvalsdeildar-
liðs Grindavíkur í knattspyrnu 
tilkynnti um það til KSÍ tveimur 
dögum fyrir leik liðsins við HK 
18. september síðastliðinn að 
leikmaður HK hafi leitað til 
leikmanns Grindavíkur með það 
að augnamiði að hagræða 
úrslitum leiksins. Þetta kemur 
fram í tilkynningu sem Knatt-
spyrnusamband Íslands sendi frá 
sér í gær.

Báðir leikmennirnir eru af 
erlendu bergi brotnir. Fulltrúar 
KSÍ fylgdust náið með leiknum, 
sem fór eðlilega fram, en fólu 
efnahagsbrotadeild Ríkislögreglu-
stjóra þó að rannsaka málið.  - sh

Lögregla skoðar fótboltaleik:

Ætlaði að hag-
ræða úrslitum

GARÐAR 
STEFÁNSSON

SIGURÐUR 
EINARSSON 

Stjórnarformaður 
Kaupþings segir að 
eignir verði seldar 
og að dregið verði 

úr umsvifum.

stigur@frettabladid.is

SPURNING DAGSINS
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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.

SUBARU FORESTER
Ekinn 136 þús. ssk. Nýskr. 11/99           
Verð áður 650.000.

SUBARU LEGACY
Ekinn 38 þús. ssk. Nýskr. 03/06       
Verð áður 2.490.000.

SUBARU FORESTER
Ekinn 30 þús. ssk. Nýskr. 02/06     
Verð áður 2.750.000.

SUBARU LEGACY LÚX
Ekinn 21 þús. ssk. Nýskr. 02/07  
Verð áður 3.590.000.

SUBARU FORESTER
Ekinn 28 þús. ssk. Nýskr. 11/06          
Verð áður 3.090.000.

SUBARU FORESTER 
Ekinn 21 þús. ssk. Nýskr. 10/06  
Verð áður 3.090.000.

SUBARU LEGACY
Ekinn 95 þús. ssk. Nýskr. 03/04    
Verð áður 1.890.000.

SUBARU FORESTER
Ekinn 22 þús. ssk. Nýskr. 07/06  
Verð áður 2.890.000.

SUBARU LEGACY GX
Ekinn 101 þús. ssk. Nýskr. 08/01         
Verð áður 1.420.000.

SUBARU IMPREZA
Ekinn 111 þús. ssk. Nýskr. 06/02        
Verð áður 1.090.000.

SUBARU LEGACY LÚX 
Ekinn 65 þús. ssk. Nýskr. 01/05   
Verð áður 2.490.000.

SUBARU LEGACY 
Ekinn 54 þús. ssk. Nýskr. 12/05  
Verð áður 2.370.000.

SUBARU FORESTER 2.0 PLUS           
Ekinn 8 þús. ssk. Nýskr. 03/08            
Verð áður 3.490.000.

SUBARU LEGACY
Ekinn 35 þús. ssk. Nýskr. 07/06      
Verð áður 2.780.000.

SUBARU IMPREZA 2.5 STI
Ekinn 8 þús. bs. Nýskr. 02/08     
Verð áður 5.490.000.

SUBARU LEGACY
Ekinn 26 þús. ssk. Nýskr. 02/07  
Verð áður 2.990.000.
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EFNAHAGSMÁL „Ef hefði verið gerð 
tilraun til að bjarga gamla fjár-
málakerfinu með erlendri lán-
töku og því að taka fé út úr lífeyr-
issjóðunum þá hefði það getað 
haft mun alvarlegri afleiðingar 
en sú leið sem ákveðið var að 
fara,“ segir Gylfi Magnússon, 
dósent í viðskiptafræðideild 
Háskóla Íslands. „Það hefði verið 
fullkomið glapræði og hefði þýtt 
að vandi hlutafélaga og eigenda 
þeirra hefði verið gerður að 
vanda ríkisins og þar með þjóðar-
innar. Það hefði getað dregið 
niður lífskjör í landinu um ára-
tuga skeið.“

Gylfi segir að það blasi við að 
fjármálakerfið, eins og almenn-
ingur á Íslandi þekkir það, sé 
komið í þrot og nú standi fyrir 
dyrum vinna við að byggja upp 
nýtt fjármálakerfi frá grunni. Það 
verði erfitt ferli og sársaukafullt 
fyrir fjölda aðila og ljóst að mikið 
af eignum fer forgörðum. „Hins 
vegar skal það haft hugfast að 
svona fjármálakreppur eru þekkt 
fyrirbrigði og vel þekkt hvernig á 
að vinna úr þeim. Það er engin 
ástæða til að efast um að okkur 
takist það ekki, eins og öðrum.“

Gylfi segir að hinar raunveru-
legu eignir samfélagsins standi 
eftir og hægt að halda áfram 
framleiðslu og þjónustu og halda 
uppi lífskjörum þjóðarinnar. 
„Lífskjör skerðast eitthvað, til 
dæmis verða erlendar vörur dýr-
ari en það er langt frá því að þjóð-
in sé að stíga skref langt aftur í 
tímann. Lífskjörin verða kannski 
nær því sem við þekktum á tíunda 
áratugnum.“

„Við höfum orðið fyrir bylm-
ingshöggi en umfram allt þarf að 
verja heimilin og fyrirtækin í 
landinu,“ segir Ólafur Ísleifsson, 
prófessor við Háskólann í Reykja-
vík. „Það hefur orðið gífurlegt 
efnahagslegt tjón og miklar eign-

ir hafa fuðrað upp. Og það kemur 
við allan almenning.“

Ólafur segir að ekkert sé mikil-
vægara nú en að heimilin í land-
inu verði varin. „Lánaskuldbind-
ingar eru komnar út í fáránlegar 
víðáttufjárhæðir, vegna falls 
krónunnar og verðbólgunnar, og 
það verður að gera fólki kleift að 
vinna úr þessu á mjög löngum 
tíma. Það sama á við um fyrir-
tækin; að þau verði ekki keyrð í 
þrot, heldur verði þeim veitt 
starfsfé, eins og gert hefur verið 
í löndunum í kringum okkur.“

Ólafur segir að peningamála-
stefnan sé komin í algjör þrot og 
ekki sé um annað að gera en 
lækka stýrivexti þegar í stað. 
„Vextirnir hingað til hafa verið 
til að halda aftur af efnahagslíf-
inu. Það er ekki verkefnið lengur 
heldur að halda því gangandi.“

 svavar@frettabladid.is
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komnar út í fáránlegar 
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tækin, að þau verði ekki keyrði í 

þrot.

ÓLAFUR ÍSLEIFSSON 
HAGFRÆÐIPRÓFESSOR VIÐ HR
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LÆGÐIR Á 
LÆGÐIR OFAN  
Núna framan af 
degi er töluvert 
vatnsveður með 
vindi í kortunum. 
Strax eftir hádegi 
þokast þetta til 
betri vegar. Á 
morgun verður svo 
skaplegasta veður 
en á fi mmtudag 
kemur ný lægð 
með allhvassan 
vind og vætu.  

1010
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7

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

EFNAHAGSMÁL Geir H. Haarde for-
sætisráðherra ávarpaði lands-
menn laust eftir klukkan fjögur í 
gærdag vegna þeirra miklu erfið-
leika sem nú steðja að þjóðinni. 
Hann rakti í stuttu máli orsakir 
fjármálakreppunnar og jafnaði 
áhrifum hennar við efnahagslegar 
hamfarir. Duldist engum alvara 
málsins enda boðaði hann að síðar 
um daginn yrðu sett neyðarlög.

Hann sagði að í því ástandi sem 
skapast hefði væri of mikil áhætta 
fyrir ríkið að tryggja bönkunum 

fé. „Sú hætta er raunveruleg, góðir 
landsmenn, að íslenska þjóðarbúið 
myndi, ef allt færi á versta veg, 
sogast með bönkunum inn í brim-
rótið og afleiðingin yrði þjóðar-
gjaldþrot. Engin ábyrg ríkisstjórn 
teflir framtíð þjóðar sinnar í slíka 
tvísýnu, jafnvel þótt sjálft banka-
kerfi þjóðarinnar sé í uppnámi. Til 
slíks höfum við, ráðamenn þjóðar-
innar, ekki leyfi. Íslenska þjóðin 
og framtíð hennar gengur framar 
öllum öðrum hagsmunum.“

Geir sagði það afar brýnt að 

stjórnvöld jafnt sem fyrirtæki, 
félagasamtök, foreldrar og aðrir 
leiti nú leiða til að daglegt líf fari 

ekki úr skorðum og að verkefni 
stjórnvalda á næstu dögum væri 
að koma í veg fyrir að upplausnar-
ástand skapaðist ef íslenska banka-
kerfið yrði óstarfhæft. 

„Miklu skiptir að við sýnum 
bæði stillingu og yfirvegun þá erf-
iðu daga sem nú fara í hönd, látum 
ekki hugfallast og styðjum hvert 
annað með ráðum og dáð. Á þann 
hátt, með íslenska bjartsýni, æðru-
leysi og samstöðu að vopni, munum 
við standa storminn af okkur,“ 
sagði Geir.   - shá

Geir H. Haarde forsætisráðherra ávarpaði þjóðina vegna stöðu fjármálafyrirtækja og efnahags landsins:

Þjóðin og framtíð hennar er öllu framar

ÁVARPAÐI ÞJÓÐINA Geir H. Haarde for-
sætisráðherra ávarpaði þjóðina í gær.

Ingibjörg R. Guðmundsdóttir, varafor-
seti ASÍ, segir að um „neyðarástand“ 

sé að ræða og 
kveðst bera 
kvíðboga fyrir 
líðan fólks vegna 
ástandsins. Verka-
lýðshreyfingin 
hafi haft áhyggjur 
af þróuninni í 
efnahagslífinu og 
lýst sig tilbúna 
til að koma að 
lausn málsins. 

„Við þykjumst nokkuð viss um að nú 
verði miklar breytingar í samfélaginu,“ 
segir hún. 

„Við fögnum áherslum ríkisstjórnar-
innar á hagsmuni almennings og fyr-
irtækja því að atvinna og afkoma fólks 
eru aðalatriðið. Við reiknum með að í 
kjölfarið þurfi að hefja upplýsingastarf 
og sókn. Ég held að frumvarpið beri 
með sér að það dragi til alvarlegra 
tíðinda og muni kosta umtalsverðar 
búsifjar sem þurfi að aðstoða fólk 
með.“   - ghs

SAMFÉLAG OKKAR 
MUN BREYTAST

INGIBJÖRG R. 
GUÐMUNDSDÓTTIR

„Þetta er hörmungarástand,“ segir 
Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri 

Samtaka atvinnu-
lífsins. „Feikileg 
verðmæti tapast,“ 
segir hann og 
telur að vandinn 
snerti hvern 
einasta Íslend-
ing. „Við þurfum 
að horfa fram á 
veginn og komast 
upp úr þessu. Það 
sem skiptir mestu 

máli er að hjól atvinnulífsins stöðvist 
ekki og að fólk hafi áfram atvinnu.“

Þróunin í gær kom Vilhjálmi á óvart 
og telur hann erfitt að segja til um 
hvort lagasetning ríkisstjórnarinnar 
dugi. Atvinnulífinu þurfi að halda 
gangandi og passa að fyrirtækin fái 
fjármagn þannig að þau stöðvist ekki. 
Miklu skipti að fyrirtækin verði ekki 
gjaldþrota og sama gildi um heimilin,“ 
segir Vilhjálmur.  - ghs

FEIKILEG VERÐ-
MÆTI TAPAST

VILHJÁLMUR 
EGILSSON

Mikilvægast að verja heimilin
Sérfræðingar frá stærstu háskólum landsins eru sammála um að stjórnvöld hafi valið rétta leið til að svara 

efnahagsvanda þjóðarinnar. Lántaka til bjargar gamla fjármálakerfinu hefði verið „fullkomið glapræði“.

GYLFI 
MAGNÚSSON

ÓLAFUR 
ÍSLEIFSSON

HJÁLPARHÖND Lífskjör munu rýrna en sérfræðingar eru sammála um að ekkert sé 
mikilvægara en að halda vörð um heimilin í landinu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GENGIÐ 6.10.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 207,1209
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 113,99 114,53

 200,38 201,36

 154,91 155,77

 20,765 20,887

 18,494 18,602

 15,832 15,924

 1,1039 1,1103

 173,89 174,93

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



tökum slátur!



6  7. október 2008  ÞRIÐJUDAGUR

BREYTTUR VERULEIKI Í EFNAHAGSMÁLUM ÞJÓÐARINNAR

Lagadeild
www.lagadeild.hi.is

Conflicts within 
jurisprudence
– On disharmonies between values in law

Fundarstjóri er Ragnheiður Bragadóttir 
prófessor við lagadeild HÍ

Málstofa um refsirétt 
í fyrirlestrasal Þjóðminjasafnsins 
fi mmtudaginn 9. október kl. 12.15

Vagn Greve Ph.D., prófessor við Copenhagen 
Business School, er einn þekktasti fræði-
maður Norðurlanda á sviði refsiréttar. 
Ritaskrá hans telur hátt í 500 titla. 
Hann hefur tekið virkan þátt í þjóðfélags-
umræðunni í Danmörku í áratugi.
Allir velkomnir!

Af vettvangi fræðanna:

Hefur þú tekið út fjármuni úr 
banka að undanförnu vegna 
efnahagskreppunnar?
Já  12%
Nei  88%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Óttast þú um starfsöryggi þitt?

Segðu skoðun þína á vísir.is

EFNAHAGSMÁL Samkvæmt frumvarpi um neyð-
arráðstafanir sem lagt var fram á Alþingi í 
gær fær Fjármálaeftirlitið víðtækar heimildir 
til að grípa inn í starfsemi fjármálafyrirtækja 
til að takmarka tjón eða hættu á tjóni á fjár-
málamarkaði. 

Fjármálaeftirlitið er íslensk ríkisstofnun 
sem starfar sem eftirlitsstofnun eftir lögum 
um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og 
lögum um fjármálafyrirtæki. Eftirlitsskyldir 
aðilar á fjármálamarkaði eru viðskiptabankar, 
sparisjóðir, vátryggingafélög, vátrygginga-
miðlanir, lánafyrirtæki (fjárfestingarbankar 
og greiðslukortafyrirtæki), verðbréfafyrir-

tæki, verðbréfamiðlanir, rekstrarfélög verð-
bréfasjóða og lífeyrissjóðir auk annarra aðila 

sem heimild hafa til að taka á móti innlánum. 
Fastir starfsmenn hjá FME í júlí 2008 voru 

53; tuttugu viðskipta- og hagfræðingar, sextán 
lögfræðingar, einn tryggingastærðfræðingur, 
fjórir kerfis- og tölvunarfræðingar og þrír 
verkfræðingar.

Stjórnarformaður FME er Jón Sigurðsson, 
hagfræðingur og fyrrverandi alþingismaður 
og ráðherra. Hann var bankastjóri Seðlabanka 
Íslands og formaður bankastjórnar 1993-1994 
og aðalbankastjóri Norræna fjárfestingar-
bankans 1994-2005. Forstjóri FME er Jónas Fr. 
Jónsson lögfræðingur.

  - shá

Heimildir Fjármálaeftirlitsins til að grípa inn í starfsemi fjármálafyrirtækja auknar:

Til verður valdamesta stofnun landsins

JÓNAS FR. JÓNSSON JÓN SIGURÐSSON

EFNAHAGSMÁL Félagsmálaráðu-
neytið ætlar að opna sérstakar 
þjónustumiðstöðvar þar sem fólk 
getur aflað upplýsinga um allt 
sem snýr að breyttum veruleika í 
efnahags- og fjármálum. 

Í þeim getur fólk jafnframt sótt 
ráðgjöf um persónuleg mál. 

Bæði Jóhanna Sigurðardóttir 
félagsmálaráðherra og Björgvin 
G. Sigurðsson viðskiptaráðherra 
upplýstu þetta í gærkvöldi.

Margar spurningar vakna hjá 
fólki í því ástandi sem nú er uppi 
og kunna margir að þurfa leiðsögn 
í nýjum aðstæðum. 

Hafist var handa í félagsmála-
ráðuneytinu í gær við að undirbúa 
starfsemi þjónustumiðstöðvanna 
og ekki frágengið með hvaða hætti 
starfsemi þeirra verður.

 - bþs 

Félagsmálaráðuneytið veitir fólki upplýsingar og ráðgjöf vegna efnahagsaðgerða: 

Þjónustumiðstöðvar opnaðar

Á LANDSPÍTALANUM Víðast hvar fylgdist fólk með ávarpi Geirs H. Haarde forsætis-
ráðherra um miðjan dag í gær þegar hann boðaði rýmri valdheimildir hins opinbera 
til að koma að rekstri fjármálafyrirtækja í kröggum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

EFNAHAGSMÁL Staða bankanna er í 
óvissu eftir að Alþingi samþykkti 
lög sem veita því ríkar heimildir 
til að taka stjórn þeirra í sínar 
hendur. Kaupþing hefur tryggt 
sér 500 milljóna evra fyrir-
greiðslu frá Seðlabankanum, með 
veði í danska bankanum FIH. 
Þetta nemur um eitt hundrað 
milljónum íslenskra króna. 

Eftir því sem næst verður kom-
ist róa menn að því öllum árum í 
Landsbankanum að tryggja sér 
fjármögnun. Hins vegar munu 
Landsbankamenn hafa orðið fyrir 
nokkru áfalli þegar ekki var stað-
ið við loforð um lánalínur. Sigur-
jón Árnason, bankastjóri Lands-
bankans, vildi ekki tjá sig um 
málið í gærkvöld, en Ásgeir Frið-
geirsson, talsmaður Björgólfs-
feðga, segir að bankinn muni 
opna í dag og hann sé einn örfárra 
sem enn starfi án þess að hafa 
notið aðstoðar Seðlabanka.

Glitnismenn sátu á fundum 
langt fram eftir í gær. Þorsteinn 
Már Baldvinsson stjórnarformað-
ur neitaði að tjá sig nokkuð um 
stöðu mála þegar Fréttablaðið 
náði tali af honum seint í gær-
kvöld.

Þar á bæ var enn unnið út frá 
því að ríkið væri orðinn eigandi 
75 prósenta hlutafjár og lagasetn-
ingin hefði því ekki bein áhrif á 
bankann.

Heimildir Fréttablaðsins innan 
Straums herma að þar verði 
venjulegur viðskiptadagur á 
morgun.

,,Með lögunum á að tryggja að 
séreignasparnaður og innistæður 
fólks í innistæðuformi séu örugg-
ar og að bankaþjónusta verði 

starfandi í landinu um ókomna 
framtíð. En höggið verður tals-
vert en við megum heldur ekki 
gleyma því að innviðirnir eru 
traustir og langtímahorfur 
jákvæðar. Við munum komast út 
úr þessu,“ sagði Ágúst Ólafur 
Ágústsson, formaður viðskipta-
nefndar Alþingis, þegar mælt var 
fyrir áliti nefndarinnar á þing-
fundi í gærkvöldi.

Í máli Geirs H. Haarde forsæt-
isráðherra kom fram í gær að 
efnahagsmálin hefðu tekið óvænta 
stefnu í gærmorgun, og lánalínur 
bankanna hefðu lokast. Því stæðu 
Íslendingar frammi fyrir þessari 
stöðu. Hins vegar yrði róið að því 

öllum árum að tryggja hagsmuni 
almennings, þjóðarbúsins og inni-
stæðueigenda, hugsanlega á 
kostnað annarra. Aðgerðir stjórn-
valda tryggðu að bankarnir yrðu 
opnir í dag. 

Þá sagðist Geir við lok annarrar 
umræðu á frumvarpinu fagna 
samstöðu og málefnalegri 
umræðu sem fram hefði farið í 
fyrstu og annarri umræðu. Hann 
sagðist telja að þótt allir þing-
menn myndu ekki greiða frum-
varpinu atkvæði yrði tekin ábyrg 
afstaða til þess að greiða fyrir 
málinu. Hann þakkaði Framsókn-
arflokknum og formanni hans 
sérstaklega þann stuðning. - ikh

Óvissa ríkir enn þá 
um stöðu bankanna
Kaupþing fær 500 milljónir evra að láni frá Seðlabankanum. Landsbankinn 

hefur ekki óskað fyrirgreiðslu. Óvissa er um Glitni, Landsbanka og Straum. 

Talsmenn bæði Landsbanka og Straums segja þar opið að venju í dag.

Í ÞINGINU Björgvin G. Sigurðsson, ráðherra bankamála, og Geir H. Haarde forsæt-
isráðherra ráða ráðum sínum á þingfundi í gær þar sem lögð voru fram ný lög um 
aðgerðir í þrengingum fjármálafyrirtækja.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KJÖRKASSINN
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BREYTTUR VERULEIKI Í EFNAHAGSMÁLUM ÞJÓÐARINNAR

Bókin Hafskip í skotlínu er komin út. 

Höfundur er Björn Jón Bragason

sagnfræðingur. Bókin er byggð á 

tveggja ára rannsóknarvinnu þar

sem meðal annars var leitað nýrra

gagna í um tuttugu skjalasöfnum

og rætt við nálega fimmtíu heimildar-

menn. Efni bókarinnar er lagt til 

grundvallar kröfu Hafskipsmanna um

opinbera rannsókn á aðdraganda og

eftirmálum gjaldþrots Hafskips. 

„Ljóst er að 
síðasta orðið
hefur ekki
verið sagt
*Ragnar Kjartansson, stjórnarformaður Hafskips, þegar
 dómur Hæstaréttar í Hafskipsmálinu var felldur árið 1991.

Útgáfufélagið Sögn “*Z
EB

R
A

■ Ríkið má yfirtaka banka.

■ Fjármálaeftirlitinu (FME) eru 
veittar víðtækar heimildir til 
inngripa í fjármálafyrirtæki.

■ FME getur tekið yfir völd hlut-
hafafunda.

■ Ef FME telur nauðsynlegt að 
sameina fjármálafyrirtæki þarf 
ekki að afla samþykkis Sam-
keppniseftirlits.

■ FME getur takmarkað eða bann-
að ráðstöfun fjármálafyrirtækis 
á fjármunum sínum og eignum. 

■ FME getur krafist þess að 
fjármálafyrirtæki sæki um 
greiðslustöðvun.

■ Ákvæðum stjórnsýslulaga um 
andmælarétt og fleira verður 
vikið til hliðar við sérstakar ráð-
stafanir FME sem kalla á skjót 
viðbrögð.

■ FME fær heimild til að grípa 
til sérstakra ráðstafana vegna 
erfiðleika annarra eftirlittskylda 
aðila en fjármálafyrirtækja

■ Íbúðalánasjóði er heimilt að 
kaupa íbúðalán fjármálafyrir-
tækja.

■ Lög um yfirtökuskyldu ná ekki 
til ríkisins.

■ Lög um virka eignarhluta gilda 
ekki um ríkið.

■ Sérákvæði í kjarasamningum 
falla úr gildi við yfirtöku ríkisins 
á fjármálafyrirtækjum.

■ Ríkissjóður getur lagt sparisjóð-
unum til stofnfé.

■ Lög um hámark hvers eign-
arhlutar eiga ekki við í tilviki 
ríksins.

■ Lögin taka þegar gildi, ekki við 
útgáfu Stjórnartíðinda.

VÍÐTÆKAR 
HEIMILDIR

EFNAHAGSMÁL Tilgangur víðtækra 
lagaheimilda ríkissjóðs til 
aðgerða á fjármálamarkaði er að 
„gæta hagsmuna íslensku þjóðar-
innar í hvívetna, koma í veg fyrir 
að þjóðin verði á skuldaklafa 
næstu áratugina og bjarga því 
sem bjargað verður miðað við 
núverandi aðstæður“. Þetta sagði 
Geir H. Haarde forsætisráðherra  
eftir að hafa mælt fyrir frum-
varpi til laga um heimild til fjár-
veitingar úr ríkissjóði vegna sér-
stakra aðstæðna á 
fjármálamarkaði.

Björgvin G. Sigurðsson við-
skiptaráðherra segir lögin þau 
róttækustu sem Alþingi hefur 
fjallað um. Hann kvaðst sann-
færður um að ekki þyrfti að nota 
tiltækar heimildir í öllum tilvik-
um og að hann hefði góða tilfinn-
ingu fyrir að sumir bankanna 
myndu rífa sig í gegnum storm-
inn.

Lögin veita ríkissjóði og Fjár-
málaeftirlitinu nánast ótakmark-
aðar heimildir til inngripa í rekst-
ur og starfsemi 
fjár málafyrirtækja og víkja til 
hliðar fjölda annarra laga og 
reglna. Aðspurðir vildu ráðherr-
ar ekkert láta uppi um hvort og 
hvernig til stæði að nýta heimild-
arnar. Engu að síður er ljóst að 
margvíslegar aðgerðir eru fyrir-
hugaðar til að endurskipuleggja 
rekstur fjármálafyrirtækja. Sér-
stök heimild Íbúðalánasjóðs til 
kaupa á fasteignalánum bank-
anna er ein aðgerðin í þeim 
efnum. 

Í lögunum eru ekki reist tak-
mörk við fjárútlátum ríkissjóðs 
vegna aðgerðanna en Geir H. 
Haarde sagðist vona að tjónið 
yrði ekki slíkt að ríkissjóður réði 
ekki við það. 

Geir sagði að á sunnudagskvöld 
hefðu verið uppi vísbendingar 
um að ástandið liti betur út held-
ur en áður hefði verið talið. Í 
gærmorgun kom hins vegar á 
daginn að það var ekki að öllu 
leyti rétt. „Þess vegna varð að 
bregðast við, gera það hratt og 
með afgerandi hætti svo almenn-

ingur skynji að það er gripið í 
taumana þegar svona ástand 
skapast,“ sagði Geir.

Óhjákvæmilegt er að endur-
skoða lög um starfsemi banka. 
Íslensku lögin eru í takt við þau 
sem gilda í ríkjum Evrópska 
efnahagssvæðisins en að sögn 
Geirs þarf, í ljósi reynslunnar, að 
„setja nýjar reglur um alls kyns 
hluti“. Í þá vinnu verður að lík-
indum ráðist fljótlega.

 bjorn@frettabladid.is 

Bjarga því sem bjargað verður
Neyðarlög gera ríkinu kleift að taka fjármálafyrirtækin yfir. Fjárhæðir skuldbindinga ríkissjóðs eru ekki 

tilgreindar. Íbúðalánasjóður tekur yfir íbúðalán bankanna. Róttækustu lög sem Alþingi hefur fjallað um.  

GEIR H. HAARDE Forsætisráðherra ávarpaði þjóðina í gær og kynnti neyðarlög sem 
gera ríkinu kleift að taka fjármálafyritækin yfir. Hann svaraði síðan spurningum 
fréttamanna í fundarherbergi forsætisnefndar. Verkið fyrir aftan Geir er eftir Gud-
mund Hentze og var gjöf Færeyinga á Alþingishátíðinni árið 1930. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Guðni Ágústsson, 
formaður Fram-
sóknarflokksins, 
sagði mikilvægt 
að skapa ró og 
vissu og greiða 
úr vandamálum 
fólks. Greiður 
aðgangur að 
öllum upplýsing-
um væri nauðsynlegur. 

Hann sagði ljóst að í þeim björgun-
arleiðangri sem lagt væri í þyrftu öll 
tæki og tól að vera tiltæk. 

Þá rifjaði Guðni upp að framsókn-
armenn hefðu oft varað við vandan-
um sem nú væri uppi og gagnrýnt 
aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar. - bþs

MIKILVÆGT AÐ 
SKAPA RÓ

GUÐNI ÁGÚSTSSON

„Þetta þurfti aldrei 
að fara svona,“ 
sagði Steingrím-
ur J. Sigfússon, 
formaður VG. Nú 
væri ekki annað 
að gera en að lág-
marka skaðann.

Steingrímur 
sagði ljóst að 
margir þyrftu að 

axla og sæta viðskiptalegri, siðferðis-
legri, lagalegri og pólitískri ábyrgð. Þá 
þyrfti að leita leiða til að endurheimta 
fjármuni sem hugsanlega hefðu verið 
hirtir út úr íslensku hagkerfi og fluttir til 
fjarlægra landa. - bþs

MARGIR VERÐA 
AÐ AXLA ÁBYRGÐ 

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

„Öll viljum við 
auðvitað lágmarka 
skaðann,“ sagði 
Guðjón A. Kristj-
ánsson, formað-
ur Frjálslynda 
flokksins og 
átaldi um leið að 
ríkisstjórnin hefði 
ekki kallað stjórn-
arandstöðuna til 
samráðs um fyrirhugaðar aðgerðir.

Hann sagði að brugðist væri við 
efnahagslegum hamförum og vonaðist 
til að hlutirnir leystust með þeim hætti 
að fjölskyldurnar stæðu sem best á 
eftir. Jafnfamt benti Guðjón á að hlut-
hafar í fjármálafyrirtækjum gætu borið 
verulega skarðan hlut frá borði. - bþs

SKAÐINN VERÐI 
Í LÁGMARKI

GUÐJÓN ARNAR 
KRISTINNSSON

MEÐ ÁHYGGJUR AF ÞJÓÐMÁLUM Þó 
nokkrir söfnuðust saman á þingpallana í 
gær og virtust einhverjir vera áhyggju-
fullir. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

Þess vegna varð að bregð-

ast við, gera það hratt og 

með afgerandi hætti svo almenn-

ingur skynji að það er gripið í 

taumana þegar svona ástand 

skapast.

GEIR H. HAARDE
FORSÆTISRÁÐHERRA



ALLT Á AÐ SELJAST

L-1026

Edesa þvottavél
1000 snúninga 6kg

1LE031SX

Edesa uppþvottavél
Stállituð

ROMAN-V021

Edesa uppþvottavél
Hvít

5IF40S

Airone 
veggháfur
1000m3/klst. 90 cm

PV64ETC

Nardi helluborð

Öll gashelluborð

1CT130X

Edesa 
gufugleypi
60 cm, útdraganlegur

1CT130X

Airone 
veggháfur
1000m3/klst. 90 cm

Rubik Isola

Eyjuháf
60 cm
1000m/3

Allir pottar 
50% afsláttur

VERÐ 59.900

ÚTSÖLUVERÐ

Þetta er aðeins sýnishorn af því sem er í boði

Tilboð gilda meðan birgðir endast.

FRNU20DFBI

Daewoo tvöfaldan ísskáp

YA6640SFEMWTC

Terim gaseldavél
60 cm, stállituð

VERÐ 279.900

ÚTSÖLUVERÐ

MPCS1572G

MP3 splilari 
2GB

VERÐ 11.900

ÚTSÖLUVERÐ

CMX98

Scott 
útvarps-
vekjari

964010256

Fagor 
blender

MP-F63/1G

MPMAN
MP3 spilari 
ásamt útvarpi

VERÐ 4.990

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 6.590

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 24.900

ÚTSÖLUVERÐ

Picasso 
stafrænn 
myndarammi

Aego M
Hvítir tölvu og iPod hátalarar

VERÐ 9.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 89.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 22.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 79.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 69.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 84.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 69.900

ÚTSÖLUVERÐ

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 65.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 129.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 29.900

ÚTSÖLUVERÐ
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SVÍÞJÓÐ, AP Þrír evrópskir vísindamenn deila með sér 
Nóbelsverðlaununum í læknisfræði í ár. Nóbelsstofn-
unin í Stokkhólmi tilkynnti í gær að Þjóðverjinn 
Harald zur Hausen yrði heiðraður fyrir að sýna fram 
á að mannavörtuveiran (Human Papilloma Virus, 
HPV) eykur líkurnar á leghálskrabbameini og 
Frakkarnir Françoise Barre-Sinoussi og Luc 
Montagnier fyrir uppgötvun alnæmisveirunnar í 
mönnum, HIV. 

Bandaríski vísindamaðurinn Robert Gallo átti í 
vísindalegri deilu við Montagnier á níunda áratug 
síðustu aldar um þátt hvors þeirra um sig í frum-
kvöðlarannsóknum á alnæmisveirunni og hvernig 
hún veldur eyðni. Hann lét hafa eftir sér í gær að 
hann væri vonsvikinn yfir því að hafa ekki verið 
tekinn með í hóp verðlaunahafanna. 

Zur Hausen, sem er læknir og vísindamaður í 
Heidelberg, fær helming verðlaunafjárins, sem er 
10 milljónir sænskra króna alls, en Frakkarnir tveir 
deila hinum helmingnum. 

Zur Hausen fann tvær gerðir HPV-veiru sem 
valda sérstaklega mikilli hættu á myndun legháls-
krabbameins og lét vísindasamfélaginu þær í té svo 
að hægt væri að þróa bóluefni sem ver konur gegn 
hættunni á að sýkjast. 

Bandaríska lyfjaeftirlitið vottaði árið 2006 
bóluefnið Gardasil til bólusetningar stúlkna og 
kvenna á aldrinum níu til 26 ára gegn leghálskrabba-
meini. 

„Ég átti ekki von á þessu,“ sagði hinn 72 ára gamli 
zur Hausen er AP hringdi í hann til Heidelberg í 
gær. „Við erum að sötra freyðivín eins og er,“ sagði 
hann. 

Barre-Sinoussi er forstöðumaður veirurannsókn-
arstofnunar innan Pasteur-stofnunarinnar í París. 
Hann er 61 árs. Montagnier, sem er 76 ára, stýrir 
Heimsstofnun um rannsóknir á alnæmi og varnir 
gegn því, sem einnig er til húsa í frönsku höfuðborg-
inni. 

Á undanförnum árum hafa flestir Nóbelsverð-
launahafar í læknisfræði verið Bandaríkjamenn. 

Í dag verður tilkynnt hver hlýtur Nóbelsverðlaun-
in í eðlisfræði. 

 audunn@frettabladid.is

Evrópumenn verðlaunaðir
Einn þýskur og tveir franskir vísindamenn, allir veirufræðingar, hljóta Nóbelsverðlaunin í læknisfræði í ár. 

Þjóðverjinn fær fyrir rannsóknir á HPV-vírus en Frakkarnir fyrir uppgötvun alnæmisveirunnar, HIV.

Nóbelsverðlaun í læknisfræði 

2008: Harald zur 
Hausen, Þýskalandi, fyrir 
að uppgötva að manna-
vörtuveiran (Human 
Papilloma Virus - HPV) 
eykur líkurnar á leghálskrabba-
meini. Francoise Barré-Sinoussi 
og Luc Montagnier, Frakklandi, fyrir að hafa 
uppgötvað alnæmisveiruna (HIV).

