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SKATTUR Ríkisskattstjóri endurskoð-
ar nú álagningu opinberra gjalda á 
alla sölu- og kaupréttarsamninga 
sem gerðir hafa verið undanfarin 
ár. 

„Þeir sem eru með kauprétti eða 
sölurétti hafa oftast fært ávinning-
inn sem fjármagnstekjur. Við lítum 
svo á að þetta séu ekkert annað 
en launatekjur,“ sagði Skúli Egg-
ert Þórðarson ríkisskattstjóri við 
Fréttablaðið. „Það er launþegasam-
band milli þeirra aðila sem gera 
samninginn.“

Hann segir að ríkið hafi verið 
hlunnfarið um skatttekjur sem 
nemi að minnsta kosti hundruðum 
milljóna króna.

Algengt er að vanframtald-
ar tekjur séu á bilinu tuttugu til 

fjörutíu milljónir króna í hverju 
máli, segir Skúli Eggert. Í stað 
þess að greiða 7,4 til 14,8 milljón-
ir í tekjuskatt og útsvar hafi menn 
greitt tvær til fjórar milljónir króna 
í fjármagnstekjuskatt. Þótt flest-
ir hafi staðið þannig að verki hafa 
sumir talið fram launatekjur og 
greitt tekjuskatt og útsvar, að sögn 
Skúla Eggerts. 

Skúli Eggert segir að flestir þeir 
sem fengu kaupréttarsamning 
hafi unnið hjá fjármálastofnunum 
og stærri fyrirtækjum. „Þetta eru 
tugir eða hundruð manna,“ segir 
hann. Tekjum hafi ekki verið leynt 
heldur voru þær ranglega taldar 
fram sem fjármagnstekjur en ekki 
launatekjur.

Skúli Eggert segist hvorki hafa 

handbærar tölur um fjölda mál-
anna né nákvæmar tölur um þær 
fjárhæðir sem séu í húfi fyrir ríkið 
og sveitarfélögin. Hann segir að 
hundruð milljóna króna sé mjög 
varlega áætlað. Aðgerðir skattyfir-
valda vegna þessa eru nú komnar í 
fullan gang. Yfirskattanefnd hefur 
þegar fjallað um eitt mál af þessu 
tagi og staðfesti skilning ríkisskatt-
stjóra. Þar er um að ræða mann sem 
skatturinn krefur um þrjátíu til 
fimmtíu milljónir króna. Sá hefur 
vísað máli sínu til dómstóla. 

Enn hefur ekki verið tekin 
ákvörðun um hve langt aftur í tím-
ann þessi skoðun mun ná. Ríkis-
skattstjóri hefur heimild til að 
kanna mál af þessu tagi allt að sex 
ár aftur í tímann. - pg

Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

Alexander Hrafn Ragnarsson hefur æft hafnabolta í rúmt ár, allt frá því að Hafna- og mjúkboltafélag Reykjavíkur var stofnað í maí 2008. 
„Við erum um fjörutíu sem mætum á æfingar en aðalliðið heit-ir Reykjavíkurtröllin Viðbúi

Þjálfari liðsins er hinn bandaríski Raj K. Bonifacius og segir Alexand-er hann öllum hnútum kunnugan hvað íþróttina varðar.Í félaginu eru bæði stelpur og strákar og segir Alexander mavera bún ð

sem má skipta inn á, á varamanna-bekk. Leikurinn gengur út á að ná sem flestum stigum með því að slá boltann og hlaupa í hafnir sem erufjórar talsins V

Æfingarnar fljótar að líða
Hafna- og mjúkboltafélag Reykjavíkur hefur verið til í rúmt ár og hefur Alexander Hrafn Ragnarsson 

verið með frá upphafi. Hann segir hafnaboltaíþróttina stórskemmtilega og æfingarnar því fljótar að líða.

Æft er úti við eins lengi og veður leyfir. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HLAUP.IS  er áhugaverð vefsíða fyrir þá sem stunda hlaup 
að einhverju marki. Síðan er miðstöð upplýsinga og fróðleiks 
og er stíluð jafnt inn á frístundaskokkara og keppnisfólk. Þar er listi 
yfir flest hlaup sem eru haldin og upplýsingar um skráningar.
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ALEXANDER HRAFN RAGNARSSON

Æfir hafnabolta með 
Skógartröllum
• heilsa

Í MIÐJU BLAÐSINS

Söngvarar framtíðar
ÓP-hópurinn er nýstofnaður 
félagsskapur ungra 
óperu söngvara.

TÍMAMÓT 16

MENNING „Þetta var bara 
viðbjóður. Hann er greinilega 
ekki með réttu ráði höfundurinn,“ 
segir Jón Bald-
vin Hannibals-
son, fyrrverandi 
utanríkisráð-
herra, sem gekk 
út af Antichrist, 
nýjustu mynd 
Lars von Trier, í 
Háskólabíói um 
síðustu helgi. 
Antichrist var 
nýlega sýnd á 
kvikmynda hátíðinni í Toronto og 
þar kastaði bíógestur upp. „Mér 
varð ekki bumbult. Ég er lífsreynd-
ur maður en þetta er ekki mönn-
um bjóðandi,“ segir Jón Baldvin. 
Eiginkona Jóns, Bryndís Schram, 
horfði á myndina til enda þrátt 
fyrir að líða illa. - fb / sjá síðu 26

Ósáttur við mynd von Trier:

Jóni Baldvin 
var nóg boðið

Fjármál eru ekki 
feimnismál.

Byr sparisjóður er aðalsamstarfsaðili 
Stofnunar um fjármálalæsi við 

Háskólann í Reykjavík.

    Dagur
  fjármálalæsis

18. september
Kynntu þér dagskrána á fé.is 

Eddunni hugsan-
lega breytt
Verðlaunahátíðin verður 

í lok janúar eða 
byrjun febrúar.

FÓLK 26

Tveggja stjörnu Frida
Fyrsta frumsýning vetrarins 
í Þjóðleikhúsinu er sögð dýr 
tilraun.

MENNING 19 

STEINUNN SIGURÐARDÓTTIR

Fær góð ráð 
frá CNN
Hjálpað að komast á Bandaríkjamarkað

FÓLK 20

Fá milljóna bakreikninga 
vegna kaupréttarsamninga
Þeir sem grætt hafa á kaupréttarsamningum greiddu flestir fjármagnstekjuskatt en áttu að greiða 37,1% í 
tekjuskatt og útsvar. Snertir fjölda starfsmanna banka og stórfyrirtækja. Nemur alls hundruðum milljóna.

Fjármagnstekjuskattur er tíu prósent. Staðgreiðsluhlutfall tekjuskatts og út-
svars er að jafnaði 37,1 prósent. Þar af fer 24,1 prósent í tekjuskattt en um 
þrettán prósent í útsvar til sveitarfélagsins.

Þeir sem greiddu fjármagnstekjuskatt skulda mismuninn á honum og 
tekjuskatti og útsvari. Sá munur er á bilinu 5,4 til 12,8 milljónir króna í 
flestum þeim málum sem ríkisskattstjóri er nú með til meðferðar.

GREIÐA MISMUNINN

JÓN BALDVIN 
HANNIBALSSON

LÆGIR Í KVÖLD   Í dag verða 
norðvestan og vestan 8-15 m/s 
en hvassara í strengjum við fjöll. 
Lægir víðast í kvöld. Skúrir á víð 
og dreif, síst þó á austanverðu 
landinu. Hiti 8-14 stig, hlýjast 
austan til.
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SKÁKSVEIT SALASKÓLA

Best á Norður-
löndum
Aðstandendur eru að rifna úr stolti

TILVERA 12

STJÓRNSÝSLA Launalækkun forstjóra ríkisstofnana 
sem boðuð var í júlí hefur enn ekki komið til 
framkvæmda. 

Samkvæmt lögum sem þá voru samþykkt áttu 
mun fleiri opinberir starfsmenn en áður að falla 
undir ákvörðunarvald kjararáðs og enginn átti að 
hafa hærri laun en forsætisráðherra, sem hefur 
935 þúsund krónur á mánuði.

Málið er enn í undirbúningi, að sögn Guðrúnar 

Zoëga, formanns kjararáðs, sem telur ólíklegt að 
málið klárist í þessum mánuði.

Meðal þeirra opinberu starfsmanna sem hafa 
hærri laun en forsætisráðherra er Már Guðmunds-
son seðlabankastjóri, sem tók við embætti í 
ágúst. Bankaráð ákvað að laun hans skyldu vera 
1.575.000 krónur á mánuði, eða tæplega sjötíu 
prósentum hærri en laun forsætisráðherra.

  - gar, sh / sjá síðu 4

Forstjórar ríkisstofnana margir enn með hærri laun en forsætisráðherra:

Launalækkun ekki tekið gildi

Í SIGURVÍMU Valur varð í gær Íslandsmeistari kvenna í knattspyrnu eftir 10-0 stórsigur á liði Keflavíkur á heimavelli. Mikill fögnuð-
ur braust út í leikslok en hér faðmar Sif Atladóttir bikarinn góða. Valur fagnaði sínum fjórða Íslandsmeistaratitli í röð og þeim 
fimmta af síðustu sex mögulegum. Sjá síðu 22 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Veislan byrjar 
í kvöld

Riðlakeppni Meistara-
deildar Evrópu í 

knattspyrnu hefst 
í kvöld.

ÍÞRÓTTIR 22
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BRIDS
SKÓLINN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Byrjendur ...  28. september ... tíu mánudagar frá 20-23
Framhald ...   30. september ... átta miðvikudagar frá 20-23 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • Bridsskólinn býður jafnaðarlega upp á námskeið fyrir 
  byrjendur og fjölbreytt framhaldsnámskeið fyrir þá   
  sem vilja auka kunnáttuna. Framhaldið er nú með nýju 
  sniði, þar sem höfuðáherslan er á spilamennsku.

    • Námskeið skólans eru haldin í húsnæði Bridssambands  
  Íslands, Síðumúla 37 í Reykjavík.
   •  Hægt er að mæta stakur, í pari eða í hóp.

 • Mörg stéttarfélög styrkja þátttöku félagsmanna sinna.

 • Sjá ennfremur á Netinu undir bridge.is/fræðsla.
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

 Uppl. og innritun í síma  898-5427  frá 13-18 daglega.
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UMHVERFISMÁL Hjón á Egilsstöðum 
„krossleggja fingur“ sína og vona 
að ekki verði leyft að gangsetja að 
nýju GSM-sendi Vodafone ofan á 
tanki skammt frá heimili þeirra.

Á meðan kveikt var á sendinum 
fundu þau fyrir miklum óþæg-
indum og fluttu að lokum út úr 
húsinu.

„Þetta var áreiti í miðeyra og 
á húð, sem endaði í höfuðverk og 
þegar mest var fann maður fyrir 
ógleði líka,“ segir Fjóla Malen 
Sigurðardóttir, íbúi á Egilsseli 
17.

„Við vorum tvær fjölskyld-
ur sem ætluðum að búa þarna í 
sumar en við gáfumst upp á því. 
Ég fann fyrir þessu fyrst og virt-
ist vera næmust fyrir þessu, en 
síðan fundu þetta allir, bæði gest-
ir og aðrir,“ segir hún.

Sumarið 2008 sáu íbúar í Egils-
seli að verið var að setja upp 
mastur ofan á tank Hitaveitu 
Egilsstaða og Fellabæjar á hæð 
fyrir ofan götuna. Fjarskipta-
búnaður er leyfisskyldur og var 
ekki gert ráð fyrir slíkum búnaði 
í deiliskipulagi hverfisins.

Íbúarnir kvörtuðu og fengu þau 
svör frá bænum að Geislavarnir 
ríkisins og Vodafone teldu geislun 
rafsegulsviðs sendisins vera vel 
undir íslenskum viðmiðum.

Upp úr áramótum fór Fjóla að 
finna fyrir óþægindunum. Í apríl 
ræddu hjónin við byggingarfull-
trúa sveitarfélagsins, sem taldi 
óþægindin ekki geta stafað af 
loftnetinu. Í maí leituðu þau til 
Heilbrigðiseftirlits, sem vísaði á 
Geislavarnirnar.

Í lok maí báðu hjónin fyrirtækið 

Hélog, sem mælir rafgæði og -
truflanir, að kanna málið. Íbúð-
arhúsið stóðst allar mælingar, en 
margt þótti ábótavant við frágang 
sendisins.

Í júní var byggingarleyfi send-
isins fellt niður og hefur verið 
slökkt á honum á meðan hann 
er grenndarkynntur. Fjóla hefur 
ekki fundið fyrir óþægindum 
síðan.

„Það er skrýtið að þetta sendir 
út frá sér svona miklar bylgjur og 
það virðist engin eftirlitsskylda 
vera til staðar, þótt þeir séu að 
úða mengun út í andrúmsloftið. 
Hins vegar má ekki keyra bíl úti 
á götu án þess að hann sé fyrst 
mengunarmældur,“ segir Fjóla.