2007: Mario Capecchi, Oliver Smithies, 
Bandaríkjunum, Martin Evans, Bretlandi, 
fyrir að takast að breyta erfðaefni músa með 
hjálp stofnfrumna.

2006: Ndrew Fire, Craig Mallo, Banda-
ríkjunum, fyrir að finna leið til að stýra flæði 
genaupplýsinga. 

2005: Barry J. Marshall, J. Robin 
Warren, Ástralíu, fyrir að skilgreina hlutverk 
baktería í magabólgu- og magasárssýkingum. 

2004: Richard Axel, Linda Buck, Banda-
ríkjunum, fyrir rannsóknir á lyktarnemum. 

HEIMILD: NOBELPRIZE.ORG

SAMFÉLAGSMÁL „Það væri nú eitt-
hvað skrýtið ef við yrðum ekki 
varir við samdráttinn eins og aðrir 
í samfélaginu,“ segir Stefán Örn 
Einarsson, annar umsjónarmanna 
endurvinnslustöðva Sorpu. 

Það sem af er þessu ári hafa 
26.287 tonn komið til endurvinnslu 
í Sorpu sem er sex prósentum 
minna en á sama tímabili í fyrra. 

Eins verða þau á endurvinnslu-
stöðvunum vör við að einhverjir 
sem koma fyrir eða eftir 
afgreiðslutíma endurvinnslu-
stöðva losi sorpið þar fyrir utan. 
„Við fáum nú milljón heimsóknir á 
ári á endurvinnslustöðvarnar á 
höfuðborgarsvæðinu og það eru 
einhverjir örfáir sem gera þetta 
en það er sama, það er of mikið,“ 
segir Ásmundur Reykdal rekstr-
arstjóri. Stefán Örn segir að einn-
ig komi fyrir að menn skilji fullar 
kerrur sínar eftir fyrir utan en 
komi síðan degi eða dögum síðar 
þegar opið er og láti þá endur-
vinna sorpið.

Vernharður Jósefsson, forstöðu-
maður sorpbrennslunnar Funa á 
Ísafirði, kannast einnig við það. 
„Ein kerran var hérna fyrir utan 
hjá okkur í tvær eða þrjár vikur,“ 
segir hann. Nú í vikunni þegar full 
kerra var skilin eftir fyrir utan 
hjá Funa birtist frétt á bb.is þar 
sem Funamenn fögnuðu láni yfir 
því að góðhjartaður maður hefði 
skilið eftir gjöf handa þeim á plan-
inu. Sérstaklega lýstu þeir sig 

ánægða með kerruna sjálfa. Dag-
inn eftir kom eigandinn og fór 
með sorpið í endurvinnslu og tók 
kerruna.

 - jse 

Minna sorp endurunnið samkvæmt tölum Sorpu:

Samdrátturinn er 
einnig í sorpinu

ENDURVINNSLAN Í TONNUM
jan-sept 2008 jan-sep 2007
26.287 27.971
 Mismunur: 1.684

Ágúst 2008 Ágúst 2007
3.280 4.026
 Mismunur: 746

SORPIÐ SKILIÐ EFTIR Starfsmenn 
sorpbrennslunnar á Ísafirði brugðu á 
leik þegar þessi kerra var skilin eftir á 
planinu hjá þeim.

MYND/VERNHARÐUR JÓSEFSSON

NEYTENDUR „Gamli trúðurinn og 
tyggjóið hafa þjónað vel í áratugi, 
en nú er komið að breytingum,“ 
segir Karl Thorarensen, innkaupa-
stjóri hjá Emmessís. Breytinga er 
að vænta í ísvenjum Íslendinga, 
en tyggjókúlan sem einkennt 
hefur Tyggjótrúðinn vinsæla verð-
ur ekki lengur sett í hann heldur 
annars konar sælgæti. Umbúðun-
um mun einnig verða breytt. 

Að sögn Karls hefur enn ekki 
verið ákveðið hvers kyns sælgæti 
muni koma í stað tyggjókúlunnar. 
„Hér innanhúss er fundað stíft um 
málið,“ segir hann og skellir upp 
úr. „Til tals hefur komið að setja 
hlaupkarl af einhverju tagi í botn-

inn eða súkkulaðikúlu; það eru 
margar hugmyndir á lofti. Ég hvet 
viðskiptavini sérstaklega til að 
láta í sér heyra varðandi þessi mál 

enda hyggilegast að hafa þá með í 
ráðum þegar um er að ræða vöru 
sem hefur notið fádæma vinsælda 
íslenskra barna í áratugi.“

Helstu ástæðuna fyrir breyting-
unum segir Karl vera ábendingar 
foreldra um að tyggjókúlan geti 
hrokkið ofan í háls ungra barna og 
valdið skaða. Sjálfsagt sé að taka 
tillit til þess konar athugasemda. 
Spurður hvort um sparnaðarað-
gerðir sé að ræða segir hann svo 
ekki vera. „Við spörum ekki á 
þessum breytingum. Við gerum 
okkur grein fyrir að um viðkvæmt 
mál er að ræða, en vonum að fólk 
taki nýja trúðnum vel og hann létti 
lund fólks í þessu árferði.“ - kg

Emmessís ræðst í breytingar á vöru sem íslensk börn hafa notið í áratugi:

Tyggjótrúður breytir um ham

EKKERT TYGGJÓ Tyggjótrúðurinn stendur 
ekki undir nafni um þessar mundir, því 
tyggjókúlan hefur verið fjarlægð.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

EVRÓPUMÁL Í ályktun sem Evrópu-
samtökin sendu frá sér í gær er 
skorað á „almannasamtök, 
stjórnvöld og löggjafarvald að 
sameinast um þá stefnu að 
undirbúin verði á markvissan hátt 
umsókn íslenska lýðveldisins um 
inngöngu í Evrópusambandið“. 
Um leið verði fyrstu skrefin stigin 
í því að samræma íslenska 
hagstjórn að reglum evrópska 
myntbandalagsins. 

Í rökstuðningi segir að við þær 
aðstæður sem nú ríkja í fjármál-
um alþjóðasamfélagsins „hljótum 
við að svipast um eftir banda-
mönnum við lausn þess vanda sem 
þjóðarbúið nú glímir við“.  - aa

Ályktun Evrópusamtakanna: 

Aðildarumsókn 
skuli undirbúin

1 Hver var á dögunum heiðrað-
ur fyrir framlag sitt til íslensks 
sjávarútvegs?

2 Bæjarstjórn hvaða sveitarfé-
lags hafnaði leyfi fyrir alifugla-
bú?

3 Hvaða leikari frumsýnir stutt-
mynd í bíósal Kaupþings í dag?

VEISTU SVARIÐ?

GLEÐI Í RANNSÓKNARSTOFUNNI Harald zur Hausen brosir 
breitt eftir að honum barst gleðifréttin frá Stokkhólmi í rann-
sóknarstofu sinni í Heidelberg.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NÁTTÚRUHAMFARIR Öflugir 
jarðskjálftar urðu bæði í Mið-
Asíuríkinu Kirgistan og í Tíbet í 
Himalajafjöllum, sem stjórnað er 
af Kína. Minnst 72 manns fórust í 
Kirgistan og 30 í Tíbet. 

Báðir skjálftarnir mældust 6,6 
að styrkleika samkvæmt upplýs-
ingum bandarísku jarðvísinda-
stofnunarinnar. 

Upptök skjálftans í Tíbet var  
um 80 km vestur af höfuðstaðn-
um Lhasa. - aa

Jarðskjálftar í Asíu: 

Kirgistan og 
Tíbet nötra

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á 
Akureyri tók fíkniefni og tól til 
fíkniefnaneyslu um nýliðna helgi.
Gerð var húsleit í tveimur 
íbúðum á Akureyri. Í annarri 
íbúðinni fundust tæki og tól til 
fíkniefnaneyslu. Í hinni íbúðinni 
var lagt hald á sex grömm af 
kannabisefnum og þrjú grömm af 
amfetamíni. Nokkrir voru 
yfirheyrðir vegna þessara mála 
en látnir lausir eftir yfirheyrslu. 

Þá voru tveir karlmenn 
handteknir og fannst smáræði af 
kannabisefnum á báðum þeirra. 

 - jss

Lögreglan á Akureyri:

Tók fíkniefni 
og neyslutól
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 242

3.091 -1,16% Velta: 1.299 milljónir

MESTA HÆKKUN
 
 
 

MESTA LÆKKUN
ATLANTIC PETR. 22,13%
BAKKAVÖR 13,22%
ATORKA 8,75%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 6,08 -2,09% ... Atorka 
3,65 -8,75% ... Bakkavör 15,10 -13,22% ... Eimskipafélagið 3,87 
-1,02% ... Exista 4,62 +0,00%  ...  Glitnir 3,91 +0,00% ... Icelandair 
Group 16,05 -5,03% ... Kaupþing 654,00 +0,00% ... Landsbankinn 
19,85 +0,00% ... Marel Food Systems 77,00 -5,41% ... SPRON 2,10 
+0,00% ... Straumur-Burðarás 7,08 +0,00% ... Össur 84,60 -3,86%

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR: 207,2 +0,29%

Gengi krónunnar féll um 22 pró-
sent í gær, samkvæmt útreikning-
um Markaðarins. 

Nær engin viðskipti voru með 
íslensku krónuna á millibanka-
markaði í gær. Eftir því sem Mark-
aðurinn kemst næst eru viðskipti 
með krónur afar ógegnsæ um þess-
ar mundir og eigi krónuviðskipti 
sér stað er það að mestu leyti utan 
við hefðbundinn markað, beint á 
milli markaðsaðila. Það skili sér 
svo í óvirku opinberu meðalgengi 
sem Seðlabankinn birtir. 

Samkvæmt opinberu meðal-
gengi Seðlabankans lækkaði gengi 
krónunnar um rúm 0,5 prósent í 
gær og stóð gengisvísitalan í 
207,18 stigum í lok dags. Gengi 
erlendra gjaldmiðla í krónum talið 
var hins vegar mun hærra hjá 
erlendum bönkum en hér sem 
bendir til að nær enginn vilji sé 
hjá erlendum fjárfestum að kaupa 
íslenskar krónur nema með rífleg-
um afslætti. 

Inn í gengisfallið kann að spila 
gjalddagi krónubréfa upp á 29 
milljarða króna að nafnvirði í gær 
en samtals verða 45 milljarðar á 
gjalddaga í mánuðinum. 

Eftir gjalddagann eru enn úti-
standandi krónubréf upp á 280 

milljarða króna að nafnvirði á 
gjalddaga, þar af 30 milljarðar 
það sem eftir lifir árs. 

Einn Bandaríkjadalur kostaði 
112 krónur hér á landi í gær sam-
kvæmt opinberu meðalgengi 
Seðlabankans. Á sama tíma þurfti 
að punga út 145 íslenskum krón-
um fyrir sérhvern dal sem keypt-
ur var í skiptum fyrir krónur hjá 
Kaupþingi í Svíþjóð. 

Eftir því sem Markaðurinn 
kemst næst stendur gengisvísitala 
krónunnar því mun nær því að 
vera á bilinu 261 til 265 stig í stað 
207,18 stig líkt og Seðlabankinn 
sýnir. Hún stóð í 120 stigum við 
síðustu áramót og nemur gengis-
fallið því 54 prósentum frá ára-
mótum. jonab@markadurinn.is

Krónan féll um 
fimmtung í gær
Gjaldeyrismarkaðurinn hér á landi er þurrkaður 

upp og viðskipti nær engin. Krónan virðist seld með 

ríflegum afslætti erlendis.

MISGENGI KRÓNUNNAR
Gjaldmiðlar Gengi  Ísl. kr. 
 SÍ í Svíþjóð*
Bandaríkjadalur 115 145
Evra 154,8 197
Breskt pund 200,2 255
Dönsk króna 20,7 26
Japanskt jen 1,1 1,4

* Gengi íslensku krónunnar 
samkvæmt Kaupþingi í Svíþjóð.

Greiningardeildir bankanna 
segja lítið hægt að segja um 
gengi krónunnar. Ásgeir Jóns-
son, yfirmaður greiningardeild-
ar Kaupþings, segir að gjaldeyr-
ismarkaðurinn hafi legið niðri 
hér á Íslandi. Edda Rós Karls-
dóttir, yfirmaður greiningar-
deildar Landsbankans, segist 
sömuleiðis ekkert geta sagt um 
gengi krónunnar: „Það hefur 
ekkert eitt verð verið á henni í 
dag enda hafa markaðirnir í raun 
verið algjörlega óvirkir. Menn 
hafa verið að bíða í allan dag 
eftir fréttum og aðgerðum.“ 
Edda Rós segir að bankarnir hér 

heima hafi lítil viðskipti átt sín í 
milli með gjaldeyri þótt einhver 
viðskipti hafi átt sér stað innan 
bankanna.   - msh

EDDA RÓS KARLSDÓTTIR Forstöðu-
maður greiningardeildar Landsbank-
ans segir ekkert eitt verð hafa verið á 
krónunni í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Óvirkur markaður

Virði nokkurra kauphallarfélaga 
hefur aukist verulega við gengis-
fall krónunnar samkvæmt verð-
mati greiningardeildar Lands-
bankans. Á þetta meðal annars við 
um Marel, Össur og Alfesca. 
Meirihluti starfsemi þessara 
félaga er erlendis en hlutaféð í 
íslenskum krónum. Þar sem tekj-
ur þeirra eru að miklu leyti í 
erlendri mynt eykst virði þeirra 
við veikingu krónunnar. 

Veiking krónunnar hefur einnig 
haft jákvæð áhrif á virði Bakka-
varar, þótt hún hafi veikt eigin-
fjárhlutfall. Greiningardeildin 
telur þó að verðmæti félagsins sé 
meira en markaðsvirðið gefur til 
kynna.   - hhs

Veiking krónu 
eykur virðið

ÍSLENSKIR PENINGAR Erlendir fjárfestar virðast engan áhuga hafa á því að kaupa 
íslenskar krónur nema með ríflegum afslætti. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hlutabréfaverð beggja vegna Atlantshafs 
hrundi í gær. Dow Jones-hlutabréfavísitalan  
endaði í 9.955, féll um 3,58 prósent, eða 370 
punkta. Hlutabréfaverð féll fram yfir hádegi 
og náði lægsta gildi rétt fyrir klukkan þrjú, 
þegar vísitalan náði lægsta gildi sínu um 
daginn og hafði þá fallið um 795 punkta, eða 
7,6 prósent. Hlutabréf verð hækkaði nokkuð 
fyrir lokun, og endaði í fyrsta sinn undir 
10.000 punktum  síðan í október 2004.

Hlutabréfaverð í Evrópu féll sömuleiðis í 
lægsta gildi í fjögur ár. Séfræðingar sem 
Reuters ræðir við segja að hlutabréfamark-
aðir virðist í „frjálsu falli“ og engir kaup-
endur séu að hlutabréfum. Hlutabréfaverð 
féll um 7,9 prósent í London, 9 prósent í 
París og 7,1 í Frankfurt. Markaðir í Asíu 
féllu einnig, og hafa ekki verið lægri í fjögur 
ár. Nikkeivísitalan japanska féll um 4,25 
prósent.

Hrun gærdagsins er talið til marks um að 
hlutabréfamarkaðir geri nú ráð fyrir því að 
óumflýjanlegt sé að fjármálakreppan þróist 
í alþjóðlega efnahagskreppu og að það muni 
hægja mjög á hagvexti um heim allan.  - msh

KAUPHÖLL NYSE Hlutabréfaverð hefur fallið um nærri 
8,4 prósent síðan Bandaríkjaþing samþykkti 700 
milljarða dollara neyðaraðgerðir. MARKAÐURINN/REUTERS

Hrun á erlendum mörkuðum

Fjármálaeftirlitið setti hlutabréf í 
Glitni, Kaupþingi, Landsbankan-
um, Straumi, Spron og Existu, sem 
jafnframt er stærsti hluthafi 
Kaupþings, á athugunarlista í 
gærmorgun og stöðvaði viðskipti 
með bréfin í kjölfarið. 

Í tilkynningu Kauphallarinnar 
sagði að ákvörðunin hefði verið 
tekin til að vernda jafnræði fjár-
festa vegna umtalsverðrar óvissu 
varðandi verðmyndun hlutabréf-
anna. 

Áður en ákvörðunin lá fyrir 
hafði gengi bréfa í Kaupþingi, sem 
skráð eru í Stokkhólmi í Svíþjóð, 
fallið um rúm sjö prósent.

Gengi hlutabréfa í Kauphöllinni 
lækkaði talsvert strax eftir að  
viðskiptadagurinn rann upp. 
Gengi Century Aluminum, móður-

félags álversins á Grundartanga, 
féll um 22,78 prósent og Færeyja-
banka um 22,13 prósent. Þá féll 
gengi Bakkavarar mest íslensku 
félaganna, eða um 13,22 prósent. 
Gengið endaði í 15,1 krónu á hlut 
og hefur ekki verið lægra síðan í 
ágúst árið 2003.  - jab

HAUSTAR AÐ Í KAUPHÖLLINNI Hlutabréf 
fjármálafyrirtækjanna voru sett í salt í 
gær vegna óvissuástandsins.
 FRÉTTABLAÐIÐ/SAMSETT MYND

Bréf fjármálafyrir-
tækja söltuð í bili

Leiðtogar Evrópusambandsríkj-
anna lýstu því yfir á mánudag að 
„öll nauðsynleg skref yrðu tekin“ 
svo tryggja megi fjármálastöðug-
leika Evrópu. Hingað til hafa rík-
isstjórnir Evrópu tekist á við fjár-
málakreppuna hver í sínu lagi.

Samkvæmt fréttum mun Seðla-
banki Evrópu veita frekara lausa-
fé inn á fjármagnsmarkaði, þá 
muni innistæður tryggðar og 
bönkum veitt neyðaraðstoð. Seðla-
banki Evrópu veitir 50 milljörð-
um dollara í skammtímalánum 
inn á markaði, Englandsbanki 
veitir 10 milljörðum dollara inn 
og Seðlabanki Svíþjóðar tilkynnti 
að hann hygðist auka útlán sín um 
14,5 milljarða dollara. Stefan Ing-
ves, seðlabankastjóri Svíþjóðar 
sagði, þegar tilkynnt var um þessa 
ákvörðun, að „hin alþjóðlega fjár-
málakreppa væri augljóslega 
farin að hafa áhrif á fjármálakerfi 
Svíþjóðar“.    - msh

Björgunarað-
gerðir í Evrópu
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www.toyota.is

BETRI NOTAÐIR BÍLAR

ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Land Cruiser 120 GX
3000 Dísel 6 gíra
Á götuna: 06.06 Ekinn: 62.000 km
Verð: 4.870.000 kr. Skr.nr. OS-861

Toyota Yaris
1000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.07 Ekinn: 19.000 km
Verð: 1.550.000 kr. Skr.nr. MU-743

Toyota Prius Hybrid
1500 Bensín/rafmagn sjálfsk.
Á götuna: 07.05 Ekinn: 55.000 km
Verð: 2.550.000 kr. Skr.nr. OU-719

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri 
og viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annað hvort 
í flokknum Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar 
bjóðum við þér hann ekki.

Núna bjóðum við 6 betri notaða bíla 
með 12 mánaða viðbótarábyrgð.

Toyota RAV4 VX
2000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 03.06 Ekinn: 33.000 km
Verð: 3.770.000 kr. Skr.nr. TY-283

Toyota Hilux
2500 Dísel 5 gíra
Á götuna: 10.06 Ekinn: 9.500 km
Verð: 3.100.000 kr. Skr.nr. JF-907

ÞÚ FÆRÐ MEIRA FYRIR
KRÓNUNA Í SUMUM BÍLUM 

Toyota Corolla Sol 
1600 Bensín 5 gíra MM
Á götuna: 05.07  Ekinn: 43.000 km
Verð: 2.580.000 kr.  Skr.nr. UA-853

Glitnir gæti selt starfsemi 
sína í Noregi á 40 til 50 
milljarða króna. Bandaríski 
fjárfestingarsjóðurinn 
Paine & Partners hefur sýnt 
áhuga á kaupunum. Kaup-
verð hlutar ríkisins í Glitni 
nam um 84 milljörðum 
króna. Samkvæmt heim-
ildum Markaðarins hefur 
Bjarni Ármannsson haft 
milligöngu í þreifingum um 
kaupin. 

Til athugunar hafa verið möguleg 
kaup bandaríska fjárfestingar-
sjóðsins Paine & Partners á starf-
semi Glitnis í Noregi. Samkvæmt 
heimildum Markaðarins gæti 
mögulegt söluvirði starfseminnar 
verið á bilinu 40 til 50 milljarðar 
króna.

Í apríl síðastliðnum gengu til 
liðs við Paine & Partners Bjarni 
Ármannsson og Frank Ove Reite, 
sem báðir voru áður á mála hjá 
Glitni sem forstjóri og fram-
kvæmdastjóri. 

Hjá Paine & Partners kjósa 
menn að tjá sig ekki um viðræð-
urnar.

Samkvæmt heimildum Markað-
arins standa viðræður enn en 
verði af sölunni til Paine & Partn-
ers er þó frekar búist við að salan 
gangi hratt fyrir sig. Viðræðurnar 
hófust núna um helgina þegar ljóst 
var orðið að af hálfu stjórnvalda 
væri lögð mikil áhersla á að 
íslensku bankarnir léttu á erlend-

um eignum sínum. Með sölu á Nor-
egshluta starfsemi Glitnis myndi 
íslenska ríkið létta verulega á 
skuldbindingum sínum gagnvart 
bankanum, en á mánudaginn fyrir 
viku var tilkynnt um kaup ríkisins 
á 75 prósenta hlut í bankanum 
fyrir sem nemur 84 milljörðum 
króna.

Samkvæmt heimildum blaðsins 
hefur Bjarni Ármannsson haft 
milligöngu um viðræðurnar, en 
óvíst er um frekari aðkomu hans 

að kaupnum. Þó mun ekki útlokað 
að Paine & Partners geri kröfu 
um að hann taki einhvern þátt í 
þeim. Bjarni og Frank O. Reite 
stýra fjárfestingum sjóðsins í 
Norður-Evrópu. Þegar þeir gengu 
til liðs við sjóðinn í apríl upplýsti 
Bjarni að Paine & Partners væri 
bakland og farvegur fyrir stærri 
fjárfestingar en fjárfest væri úr 
sjóði sem næmi tæpum 90 millj-
örðum króna.  
 olikr@markadurinn.is

FORSTJÓRAR GLITNIS Lárus Welding viðtakandi og Bjarni Ármannsson, fráfarandi 
forstjóri Glitnis, í kveðjuhófi sem haldið var fyrir Bjarna í bankanum í júlí í fyrra.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Bandaríkjamenn vilja 
kaupa Glitni í Noregi

Starfsemi Nýherja hefur verið 
endurskipulögð að miklu leyti. 
Verður félagið framvegis móðurfé-
lag sex dótturfélaga; TM Software, 
Skyggnis ehf., Sense ehf., Applicon 
ehf. og ParX ehf. Þá verður nýtt 
félag stofnað sem sjá mun um alla 
sameiginlega þjónustu fyrir sam-
stæðuna. Stærstur hluti starfsem-
innar verður til húsa að Urðar-
hvarfi 6 í Kópavogi. Hvert 
dótturfélaganna verður sérhæft á 
afmörkuðu sviði þjónustu, hugbún-
aðar eða ráðgjafar. Hingað til hefur 
verið sams konar starfsemi á fleiri 
en einum stað í samstæðunni.  

Þórður Sverrisson, forstjóri 
Nýherja, segir að um verulegar 
breytingar sé að ræða. Þær verði 

til þess að skerpa fókus Nýherja og 
þar með þjóna viðskiptavinum 
félagsins og dótturfélaga þess 
betur. 

Ekki verða breytingar á skipu-
lagi Nýherja utan Íslands en félag-
ið á dótturfélög í Danmörku, Sví-
þjóð og Bretlandi. Hjá Nýherja á 
Íslandi starfa um 550 manns og 180 
manns hjá dótturfé-
lögum erlendis.      
 - hhs

Nýherji flytur í Kópavog

ÞÓRÐUR SVERRISSON 
Breytingar hjá 

Ný herja verða til 
þess að bæta 

þjónustuna segir 
Þórður Sverrisson 

Lánshæfismatsfyrirtækið Fitch 
hefur lækkað lánshæfi íslenska 
ríkisins um tvö stig í A-, úr A+. 
Ísland er þar með komið í flokk 
með Malasíu og Póllandi, einum 
flokki neðar en Chile og Litháen. Í 
skýrslu fyrirtækisins er ákvörð-
unin skýrð með þjóðnýtingu Glitn-
is. „Við teljum að óvissa og áhætta 
tengd þjóðhagslegum stöðugleika  
og lánshæfi ríkisins hafi stórlega 
aukist sökum óstöðugleika fjár-
málakerfisins,“ segir í skýrslunni. 

Í skýrslunni segir að frekari 
lækkun lánshæfismats sé mögu-
leg, og er þar sérstaklega bent á 
frekari óróa í fjármálalífi lands-
ins. Ríkið hafi sýnt að það sé tilbú-
ið til að koma fjármálalífinu til 
bjargar, en stærð bankakerfisins 
og erlendar skuldbindingar þess 
geri að verkum að „brýn nauðsyn 
sé á trúverðugum og tímanlegum 
aðgerðum til að stemma stigu við 
því að tiltrú á fjármálakerfi 
Íslands rýrni enn frekar“.  - msh

Fitch lækkar lánshæfið

Fjármálavefurinn Motley Fool 
hefur oft ráðlagt lesendum að 
leggja fé á Kaupthing Edge 
hávaxtareikninga Kaupþings í 
Bretlandi. Hækkanir á skulda-
tryggingarálagi Kaupþings og 
þjóðnýting Glitnis hafa hins vegar 
vakið áhyggjur sumra lesenda. 

Dálkahöfundur vefjarins segir 
hins litla ástæðu til að hafa áhyggj-

ur, því Kaupþing hafi brugðist rétt 
við fjármálaþrengingunum. 

Þá bendir hann á að reikningar 
Kaupþings í Englandi séu tryggðir 
af tryggingarsjóði enskra inni-
stæðueigenda, sem ábyrgist 50.000 
pund á hverjum reikningi og 
ræður lesendum því að treysta 
Kaupþingi fyrir sparifé sínu 
áfram.  - msh

Edge sagt vera öruggt
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Einn er sá frjálsi markaður sem enn lifir góðu lífi, það 

er markaðstorg hugmyndanna.

Enginn vafi er á því að nú geisar 
alþjóðleg fjármálakreppa. Hún á 

upptök sín í Bandaríkjunum en 
angar hennar teygja sig um öll lönd 
með misalvarlegum afleiðingum. Í 
Evrópu hefur hún þegar haft í för 
með sér þjóðnýtingu nokkurra 
banka, þ.á m. Glitnis hérna á Íslandi, 
og alls staðar hafa ríkisstjórnir 
gripið til ráðstafana til að tryggja 
stöðugleika fjármálakerfis. Þetta er 
þvert á þá afskiptaleysisstefnu sem 
hefur verið borið af málsvörum hins 
frjálsa markaðar og hefur því 
eðlilega vakið upp umræðu hvort 
kapítalisminn sé í kreppu og þó 
sérstaklega það afbrigði hans sem 
hefur verið allsráðandi í Bandaríkj-
ununum undanfarin 20 ár. 

Þetta merkir ekki að staðbundnir 
þættir skipti engu máli varðandi 
birtingarmyndir kreppunnar í 
hverju landi. Í löndum þar sem 
bankakerfið hefur farið geyst í því 
að færa starfsemi sína yfir á svið 
fjárfestingalána riðar nú allt til 
falls. Íslenska „útrásin“ er dæmi um 
þetta. Annars staðar, t.d. í Færeyj-
um, hafa bankar farið varlegar í 
sakir og lagt áherslu á hefðbundna 
starfsemi. Þeirra staða er betri þótt 
auðvitað hafi kreppan víðtæk áhrif. 
Við getum ekki kennt stjórnvöldum 
um kreppuna en við getum spurt 
okkur: Hvers vegna hefur hún svona 
alvarlegar afleiðingar á Íslandi og 
bera stjórnmálamenn ábyrgð á því?

Einkavæðing
Fyrir nokkrum áratugum lutu 
íslenskir bankar ströngu aðhaldi 
ríkisins. Þeir stærstu voru allir 
ríkisbankar en þar að auki hafði 
Seðlabankinn mikil afskipti af 
rekstri þeirra. T.d. var haldið aftur 
af innlánum með bindiskyldu, þ.e. 
bankarnir voru skyldaðir til að 
leggja ákveðið hlutfall af innlánum 
inn á reikning í Seðlabankanum. Að 
mörgu leyti var þetta íþyngjandi 
kerfi og eflaust fannst mörgum að 

bankarnir væru í spennitreyju 
Seðlabankans. Þá voru ríkisbankar 
undir töluverðum þrýstingi 
stjórnmálamanna og allt fram á 9. 
áratuginn tíðkaðist að bankastjóra-
stöður í viðskiptabönkum væru að 
nokkrum hluta skipaðar fyrrver-
andi stjórnmálamönnum. Mesta 
ríkisforsjáin var þó að bankarnir 
höfðu ekki frelsi til að ákveða vexti 
sjálfir og var svo allt til ársins 
1986.

Það var eðlilega mörgum 
fagnaðarefni þegar bankarnir voru 
losaðir úr þessari spennitreyju. Þá 
var mikill þrýstingur á einkavæð-
ingu banka með þeim rökum að hið 
opinbera ætti ekki að standa í 
slíkum rekstri. Þvert á móti ættu 
bankar að vera reknir í hagnaðar-
sjónarmiði og aðhald hluthafa 
myndi tryggja slíkt. Eftir langt 
ferli voru ríkisbankarnir þrír 
einkavæddir í nokkrum skrefum. 
Því miður var staðið að einkavæð-
ingunni með þeim hætti að um hana 
skapaðist lítið traust. Á sínum tíma 
var tilboði samvinnumanna í 
Útvegsbankann hafnað af flokks-
pólítískum sjónarmiðum og þau 
komu líka við sögu þegar Lands-
bankinn og Búnaðarbankinn voru 
seldir; þá var talað um helminga-
skipti Sjálfstæðis- og Framsóknar-
flokks.

Eðlisbreyting
Einkavæðing ríkisbankanna var 
umdeild aðgerð á sínum tíma en 

fljótlega var farið að beita 
gagnrýnendur þöggun með því að 
benda á stórgróðann sem væri af 
hinum nýju bönkum. Talað var um 
fjármagn sem hefði verið „leyst 
úr læðingi“ og farið miklu offari í 
því að tíunda hversu ónýtar 
stofnanir ríkisbankarnir hefðu 
verið. Sú umræða var að mörgu 
leyti ósanngjörn og vísaði mun 
frekar til tímans fyrir 1986; þegar 
bankarnir höfðu í raun verið í 
gíslingu ríkisvaldsins. Þessi 
umræða olli eflaust miklu um það 
að hinir einkavæddu bankar 
rembdust nú við að vera sem 
ólíkastir ríkisbönkunum eins og 
þeir höfðu verið undanfarinn 
áratug; þrátt fyrir að þeir hefðu 
reynst afar traustar stofnanir eftir 
að þeir fengu frelsi til sjálfstæðra 
vaxtaákvarðana. Hér skipti eflaust 
nokkru máli að fjárfestingalána-
stofnanir ríkisins – og þar munaði 
mest um Fiskveiðisjóð – voru 
einkavæddar árið 1998. Hin nýi 
banki, sem síðar varð hluti af 
Glitni, hafði það að markmiði að 
„færa út kvíarnar í öllum atvinnu-
greinum og bjóða nýja fjármála-
þjónustu“. Má segja að þar hafi 
styrktarsjóðir atvinnulífsins verið 
komnir í hendur verðbréfamiðl-
ara.

Eftir að einkavæðingin var um 
garð gengin urðu fljótlega 
kynslóðaskipti meðal bankastjórn-
enda. Menn á þrítugs- og fertugs-
aldri með bakgrunn í verðbréfa-
fyrirtækjum tóku yfir bankana og 
hugðu á mikla landvinninga. 
Viðskiptabankarnir umbreyttu sér 
í fjárfestingabanka í anda þess 
sem djarfast var teflt í Bandaríkj-
unum. Bankarnir fjármögnuðu 
„útrás“ íslenskra fjárfesta sem 
hefur verið ausin lofi í fjölmiðlum 
og af íslenskum ráðamönnum. Fáir 
spurðu gagnrýninna spurninga. 
Núna situr íslenskur almenningur 
uppi með svartapéturinn. 

Bakgrunnur kreppunnar

SVERRIR JAKOBSSON

Í DAG | Bankakreppan

Svangur 
Þeir sem hlustuðu á Geir H. Haarde 
laust fyrir miðnætti á sunnudag fóru 
í háttinn með þær upplýsingar að 
forsætisráðherra hefði lítið fengið að 
borða yfir daginn og væri svangur. 
Það er auðvitað ekki gott þegar ráða-
menn þurfa að leysa vanda heillar 
þjóðar á fastandi 
maga. Og greinilega 
af sem áður var 
þegar stóla mátti á 
að á fundum hins 
opinbera svignuðu 
borðin undan 
bakkelsi 
og 
vöffl-
um. 

Geirskýrt  
Geir flutti ávarp um miðjan dag í gær 
þar sem hann hugðist skýra stöðuna 
fyrir þjóðinni og um leið stappa 
stáli í hana. Ekki tókst það betur en 
svo að fyrstu viðbrögð fréttastofu 
Sjónvarps voru að spyrja Þorgerði 
Katrínu Gunnarsdóttur, varaformann 
Sjálfstæðisflokksins, hvað ávarp Geirs 
þýddi. Kannski má kalla 
það að vera „Geirskýr“, 
þegar  menn tala í gátum. 

Tæpitungulaust  
Oddvitar stjórnarand-
stöðunnar voru gestir 

Sigmundar Ernis 
í Mannamáli 
á sunnudag, 
þar sem 

þeir fóru yfir stöðu mála. Þáttastjórn-
andinn er ekki þekktur fyrir hálfkák 
og bað um hrein og skýr svör um 
hvað væri til ráða – á mannamáli, 
takk. Ekki stóð heldur á svörum hjá 
Steingrími J. Sigfússyni, formanni 
Vinstri grænna, þegar hann var inntur 
eftir þremur skýrum dæmum um 
ráðstafanir sem stjórnvöld yrðu að 
grípa til. Þegar þjóðarskútan er á reki, 

sagði Steingrímur, þarf í 
fyrsta lagi að halda við 
stýrið, í öðru lagi sjá við 
lekanum og þriðja lagi 
byrja að ausa. Flóknara 
er það ekki. Kannski 
þátturinn ætti að heita 
Sjómannamál. 

UMRÆÐAN 
Höskuldur Þórhallsson skrifar

Eins og aðrir landsmenn beið ég 
spenntur eftir útspili ríkisstjórnarinnar 

síðastliðið sunnudagskvöld. Eitthvað lá í 
loftinu og þjóðin beið í eftirvæntingu eftir 
viðtali við forsætisráðherrann sem hafði 
fundað stíft um helgina með flestum 
hagsmunaaðilum samfélagsins.

Við framsóknarmenn höfum, eins og aðrir 
stjórnarandstöðuflokkar, ítrekað boðið fram aðstoð 
okkar í þessu máli. Við höfum lagt fram fjöldamarg-
ar efnahagstillögur sem meðal annars ganga út á að 
styrkja gjaldeyrisvarasjóðinn, hefja lækkunarferli 
stýrivaxta og koma á fót samráðsvettvangi þar sem 
aðilar vinnumarkaðarins, sveitarstjórna, fjármála-
fyrirtækja, og stjórnar og stjórnarandstöðu vinna 
saman að lausn mála. Þá höfum við lagt gríðarlega 
áherslu á að framleiðsla og útflutningur verði 
stórefld til atvinnuuppbyggingar og gjaldeyrissköp-
unar, meðal annars með hagnýtingu náttúruauðlinda 
lands og sjávar.

Greinarhöfundur er að auki fyrsti flutningsmaður 
tillögu sem allur þingflokkur framsóknarmanna 
stendur á bak við um að bankastjórn Seðlabankans 

eigi að vera faglega skipuð til að njóta trausts 
almennings, atvinnulífs og þeirra erlendu 
sérfræðinga sem meta getu íslensks efna-
hagslífs. Forsendur ákvarðana hennar verða 
einnig að vera uppi á borðinu og má engum 
blandast hugur um það að þær séu ekki 
teknar á faglegum forsendum.

Við framsóknarmenn gerum jafnframt þá 
kröfu til stjórnvalda að þau skilaboð sem 
þaðan koma séu skýr og að almenningur sé 
upplýstur um gang mála. Fólkið í landinu á 
skýlausa kröfu um að faglega og vasklega sé 

staðið að stjórn efnahagsmála.
Þingmenn Framsóknarflokksins munu ekki 

skorast undan því að taka erfiðar ákvarðanir og 
leggja með ábyrgum hætti til liðsinni við aðgerðir 
sem miða að því að vinna bug á þeim vanda sem nú 
blasir við.

Öll él birtir upp um síðir. Þessi gamalkunnu 
sannindi verður fólk að hafa í huga á þeim erfið-
leikatímum sem landsmenn upplifa nú. Íslenska 
þjóðin hefur ítrekað sýnt það og sannað að með 
samstöðu hefur hún staðið af sér miklar þrekraunir. 
Því til viðbótar býr þjóðin við ríkulegar auðlindir, 
hún er dugleg, djörf og vel menntuð, og hefur alla 
burði til að byggja upp nýja framsókn á nýjum 
grunni á komandi árum.
 Höfundur er alþingismaður.

Skorumst ekki undan ábyrgð

HÖSKULDUR 
ÞÓRHALLSSON

bergsteinn@frettabladid.isÞ
að er ekki fallegt útsýnið út um glugga bloggheima inn 
í þjóðarsálina þessa dagana. Ef eitthvað er að marka 
stemninguna má búast við fólki með heykvíslar við dyr 
Seðlabankans, Alþingis, bankanna, og ekki síst útrásar-
víkinganna svokölluðu, sem fyrir svo stuttu voru í svo 

miklum metum meðal þjóðarinnar.
Það eina jákvæða við fúkyrðaflauminn er að vonandi ná ein-

hverjir að fá útrás fyrir reiði sína og líður fyrir vikið betur á 
eftir. En mikið skelfing er þetta ófrjó, ótímabær og niðurdrepandi 
umræða.

Það er alveg á hreinu að það pólitíska, siðferðilega og lagalega 
uppgjör sem kallað er eftir mun fara fram. Það verða skrifaðar 
ritgerðir og bækur og gerðir sjónvarpsþættir og bíómyndir um 
atburðina undanfarna daga, vikur, mánuði og ár. Um hvað fór 
úrskeiðis, af hverju það gerðist og hverjum var um að kenna.

En það verður ekki saga um nokkra tugi einstaklinga sem settu 
heilt land á hausinn heldur saga um heila þjóð, þar sem stór hluti 
hennar ákvað að hafa að engu varnaðarorð um óraunhæfan styrk 
viðkvæms gjaldmiðils og fór á neyslufyllerí fyrir lán í erlendri 
mynt þrátt fyrir tekjur í krónum. 

Að skamma bankana fyrir myntlánin núna er dálítið eins og 
fyllibytta sem skammar ÁTVR fyrir að selja henni brennivín.

En tíminn fyrir þetta uppgjör er ekki kominn. Það bíður betri 
tíma.

Þótt forystumenn stjórnmála- og viðskiptalífsins séu kannski 
ekki að skapi allra þessa dagana, stendur upp á þjóðina að svara 
kalli þeirra um að sýna samstöðu. Með þeirri áskorun er ekki 
verið að freista þess að skjóta sér undan ábyrgð þegar þar að 
kemur. Stjórnmála- og viðskiptamenn þessa lands vita að undan 
því verður ekki vikist. En þeir vita líka að í því ástandi sem þjóðin 
stendur frammi fyrir er vænlegast til árangurs að styðjast við 
hinn einfalda frasa úr krísufræðunum: Að betur gefst að hugsa í 
lausnum en í vandamálum.

Það eru erfiðir tímar framundan en þjóðin mun örugglega taka 
þeim af meira æðruleysi en fyrrnef ndir fúkyrðasmiðir í netheim-
um. Þeir eru af sama toga og kverúlantarnir sem gerðust valda-
ræningjar í Þjóðarsálinni á Rás 2 forðum daga með þeim afleið-
ingum að henni var lokað af tillitssemi við sálarheill hlustenda.

Einn er sá frjálsi markaður sem enn lifir góðu lífi, það er mark-
aðstorg hugmyndanna. Þegar forsendur fyrir tilverunni falla til 
jarðar með brauki og bramli þarf nýjar hugmyndir um hvernig, 
og á hverju, skal byggja upp aftur. 

Hrun kallar á sköpun og aðra nálgun á hlutina en tíðkast hefur. 
Fram undan eru að mörgu leyti spennandi tímar. 

Nú þarf samstöðu, ekki nornaveiðar.

Mennirnir með 
heykvíslarnar

JÓN KALDAL SKRIFAR
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VINNUVÉLANÁMSKEIÐ  eru reglulega haldin hjá Ökuskóla 

Akureyrar. Námskeiðin eru 80 tímar og  helstu námsgreinar eru jarð-

ýtur og gröfur, kranar og stálvírar, vökva- og vélafræði og 

öryggi á vinnustað. Næsta námskeið hefst 30. október og 

er skráning hafin á okuskoli@simnet.is

„Ég reyni eftir bestu getu að hugsa 
vel um heilsuna og hef undanfarið 
ár byrjað daginn á næringarríkum 
hafragraut, sem gefur góða fyll-
ingu og dugar vel til hádegis án 
þess að maður berjist við löngun í 
kruðerí á milli mála,“ segir við-
skiptafræðineminn og tónlistar-
maðurinn Jón Sigurðsson, sem 
landsmenn muna vel eftir úr 
fyrsta versi Idol-Stjörnuleitar.

„Heilsusamlegt líferni hefur 
verið lífsstíll síðan ég man eftir 
mér og ég drekk alltaf yfir tvo 
lítra vatns á dag. Ég er líka svo 
heppinn að eiga yndislega konu 
sem eldar af ástríðu og er dugleg 
að sjá til þess að ég borði hollan og 
góðan kost í öll mál,“ segir Jón 
sem nú er á öðru ári í Háskólanum 

í Reykjavík og hefur þurft að 
breyta út af vananum við hreyf-
ingu í samræmi við ástundun 
náms og vinnu.

„Árum saman æfði ég hand-
bolta, fótbolta og fleira sport, en 
með fullum vinnudegi og fullu 
námi með vinnu varð lítill tími 
afgangs fyrir skipulagðar íþrótta-
iðkanir,“ segir Jón sem situr lang-
tímum saman við heimalærdóm á 
kvöldin. 

„Því fylgir mikil vellíðan að 
vera í góðu formi, auk þess sem 
það gefur kraft og úthald í dag-
legu annríki líka,“ segir Jón sem á 
annað ár hefur vaknað klukkan 
sex árdegis til að stunda herþjálf-
un hjá Heilsuakademíunni.

„Það er vissulega þrautin þyngri 

að vakna svo snemma eftir langar 
setur við námsbækurnar á kvöldin 
og eitthvað er ég víst sekur um að 
hafa slegið slöku við í haust. Her-
þjálfun hentar mér vel því útrás 
er mikil og markviss en alls ekki 
jafn mikið streð og margir halda. 
Hún er kannski erfið fyrir þá sem 
ekkert hafa hreyft sig árum 
saman, en þá er bara að byrja í ról-
egheitum og finna sinn eigin hraða 
sem smám saman eykst,“ segir 
Jón sem vill taka vel á því í rækt-
inni úr því verið er að hafa fyrir 
því að vakna fyrir allar aldir á 
annað borð.

„Ég þarf átök og stuð til að koma 
mér í gang og geymi rólegri íþrótt-
ir eins og golf til efri áranna.“

thordis@frettabladid.is

Vill vakna í átök og stuð
Herþjálfun, fullt nám og hundrað prósent vinna er lífsstíll sem skilar Jóni Sigurðssyni árangri í starfi og 
leik, en hann hefur frá fyrstu tíð gengið hnitmiðað um fjölbreytta stigu heilnæmis og heilbrigðs lífernis.

Jón Sigurðsson hefur aldrei slegið slöku við að hugsa sem best um heilsuna og telur ekki eftir sér að vakna í hörku herþjálfun 
meðan aðrir sofa.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BORÐAÐU ÞIG HOLLARI!

Vægttab 30 kilo på 30 uger

Auðveldar
þér að léttast
Losaðu þig við 5 kíló 
á 5 vikum

Nýtt og yfirfarið matarprógram,
sem hjálpar þér við að losa þig 
við aukakilóin.

Lærðu um það hvernig þú 
borðar fjölbreyttar máltíðir með 
hollum og góðum mat.

GARÐABÆ

REYKJAVÍK

REYKJANESBÆR

AKUREYRI

NÝTT MATAR-

 PRÓGRAM

Léttist um 30 kíló á 30 vikum

865-8407   vigtarradgjafarnir.is



Krakkar sem vilja læra breik 
geta farið á námskeið hjá dans-
kennaranum Natöshu, en hún 
kennir breik á fjórum stöðum í 
Reykjavík, í Kópavogi, Garðabæ, 
Hafnarfirði og á Selfossi.

Danskennarinn Natasha fæddist í 
Bandaríkjunum árið 1973. Hún 
ólst upp í Brooklyn í New York og 
New Haven í Connecticut þar sem 
hún byrjaði að dansa breikdans 
aðeins 10 ára gömul. Natasha hóf 
síðan að kenna dans á Íslandi árið 
1998, fyrst í Dansskóla Heiðars 
Ástvaldssonar og svo í Kramhús-
inu þar sem hún kennir enn í dag 
auk þess að kenna á fleiri stöðum.

Þeir sem hafa áhuga á að læra 
breik hjá Natöshu geta valið um 
námskeið í Kramhúsinu, Árbæjar-
þreki í Árbæ, Heilsuakademíunni 
í Egilshöll og Dansskóla Jóns Pét-
urs og Köru, auk þess sem hún 
kennir í Kópavogi, Garðabæ, 
Hafnarfirði og á Selfossi. Frekari 
upplýsingar má fá á natasha.is - eö

Breikið lifir

Natasha kennir krökkum í Kramhúsinu 
að dansa breik. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Nemendaþjónustan í 

Álfabakka 12 veitir fólki 

á öllum skólastigum 

námsaðstoð í tungu-

málum og raungrein-

um. Útvegar einnig 

slíka aðstoð erlendis.

www.namsadstod.is

Lifandi
talmálskennsla

Sálrænn
stuðningur

Kópavogsdeild Rauða krossins heldur námskeiðið 
Sálrænn stuðningur mánudaginn 15. október kl. 17-21 
í Hamraborg 11, 2 hæð.

Námskeiðsgjald: 5.000 kr. á mann.

Leiðbeinandi er Margrét Blöndal.
Innifalið er þátttökuskírteini.

Sjálfboðamiðstöð Hamraborg 11    www.redcross.is/kopavogur     opið virka daga kl. 10-16

Frekari upplýsingar fást í síma 554 6626 eða senda tölvupóst 
á kopavogur@redcross.is.

Skráning er til 13. okt.

Á námskeiðinu fræðast þátttakendur um gildi sálræns stuðnings
í aðstæðum sem geta valdið áföllum. Þátttakendur læra að gera
sér betur grein fyrir eðlilegum viðbrögðum fólks sem lendir í
sársaukafullum aðstæðum og hvernig þeir geti veitt stuðning 
og umhyggju.

Viðfangsefni eru meðal annars: Mismunandi tegundir áfalla;
Áhrif alvarlegra atvika á einstaklinginn; Sálræn skyndihjálp;
Stuðningur við úrvinnslu alvarlegs atviks; Sorg og sorgarferli

Frekari upplýsingar má fá með því að hringja í síma 554 6626
eða senda tölvupóst á kopavogur@redcross.is.

Sálrænn stuðningur

Viðfangsefni eru meðal annars: mismunandi tegundir áfalla,
áhrif alvarlegra atvika á einstaklinginn, sálræn skyndihjálp,
stuðningur við úrvinnslu alvarlegs atviks, sorg og sorgarferli.

Innifalið er þátttökuskírteini og námskeiðsgögn.

Frekari upplýsingar fást í síma 554 6626 eða
með tölvupósti á kopavogur@redcross.is.

Skráning er til 13. október.

Viðfangsefni eru meðal annars: Mismunandi tegundir áfalla,
áhrif alvarlegra atvika á einstaklinginn, sálræn skyndihjálp,
stuðningur við úrvinnslu alvarlegs atviks, sorg og sorgarferli.

Innifalið er þátttökuskírteini og námskeiðsgögn.

Frekari upplýsingar fást í síma 554 6626 eða
með tölvupósti á kopavogur@redcross.is.

Skráning er til 13. október.

Auglýsingasími

– Mest lesið

Völuspá lesin yfir frumsömdu 
tónverki er nýkomin út á diski. 
Flytjendur eru Svanfríður Arn-
ardóttir tónmenntakennari og 
Bob Paoinelli tónskáld sem búa 
í Chigaco. 

„Kvæði völvunnar eru 67 talsins 
og tónlistin er samin við hvert og 
eitt þeirra. Tilgangur útgáfunnar 
er að koma Völuspá til breiðari 
aldurshóps en áður og færa þenn-
an menningararf okkar Íslend-
inga nær fólki á nýstárlegan 
hátt,“ segir Svanfríður Arnar-
dóttir um nýja diskinn. „Við 
vonum að diskurinn verði verk-
færi í tónmenntakennslu og jafn-
vel Íslandssögukennslu barna og 
að nemendur í framhaldsskólum 
geti lesið Völuspá með honum og 
notið tónlistarinnar um leið. Einn-
ig ætti hann að nýtast vel les-
blindum og blindum.“ 

Svanfríður er hornfirsk að upp-
runa en flutti til Chigaco í árs-
byrjun 2005. „Þegar ég kom hing-
að notaði ég hvert tækifæri til 
að spjalla við 

nágrannana. Bob og konan hans 
búa í næsta húsi og ég var heppin 
þegar ég kynntist þeim yfir girð-
inguna. Bob spurði margs og 
áhugi hans beindist að íslensku 
sögunum, fimmundarsöngnum og 
fleiru í okkar menningu. Hann 
hefur verið í tónlist allt sitt líf og 
ákvað að semja tónverk við Völu-
spá, það heillaði hann hversu forn 
hún er.“

Sjálf kveðst Svanfríður hafa 
áhuga á öllu sem íslenskt er. 
„Íslendingar gleyma ekki arf-
leifðinni, tungumálinu, sögunni 
og tónlistinni þó þeir flytji milli 
landa. Ég var svo heppin að hafa 
góða íslenskukennara sem gæddu 
menningararfinn lífi og þó 
íslenskan í Völuspá sé frábrugðin 
þeirri sem notuð er í dag þá er 
hún kjarnyrt og falleg. Zophonías 
Torfason kenndi mér Völuspá í 
FAS og gerði það með þeim hætti 
að hún gleymist ekki. Vonandi fæ 
ég með þessum diski snert við 
einhverjum líka.“ segir hún. 

Svanfríður segir diskinn unn-
inn að öllu leyti í stúdíóinu hans 

Bobs og því hafi 
það lent á honum 
að kosta hann og 
vinna frá A-Ö. En 
hvernig er hægt 
að nálgast disk? 
„Hann fæst núna 
í Sögusetrinu á 
Hvolsvelli og 
hægt er að senda 
pantanir á net-
fangið mitt, 
swanyiceland@
comcast.net og 
ég sendi disk 
um hæl. 

gun@frettabladid.is 

Fornt kvæði 
fært í nýjan búning

Kvæði völvunnar 
eru 67 talsins og 
 er tónlistin 
samin við hvert 
og eitt þeirra.

TÖLVUGRUNNUR   er 5 vikna námskeið sem hefst í Kvöldskóla 

Kópavogs í kvöld. Tekin eru fyrir undirstöðuatriði í Windows og Word, 

internetið og tölvupóstur. Kennt er á þriðjudögum og fimmtudögum frá 

klukkan 18.30 til 20.40.



SJÚKRATRYGGINGAR ÍSLANDS  er ný 

stofnun sem heyrir undir heilbrigðisráðherra og 

annast framkvæmd sjúkratrygginga auk þess að 

semja um og greiða fyrir heilbrigðisþjónustu. 

„Við höfum vísbendingar um að 
meira en helmingur fullorðinna 
Íslendinga hreyfir sig ekki í sam-
ræmi við lágmarks viðmið um 
hreyfingu, sem eru þrjátíu mínút-
ur á dag og samsvarar miðlungs 
erfiðri göngu. Níu ára börn og 
yngri virðast flest ná sínu lág-
marki, sextíu mínútum á dag, en 
eftir það fer hreyfing mjög hall-
oka og á framhaldsskólaaldri virð-
ast ungmenni hreyfa sig sama og 
ekki neitt,“ segir Gígja Gunnars-
dóttir, íþróttafræðingur og verk-
efnisstjóri hreyfingar hjá Lýð-
heilsustöð. 

Í nýja bæklingnum er lykilhug-
tökum um hreyfingu safnað 
saman, bent er á þætti sem hafa 
áhrif á hreyfingu, hvernig auka 
má hreyfingu á mismunandi svið-
um daglegs lífs og spurningum 
svarað um hreyfingarþörf barna, 
unglinga, fullorðinna, roskinna og 
kvenna á meðgöngu.

„Áherslur okkar eru í takti við 
niðurstöður nýjustu rannsókna á  
heilsu og hreyfingu, en þar kemur 
fram að mikill heilsuávinningur 
felst í lágmarkshreyfingu. Mann-

eskjan er lífvera af holdi og blóði, 
gerð úr vöðvum, beinum og boð-
efnum sem þurfa lífsnauðsynlega 
á hreyfingu að halda. Við gerum 
því líkamanum illt með kyrrsetu-
lífi og fyrsta skrefið er að hreyfa 
okkur reglulega yfir daginn,“ 
segir Gígja sem talar út frá sjón-
armiðum lýðheilsu þar sem heil-
brigði almennings er undir og 
mestu skiptir að fækka í hópi 
kyrrsetufólks.

„Hjartað er vöðvi sem þarfnast 
áreynslu eins og aðrir vöðvar lík-
amans. Þess vegna er nauðsynlegt 
að láta það slá hraðar á degi hverj-
um, þannig að okkur hitni og við 
finnum fyrir mæði. Ekki er mælt 
með kyrrsetu lengur en í klukku-
stund í einu, en víst er að stór hluti 
þjóðarinnar situr samfleytt átta 
tíma vinnudag. Því er mikilvægt að 
taka hléæfingar, standa upp og 
koma blóðinu á hreyfingu en það 
hjálpar líkamanum að taka inn súr-
efni og losa sig við úrgangsefni 
sem annars safnast saman. Vöðva-
bólga ekkert annað en skortur á 
hreyfingu og uppsafnaður úrgang-
ur í líkamanum,“ segir Gígja.

Í bæklingi Lýðheilsustöðvar er 
börnum og unglingum í fyrsta 
sinn ráðlagt að verja ekki meira 
en tveimur tímum í afþreyingu 
við skjá. Einnig er lögð rík áhersla 
á mikilvægi hreyfingar burtséð 
frá holdafari og andlegan ávinn-
ing daglegrar hreyfingar. 

„Kyrrseta er mannskemmandi 
fyrir alla og ef lífsstíllinn er 
þannig að maður fer í gegnum 
daginn og vikuna sitjandi eða útaf-
liggjandi, köllum við yfir okkur 
bæði andlega og líkamlega sjúk-
dóma. Ávinningur daglegrar 
hreyfingar snýst því um miklu 
meira en ofþyngd og holdafar því 
hún minnkar líkur á mörgum lang-
vinnum sjúkdómum. Dagleg 
hreyfing hjálpar okkur við að losa 
um streitu og tryggir þann and-
lega styrk sem við öll þurfum á að 
halda til að takast á við daglegar 
skyldur, einkalíf og frítíma.“

Ráðleggingar um hreyfingu eru 
aðgengilegar á www.lydheilsu-
stod.is, en bæklinginn má líka 
nálgast hjá Lýðheilsustöð eða fá 
sendan heim.

thordis@frettabladid.is

Mannskemmandi kyrrseta
Lýðheilsustöð hefur gefið út myndarlegan bækling sem inniheldur ráðleggingar um hreyfingu í ítarlegri 
mynd og er hvatning þeim sem lifa kyrrsetulífi að standa upp og hreyfa sig til betra lífs og lífsgæða.

Íþróttafræðingurinn Gígja Gunnarsdóttir er verkefnisstjóri hreyfingar hjá Lýðheilsustöð sem á dögunum gaf út aðgengilegar, hvetj-
andi, fróðlegar og gagnlegar ráðleggingar um hreyfingu; öllum landsmönnum til handa.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239
www.birkiaska.is

Birkiaska

Næstu fyrirlestrar og námskeið
07. okt.  Mataræði fyrr og nú - Næring í víðari skilningi 
Haraldur Magnússon osteópati

08. okt.  Ævintýralíf
Benedikta Jónsdóttir heilsuráðgjafi 

09. okt. Heilsukostur - Matreiðslunámskeið
Auður I. Konráðsdóttir heilsukostur

11. okt.  Farðu alla leið, þína leið
Arnbjörg Finnbogadóttir 

15. okt.  Hvað á ég að gefa litla barninu mínu að borða?
Ebba Guðný Guðmundsdóttir  

16. október  Kökur og eftirréttir
Auður I. Konráðsdóttir heilsukosturwww.madurlifandi.is

Original Arctic Root
Ein vinsælasta lækningajurt heims
Original Arctic Root öðru nafni Burnirót er ein vinsælasta lækningajurtin í
heiminum í dag. Klínískar rannsóknir hafa leitt í ljós að hún eflir einbeitingu,
úthald og vinnur gegn streitu og álagi.

Vinnur gegn streitu og álagi
Original Arctic Root er fljótverkandi og þeir sem nota hana finna jákvæða
breytingu á einbeitingu og úthaldi á skömmum tíma. Original Arctic Root hefur
svo sannarlega slegið í gegn á Íslandi og nýtur nú mikilla vinsælda.

Fæst í apótekum og heilsubúðum.

Heilsuvara ársins
í Svíþjóð

2003, 2004 og 2005

Mánudaga og �mmtudaga



Allt að 100% lán í boði!
VW BORA 8VI. Árgerð 2000, ekinn 108 
þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 490.000. 
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is

Tilboð 290 þús !!!!
ekkert út 100% lán án ábyrðamanna 
Allt að 100% lán í boði SUZUKI 
SIDEKICK SPORT. Árgerð 1996, ekinn 
150 þ.mílur, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
290.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá 
myndir www.bilabankinn.is

100% lán ekkert út - 
1490 þús

Allt að 100% lán í boði MMC MONTERO 
XLS . Árgerð 2003, ekinn 92 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 1.750.000. 
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is

100% lán án ábyrða-
manna

Allt að 100% lán í boði KIA CLARUS 
GLX-SEDAN. Árgerð 2000, ekinn 124 
þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 350.000. 
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is

Tilboð 893.000.-
100% yfirtaka ekkert út 7 manna Allt 
að 100% lán í boði HYUNDAI TRAJET 7 
MANNA. Árgerð 2003, ekinn 106 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 1.390.000. 
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga

www.bilabankinn.is

Lítið ekinn eðaljeppi!
Jeep Grand Cherokee Limited Hemi 
5.7L. 2005 ÁRGERÐ. Ekinn aðeins 
28þkm !. Sjálfskiptur - Leður - Sóllúga 
- Dráttarkúla . Ofl . Svartur . Verð aðeins 
3.290þ

NÝR SENDIBÍLL Á 
FRÁBÆRU VERÐI

2008 Renault Trafic 90 Dci 2.0 dísel 
turbo. 6 gíra. Skilrúm . Botnplata . cd 
ofl . Verð án vsk aðeins kr : 2.090þ. 
Þú sparar a.m.k kr . 659.000.- með vsk 
miðað við listaverð á stykkið !

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

MAZDA SPEED 3. Árg 7/07, ek 8 þ. km, 
2.3L 263 Hestöfl, 6 Gíra, 18“ Álfelgur, 
Leður/Pluss áklæði, Hraðastillir, Mjög 
Kraftmikill, Verð 3.490 þ. Nánari uppl 
á www.arnarbilar.is rn: 140489. S. 567 
2700.

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

HYUNDAI SANTA FE 4X4, árg. 2/2004, 
ek.70þús.km, Sjálfsk., dráttarbeisli, raf-
magn, Stigbretti omfl. Flottur bíll! Ásett 
verð 1990þús.kr, áhv. 1700 þ.kr afb. 
36 þús.!

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

Bens 280 SL árg 1976 ekinn 173Þús.
Góður bill.S; 898-2811

Mitsubitshi Lancer Evolutiion árg 2008 
nýr bíll.S: 898-2811

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

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.

Honda CRV árg. ‘02. Ek. 113 þ. Fjarstart. 
Sumar-og vetradekk á álfelgur. V 1090 
þ. S. 690 3882.

M. Benz, árg. ‘02. Fæst gegn yfirtöku, 
glæsilegur bíll, ný dekk. Uppl. í s. 421 
8808.

Tilboð
Toyota Avensis árg. ‘98 ek. 150þ. ssk., 
nýsk. Selst á 370þ. S. 896 0399.

Toyota HiLux Double Cap 3,0 Diesel 
árg 2007 ekinn 33Þ. 33“Dekk Hús.Og fl 
fl.Verð 4,390. S: 898-2811

M. Benz 230E árg. ‘92 ssk., nýsk. Fínn 
bíll. Verð 195þ. S. 692 2609.

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

Til sölu nýtt pallhús á Izusu Dimax. 
Uppl. í s. 893 3386.

Opel Vectra árg. ‘98, stagion, með drátt-
arkúlu og fínum dekkjum. Afskráður. V. 
30 þ. S. 660 1050.

 0-250 þús.

Station bill á aðeins 
199.999-!!!!!

VW Passat station árg 97 ekinn 182 þ 
km 1.6 vél 5 gíra sk 09 krókur álfelg-
ur spoiler, verð 390.000- upplí síma 
842-6605

JEPPI Á 170 ÞÚS!!
Suzuki vitara árg ‘95 ek.190 v6 2.0 137 
hö 5gíra 4x4 hátt og lágt drif, dráttar-
krókur ,topplúga, nýleg kúpling , þarfn-
ast smá lagfæringa fyrir endurskoðun 
verð 170 þúss.841 8955

6 Manna Bíll á 135 þús
Fiat multipla 9/99 1600 5 gíra, skoðað-
ur’09, álfelgur,cd,sumar og vetrardekk, 
eyðir litlu miða við stærð, þarfnast 
smá lagfæringa en alveg ökufær, lista-
verð 330 þús TILBOÐ 135 ÞÚS. S. 841 
8955.

Astra 1600 station, sjsk, árg’98 ekinn 
122þ, sk.09,krókur, verð 175þ 8976057

Volvo 460 GLE ssk., árg. ‘95 ek. 125þ. 
sk. ‘09 í góðu lagi. Lítur mjög vel út. 
Verð 150þ. S. 894 1748.

 1-2 milljónir

Til sölu Toyota Yaris sjálfsk. nýskr. 
8/2003, ek. 75000. Einn eigandi. 
Snjódekk fylgja. Verð kr. 1.150.000, 
áhv. 500.000, afb. 25.000. Uppl. í síma 
697-3344.

Toyota Rav4 2001. Ekinn 89þ vel með 
farinn. Verð 1.290.000. Uppl í s 844-
4377

 Bílar óskast

Óska eftir bíl á allt að 200 þ. stgr. 
Verður að líta vel út, og skoðaður ‘09. 
S. 864 5290.

Musso disel ‘98-’99 má vera bilaður, en 
vél í lagi. S. 894 1748.

ÓSKA EFTIR BÍL Á 0-
150!!!!

Ekki eldri en ‘98 má þarfnast smá lag-
færinga. S. 841 8955.

 Fornbílar

Capris Classic ‘82 mikið uppgerður, 
tilbúinn undir málningu. Getur einnig 
fengist málaður. S. 692 2609.

 Mótorhjól

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

Dirt bike Xmotos 250cc, 2 litir, stillan-
legir demparar. Upside down, bæði 
aftan og framan. Verð aðeins 249 þús.

Pit bike Xmotos 125cc, 2 litir. Verð 
aðeins 159 þús.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Algjört rugl-verð!
Mótormax kynnir ótrúlega verð á nokkr-
um nýjum mótorhjólum. Afar takmark-
að magn. Mótormax. Kletthálsi 13

 Vélsleðar

Rýmingarsala Mótormax.
Allt að 70% afsláttur á fatnaði og fylgi-
hlutum og nokkir nýir vélsleðar á frá-
bæru tilboði. Mótormax. Kletthálsi 13.

 Tjaldvagnar

Ægisvagn árg.2004 á kreppuverði. 
Aðeins 300 þús. Gott fortjald fylgir. 
Uppl. í síma 8600662 Einar

 Bílaþjónusta

 Vinnuvélar

 Lyftarar

 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.

Toyota RAV4 lítið notuð negld vetrar-
dekk, 235/70R/16. Verð 50 þús. stgr. 
S. 893 4995.

 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.

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

Auglýsingasími

– Mest lesið



bleika slaufan
ÞRIÐJUDAGUR  7. OKTÓBER 2008

Árveknisátak

Krabbameinsfélagsins



„Okkur þykir mikill heiður að 
Krabbameinsfélag Íslands skyldi 
velja Kópavogskirkju fyrir bleika 
litinn í ár og er stolt sóknarbarna 
og íbúa Kópavogs mikið að sjá 
kirkjuna sína upplýsta þessum 
fallega bleika lit. Hann minnir 
okkur á að leggjast öll á árarnar 
í baráttunni gegn brjóstakrabba-
meini, og mikilvægi þess að kirkj-
an taki þátt í því verkefni með 
stuðningi sínum og styrk,“ segir 
Ægir Fr. Sigurgeirsson, sóknar-
prestur í Kópavogskirkju, sem 
þjónar innan Kársnesprestakalls.

„Kirkjan stendur á fallegum 
stað og sést víða að en lýsingin 
þykir mér óskaplega falleg og vel 
viðeigandi að geta stutt gott mál-
efni með þessum hætti. Upplýst 
kirkjan sýnir hvatningu og sam-
kennd samferðafólks til þeirra 
sem eru sjúkir eða eiga um sárt 
að binda vegna vegna veikinda 
ástvina. Við fylgjumst með starf-
inu daglega innan kirkjunnar og 
reynum að styrkja það eins og 
við getum,“ segir séra Ægir sem 
í starfi sínu tekur á móti mörgum 
beygðum sálum sem greinst hafa 
með krabbamein.

„Sjúkir sækja mikið í kirkj-
una. Á þriðjudögum eru reglu-
legar bænastundir og þá mikið 
óskað eftir fyrirbænum fyrir þá 
sem eiga í veikindum og erfið-
leikum.“

Séra Ægir segir Kópavogs-
kirkju halda vel utan um þá sem 
hana sækja til hljóðra stunda með 

sjálfum sér og þeir eru margir á 
degi hverjum. 

„Sjúklingar koma einnig til 
að tala við prestinn einslega en 
mér finnst þurfa að auka aðgengi 
þeirra betur. Ákjósanlegt væri 
nánara samstarf kirkna og stoð-
aðila með Krabbameinsfélag-
inu um stuðning og samveru, því 
sjúkdómum fylgir gjarnan ein-
semd þegar ástvinir fyllast van-
mætti og eiga erfitt með að 
koma inn í breytta tilveru og 
ástand. Þess vegna er svo 
mikilvægt að sjúkir finni 
hlýju, samveru og stuðning í 
sinni baráttu.“ - þlg
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Sláandi falleg er Kópavogskirkja lýst 

upp með bleikum ljósum í október og 

minnir á stuðning samfélagsins við 

krabbameinssjúka. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Samkennd og styrkur

● VISSIR ÞÚ AÐ:
�  Ein af hverjum tíu konum hér á landi greinist með brjóstakrabbamein einhvern tíma á ævinni. 

�  Erfðaþættir eru taldir hafa þýðingu í um eða yfir tíu prósent brjóstakrabbameina.

�  Rannsóknasvið Krabbameinsfélagsins og Háskóli Íslands vinna saman að rannsóknum og 
kennslu í heilbrigðisvísindum.

�  Krabbameinsskrá rannsóknarsviðs Krabbameinsfélagsins geymir allar tiltækar upplýsingar um 
krabbamein á öllu landinu síðan 1955 og er þetta ein fárra slíkra skráa í heiminum sem tekur til 

heillrar þjóðar.