Ekki náðist í Eirík Björn Björg-
vinsson, bæjarstjóra Fljótsdals-
héraðs.  klemens@frettabladid.is

Flúðu húsið vegna 
GSM-sendibúnaðar
Hjón á Egilsstöðum fundu fyrir miklum óþægindum þegar GSM-sendir var 
settur upp í 82 metra fjarlægð frá húsinu. Þau flúðu húsið en hafa snúið aftur, 
eftir að slökkt var á sendinum. Hann var settur upp án grenndarkynningar.

SENDIRINN Sendir Vodafone stendur á neysluvatnstanki Hitaveitu Egilsstaða og 
Fellabæjar og er nú í síðbúinni grenndarkynningu. Frestur íbúa til að skila inn 
athugasemdum rennur út 23. september. MYND/FJÓLA MALEN SIGURÐARDÓTTIR

Hér má sjá stefnur GSM-loftnetanna, 
samkvæmt skýrslu Héloga. Þar segir 
að nauðsynlegt sé að framkvæma 
nákvæmari mælingar í hverfinu. 
 MYND/ÚR SKÝRSLU HÉLOGA

Vatnstankur
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Afstöðumynd

SKEMMTUN Heildarvinningsféð á 
Íslandsmótinu í póker, sem lauk 
um helgina, nam sex milljón-
um króna. Allir vinningar eru 
skattskyldir, sem þýðir að um 
2,23 milljónir af vinningsfénu 
munu renna í ríkiskassann að 
því gefnu að allir standi skil á 
sínu.

Sigurvegari þessa fyrsta 
Íslandsmóts sem haldið hefur 
verið í póker var Axel Einars-
son, og hlaut hann að launum 
1,5 milljónir króna. Af því munu 
um 555 þúsund krónur renna í 
ríkissjóð. Þátttökugjaldið var 
fjörutíu þúsund krónur og tóku 
189 þátt.

Lögreglan mætti ekki á 
mótið, sem haldið var á Hilton 
Nordica-hótelinu.  - sh

Íslandsmótið í póker:

Pókerinn skilar 
2,2 milljónum í 
ríkiskassann

Á LOKABORÐINU Hart var barist í fyrra-
kvöld á lokaborðinu á mótinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

EVRÓPUMÁL Flýta á umsóknar-
ferli Íslands um aðild að Evrópu-
sambandinu, að mati fjármála-
ráðherra Lúxemborgar. 

Jean-Claude Juncker er jafn-
framt formaður Eurogroup, sem 
er hópur fjármálaráðherra á 
evrusvæðinu.

Hann lýsti þessari skoðun 
sinni í gær er hann ræddi við 
Fredrik Reinfeldt, forsætis-
ráðherra Svíþjóðar, en Svíar fara 
nú með formennsku í Evrópu-
sambandinu. 

Sænska stjórnin hefur hing-
að til sagt að Íslendingar fái ekki 
sérmeðferð. Dow Jones-frétta-
stofan segir frá þessu. - kóþ

Formaður ráðherranefndar:

Ísland fái hraða 
inngöngu í ESB

Lögreglurannsókn lokið:

Þjófar ákærðir

ÞÝFI Hluti þýfis sem lögreglan hefur tekið.

Barði, ættirðu ekki að færa þig 
alfarið yfir í hugarflugið?

„Jú, en ég er bara ekki með nógu 
sterka vængi.“

Flugþjónninn Barði Guðmundsson hefur 
slegið í gegn með stuttmyndinni Mamma 
veit hvað hún syngur, sem er orðin 
gríðarlega eftirsótt.

FÓLK „Málið verður tekið fyrir 
innan skólans. Það er spurning 
hversu vel þeir sem hafa þess-
ar skoðanir eru til þess fallnir að 
vinna samkvæmt jafnréttisáætlun 
Reykjavíkurborgar, Hagaskóla eða 
annarra skóla,“ segir Ómar Örn 
Magnússon, aðstoðarskólastjóri 
Hagaskóla. Bloggfærsla Guðrún-
ar Þóru Hjaltadóttur, sem kenn-
ir heimilisfræði við skólann, um 
Pólverja vakti athygli í gær.

Í færslunni segir Guðrún að 
of margir Pólverjar brjóti af sér 
miðað við höfðatölu hér á landi. 
Einhverjir þeirra þiggi bætur og 
vinni samtímis og þeir svindli á 
kerfinu með því að skrá sig ekki 
í sambúð til að fá hærri bætur. 
Guðrún spyr hvort ekki sé hægt 
að senda þessa brotamenn heim, 
þótt þeir hafi ekki fengið dóm. Það 
sé ódýrara en að láta þá hálffylla 

íslensk fangelsi. „Svo finnst mér 
lágmark að þeir reyni að læra 
íslensku svo þeir geti gert sig 
skiljanlega. Það er hér fólk sem 
búið er að vera í yfir þrjú ár og 
talar ekki orð í íslensku,“ segir í 
færslunni.

Að sögn Ómars talar Guðrún 
ekki í nafni Hagaskóla. „En það er 
ákaflega óheppilegt að starfsmenn 
uppeldisgeirans hafi svona skoð-
anir, og líka að þeir finni hjá sér 
þörf til að viðra þær,“ segir Ómar. 
Auðvelt sé að finna út að Guðrún 
sé starfsmaður Hagaskóla þótt það 
komi ekki fram á síðunni.

Nokkur börn af pólskum upp-
runa stunda nám við Hagaskóla. 
Guðrún Þóra segir að bloggfærsl-
ur sínar komi kennslunni ekk-
ert við. Sjálf þekki hún dæmi 
um öll atriðin sem hún tali um í 
færslunni. „Ég skrái mig ekki sem 
kennara á bloggsíðunni. Utan skól-
ans er ég bara persóna, sem má 
alveg hafa skoðun á því hverjir 
búa í landinu sem ég borga skatta 
í,“ segir Guðrún Þóra Hjaltadóttir, 
sem þó hafði í gærkvöldi fjarlægt 
færsluna. - kg

Heimilisfræðikennari við Hagaskóla gagnrýnir pólska innflytjendur:

Bloggskrif kennara valda fjaðrafoki

HAGASKÓLI Aðstoðarskólastjóri segir 
bloggfærslu heimiliskennarans afar 
óheppilega. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LÖGREGLUMÁL Þrír menn sem hand-
teknir voru í Borgarnesi fyrir helg-
ina, þar sem þeir hugðust stela úr 
Hagkaupum, reyndust vera með 
stolið GPS-staðsetningartæki í far-
teskinu. Inn á það höfðu þeir sett 
heimilisföng ýmissa verslana og 
fyrirtækja vítt og breitt um landið. 
Þykir ljóst að þeir hafi verið stöðv-
aðir í upphafi fyrirhugaðrar ráns-
ferðar.

Að sögn lögreglunnar í Borgarnesi 
komu þeir inn í Hagkaupsverslunina 
með bakpoka. Tók einn þeirra þegar 
að gera uppistand til að leiða athygl-
ina frá félögum sínum. Afgreiðslu-
fólkið áttaði sig á að ekki væri allt 
með felldu um erindi mannanna. 

Það lét lögregluna hafa bílnúmer 
þeirra og voru þeir handteknir. Um 
þrjá Litháa var að ræða sem búsett-
ir eru í Reykjavík og hafa íslenska 
kennitölu. Mennirnir höfðu í fórum 
sínum sérstakan búnað til að komast 
út úr verslunum með þýfi án þess að 
þjófavarnarkerfi léti vita. 

Mönnunum var sleppt að yfir-
heyrslum loknum. Um helgina 
fréttist svo af þeim á Akureyri þar 
sem lögregla hafði afskipti af þeim 
vegna ölvunaraksturs.

Lögreglan í Borgarnesi beinir því 
til fólks að læsa híbýlum og bifreið-
um þar sem þjófagengi séu á ferð 
um landið og láta hana vita, sjáist 
til grunsamlegra mannaferða. - jss

Lögreglan í Borgarnesi handtók þrjá menn með stolið GPS-staðsetningartæki:

Þjófar kortlögðu ránsferðina

BORGARNES Lögreglan í Borgarnesi 
handtók mennina.

Ramos verður áfram í gæslu
Hæstiréttur hefur staðfest gæsluvarð-
haldsúrskurð yfir Brasilíumanninum 
Hosmany Ramos til 2. október. Eftir 
að hann hafði afplánað 30 daga dóm 
fyrir að framvísa röngu vegabréfi 
við komuna til landsins fór lögregla 
fram á að Ramos, sem er eftirlýstur 
í heimalandi sínu, sætti áfram 
varðhaldi af ótta við að hann flýði úr 
landi.

DÓMSTÓLAR

SPURNING DAGSINS

LÖGREGLUMÁL Eitt þriggja þjófa-
gengja, fjórir karlmenn sem 
setið hafa inni að undanförnu, 
verður væntanlega ákært í vik-
unni. Lögregla hefur fundið þýfi 
úr öllum fimm innbrotunum sem 
mennirnir tengjast. Þeir hafa 
allir játað.

Ákærusvið lögreglunnar á 
höfuð borgarsvæðinu vann að 
málinu um helgina og er það 
komið til ákæruvaldsins.

„Ég er mjög sáttur við þennan 
árangur,“ segir Árni Þór Sig-
mundsson, aðstoðaryfirlögreglu-
þjónn á svæðisstöð 4 í Mosfells-
bæ. „Það þarf að taka á svona 
málum með markvissum hætti.“ 
Mennirnir eru í farbanni. - jss

FÆREYJAR Menntamálaráðherra 
Færeyja, Helena Dam á Neystabø, 
telur ekki eðlilegt að ríkisfjölmið-
ill sé á auglýsingamarkaði. Þetta 
sagði hún á Lögþinginu nýlega og 
boðaði frumvarp um ríkisútvarp 
Færeyja, Kringvarpið.

Á síðu Kringvarpsins segir að 
þingmenn úr flestum flokkum 
séu sammála um þetta, þar sem 
auglýsingatekjur stofni trúverð-
ugleika miðilsins í voða og kunni 
að valda því að þeir sem auglýsi 
mikið njóti friðhelgi þar.

Í væntanlegu frumvarpi verður 
farið yfir réttindi og skyldur 
Kringvarpsins og hvernig það 
verður fjármagnað. – kóþ

Fjölmiðlalög í Færeyjum:

Ríkisútvarpið 
víki af markaði
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Skíðaferðir ÚÚ

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Við hjá Úrvali Útsýn höfum verið leiðandi ferðaskrifstofa 
í áratugi og vitum nákvæmlega hvernig þú vilt hafa 
skíðaferðina þína. Við bjóðum upp á vinsælustu skíðastaði 
Íslendinga undanfarin ár, Madonna og Selva í ítölsku 
Ölpunum. Ánægjuleg reynsla viðskiptavina okkar 
undanfarin ár hefur sannreynt að þeir hafa upp á allt það 
besta að bjóða. Ef þú vilt prófa nýjan skíðaáfangastað 
bjóðum við nú uppá Davos í Sviss.  Við sendum þig í 
skíðaferðina með bros á vör!

149.900 kr.*

194.900 kr.*

153.300 kr.*

NÝR

SKÍÐASTAÐUR!

DAVOS/SVISS
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Nauðungarsölur í Árnessýslu
Í frétt í Fréttablaðinu í gær um 
uppboð á vegum embættis Sýslu-
mannsins á Selfossi var ranghermt að 
uppboðin væru bundin við Árborg. 
Meira en helmingur íbúa í Árnes-
sýslu býr utan Árborgar. Embætti 
Sýslumannsins á Selfossi þjónar allri 
Árnessýslu.

Alltaf 
ódýrara net

TAL 12 Mbit/s
10 Gb erlent niðurhal

3.490 kr.

STJÓRNSÝSLA „Þetta tekur tíma og ég held að 
það verði ekkert að frétta í þessum mánuði,“ 
segir Guðrún Zoëga, formaður kjararáðs, um 
það hvenær vænta megi niðurstöðu ráðsins 
varðandi ný launakjör hjá æðstu stjórnend-
um hjá ríkinu og ríkisfyrirtækjum.

Alþingi samþykkti í júlí breytingar á 
lögum um kjararáð sem fela í sér að mun 
fleiri en áður falli undir ákvarðanir ráðs-

ins varðandi launakjör. Um 
er að ræða framkvæmda-
stjóra félaga í meirihluta-
eigu ríkisins og fram-
kvæmdastjóra félaga sem 
ríkisfélögin eiga meirihluta 
í. Þá á kjararáð að ákveða 
laun forstöðumanna Sam-
keppniseftirlitsins, Seðla-
bankans, Byggðastofnunar, 
Fjármálaeftirlitsins, Íbúða-
lánasjóðs og Nýsköpunar-
sjóðs.