�  Meðalaldur kvenna sem greinast með brjóstakrabbamein er 61 ár.

�  Um 65 prósent kvenna á aldrinum 40-69 ára mæta reglulega í krabbameinsskoðun en takmarkið er 
að allar konur á þessum aldri fylgist vel með heilsu sinni og mæti í skoðun.

�  Brjóstakrabbamein er mun algengara í vestrænum ríkjum en í Afríku og Asíu.

Sigríður Snæbjörnsdóttir, nýr 
formaður Krabbameinsfélags-
ins, boðar áherslubreytingar 
í starfi félagsins sem munu 
styrkja og efla meðferð og 
varnir gegn krabbameini. Hún 
telur uppfærðan tækjakost 
leitarstöðvarinnar afar mikil-
vægan.

Bleikar slaufur eru seldar í þess-
um mánuði til að fjármagna kaup 
á nýjum leitartækjum fyrir leit-
arstöð Krabbameinsfélagins. „Það 
skiptir gríðarlega  miklu máli að fá 
þessi tæki og koma þeim í gagnið 
en þau eru sérstaklega  mikilvæg 
til að greina brjóstakrabbamein á 
frumstigi hjá ungum konum. Við 
vitum að því fyrr sem greining 
fæst þeim mun meiri eru batahorf-
urnar. Ein af hverjum tíu konum 
getur fengið brjóstakrabbamein,“ 
segir Sigríður Snæbjörnsdóttir, 
formaður Krabbameinsfélags Ís-
lands . 

Tækin sem keypt hafa verið eru 
fimm og munu þrjú þeirra sinna 
hlutverki sínu í Skógarhlíð. Eitt 
er á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ak-
ureyri og það fimmta er svokall-
að farandtæki sem hægt verður að 
ferðast með um landið. Hún segir 
það mikið keppikefli að fá konur 
til að nýta sér þá frábæru aðstöðu 
sem leitarstöð Krabbameinsfélag-
ins hefur upp á að bjóða. Þótt ís-

lenskar konur hafi verið duglegar 
að mæta til skoðunar mættu þær 
vera enn duglegri. „Maður veltir 
því fyrir sér á þessum ólgutímum 
sem við búum við í augnablikinu 
hvort fólk leiði ekki hugann að því 
sem skiptir mestu máli, það er góð 
heilsa og hvað má gera til að við-
halda henni,“ segir Sigríður. 

Sigríður tók við formennsku fé-
lagsins síðastliðið vor og segir 
hún að það sé ýmislegt sem hún 
vilji beita sér fyrir og vill hún 
að Krabbameinsfélagið leggist í 
stefnumótunarvinnu til framtíð-
ar og skýri betur fyrir hvað félag-
ið á að standa. „Ég tel fulla ástæðu 
til þess að við horfum á þjónustu 
krabbameinssjúklinga á landsvísu 
og leggjum kapp á að straumlínu-
laga alla þjónustu sem er í boði; 
hvort sem það eru skimanir, ráð-
gjöf, rannsóknir, ummönnum eða 
forvarnir. Vinna með sjúkling-
um fer fram víða og það er mikil-
vægt að við stillum saman strengi 
til að koma í veg fyrir tvíverknað 
eða að þurfa að senda sjúklinga á 
marga staði eða á milli stofnana að 
óþörfu. Til þess að það gangi upp 
þarf mjög gott samstarf milla allra 
þeirra sem þjóna þessum sjúkling-
um,“ segir Sigríður. 

Augljóst er að starf leitarstöðv-
ar Krabbameinsfélagins, þar sem 
skimað er eftir leghálskrabbameini 
og brjóstakrabbameini, hefur 
reynst afar mikilvægt og vaxandi 

umræða er um hvort skima eigi 
og leita að ristilkrabbameini með 
svipuðum hætti. „Ég er afar fylgj-
andi því og myndi vilja sjá það ger-
ast á næstu mánuðum frekar en 
árum,“ segir Sigríður. Hún legg-
ur jafnframt mikla áherslu á for-
varnastarfið sem hún telur þurfa 
að efla til muna og þá sérstaklega 
í tengslum við reykingar.

„Krabbamein og aðrir sjúk-
dómar af völdum reykinga er það 
sem drepur hvað flesta í hinum 
vestræna heimi og því má ekkert 
gefa eftir í baráttunni við reyk-
ingar. Það á að gera fólki erfið-
ara fyrir að reykja, auk þess sem 
mætti selja tóbak aðeins í sérstök-
um verslunum til að gera það síður 
aðgengilegt,“ segir Sigríður. Hún 
segir gríðarlegan kostnað fylgja 
meðferð sjúklinga sem veikjast 
af völdum reykinga og því telur 
hún að við ættum að gera allt sem 
í okkar valdi stendur til að draga 
úr reykingum, því það er eitthvað 
sem við ættum að geta ráðið við. 
„Skynsamlegra er að nýta það tak-
markaða fjármagn sem býðst til að 
takast á við hluti sem við ráðum 
við,“ segir Sigríður.

Að lokum minnist hún á aðstand-
endur krabbameinssjúklinga og 
leggur áherslu á að þeir megi ekki 
gleymast. „Krabbamein er sjúk-
dómur sem hefur áhrif á alla fjöl-
skylduna, ekki bara sjúklinginn.“

- keþ

Þarf að stilla saman strengi
„Það skiptir gríðarlega miklu máli að fá þessi tæki og koma þeim í gagnið, en þau eru sérstaklega mikilvæg til að greina brjósta-

krabbamein á frumstigi hjá ungum konum,” segir Sigríður Snæbjörnsdóttir, formaður Krabbameinsfélags Íslands.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þegar vel gengur hættir mönnum til að gleyma því að velgengnin kemur 
ekki af sjálfu sér. Það var engan veginn sjálfgefið á sínum tíma að ís-
lenskar konur sem greindust með brjóstakrabbamein árið 2008 gætu átt 
von á einni bestu meðferð og mestu lífslíkum sem vænta má í öllum 
heiminum. Þessi árangur kom ekki af sjálfu sér. Hann má þakka elju-
semi frumkvöðlanna, óbilandi dugnaði og baráttuþreki sem fljótlega 
leiddi til stofnunar Krabbameinsfélagsins sem tók baráttuna gegn 
krabbameini alvarlega. 

Þessi barátta var leidd áfram af djúpri þekkingu og miklum eldmóði 
sem smitaði frá sér um allt land. Að sjálfsögðu má að hluta til rekja 

þessi áhrif til þess að alvarleiki sjúk-
dómsins og grimm örlög margra 
kvenna og fjölskyldna þeirra voru 
öllum ljós og því voru margir reiðu-
búnir til að styðja við starfsemina. 
Góður árangur af starfi leitarstöðv-
arinnar hefur vakið athygli víða um 
heim. Með sama hætti hefur starf-
semi krabbameinsskrárinnar vakið 
heimsathygli vegna vandaðrar 
vinnu sem hefur skapað grundvöll 

að frekari þróun. Dugnaður og kraftur krabbameinsfélaganna sjálfra 
er ekki síður athyglisverður en mörg og stór skref í þessari þróun hafa 
byggst á elju og frumkvæði krabbameinsfélaganna. 

Nú er verið að stíga enn eitt skrefið sem mun gagnast öllum konum 
á Íslandi. Enn á ný er leitað til þjóðarinnar um stuðning með sölu á 
bleiku slaufunni. Ágóðinn verður nýttur til að taka í notkun stafræna 
myndgreiningu við leit að brjóstakrabbameini en það er tækni sem nú 
er verið að taka í notkun víða um heim. Þetta mun gjörbreyta og bæta 
möguleika til leitar og þar með auka möguleika íslenskra kvenna til að 
njóta áfram einhverrar bestu umönnunar sem þekkist í heiminum ef 
upp kemur grunur eða staðfesting á brjóstakrabba. 

Um leið og ég fagna þessu átaki og þakka frumkvæði Krabbameins-
félagsins hvet ég alla til að styðja við þetta átak með því að kaupa bleiku 
slaufuna. Að sjálfsögðu mun ég kaupa slaufu.

Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigðisráðherra.

ÁVARP HEILBRIGÐISRÁÐHERRA:

Að sjálfsögðu 
kaupi ég slaufu

Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigðis-

ráðherra kaupir slaufu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Útgefandi: Krabbameinsfélag Íslands l Heimilisfang: Skógarhlíð 8, 105 Reykjavík  Vefsíða: www.krabb.is

Netfang: krabb@krabb.is  l  Ritstjóri: Gústaf Gústafsson l  Ábyrgðarmaður: Guðrún Agnarsdótt-

ir  Forsíða: Stefán Karlsson l  Auglýsingar: Fréttablaðið/Hlynur Þór Steingrímsson Sími: 512 5439.
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Litlu munaði að bleika slauf-
an kæmist ekki til landsins fyrir 
fyrsta október, en þann dag hófst 
hin árlega sala hennar. Með sam-
stilltu átaki fyrirtækisins Margt 
smátt, framleiðanda slaufunn-
ar í Kína og DHL komust þó allar 
40.000 slaufurnar til landsins í 
tæka tíð.

„Í vor var búið að samþykkja 
sýnishorn af slaufunni sem var 
tilbúið til framleiðslu en um mitt 
sumar var ákveðið að Hendrikka 
Waage kæmi inn sem hönnuður 
og þá þurfti að hefja ferlið upp á 
nýtt, segir Árni Esra Einarsson, 
markaðsstjóri hjá Margt smátt. 
„Seinni slaufan var ekki tilbúin til 
framleiðslu fyrr en í lok ágúst svo 
framleiðendurnir höfðu einungis 
nokkrar vikur til stefnu. DHL kom 
síðan slaufunum til landsins með 
hraði og með samstilltu átaki var 
unnið lítið kraftaverk.“

Slaufurnar komu í þremur send-
ingum og tók tvo daga að flytja 

hverja um sig frá Kína um Am-
sterdam og Brussel og heim. 

„Þetta er eðlilegur hraðsending-
artími hjá okkur en við erum auð-
vitað glöð yfir að hafa getað orðið 

að gagni. Þá ákváðum við að styrkja 
Krabbameinsfélagið og kaupa 
slaufur handa öllum starfsmönnum 
okkar,“ segir Atli Freyr Einarsson, 
sölu- og markaðsstjóri DHL.  - ve

Í röntgenmyndatökunni verður nú notuð minni pressa en áður var með tilkomu stafrænnar tækni. Viktor Sighvatsson, læknir hjá 

Krabbameinsfélaginu, og Baldur F. Sigfússon yfirlæknir eru ánægðir með breytingarnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Leitarstöð Krabbameinsfélags 
Íslands hefur verið breytt 
umtalsvert á undanförnum 
mánuðum.

„Það var verið að taka upp staf-
ræna tækni á leitarstöðinni,“ segir 
Viktor Sighvatsson, læknir hjá 
Krabbameinsfélagi Íslands. „Til 
að setja þessar breytingar í sam-
hengi við eitthvað sem við þekkj-
um úr daglegu lífi er hægt að 
taka heimilisljósmyndavélina sem 
dæmi, áður fyrr voru þær með 
filmum en eru núna allar stafræn-
ar.“

Að sögn Viktors felst mikil bylt-
ing í hinni nýju stafrænu tækni 
leitarstöðvarinnar. „Allt ferl-
ið á leitarstöðinni er tölvuvætt.  
Tölvukerfi halda utan um bókan-

irnar, svörin eru rituð í tölvukerf-
um og röntgen- og ómtæki eru 
stafræn. Fyrir breytingarnar var 
röntgendeildin okkar bara venju-
leg pappírs- og filmudeild eins og 
verið hafði í hundrað ár en núna er 
hún orðin stafræn með öllum upp-
lýsingum inni í tölvukerfi,“ segir 
Viktor og bætir við að í framhald-
inu verði hægt að skipuleggja 
flæðið á vinnudeginum betur.

Aðspurður segir Viktor að við-
skiptavinir leitarstöðvarinnar 
muni lítið finna fyrir breyting-
unni. „Konan mun fá sömu þjón-
ustu og áður. Konurnar verða 
helst varar við breytinguna í rönt-
genmyndatökunni því í henni 
verður nú notuð minni pressa en 
áður var vegna þess að tölvutækn-
in sem er í sjálfum röntgentækj-
unum stjórnar pressunni. Konur 

upplifa þetta sem jákvæða breyt-
ingu og þá sérstaklega þær sem 
eru með viðkvæm brjóst.“

Viktor segir að ráðist hafi verið í 
breytingarnar vegna þess að eldra 
kerfið var orðið úrelt. „Við vorum 
búin að bíða lengi eftir því að stíga 
þetta skref en tæknin er þó tiltölu-
lega nýleg. Við fylgjum alveg þró-
uninni úti í heimi en margar hóp-
leitarstöðvar eru að setja svona 
kerfi upp núna.“

Inntur eftir áframhaldandi 
þróun í tæknimálum leitarstöðv-
arinnar segir Viktor að stefnt 
verði að því að konur geti í fram-
tíðinni pantað tíma á netinu. „Það 
tekur samt tíma að koma þannig 
kerfi upp en það kemur einhvern 
tímann. Ég á þó ekki von á því að 
það verði fyrr en á seinni hluta 
næsta árs.“ - mmf

Leitarstöð Krabbameins-
félags Íslands endurnýjuð

Fyrir tæplega einu ári, 15. nóv-
ember 2007, var sett á laggirn-
ar ráðgjafarþjónusta fyrir þá 
sem greinast með krabbamein 
og aðstandendur þeirra. Þetta 
er þriggja ára tilraunaverkefni 
þar sem tveir starfsmenn, fé-
lagsfræðingur og hjúkrunar-
fræðingur, veita viðtöl og ráð-
gjöf ásamt fleiru.

„Ráðgjafarþjónustan er úr-
ræði sem er í boði fyrir þessa 
einstaklinga en við veitum 
fræðslu, upplýsingar og stuðn-
ing og erum með námskeið og 
fyrirlestra,“ útskýrir Ragnheið-
ur Alfreðsdóttir, forstöðukona 
ráðgjafarþjónustu Krabba-
meinsfélags Íslands. 

„Öll þjónustan er skjólstæð-
ingum að kostnaðarlausu og 
hér er opið alla virka daga frá 
klukkan 9 til 16 og svo eru nám-
skeið og fyrirlestrar á kvöld-
in og um helgar. Hér er boðið 
upp á viðtöl við sálfræðing og 
tíma í djúpslökun svo eitthvað 
sé nefnt.“

Ráðgjafarþjónustan er til 
húsa í Skógarhlíð 8 á fyrstu hæð 
leitarstöðvar Krabbameins-
félagsins. Þjónustan gefur út 
dagskrá einu sinni í viku og er 
í samstarfi við félög eins og 
Samhjálp kvenna sem greinst 
hafa með krabbamein og að-
standendur þeirra, Kraft, félag 
ungs fólks sem greinst hefur 
með krabbamein, Nýja rödd og 
fleiri félög.

„Við sinnum líka landsbyggð-
inni, förum út á land og erum í 
síma- og netsambandi við fólk 
og gaman er að segja frá því 
að við sinnum líka Íslending-
um sem búa erlendis. Nú erum 
við að vinna í að markaðssetja 
þjónustuna. Við gefum út bæk-
ling og stefnum að því að end-
urgera heimasíðuna en eins og 
er erum við inni á heimasíðu 
Krabbameinsfélagsins. Við 
önnum þessu enn þá, en þetta 
er reynsluverkefni og svo verð-
ur metið hvort þörf er á þessari 
þjónustu.“  - rat

Frí ráðgjafarþjónusta

Öll þjónustan er skjólstæðingum að kostnaðarlausu, segir Ragnheiður 

Alfreðsdóttir, forstöðukona ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélags Íslands.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

Árni Esra Einarsson, markaðsstjóri fyrirtækisins Margt smátt, tekur við síðustu send-

ingunni úr hendi Atla Freys Einarssonar, sölu- og markaðsstjóra DHL, en einungis tók 

tvo daga að flytja hana frá Kína til Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Slaufan í höfn með hjálp DHL

● VISSIR ÞÚ AÐ:
■ Árlega koma tugþúsundir kvenna í skoðun á 
Leitarstöð Krabbameinsfélagsins.

■ Þvi fyrr sem brjóstakrabbamein greinist þeim 
mun betri eru horfur sjúklingsins.

■ Um 90 prósent þeirra sem greinast með brjósta-
krabbamein eru á lífi fimm árum síðar. Þetta er einn besti 
árangur sem um getur í baráttunni við brjóstakrabbamein.
■ Um eitt prósent brjóstakrabbameina sem greinast hér 
á landi á ári hverju er í körlum.
■ Brjóstakrabbamein er algengasta krabbameinið sem 
greinist hjá konum.

Mizú
S N Y R T I -  N U D D  O G  F Ó T A A Ð G E R Ð A S T O F A
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Nailogic, neglur
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Krabbameinsfélag Íslands tók í 
notkun nýtt færanlegt rönt-
gentæki fyrir landsbyggðina 
fyrir rúmum mánuði.

„Við byrjuðum að nota tækið á 
Egilsstöðum 2. september,“ segir 
Anna Dóra Pálsdóttir, deildar-
stjóri á röntgendeild Krabba-
meinsfélags Íslands. „Þetta er 
nýtt tæki eins og þau stafrænu 
sem verið er að taka í notkun á 
leitarstöð Krabbameinsfélags-

ins. Núna eru ekki lengur notað-
ar filmur í röntgentækið held-
ur eru teknar stafrænar myndir 
sem settar eru á disk og sendar 
til Reykjavíkur.“

Innt eftir þeim breytingum 
sem hið nýja tæki hefur í för með 
sér segir Anna Dóra að lítið breyt-
ist í raun með tilkomu þess. „Við 
munum fara á sömu eða svipaða 
staði og við höfum áður gert. Lík-
legt er þó að biðtími muni stytt-
ast vegna þess að vinnsluferlið 
tekur minni tíma því ekki þarf 
lengur að framkalla röntgen-
myndirnar.“

Anna Dóra segir að hægt verði 
að setja tækið upp nánast hvar 
sem er og undir það tekur Smári 
Kristinsson, framkvæmdastjóri 
Rafarnarins, sem hannað hefur 
búnað til að flytja tækið á milli 
staða. „Tækið getur farið inn um 
allar dyr og öll gólf án þess að 
skilja eftir för. Á búnaðnum eru 
loftpúðar sem notaðir eru til að 
fleyta tækinu þangað sem það á 
að fara.“

Smári útskýrir að Raförninn 
hafi unnið með Krabbameinsfé-
laginu frá árinu 1985 og að félag-
ið hafi verið með fyrstu viðskipta-
vinum fyrirtækisins. „Þessi bún-
aður sem við vorum að hanna 

núna er þriðja kynslóð flutnings-
tækja. Fyrsta kynslóðin var tekin 
í sundur á milli þess sem tækið 
var flutt á milli staða, þannig að 
þetta er í raun mikil breyting frá 
upphafi.“

Anna Dóra heldur þá áfram og 
segir að tiltölulega vel hafi geng-
ið að byrja að nota hið nýja rönt-
gentæki en þó hafi komið upp ein-
hverjir tækniörðugleikar. „Það er 
bara eðilegt að eitthvað komi upp 

Nýtt tæki til landsbyggðari

Anna Dóra Pálsdóttir yfirgeislafræðingur segir að

hvar sem er. 

 Smári Kristinsson hjá Raferninum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bleik ljós á bílum Hreyfils/Bæjarleiðar eru til merkis um átak fyrirtækisins í 

krabbameinsvernd.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bifreiðastöðin Hreyfill/Bæj-
arleiðir borgar Krabbameins-
félaginu tíu krónur á hverja 
pantaða ferð frá símaborði sem 
leiðir af sér akstur í október 
og nóvember og bílarnir aka 
með bleikar hlífar á toppnum 
til vitnis um það. „Við erum að 
byrja annað árið af fimm í söfn-
unarátaki fyrir Krabbameins-
félagið. Við vildum vera með 
í þessu göfuga verkefni því 
krabbamein er þekkt í hverri 
einustu fjölskyldu,“ segir Sæ-
mundur Sigurðsson fram-
kvæmdastjóri. 

Sæmundur segir bílstjórana 
líka selja bleiku slaufuna fyrstu 
fimmtán dagana í október. „Í 
fyrra seldum við 5.463 slauf-
ur fyrir 2,7 milljónir rúmar 
og söfnuðum tæplega sextán 
hundruð þúsundum á símtölun-
um,“ upplýsir hann og bendir á 
að um leið og þeir leggi málefn-
inu lið njóti fyrirtækið góðs af 
því með bættri ímynd. „Þess-
ir bleiku hjálmar sem bílarn-
ir aka með vöktu mikla athygli 
víða erlendis á síðasta ári því 
þetta er einsdæmi í heiminum.“
 - gun 

Bleik ljós 
á leigubílum

Skartgripahönnuðurinn 
Hendrikka Waage útfærir útlit 
bleiku slaufunnar í ár fyrir 
Krabbameinsfélag Íslands. En 
lokaátakið til söfnunar á nýjum 
stafrænum tækjabúnaði fyrir 
leitarstöð Krabbameinsfélags-
ins er nýhafið.

Skartgripir Hendrikku Waage 
hafa vakið athygli fyrir glæsi-
legt yfirbragð. Hendrikka hefur 
mikið notað steina við hönnun á 
skartgripum sínum og það gerir 
hún einnig við útfærslu á bleiku 
slaufunni í ár.

„Krabbameinsfélag Íslands 
hafði samband og fékk mig til 
að koma að verkefninu,“ segir 
Hendrikka stolt, enda er það 
henni mikið ánægjuefni að vera 
með í átakinu þar sem allur ágóði 
af sölu slaufunnar fer í að ljúka 
við greiðslu á nýja stafræna leit-
artækinu. En sala á bleiku slauf-
unni er árlegt átaksverkefni 
Krabbameinsfélagsins til að 
vekja athygli á brjóstakrabba-
meini.

Hendrikka var nýverið hér á 
landi þar sem hún nældi fyrsta 
eintakinu af bleiku slaufunni í 
Dorrit Moussaieff forsetafrú við 
upphaf átaksins 1. október. Tak-
mark átaksins er að selja fjörutíu 

þúsund slaufur fram til 15. októb-
er. 

„Þetta er verkefni sem snert-
ir okkur öll,“ segir Hendrikka 
og vísar til þeirrar staðreynd-
ar að ein af hverjum tólf konum 
greinist árlega með brjósta-
krabbamein. En með nýja tæk-
inu er hægt að gera nákvæmari 
greiningu en áður. „Það þarf því 
stöðugt að minna á hversu mik-
ilvægt er að konur fari í mynda-
töku og koma þeim skilaboðum 
áleiðis til komandi kynslóða.“ 

Hendrikka segist hafa fylgst 
með átakinu lengi í Bretlandi og 
hefur það verið henni ánægjulegt 
að sjá hvernig það hefur þróast 

hér á landi. „Það var snyrtivöru-
drottningin Estée Lauder sem 
átti frumkvæðið að átaki og vakn-
ingu fólks á brjóstakrabbmeini 
og bleika slaufan varð síðan að al-
þjóðlegu merki átaksins.“

Hendrikka segir að hún hafi 
fengið góðan tíma til að þróa hug-
myndir sínar. Bleika slaufan í 
ár er til í tveimur útfærslum og 
verðflokkum.  „Silfurslaufan“ 
sem er dýrari er eigulegur grip-
ur og við hönnun á henni notar 
Hendrikka að hluta til bleika sir-
konsteina.

Það er því vel til fundið hjá 
Krabbameinsfélagi Íslands að fá 
Hendrikku, sem hlotið hefur al-

Bleika slaufan með sirkon

Hendrikka Waage skartgripahönnuður 

hannaði tvær útgáfur af bleiku slauf-

unni. Hér heldur hún á skartútgáfunni.

Söfnunar- og árveknisátaki Krabbameinsfélagsins var hleypt af stokkunum í síðustu viku en m

Dorrit Moussaieff forsetafrú og Guðrún Agnarsdóttir, forstjóri Krabbameinsfélagsins, tóku við

�
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innar

ð hægt verði að setja nýja leitartækið upp nánast 

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

steinum

Starfsfólk Heilsu og fegurðar. Hanna Kristín, Linda, eigandi stofunnar, Erla, Tóta, 

Guðrún E., María, Harpa, Margrét, Sigríður, Stella, Anna Dóra og Guðrún M.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Snyrtistofan Heilsa og fegurð í Turninum í Kópavogi vill leggja sitt 
af mörkum til eflingar rannsókna á brjóstakrabbameini. Fimm pró-
sent af öllum tekjum stofunnar í október munu renna til söfnun-
ar Krabbameinsfélags Íslands. Þórhildur Jónsdóttir, kölluð Tóta, 
er meðal snyrtifræðinganna á stofunni og var spurð hvort einhver 
sérstök ástæða væri fyrir þeirri ákvörðun. „Okkur langar að láta 
gott af okkur leiða og vera með í þessu þarfa verkefni. Margt smátt 
gerir eitt stórt. Við vitum að við getum allar lent í því að greinast 
með brjóstakrabba og ein úr hópnum hefur reyndar reynslu af því. 

Þær konur sem koma til okkar í snyrtingu í mánuðinum sameina 
það að gera eitthvað fyrir sjálfar sig og styrkja gott málefni í leið-
inni án þess að finna fyrir því. “

 - gun

Láta gott af sér leiða

á í byrjun. Ég held samt að þetta 
hafi gengið mjög vel.“

Aðspurð segir Anna Dóra að 
konur utan af landi muni eiga 
þess kost að prófa tækið á næstu 
mánuðum því haldið verður 
áfram að fara á stærri staði á 
landsbyggðinni einu sinni á ári 
en á minni staðina annað hvert 
ár. „Við notum alltaf vetrarmán-
uðina til að rúlla allan hringinn 
úti á landi.“  - mmf

þjóðlegar viðurkenningar fyrir 
skartgripahönnun sína og um-
fjöllun í alþjóðlegum ritum eins 
og Vogue og The Times, til að taka 
þátt í þetta sinn. Þetta er í fyrsta 
skipti sem hönnuður er fenginn 
til að sjá um að sérhanna bleiku 
slaufuna fyrir átakið hér á landi.

Bleika slaufan  kostar 1.000 
krónur. Upplýsingar um sölustaði 
er hægt að finna á vef Krabba-
meinsfélags Íslands.

Silfurslaufan, eins og Hendr-
ikka kallar hana, kostar 5.900 
krónur og verður hún einungis 
til sölu hjá Krabbameinsfélaginu, 
Saga Boutique og hjá söluaðilum 
Hendrikku Waage á Íslandi.   - vg

markmiðið er að selja fjörutíu þúsund slaufur. Frú 

ð slaufum frá hönnuðinum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Guðrún Agnarsdóttir er 
forstjóri Krabbameinsfélags 
Íslands. Hún segir að félagið 
hafi ætíð starfað í samræmi 
við markmið sín og starfið hafi 
skilað miklum árangri. 

„Tilgangur félagsins hefur frá 
byrjun verið að styðja og efla bar-
áttuna gegn krabbameini og það 
hefur félagið gert með fræðslu, 
rannsóknum, krabbameinsleit og 
stuðningi við framfarir í meðferð 
og umönnum krabbameinssjúk-
linga,“ segir Guðrún. Hún segir 
starfið hafa borið góðan árang-
ur og nefnir meðal annars að leg-
hálskrabbameinsleitin hafi dregið 
verulega úr nýgengi og dánartíðni 
vegna sjúkdómsins og leitarstarf-
ið hér hafi verið tekið sem fyr-
ir mynd fyrir aðrar þjóðir af Al-
þjóða heilbrigðismálastofnuninni. 
Ennfremur hafi leit á vegum fé-
lagsins að brjóstakrabbameini 
með röntgenmyndatöku stuðlað að 
því að lifun kvenna á Íslandi eftir 
greiningu með brjóstakrabbamein 
sé með því besta sem gerist. Hún 
er 90 prósent eftir fimm ár og það 
jafnvel þó að tíðnin fari vaxandi 
eins og annars staðar á Vestur-
löndum. Jafnframt hafi Krabba-
meinsfélag Íslands lagt sitt á vog-
arskálarnar með rannsóknum. 

Þegar fólk áttaði sig á því að Ís-
land var kjörlendi fyrir krabba-
meinsrannsóknir stofnaði Krabba-
meinsfélagið rannsóknastofu sem 
unnið hefur markvert starf á al-
þjóðavettvangi, meðal annars við 
uppgötvun BRCA2-brjóstakrabba-
meinsgensins. Hún hefur nú flust 
yfir til Háskólans. Krabbameins-
skráin er einstakt og mikilvægt 
gagnasafn heilbrigðisupplýsinga 
og rannsókna og er áfram innan 
vébanda félagsins. 

Aðhlynning krabbameinssjúkra 
í heimahúsum var tilraunaverk-

efni Krabbameinsfélagsins sem 
byrjaði í smáum stíl en varð fljótt 
ljóst að heimahlynning var afar 
verðmæt þjónusta sem nú er rekin 
í tengslum við þjónustu Landspít-
alans fyrir krabbameinssjúklinga. 
Áhersla hefur verið lögð á það á 
undanförnum árum að veita þeim 
sem greinast með krabbamein og 
aðstandendum þeirra markvissan 
og öflugan stuðning í sjúkdóms-
ferlinu í samvinnu við starfs-
fólk og stofnanir heilbrigðisþjón-
ustunnar og aðra stuðningsaðila. 
Þessu starfi er nú sinnt af ráð-
gjafaþjónustu Krabbameinsfé-
lagsins.

„Meðal liðsmanna Krabba-
meinsfélagsins hafa löngum verið 
eldhugar sem með framsýnum 
hætti hafa fitjað upp á nýjungum 
sem gagnast mættu í baráttunni 
við þessa sjúkdóma,“ segir Guð-
rún. Eftir því sem þekkingu, skiln-

ingi og tækni hefur fleytt fram 
hefur félagið tekið að sér að þróa 
ýmis verkefni. Leit að krabba-
meini var reynd með ýmsum hætti 
á fyrstu árunum og hún hefur nú 
verið í skipulegum farvegi með 
mjög góðum árangri undanfarna 
áratugi. Þar hefur verið leitast 
við að veita þá bestu þjónustu sem 
völ er á í takt við kröfur tímans. 
Því erum við einmitt að endur-
nýja allan tækjakost Leitarstöðv-
arinnar þannig að hann verði eins 
og best verður á kosið,“ segir Guð-
rún. 

„Það er mín skoðun að félag eins 
og okkar sé tilvalinn vettvangur til 
að reyna ýmsar nýjungar og kanna 
hvort grundvöllur er fyrir framtíð 
þeirra. Þegar við höfum sýnt fram 
á að verkefnin eru verðmæt við-
bót við þá þjónustu eða starfsemi 
sem fyrir er, má telja eðlilegt að 
ríki eða sveitarfélög taki við þeim. 

Það hefur oft tekið allt of lang-
an tíma að ferja slík verkefni af 
herðum Krabbameinsfélagsins 
þannig að félagið geti tekist á við 
ný verkefni, samfélaginu til hags-
bóta,“ segir Guðrún og bætir við 
að starf Krabbameinsfélagsins á 
þessum 57 árum, jafnt sjálfboða-
liða sem starfsfólks, sé mikilvægt 
og hafi borið góðan og mælanleg-
an árangur. Starfsemin er í þágu 
fólksins í landinu og tilvist félags-
ins er undir stuðningi og velvild 
landsmanna komin, jafnt einstakl-
inga, fyrirtækja og stjórnvalda. 
Það er hvetjandi og ánægjulegt í 
dagsins önn að finna þann velvilja 
og áhuga sem beinist að baráttu-
málum og starfi Krabbameinsfé-
lagsins. Fyrir það erum við þakk-
lát. Veglegur stuðningur lands-
manna við málstað okkar veitir 
okkur meðbyr og hvetur okkur til 
dáða,“ segir Guðrún. - keþ

Eldhugar fitja upp á nýjungum

Guðrún Agnarsdóttir, forstjóri Krabbameinsfélags Íslands,  segir það hvetjandi og ánægjulegt í dagsins önn að finna þann velvilja 

og áhuga sem beinist að baráttumálum og starfi Krabbameinsfélagsins. fréttablaðið/Arnþór

Í stað þess að fá sjálfboðaliða til að 
ganga hús úr húsi ákvað Krabba-
meinsfélagið að fara aðra leið við 
sölu á bleiku slaufunni að þessu 
sinni. Meðal annars var leitað 
eftir samstarfi við fyrirtækjasvið 
Pennans sem tók að sér að annast 
sölu slaufunnar endurgjaldslaust 
til fyrirtækja og stofnana með frá-
bærum árangri.

„Við höfum haft samband við 
átta hundruð fyrirtæki og fjöl-
mörg önnur hafa svo komið til 
okkar að fyrra bragði. Viðbrögðin 
hafa verið hreint ótrúlega góð og 
komu okkur skemmtilega á óvart,“ 
segir Bylgja Bára Bragadóttir, 
sölustjóri fyrirtækjasviðs Penn-
ans. Hún þakkar þessar góðu við-
tökur miklum stuðningi almenn-
ings við málefnið og kröftugum og 
áhugasömum söluhópi innan Penn-
ans. En það eru ekki bara starfs-
menn fyrirtækjasviðs Pennans 
sem hafa lagst á árar með Krabba-
meinsfélagi Íslands í þessu átaki 
því tengd fyrirtæki eins og Te og 
kaffi og Eymundsson hafa einnig 
tekið þátt í að selja bleiku slauf-
una. „Pennanum er annt um heilsu 
þjóðarinnar og hlutfall kvenna í 
starfsliði fyrirtækisins er hátt. 
Okkur er málefnið því skylt og 
við vildum sýna stuðning okkar í 
verki,“ segir Bylgja Bára. 

Meðal fyrirtækja sem keyptu 
bleiku slaufuna fyrir tilstilli fyr-
irtækjaþjónustu Pennans er Alcoa 
Fjarðaál. „Það þekkja allir þá mik-
ilvægu þjónustu sem Krabba-
meinsfélag Íslands innir af hendi 
í samfélaginu en félagið hefur lyft 
grettistaki í þjónustu við krabba-
meinssjúklinga og í skipulagðri 
leit að krabbameini. Rannsókn-
ir eru snar þáttur í baráttunni við 
krabbameinið og það er okkur 
mikil ánægja að styrkja Krabba-

meinsfélagið með því að kaupa 
225 slaufur,“ segir Erna Indriða-
dóttir, framkvæmdastjóri samfé-
lags- og upplýsingamála hjá Alcoa 
Fjarðaáli. Erna segir að keyptar 
hafi verið 225 slaufur vegna þess 
að það sé stefna Alcoa Fjarðaáls 
að þegar fram líða stundir verði 
konur helmingur þeirra 450 starfs-
manna sem vinna hjá fyrirtækinu. 
Í dag eru konur tæpur þriðjungur 
starfsmanna en það er met innan 
Alcoa-samsteypunnar.

Höfðu samband við 800 fyrirtæki

Erna Indriðadóttir, kynningarfulltrúi Alcoa Fjarðaáls, tekur við slaufunum 225 úr 

hendi Guðjóns Þórs Mathiesen, framkvæmdastjóra fyrirtækjaþjónustu Pennans. 

Guðrún Sigurjónsdóttir, formaður Samhjálpar kvenna og Bylgja Bára Bragadóttir, 

sölustjóri fyrirtækjasviðs Pennans, eru til vinstri og Sigríður Snæbjörnsdóttir, for-

maður Krabbameinsfélagsins til hægri. MYND/VALLI

Fjölmargir stuðningshópar 
starfa í tengslum við Krabba-
meinsfélag Íslands. 

Stuðningshópurinn Samhjálp 
kvenna er eitt af aðildarfélögum 
Krabbameinsfélagsins og ætl-
aður til stuðnings konum sem 
greinast með brjóstakrabba-
mein. Skrifstofa Samhjálparinn-
ar er í Skógarhlíð 8, en hún er 
opin á þriðjudögum frá 14:30-
16:30. Símar eru 540 1915 og 898 
1712. Vefsíða hópsins er: www.
samhjalpkvenna.org  

Styrkur eru samtök krabba-
meinssjúklinga og aðstandenda 
þeirra og eitt af aðildarfélög-
um Krabbameinsfélags Íslands.  
Félagið var stofnað af krabba-

meinssjúklingum sem vildu leita 
stuðnings frá öðrum sem reynt 
höfðu hið sama og miðla af eigin 
reynslu, svo og aðstandendum 
krabbameinssjúklinga og vel-
unnurum sem vildu styðja mál-
efnið.

Kraftur er eitt af aðildafé-
lögum Krabbameinsfélags Ís-
lands, en meginmarkmið þess er 
að stuðla að velferð ungs fólks 
sem greinist með krabbamein 
og aðstandenda þess og að koma 
nauðsynlegum upplýsingum til 
þeirra. Kraftur hefur endurút-
gefið bókina Lífskraftur með 
hagnýtum upplýsingum fyrir þá 
sem greinast með krabbamein 
og aðstandendur.

Virkir stuðningshópar 

Mynd frá grillhátíð Krafts sem er sem er stuðningshópur fyrir ungt fólk með 

krabbamein. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

●  VISSIR ÞÚ AÐ:
�  Skipulögð hópleit að brjósta-
krabbameini með röntgen-
myndatöku á brjóstum hófst 
meðal íslenskra kvenna í lok árs 
1987.

�  Með nýju stafrænu röntgen-
tækjunum gengur skoðunin 
hraðar og þægilegar fyrir sig en 
nokkru sinni fyrr.

�  Hjá Krabbameinsfélaginu 
starfar fjöldi stuðningshópa sem 
margir hverjir eru sniðnir að 
sérþörfum ákveðinna hópa, til 
dæmis Kraftur sem er stuðnings-
hópur fyrir ungt fólk.

�  Í Japan, þar sem áhrifa 
vestrænnar menningar gætir í 
sívaxandi mæli, er tíðni brjósta-
krabbameins að aukast. 

�  Ráðgjafaþjónusta Krabba-
meinsfélagsins veitir þeim sem 
greinst hafa með krabbamein 
og aðstandendum þeirra upp-
lýsingar, ráðgjöf og félagslegan 
stuðnin og vísar leið til sjálfs-
hjálpar. 

�  Krabbameinsfélagið á átta 
íbúðir í Reykjavík sem ætlaðar 
eru fyrir sjúklinga og aðstand-
endur þeirra af landsbyggðinni 
sem koma til Reykjavíkur til 
krabbameinsmeðferðar.

�  Krabbameinsfélag 
Íslands er stofnað 27. 
júní 1951.

�  Kerfisbundin 
leit að krabba-
meini í leghálsi og 
brjóstum er um-
fangsmesta 
verkefni 
Krabba-
meinsfé-
lags Íslands.

● bleika slaufan
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ÓTUKTIN
Anna Pálína Árnadóttir ruddi ótroðna 
slóð í umfjöllun um langtímaveikindi 
og gaf krabbameinssjúkum hlutdeild 
í einstakri lífssýn sinni sem hefur 
verið fjölmörgum hvatning á er�ðum 
stundum.

Þetta er saga um lífsgleði og 
sigra, um djúpa örvæntingu jafnt 
og hamingjustundir og bjartsýni.

SKYNDIBITAR FYRIR SÁLINA

Bóka�okkur sem hefur slegið í gegn.

Aðgengilegar bækur með uppbyggjandi 
skilaboðum og lausnum – sannarlega 

hollir skyndibitar fyrir sálina!SALKA – Lífsglatt forlagwww.salkaforlag.is

Bækur sem eiga erindi

Kaupþing, sem er aðalstyrkt-
araðili Krabbameinsfélags Ís-
lands, hefur tekið drjúgan þátt í 
fjármögnun nýrra tækja í leitar-
stöð Krabbameinsfélagsins. En af 
hverju ákvað Kaupþing að styðja 
Krabbameinsfélag Íslands?

„Kaupþing tekur þátt í samfé-
laginu með ýmsum hætti og styð-
ur við hin ýmsu málefni. Krabba-
meinsfélagið hefur að sönnu notið 
mests stuðnings enda er starf 

Krabbameinsfélagsins afar mik-
ilvægt og við teljum að baráttan 
gegn þessum vágesti sé þjóðfé-
laginu til heilla í margvíslegum 
skilningi,“ segir Benedikt Sig-
urðsson, upplýsingafulltrúi hjá 
Kaupþingi

Stuðningur Kaupþings við 
Krabbameinsfélagið er eðli máls-
ins samkvæmt einkum í peninga-
styrkjum. „En við höfum einn-
ig tekið þátt í auglýsingum fyrir 
Krabbameinsfélagið og stutt safn-
anir á þeirra vegum. Á dögunum 
gengu til dæmis nokkur hundruð 
starfsmenn bankans á Esjuna til 
styrktar átakinu Á allra vörum. 
Bankinn hét ákveðinni fjárhæð 
á hvern starfsmann og fjölskyld-
ur þeirra sem mættu til göngu. 
Peningarnir voru síðan afhent-
ir forsvarsmönnum söfnunarinn-
ar,“ útskýrir Benedikt ánægður 
og bætir við: „Við lítum á það sem 
eina af skyldum okkar að styðja 
gott málefni og ég hugsa nú að 
flest fyrirtæki séu þannig þen-
kjandi. Stuðningur fyrirtækja og 
einstaklinga er oft á tíðum stór 
hluti af rekstrarfé ýmissa sam-
taka. Ég sé það ekki breytast 
þótt mismunandi sé frá einu ári 
til annars hversu miklu er varið 
til styrkja. En samfélagsþátttaka 
bankans verður ætíð til staðar.“ 

Barátta sem er 
þjóðfélaginu til heilla

Benedikt Sigurðsson, upplýsingafull-

trúi Kaupþings, segir Kaupþing styðja 

dyggilega við baráttu Krabbameinsfé-

lagsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

NTC styrkir Krabbameinsfé-
lagið með sölu á sérhönnuðum 
stutt ermabolum tileinkuð-
um átaki Bleiku slauf-
unnar. 

„Krabbameins-
félagið kom 
til fundar 
við okkur í 
byrjun árs og 
ákváðum við að 
styrkja átakið með ein-
hverjum hætti,“ segir 
Svava Johansen, forstjóri 
NTC. „Við fengum hönnuð-
inn Sylvíu Dögg Halldórs-
dóttur í lið með okkur og datt 
henni í hug að gera bol með 
mynd af Vigdísi Finnbogadótt-
ur, verndara Krabbameinsfé-
lagsins, en hún hefur sigrast á 

brjóstakrabbameini. 
Myndin á bolnum er 

frá því Vig-
dís tók við embætti en hún var 
fyrsti kvenforseti heims og er því 

sterkur kvenleiðtogi sem við vild-
um einnig leggja áherslu á.“ 

Bolirnir fást í svörtu og 
hvítu og bæði í kvenna- 

og karlastærð-
um. Þeir kosta 

3.500 krónur og 
verða til sölu 
í öllum versl-

unum NTC. 
Allur ágóði af 

sölu þeirra renn-
ur óskiptur til Krabba-
meinsfélagsins. 

„Við byrjuðum að 
selja bolina 1. októb-
er og ruku þeir hrein-
lega út, segir Svava, glöð 
í bragði.  - ve

Bleika slaufan á bol
Svava ásamt starfsfólki NTC fyrir utan Sautján á Laugavegi. Hönnuður bolanna, Sylvía Dögg Halldórsdóttir, hefur málað bleika 

slaufu á búðargluggann og verður hún ekki fjarlægð fyrr en allir bolirnir eru seldir. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

●  VISSIR ÞÚ AÐ:
�  Leit að krabbameini í leghálsi og brjósti nær til 

allra kvenna á aldrinum tuttugu ára til sjötugs.

�  Krabbameinsleit Krabbameinsfélagsins fer einnig 
fram á rúmlega fjörutíu heilsugæslustöðvum og sjúkra-

húsum utan höfuðborgarsvæðisins.

�  Í árslok 2006 voru yfir tvöþúsund konur á lífi sem 
greinst höfðu með brjóstakrabbamein einhvern tíma 

á ævinni.

 



Í Sundlaugum Kópavogs er úr nógu að velja, jafnt fyrir unga 
sem aldna: Frábærar    úti- og innilaugar, huggulegir heitir pottar, 
þægilegar vaðlaugar, spennandi rennibrautir og hvers kyns önnur 
aðstaða til góðrar hreyfingar, slökunar og skemmtunar.

Er hægt að hugsa sér það dásamlegra?

ALLTAF
GAMAN
Í SUNDI

Vetrartími 1. október - 31. mars
Opið virka daga frá kl. 6:30 til 22:30

og um helgar frá kl. 8:00 til 20:00.
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Hinn 1. október kom á mark-
að bleikur Toppur til styrktar 
söfnunarátaki Krabbameins-
félagsins, bleiku slaufunni. 
„Hugmyndin um samstarf 
Toppsins og bleiku slaufunn-

ar kom eigin-
lega til af beggja 
hálfu,“ segir 
Rannveig Hrönn 

Brink, vöru-
merkjastjóri 
hjá Vífilfelli. 
„Við höfð-
um verið að 
skoða mögu-
leika okkar á 
því að styrkja 
bleiku slauf-
una með því að 
setja á mark-
að nýjan Topp 
og á svipuð-
um tíma 
komumst 
við að því 
að Krabba-
meinsfélag-
ið hafði áhuga 

á að fá okkur í 
samstarf með sér. Þetta small 
þannig allt saman og úr varð 
þessi hindberjatoppur sem nú 
er kominn á markað og renn-
ur hlutfall af sölu drykkjarins 
til tækjakaupa fyrir leitarstöð 
Krabbameinsfélagsins.“

Vífilfell hefur verið leið-
andi í nýjungum á vatnsmark-
aði á undanförnum árum 
og hafa íslenskir neytendur 
tekið þeim vel. „Við ákváðum 
því að framleiða nýja bragð-
tegund, hindberjabragð, sem 
ekki hefur fengist á íslenska 
vatnsmarkaðnum áður. Við 
vonum að Íslendingar taki 
drykknum vel og styðji um 
leið við hina brýnu starfsemi 
Krabbameinsfélagsins,“ segir 
Rannveig að lokum.

Bleikur Toppur

Bleika slaufan kostar 1.000 
krónur og dagana 1.-15. októb-
er verður hægt að kaupa hana 
hjá eftirtöldum fyrirtækjum 
sem selja slaufuna án álagn-
ingar:

Kaffitár
Te & kaffi
Eymundsson 
Frumherji
Samkaup
Lyfja
Lyf og heilsa
Lyfjaval
Hreyfill/Bæjarleiðir

Þetta er í fyrsta sinn sem 
bleika slaufan er hönnuð 
af skartgripahönnuði og á 
Hendrikka Waage heiðurinn 
að henni.

Sölustaðir 
slaufunnar

Meðal þeirra sem taka þátt í að selja bleiku slaufuna í ár er Tanni 
auglýsingavörur. Tanni gefur á hverju ári út bæklinginn „Jólagjaf-
ir fyrirtækja“ sem er dreift í öll fyrirtæki í landinu. Að þessu sinni 
verður skartútgáfa bleiku slaufunnar, sem Hendrikka Waage hann-
aði fyrir Krabbameinsfélag Íslands, meðal jólagjafa sem hægt verð-
ur að panta í gegnum Tanna.  Þar verður þó einungis um takmarkað 
upplag að ræða því þessi útgáfa slaufunnar seldist upp strax á fyrstu 
dögum söluátaksins í október.  

Takmarkað upplag slaufu

Hér afhendir Sigrún Lilja Guðjónsdóttir, sölustjóri hjá Tanna auglýsingavörum, 

Guðrúnu Agnarsdóttur, forstjóra Krabbameinsfélagsins, eintak af jólagjafabæk-

lingnum í ár. MYND/TANNI AUGLÝSINGAVÖRUR
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Bílapartar ehf 
S. 587 7659.

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

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

 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

C.P. þjónusta
Tek að mér bókhaldsvinnu og eftirlits-
störf ýmiskonar. Uppl. í s. 860 8439.

 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 verðtil-
boð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir s. 

661 7000.

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

 Búslóðaflutningar

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

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.

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, 

málningu, parketlögn, glerísetn-
ingum og fleira. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

HVH Verk ehf. 

Byggingaverktakar
Getum bætt við okkur allri 

almennri smíðavinnu, stórum 
sem smáum verkefnum.

Upplýsingar í síma 864 7414 og 
893 0174.

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.

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

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

Flísalagnir
Flísalagnir parketlagnir málning S. 896 
7786, Julian. flispol@simnet.is

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.

 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.

Spákona spáir í spil og ræður drauma. 
Ekkert mín.gjald. Þú hringir & pantar 
tíma & ég hringi í þig. S. 865 5524 
Inga.

Símaspá-draumráðningar: 9086414, 
5535395 (Visa/MC), Símat. 10-24. 
Spák. Yrsa. Hringdu núna!

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Trésmíðameistari
Trésmíðameistari getur bætt við 

sig verkefnum.
Uppl. í s. 867 7753.

Athafnasmiðir ehf.
2 íslenskir smiðir. Getum bætt við 
okkur verkefnum, uppsetningar á 
innréttinugm, alhliða innanhússmíði, 
gluggasmíði og ísetningar og ahliða 
viðhald. Símar 892 7120 & 847 1448.

 Til sölu

 Gefins

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

 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

Óskum eftir að kaupa stillansa, palla og 
fleira sem við kemur byggingarvinnu. S. 
865 2782 eða á redon@simnet.is

 Verslun

Til söluÞjónusta
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 Heildsala

 Ýmislegt

gallerilaugarvatn.is

 Heilsuvörur

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.

ACUPRESSURE MOTTAN við verk í baki 
og öxlum, eykur blóðstreymi og stuðlar 
að spennulosun. www.motta.se Sími 
691-5571

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

 Fæðubótarefni

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

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

 Líkamsrækt

 Nudd

Þægindi - Slökun - 
Vellíðan

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

Whole body massage Telepone 841 
8529.

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

Í amstri dagsins. Ekta bodynudd,heiln-
udd. Losar um spennu og stress. 
Tímapantanir í síma 848 6255

 Þjónusta

Bjóðum viðskiptavini velkoma í nýtt 
húsnæði að Bæjarlind 12 í Kópavogi. 
Spennandi ný tilboð á www.fyrirog-
eftir.is -Heilsu- og snyrtistúdíó- Sími: 
564 4858

 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

Aðstoða við endurtökupróf og akst-
ursmat. Kenni allan daginn alla daga. 
Uppl. í s. 893 4515.

 Húsgögn

 Dýrahald

Til sölu 3 Border collie hvolpastrákar. 
Eru allir gráir og hvítir með blá augu. 
Uppl. í síma 8208954

 Gisting

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

 Húsnæði í boði

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

Herbergi í 101!
Til leigu fullbúið herbergi í 101 
m/aðgangi að eldhúsi og baði, 
laus strax í allan vetur Frábært 

fyrir einstaklinga eða pör, á 
besta stað í bænum!

Upplýsingar í síma 661 7015 og 
690 0760.

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

Til leigu nokkur stór velútbúin herbergi. 
Leigjast einstaklingum eða fyrirtækjum. 
Upplýsingar í síma 699 7885.

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

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

þriggja herbergja íbúð Jöldugróf, 108 
rvk. upplýsingar gefur ricardo í síma 
8638892.

Langtimaleiga. Bjort og falleg 3ja herb. 
serhaed i Grafarvogi til leigu. Rolegt 
umhverfi. Oll taeki og innbu fylgir. Er 
laus. Uppl. hrabbas@mi.is.

Rúmgóð og björt 3ja herb. Íbúð til leigu 
í vesturb. í RVK. Leiga 120þ. á mán. 
m. hita og rafm. Laus strax. Uppl. í s. 
893-5898.

Herb. í 105 Rvk. Húsgögn fylgja. V. 45 
þ. S. 895 0482.

Tvö mjög góð herbergi í Tranavogi með 
aðgang að öllu. Verð 45.000 per mán. 
Uppl. í s. 690 5838.

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

Herbergi til leigu í bökkunum. V. 
20 þús. á mán. S. 864 6318 & 586 
1800.

Herbergi  Aðgangur, eldhús, baðherb, 
þvottavél, þurrkari. adsl margt fl. S: 
6934848

Óska eftir góðri manneskju til að leiga 
litla húsið mitt í kef. Leiga kr. 90 þús. 
per mán. Laust nú þegar. S. 861 1056.

4ra herb. íbúð til leigu á svæði 107 rvk 
ástamt bílskýli og geymslu í kjallara. S. 
864 1238.

2 herb. íbúð í Kóp til leigu fyrir 89 þ. á 
mán. Uppl. í s. 864 4949.

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

3ja herb. íbúð til leigu á góðum stað 
í miðbæ Rvk. Uppl. í s. 897 1995 & 
866 1083.

Til leigu vel skipulögð 4 herb. íbúð í 
104, laus fljótlega. Verð 125þ. pr. mán. 
Nánari uppl. í s. 825 7650.

Raðhús í Fossvogi til leigu. Um er 
að ræða ca. 200 fm raðhús sem 
Leigist með húsgögnum til eins árs. 
Upplýsingar í síma 896-2219.

2 herb. 52 fm íbúð til leigu í 101. 120 þ. 
á mán. Laus strax. Uppl. í s. 770 7654.

Rúmlega 40fm stúdíó íbúð til leigu á 
sv. 105. Leiga 95 þús., pr. mán. Uppl. 
í s. 849 6816.

Studíó í Vesturbæ
Lítið íb. sérinng. Eldh. m/ íssk. WC m. 
sturtu & tengi f. þv. Stutt frá HÍ. V. 68þ. 
raf/hita. Trygg. 136þ.stgr. S. 893 9169.

Room for rent í Reykjavik 104. Includet 
WC, kitchen and washing machine. Tel 
691 4858.

 Sumarbústaðir

Sumahús til leigu í Brekkuskógi.
Glæsilegt hús í alla staði.Heitur pottur.
Sími 8410265

Til sölu

www. Sofalist.is  S. 692 8022
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 Atvinnuhúsnæði

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

 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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mót-
orhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176 & 895 
3176.

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

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

 Bílskúr

Bílskúr til leigu í Hlíðum, með hita og 
rafmagni. Sjálfvirkur hurðaropnari. Hiti í 
aðkeyrslu. Hentar t.d. sem geymsla eða 
lager. Uppl. í s. 864 0535 / 867 5393.

 Gisting

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

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

 Atvinna í boði

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA.
Við óskum eftir að ráða trausta starfs-
menn á þjónustustöðvar okkar í 
Reykjavík og á Akureyri. Um er að ræða 
tímabundin störf í haust. Áhugasamir 
hafi samband í síma 577 3080 eða á 
alorka@alorka.is

Vélsmiðja í skipaþjón-
ustu

Óskum eftir að ráða járniðn-
aðarmenn, vélvirkja og aðra 

starfsmenn. Tökum við nemum. 
Möguleiki á hlutastarfi.

Upplýsingar í síma 896 2336 & 
896 2335.

Gröfumenn
Óska eftir vönum gröfumönn-

um.

Eingöngu vanir koma til greina
Upplýsingar gefur Guðmundur 

í síma 840 0761.

Halló!
Langar þig til að vinna á 

skemmtilegum og notalegum 
leikskóla?

Ef svo er, hafðu þá samband 
við okkur í síma 567 8585 eða 

693 9813.

Stjörnusól Hafnarfirði
óskar eftir einstakling í 100% 
starf við umsjón og þjálfun 
í fyrstu Power Plate stöð á 
Íslandi. Viðkomandi verður 

að hafa reynslu og menntun 
í í einkaþjálfun eða íþrótta-

kennslu.
Umsóknareyðublöð eru á 

staðnum.

HENDUR.IS
Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar.

Þjóðleikhúsið óskar eftir að ráða ræst-
itækni í fullt starf. Upplýsingar á skrif-
stofu Þjóðleikhússins í síma 585 1200.

Háseti óskast, vanan netaveiðum á 
tæplega 200 tonna netabát. Einungis 
vanur maður kemur til grena. Uppl. í 
s. 845 3480.

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

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, 
múrara eða járna-

bindingamenn?
Höfum á skrá menn sem 

að óska eftir mikilli vinnu. 
Geta hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmanna-

þjónusta s. 661 7000.

HENDUR.IS
Auglýstu FRÍTT eftir starfskrafti á vefsíðu 
okkar.

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

25 ára kk óskar eftir vinnu. Er með 
stóra vinnuvélaprófið. Get byrjað strax. 
S. 659 4505.

32ára heiðarleg og ábyggileg kvk óskar 
eftir aukavinnu e.kl 20 á kvöldin og e.t.v 
um helgar. Reynsla úr þjónustu-ferða-
fjármála og fasteignageira. Ýmisl.kemur 
til greina nema sala í gegnum síma. 
uppl í síma 8478645 e.kl.17

 Einkamál

62 ára karlmaður vill kynnast sér yngri 
manni. Augl. hans er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8432.

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666, opið allan 
sólarhringinn.

Öll stærstu símafyrirtækin ná 
nú í gegn.

Miðaldra kona vill kynnast karlmanni 
sem er með allt sitt á hreinu, með 
náin kynni í huga. Augl. hennar er á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort), 
augl.nr. 8130.

Kona vill kynnast heiðarlegum og 
góðum manni, rúmlega sextugum, 
með vinskap og iðkun sameiginlegra 
áhugamála í huga. Augl. hennar er á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort), 
augl.nr. 8682.

Ungur maður vill kynnast sér (töluvert) 
eldri manni með ákafa tilbreytingu í 
huga. Augl. hans er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8792.

Ný upptaka!
Nú er komin ný hljóðritun, alveg óskap-
lega heit! Þú heyrir hana hjá Sögum 
Rauða Torgsins í s. 905-2002 (síma-
torg) og 535-9930 (visa, mastercard), 
upptökunúmer: 8948.

Tilkynningar

Til leigu

Þjónusta

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 tilb
úin til in

n-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt 

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

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

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík
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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.

BRÉF TIL BLAÐSINS

UMRÆÐAN 
Jóhanna Sigurðardótt-
ir skrifar um ofbeldi 
gegn konum

Þessa dagana stendur 
yfir símakönnun 

meðal 3.000 íslenskra 
kvenna á aldrinum 18–80 
ára til að afla upplýsinga 
um ofbeldi gegn konum. Félags- 
og tryggingamálaráðuneytið 
hefur falið Rannsóknasetri í 
barna- og fjölskylduvernd við 
Háskóla Íslands að framkvæma 
könnunina. Ofbeldi gegn konum 
er þekkt vandamál um allan heim, 
þjóðfélagslegt mein sem þarf að 
uppræta. Að frumkvæði Samein-
uðu þjóðanna var efnt til fjöl-
þjóðarannsóknar og þróaður 
spurningalisti um ofbeldi gegn 
konum. Hann hefur áður verið 
notaður í fjölþjóðarannsókn sem 
Danmörk tók þá þátt í, eitt Norð-
urlandanna. Í samræmi við 
aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar 
um ofbeldi gegn konum er nú 
komið að Íslandi að gera slíka 
könnun.

Ofbeldi á konum um allan heim
Vitað er að umfang ofbeldis er 
breytilegt milli landa. Gott dæmi 
um það er að fjölþjóðakönnunin 
sýndi að hlutfallslega fleiri konur 
höfðu orðið fyrir ofbeldi í Dan-
mörku en Sviss, en færri en í Tékk-
landi og Ástralíu. Hins vegar 
höfðu dönsku konurnar sjaldnar 
verið beittar heimilisofbeldi. 
Valdamunur karla og kvenna og 
almenn yfirráð karla virðast auka 
líkur á heimilisofbeldi. Ofbeldið 
virðist þannig tengjast menningu 
hvers samfélags.

Könnun á umfangi 
Ísland vill í þessum efnum sem 
öðrum bera sig saman við önnur 
lönd. Ekki er síður mikilvægt að 
átta sig á því hvort ofbeldi gegn 

konum hefur aukist eða 
breyst. Svo vel vill til að 
hér á landi gerði dóms-
málaráðuneytið könnun á 
umfangi og eðli ofbeldis 
fyrir tólf árum. Þess vegna 
er hægt að sjá hvaða 
breytingar hafa orðið frá 
því sú könnun var gerð.

Í áðurnefndri aðgerða-
áætlun ríkisstjórnarinnar 
um ofbeldi gegn konum 

kemur fram að gera skal könnun á 
ofbeldi karla gegn konum. Fyrsti 
þáttur þeirrar könnunar er að 
hefjast eins og áður sagði. Til þess 
að stjórnvöld geti aðstoðað konur 
þarf þekking á umfangi og eðli að 
vera til staðar. Þess vegna er afar 
mikilvægt að góð svörun fáist við 
símakönnuninni.

Viðamikil rannsókn hafin
Auk símakönnunarinnar er félags- 
og tryggingamálaráðuneytið að 
undirbúa næstu skref í rannsókn-
inni til að dýpka þekkingu á 
umfangi og eðli vandans og helstu 
úrræðum. Gerðar verða 
viðtalskannanir meðal starfs-
manna félagsþjónustu, barna-
verndar, leikskóla, grunnskóla, 

heilbrigðiskerfis, félagasamtaka 
og lögreglu. Þessum þætti rann-
sóknarinnar er ætlað að varpa 
ljósi á hvaða aðstoð og úrræði 
þessir aðilar hafa fram að færa, 
hvernig sé hægt að efla núverandi 
þjónustu og hvaða nýrra úrræða 
sé þörf til að styrkja og aðstoða 
konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi. 
Í könnuninni verður hugað sér-
staklega að erlendum konum sem 
eru beittar ofbeldi. 

Enda þótt könnunin beinist að 
konum er vitað að aðstoð við kon-
urnar kemur börnum sem alast 
upp við ofbeldi að miklu gagni. 
Stundum þarf að koma á fót sér-
stakri aðstoð við börn sem búa við 
ofbeldi á heimilum sínum. Þess 
vegna nær rannsóknin einnig til 
barnaverndar, leikskóla og grunn-

skóla þar sem viðtöl verða tekin 
við starfsfólk.

Góð svörun lykill að árangri
Með aðgerðaáætluninni hófu 
stjórnvöld markvissa baráttu 
gegn því böli sem fylgir ofbeldi 
gegn konum og er símakönnunin 
mikilvægur þáttur í því. Góð svör-
un við símakönnuninni gefur 
traustari niðurstöður og auðveld-
ar stjórnvöldum að koma með 
úrbætur sem nýtast konum og 
börnum. Ég hvet því allar konur 
sem lenda í úrtaki könnunarinnar 
til að taka þátt og leggja með þeim 
hætti baráttunni gegn ofbeldi á 
konum lið.

Höfundur er félags- og 
tryggingamálaráðherra.

Berjumst gegn ofbeldi á konum 

JÓHANNA 
SIGURÐARDÓTTIR

Hins vegar höfðu dönsku 

konurnar sjaldnar verið beittar 

heimilisofbeldi. Valdamunur 

karla og kvenna og almenn 

yfirráð karla virðast auka líkur 

á heimilisofbeldi. 

Kjóstu besta knattspyrnumann
  Íslands frá 1946–2008

Stöð 2 Sport í samvinnu við KSÍ stóð fyrir vali á 10 bestu knattspyrnumönnum

Íslands frá 1946–2008 þar sem almenningur gat tilnefnt sína uppáhalds

knattspyrnumenn. Nú standa eftir 10 frábærir knattspyrnumenn og þú getur

haft áhrif á það hver verður valinn besti knattspyrnumaður Íslands.

Úrslitin verða í beinni útsendingu þriðjudaginn 14. október á Stöð 2 Sport og Sport 2.

Farðu inn á visir.is og hafðu áhrif!

Albert Guðmundsson
Arnór Guðjohnsen
Atli Eðvaldsson
Ásgeir Sigurvinsson
Eiður Smári Guðjohnsen
Guðni Bergsson
Pétur Pétursson
Ríkharður Jónsson
Rúnar Kristinsson
Sigurður Jónsson

...ég sá það á visir.issir.is

Bréf til iðnaðarráðherra
Kristinn Þórisson iðnaðarmaður 
skrifar:

Háttvirtur iðnaðarráðherra, Össur 
Skarphéðinsson, er eitthvað að mis-
skilja hlutverk sitt sem ráðherra iðnaðar 
í landinu. Hann hleypur undan í flæm-
ingi og vísar á nefndir og ráð þegar 
hann er spurður um virkjanaáform og 
stórframkvæmdir. Hann veit upp á sig 
skömmina, búinn að mótmæla öllu 
sem gert hefur verið síðustu ár. Ragnar 
Reykás myndi skammast sín. 

Ráðherra iðnaðar á að mínu mati að 
hlúa að og byggja upp iðnað í landinu 
og veitir ekki af því iðnaður í þessu 
landi er ekki öflugur sem slíkur. Við 
þurfum að hafa stóriðju í öllum lands-
hlutum og þá byggist upp viðhaldsiðn-
aður þar í kring. Þetta vita Hafnfirðingar 
þótt það sé ekki móðins í dag að nefna 
orðið „stóriðja“. 
Íslendingar þurfa að selja meira út úr 
landinu það eitt er víst. Við þurfum að 
virkja sem mest af jökulvatni og frelsa 
Sogið og Laxá í Aðaldal. Það væri fínt 
verkefni fyrir „fiskifræðinginn“ Össur því 
þar er mjög lítil framleiðsla af rafmagni 
og miklum náttúruperlum fórnað. 

Eins þarf að lyfta grettistaki í vega-
gerð þessa lands. Þetta er til háborinn-
ar skammar hvernig menn fá að dútla 
hér við vegagerð. Þjóðvegur 1. á að 
verða 2 + 2 vegur. Þetta er bæði stór-
hættulegt og engan veginn ásættanlegt 
hvað allt þarf að taka langan tíma. Mín 
skilaboð eru: Össur, annaðhvort ferð 
þú að standa með iðnaði í þessu landi 
og láta verkin tala eða finna þér aðra 
vinnu. 
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VLADÍMÍR PÚTÍN, FORSÆT-
ISRÁÐHERRA RÚSSLANDS, 

ER 56 ÁRA Í DAG.

„Enginn ætti að binda 
vonir sínar við það að 
kraftaverk muni eiga 

sér stað.“

Pútín var kosinn for-
seti Rússlands 26. mars 
árið 2000 og endurkjör-
inn 14. mars 2004. Hann 

er nú forsætisráðherra 
landsins.

Lífið, samtök um líknandi meðferð, heldur á laugardag mál-
þing í tengslum við alþjóðadag líknar og tíu ára afmæli 
samtakanna. Þar verða flutt erindi um líknandi meðferð en 
meðal fyrirlesara eru Dagny Faksvåg Haugen, læknir á há-
skólasjúkrahúsinu í Bergen í Noregi. Hún fjallar um stefnu 
þarlendra stjórnvalda í málaflokknum.

Rósa Kristjánsdóttir, djákni á Landspítalanum við Hring-
braut, var ein þeirra sem stofnuðu Lífið á vormánuðum 
1998. „Aðalmarkmið samtakanna er að bjóða upp á nám-
skeið og að halda framförum í líknandi meðferð að félags-
mönnum. Í ár höfum við haldið námskeið sem beinir sjón-
um að sjúkdómsflokkum eins og hjarta-, lungna- og tauga-
sjúkdómum en hingað til hefur meðferðin helst verið notuð 
í krabbameins- og öldrunargeiranum,“ segir Rósa. 

Alþjóðadagur líknar eða World Hospice and Palliative 
Care Day var haldinn í fyrsta skipti árið 2005.  Í ár er yfir-
skriftin Hospice and Palliative care – a Human Right. „Það 
er réttur hverrar manneskju að geta notið líknandi með-
ferðar ef veikindin eru komin á það stig,“ segir Rósa. Líkn-
andi meðferð getur staðið yfir í viku, mánuði eða ár allt eftir 
eðli sjúkdómsins. „Þetta er einkennameðferð sem byggir á 
því að horfa á einkenni sem sjúkdómur veldur og reyna að 
lina þjáningar. Þá þarf að horfa á manneskjuna sem heild og 
veita líkamlega, andlega og félagslega meðferð.“ 

Rósa segir mikilvægt að halda uppi opinni umræðu um 
líknandi meðferð og að sífellt þurfi að endurskoða aðferð-
irnar. Hún segir að ítrekað hafi verið kallað eftir heildrænni 
stefnu stjórnvalda í málaflokknum en með litlum árangri. 
Hún vonast til þess að málþingið opni augu fólks en það 
hefst í Hringssal Landspítalans klukkan 9.30.