Sérstaklega er kveðið 
á um að fyrir dagvinnu 
eigi enginn nema forseti 
Íslands að hafa hærri laun 
en forsætisráðherra, sem 
nú hefur 935 þúsund króna 
mánaðarlaun. Að sögn 
meirihluta efnahags- og 
skattanefndar Alþingis er 
meginmarkmiðið að lækka 
launakostnað ríkisins. Um 
skammtímaráðstöfun í ljósi 

efnahagsástandsins sé að ræða.
Guðrún Zoëga segir málið enn í undir-

búningi hjá kjararáði. Ekki sé enn fullkom-
lega ljóst hverjir heyri samkvæmt laga-
breytingunni undir ákvarðanir ráðsins. 
„Sumt er náttúrlega tekið sérstaklega fram 
í lögunum en annað ekki. Við þurfum að fá 
nákvæmar upplýsingar um hverjir þetta eru 
og erum búin að óska eftir því frá fjármála-
ráðuneytinu,“ segir formaður kjararáðs.

Dæmi um ríkisstarfsmann sem enn 
fær hærri laun en forsætisráðherra er 

seðlabankastjóri. Samkvæmt upplýsingum 
frá bankanum nema mánaðarlaun Más Guð-
mundssonar 1.575.000 krónum í samræmi 
við ákvörðun sem bankaráðið tók. Þetta eru 
tæplega sjötíu prósentum hærri laun en hjá 
forsætisráðherra.

Formaður kjararáðs bendir á að sam-
kvæmt stjórnsýslulögum sé hluti af ferlinu 
fram undan að gefa þeim starfsmönnum sem 
breytingarnar taki til færi á að gefa umsögn 
um sín mál. Til þess fái þeir tvær vikur. 

Þessi vinna fari af stað á næstu dögum. Þar 
til niðurstaða kjararáðs liggur fyrir breytast 
laun umræddra starfsmanna ekki. „Þeir eru 
náttúrlega á sínum fyrri kjörum þar til ný 
ákvörðun verður tekin,“ segir Guðrún Zoëga.

Hjá fjármálaráðuneytinu er nú unnið 
að því að taka saman gögnin fyrir kjara-
ráð: „Það þarf að senda bréf til umræddra 
fyrirtækja og afla upplýsinga,“ útskýrir 
Elías Jón Guðjónsson, aðstoðarmaður 
fjármálaráðherra. gar@frettabladid.is

Ríkisforstjórar enn á hærri 
launum en forsætisráðherra
Þótt Alþingi hafi ákveðið í sumar að engir hjá ríkinu og ríkisfélögum fái hærri laun en forsætisráðherra 
hafa launin ekki breyst. Kjararáð bíður gagna frá fjármálaráðuneytinu. Málið er í vinnslu segir ráðuneytið.

EFNAHAGS- OG SKATTANEFND ALÞINGIS Breytingum á lögum um kjararáð sem gerðar voru á Alþingi í júli er 
ætlað að sjá til þess að enginn hjá ríkinu nema forsetinn fái hærri laun en forsætisráðherra. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

JÓHANNA 
SIGURÐARDÓTTIR

MÁR 
GUÐMUNDSSON

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

Alicante

Amsterdam

Basel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

New York

Orlando

Osló

París

Róm

Stokkhólmur
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Á MORGUN 
5-10 m/s

FIMMTUDAGUR
5-10 m/s
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LÆGIR Í KVÖLD  
Fram eftir degi verður 
vindasamt á landinu 
með skúrum, síst þó 
fyrir austan. Þegar líð-
ur á síðdegið fer hann 
að lægja og í kvöld 
ætti að verða orðið 
sæmilega hægur vind-
ur. Næstu dagar verða 
vætusamir og ekki 
að sjá alvöru þurrk á 
landinu sunnan og 
vestanverðu í bráð þó 
reyndar dúri aðeins á 
milli úrkomusvæða.     

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

STJÓRNMÁL Þingmenn Borgara-
hreyfingarinnar hafa ekki gert 
upp hug sinn um framtíð sína 
innan flokksins.

Þingmennirnir og stjórn flokks-
ins hafa átt í opinskáum deilum. 
Margrét Tryggvadóttir þingmað-
ur segir að þingmennirnir ákveði 
sig líklega í vikunni. Spurð hvort 
deilurnar snúist um valdabaráttu 
segir hún: „Þetta snýst um mann-
leg samskipti. Þau eiga ekki að 
byggjast á völdum, heldur á jafn-
ræði, virðingu og trausti. Geri 
þau það ekki þarf fólk að hugsa 
hvort það vill eiga í þessum sam-
skiptum eða ekki og við erum að 
gera það.“  - kóþ

Framtíð Borgarahreyfingar:

Þingmenn eru 
að hugsa málið

LEIÐRÉTTING

HJÁLPARSTARF Alþjóðlegu barna-
hjálparsamtökin EveryChild 
hafa áhyggjur af því að yfir-
lýsing breska popparans Eltons 
John, þess efnis að hann og 
eiginmaður hans vilji ættleiða 
eins árs gamlan HIV-smitaðan 
dreng, geti leitt af sér að for-
eldrar yfirgefi börnin sín í 
meiri mæli. CNN greinir frá 
þessu.

Söngvarinn tók ástfóstri við 
drenginn Lev þegar hann heim-
sótti munaðarleysingjaheimili í 
Úkraínu á laugardag.

Talsmaður EveryChild segir 
að slíkar ættleiðingar milli 
landa hvetji ungar mæður í erf-
iðri stöðu til að koma börnum 
sínum fyrir á heimilum, í þeirri 
von að ríkir útlendingar geti séð 
betur fyrir þeim. - kg

Alþjóðleg barnasamtök:

Hafa áhyggjur 
af yfirlýsingu 
Eltons John

ÆTTLEIÐING Elton John með hinum 
fjórtán mánaða gamla Lev. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP 

NOREGUR Allt benti til að ríkisstjórn 
Thorvalds Stoltenberg héldi völd-
um þegar Fréttablaðið fór í prent-
un í gærkvöldi. Mjótt var á munun-
um fram eftir kvöldi, en þegar um 
93 prósent höfðu verið talin voru 
stjórnarflokkarnir með 86 þing-
menn, en stjórnarandstaðan 83. 

Verkamannaflokkur Stolten-
bergs hafði fengið um 35 prósent 
atkvæða þegar um 67 prósent 
höfðu verið talin og bætt við sig 
um 3 prósentum frá síðustu kosn-
ingum. Það bætti upp tap Sósíal-
íska vinstri flokksins, en þriðji 
stjórnarflokkurinn, Miðflokk-
urinn, hélt nokkurn veginn sínu 
fylgi.

Borgaralegu flokkunum hafði 
verið spáð sigri í kosningunum. 
Það var þeim þó fjötur um fót að 
ekki var starfhæf ríkisstjórn í 

spilunum á hægri vængnum, en 
flokkarnir þar höfðu allir neitað að 
starfa með Framfaraflokknum. 

Flokkurinn hefur verið gríðar-
lega umdeildur og þrátt fyrir að 
Siv Jensen, núverandi formaður, 
hafi reynt að milda ásjónu hans, 
hefur það ekki dregið úr gagnrýni 
á stefnu flokksins í málefnum 
innflytjenda. 

Allt benti til að flokkurinn hefði 
þó haldið sínu fylgi, fengið um 22 
prósent. Þá fékk Hægriflokkurinn 
um 17 prósent, Vinstriflokkurinn 
4 og Rauði flokkurinn á milli 1 
og 2 prósent. Rétt er að ítreka að 
úrslit lágu ekki fyrir þegar blaðið 
fór í prentun. - kóp

Norska ríkisstjórnin hélt líklega velli í gríðarlega spennandi kosningum:

Tvísýnar kosningar í Noregi

SIGURVEGARI Thorvald Stoltenberg virð-
ist hafa snúið slæmri stöðu sér í hag, en 
útlit var fyrir í gærkvöldi að stjórn hans 
héldi velli í Noregi, þvert ofan í spár.
 NORDICPHOTOS/AFP

GENGIÐ 14.09.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

234,040
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

124,35 124,95

205,73 206,73

180,88 181,9

24,298 24,44

20,835 20,957

17,63 17,734

1,3696 1,3776

196,46 197,64

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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www.lyfogheilsa.is við hlustum!

20% afsláttur 
af öllum Clinique vörum 
í snyrtivörudeildum 
Lyfja & heilsu
Eiðistorgi, Keflavík 
Kringlunni og Selfossi.  

CLINIQUE
DAGAR 15.-16.

september
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                                  Verðtryggð skuldabréf 
                                  Lánasjóðs sveitarfélaga ohf. LSS150224

Lánasjóður sveitarfélaga ohf. (LSS), kt. 580407-1100, hefur 
birt viðauka við grunnlýsingu dagsett 29. júní 2009 vegna töku 
skuldabréfa til viðskipta á NASDAQ OMX Iceland hf.  
Viðaukann og gögn sem vitnað er til í honum er hægt að nálgast 
hjá Lánasjóði sveitarfélaga ohf., Borgartúni 30, 105 Reykjavík og 
á heimasíðu Lánasjóðs sveitarfélaga ohf. www.lanasjodur.is fram 
til lokagjalddaga skuldabréfanna.
 

Nafnverð útgáfu:  Heildarnafnverð skuldabréfanna sem óskað  
 hefur verið að tekin verði til viðskipta 
 16. september 2009 er 500.000.000 kr., 
 heildarnafnverð flokksins eftir þá stækkun 
 er þá 13.840.000.000 kr.  Nafnverð hverrar  
 einingar er 1 kr.

Skilmálar bréfanna:  Skuldabréfin eru verðtryggð jafngreiðslu-
 bréf. Bréfin bera fasta 3,75% ársvexti sem  
 greiddir eru hálfsárslega, 15. febrúar og 
 15. ágúst ár hvert, í fyrsta sinn 
 15. febrúar 2009 og í síðasta sinn 
 15. febrúar 2024. Auðkenni flokksins  
 á NASDAQ OMX Iceland hf. er LSS150224 
 og ISIN númer IS0000018869.

                                                Reykjavík, 15. september 2009.
                                                    Lánasjóður sveitarfélaga ohf.

Ertu búin(n) að fara í réttir eða 
ætlar þú að gera það?
Já 17,7%
Nei 82,3%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Fylgist þú með átökum innan 
Borgarahreyfingarinnar?

Segðu þína skoðun á visir.is

STJÓRNMÁL Barack Obama, forseti Banda-
ríkjanna, hefur ákveðið að birta lista á 
netinu yfir alla gesti Hvíta hússins.

Markmiðið með þessu er að gera 
núverandi stjórnvöld í Bandaríkjunum 
að þeim „opnustu og gagnsæjustu í sög-
unni, ekki bara með því að opna dyrnar 
að Hvíta húsinu fyrir Bandaríkjamönnum, 
heldur einnig að varpa ljósi á þau við-
skipti sem fara fram fyrir innan 
þær,“ segir Obama í tilkynn-
ingu frá Hvíta húsinu. 

Bandaríkjamenn eigi rétt 
á að vita á hvaða raddir sé 
hlustað, áður en stefnu-
markandi ákvarðanir séu 
teknar.

Ákveðnum heimsóknum 
verður þó ekki sagt frá, svo 
sem viðtölum við hugsan-
lega hæstaréttardómara 
og fundum sem kunna að 
varða þjóðaröryggi.

Áður hafði Hvíta húsið neitað MSNBC-frétta-
stofunni um aðgang að þessum skjölum og tapað 
tveimur málum fyrir alríkisdómstólum, þar 
sem úrskurðað var að skjölin ættu erindi við 
almenning. 

Kunngjört verður um heimsóknirnar níutíu 
til 120 dögum eftir að forsetinn er heimsóttur 
en Obama hyggst ekki birta lista yfir gesti sína 

aftur í tímann.
Samkvæmt upplýsingum úr forsætis-

ráðuneytinu hefur ekki verið rætt 
um að birta samsvarandi lista yfir 
gesti Jóhönnu Sigurðardóttur, en 
það getur komið til athugunar. 
 - kóþ

Ekki útilokað að íslensk stjórnvöld fari að fordæmi forseta Bandaríkjanna:

Obama segir frá gestum sínum

LÖGREGLUMÁL „Það er ljóst að grípa 
verður til ráðstafana sem koma 
helst í veg fyrir að brotist sé inn 
í gróðurhús til að stela lömpum,“ 
segir Bjarni Jónsson, framkvæmda-
stjóri Sambands garðyrkjubænda, 
um tíða þjófnaði á gróðurhúsal-
ömpum að undanförnu og skaða 
ylræktarbænda í tengslum við þá.

Í fyrrinótt var fimmtíu gróður-
húsalömpum stolið úr gróðrarstöð-
inni Espiflöt í Laugarási. Þetta er 
í annað sinn sem eigendur garð-
yrkjustöðvarinnar verða fyrir barð-
inu á innbrotsþjófum því aðfaranótt 
síðastliðins þriðjudags var brotist 
þar inn og 28 lömpum stolið. Bjarni 
segir sambandið nú undirbúa fund 

með lögreglu, sveitarstjórnum í 
Hrunamanna- og Biskupstungna-
hreppi og öryggisfyrirtækjum. 