Í tengslum við afmælið og alþjóðadaginn verður gefinn út 
bæklingur sem heitir Að leiðarlokum en hann verður kynnt-
ur á laugardag. Hann er ætlaður aðstandendum þeirra sem 
þiggja líknandi meðferð. 

vera@frettabladid.is

ALÞJÓÐADAGUR LÍKNAR:  LÍFIÐ TÍU ÁRA

Málþing um 
líknarmeðferð

RÓSA KRISTJÁNSDÓTTIR segir mikilvægt að halda uppi opinni umræðu 
um líknandi meðferð og að sífellt þurfi að endurskoða aðferðirnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

timamot@frettabladid.is

Öllum þeim sem sýndu okkur hlýhug og 
styrk við fráfall ástkærrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og stórfrænku,

Kristínar E. Jónsdóttur 
læknis,

viljum við færa okkar innilegustu þakkir. Sérstaklega 
viljum við heiðra starfsfólk 11E á Landspítalanum 
við Hringbraut fyrir nærgætni, blíðu og einstaka 
hugulsemi. Fyrir hönd annarra aðstandenda,

Bergljót Elíasdóttir
Ester Auður Elíasdóttir             Snorri Hrafnkelsson
Nicolas Ragnar Muteau

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

Agnar Gústafsson
Hæstaréttarlögmaður,
Eiríksgötu 4, Reykjavík,

lést á Landspítalanum 26. september síðastliðinn. 
Hann verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju 
föstudaginn 10. október kl. 15.

Inga Dóra Hertervig
Snorri Agnarsson Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir
Margrét Hlín Snorradóttir Agnar Óli Snorrason
Inga Dóra Gústafsdóttir.

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

Marta Gunnlaug 
Guðmundsdóttir
frá Markholti í Mosfellsbæ, til heimilis í 
Hlaðhömrum,

lést á Hjúkrunarheimilinu Víðinesi laugardaginn 
4. október. Jarðarförin auglýst síðar.

Lára Haraldsdóttir Sigurður E. Sigurðsson
Hilmar Haraldsson Helga Jónsdóttir
Ragnar Ingi Haraldsson
Guðjón Haraldsson Nína H. Leifsdóttir          
                                                                 Schjetne
Kolfinna Snæbjörg Haraldsdóttir
Friðþjófur Haraldsson Sigríður Ármannsdóttir
Guðmundur Birgir Haraldsson Margrét Jóhannsdóttir
Garðar Haraldsson Sólveig Ástvaldsdóttir
Helga Haraldsdóttir  
Jón Sveinbjörn Haraldsson Sigrún A. Kröyer
og ömmubörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og af,

Hörður Karlsson
Háaleitisbraut 109, Reykjavík,

lést að heimili sínu þriðjudaginn 30. september. Útför 
hans fer fram frá Grensáskirkju fimmtudaginn 9. okt-
óber kl. 13.00.

                      Ingibjörg Sigrún Stefánsdóttir
Björg Harðardóttir Erpur Snær Hansen
Stefán Karl Harðarson
Úlfur Alexander Hansen
Eldur Antoníus Hansen
Sveinfríður Sigrún Stefánsdóttir

Okkar elskulegi

Hermóður Sigurðsson
setjari,

sem lést á Landakotsspítala laugardaginn 27. septemb-
er, verður jarðsunginn frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði 
í dag, 7. október, kl. 13. Þeim sem vilja minnast 
hans er bent á minningarsjóð Félags aðstandenda 
Alzheimerssjúkra, www.alzheimer.is

Inga Huld Hermóðsdóttir Jóhannes Kristinn Kristinsson
Daði Þór Hermóðsson
Hávarr Hermóðsson
Bergljót Hermóðsdóttir
barnabörn, systkini og aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur samúð og vinarhug við 
andlát og útför hjartkærrar eiginkonu 
minnar, móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu, 

Giselu Halldórsdóttur 
Gunnarsbraut 11b, Búðardal, 
fyrrum húsfreyju á Hríshóli í 
Reykhólasveit.

                             Reynir Halldórsson                       
Reinhard Reynisson María Kristjánsdóttir
Ingibjörg Reynisdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Kristín Pálsdóttir
Ægisgötu 17,  Akureyri,

lést sunnudaginn 28. september á gjörgæslu-
deild Landspítalans. Útför hennar fer fram frá 
Akureyrarkirkju fimmtudaginn 9. október  kl. 13.30.

Páll Baldursson Erla Hrund Friðfinnsdóttir
Erla Baldursdóttir Steindór Sigursteinsson
ömmu- og langömmubörn.

Ástkær eiginkona, móðir, amma, dóttir, 
systir, mágkona og frænka, 

Kolbrún Kjartansdóttir
Geithamrar 10, Reykjavík,

lést sunnudaginn 28. september á líknardeild 
Landspítalans í Kópavogi. Þökkum starfsfólkinu 
fyrir góða umönnun og hlýhug og starfsfólki á 11 E 
við Landspítala Hringbraut kærar þakkir fyrir allt.  
Jarðarförin fór fram í kyrrþey, föstudaginn 3. október,  
að ósk hinnar látnu. Þökkum ættingjum og vinum fyrir 
auðsýnda samúð og hlýhug. 

                                Sigurbergur Hansson
Elín Sigurbergs
Ingibjörg Sigurbergs
Sigurbergur Magnússon
Kjartan Guðmundsson
Auður Kjartansdóttir Guðmundur Sigurjónsson
Gunnar S. Kjartansson
og systkinabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, 
afi og fósturafi,

Haraldur Stefánsson
Hlégerði 23, Kópavogi,

lést að heimili sínu þriðjudaginn 30. september. 
Útför hans fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík 
fimmtudaginn 9. október kl. 15.00.

Guðrún Ólafía Haraldsdóttir Olav Ingvald Olsen
Ólöf Fjóla Haraldsdóttir Halldór Óskar Arnoldsson
Stefán Már Haraldsson 
Elísa Sjöfn Reynisdóttir
Ragnar Harald Reynisson
Steinunn Lilyan Reynisdóttir
Þurí Ósk Elíasdóttir Morten Stokkenes
Lelíta Rós Ycot  
Arnold Halldórsson
Jökull Halldórsson

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóð-
ir og amma,

Sigrún Eiríksdóttir 
Víkurbraut 30, Höfn, Hornafirði,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Hornafirði, þriðju-
daginn 30. september 2008. Útför hennar fer fram frá 
Hafnarkirkju laugardaginn 11. október kl. 14. Þeim 
sem vildu minnast hennar er bent á gjafa- og minning-
arsjóð Skjólgarðs.

Guðmundur Jónsson
Svava Kristbjörg Guðmundsdóttir
Ásta Halldóra Guðmundsdóttir  Guðjón Pétur Jónsson
Jón Guðmundsson    Elín Guðmundardóttir
Eiríkur Guðmundsson   Auður Axelsdóttir
Sigrún, Helga Rún, Guðlaug, Guðmundur Hrannar 
Höskuldur, Una, Dagrún og Guðmundur.
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EKVADOR AÐ FORNU OG NÝJU
Sýning í Gerðarsafni 5. október – 16. nóvember
Fornir leirmunir, skínandi Inkagull, kirkjumunir, frumbyggjalist, mögnuð málverk, vefnaður og skartgripir

Yfirlitssýning listmuna og málverka frá 4000 f. Kr. til okkar daga
•  Fornir leirmunir 

•  Skínandi Inkagull

•  Merkir og sérstæðir kirkjumunir frá nýlendutímabilinu

•  Mögnuð málverk hins heimsfræga myndlistarmanns 
    Oswaldo Guayasamín (1919-1999)

•  Glæsileg ofin veggteppi 

•  Málverk frumbyggja frá Amazón-svæðinu og úr Andesfjöllum

•  Skartgripir

Úrval teppa, skartgripa og málverka verður til sölu í safnbúð Gerðarsafns.
Leiðsögn um sýninguna alla sunnudaga kl. 15, dagana 7.-10. október kl. 12 og laugardaginn 11. október kl. 15. 
Gerðarsafn er opið kl. 11-17 alla daga nema mánudaga. 

Kynntu  þér fjölbreytta dagskrá hátíðarinnar á www.kopavogur.is
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ókei. Þér finnst 
semsagt að 
það að vera 

bifvélavirki hafi 
náð tökum á 

lífi þínu.

Takk kærlega. 
Þetta er hann!

Ég fékk áfall! Maður 
kemst ekki af án 

símans heilan dag!

Jahérna. Var það 
of gróft hjá mér að 

senda skilaboðin „Ég 
vil sofa hjá þér“ á alla 
í símaskránni hans?

Neinei, 
hann verður 

fljótur að 
gleyma því.

Nei, Kári 
frændi! 
Langt 

síðan ég 
hef heyrt 

í þér...

Svona faðma táningar 
foreldra sína

Svona faðma táningar 
hvern annan

Þá erum við lögst í 
hýði, Mjási! Nú er það 

bara að sofna! Sjá 
augnlokin innanfrá! 

Leggjast í dvala!
Puff.

Það er ekki lítið 
á okkur lagt!

Mamma, við 
fengum bæði 

martröð. 
Megum við 

sofa uppí hjá 
þér?

MlfxGB.

Hún 
sagði 

já!

Hún 
sagði 

MlfxGB

Það þýðir 
það sama Öll svör 

frá sofandi 
foreldrum 
þýða já.

Eigum við að 
spyrja hvort 
þau vilji fara 
með okkur í 

tívolí?

Undanförnum þremur mánuðum hefur að 
mestu leyti verið varið í pelagjafir, bleiu-
skipti og tiltölulega óreglulegan nætursvefn 
með tilkomu nýs einstaklings í heiminn. 
Þessi starfslýsing hefur að mestu leyti fallið 
á konur landsins en með tilkomu 
feðraorlofsins hafa karlmenn getað 
tekið þátt í þessum fyrstu mánuð-
um erfingjans.

Feðraorlofið hefur hins vegar 
einnig kallað fram áður óþekktan 
anga af svokölluðu Stokkhólms-
heilkenni. En  það lýsir sér þannig að 
gíslar verða hugfangnir af málstað 
gíslatökumanna sinna og bindast 
þeim jafnvel tryggðarböndum. 

Húsmæðraheilkennið er þetta 
kallað og er víst lítið rannsakað. En 
þetta getur leitt af sér töluverða 
togstreitu þar sem hlutverk húsbónd-
ans og húsfreyjunnar taka að skarast 

með nokkuð áberandi hætti. Þrátt fyrir að 
maður hefði getað sökkt sér ofan í Ólympíu-
leika og Evrópumót þá féllu bæði heimsmet-
in hans Bolt og glæsimark Torres algjörlega í 

skuggann af því þegar litli 
hvítvoðungurinn ropaði, 
kúkaði vel og drakk sinn pela. 
Engu skipti þótt íslenska 
landsliðið ynni silfur, það voru 
bara smámunir við þau tíðindi 
þegar barnið svaf samfleytt í 
fimm tíma yfir nóttina.

En verst af öllu var þó þegar 
húsfreyjan kallaði húsbóndann 
á teppið og sagði að þetta gengi 
ekki lengur. Nú væri ég farinn 
að tala á innsoginu og þá væri 
mál að linni. Að svo komnu máli 
var sængin flutt inn í sófa og ég 
vinsamlegast beðinn um að sofa 
heilkennið úr mér.

Húsmæðraheilkennið

NOKKUR ORÐ
Freyr Gígja 

GunnarssonLöggildir 
rafverktakar
Rafmagnsvandamál
Talaðu þá við okkur

Uppl. síma 
8604507 / 8494007
islagnir@islagnir.is

www.islagnir.is
www.takk. is

Strandgötu 43  |  Hafnarfirði
Sími 565 5454
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Sagan af Janis Joplin hentar í raun 
illa til dramatískrar frásagnar. 
Hún var söguleg persóna í þröngu 
samfélagi tónlistarmanna sem 
lifðu tilbreytingarlitlu og heldur 
nöturlegu lífi áður en verulegt 
fjármagn var komið inn í tónlist-
arbransann. Þótt hún væri litríkur 
persónuleiki um margt, kjaftfor, 
sauðdrukkin flesta daga og karls-
öm í betra lagi, var hún ekki áber-
andi á nokkru átakasviði. Hún til-
heyrði í raun dreggjunum af 
bítkynslóðinni, áhugasöm um 
þjóðlagamúsík og blús rétt eins og 
margir af þeim sem voru henni 
samtíða í San Francisco, Pig Pen í 
Grateful Dead og Jorma Koukon-
en, sem síðar fór að vinna í Jeffer-
son Airplane. Þessi deigla var und-
arleg blanda og aðsetur þessara í 
Height Ashbury var tilkomið 
vegna lágrar leigu. Þegar George 
Harrison kom í fræga heimsókn á 
þær slóðir 1967 lýsti hann hverf-
inu sem Skid Row – bísanum eins 
og það var kallað, eymdarhverfi 
drykkjusjúklinga, dópista og utan-
garðsmanna.

Áhugi á sögu Joplin fyrir svið 
mun tilkominn í hópi miðaldra 
leikara sem kynntust þessum 
þremur plötum Joplin eftir að hún 
var látin. Ólafur Haukur og Stefán 
Baldursson fara um hana fögrum 
orðum í leikskrá og tala um hana 

sem orkugjafa á árunum um 1970. 
Margir voru á ferli á svipuðum 
tíma sem voru ekki síðri lista-
menn: tökum sem dæmi Grace 
Slick sem enn er á lífi og var 
áhrifamikil söngkona í Jefferson 
Airplane og síðar Starship. Ætli 
ferill Joplin hefði ekki orðið keim-
líkur hennar, útvatnast í meðferð-
um og líkamlegri og andlegri 
hrörnun hefði henni auðnast líf – 
hún var nú búin að vera sprautu-
fíkill í langan tíma þegar hún dó. 
Það er því innbyggð inn í þessa 
leiksýningu í Óperunni einhvers 
konar dýrkun sem er barnaleg og 
háskalega blind á staðreyndir.

Raunar er sviðsetning Sigurðar 
Sigurjónssonar snotur að flestu: 
Ilmur og Bryndís eru einar á svið-
inu, önnur syngur hin talar, Brynd-
ís skýst síðan í smárullur eftir því 
sem þarf. Hún er afbragðssöng-
kona og bandið þétt að baki henni. 
Ilmur er sannfærandi í hlutverk-
inu svo langt sem það nær, þetta 
hlutverk er einföld og fægð mynd 
af ungri konu sem var miklu verr 
stödd en hér er lýst. Lausnir Finns 
og Páls eru skynsamlegar í þröngu 
rýminu: búningar Þórunnar eru 
stíllega bundnir við síðustu þrjú 

misserin í lífi Janis sem miðar 
reyndar að því að styrkja hippa-
myndina, sem er að sumu leyti 
rangt.

Eitt atriði varðandi tónlistar-
flutninginn sem Jón Ólafsson ber 
ábyrgð á og ætti að standa honum 
nærri: hvar er Hammondinn sem 
er grundvallarhljóðfæri í þessari 
tónlist? Eru menn að skjóta sér 
undan kostnaði við flutning á 
þungu hljóðfæri milli sýningar-
daga? Það er snautlegt að heyra 
þessar útsetningar sem eru nánast 
eftirhermur að ekki skuli vera 
notaður hinn sterki hljómblær 
Hammondsins.

Þessi sýning er næst því að vera 
svipuð skemmtiprógrömmum sem 
Ólafur Laufdal efndi til lengi á 
Broadway, skemmtiprógrömm 
fyrir fólk sem vill lyfta sér upp 
með mat í maga og hressingu í 
tánni. Sem leiksviðsverk er hún í 
daufara lagi, tónlistarlega er hún 
vel frambærileg og þeir sem unna 
þessum fjörutíu, fimmtíu hljóðrit-
unum sem til eru frá ferli Joplin 
verða ekki sviknir af þeirri lituðu 
og björtu mynd sem dregin er upp 
af lífi hennar og ferli í Gamla bíói.
 Páll Baldvin Baldvinsson

Fallega myndin af Janis
LEIKLIST
Janis eftir Ólaf Hauk 
Símonarson.
Tónlist eftir ýmsa.
Leikmynd: Finnur Arnar Arnarson.
Búningar: Þórunn Elísabet Sveins-
dóttir.
Lýsing: Páll Ragnarsson. 
Leikstjóri: Sigurður Sigurjónsson.

★★
Rýrt verk með dúndurmúsik

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Þriðjudagur 07. október 

➜ Fyrirlestrar

12.00 „Tískuþrælar og frjálsir 
menn“ og „Áhrif fatnaðar á jafn-
réttisbaráttu kynjanna“ Fyrirlestrar 
í húsnæði Hönnunar- og arkitektúra-
deild, Skipholti 1. Þessi viðburður er 
hluti af Kynjadögum í Listaháskóla 
Íslands.

➜ Ljósmyndasýningar

Gegnumbrot Sólný Pálsdóttir sýnir 
ljósmyndir í Listasal Saltfisksetursins, 
Hafnargötu 12a, Grindavík. Sýningin 
stendur til 20. okt. og er opin alla 
daga frá 11.00-18.00.

➜ Myndlist

Picasso á Íslandi Styttan 
„Jacqueline 
með gulan 
borða“ eftir 
Picasso er til 
sýnis á Listasafni 
Árnesinga ásamt 
verkum 26 
íslenskra lista-
manna þar sem 
gætir áhrifa frá 
listamanninum. 
Listasafn Árnesinga, Austurmörk 21, 
210 Hveragerði. opið fim.-sun. 12.00-
18.00 og aðgangur ókeypis.
Hvaðan koma þær - hvert eru þær 
að fara? Guðmunda Kristinsdóttir 
sýnir í Reykjavík Art Gallery, Skúlagötu 
30. Sýningin stendur til 18. okt. og er 
opin alla daga nema mánudaga kl. 
14.00-17.00
Hallur Karl Hinriksson er með 
sýningu í Gallerí Fold, Rauðarárstíg 
14. Sýningin stendur til 19. okt. og 
er opin alla virka daga frá kl. 10.00-
18.00, lau. kl. 11.00-16.00 og sun. kl. 
14.00-16.00.
Boom boom og byssó Georg Óskar 
Manúelsson sýnir á Café Valný, 
Miðvangi 2-4, Egilsstöðum. Sýningin 
er opin alla daga til kl. 18.00.

➜ Viðburður

Suður-amerísk menningarhátíð í 
Kópavogi
12.00 Leiðsögn um sýning-
una Ekvador að fornu og nýju í 
Gerðarsafni, Hamraborg 4.
17.15 Ekvadorska kvikmynd-
in Que tan lejos (Svo miklu 
fjær) eftir Tania Hermida er sýnd í 
Kórnum, sal Safnahúss Kópavogs, 
Hamraborg 6a.
20.00 Kvikmyndirnar Que tan 
lejos (Svo miklu fjær) eftir Tania 
Hermida og 1809-1810 Mientras 
Ilega el día (Mínútum fyrir dagrenn-
ingu eftir Camilo Luzuriaga verða 
sýndar í Molanum, menningar- og 
tómstundamiðstöð ungs fólks í 
Kópavogi, Hábraut 2.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is 
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SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

14
14
16
16
16
L
L
L

REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 6 - 8 - 10
PINEAPPLE EXPRESS  kl. 8 - 10
MAMMA MIA kl. 5.50

14
16
L

REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 5.50 - 8 - 10.10
REYKJAVÍK-ROTTERDAM LÚXUS kl. 5.50 - 8 - 10.10
BURN AFTER READING kl. 5.45 - 8 - 10.15
PINAPPLE EXPRESS D kl. 5.30 - 8 - 10.30
MIRRORS kl. 10.30
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 

14
16
L
L

REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 6 - 8.20 - 10.30
BURN AFTER READING kl. 5.45 - 8 - 10.15
SVEITABRÚÐKAUP kl. 5.45 - 8 - 10.15
MAMMA MIA kl. 5.30 - 8 - 10.30

5%

5%

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

16
16
12
16
L

BURN AFTER READING kl. 5.45 - 8 - 10.15
PINAPPLE EXPRESS kl. 5.30 - 8 
STEP BROTHERS kl. 5.45 - 8 - 10.15
MIRRORS kl. 5.40 - 8 - 10.20
RAFMÖGNUÐ REYKJAVÍK kl. 10.15

YFIR 100.000 
MANNS

20% afsláttur af miðaverði sé greitt með 
greiðslukorti Vildarklúbbs Glitnis.

“AFRAKSTURINN ER 
MÖGNUÐ MYND Í 

ALLT ÖÐRUM 
GÆÐAFLOKKI EN 

NOKKUR ÍSLENSK 
SPENNUMYND.”

 B. S. -  FBL

“REYKJAVÍK 
ROTTERDAM ER
ÁVÍSUN UPP Á 
ÚRVALSSKEMMTUN”
DÓRI DNA - DV 

“MÖGNUÐ MYND SEM 
HELDUR ÁHORFENDUM 
ALLAN TÍMANN”
S. M. E. – MANNLÍF

JÁKVÆÐASTA MYND ÁRSINS

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

DIGITAL-3D

DIGITAL-3D BABYLON A.D. kl.  8 - 10 16

WILD CHILD kl. 8 L

CHARLIE BARTLETT kl. 10 12

REYKJAVÍK ROTTERDAM kl. 8 - 10:10 14

WILD CHILD kl. 10:10 L

HEAVY METAL IN BAGHDAD   kl. 8
RIFF KVIKMYNDAHÁTÍÐ

PATHOLOGY kl. 5:50 - 8 - 10:10 16

PATHOLOGY kl. 8 - 10:10 VIP
WILD CHILD kl. 5:50 - 8 - 10:10 L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 6 L

CHARLIE BARTLETT kl. 8 - 10:10 12

JOURNEY 3D kl. 5:50 L

DEATH RACE kl. 10:10 16

TROPIC THUNDER kl. 8 - 10:20 16

SVEITABRÚÐKAUP kl. 5:50 - 8 L

SVEITABRÚÐKAUP kl. 5:50 VIP

PATHOLOGY kl. 8 - 10:20 16

HAPPY GO LUCKY kl. 8 - 10:20 12

JOURNEY 3D kl. 8:10 L

WILD CHILD kl. 6 L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 6 L

SMART PEOPLE kl. 6 12

DARK KNIGHT kl. 10:10 12

REYKJAVÍK ROTTERDAM kl. 8 - 10:10 14

PINEAPPLE EXPRESS kl. 8 16

MIRRORS kl. 10:20 16

- bara lúxus
Sími: 553 2075

REYKJAVÍK ROTTERDAM kl. 6, 8 og 10 12

BABYLON A.D. kl. 8 og 10 16

LUKKU LÁKI - Ísl. Tal kl. 6 (650 kr.) L

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

���
S.V – MBL.

TEKJUHÆSTA MYND ALLRA
TÍIMA Á ÍSLANDI

ATH! 650 kr.

Naglinn fjallar um mann sem fær 
nagla í höfuðið og verður við það 
gangandi „Id“ en verra er þegar 
sá heilaskaddaði þarf að stjórna 
þjóðfélaginu. Benedikt hefur ekki 
verið feiminn við að fá vini sína í 
aukahlutverk, leikaravalið er eins 
og besta frumsýningarpartý. 
Útkoman er skemmtileg mynd 
sem kemur sífellt á óvart og nær á 
einfaldan hátt að vera skemmtileg 
ádeila, hittir naglann á höfuðið.

Höfuð og herðar yfir aðrar stutt-
myndir ber þó Aðskotadýrasaga 
Marcs Kraste. Myndin er geysi-
lega falleg og vel gerð teiknimynd 
sem fjallar í senn um stórborgar-
firringu og gróðurhúsaráhrif. Hún 
nær að segja ótrúlega mikið þó að 
engin orð séu notuð og gefur 
meistaraverki Pixar, Wall E, lítið 
eftir. 

Harmsaga er í flesta staði vel 
unnin. En eins og mörg ævintýri 
Grimmsbræðra virðist megin-
markmið hennar vera að hrella 
fólk. Myndin skilur því ekki nógu 
mikið eftir sig og er þar um að 
kenna vali á efnivið. 

Keisarinn er afar skemmtileg 
hugmynd. Maður missir aleiguna 
vegna slæmra fjárfestinga, og 
ákveður í kjölfarið að útnefna 
sjálfan sig keisara Bandaríkjanna. 

Þetta er kannski eitthvað sem 
fyrrverandi auðmenn þessa dag-
ana ættu að athuga. Myndin nær 
ágætlega að fanga stemningu 
þöglu áranna. En því miður renn-
ur hún örlítið út í sandinn og hefði 
mátt gera meira úr góðu upphafi. 

Rúsínan í pylsuendanum er svo 
Smáfuglar. Unglingar í partíi 
neyta ketamíns með þeim afleið-
ingum að strákur þarf að horfa 
upp á að kærustu hans er nauðgað 
meðan hún sefur. Leikur krakk-
anna er góður og ekki hægt að 
segja annað en að myndin hafi 
mikið forvarnagildi. Það sem 
vekur þó mesta furðu er að þrátt 
fyrir að fjalla um hryllilegt atvik 
tekst henni á endanum að vera 
hjartnæm mínúturnar fimmtán 
eru vel nýttar.  Valur Gunnarsson

Stuttmyndaveisla
KVIKMYNDIR
Íslenskar stuttmyndir á RIFF

Naglinn
Leikstjóri: Benedikt Erlingsson

★★★★

Aðskotadýr
Leikstjóri: Marc Craste

★★★★★

Harmsaga
Leikstjóri: Valdimar Jóhannsson

★★

Keisarinn
Leikstjóri: Þorbjörg Jónsdóttir

★★★

Smáfuglar
Leikstjóri: Rúnar Rúnarsson

★★★★
 

Leikkonan Lindsay Lohan og hótelerfinginn Paris Hilton hafa átt í 
útistöðum í gegnum netsamfélagið Facebook. Paris og Lindsay, sem 
eitt sinn voru góðar vinkonur, hafa ekki farið fögrum orðum hvor um 
aðra á síðum sínum.

Paris stofnaði hóp á síðunni sem nefnist „Firecrotch“ og vísar til 
þess að Lindsay er rauðhærð. Þegar Lindsay svaraði fullum hálsi 

sagði Paris hana hafa átt upptökin með því að stofna 
hóp undir nafninu „Paris pissar undir,“ og vísa þar 
til þess að Paris er sögð hafa pissað í gufubaðs-
klefa og aftursæti á leigubíl.

Talið er að ósætti stúlknanna hafi komið upp 
vegna hins gríska Stavros Niarchos III en báðar 

hafa þær átt í ástarsambandi 
við hann. Hvorug þeirra er 

þó kennd við Niarchos í 
dag. Lindsay, sem er 23 
ára, er í sambandi við 
plötusnúðinn Samönthu 

Ronson og Paris við Benji 
Madden, gítarleikara 

hljómsveitarinnar Good 
Charlotte.

Stríð á Facebook

ÓSÁTTAR Paris Hilton segir 
Lindsay hafa átt upptökin 
að útistöðum þeirra á 
Facebook.

Kvikmyndin Tulpan fékk 
aðalverðlaun Alþjóðlegrar 
kvikmyndahátíðar í Reykjavík 
sem voru afhent í hvalaskoðunar-
skipum við Ægisgarð um helgina. 
Myndin fjallar um Asa sem 
ferðast til Kasakstan eftir að hafa 
lokið herþjónustu hjá rússneska 
flotanum. Til þess að gerast 
hirðingi reynir hann að vinna 
ástir Tulpan og kvænast henni.

Heimildarmyndin Rafmögnuð 
Reykjavík eftir Arnar Jónasson 
hlaut áhorfendaverðlaun hátíðar-
innar. Myndin fjallar um áhrif 
raf- og danstónlistar níunda og 
tíunda áratugarins á tónlistar-
heiminn.

Hátt í þrjú hundruð manns 
sóttu Reykjavík heim vegna 
hátíðarinnar, þar af tæplega 
fimmtíu leikstjórar og framleið-
endur. Aðsóknin á hátíðina hefur 
aukist ár frá ári og var fjöldi 
mynda sýndur fyrir fullum sal.

Tulpan sigur-
vegari á RIFF

Hljómsveitin The Viking Gi-
ant Show, sem er hugarfóst-
ur Heiðars Arnar Kristjáns-
sonar úr Botnleðju, gefur út 
sína fyrstu plötu um miðjan 
október. 

Fjögur ár eru liðin síðan Heiðar 
byrjaði með sveitina, sem þá var 
hugsuð sem sólóverkefni. Síðan 
hafa þrír nýir menn, þeir Andrés, 
Ingi og Eysteinn, bæst í hópinn og 
er Heiðar hæstánægður með breyt-
ingarnar. „Þetta eru frábærir 
drengir. Mig langaði að færa þetta 
aðeins á hærra plan og vera með 
band í kringum þetta til að geta 
spilað á tónleikum,“ segir hann. 
„Þessi lög hafa verið að gerjast hjá 
mér í nokkur ár og síðan tókum við 

þetta upp í fyrra. Við erum svo 
búnir að liggja yfir þessu í sumar.“

Kántrísmellur á eftir partíi
Fyrsta lag sveitarinnar, hið hressi-
lega Party at the White House þar 
sem Bandaríkjastjórn er harðlega 
gagnrýnd, vakti á sínum tíma mikla 
athygli og gaf góð fyrirheit um 
framhaldið. Núna er platan loksins 
að koma út og til að hita upp fyrir 
hana hefur Heiðar sent frá sér 
annað lag, Don´ t Look Into My Lies, 
sem er mikill kántrí poppsmellur.

Léttara en Botnleðja
Heiðar játar að tónlist The Viking 
Giant Show sé léttari en sú sem 
Botnleðja var þekkt fyrir. „Það er 
ekki gaman að hjakka í sama farinu 
endalaust, þótt það sé voða 
skemmtilegt að stíga leðjudans,“ 

segir hann. „Maður er að hlusta á 
svo fjölbreytta tónlist og er undir 
áhrifum frá svo mörgum að mig 
langaði að gera eitthvað aðeins 
öðruvísi.“ Heiðar tekur fram að 
Botnleðja sé hvergi nærri hætt, 
þrátt fyrir að ekkert hafi heyrst frá 
henni í langan tíma. „Hún kemur 
alltaf aftur, það er bara spurning 
hvenær.“ 

Spila á Airwaves
Framundan hjá Heiðari og félögum 
í The Viking Giant Show eru tón-
leikar á Iceland Airwaves, sem 
verður haldin dagana 15. til 19. okt-
óber. Eftir það tekur við áframhald-
andi spilamennska til að fylgja plöt-
unni eftir. Nánari upplýsingar um 
hljómsveitina má finna á síðunni 
Myspace.com/thevikinggiantshow.  
 freyr@frettabladid.is

Vildi gera eitthvað öðruvísi

FYRRVERANDI VIN-
KONUR Talið er að 
ósætti Paris og Linds-
ay sé tilkomið vegna 
hins gríska Stavros 
Niarchos III sem þær 
hafa báðar átt í ástar-
sambandi við.

THE VIKING GIANT SHOW Heiðar, Andrés, Ingi og Eysteinn skipa hljómsveitina The Viking Giant Show.
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Bandaríska söngkonan Pink hafði 
betur í einvígi sínu við bresku 
rokkarana í Oasis á breska 
smáskífulistanum um helgina. 
Nýjasta smáskífa hennar, So 
What, náði efsta sætinu og ýtti 
hún þar með hljómsveitinni Kings 
of Leon úr efsta sætinu. Oasis, 
sem var einnig að gefa út nýja 
smáskífu, The Shock of the 
Lightning, náði einungis þriðja 
sætinu. Hlýtur það að vera mikið 
áfall fyrir Oasis því hljómsveitin 
er vön því að hrifsa til sín öll 
toppsæti í Bretlandi þegar út 
koma ný lög eða plötur. Á breska 
breiðskífulistanum hélt plata 
Kings of Leon, Only By the Night, 
efsta sætinu þrátt fyrir komu 
Wills Young inn á listann.

Pink vinsælli 
en Oasis

PINK Bandaríska söngkonan Pink er 
vinsælli en Oasis í Bretlandi um þessar 
mundir.

Framhald 
teiknimynd-
arinnar 
vinsælu 
Kung Fu 
Panda er í 
undirbúningi 
og verður 
hún í þetta 
sinn gefin út 
þrívídd. 
Kung Fu 
Panda sló 
rækilega í gegn víða um heim í 
sumar.

Kung Fu Panda 2 er væntanleg 
sumarið 2011 og hefur Jack Black 
þegar samþykkt að ljá pöndunni 
Po rödd sína. Vonir standa til að 
Angelina Jolie, sem talaði fyrir 
tígrisdýrið, verði einnig með.

Framhald 
í þrívídd

KUNG FU PANDA Fram-
hald er væntanlegt 
sumarið 2011.

Beverly Hills Chihuahua var 
vinsælasta kvikmyndin vestan-
hafs um helgina og námu tekjur 
hennar 29 milljónum dollara, eða 
um 3,3 milljörðum króna. Myndin 
fjallar um hundinn Papio sem 
verður yfir sig ástfanginn af 
hundinum  Chloe. Þegar Chloe 
týnist í Mexíkó fer Papi yfir 
landamærin til að bjarga ástinni 
sinni. Um ekta fjölskyldumynd er 
að ræða en skortur hefur verið á 
slíkum myndum í Norður-
Ameríku undanfarið. Í öðru sæti 
yfir vinsælustu myndirnar var 
tryllirinn Eagle Eye með Shia 
LaBeouf í aðlhlutverki og í því 
þriðja var Nick & Norah.

Hundamynd 
á toppnum

BEVERLY HILLS CHIHUAHUA Hunda-
myndin gamansama var vinsælasta 
myndin vestanhafs um síðustu helgi.

Elskumst í efnahagsrústunum er 
yfirskrift tónleikaferðar hljóm-
sveitanna Skáta og Bloodgroup 
sem hefst á miðvikudag. Tón-
leikaferðin er hluti af verkefninu 
Innrásin sem styrktarsjóðurinn 
Kraumur kom á fót í vor.

Leiðir Skáta og Bloodgroup 
lágu fyrst saman á styrktartón-
leikum fyrir systursamtök Stíga-
móta á Akureyri, Aflið, í júní í 
fyrra.  Hljómsveitirnar spiluðu 
einnig saman í Bræðslunni á 
Borgarfirði eystri og í Valaskjálf 
á Egilsstöðum í sömu ferð við 
góðar undirtektir. Hljómsveitirn-

ar Sykur, Dlx Atx og Skakkam-
anage koma einnig við sögu í tón-
leikaferðinni. 

Elskast í rústunum

SKÁTAR Hljómsveitin Skátar er á leiðinni 
í tónleikaferð ásamt Bloodgroup.