„Þeir ylræktarbændur sem stolið 
hefur verið frá verða fyrir veru-
legu fjárhagslegu tjóni þar sem 
hver lampi kostar þrjátíu til fjöru-
tíu þúsund krónur. Séu plönturn-
ar undir lömpunum sem rifnir eru 
niður ekki fullvaxnar er viðbúið 
að framleiðslan eyðileggist. Loks 
er sálrænn þáttur þeirra sem fyrir 
innbrotunum verða gríðarlega 
erfiður að eiga við.“ - jss

Samband garðyrkjubænda fundar með lögreglu og öryggisfyrirtækjum:

Lömpum stolið af bændum

BARACK OBAMA Forseti Bandaríkjanna 
segir að borgararnir eigi að vita hverjir 
heimsæki hann, en áður höfðu inn-

anríkisráðuneytið og leyniþjónustan 
barist gegn því, eins og stjórn 
George Bush gerði.
 FRÉTTABLAÐIÐ/NORDICPHOTOS

GRÓÐURHÚSALAMPAR Stolnir lampar 
hafa fundist í þeim kannabisverksmiðj-

um sem lögregla hefur upprætt.

VERSLUN Velta í dagvöruverslun 
minnkaði um 5,4 prósent á 
föstu verðlagi í ágúst frá sama 
mánuði í fyrra. Fataverslun 
dróst saman um 11,6 prósent 
á sama tíma. Sala á áfengi var 
21,2 prósentum minni í ágúst í 
ár en í fyrra.

Þetta kemur fram í tölum sem 
Rannsóknarsetur verslunarinn-
ar við Háskólann á Bifröst birti 
í gær.

Velta húsgagnaverslana var 
47,4 prósentum minni í ágúst en 
í sama mánuði í fyrra og sala á 
raftækjum dróst saman um 20,2 
prósent á föstu verðlagi á sama 
tímabili. - pg

Verslun dregst saman:

21,2% samdrátt-
ur í sölu áfengis

VIRKJANIR Nefnd um erlendar 
fjárfestingar, sem er skipuð af 
Alþingi, dregur í efa að kaup 
Magma Energy Sweden AB á hlut 
Orkuveitu Reykjavíkur í HS Orku 
séu lögleg. Ástæðan er að fyrir-
tækið er dótturfyrirtæki í eigu 
kanadíska fyrirtækisins Magma 
Energy. Samkvæmt lögum um 
erlendar fjárfestingar mega aðil-
ar utan Evrópska efnahagssvæð-
isins ekki eiga virkjunarréttindi 
vatnsfalla og jarðhita, önnur en til 
heimilisnota.

Silja Bára Ómarsdóttir, fulltrúi 
Vinstri grænna í nefndinni, segir 
að nefndin muni fjalla um málið á 
næsta fundi sínum. Skoðað verði 
hvort sænska dótturfyrirtækið 
uppfylli skilyrði laganna. Silja 
segir að nefndin telji að skoða 
þurfi aðkomu erlendra aðila að 
fjárfestingum hér á landi, ekki 
síst vegna þeirra aðstæðna sem 
hér séu uppi.

Gylfi Magnússon viðskipta-
ráðherra segist ekki hafa skoð-
að málið til hlítar. Honum finnist 
það hins vegar umhugsunarvert. 
„Ég hef velt þessum fleti á mál-
inu fyrir mér, en þar sem málið er 
ekki á borðinu hjá mér hef ég ekki 
mótað mér neina afstöðu af eða á.“ 
Gylfi segir þó að ef ágreiningur sé 
um málið sé nefndin til þess fallin 
að úrskurða í málinu.

Orkuveita Reykjavíkur sendi 
í gær frá sér yfirlýsingu þar 
sem því er algjörlega hafnað að 
salan stangist á við lög. Við setn-
ingu laga um erlendar fjárfest-
ingar hafi beinlínis verið gert 
ráð fyrir því að lögaðilar utan 
Evrópska efnahagssvæðisins 
gætu átt fyrirtæki innan þess 

og öðlast þannig rétt til fjárfest-
inga hér á landi, meðal annars í 
orkufyrirtækjum.

Magnús Bjarnason, forstjóri 
Capacent Glacier, sem verið 
hefur Magma til ráðgjafar í mál-
inu, segir það hafa verið rækilega 
kannað hvort kaupin væru ekki 
innan ramma íslenskra laga. Tvær 

íslenskar lögfræðistofur hafi haft 
málið til meðferðar og rætt hafi 
verið við embættismenn innan 
þeirra ráðuneyta sem málið varði; 
iðnaðar-, viðskipta- og fjármála-
ráðuneytis. Magnús segir sænska 
fyrirtækið vera 100 prósent í eigu 
þess kanadíska. 

Þorleifur Gunnlaugsson, borgar-
fulltrúi Vinstri grænna, segir ein-
boðið að fresta afgreiðslu borgar-
stjórnar, en málið er á dagskrá 
fundar í dag. Kanna verði hvort 
gjörningurinn standist lög. Sigrún 
Elsa Smáradóttir, fulltrúi Sam-
fylkingarinnar, tók í sama streng 
í fjölmiðlum í gær.

Óskar Bergsson, formaður 
borgar   ráðs, vildi ekki tjá sig um 
málið í gær og vísaði á Orkuveituna.
 kolbeinn@frettabladid.is

Magma eignast hlut 
OR í HS Orku í dag
Alþingisskipuð nefnd efast um að kaup Magma á hlut í HS Orku standist lög 
um erlendar fjárfestingar. Orkuveita Reykjavíkur hafnar því. Borgarfulltrúi vill 
fresta ákvörðun um málið. Viðskiptaráðherra segir málið umhugsunarvert.

BORGARSTJÓRN Samningur um sölu á hlut Orkuveitu Reykjavíkur í HS Orku til 
Magma Energy Sweden AB er á dagskrá borgarstjórnar í dag. Borgarráð staðfesti 
söluna á fimmtudaginn. Minnihlutinn vill fresta málinu til að staðfesta að salan sé 
lögleg. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SILJA BÁRA 
ÓMARSDÓTTIR

MAGNÚS 
BJARNASON
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1 Hver er nýkjörinn formaður 
Borgarahreyfingarinnar?

2 Hver fer með hlutverk Fridu 
Kahlo í leikritinu Frida … viva 
la vida?

3 Hvaða tvö lið leika til úrslita 
í Visa-bikar karla?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 26

Vala Sigríður 
Guðmundsdóttir Yates,

Námufélagi og 
söngnemi
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ÞAÐ ER LEIKUR AÐ LÆRA MEÐ NÁMUNNI

Náman leggur námsmönnum lið með því að bjóða hagstæðari kjör, 
betri yfirsýn yfir fjármálin, 2 fyrir 1 í bíó*, 150 fríar færslur á ári, 
Námu A-kort með Aukakrónusöfnun auk fjölda annarra fríðinda. 

ATVINNULEYSI Þeir háskólastúd-
entar sem talið er að hafi vísvit-
andi svikið út atvinnuleysisbæt-
ur á síðasta skólaári verða krafðir 
um endurgreiðslu með fimmtán 
prósenta álagi. Þeim mun gefast 
kostur á að skrifa undir skulda-
bréf og dreifa greiðslum. Ekki er 
um refsiverð brot að ræða.

Vinnumálastofnun er að vinna 
úr samkeyrslu atvinnuleysis-
skrár og nemendaskráa háskól-
anna. Fréttablaðið sagði frá því 
í gær að við samkeyrslu hefði 
komið í ljós að 345 einstakling-
ar hefðu stundað lánshæft nám 
á atvinnuleysisbótum. Gissur 
Pétursson, forstjóri Vinnumála-
stofnunar, segir að hluti nemend-
anna eigi sér málsbætur eða hafi 
stundað námið með leyfi stofnun-
arinnar. Slíkt eigi til dæmis við 
um rúmlega sjötíu nemendur við 
Háskóla Íslands, sem hafi verið 
á námssamningi og haft réttindi 
til atvinnuleysisbóta samkvæmt 
því.

Talið er að við Háskóla Íslands 
hafi 135 nemendur verið á 
atvinnuleysisbótum án nokkurs 
leyfis. Nákvæmur fjöldi úr öðrum 
skólum liggur ekki fyrir. 

Gissur segir að reglur hafi 
verið hertar um áramót. Þá 
hafi möguleikar atvinnulausra 
á að stunda lánshæft nám verið 
þrengdir. Hvorki fyrir né eftir þá 

breytingu hafi þó verið heimilt að 
stunda lánshæft nám á atvinnu-
leysisbótum án sérstaks leyfis 
Vinnumálastofnunar. 

Gissur segir að stofnunin muni 
einnig líta til þess að reglugerð 
um takmarka nám atvinnulausra 
hafi komið seinna en æskilegt 
hefði verið, ekki fyrr en í lok jan-
úar. Fram að því hafi möguleikar 
til að stunda nám á atvinnuleysis-
bótum verið rýmri. Því kunni að 
vera að einhverjir úr þessum hópi 
hafa þegið bætur í góðri trú. 

Samkvæmt nýju reglugerðinni 
má aðeins sækja eitt námskeið í 
lánshæfu háskólanámi án þess að 
tapa réttindum til atvinnuleysis-
bóta, og þá með leyfi Vinnumála-
stofnunar. Fram að áramótum 
mátti stunda sjötíu prósenta nám 
á atvinnuleysisbótum, með leyfi 
Vinnumálastofnunar. 

Gerðar eru kröfur til atvinnu-
lausra um virka atvinnuleit. Nám 
umfram eitt námskeið telst ekki 
samrýmast virkri atvinnuleit, að 
sögn Gissurar. 

Gissur segir að nú sé búið að 
draga skýrari línur en áður milli 
bótakerfisins og námslánakerf-
isins. Þótt erfiðara sé að stunda 
nám á bótum sé auðveldara fyrir 
atvinnulausa að komast inn í 
námslánakerfið, því frítekju-
markið sé hærra nú en áður.

 peturg@frettabladid.is

Endurgreiða 
með 15% 
álagi á bætur
Margir háskólastúdentar á atvinnuleysisbótum eiga 
málsbætur, segir forstjóri Vinnumálastofnunar. Þeir 
sem hafa vísvitandi svikið út bætur verða krafnir 
um endurgreiðslu með fimmtán prósenta álagi.

ENDURGREIÐSLA Reglur sem banna atvinnulausum að stunda lánshæft nám eru 
mun strangari en áður. Á móti kemur að þeir sem missa atvinnu eiga auðveldara en 
áður með að öðlast rétt til námslána.

VIÐSKIPTI Kröfuhafar Milestone 
höfnuðu nauðasamningi sem lagð-
ur var fyrir þá á fundi í dag til sam-
þykktar eða synjunar. Glitnir, lang-
stærsti kröfuhafinn, studdi hins 
vegar nauðasamninginn.

Óljóst er hvað tekur við af þessu 
en allt bendir til að félagið verði 
tekið til gjaldþrotaskipta. Kröfu-
hafar Milestone, sem eru um sex-
tíu, voru boðaðir á fund klukkan tvö 
í dag til að kjósa um nauðasamning 
félagsins, sem fól í sér endurskipu-
lagningu á rekstri þess.

Gert var ráð fyrir að kröfuhafar 
fengju með því sex prósent upp 
í kröfur sínar. Mikill meirihluti 

kröfuhafa þarf að samþykkja nauða-
samninga til að þeir öðlist gildi, en 
sú varð ekki raunin í þessu tilfelli.

Kröfur í bú Milestone nema alls 
um áttatíu milljörðum króna. Glitn-
ir og tengdir aðilar eru langstærsti 
kröfuhafinn, með yfir fjörutíu 
milljarða króna kröfu.

Glitnir studdi nauðasamninginn. 
Árni Tómasson, formaður skila-
nefndar Glitnis, sagði í samtali 
við fréttastofu í dag að niðurstað-
an hefði komið á óvart. Skilanefnd-
in hefði talið að meira fengist fyrir 
eignir félagsins ef það yrði ekki 
sett í þrot. Skilanefndin virti þó rétt 
annarra kröfuhafa.

Nauðasamningar lagðir fyrir kröfuhafa Milestone:

Samningum hafnað
EFNAHAGSMÁL Magnús Árni Skúla-
son, bankaráðsmaður í Seðla-
bankanum fyrir hönd Framsókn-
arflokksins og einn stofnenda 
Indefence-hópsins, lýsti því 
yfir á laugardag að hann bæðist 
lausnar úr bankaráðinu.