TÓNLEIKAFERÐIN
8. október - Menntaskólinn, Egilsstaðir m. Mini-Skakkamanage
9. október - Hraunsnef, Borgarfirði m. Dlx Atx
10. október - Edinborgarhúsið, Ísafirði m. Dlx Atx
11. október - Græni hatturinn, Akureyri m. Dlx Atx 
14. október - Flensborg, Hafnarfirði m. Sykri & Dlx Atx 
15. október - Paddy’s, Keflavík m. Sykri & Dlx Atx
17. október – Iceland Airwaves
18. október – Live Pub m. Mammút, Dlx Atx o.fl.

Þursarnir hafa nú fengið sam-
keppni í Bresku Kólumbíu í 
Kanada því þar er komin út platan 
Journey to Jotunheim með 
hljómsveitinni Thursar. Kanadísku 
Þursarnir eru gríðarlega leyndar-
dómsfullir og engin ljósmynd er til 
af þeim. Liðsmenn sveitarinnar 
komu úr sveitunum Xynfonica og 
Gluttony. Tónlist Thursanna er 
sambland gítarhljóðgervla og 
hefðbundinna hljóðfæra frá 
Austur-Asíu. Yfir þessa blöndu eru 
svo rumdir textar í dauðarokksstíl 
um víkingatímabilið. Lögin heita 
til dæmis „Thorkel‘s Arrival“ og 
„King Godmund‘s palace“.  

Þursar fá 
samkeppni 
í Kanada

NÝALDAR-VÍKINGA-DAUÐAROKK Thursar 
frá Kanada.

„Auðvitað er gengið að bögga okkur eins og alla 
aðra, en að öðru leyti erum við bara helvíti fínir,“ 
segir Egill Tómasson, einn af umsjónarmönnum 
Iceland Airwaves. Tónlistarhátíðin er nú haldin í 
tíunda skipti og hefst á miðvikudaginn í næstu 
viku. Hún stendur að vanda fram á sunnudag 
og á meðan verður borgin hljómandi af 
framsækinni tónlist, innlendri og 
erlendri. „Það er engin paník á okkur,“ 
heldur Egill áfram. „Það hefur selst 
meira af miðum en í fyrra og við 
búumst við svipaðri aðsókn erlendis 
frá og vanalega, ef ekki meiri, enda 
gengið hagstætt útlendingum. 
Auðvitað vonar maður svo að það 
gerist eitthvað og gengið þróist til 
baka.“

Egill var einn þeirra Íslendinga 

sem var fulltrúi þjóðarinnar í grein 
Guardian um helgina. Greinin fjallaði 
um hrun íslenska efnahagslífsins og 
þar sló Siggi Hall kokkur því fram að 
„krútt-kynslóðin“ þurfi nú að fara að 

óhreinka á sér hendurnar. „Tja, 
eigum við ekki bara að vona að 

krútt-kynslóðin sé endanlega 
búin að vera,“ segir Egill. „En 
það er ljós við enda gang-
anna,“ bætir hann við. „Ég 
myndi segja að Iceland 
Airwaves sé það ljós. 
Maraþon músikveisla sem 
fólk getur gleymt sér í.“

Boðið verður upp á 
fjörutíu og níu erlend atriði 
og yfir hundrað innlend. 
Endanleg dagskrá með stað- 
og tímasetningum verður 

birt mjög fljótlega. 
 - drg

Við erum bara helvíti fínir

ÞAÐ ER LJÓS VIÐ ENDA GANGANNA
Egill Tómasson hjá Iceland Airwaves.

Amy Winehouse er sögð hafa 
reynt að binda enda á líf sitt. 
Samkvæmt heimildum breska 
dagblaðsins Daily Star hélt 
söngkonan hníf við bringu sína 
þegar vinir hennar komu að henni 
og spurði: „Hver er tilgangurinn 
með því að lifa?“ 

Vinir Amy vakta hana nú allan 
sólarhringinn til að koma í veg 
fyrir að hún fremji sjálfsmorð en 
hún segist ekki óttast dauðann. 
Þeir segja söngkonuna ekki ráða 
við tilfinningar sínar þar sem hún 
sé gjarnan undir áhrifum 
eiturlyfja og hún vilji fyrirkoma 
sér því hún telji það vera örlög 
sín að deyja ung.

Amy í sjálfs-
morðshug-
leiðingum

VILL DEYJA UNG Amy telur það sín örlög 
að deyja ung og segist vilja binda enda 
á líf sitt.

Yfir eitt hundrað hljómsveit-
ir víðs vegar að úr heimin-
um hafa lifibrauð sitt af því 
að spila lög til heiðurs Abba, 
þar á meðal hin heims-
þekkta Björn Again og svo 
Arrival, sem spilar í Voda-
fone-höllinni 8. nóvember.

Þetta verður í fyrsta sinn sem 
Arrival kemur hingað til lands og 
hlakkar söngkonan Vicky mikið 
til. „Ég hef heyrt marga góða hluti 
um Ísland og mér hefur verið sagt 
að ég yrði að koma þangað og núna 
er loksins komið að því,“ segir 
Vicky. 

Arrival, sem hefur haldið Abba-

sýningar víða um heim í tæp fjór-
tán ár, fór í tónleikaferð um Banda-
ríkin í sumar og spilaði fyrir 
framan tuttugu til þrjátíu þúsund 
manns á hverju kvöldi. „Þeim 
finnst mjög merkilegt að við séum 
frá Svíþjóð og spyrja okkur alls 
konar spurninga, hvort það sé ekki 
mikill snjór í Svíþjóð og hvort 
Kaupmannahöfn sé höfuðborgin. 
Þeir vita ekki mikið um Skandin-
avíu en þeir eru frábært fólk og 
enn betri áhorfendur,“ segir hún.

Arrival hefur að undanförnu 
verið í hljóðveri að ljúka við upp-
tökur á óútgefnu Abba-lagi sem 
nefnist Just a Notion. Fékk sveitin 
lánað gamalt Abba-hljómborð við 
upptökurnar. „Ég sendi Björn og 
Benny lög sem við höfðum tekið 

upp og spurði hann um þetta lag 
og hann sagði já. Ég veit að þeir 
eru mjög strangir varðandi svona 
lagað og þess vegna varð ég undr-
andi þegar þeir sögðu já.“

Vicky segist aldrei verða þreytt 
á því að spila sömu lögin kvöld 
eftir kvöld. „Tónlistin er frábær 
og síðan er alltaf jafngaman að sjá 
fólkið í salnum brosa og gleðjast 
yfir lögunum. Við skemmtun 
okkur alltaf vel á sviðinu.“  

Til að vera góð Abba-hljómsveit 
segir Vicky nauðsynlegt að hafa 
góða tónlistarmenn innanborðs 
auk þess sem sænskur uppruni sé 
mikilvægur. „Það er sjarminn við 
þetta. Við berum orðin ekki rétt 
fram og útlendingarnir elska það,“ 
segir hún.  freyr@frettabladid.is

Sjarmi við sænskan framburð
ARRIVAL Abba-hljómsveitin Arrival heldur tónleika í Vodafone-höllinni 8. nóvember.

Á vefnum Metacritic.com má sjá 
að nýjan platan hennar Emilíönu 
Torrini fær mjög góða dóma víð-
ast hvar. Netsíðan tekur saman 
dóma hvaðanæva og ef allir dóm-
arnir sem liggja til grundvallar 
eru teknir saman kemur í ljós að 
platan fær 7,4 í einkunn af 10 
mögulegum. Meðal annars segir 
tónlistarbiblían All music guide 
að platan höfði bæði til bókaorma 
og strandpía, heimakærra og 
heimsferðalanga, dansara jafnt 
sem þeirra sem læðast með 
veggjum. MusicOHM segir að 
platan sé slípaðri en síðasta plata 
Emilíönu og muni höfða til fleiri 
og Slant segir að lagið „Gun“ sé 
kynþokkafyllsta blóðbað sem 
heyrst hafi á plötu. Þá segir hið 
víðlesna enska tímarit Q Magaz-

ine að Me & Armini sé ekki plata 
sem hlustendur nái strax – til 
þess sé hún of torskilin og var-
færnisleg – en um leið og hún 
gefi upp leyndarmál sín þá læðist 
hún að heila hlustandans og setj-
ist þar að.

Góðu dómarnir 
hlaðast á Emilíönu

ME & ARMINI Fær góða dóma.
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> Sigurður Ragnar hafnaði HK

Sigurður Ragnar Eyjólfsson ætlar að einbeita sér að starfi 
sínu sem þjálfari A-landsliðs kvenna og var því ekki til-
búinn til að taka við 1. deildarliði HK þegar félagið leitaði 
til hans á dögunum. „Þeir buðu mér starf um daginn en 
ég hafnaði því,“ sagði Sigurður Ragnar sem sagðist einn-
ig hafa hafnað HK í sumar. „Ég ætla að einbeita mér að 
þessu mikilvæga verkefni með kvennalandsliðinu. Mér 
finnst það vera spennandi og krefjandi verkefni,“ sagði 
Sigurður Ragnar og bætti við: „Það 
er heiður að vera boðin þjálfara-
staða bæði í efstu deild og 1. 
deild og þá hlýtur maður að 
vera að gera eitthvað rétt.“

Íslenska kvennalandsliðið dróst í gær gegn Írlandi í tveimur umspil-
sleikjum um sæti í lokakeppni EM næsta sumar. Landsliðsþjálfarinn 
Sigurður Ragnar Eyjólfsson var bara sáttur við væntanlega 
mótherja þegar Fréttablaðið heyrði í honum í gær.
„Ég var hálffeginn að sleppa við Tékkland því þær voru 
hæst skrifaðar af þessum þremur liðum. Þær voru með 
flest stig af öllum liðunum í 3. sæti, þangað var lengsta 
ferðalagið og það var fínt að losna við þær,“ sagði 
Sigurður Ragnar en Ísland átti möguleika á að mæta 
Tékklandi, Skotlandi eða Írlandi. 
„Ég held að þetta séu samt áþekk lið. Írland er kannski 
góður kostur af þeirri ástæðu að við þekkjum það 
betur en hin liðin,“ segir Sigurður Ragnar en 
Ísland hefur mætt Írlandi í Algarve-bikarn-
um síðustu tvö ár. „Báðir þessir leikir á 
móti þeim hafa verið jafnir,“ sagði Sig-
urður Ragnar en Ísland vann Írland 4-
1 í vetur. Írska liðið er að ná sínum 
besta árangri með því að komast 

í umspilið.  „Þær hafa verið á stöðugri uppleið. Á þessum heimslista 
sem ég hef verið að halda saman eru þær að bæta sig þriðja mest 
allra þjóða og eru þar rétt á eftir okkur,“ segir Sigurður en Brasilía er 

þar í efsta sæti yfir þær þjóðir sem hafa bætt sig mest frá því í jan-
úar 2007. „Þær hafa verið að ná fínum úrslitum,“ segir Sigurður. 
Í liðinu eru meðal annars fjórir leikmenn í enska liðinu Arsenal 
þar á meðal aðalmarkvörður liðsins, Emma Byrne. 
„Við eigum að vera sterkara liðið og við ætlum að fara báða 
leikina til að vinna þá. Við verðum síðan að sjá hvernig það 
gengur,“ segir Sigurður Ragnar sem er bjartsýnn á möguleika 
kvennalandsliðsins eins og áður

„Við eigum betri möguleika en nokkurt annað A-landslið 
hefur átt á að komast í úrslitakeppnina. Ég held að 

það verði stórt atriði fyrir okkur að fá góðan og 
öflugan stuðning í seinni leiknum á Laugardals-

velli. Það verður alltaf úrslitaleikurinn sama 
hvernig fyrri leikurinn fer. Vonandi fyllum 
við völlinn.“

SIGURÐUR RAGNAR EYJÓLFSSON, LANDSLIÐSÞJÁLFARI KVENNA: ÍSLAND MÆTIR ÍRLANDI Í UMSPILINU

Var hálffeginn að sleppa við Tékkland

FÓTBOLTI Skagamaðurinn ungi er 
eftirsóttur þessa dagana. Hann 
greindi frá því í Fréttablaðinu á 
dögunum að hann ætlaði sér ekki 
að spila með ÍA í 1. deildinni sem 
og að hugurinn stefndi út.

Hann er þegar farinn að skoða 
sína möguleika og að því er Vísir 
greindi frá í gær er Björn hjá 
norska liðinu Lilleström og 
heldur aftur heim í dag.

Í sömu frétt kemur fram að ÍA 
eigi í kjölfarið von á tilboði í 
framherjann.

Félög víða um Evrópu hafa sýnt 
Birni áhuga og ekki loku fyrir það 
skotið að hann skoði aðstæður hjá 
fleiri félögum.   - hbg

Björn Bergmann:

Í skoðun hjá 
Lilleström

BJÖRN BERGMANN Kemur heim frá 
Noregi og hugsanlega á leiðinni til fleiri 
félaga. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Nokkur meiðsli eru í 
landsliðshópi Hollands fyrir 
leikinn gegn Íslandi á laugardag.

Þeir Arjen Robben og Jan 
Vennegor of Hesselink hafa nú 
dregið sig út úr hópnum vegna 
meiðsla. 

Robben meiddist með Real 
Madrid um helgina í leiknum 
gegn Espanyol en Hesselink 
meiddist í leik með Celtic.

Tvímenningarnir munu ekki 
bara missa af leiknum gegn 
Íslandi heldur einnig af leiknum 
gegn Noregi fjórum dögum síðar.

Bert van Marjwik, landsliðs-
þjálfari Hollendinga, hefur ekki 
valið aðra menn í hópinn í stað 
þessara tveggja. - hbg

Meiðsli hjá Hollendingum:

Robben frá 
gegn Íslandi

ARJEN ROBBEN Fjarri góðu gamni gegn 
Íslandi. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Kvennalið Vals er á leið-
inni til Svíþjóðar á morgun þar 
sem liðið berst við meistarana frá 
Svíþjóð, Ítalíu og Kazakstan um 
tvö laus sæti í átta liða úrslitum 
Evrópukeppni kvenna. 

Valskonur keppast að því að 
jafna árangur sinn frá 2005 þegar 
þær komust áfram en þær voru 
aðeins hársbreidd frá því að leika 
það eftir í fyrra. Valsliðið fékk 
góðan meðbyr í gær frá Orkuveitu 
Reykjavíkur sem styrkti Valskon-
ur um eina milljón sem kemur sér 
vel enda fjárfrekt að taka þátt í 
keppni sem þessari.

Elísabet Gunnarsdóttir, annar 
þjálfara Valsliðsins, segir stefn-
una hafa verið sett á að komast 
áfram en hún veit að verkefnið 
hefur líklega aldrei verið erfiðara. 
„Þetta er sterkasti riðillinn sem 
við höfum farið í hingað til. Ef við 
förum yfir riðlana þá er þetta að 
mínu mati sterkasti riðillinn. Við 
vitum að það væri mikið afrek 
fyrir okkur að fara upp úr þessum 
riðli,“ segir Elísabet. 

Umeå hefur tvisvar orðið Evr-
ópumeistari félagsliða, ítalska 
liðið Bardolino komst í undanúr-
slitin í fyrra og Alma frá Kazak-
stan hefur bætt sig mikið frá því 
að Valur vann það 8-0 árið 2005.

Valsliðið mætir sænsku meist-
urunum í Umeå í fyrsta leik en 
fyrirfram er álitið að þar fari 
sterkasta lið riðilsins. „Það er 
kannski fínt að mæta þeim núna, 
þær eru nýorðnar meistarar í Sví-
þjóð og kannski líkur á því að þær 
vanmeti okkur. Við höfum undir-
búið okkur vel og höfðum engu að 
tapa í þessum leik,“ segir Elísa-
bet. 

Í fyrra munaði engu að Valsliðið 
skellti þýska stórliðinu Frankfurt 
í fyrsta leik en þýska liðið tryggði 
sér sigurinn með tveimur mörk-
um í lokin. „Við vorum nálægt því 
að vinna fyrsta leikinn á móti 
Frankfurt og ég tel að trúin sé svo 

sannarlega til staðar í liðinu. Við 
vorum alveg vissar um að ef við 
skipulegðum okkur vel, spiluðum 
með aga og með hjartanu þá 
gætum við náð góðum úrslitum á 
móti hverjum sem væri,“ segir 
Elísabet.

Valsliðið spilaði á föstudags-
kvöldið æfingaleik við kvenna-
landsliðið og Elísabet var mjög 
ánægð með hann. „Leikurinn við 
landsliðið hjálpaði okkur mjög 
mikið því við áttum í ákveðnum 
erfiðleikum í bikarúrslitaleiknum. 
Það voru hlutir sem við þurftum 
að laga og taka í gegn. Við gátum 
lagfært þá hluti og því var mjög 
nauðsynlegt að fá þennan leik,“ 
segir Elísabet.

Hún segir Valsliðið hafa tekið 
miklum framförum í líkamlega 
þættinum undanfarin ár en eftir 
langt tímabil er það annað sem 
hún hefur meiri áhyggjur af. 

„Það er alltaf erfitt að halda 

andanum ferskum þegar komið er 
svona langt fram á tímabil. Nú 
erum við komin fram í október og 
tímabilið er búið að vera langt. Ég 
hef mestar áhyggjur af því hvort 
andinn og ástríðan verði áfram til 
staðar í október,“ segir Elísabet 
sem segir undirbúninginn hafa 
tekið mið af þessu. „Við höfum 
verið að reyna að gefa þeim frí-
daga en þær eiga erfitt með það og 
mæta samt,“ segir Elísabet kímin. 

Fyrirliðinn Katrín Jónsdóttir er 
ein af þessum leikmönnum sem 
mæðir mikið á á mörgum víg-
stöðvum. „Beta var sniðug því hún 
gaf okkur smá frí þegar við 
komum úr landsliðsferðinni. 
Maður er búinn að ná að hvílast 
vel og er tilbúinn í þetta. Þetta er 
orðið mjög langt en við erum í 
þessu af því að þetta er mjög 
gaman og okkur langar til að ná 
árangri. Það eru virkilegir mögu-
leikar á að ná árangri núna þannig 

að maður tekur bara pásuna þegar 
þetta er búið,“ segir Katrín. Hún 
var eins og Elísabet mjög ánægð 
með að fá æfingaleikinn á móti 
landsliðinu. „Það var mjög skrítin 
stemning þarna en þetta var mjög 
fínt fyrir okkur. Við erum að fara 
að mæta sterkum andstæðingum 
þarna úti og það var gott að fá að 
spila við svona góðan andstæðing 
áður en við förum út,“ segir Katr-
ín. 

Katrín ætlar ekki að velta sér of 
mikið upp úr því hvaða stórstjörn-
ur skipi lið Umeå sem verður 
fyrsti mótherji Vals á fimmtudag-
inn. „Við verðum að spila okkar 
leik og það er mjög mikilvægt að 
við einblínum ekki alltof mikið á 
einstaka leikmenn hjá þeim. Þær 
eru hæst skrifaðar og ég held að 
það sé bara fínt að fá þær í fyrsta 
leik því þær vita ekki alltof mikið 
um okkur,“ segir Katrín að lokum.

 ooj@frettabladid.is

Mikið afrek ef við komumst áfram
Orkuveita Reykjavíkur styrkti kvennalið Vals um milljón í gær en Valskonur eru á leið til Svíþjóðar þar 

sem eitt besta lið Evrópu bíður þeirra í fyrsta leik á fimmtudaginn. Valskonur eru í erfiðasta riðlinum.

UMEÅ BÍÐUR Margrét Lára Viðarsdóttir, Katrín Jónsdóttir og Elísa-
bet Gunnarsdóttir eru á leiðinni til Svíþjóðar á morgun.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

KÖRFUBOLTI Formenn félaga í Ice-
land Express-deildinni hittust með 
forráðamönnum KKÍ í Laugar-
dalnum í gær. Þar var farið yfir 
stöðu mála í ljósi efnahagsástands-
ins og menn skiptust á hugmynd-
um. Eins og fram hefur komið 
hafa ÍR-ingar ákveðið að leika án 
erlendra leikmanna í vetur en þeir 
segja að forsendur fyrir rekstri 
meistaraflokks séu brostnar í ljósi 
hamfara í íslensku efnahagslífi.

„Þessi fundur gekk ágætlega. 
Menn ræddu málin vítt og breitt í 
ljósi þeirrar stöðu sem er í samfé-
laginu. Það sem kom út úr þessum 
fundi er að menn ætla að skoða 
sína stöðu á næstu forsendum,“ 
sagði Friðrik Ingi Rúnarsson, 
framkvæmdastjóri KKÍ, en hann 
staðfestir að fleiri félög en ÍR séu 
að íhuga að fækka útlendingum 
eða hreinlega sleppa því að spila 

með útlendinga. „Svo gerist það 
líka kannski, hvort sem mönnum 
líkar betur eða verr, að menn hafi 
ekkert val í þessu máli. Það verð-

ur tíminn bara að leiða í ljós. Félög 
á fundinum sögðust vera að skoða 
sín útlendingamál og sögðu það 
koma til greina að fara í frekari 

aðgerðir.“
Heyrst hefur að einhver félög 

vilji keyra í gegn reglugerðar-
breytingar sem annað hvort banni 
erlenda leikmenn í deildinni eða í 
það minnsta fækki þeim. Slíkar 
reglugerðarbreytingar er aðeins 
hægt framkvæma á ársþingi. For-
menn félaga geta þó farið fram á 
aukaþing en þar myndu aðeins 
forráðamenn þeirra félaga sem 
sátu síðasta ársþing hafa atkvæð-
isrétt. Að sögn Friðriks Inga var 
það þing ekki vel sótt og því ekki 
margir með atkvæðisrétt í mál-
inu.

„Menn ætla að sýna þá ábyrgð 
að fara yfir stöðu mála sem er 
eðlilega erfið. Þetta var góður 
fundur, góður andi í mönnum og 
mjög hollt að hittast til að fara yfir 
stöðuna,“ sagði Friðrik Ingi.   

  - hbg

Formenn félaga í Iceland Express-deildinni héldu „kreppufund“ með KKÍ í gær:

Fleiri félög íhuga að fækka útlendingum

HVAÐ SKAL GERA? Friðrik Ingi Rúnarsson, framkvæmdastjóri KKÍ, og Hannes Jóns-
son, formaður KKÍ, sjást hér á fundinum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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FÓTBOLTI Afrek Heimis Guðjóns-
sonar, að gera FH-liðið að Íslands-
meisturum á sínu fyrsta ári sem 
meistaraflokksþjálfari, er allt 
annað en daglegt brauð í nútíma-
fótbolta. Það þarf reyndar að fara 
aftur til september 1969 til þess að 
finna þann sem afrekaði slíkt síð-
ast en þá var Heimir sjálfur aðeins 
nokkurra mánaða gamall.

Hólmbert Friðjónsson varð 
óvænt þjálfari Keflavíkurliðsins 
1969. Liðið hafði árið á undan 
endað í neðsta sæti deildarinnar. 
Hólmbert hafði þjálfað yngri 
flokka í Keflavík frá því hann 
sjálfur varð að leggja skóna á hill-
una vegna meiðsla og var þáver-
andi vallarstjóri knattspyrnuvall-
arins í Keflavík. Keflavík náði 
aðeins einu stigi út úr fyrstu 
tveimur leikjunum en þá gjör-
breytti Hólmbert liðinu og liðið 
blómstraði.

„Kjarni liðsins sem hafði spilað 
með mér var þannig að ég þekkti 
mjög vel til flestra leikmanna því 
ég hafði þjálfað þessa yngri. Menn 
voru farnir að eldast og ég færði 
menn til í stöðum út frá þáverandi 
ástandi þeirra. Ég breytti mikið 
miðjunni því ég setti tvo svaka-
lega jaxla þangað sem höfðu verið 
í öðrum stöðum áður. Þetta voru 
þeir Karl Hermannsson, lögreglu-
stjóri í Keflavík, og Grétar Magn-
ússon. Þeir voru síðan lands-
liðs tengiliðirnir þegar Ísland vann 
Austur-Þýskaland 1975. Karl var 
kantmaður áður en Grétar var 
meira bakvörður,“ segir Hólmbert 
sem færði fleiri menn til. 

 „Það var dálítið átak því menn 
voru ekki alveg sáttir við að fara 
úr sínum gömlu stöðum,“ rifjar 
Hólmbert upp. Hann segist vera 
mjög stoltur af þessu sumri. „Ég 
er mjög stoltur af því að hafa náð 
því að gera liðið að meisturum en 
ekki síður af því að í leiðinni var 
lagður grunnur að liðinu sem síðar 
varð Íslandsmeistari 1971 og 
1973,“ segir Hólmbert sem þjálf-
aði þó ekki Keflavíkurliðið þau 
sumur. 

Hólmbert segist hafa átt von á 
því að FH myndi vinna titilinn. 
„Það var eitthvað í mér sem sagði 
mér það. Í síðustu leikjunum hjá 
FH þá voru þeir á uppleið eftir að 
hafa verið slegnir aðeins niður. Þó 
að Keflavíkurliðið hafi spilað vel 
þá voru þeir að spila á móti Fram 
sem voru með undirliggjandi tón 
um að þeir yrðu erfiðir,“ segir 
Hólmbert.

Hólmbert segir Evrópukeppn-
ina og leikina við Aston Villa hafa 
átt mikinn þátt í því að koma FH-
ingum aftur á skrið. „Um tíma 
virtist vera sem þeim ætlaði að 
hlekkjast á en síðan fóru þeir í 
Evrópukeppnina og þá var það 
tvennt sem mér fannst koma til 
greina. Annaðhvort yrðu þeir of 
þreyttir og myndu ekki klára þetta 
á þeim forsendum eða þeir myndu 
komast í annan gír. Það virtist í 
restina vera eins og það hafi bara 
hjálpað þeim að spila á móti góðu 

liði eins og Aston Villa,“ segir 
Hólmbert.

Það er magt líkt með þeim 
Heimi og Hólmberti og þeirra 
fyrsta ári. Þeir þekktu báðir leik-
menn sína vel eftir að hafa bæði 
spilað með þeim og umgengist þá í 
nokkur ár á undan. Hólmbert var í 
Íslandsmeistaraliði Keflavíkur 
1964 en varð að hætta vegna 
meiðsla og Heimir varð Íslands-
meistari með stórum hluta FH-
liðsins 2004 og 2005 auk þess að 

vera síðan aðstoðarþjálfari liðsins 
tvö næstu ár á undan.

Það vekur líka nokkra athygli að 
bæði Hólmbert og Heimir skiptu 
um markvörð á miðju tímabili 
með góðum árangri. Hólmbert tók 
hinn 18 ára gamla Þorstein Ólafs-
son inn í Keflavíkurliðið í þriðja 
leik mótsins og Heimir setti Gunn-
ar Sigurðsson í mark FH þegar 
Daði Lárusson meiddist og hélt 
síðan tryggð við hann út tímabil-
ið.

„Heimir er búinn að vera þarna 
í FH í langan tíma, þekkir menn-
ina út og inn og veit hvað þeir 
geta,“ segir Hólmbert um Heimi 
sem hann kynntist aðeins þegar 
hann var að þjálfa KR á sínum 
tíma og Heimir var stórefnilegur 
knattspyrnumaður í 3. flokki. „Ég 
þjálfaði hann ekki beint. Ég þjálf-
aði KR í þrjú ár og hann var þá í 3. 
flokki ásamt fleiri ungum og efni-
legum leikmönnum eins og Rúnari 
[Kristinssyni] og fleirum. Hann 
var svo bráðþroska og stór og fékk 
stöku sinnum að spila með b-liðinu 
í Reykjavíkurmótinu og svoleiðis. 
Hann var ekki mikið á æfingum 
hjá mér,“ segir Hólmbert. 

Aðrir þekktir þjálfarar sem 
hafa byrjað meistaraflokksþjálf-
araferil sinn á meistaralegan hátt 
eru meðal annars Ríkharður Jóns-
son sem gerði Skagamenn að 
meisturum í fyrsta sinn 1951 sem 
spilandi þjálfari og Guðmundur 
Jónsson sem gerði Fram að meist-
urum 1962 en félagði hafði þá ekki 
unnið titilinn í fimmtán ár.  

 ooj@frettabladid.is

Heimir fetaði í fótspor Hólmberts
Heimir Guðjónsson varð fyrsti þjálfarinn í 39 ár sem gerir lið að Íslandsmeisturum á sínu fyrsta ári. Það 

hafði ekki gert síðan Hólmbert Friðjónsson gerði Keflavíkinga að meisturum 1969 þá aðeins 28 ára gamall.

FRÁBÆR BYRJUN Heimir Guðjónsson stóð sig frábærlega á sínu fyrsta ári. Hér er 
honum fagnað af stuðningsmönnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

EINSTAKIR KAPPAR Hólmbert Friðjónsson og Heimir 
Guðjónsson saman í vikunni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HEIMIR GUÐJÓNSSON
39 ára
Íslandsmeistari sem leikmaður
2004 og 2005 með FH
Íslandsmeistari sem þjálfari
2008 með FH (39 ára)

HÓLMBERT FRIÐJÓNSSON
67 ára
Íslandsmeistari sem leikmaður
1964 með Keflavík
Íslandsmeistari sem þjálfari
1969 með Keflavík (28 ára)

MEISTARAR Á FYRSTA ÁRI 
MEÐ LIÐ FRÁ 1995
Heimir bætist í hóp þjálfara sem hafa 
á síðustu árum orðið meistarar á sínu 
fyrsta ári með lið þótt að það hafi ekki 
verið þeirra fyrsta tímabil í efstu deild.
Heimir Guðjónsson  FH 2008
Willum Þór Þórsson KR 2002
Pétur Pétursson KR 2000
Bjarni Jóhannsson ÍBV 1997
Logi Ólafsson ÍA 1995

FÓTBOLTI Guðrún Sóley Gunnars-
dóttir, lykilmaður í vörn íslenska 
kvennalandsliðsins, meiddist í 
æfingaleik Vals og landsliðsins á 
föstudaginn. 

„Það eru ein meiðsli í hópnum 
því Guðrún Sóley er með tognuð 
liðbönd í ökkla,“ sagði Sigurður 
Ragnar Eyjólfsson landsliðsþjálf-
ari spurður um stöðuna á leik-
mönnum landsliðsins.

„Guðrún missteig sig í leiknum 
á móti Val og sneri upp á ökklann. 
Hún er í sjúkraþjálfun og ég á von 
á því að hún verði búin að ná sér 
eftir viku til tíu daga,“ sagði lands-
liðsþjálfarinn en Guðrún er eini 
leikmaðurinn sem hefur byrjað 
alla landsleiki undir hans stjórn. 

 - óój

Kvennalandsliðið í fótbolta:

Guðrún Sóley 
meidd á ökkla

MIKILVÆG Guðrún Sóley Gunnarsdóttir 
hefur byrjað síðustu tuttugu A-landsleiki 
kvenna. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Það gustar um Juande 
Ramos, knattspyrnustjóra 
Tottenham, þessa dagana. Spurs 
situr á botni ensku úrvalsdeildar-
innar og hefur ekki byrjað eins 
illa í deildinni í 96 ár. Síðasta 
niðurlægingin var 1-0 tap gegn 
spútnikliði Hull.

Ramos er þó ekki á því að 
gefast upp.

„Þetta er mín vinna og mitt 
verk að koma liðinu í gang. 
Viðhorf leikmanna er jákvætt 
þrátt fyrir erfiðleikana,“ sagði 
Ramos sem tekur ekki í mál að 
segja upp.

„Þegar ég tala við mína menn 
heyri ég ekki annað en allir séu 
staðráðnir í að snúa þessu gengi 
við. En þegar við skorum engin 
mörk er erfitt að vinna leiki.“

Spurs hefur aðeins tvö stig 
eftir sjö leiki og hefur skorað 
fjögur mörk í þessum sjö leikjum.

 - hbg

Juande Ramos:

Íhugar ekki    
afsögn

JUANDE RAMOS Ætlar að berjast áfram.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Eimskipsbikar karla:

Valur-HK   27-26 (16-12)
Mörk Vals: Baldvin Þorsteinsson 8, Elvar Friðriks-
son 8/2, Ingvar Árnason 6, Arnór Gunnarsson 2, 
Sigurður Eggertsson 2, Hjalti Pálmason 1.
Varin skot: Pálmar Pétursson 18/1, Ólafur 
Haukur Gíslason 4.
Mörk HK: Valdimar Fannar Þórsson 6/5, Ólafur 
Bjarki Ragnarsson 5, Ásbjörn Stefánsson 4, Einar 
Ingi Hrafnsson 4, Gunnar Steinn Jónsson 3, Jón 
Björgvin Pétursson 3, Bjarki Már Gunnarsson 1.
Varin skot: Björn Ingi Friðþjófsson 17/2.

ÚRSLIT

HANDBOLTI Bikarmeistarar Vals 
komust í 16 liða úrslitin í gær með 
naumum en sanngjörnum sigri á 
HK, 27-26. Valsmenn höfðu tögl og 
hagldir í leiknum en HK skoraði 
síðustu fjögur mörk leiksins og 
fékk tækifæri til að jafna en leik-
menn liðsins voru klaufar og köst-
uðu boltanum út af.

Það var engu líkara en HK ætl-
aði að rúlla yfir Val í upphafi leiks 
en þeir mætti gríðargrimmir til 
leiks. Í stöðunni 6-10 sögðu Vals-
menn hingað og ekki lengra. Pálm-
ar hrökk í gang í markinu og vörn 
Vals small í gírinn. Valur skoraði 
sjö mörk í röð, komst yfir 13-10 og 
leit í raun aldrei til baka.

Valur hafði þægilega forystu 
nánast allan síðari hálfleikinn en 
gaf eftir undir lokin og Valsmenn 
að vissu leyti heppnir að HK skyldi 

ekki jafna því liðið fékk tækifæri 
til þess.

„Við byrjuðum frábærlega en 
svo fór allt í baklás. Við sýndum 

karakter, komum til baka og það 
var sorglegt að kasta boltanum út 
af þegar við hefðum getað jafn-
að,“ sagði HK-ingurinn Sverre 
Jakobsson hundsvekktur í leiks-
lok. „Við vorum klaufar og mér 
fannst við gefa Val þennan leik.“

Óskar Bjarni Óskarsson, þjálf-
ari Vals, var að vonum kátur en 
strákarnir hans halda áfram að 
blómstra þrátt fyrir áföll og 
meiðsli lykilmanna. 