Morgunblaðið greindi frá því 
að Magnús Árni hefði komið að 
viðskiptum sem samræmdust 
ekki gjaldeyrisstefnu Seðlabank-
ans. Hann hefði haft samband 
við útflutningsfyrirtæki og bent 
þeim á fyrirtækið Schneider sem 
hentugan miðlara með gjaldeyri 
erlendis. Magnús Árni segist 
ekki hafa gert neitt ólöglegt. - kóþ

Bankaráðsmaður Seðlabanka:

Magnús Árni 
segir af sér

VIÐSKIPTI Ríkisskattstjóri segir 
að mistök hafi valdið því að Jón 
Jósef Bjarnason tölvunarfræð-
ingur fékk aðgang að fyrirtækja-
skrá til þess að búa til gagnagrunn 
með myndrænum upplýsingum um 
tengsl manna í viðskiptalífinu. 
Persónuvernd hefur málið nú til 
meðferðar.

Skúli Eggert Þórðarson rík-
isskattstjóri segir að vaninn sé 
að skoða mál af þessu tagi vand-
lega og bera þurfi þau undir Per-
sónuvernd. Umsókn Jóns Jósefs, 
sem er fyrrverandi starfsmaður 
Ríkisskattstjóra, fór ekki í gegnum 
hefðbundið ferli hjá embættinu.

Jón Jósef Bjarnason sagði við 

Fréttablaðið að 
hann hefði gert 
samning við 
embætti Rík-
isskattstjóra 
í byrjun sept-
ember og greitt 
180.000 króna 
leyfisgjald. 
„Þeir gáfu mér 
aðgang og ég 
taldi að við hefð-

um sama skilning á að það væri til-
kynningarskylt til Persónuverndar 
en ekki leyfisskylt,“ sagði hann og 
sagði að sér þætti það dónaskap-
ur að hann hefði ekki verið látinn 
vita áður en vefþjónustunni var 

lokað strax eftir að fréttir birtust 
í fjölmiðlum með upplýsingum úr 
gagnagrunninum um tengsl við-
skiptajöfra. Hann bíður nú niður-
stöðu frá Persónuvernd.

Sigrún Jóhannesdóttir, forstjóri 
Persónuverndar, sagði að umsókn 
vegna málsins hefði borist 3. sept-
ember. Afstaða lægi ekki fyrir til 
þess hvort Jón Jósef þyrfti starfs-
leyfi. Lánstraust og fleiri aðilar 
sem miðla upplýsingum úr við-
skiptalífinu hafa þurft starfsleyfi 
frá Persónuvernd. Gagnagrunnur 
Jóns Jósefs er nýkominn til sög-
unnar en Fjármálaeftirlitið hefur 
þó keypt aðgang að honum til 
afnota á innra neti sínu. - pg

Gagnagrunnur um tengsl í viðskiptalífinu stöðvaður í bili:

Persónuvernd veiti leyfi

SIGRÚN 
JÓHANNESDÓTTIR

FRAKKLAND Vinsældir Nicolas Sar-
kozy, forseta Frakklands, hafa 
minnkað fjórða mánuðinn í röð. 
Ný skoðanakönnun sýnir að um 
44 prósent segjast ánægð með for-
setann en það er fjórum prósentu-
stigum minna en fyrir mánuði. 
Vinsældir Sarkozy mældust lengi 
vel yfir fimmtíu prósent.

Samkvæmt könnuninni er 
meirihluti Frakka óánægður með 
aðgerðir Sarkozys og ríkisstjórnar 
hans í efnahagsmálum undanfar-
in misseri. Þeir telja ríkisstjórn-
ina einbeita sér að aðgerðum sem 
nýtist fyrst og fremst fyrirtækj-
um og fjármálastofnunum en ekki 
venjulegu verkafólki. 

Frakklandsforseti í mótbyr:

Dregur enn úr 
vinsældum

VEISTU SVARIÐ?



Fimmta bók Dan 
Brown komin út
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BANDARÍKIN Framleiðendur bresku 
bíómyndarinnar Creation sem 
fjallar um ævi og störf Charl-
es Darwin eru í vandræðum þar 
sem þeim hefur ekki tekist að 
finna dreifingaraðila að mynd-
inni í Bandaríkjunum. Þar á bæ 
þykir efnið of eldfimt, en Darwin 
setti fyrstur manna fram þróunar-
kenninguna svokölluðu í bókinni 
Uppruni tegundanna.

Þau fræði eiga víst ekki upp á 
pallborðið víða í Bandaríkjun-
um en í nokkrum ríkjum er sköp-
unarkenningin úr Biblíunni sett 
skör hærra og kennd sem heilag-
ur sannleikur. Samkvæmt Gallup-
könnun sem gerð var á árinu trúa 
aðeins 39 prósent landsmanna 
þróunarkenningu Darwins.

Myndin var opnunarmynd á 
Toronto-kvikmyndahátíðinni og 
hefur verið seld til flestra landa 

heimsins að Bandaríkjunum und-
anskildum. Myndin hefur skapað 
miklar umræður á kristnum vef-
síðum í Bandaríkjunum og þar 
eru hugmyndir Darwins kallað-
ar heimskulegar vangaveltur sem 
engin sönnun sé fyrir. Sömu síður 
efast hins vegar ekki um sann-
leiksgildi sköpunarkenningarinnar 
enda er sagt frá henni í Biblíunni.

Jeremy Thomas, framleiðandi 
Creation, segist furðu lostinn yfir 
því að kenningar Darwins skuli 
enn vekja svo hörð viðbrögð í 
Bandaríkjunum, 150 árum eftir 
að Uppruni tegundanna kom fyrst 
út.

Bandaríkjamenn ekki spenntir fyrir nýrri bíómynd um ævi og störf Darwins:

Kenningar Darwins þykja of eldfimar

DANMÖRK Hagfræðideild Danske 
Bank telur að kreppunni sé lokið í 
Danmörku. Deildin býst við mikl-
um hagvexti í alþjóðlega hagkerf-
inu næstu sex til níu mánuði. Í 
Danmörku gerir deildin ráð fyrir 
töluverðum hagvexti á næstu 
ársfjórðungum.

Samhliða þessari spá telja hag-
fræðingar bankans nokkra hættu á 
stöðnum hagvaxtar í Danmörku um 
mitt næsta ár ef ekki tekst að koma 
einkaneyslu þjóðarinnar í gang.

Samkvæmt frétt á business.dk 
benda hagfræðingar Danske Bank 
á að stöðugleiki sé þegar að komast 
á fasteignamarkaðinn í Danmörku 
sem og annars staðar í heiminum. 

Þá er gert ráð fyrir að atvinnuleysi 
meðal Dana hafi nú náð hámarki 
og muni fara minnkandi á næstu 
ársfjórðungum.

Danske Bank býst við því að 
hagvöxtur innan evrusvæðisins 
verði 2,2 prósent á næsta ári og er 

þetta 0,2 prósentustigum hærra en 
fyrri spár bankans gerðu ráð fyrir. 
Þetta er mun meiri vöxtur en bæði 
OECD og Alþjóðagjaldeyrissjóður-
inn (AGS) hafa reiknað með.

Í Bandaríkjunum gerir Danske 
Bank ráð fyrir hagvexti upp á 3,2 
prósent, sem er 0,5 prósentustig-
um meira en fyrri spá sagði til um. 
Þetta er einnig töluvert hærra en 
spá OECD, sem gerir ráð fyrir hag-
vexti upp á 0,9 prósent, og spá AGS 
sem gerir ráð fyrir 0,8 prósenta 
hagvexti. 

Mestur verður þó hagvöxturinn 
í Kína að mati Danske Bank, 9,5 
prósent á næsta ári, sem er örlítið 
meira en OECD gerir ráð fyrir.

Hagfræðingar Danske Bank telja atvinnuleysi meðal Dana hafa náð hámarki:

Kreppunni lokið í Danmörku

CHARLES DARWIN Leikstjóri kvikmynd-
arinnar Creation er furðu lostinn yfir því 

að kenningar Darwins skuli enn vekja 
svo hörð viðbrögð, 150 árum eftir að 

þær voru settar fram. 

KAUPMANNAHÖFN Stöðugleiki mun vera 
að komast á danska fasteignamarkaðinn. 

SENDU INN 
HUGMYND Á
N1.IS/START

HUGSAÐU 
ÞÉR 
MILLJÓN

   N1 kallar eftir fleiri hugmyndum 
um aukna verðmætasköpun á Íslandi 
Taktu þátt í skemmtilegri hugmyndasamkeppni um aukna verð- 
mætasköpun þjóðarinnar. Allir geta verið með! Hugmyndirnar 
geta verið af öllu tagi, svo lengi sem þær stuðla að aukinni 
verðmætasköpun í landinu.

Sendu inn þína hugmynd á n1.is/start, tíundaðu kosti hennar 
og útlistaðu á greinargóðan hátt, t.d. með myndum. 

Skilaðu inn þinni hugmynd fyrir 30. september 
Fullum trúnaði er heitið og er hver hugmynd að sjálfsögðu 
áfram eign þess sem sendir hana inn. Nánari upplýsingar 
á n1.is/start eða í tölvupósti: hugmyndir@n1.is.

Vertu með á n1.is/start

1. verðlaun 1.000.000 kr.
2. verðlaun 500.000 kr.
3. verðlaun 250.000 kr.

Dómnefnd skipa
Hermann Guðmundsson, forstjóri N1
Margrét Kristmannsdóttir, formaður SVÞ
Ragnheiður H. Magnúsdóttir, annar stofnenda Uppsprettu
Jeff Taylor, frumkvöðull, stofnandi monster.com
Guðjón Már Guðjónsson, Hugmyndaráðuneytismaður

Verðlaununum fylgir viðskiptaráðgjöf sérfræðinga og hjálp 
við að skapa tengsl til að hrinda hugmyndinni í framkvæmd. 
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BRETLAND, AP Þrír Bretar hlutu í 
gær lífstíðardóma fyrir að skipu-
leggja hryðjuverk árið 2006 sem 
hefðu grandað minnst tvö þús-
und manns hefðu þau náð fram 
að ganga. Málið breytti öryggis-
reglum á flugvöllum og í flugi um 
heim allan í langan tíma á eftir.

Dómarinn lýsti misheppnuðum 
sjálfsmorðssprengjuárásunum sem 
„grafalvarlegu og illu samsæri“, 
sem væri líkast til alvarlegasta 
hryðjuverkamál sem komið hefði 
til kasta breskra dómstóla.

Mennirnir þrír, sem allir eru 
múslimar, ætluðu að lauma fljót-
andi sprengiefni í gosdrykkja-
flöskum um borð í sjö flugvélar. 
Vélarnar sem um ræddi voru á 
leið frá Heathrow-flugvelli í Lond-
on til New York, Washington, San 
Francisco, Toronto, Montréal og 
tvær til Chicago.

Yfirvöld áætla að um 2.000 far-
þegar hefðu getað farist í árásun-
um, og hundruð manna til viðbótar 
ef vélarnar hefðu verið sprengdar 
yfir amerísku borgunum. Talið 
er að einungis hafi verið örfáir 
dagar í að mennirnir létu verða 
af árásunum þegar þeir voru 
handteknir.

„Markmiðið var að fremja sví-
virðilegt hryðjuverk sem hefði 
staðið jafnfætis atburðunum 11. 
september 2001,“ sagði dómarinn 
við uppkvaðninguna.

Atburðirnir leiddu til ringul-
reiðar á flugvöllum í Evrópu og 
víðar dagana á eftir, þegar flug-
leiðum var lokað. Þá var öryggis-
eftirlit á flugvöllum hert til muna 
um heim allan. Meðal annars 
hefur síðan verið bannað að taka 
með sér hvers kyns vökva um borð 
í flugvélar.

Þrátt fyrir að hafa hlotið lífs-
tíðardóma eiga mennirnir samt 
möguleika á náðun eftir til-
greindan tíma. Höfuðpaurinn í 
málinu, Abdulla Ahmed Ali, þarf 
að sitja inni í minnst fjörutíu ár 
og hinir tveir, Assad Sarwar og 

Tanvir Hussain, þurfa að afplána 
minnst 36 og 32 ár.

Fjórði maðurinn, Umar Islam, 
var dæmdur í 22 ára fangelsi 
fyrir að eiga þátt í að skipu-
leggja morð í aðdraganda árás-
anna fyrirhuguðu, en ekki þótti 
fullsannað að hann hefði vitað 
af áætluninni um að fremja 
hryðjuverk.

Dómurinn yfir Abdulla Ahmed 
Ali er einn sá þyngsti sem fallið 
hefur í Bretlandi. Þrátt fyrir að 
dómarar geti dæmt menn í fang-
elsi til lífstíðar án möguleika á 
skilorði er afar fátítt að fangar 
verji allri ævinni í fangelsi. Alls 
hafa 25 manns hlotið slíkan dóm 
í sögu landsins. stigur@frettabladid.is

Hefðu getað grandað 
yfir 2.000 mannslífum
Þrír menn voru í gær dæmdir í lífstíðarfangelsi í Bretlandi fyrir að skipuleggja 
hryðjuverk. Þeir hugðust sprengja sjö flugvélar á leið frá London til Ameríku.

RINGULREIÐ Gríðarlegt öngþveiti myndaðist 10. ágúst 2006 á Heathrow-flugvelli í 
London eftir að mennirnir höfðu verið handteknir og flugumferð frá flugvellinum 
bönnuð. NORDICPHOTOS/GETTY

SEKIR Tanvir Hussain, höfuðpaurinn 
Abdulla Ahmed Ali og Assad Sarwar 
voru dæmdir í lífstíðarfangelsi. 
 NORDICPHOTOS/AFP



Veldu 4-8 tónleika 
af efnisskrá starfsársins

* miðast við almennt miðaverð 3.700 kr. í sætaröð 1-20

Regnbogakort Sinfóníuhljómsveitarinnar er hagkvæm 
leið til að setja saman eigin tónleikaröð fyrir veturinn, 

tryggja fast sæti og fá jafnframt rífl egan afslátt. Kynntu 

þér fjölbreytta efnisskrá á www.sinfonia.is. Kortasala 
í síma 545 2500 eða í miðasölu okkar í Háskólabíói.

20% afsláttur af almennu miðaverði *

50% afsláttur  fyrir námsmenn og alla yngri en 25 ára

Nokkrar góðar tillögur:

SÍGILDIR SLAGAR AR RÚSSNESK A RÖÐIN PÍANÓRÖÐIN 

22.10.09 

John Williams
26.11.09 

Uppáhalds rómantík 
11.12.09

Aðventutónleikar 
12.02.10 - Aukatónleikar 

Carmina Burana 
23.04.10 

Árstíðirnar fjórar

05.11.09 

Eldfuglinn 
21.01.10 

Stravinskíj og Prokofíev 
04.03.10

Prokofíev með Hilary Hahn
29.04.10 

Músorgskíj og Tsjajkovskíj 
10.06.10 

Sjostakovitsj nr. 10

19.11.09 

Antti Siirala
03.12.09

Ástríður Alda Sigurðardóttir
21.01.10 

Lise de la Salle
21.02.10 - Aukatónleikar

Víkingur Heiðar Ólafsson
06.05.10

Jon Kimura Parker

REGNBOGAKORTIÐ

Miðasala   »   Sími 545 2500   »   www.sinfonia.is   »   Miðasala í Háskólabíói er opin alla virka daga kl. 9-17
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Auglýsingasími

– Mest lesið

„Þessa dagana er verið að leggja lokahönd á bók 
um hundrað bestu plötur Íslandssögunnar, sem 
er skrifuð af Jónatani Garðarssyni og mér.

Bókin tengist kosningunni um bestu plöturn-
ar sem fram fór á fyrri hluta ársins og verður 
stútfull af upplýsingum um þessar plötur,“ 
segir Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistargagn-
rýnandi á Morgunblaðinu.

Bókin kemur út fyrir jólin. Arnar Egg-
ert segir að áhugamenn um íslenska 
tónlist eigi von á góðu. „Þetta verður 
afar vegleg bók fyrir stofuborðið með 
miklum texta, upplýsingaboxum og 
ljósmyndum. Mest er lagt upp úr 
sögunni á bak við plöturnar, upptöku-
ferlinu og þar fram eftir götunum, en inn 
í fléttast óhjákvæmilega saga sveitanna.“ 
Vegna bókarskrifanna hefur Arnar Eggert 
endurnýjað kynnin við fjölmargar plötur 

undanfarnar vikur og mánuði. „Þær eru nokkrar 
sem standa upp úr, eins og Ágætis byrjun með 
Sigur Rós. Það er líka gaman að rifja upp hversu 
sterkar fyrstu Botnleðjuplöturnar eru. Eins er 

platan Vögguvísur fyrir skuggaprins með 
200.000 naglbítum alveg ótrúleg. Geð-

veikt band þar á ferðinni og meðlimir 
kornungir á þeim tíma.“ 

Arnar Eggert segir lítið annað 
hafa komist að en skrif um tónlist 

síðastliðna mánuði. „Ég pæli í tónlist 
allan sólarhringinn. Því miður, eða 
sem betur fer kannski, er fátt annað 
sérstakt á döfinni,“ segir hann og 

hlær. „Maður kemst auðvitað hvorki 
lönd né strönd út af Hruninu mikla, 
og ég er bara að safna kartöflupokum 
fyrir veturinn,“ segir Arnar Eggert 
Thoroddsen.

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA?  ARNAR EGGERT THORODDSEN TÓNLISTARGAGNRÝNANDI

Skrifar bók um 100 bestu plöturnar
Þú kannast við 
týpuna

„Þessi bíll ætti að útrýma 
hugmyndinni um sænska 
líffræðinginn við stýrið á 
litlum, kraftlausum og hall-
ærislegum bíl.“

TEITUR ÞORKELSSON HJÁ RÁÐ-
GJAFARFYRIRTÆKINU FRAMTÍÐAR-
ORKU HEFUR TRÖLLATRÚ Á 
RAFMAGNSSPORTBÍLNUM TESLA.

Fréttablaðið, 14. september

Trúin flytur fjöll

„Við ætlum að ná aftur fyrra 
fylgi, efla grasrótina og 
herða róðurinn.“

VALGEIR SKAGFJÖRÐ, NÝKJÖRINN 
FORMAÐUR BORGARAHREYFINGAR-
INNAR, ER BJARTSÝNN Á 
FRAMTÍÐINA.

Fréttablaðið, 14. september

Meðlimir skáksveitar Sala-
skóla í Kópavogi eru ný-
krýndir Norðurlandameist-
arar grunnskóla í skák. 
Sveitin hefur unnið mikil 
afrek á síðustu árum.

„Við erum öll að rifna úr stolti af 
þessum krökkum,“ segir Hafsteinn 
Karlsson, skólastjóri Salaskóla í 
Kópavogi. Skáksveit skólans kom 
til landsins í gær frá Stokkhólmi 
með Norðurlandameistaratitil í 
farteskinu, eftir mikla sigurgöngu 
á Norðurlandamóti grunnskóla í 
skák.

Skáksveitin státar nú af því að 
hafa unnið Íslandsmeistaratit-
il, Norðurlandameistaratitil og 
heimsmeistaratitil grunnskóla í 
skák. Hafsteinn segir árangurinn 
einstakan og efast um að nokk-
ur önnur skáksveit grunnskóla 
hafi unnið þvílík afrek. „Sveitin 

hefur verið skipuð sömu krökkum 
í nokkur ár og vann til að mynda til 
heimsmeistaratitils fyrir tveimur 
árum. Krakkarnir eru allir komn-
ir með slatta af skákstigum og ég 
trúi ekki öðru en þarna séu fram-
tíðarstórmeistarar á ferð,“ segir 
Hafsteinn.

Að sögn skólastjórans er mikill 
skákáhugi innan veggja skólans. 
„Tómas Rasmus, sem kennir stærð-
fræði við skólann, hefur séð um 
skákina hér og vakið mikinn áhuga 
hjá nemendum. Hann var einmitt 
fararstjóri liðsins í Stokkhólmi, og 
hefur einnig séð um tæknilególið 
skólans sem hefur gert góða hluti 
á undanförnum árum.“

Tveir liðsmanna, þau Patrekur 
og Jóhanna, luku tíunda bekk við 
Salaskóla í vor. „Þetta mót er það 
síðasta sem þau tefla í fyrir skól-
ann. En við erum tilbúin með nýtt 
fólk til að taka þeirra stað í liðinu,“ 
segir Hafsteinn Karlsson.

 kjartan@frettabladid.is

Erum öll að 
rifna úr stolti

SIGURVEGARAR Skáksveitin auk móttökuliðs við heimkomuna í Leifsstöð í gær. Frá 
vinstri: Gunnsteinn Sigurðsson bæjarstjóri, Patrekur Maron Magnússon, Guðmundur 
Kristinn Lee, Hafsteinn Karlsson skólastjóri, Páll Andrason, Tómas Rasmus fararstjóri, 
Jóhanna Björg Jóhannsdóttir, Eiríkur Brynjarsson og litla systir hans.

Samtökin Börnin okkar og Samtök 
um bíllausan lífsstíl standa fyrir 
átakinu Labbað í leikskólann sem 
hófst í gær. Átakið stendur fram 
til 18. september og á meðan 
reyna þeir foreldrar sem taka 
þátt að ganga eða hjóla með börn-
um sínum í leikskólann í stað þess 
að keyra þau.

Tilgangur átaksins er að draga 
úr umferð og mengun í grennd 
við leikskóla, fjölga samveru-
stundum foreldra og barna og 
gefa fjölskyldum tækifæri á góðri 
hreyfingu. 

Meðan á átakinu stendur verð-
ur listi yfir þá leikskóla sem taka 
þátt birtur á heimasíðum samtak-
anna, borninokkar.is og billaus.
is, og í lok þess fá allir leikskólar 
sem skráðir voru til þátttöku 

viðurkenningarskjal. Mynd-
ir og reynslusögur úr átakinu 
verða einnig birtar á heimasíðum 
samtakanna. - kg

Hvatt til meiri hreyfingar og minni aksturs:

Labba í leikskólann

ÁTAK Samtökin Börnin okkar og Samtök 
um bíllausan lífsstíl standa fyrir átakinu 
Labbað í leikskólann. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Þetta er vissulega sorgleg 
staða fyrir flokkinn sem var 
kannski í mestum takti við 
grasrótina og þá sem stóðu 
á Austurvelli í vetur,“ segir 
Erlendur Þór Gunnarsson, lög-
maður hjá Opus. Flokkurinn 
sé nú kominn í þá stöðu að 
ætla að setja þingmönnum 
sínum þá reglu að ofar þeirra 
eigin sannfæringu gangi 
reglur og lög flokksins.

„Það er auðvitað mjög 
sérstakt fyrir þær sakir einar að í 
stjórnarskránni kemur skýrt fram að 
þingmenn skuli bundnir af sinni eigin 
sannfæringu og engu öðru. Því má 
segja að flokkurinn sem átti að standa 

fyrir eitthvað nýtt í íslenskri 
pólitík sé farinn að taka sig 
full hátíðlega ef stjórnarskráin 
er sett skör lægra en reglur 
flokksmanna,“ segir hann.
Þessi stefna landsfundar 
Borgarahreyfingarinnar 
gangi þvert á hugmyndir um 
persónukjör sem hafi verið 
ríkjandi síðustu misseri; um 
að kjósendur geti valið menn 
frekar en flokka.

„Kosturinn við að kjósa 
menn sem maður treystir er sá að 
maður á að geta stólað á að þeir fylgi 
að minnsta kosti eigin sannfæringu, 
enda þeirra stjórnarskrárbundni réttur,“ 
segir Erlendur.

SJÓNARHÓLL
BORGARAHREYFINGIN

Setja sig skör ofar stjórnarskrá 
Íslands með reglunum

ERLENDUR ÞÓR 
GUNNARSSON

■ Svefn er manninum nauðsyn-
legur, en mjög mismunandi 
er hve mikinn svefn fólk þarf. 
Langvarandi svefnleysi getur 
brotist út í líkamlegum kvillum 
og víða er það notað sem pynt-
ingar að halda fólki vakandi.

Ekki er vitað að nokkur hafi 
vakað jafn lengi og Víetnaminn 
Thai Ngoc, en vegna veikinda 
hætti hann að geta sofið árið 
1973. Læknar rannsökuðu hverju 
sætti en fundu enga skýringu 
á kvillanum. Ngoc tókst 
að lifa nokkuð eðli-
legu lífi og síðast 
þegar fregnaðist 
af honum hafði 
hann ekki 
sofið í 36 ár.

SVEFNLEYSI

ZZ
ZZ

ZZ

ZZZ

Samgöngur
Styrkir til rannsókna í 7. Rannsóknaáætlun ESB 

2007-2013Kynningarfundur á vegum Rannís 
     föstudaginn 18. september
Grand Hótel Reykjavík 9:00-11:00

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

www.rannis.is

Markmið rannsókna í áætluninni er að stuðla að öruggari, umhverfisvænni og skilvirkari 
samgöngukerfum um Evrópu, til hagsbóta fyrir borgarana og umhverfið, jafnframt því að 
auka samkeppnishæfni evrópsks atvinnulífs.

 Dagskrá
 Samgönguáætlun ESB
 Frédéric Sgarbi, fulltrúi framkvæmdastjórnar ESB
 Reynsla af þátttöku í samgöngurannsóknum ESB
 Gunnar Stefánsson dósent við HÍ
 Aðstoð við umsækjendur
 Þorsteinn B. Björnsson, Rannís
 Fundarstjóri
 Skúli Þórðarson, Vegsýn ehf. 

Vinsamlegast sendið tilkynningu um þátttöku á netfangið rannis@rannis.is
Boðið verður upp á stutta einstaklingsfundi með Frédéric Sgarbi eftir hádegi.
Áhugasamir geta pantað tíma hjá Rannís í síma 515 5800 eða á rannis@rannis.is.

Boðið verður upp á léttan morgunverð.