„Þetta var sveiflukennt og ég 
hélt að þeir ætluðu að valta yfir 
okkur í byrjun. Þegar Pálmar ver 
síðan kemur vendipunktur hjá 
okkur. Við komumst síðan í gang 
með hraðaupphlaup og hraða 
miðju. Við erum ríkjandi bikar-
meistarar og viljum að sjálfsögðu 
komast í Höllina,“ sagði Óskar 
Bjarni.   - hbg

Stórleikur 32 liða úrslita Eimskipsbikars karla fór fram í gær er bikarmeistarar Vals lögðu HK, 27-26:

HK réð ekki við Pálmar og sterka vörn Vals

SILFURDRENGIR Sigfús Sigurðsson og Sverre Jakobsson tókust á þegar Valur lagði HK 
í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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EKKI MISSA AF

▼

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

Undur og stórmerki hafa átt sér stað á sjónvarps-
skjám landsmanna á sunnudagskvöldum síðustu 
þrjár vikurnar. Íslensk dagskrárgerð hefur séð 
þjóðinni fyrir frambærilegu efni, þannig að ekki 
hefur reynst nauðsynlegt að leita á náðir annarra 
miðla til þess að gera lífið bærilegt. Sem er nátt-
úrlega frábært í ljósi þess að ef gjaldeyriskreppan 
marserar óheft áfram þurfum við hugsanlega að 
fara að treysta á íslenska framleiðslu í einu og 
öllu, ekki aðeins á sviðum matvæla og prjóna-
garns heldur einnig lista og menningar. Það geta 
reyndar ekki allir landsmenn notið sjónvarps-
veislunnar til fulls; til þess þarf aðgang að hinni prýðisgóðu 
sjónvarpsstöð Stöð 2+. En ef maður býr svo vel þá hafa sunnu-

dagskvöld á skömmum tíma breyst úr sorglegri bið eftir hinum 
óumflýjanlega mánudegi í framúrskarandi þjóðleg skemmtikvöld.

Fyrst ber að þakka fyrir Svarta engla. Fínir þættir; það má svo sem 

ýmislegt út á þá setja en til hvers í ósköpunum? 
Englarnir svörtu leystu dularfullt mál í fyrrakvöld og 
takast svo á við eitthvað nýtt um næstu helgi. Von-
andi að það verði nógu krassandi og ósæmilegt til 
að halda áhuga veraldarvanra áhorfenda.

Fast á hæla englanna fylgir Eva María með hisp-
urslausan spjallþátt sinn. Á sunnudagskvöld talaði 
hún við myndlistarmanninn Ragnar Kjartansson 
og er óhætt að segja að viðtalið hafi létt lundu 
áhorfenda enda ljóst að Ragnar er með kátari og 
fyndnari mönnum. Kannski er hann svona glaður 
vegna þess að hann hefur sætt sig við að sorgin 

sigrar hamingjuna. Eða kannski er það bara vegna þess að hann er 
næsti fulltrúi Íslands á Feneyjatvíæringnum, hver veit?

Dagvaktin er líka skemmtileg og sérlega áferðarfalleg. Hvort sem 
manni falla gamanmál Georgs í geð eða ekki getur maður í það 
minnsta glaðst yfir útpældu útliti þáttanna.

VIÐ TÆKIÐ VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR HORFIR Á ÍSLENSKT

Ekkert út á þetta að setja, aldrei þessu vant

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Krakkarnir í 
næsta húsi, Justice League Unlimited, Tommi 
og Jenni 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 (164:300) 

10.15 Grey‘s Anatomy (9:9) 

11.10 Hæðin (4:9) 

12.00 Hádegisfréttir 

12.35 Neighbours 

13.00 Jersey Girl 

14.55 The Complete Guide To Parent-
ing (1:6) 

15.20 Sjáðu 

15.55 Saddle Club 

16.18 Tutenstein 

16.43 Ginger segir frá 

17.03 Ben 10 

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 

19.55 Friends (19:24)

20.15 Two and a Half Men (10:19) 

20.40 The Big Bang Theory (8:17) 

21.05 Chuck (6:13) Chuck Bartowski er 
ósköp venjulegur og lifir frekar óspennandi lífi 
allt þar til hann opnar tölvupóst með öllum 
hættulegustu leyndarmálum CIA. Þar með er 
hann orðinn mikilvægasta vopn sem til er og 
örlög heimsins hvíla á herðum hans. 

21.50 Terminator. The Sarah Conn-
or Chronicles (4:9) Sarah Connor og sonur 
hennar John eru enn á flótta undan valdag-
ráðugum vélmennum framtíðarinnar sem 
hafa verið forrituð til þess að koma syninum 
fyrir kattarnef og afstýra þar með uppreisn 
mannkynsins gegn vélakyninu

22.35 The Daily Show. Global Edition 

23.00 Kompás 

23.30 Prison Break (1:22) 

00.15 The Skeleton Key 

02.00 Connie and Carla

03.35 Jersey Girl 

05.15 The Simpsons 

05.40 Fréttir og Ísland í dag 

16.05 Sportið  (e)

16.35 Leiðarljós  (Guiding Light)

17.15 Táknmálsfréttir

17.25 Púkka  (24:26)

17.50 Latibær  (e)

18.15 Sunnudagskvöld með Evu 
Maríu  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Kastljós

20.10 Everwood  (16:22) Bandarísk 
þáttaröð um heilaskurðlækni og ekkjumann 
sem býr ásamt tveimur börnum sínum í 
smábænum Everwood í Colorado. 

20.55 Hálftími með Philip Roth  (Halv-
time med amerikansk storhet: Bokpro-
grammet möter Philip Roth) Norskur þáttur 
um bandaríska rithöfundinn Philip Roth. 

21.25 Viðtalið - Yoweri Musaveni 
 Bogi Ágústsson ræðir við Yoweri Musaveni 
sem hefur verið forseti Úganda í 22 ár. 

22.00 Tíufréttir

22.25 Rannsókn málsins - Málalok 
 (1:2) (Trial & Retribution XI: Closure) Bresk 
spennumynd frá 2007 í tveimur hlutum. 
Skólastúlku er nauðgað og hún síðan myrt 
og rannsókn málsins reynist erfið. 

23.35 Njósnadeildin  (Spooks) (e)

00.30 Kastljós  (e)

01.00 Forsetakosningar í Bandaríkj-
unum  Bein útsending frá kappræðum milli 
John McCain og Barack Obama.  

02.30 Dagskrárlok

08.00 Over the Hedge 

10.00 Bigger Than the Sky 

12.00 Shopgirl 

14.00 Aquamarine 

16.00 Over the Hedge 

18.00 Bigger Than the Sky 

20.00 Shopgirl Rómantísk gamanmynd 
eftir Steve Martin þar sem hann leikur að-
alhlutverkið ásamt Claire Danes og Jason 
Schwartzman. 

22.00 Into the Blue  Hörkuspennandi 
ævintýramynd með Jessicu Alba og Paul 
Walker.

00.00 Dream Lover 

02.00 Sleeping with The Enemy 

04.00 Into the Blue 

06.00 Borat 

06.00 Óstöðvandi tónlist

07.15 Rachael Ray  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Vörutorg

09.45 Óstöðvandi tónlist

16.20 Vörutorg

17.20 America’s Funniest Home Vid-
eos  (e)

17.45 Dr. Phil  Dr. Phil McGraw hjálpar 
fólki að leysa vandamál og gefur góð ráð.  

18.30 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti. 

19.20 Singing Bee  Nýr, íslenskur 
skemmtiþáttur þar sem fjörið ræður ríkjum. 
Íslensk fyrirtæki keppa í skemmtilegum leik 
þar sem keppendur þurfa ekki að kunna að 
syngja heldur einungis að kunna textann við 
vinsæl lög.  Að þessu sinni eigast við BYKO 
og Húsasmiðjan. Kynnir þáttarins er Jónsi og 
hljómsveitin Buff sér um tónlistina. (e)

20.10 Survivor  (2:16) Vinsælasta raun-
veruleikasería allra tíma, Að þessu sinni fer 
leikurinn fram innan um villt dýr í frumskóg-
um Gabon í Afríku. Kynnir er sem fyrr sjar-
mörinn Jeff Probst.

21.00 Innlit / Útlit  (3:14) Hönnunar- 
og lífsstílsþáttur þar sem Nadia Banine og 
Arnar Gauti koma víða við.

21.50 In Plain Sight  (3:12) Sakamálaser-
ía um hörkukvendi sem vinnur fyrir banda-
rísku vitnaverndina. Mary á að vernda al-
ræmt svikakvendi sem er mikilvægt vitni í 
máli gegn eiginmanni hennar sem er dem-
antasmyglari. Hún fer ekki eftir settum regl-
um og mynd af henni birtist í blöðunum 
þegar hún trúlofar sig á ný.

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 CSI. New York  (e)

00.20 Law & Order  (e)

01.10 Vörutorg

02.10 Óstöðvandi tónlist

▼

18.00 Timeless Íþróttahetjur eru af öllum 
stærðum og gerðum. Í þættinum er fjallað 
um fólk sem æfir og keppir í ólíkum íþrótta-
greinum en allt eru það íþróttahetjur á sinn 
hátt. 

18.30 Science of Golf, The Athyglisverð-
ur golfþáttur þar sem farið verður yfir helstu 
leyndarmál „stutta spilsins“ í golfi sem margir 
kalla mikilvægasta þáttinn í golfi.

19.00 Þýski handboltinn - Hápunktar 
Hver umferð gerð upp í þessum flotta þætti 
um þýska handboltann. Handknattleikur á 
heimsmælikvarða.

19.40 Meistaradeild Evrópu í handbol 
Útsending frá leik Kiel og Ciudad Real í úrslit-
um Meistaradeildar Evrópu í handbolta.

21.30 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Fréttaþáttur Meistaradeildar Evrópu 
þar sem hver umferð er skoðuð í bak og fyrir. 
Viðtöl við leikmenn liðanna og komandi við-
ureignir skoðaðar.

22.00 Kaupþings mótaröðin 2008 
Kaupþingsmótaröðin skoðuð í bak og fyrir en 
þar leika margir af bestu kylfingum landsins.

23.00 PGA Tour 2008 - Hápunktar 
Farið er yfir það helsta sem er að gerast á 
PGA mótaröðinni í golfi.

23.55 Landsbankamörkin 2008 Lands-
bankadeildin gerð upp í frábærum þætti þar 
sem öll bestu tilþrifin eru skoðuð, mörkin 
og allt það umdeildasta. Góðir gestir koma í 
heimsókn og sérfræðinga kryfja þetta magn-
aða knattspyrnusumar til mergjar.

00.55 Spænsku mörkin Allir leikirnir og 
öll mörkin úr spænska boltanum skoðuð. 
Sérfræðingar Stöðvar 2 Sport kryfja alla leiki 
helgarinnar ásamt þeim Ólafi Kristjánssyni og 
Heimi Guðjónssyni.

18.00 Premier League World Nýr þátt-
ur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá 
ýmsum óvæntum hliðum.

18.30 Coca Cola mörkin Allir leikirnir, 
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í 
þessu magnaða markaþætti.

19.00 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik West Ham og Bolton úr ensku úrvals-
deildinni.

20.40 Enska úrvalsdeildin 

22.20 Premier League Review 

23.15 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Sunderland og Arsenal í ensku úrvals-
deildinni.  

18.15 Fréttir og Að Norðan  Endurtekið 
á klst. fresti til 12.15 daginn eftir. 

21.00 Bæjarstjórnarfundur á Akureyri 
 (e. frá fyrri viku)

> Jason Schwartzman
„Steve Martin er frábær í 
að vinna með mannlegt 
eðli. Hann er vísindamaður 
hjartans.“ Schwartzman 
leikur í kvikmyndinni Shop-
girl ásamt Martin en Martin 
skrifaði einnig handritið að 
myndinni. Myndin er sýnd á 
Stöð 2 bíó í kvöld. 

20.10 Survivor   SKJÁR EINN

20.30 Ally McBeal
    STÖÐ 2 EXTRA

21.25 Viðtalið - Yoweri 
Musaveni   SJÓNVARPIÐ

21.50 Terminator. The Sarah 
Connor Chronicles   STÖÐ 2

22.00 Into the Blue
   STÖÐ 2 BÍÓ
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16.00 Hollyoaks (31:260) Bresk ungl-
ingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa 
Hollyoaks í Chester. 

16.30 Hollyoaks (32:260) 

17.00 Seinfeld 

17.30 Ally McBeal (16:23) 

18.15 Smallville (8:20) 

19.00 Hollyoaks (31:260) 

19.30 Hollyoaks (32:260) 

20.00 Seinfeld  Jerry Seinfeld er uppi-
standari sem nýtur mikillar kvenhylli en á í 
stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk því hann er svo smámuna-
samur og sérvitur. Sem betur fer á hann 
góðan vinahóp sem er álíka duttlungafull-
ur og hann sjálfur. Saman lenda þau Jerry, 
George, Elaine og Kramer oft í afkáraleg-
um aðstæðum og taka upp á afar fáránleg-
um tiltækjum

20.30 Ally McBeal (16:23) Gaman-
þættir sem unnu til fjölda verðlauna á sínum 
tíma. Þættirnir fjalla um lögfræðinginn Ally 
McBeal og samstarfsfólk hennar en einka-
líf þeirra og ástarmál eru drepfyndin og stór-
furðuleg.

21.15 Smallville (8:20) Sjöunda þáttaröð-
in um ofurmennið Superman á unglingsár-
um. Clark Kent heldur áfram að berjast við ill 
öfl sem ógna honum og framtíð heimsins.

22.00 Tónlistarmyndbönd frá Skíf-
an 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 Stakir sokkar
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 Stef
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
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Lostafulli listræninginn
21.00 Í heyranda hljóði
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Fimm fjórðu
00.07 Næturtónar

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

20.00 Hrafnaþing  Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar. Ingvi Hrafn tjáir sig um viðhorf 
sín til stjórnmála líðandi stundar. 

21.00 Vitleysan  Grínistarnir Þórhallur Þór-
hallsson og Eyvindur Karlsson láta gamminn 
geysa. Það sannast vonandi að sjaldan fellur 
eplið langt frá eikinni en hér eru synir Ladda 
og Karls Ágústs Úlfsonar mættir til leiks.

21.30 Af lífi og sál  Guðni Ágústson for-
maður Framsóknarflokksins flytur mál sitt 
eins og honum einum er lagið.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

11.15 DR Update - nyheder og vejr  11.25 Horisont  
11.50 Supernabo  12.20 Skibet skal sejle  12.50 
Nyheder på tegnsprog  13.00 DR Update - nyheder 
og vejr  13.10 Boogie Mix  14.00 SPAM - tjen 
penge på nettet  14.30 Katten og guldfisken  14.35 
Ninja Turtles. Tidsrejsen!  15.00 Agent Nørd  15.30 
Lille Nørd  16.00 Aftenshowet  16.30 TV Avisen 
med Sport  17.00 Aftenshowet med Vejret  17.30 
Ha‘ det godt  18.00 Sporløs  18.30 Verdens vild-
este passagerfly  19.00 TV Avisen  19.25 Kontant  
19.50 SportNyt  20.00 Wallander. Mastermind  
21.40 Sommer  22.40 Seinfeld 

11.00 NRK nyheter  11.05 Jessica Fletcher  12.00 
NRK nyheter  12.05 Barmeny  12.30 ‚Allo, ‚Allo!  
13.00 NRK nyheter  13.03 Familien. Spesial  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 Hund 
i huset  15.55 Nyheter på tegnspråk  16.00 
Dora utforskeren  16.25 Dykk Olli, dykk!  16.40 
Distriktsnyheter  17.00 Dagsrevyen  17.30 Ut i 
naturen. Magasin  17.55 Ansikt til ansikt  18.25 
Redaksjon EN  18.55 Distriktsnyheter  19.00 
Dagsrevyen 21  19.30 Brennpunkt  20.20 Extra-
trekning  20.30 Bokprogrammet  21.00 Kveldsnytt  
21.15 Heroes  21.55 Løvebakken  22.20 4·4·2. 
Bakrommet. Fotballmagasin  22.50 Viten om  
23.20 Kulturnytt 

10.00 Rapport  10.05 Hockeykväll  10.35 
Toppform  11.40 Barnvagnen  13.10 Gomorron 
Sverige  14.00 Rapport  14.05 Hannah Montana  
14.30 Lilla sportspegeln  15.00 Tess och Ubbe  
15.10 Yoko! Jakamoko! Toto!  15.15 Slut för idag... 
tack för idag  15.30 Piggley Winks äventyr  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 Packat & klart  18.30 Andra Avenyn  19.00 
Videokväll hos Luuk  19.30 Morgonsoffan  20.00 
Den som fruktar vargen  21.40 Kulturnyheterna  
21.55 Höök  22.55 Sändningar från SVT24 

▼

Nadia Banine og Arnar Gauti koma 
að vanda víða við í þættinum í kvöld.  
Nadia hittir meðal annars tvo unga, 
íslenska hönnuði í London og Arnar 
Gauti heimsækir Sigrúnu Lilju sem er 
hönnuður og eigandi 
Gyðju Collection. Sig-
rún Lilja er búin að 
koma sér vel fyrir 
á fallegu heimili 
í Hafnarfirði. 
Rætt er við Óðin 
Bolla Björgvinsson 
vöruhönnuð og 
stílistinn Karl 
Þórður Indriðason 
sýnir áhorfend-
um nýjar og 
skemmtilegar 
hugmyndir.

VIÐ MÆLUM MEÐ
Innlit / útlit
Skjár einn kl. 21.00

Beittasti, fyndnasti og vinsælasti 
spjallþáttur í bandarísku sjónvarpi 
er loksins kominn til sýninga hér-
lendis. Í þættinum fer snillingurinn 
Jon Stewart á kostum í einstaklega 
spaugsamri umfjöllun um það sem 
hæst ber hverju sinni. Engum er 
hlíft og allir eru tilbúnir að mæta 
í þáttinn og svara fáránlegum en 
furðulega viðeigandi spurningum 
Stewarts. Ómissandi þáttur fyrir 
alla sem vilja vera með á nótunum 
og líka þá sem einfaldlega kunna 
að meta góðan og beinskeyttan 
húmor.

STÖÐ 2 KL. 22.35

The Daily Show: Global Edition

▼
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BESTI BITINN Í BÆNUM

LÁRÉTT
2. pest, 6. samanburðart., 8. sauða-
garnir, 9. skarð, 11. þurrka út, 12. 
framrás, 14. ránfugl, 16. kveðja, 17. 
aðstoð, 18. púka, 20. fyrir hönd, 21. 
sleit.

LÓÐRÉTT
1. land í S-ameríku, 3. tveir eins, 4. 
gufuskip, 5. gapa, 7. nýta, 10. af, 13. 
fiskur, 15. innyfla, 16. ull, 19. tvíhljóði.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. kvef, 6. en, 8. vil, 9. rof, 
11. má, 12. útrás, 14. fálki, 16. hæ, 17. 
lið, 18. ára, 20. pr, 21. rauf. 

LÓÐRÉTT: 1. perú, 3. vv, 4. eimskip, 
5. flá, 7. notfæra, 10. frá, 13. áll, 15. 
iðra, 16. hár, 19. au. 

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 10.

 1. Kristján Ragnarsson.

 2. Ölfuss.

 3. Benedikt Erlingsson.

„Búkolla, sem er pitsa með 
bernaise-sósu, nautakjöti, 
frönskum og osti, er snilldin 
ein. Sérstaklega er Búkollan á 
Greifanum massíf.“

Baldvin Esra Einarsson, útgefandi hjá 
Kimi Records á Akureyri.

Vegleg umfjöllun verður um fata-
hönnuðinn og tískuteiknarann 
Hildi Björk Yeoman í nýjasta hefti 
tímaritsins Vogue í Portúgal. Blaða-
maður tímaritsins sá einkasýningu 
Hildar Bjarkar í versluninni Kron-
kron á Laugavegi og leist rosalega 
vel á það sem fyrir augu bar. „Hann 
ætlar að hafa ítarlega umfjöllun 
um þetta í blaðinu og fullt af mynd-
um. Þetta er ótrúlega gaman,“ 
segir Hildur, sem viðurkennir að 
um mikinn heiður sé að ræða.

Eftir útskrift frá Listaháskóla 
Íslands hefur Hildur gert fjölda 
tískuteikninga fyrir hin og þessi 
fyrirtæki, þar á meðal Thelmu-
design, breska undirfatamerkið 
Lascivious, undirfataverslunina 
Systur og tískuvöruverslunina Tril-
ogiu. Hún hannar einnig heklaðar 
töskur úr nótagarni og silkiflauels-

klúta sem hún selur í Kronkron. 
Ein töskutegundin er eins og púðlu-
hundur í laginu og hefur hún vakið 

mikla athygli. „Það er dálítið fynd-
ið að vera „decadent“-tösku úr síld-
arnótagarni,“ segir hún og hlær. 
„Ég hitti í sumar nokkra gamla sjó-
ara og þeir voru ekkert smá hissa 
að ég notaði nótagarn.“

Sýningu Hildar lýkur á fimmtu-
dag en hún hefur staðið yfir frá 
menningarnótt. Um fyrstu einka-
sýningu hennar er að ræða, auk 
þess sem þetta er í fyrsta sinn sem 
Íslendingur sýnir tískuteikningar 
hérlendis. „Þetta er ekkert óvana-
legt úti en tískusenan á Íslandi er 
svo ung. Hún er kannski ekki 
komin á þetta stig enn þá en það er 
að gerast,“ segir hún.  - fb

Hildur fatahönnuður í nýjasta hefti Vogue

HILDA BJÖRK YEOMAN Fjallað verður 
um Hildi Björk í næsta hefti tímaritsins 

Vogue í Portúgal.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

LEDA OG SVANURINN Ein af myndum 
Hildar á sýningunni er af Ledu og svan-
inum og sækir innblástur sinn í grísku 
goðafræðina.  

„Hvernig gerir maður mynd án 
þess að fá styrki frá hinu opin-
bera? Nú bara með eljusemi og 
ævintýramennsku,“ segir Páll Sig-
þór Pálsson, leikstjóri og leikari, 
en tökum á kvikmynd hans, Cour-
ier, er að ljúka hér á landi. „Þau 
atriði eiga reyndar ekkert að ger-
ast á Íslandi heldur í Albaníu. Við 
áttum nokkrar senur eftir og 
höfum svona bara verið að hlaupa 
í þær þegar tími gefst til,“ útskýr-
ir Páll en meðal leikara sem hafa 
komið við sögu má nefna frænd-
urna Ingvar E. Sigurðsson og Jör-
und Ragnarsson. Reyndar eru fjöl-
skylduböndin víða því bróðir Páls, 
Haukur Valdimar Pálsson, er töku-
maður myndarinnar.

Courier segir frá kosovo-
albönskum mótorhjólasendli í 
London sem fer í leiðangur til Afr-

íku að leita serbneskra stríðs-
glæpamanna og komast að örlög-
um bróður síns. Leikstjórinn, 
tökulið og aðalleikkonan þurftu 
því að leggja land undir fót og er 
kvikmyndin tekin upp í einum 
þrettán löndum. „Við keyrðum í 
gegnum alla Suður-Evrópu, alla 
leið til Afríku og enduðum í inn-
viðum frumskóganna í Gabon,“ 
útskýrir Páll en hann keyrði leið-
ina á mótorhjóli ásamt Caroline 
Dalton. „Tökuliðið naut þess hins 
vegar að sitja í Discovery-bifreið, 
árgerð ´96, sem dugði bara ansi 
vel og hélt sínu striki alla ferð-
ina.“

Páll segir að þau hafi gert kvik-
myndina nánast alla án tilskildra 
leyfa sem oft kosta morðfjár. Slíkt 
hafi þó ekki komið þeim í vand-
ræði en leikstjórinn viðurkennir 

að taugarnar hafi helst verið þand-
ar í London þar sem yfirvöld fylgj-
ast grannt með slíku. Aðspurður 
hvort laganna verðir í Afríku hafi 
ekki verið sólgnir í mútur eins og 
er algengt þar segir Páll að lítið 
hafi borið á slíku. Nema í Kamer-
ún. „Þar þurfti ég að láta fullan 
landamæravörð hafa sólgleraug-
un mín í skiptum fyrir vegabréfið 
mitt sem hann ætlaði ekki að láta 
af hendi nema hann fengi eitthvað 
í staðinn.“ 

Páll, sem er lærður leikari frá 
London, hefur ekki mikið unnið 
hérlendis en kom þó við sögu hjá 
Leikfélagi Akureyrar í fyrra. Sjón-
varpsáhorfendur ættu einnig að 
kannast við andlitið á honum þótt 
fúlskeggjað sé því Páll er „pabb-
inn“ í Síma-auglýsingunni þar sem 
allir tala ákaflega hratt.  - fgg

PÁLL SIGÞÓR PÁLSSON:  Á MÓTORHJÓLI TIL AFRÍKU

Fullum embættismönnum 
mútað með sólgleraugum

ÞRETTÁN LANDA FERÐALAG Páll Sigþór og aðalleikonan Caroline Dalton keyrðu um þrettán lönd á þessum forláta mótorhjólum 
en för þeirra endaði í Gabon í Afríku.  MYND/PÁLL

„Nú er full ástæða til að benda á 
jákvæða og uppbyggilega hluti. Nú 
er sá tími að við öll tökum höndum 
saman og minnum hvert annað á að 
það sem raunverulega skiptir máli 
kostar ekki peninga,“ segir Sigríður 
Margrét Oddsdóttir, framkvæmda-
stjóri Skjás eins. Í gærkvöldi fóru 
innslög í loftið sem sjónvarpsstöðin 
vill kalla „almannaheillaskilaboð“. 
Sigríður segir hugmyndina hafa 
fæðst á föstudaginn, í lok þeirrar 
viku sem er ein sú erfiðasta sem 
hún og margir aðrir hafa upplifað. 
„Ef við getum í smástund minnt 
fólk á að slaka á og munað eftir að 
gefa þeim sem næst okkur standa 
athygli og umhyggju þá held ég að 
takmarki okkar sé náð,“ segir hún. 

Daddi diskó sá um að hópa fólki 

saman til að fara með jákvæð skila-
boð. „Ef það er einhver sem á að á 
létta undir með landsmönnum á 
svona tímum þá er það afþreying-
arfyrirtæki eins og okkar,“ segir 
hann. Hann segir marga ekki hafa 
viljað leggja málstaðnum lið, af 
ýmsum ástæðum, en fjölmargir 
svöruðu þó kallinu, bæði fyrrver-
andi og núverandi þáttagerðar-
menn á Skjánum – fólk eins og 
Arnar Gauti, Heiðar snyrtir, Jónsi 
og Pétur í Buff – og fólk „úti í bæ“, 
eins og Svava í 17, Sigfús Sigurðs-
son og Pétur í Óháða söfnuðinum. 

„Við leituðum til íþróttafólks, 
fjölmiðlafólks og skemmtikrafta, 
en engra stjórnmálamanna,“ segir 
Sigríður. „Við vildum ekki hafa 
þetta pólitískt.“  - drg

Arnar Gauti og Heiðar snyrtir róa landsmenn

Auglýsingastofan Fíton hélt 
stórglæsilegt hóf í tilefni af útgáfu 
árlegs blaðs síns. Þar 
tróð upp hljómsveitin 
Dr. Spock og fór alger-
lega á kostum. Var til 
þess tekið hversu 
hinn dagfarsprúði 
menningarmaður 
Óttarr Proppé, 
sem blandaði geði 
við viðstadda áður en 
hljómsveitin steig á svið, 
umturnaðist í popp-
stjörnu nánast við það eitt að setja 
upp gulan uppþvottahanska. Þegar 
Dr. Spock hafði lokið leik sínum 
tók Anna Rakel plötusnúður við 
og tókst vel upp í vali á tónlist fyrir 
auglýsingamógúla og gesti þeirra.

Árshátíð SÁÁ var haldin um síðustu 
helgi í Súlnasalnum, tókst vel og 
þótti veislustjórinn Freyr Eyj-

ólfsson fara á kostum. 
Einkum þótti alkóhól-

istum og vinum 
þeirra útgáfa hans 
á Megasi kostu-

leg. Geir Ólafsson lék 
„dinnertónlist” en Freyr 
æsti Geir upp í að 
sækja nýjan disk sinn 
út í bíl, skella honum í 
græjurnar og syngja fyrir 

viðstadda eins og honum einum 
er lagið. 

Það er óhætt að drekka sig í 
óminnisástand inni á Ölstofu Kor-
máks og Skjaldar. Að því komst 
norskur skipstjóri sem hafði verið á 
sjávarútvegssýningunni. Eftir hana 
fór hann á galeiðuna og tók stíft á. 
Í þynnkunni uppgötvaði hann að 
hann hafði týnt veskinu sínu með 
öllu saman, korti og seðlabúnti, 
heilum 15.500 krónum, íslenskum. 
Þegar hann var í þann mund að 
hringja í lögguna mætti starfsmað-
ur Ölstofunnar með veskið, hafði 
fundið út á hvaða hóteli Norðmað-
urinn bjó og skilaði veskinu með 
innihaldinu ósnertu. 
Gott mál. Okkur veitir 
víst ekki af jákvæðum 
fréttum af ímynd 
þjóðarinnar!

- jbg, drg

FRÉTTIR AF FÓLKI

VILJA BENDA Á ÞAÐ JÁKVÆÐA Sigríður Margrét Oddsdóttir hrinti af stað almanna-
heillaátaki Skjás eins. Arnar Gauti og Heiðar snyrtir eru meðal þeirra sem lögðu 
því lið.



Klæddu þig vel

Höfuðborgarsvæðið: Bankastræti 5, Faxafen 12, 
Kringlan, Smáralind, Miðhraun 11 Akureyri: Glerártorg
Kefl avík: Leifsstöð og söluaðilar um land allt

www.66north.is

Tilvalið fyrir Smuguna, Jan Mayen

og allar styttri ferðir niður Laugaveg.



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
Karenar D. 
Kjartansdóttur

Í dag er þriðjudagurinn 
7. október, 280. dagur ársins.

7.55 13.15 18.34
7.43 13.00 18.16

Tveggja manna herbergi 
á kr. 5.000 nóttin

Svefnpokapláss   
kr. 1.500 nóttin

Gesthús Dúna

Gesthús Dúna - Suðurhlíð 35 - 105 Reykjavík 
Pantanir:  588-2100  /  duna@islandia.is

Ferðaskrifstofa

16. og 30. október. Hotel Silken Indautxu. Innifalið: Flug og gisting 
í 3 eða 4 nætur, morgunverður, fl ugvallaskattar og íslensk fararstjórn.  

23. október. Hotel Don Paco. Innifalið: Flug og gisting í 3 nætur, 
morgunverður, fl ugvallaskattar og íslensk fararstjórn.

19. nóvember. Movenpick Hotel. Innifalið: Flug og gisting í 5 nætur, 
morgunverður, fl ugvallaskattar og íslensk fararstjórn.  

23. október. Ballsbridge Inn. Innifalið: Flug og gisting í 4 nætur, 
morgunverður, fl ugvallaskattar og íslensk fararstjórn.

6. nóvember. Hotel Tryp Gran Via. Innifalið: Flug og gisting í 3 nætur, 
morgunverður, fl ugvallaskattar og íslensk fararstjórn.

Undanfarna daga hef ég verið 
með óbragð í munninum. Á 

þessu kann ég ekki almennilegar 
skýringar en ég held að það tengist 
lítið þeirri staðreynd að ég er komin 
um það bil sjö mánuði á leið. Reynd-
ar átti ég fyrra barn mitt um það 
leyti sem bankarnir voru færðir til 
einkaaðila. Við maðurinn minn 
vorum að útskrifast úr skóla, nýbú-
in að eignast okkar fyrstu íbúð og 
lítinn dreng, sumarið var eitt hið 
heitasta í Íslandssögunni, fólk 
horfði á Innlit/útlit og hlustaði í 
andakt á hetjusögur af íslensku 
útrásinni – allt leit svona ægilega 
vel út. 

HETJUSÖGURNAR hafa glumið 
á almenningi frá því þá. Sjálfstæð-
isflokknum var þakkað allt gott. Og 
eins og ég hef bent á þá var gortað 
um gott gengi bankanna á lands-
fundi flokksins í fyrra og sagt: „Því 
ber að huga að enn frekari einka-
væðingu á öðrum sviðum s.s. á sviði  
heilbrigðis-, mennta- og orkumála.“ 
Hjúkket! að það var ekki búið að 
ráðast í allt þetta einkaframtak. Nú 
segir forsætisráðherra að alþjóð-
legt fjármálaumhverfi hafi rústað 
bankana. Mér leikur samt forvitni 
á að vita hvers vegna aldrei var 
sagt að góðærið væri ekki bara til 
komið vegna þeirrar stöðu sem þá 
ríkti í alþjóðlegu fjármálaum-
hverfi, greiðu aðgengi að lánum og 
fasteignabólunni. 

ÉG get ekki neitað því að ég er upp-
full af reiði og óbragðið í munni 
mér, sem ég nefndi í byrjun, vænt-
anlega vegna þess að maður þarf að 
kyngja öllu því sem á undan er 
gengið þegjandi og hljóðalaust. Það 
er ekki annað í boði en treysta for-
sætisráðherranum sem sagði 31. 
mars að botninum væri náð, fjár-
málaráðherranum sem líklega er 
enn tilbúinn til að spyrja almenning 
hvort hann sjái ekki veisluna, nú 
eða treysta orðum forsvarsmanna 
þeirra banka sem eftir eru og reyna 
að ýta þeirri staðreynd til hliðar að 
það er örstutt síðan sagt var að allt 
væri í stakasta lagi hjá Glitni. 

REYNDAR leið mér þannig í gær 
að mér hálfbauð við fólki. Öll gildi 
virðast nú á hvolfi, Range Roverar 
vekja upp vorkunn, jakkaföt ýta 
undir tortryggni og fullyrðingar 
um góða stöðu skapa ótta. Það sem 
mildaði geðsmuni mína og dró úr 
mér mestu gremjuna var ferð inn í 
bakarí í gær. Þar inni stóð ung 
kona, líklega ættuð frá Póllandi, 
sem sagði mér brosandi að sól-
kjarnabrauðið væri sérlega gott. 
Þegar hún ætlaði að sneiða það 
fyrir mig hljóp til hennar á að giska 
fjögurra ára drengur. Hann hafði 
átt að sitja hljóður á bak við en þar 
sem hann óttaðist svo um hag 
móður sinnar nálægt skurðarvél-
inni varð hann að gæta að henni. 
Enn er eitthvað gott og fallegt á 
sínum stað. 

Sólkjarnabrauð