Íþróttasálfræði
hefst 18. september

Gullakista Google
hefst 25. september

Börn eru klár
hefst 5. október

UPPELDIS- OG KENNSLUSVIÐ

NÁMSKEIÐ FYRIR STJÓRNENDUR

Markvissari tölvupóstsamskipti - skipulag, yfirsýn 
og betri vinnufriður
haldið 24. september

Markaðsdrifin vöruþróun
hefst 5. október

Starfstengd siðfræði
hefst 7. október

Sölustjóraþjálfun í samstarfi við Dale Carnegie Þjálfun
hefst 7. október

NÁMSKEIÐ FYRIR RÍKISSTARFSMENN

Söguleg skrif fyrir almenning
hefst 22. september

Samskipti foreldra og barna
hefst 23. september

Kínversk heilsumenning
hefst 24. september

Að skrifa texta á ensku - viðskiptaenska
hefst 28. september

Vatnsdæla saga og Finnboga saga ramma: 
Tvær sögur úr Húnaþingi
hefst 30. september (miðvikudagsmorgnar)
hefst 1. október (fimmtudagskvöld)

Facebook fyrir byrjendur
hefst 5. október

Kínverska fyrir byrjendur
hefst 5. október

Spænska I
hefst 6. október

Berlín og múrinn
hefst 6. Október

Völuspá
hefst 7. október

Vönduð íslenska: Að skrifa gott íslenskt mál
hefst 7. október

Sæktu þér aukinn styrk

Nánari upplýsingar og skráning: 
sími 525 4444    
endurmenntun.is

FJÁRMÁL OG REIKNINGSSKIL

STARFSÞRÓUN OG HÆFNI

Safnaðu þekkingu

Sár og sárameðferð
Hefst 8. október

Viðbrögð við bráðatilfellum utan sjúkrahúsa
haldið 6. október

HEILBRIGÐIS- OG FÉLAGSSVIÐ

MENNING, SJÁLFSRÆKT OG TUNGUMÁL

Lestur ársreikninga
hefst 21. september

Excel – Veltitöflur
hefst 21. september

Frádráttur frá tekjum af atvinnurekstri
haldið 24. september

Greining ársreikninga
hefst 5. október

Gerð viðskipta- og fjárhagsáætlana
hefst 5. október

Excel II - fjármál og rekstur
hefst 6. október

Mörg stéttarfélög styrkja félagsmenn sína til náms. Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi?

Gerð lagafrumvarpa og reglugerða
haldið 24. september

Fjármál ríkisstofnana
hefst 1.október

Samtalstækni - viðkvæm starfsmannamál
hefst 24. september

Einkalífsvernd á vinnustað
haldið 5. október

Sjálfsmat (e. EFQM)
hefst 6. október

Starfsmannasamtöl og frammistöðumat
hefst 7. október
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is 
MENNING: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is VIÐSKIPTARITSTJÓRI: Óli Kr. Ármannsson olikr@markadurinn.is HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is 
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Fjölskyldan í fyrirrúmi?
„Æ, æ, æ, æ“ var fyrirsögn á leikdómi 
Maríu Kristjánsdóttur í Morgunblaðinu 
um leikritið Frida … viva la vida, sem 
frumsýnt var í Þjóðleikhúsinu á föstu-
dag. Umfjöllunin var í samræmi við 
fyrirsögnina og ljóst að María var ekki 
ánægð með það sem fyrir augu bar.

Dómnum lauk hún á því að biðja 
forsvarsmenn Þjóðleikhússins að hug-
leiða hvort þeir ættu ekki frekar að 

hugsa um áhorfendur 
en eiginmenn 

og fjöl-
skyldur 
fastráð-
inna. 

Atvinna og einkalíf
Um hvað er María að tala? Kenningin 
er þessi: Hún er að vísa til hjónanna 
Atla Rafns Sigurðarsonar leikstjóra 
og Brynhildar Guðjónsdóttur, sem 
er höfundur leikritsins og fer með 
titilhlutverkið. Kannski líka til leik-
myndahöfundarins Vytautas Narbutas 
og eiginkonu hans, búningahönnuð-
arins Filippíu I. Elísdóttur? Og María 
er áreiðanlega líka að gera Tinnu 
Gunnlaugsdóttur þjóðleikhús-
stjóra að skotspæni. Egill Ólafsson, 
eiginmaður Tinnu, sér um tónlist 
í sýningunni. Ólafur Egill, sonur 
Egils og Tinnu, leikur eitt aðal-
hlutverkið ásamt eiginkonu 
sinni, Esther Taliu Casey. Og 
annar sonur, Gunnlaugur 
Egilsson, kóreógrafar.

Niðurstöðu beðið
Það er líka rétt að hafa í huga að 
María lætur þennan dóm falla þegar 
leikhúsfólk í landinu er farið að bíða 
óþreyjufullt eftir því að Katrín Jakobs-
dóttir menntamálaráðherra tilkynni 
hvaða umsækjanda hún ætli að velja 

til þess að stýra Þjóðleikhús-
inu næstu fimm ár. Umsókn-
arfresturinn rann út 26. júní. 
Tinna var talin önnur tveggja 
hæfustu umsækjendanna, 
að mati Þjóðleikhúsráðs. 
Nokkrir umsækjendur gerðu 
harðorðar athugasemdir við 
þá niðurstöðu ráðsins. 
 peturg@frettabladid.is

UMRÆÐAN
Sigrún Elsa Smáradóttir skrifar um 
orkumál

Orkufyrirtæki í almannaeigu hafa verið 
ein af grunnstoðum framfara og hag-

sældar á Íslandi og lagt grunninn að lágu 
orkuverði til hagsbóta fyrir almenning og 
atvinnuvegi. Í borgarstjórn í dag verður 
lagður fram samningur um sölu á tæplega 
32% hlut Orkuveitu Reykjavíkur í HS Orku 
til skúffufélagsins Magma Energy Sweden. Mikið 
tap OR er fyrirsjáanlegt á viðskiptunum. Einungis 
30% söluvirðisins eru greidd út, afgangurinn á kúlu-
láni til 7 ára sem ber 1,5% vexti, og einu tryggingar 
OR fyrir greiðslu eru veð í bréfum í HS Orku.

Í desemberlok árið 2006 tók Sjálfstæðisflokkur-
inn við 30 milljóna styrk til flokksins frá FL Group. 
Rúmum tveim mánuðum síðar í mars árið 2007 
var auglýst eftir kaupendum að hlut ríkisins í HS 
Orku. Þeir einkennilegu skilmálar voru á sölunni að 
aðeins einkaaðilum var heimilt að kaupa hlutinn og 
þar með sveitarfélög og fyrirtæki í þeirra eigu úti-
lokuð. 30. apríl 2007 samþykkti fjármálaráðherra 
Sjálfstæðisflokksins Árni Mathiesen sölu til GGE, en 

GGE var einmitt í meirihlutaeigu FL Group 
sem örfáum mánuðum áður hafði styrkt 
Sjálfstæðisflokkinn svo rausnarlega. 

Ljóst er að störf rannsóknarnefndar um 
bankahrunið ná ekki yfir einkavæðingu í 
orkugeiranum. Þar er þó augljóslega rann-
sóknar þörf og ófært að málið sé þagað í hel.

Sala ríkisins fór fram án þess að fyrir 
lægi löggjöf sem tryggði auðlindir í 
almannaeigu eða eignarhald opinberra aðila 
á einkaleyfisstarfseminni. Segja má að Sam-
fylkingin hafi unnið varnarsigur eftir að 

flokkurinn settist í ríkisstjórn og fékk ný orku- og 
auðlindalög samþykkt sem taka á þessum þáttum, 
þó að nauðsynlegt sé að endurskoða löggjöfina í ljósi 
reynslunnar. 

Í sumar seldu sjálfstæðismenn í Reykjanesbæ 
GGE 34% hlut bæjarfélagsins í HS Orku fyrir 
smánarverð. Nú í dag ætla svo sjálfstæðismenn í 
Reykjavík undir forystu Hönnu Birnu Kristjánsdótt-
ur í bandalagi við Framsóknarflokkinn að selja hlut 
OR í HS Orku með miklu tapi og tryggja að fyrir-
tækið verði alfarið í eigu einkaaðila, sem þó munu 
ekki borga nema lítinn hluta fyrr en eftir sjö ár. 

Höfundur er borgarfulltrúi og situr í stjórn OR.

Auðlindir á 30 milljónir?

Nú þegar við erum orðin 
umsækjendur að Evrópu-

sambandinu má spyrja sig hvort 
almenningur í landinu viti í raun 
hverju aðild að ESB muni breyta 
hér á landi. Myndast hafa fylk-
ingar þvert á stjórnmálaflokka, 
annars vegar með og hins vegar á 
móti aðild.

Málflutningur þeirra er oftar 
en ekki í ætt við trúboð á hvorn 
veginn sem er, enda er hér ekki 
um dægurmál að ræða. Virtir 
sérfræðingar tjá sig í ræðu og 
riti og tæknin gerir nútímafólki 
kleift að finna á netinu upplýsing-
ar um hvaðeina sem það vill vita 
um þessi samtök 27 Evrópuríkja, 
samninga þeirra og samstarf. Ein-
hvern veginn finnst manni samt 
eins og hin almenna umræða um 
þetta mál sé enn eftir. Ég hef 
reyndar oft velt því fyrir mér 
síðasta áratug, hvers vegna slík 
umræða hefur ekki farið fram hér 
á landi. 

Með EES-samningnum kom 
fjórfrelsið, aðild að innri mark-
aði ESB og þátttaka í áætlun sam-
bandsins í menntun, vísindum og 
rannsóknum. Mörgum þykir þetta 
harla gott, og jafnvel of mikið. 
Öðrum þykir ótækt að við skul-
um ekki vera fullgildir aðilar að 
ESB, ekki síst út af gjaldmiðlin-
um. Gaman væri að geta skoðað 
og borið saman reynslu almenn-
ings nokkurra aðildarþjóða, með 
hvaða hugarfari og væntingum 
var gengið í ESB og hvort þessar 
væntingar hafa gengið eftir. Ef 
ekki, þá hvers vegna? Ef aðildin 
skilar meiru en gert var ráð fyrir, 
þá hverju? Hvað kom á óvart? 

EFTA og EBE
Árið 1981 bauðst mér að fara í 
kynnisferð til EFTA í Genf og 
Efnahagsbandalags Evrópu í 
Brussel, með hópi frá Félagi 
íslenskra iðnrekenda. Það var 
ógleymanleg upplifun. 

Á fundinum hjá EFTA var rætt 
um starfsemi stofnunarinnar, 
samkeppnisreglur, ríkisstyrki, 
samskipti við Ísland og um EFTA 
og EBE. Allt var þarna fágað og 
virðulegt, húsakynni falleg og 
mennirnir við stóra hringborð-
ið viðfelldnir og kurteisir. Þegar 
spurt var hvort ekki væri áfall 
fyrir samtökin að missa Bretland 
og Danmörku yfir í EBE var 
brosað og sagt að í raun væri það 
ekki. Starfsandinn hefði eiginlega 
aldrei verið betri en eftir þessa 
breytingu og sambandið við EBE 
sömuleiðis.

Hjá EBE í Brussel var aftur á 
móti ekki töluð nein tæpitunga. 
Húsakynni voru eins og í venju-
legri skólastofu, fyrirlesarar sátu 
við borðendann, komu beint að 
efninu og svöruðu umbúðalaust 
hverri spurningu. Þeir voru hver 
öðrum betri og manni fannst þetta 
hreinasta opinberun. Þetta var 
náttúrlega fyrir tíma netvæðing-
arinnar. Rætt var um samkeppni 
og ríkisstyrki, fiskveiðistefnu 
bandalagsins og stefnu þess í 
orkumálum, iðnaði og landbúnaði. 

Þess utan var rætt um EBE, 
samband þess við Ísland og stefn-
una í orkumálum, iðnaði og land-
búnaði.

Inger Nielsen, sambland af 
Margréti Thatcher og Katrínu 
Hepburn, fræddi okkur um stækk-
un bandalagsins. Merkilegt var að 
heyra hana fara yfir samningaferli 

við hinar ýmsu þjóðir í Evrópu 
eftir umsóknir þeirra um aðild. 
Hvernig hún kortlagði styrk þeirra 
og veikleika. Laurent van Depoele, 
sem var í forsvari fyrir fiskveiði-
stefnu bandalagsins, fór yfir þau 
mál og svaraði greiðlega öllum 
spurningum. Talaði undir lokin 
um samkomulag okkar við Norð-
menn, sagði að Íslendingar hlytu 
að vera góðir samningamenn. 
Sjálfur skildi hann ekki hvernig 
við hefðum fengið í gegn bókun 
6, um tollaívilnanir Íslendinga 
gagnvart EBE. Einhver í hópnum 
spurði hvort hann hefði ekki sam-
þykkt slíkan samning. Svarið var 
stutt: Aldrei!

Ekkert er ókeypis
Þetta er löngu liðin tíð. Efnahags-
bandalaginu/Evrópubandalaginu 
var breytt í Evrópusambandið 
með Maastricht-samningnum 
1992. Aðildarríkjum hefur fjölgað 
til muna og eru flest ríki sem við 
teljum okkur eiga mesta samleið 
með innan bandalagsins. Það er 
því verðugt umhugsunarefni fyrir 
okkur hvað við kjósum þegar þar 
að kemur. Það er ekki nóg að ein-
blína á það sem okkur hugnast 
verst og það sem telst eftirsóknar-
verðast. Við þurfum líka að ræða 
um allt þarna á milli. Æsingalaust. 
Vega það og meta, þegar allt ligg-
ur á borðinu. Við eigum að ganga 
upprétt til viðræðna, skoða hvað 
býðst og hvað það kostar. Ekkert 
er ókeypis. 

Ef við erum að íhuga húsakaup 
sem breyta lífi fjölskyldunnar 
til frambúðar viljum við fá að 
skoða meira en framhlið hússins, 
stássstofuna og salernið áður en 
við tökum ákvörðun um kaupin. 
Annað hvort ákveðum við svo að 
þessi lífsgæði séu of dýru verði 
keypt, eða hið gagnstæða, að það 
margborgi sig. En við eigum að 
taka upplýsta ákvörðun. Með 
opnum augum og opnum huga.

Með opnum huga

SIGRÚN ELSA 
SMÁRADÓTTIR

Ísland og Evrópa
JÓNÍNA MICHAELSDÓTTIR

Í DAG |

Í 
mjög grófum dráttum má segja að hlutverk núverandi ríkis-
stjórnar sé tvíþætt. Annars vegar að sjá til þess að ríkið hafi 
efni á að standa undir grunnþjónustuþáttum samfélagsins: 
heilbrigðisþjónustunni, menntamálunum, löggæslunni og 
viðhaldi og byggingu samgöngumannvirkja, svo allra brýn-

ustu málaflokkarnir séu nefndir. Hins vegar að vera í forystu við 
mótun hins nýja Íslands sem svo margir þrá.  

Þessi tvö verkefni skarast óhjákvæmilega á ýmsan hátt. Einn 
skurðpunkturinn er umræðan um hvaða laun er við hæfi að fólk 
þiggi fyrir störf sín. 

Á því máli hefur ríkisstjórn þá skoðun að ekki sé rétt að stjórn-
endur hjá ríkinu og ríkisstofnunum hafi hærri laun fyrir dag-
vinnu en forsætisráðherra, sem hefur nú 935.000 krónur í laun á 
mánuði. Eina undantekningin frá þessari reglu á að vera forseti 
Íslands.

Í umsögn efnahags- og skattanefndar Alþingis kemur fram 
að meginmarkmiðið þessara breytinga sé að lækka launakostn-
að ríkisins. Vissulega mun sú verða raunin, en sá sparnaður er 
hverfandi í hinu stóra samhengi. 

Nærri lagi er að útskýra þessa fyrirhuguðu breytingu á launa-
kjörum handfylli stjórnenda hjá hinu opinbera, sem táknræna 
aðgerð og pólitíska yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Og sem slík 
á hún sér frjóan jarðveg nú um stundir. Á okkar miklu niður-
skurðartímum virðist ekki vera mikil stemning fyrir því að 
ríkisforstjórar hafi mjög rausnarleg launakjör.

Það hefur komið fram að þessar ráðstafanir eru hugsaðar til 
skamms tíma vegna efnahagsástandsins. Mikilvægt er að staðið 
verði við þau fyrirheit. Ríkið verður að vera samkeppnishæft 
upp að vissu marki við einkamarkaðinn. Ríkisfyrirtæki þurfa 
að hafa svigrúm til að ráða reynda og öfluga stjórnendur. Í því 
samhengi eiga laun forsætisráðherra ekki að vera viðmiðið. Það 
fara örugglega fáir út í pólitík vegna launanna. Drifkrafturinn 
þar að baki er í flestum tilvikum allt annar.

Annar skurðpunktur tekjuöflunar og sparnaðar hjá ríkinu og 
mótun hins nýja Íslands er skattkerfið. Steingrímur J. Sigfússon 
fjármálaráðherra gerði það að umtalsefni fyrr á árinu og ræddi 
þá um þörfina á því að koma á „réttlátara skattkerfi“. 

Óskandi er að sá áhugi snúist ekki aðeins um að hækka skatta 
almennt og koma á hátekjuskatti, eins og þegar hefur verið gert. 
Það var ekkert sérstakt réttlæti fólgið í þeim aðgerðum. Aðrir 
angar skattkerfisins þurfa nánari skoðun. 

Skattaumhverfið er nú þannig að með ýmsum bókhaldsæfing-
um geta þeir sem áður greiddu hefðbundinn tekjuskatt, talið hluta 
eða jafnvel allar tekjur sínar fram sem fjármagnstekjur, og fyrir 
vikið greitt af þeim mun lægri skatt en ella. 

Það er löngu tímabært að lagfæra þetta fráleita misvægi sem 
er hér við lýði þegar kemur að skattlagningu tekna.

Sparnaður, tekjuöflun ríkisins og nýja Ísland:

Laun og réttlátir 
skattar

JÓN KALDAL SKRIFAR



Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

Alexander Hrafn Ragnarsson hefur 
æft hafnabolta í rúmt ár, allt frá 
því að Hafna- og mjúkboltafélag 
Reykjavíkur var stofnað í maí 
2008. 

„Við erum um fjörutíu sem 
mætum á æfingar en aðalliðið heit-
ir Reykjavíkurtröllin. Við erum þó 
búin að skipta því upp í liðin Berg-
tröll og Skógartröll til að geta spil-
að og urðum við í Skógartröllum 
Íslandsmeistarar í lok sumars.“

Æfingarnar fara fram á túninu 
við hlið Glæsibæjar yfir sumar-
tímann en á veturna er félagið með 
aðstöðu í Víkingsheimilinu. „Flest 
íþróttahús eru eiginlega of lítil fyrir 
hafnabolta og of lágt til lofts og því 
er best að æfa úti við sem lengst.“ 

Þjálfari liðsins er hinn bandaríski 
Raj K. Bonifacius og segir Alexand-
er hann öllum hnútum kunnugan 
hvað íþróttina varðar.

Í félaginu eru bæði stelpur og 
strákar og segir Alexander marga 
vera búna að ná ágætum tökum á 
íþróttinni. Hann segir leikreglurn-
ar virðast nokkuð flóknar í fyrstu 
en að iðkendur séu fljótir að átta sig 
á þeim um leið og þeir byrji að æfa. 
„Æfingarnar standa í tvo tíma en 
mér finnst þær varla vera byrjað-
ar þegar þær taka enda. Við æfum 
okkur að kasta, grípa og slá og síðan 
tökum við leik.“ 

Í hafnabolta keppa tvö lið skip-
uð níu leikmönnum en auk þess 
situr þó nokkur fjöldi leikmanna, 

sem má skipta inn á, á varamanna-
bekk. Leikurinn gengur út á að ná 
sem flestum stigum með því að slá 
boltann og hlaupa í hafnir sem eru 
fjórar talsins. Varnarleikmenn, 
sem eru í því liði sem ekki er að 
slá, reyna að koma í veg fyrir að 
leikmenn nái í höfn. Það er hægt 
að gera með ýmsum hætti. Meðal 
annars þannig að kylfingurinn slái 
þrjú vindhögg, eða ef grípari grípur 
boltann áður en hann snertir jörð-
ina og eins með því að koma bolt-
anum til baka í fyrstu höfn áður en 
hlauparinn nær henni. 

Alexander vildi gjarnan sjá enn 
fleiri mæta á æfingar og bendir 
áhugasömum á slóðina www.hafna-
bolti.com.  vera@frettabladid.is

Æfingarnar fljótar að líða
Hafna- og mjúkboltafélag Reykjavíkur hefur verið til í rúmt ár og hefur Alexander Hrafn Ragnarsson 
verið með frá upphafi. Hann segir hafnaboltaíþróttina stórskemmtilega og æfingarnar því fljótar að líða.

Æft er úti við eins lengi og veður leyfir. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HLAUP.IS  er áhugaverð vefsíða fyrir þá sem stunda hlaup 

að einhverju marki. Síðan er miðstöð upplýsinga og fróðleiks 

og er stíluð jafnt inn á frístundaskokkara og keppnisfólk. Þar er listi 

yfir flest hlaup sem eru haldin og upplýsingar um skráningar.



Vísindamenn við UCLA og aðrar 
bandarískar stofnanir vinna nú hörð-
um höndum að því að þróa gervinýra.
Gervinýrað kallast The Wearable 
Artificial Kidney og vegur um fimm 
kíló og eru níu volta rafhlöður inni-
faldar í því. Miðað við hönnun kæmi 
notandinn til með að „klæðast“ 
nýranu eins og belti í daglegu lífi.

Gervinýrað hefur þegar verið próf-
að nokkrum sinnum með góðum 
árangri. Hins vegar er enn ekki ljóst 
hver áhrifin væru af langtímanotkun 
nýrans. Því gætu liðið nokkur ár þar til 
það kemur fyrst á almennan markað.

 - rve

Gervinýru tiltæk 
innan nokkurra ára
BANDARÍSKIR VÍSINDAMENN ÞRÓA 
NÚ NÝTT GERVINÝRA SEM REIKNAÐ ER 
MEÐ AÐ KOMIÐ VERÐI Á MARKAÐ Á 
NÆSTU ÁRUM.

Vísindamenn vonast til að gervinýrað 
muni auðvelda nýrnasjúklingum lífið.

NORDICPHOTOS/GETTYIMAGES

Frakkar heilsast með öðrum 
hætti vegna svínaflensu. 

Þjóðir heilsast með ýmsum hætti. 
Í Frakklandi tíðkast til dæmis að 
kasta kveðju með kossi á kinn, 
reyndar báðar kinnar, sem á frum-
málinu nefnist „la bise“.

Nú er hins vegar útlit fyrir að 
Frakkar láti af þessum rótgróna 

sið með tilkomu svínaflensunnar 
sem breiðist eins og eldur um sinu 
um gjörvallan heim, en hún smit-
ast meðal annars með líkamlegri 
snertingu. 

Nú hafa frönsk yfirvöld mælst 
til þess að í stað kossana láti menn 
sér nægja að kinka góðlátlega kolli 
hver til annars og jafnvel blási 
hver öðrum fingurkossa. - rve

Mælt með að Frakk-
ar hætti kossaflensi

Kossar eru alþjóðlegt tungumál en nándin eykur hætti á smiti og því vilja frönsk 
yfirvöld að menn blási fingurkossa í staðinn.

UNGBARNANUDD  styrkir samveru foreldra og nýfæddra barna. Talið 

er að nuddið geti bætt svefn, dregið úr streitu, örvað blóðstreymið, dregið úr 

magakrömpum, myndað sterkari tengsl milli foreldris og barns, hjálpað til við 

að skilja betur tjáningu barnsins og styrkt ofnæmiskerfið.

Þótt engar haldbærar sannanir séu fyrir skaðsemi 
farsíma berst hún reglulega í tal. Þannig birtu sam-
tökin The Environmental Working Group nýverið 
skýrslu sem þykir færa nokkur rök fyrir þeirri skoðun.
Í skýrslu EWG er bent á nokkrar rannsóknir sem 
sýna fram á hugsanleg tengsl milli langtímanotkun-
ar á farsímum og tíðra höfuðverkja- og svimakasta 
svo dæmi séu nefnd. Er geislun frá símunum talin 
orsökin.

Þótt ekki séu beinar sannanir færðar fyrir ofan-

greindu beinir EWG þeim tilmælum til farsíma-
notenda að nota meðal annars handfrjálsan 
búnað, senda textaskilaboð í stað þess að 
tala í símann og tala alls ekki ef sambandið 
er slæmt. Umfram annað er mönnum bent 
á að verða sér úti um farsíma sem valda 
lítilli geislun, en lista yfir þá má finna á 
vefsíðunni www.ewg.org. Að mati EWG 
dregur þetta úr mögulegri skaðsemi 
farsíma. - rve

Tengsl talin milli höfuðverkja og langtímanotkunar á farsímum
EWG BIRTI NÝLEGA SKÝRSLU UM HUGSANLEGA SKAÐSEMI FARSÍMA OG HVERNIG MÆTTI DRAGA ÚR HENNI.

 

 

og næringarríkan mat fyrir börn frá 6 mánaða aldri. 
Námskeiðið nýtist líka þeim sem eru með eldri börn.

Upplýsingar og skráning eru á netfanginu: ebbagudny@internet.is. 
Verð 3.500 kr.

Miðvikudagana 16. og 23. september   
kl. 20:00-22:00
Í verslun Yggdrasils, Skólavörðustíg 16

Farið verður yfir hvernig á að meðhöndla 
og búa til rétti sem innihalda :
Ávexti og grænmeti
Heilt korn eins og quinoa, hirsi, hafra, spelt ofl.
Baunir, kaldpressaðar olíur, möndlumauk,
tahini, möndlur og fræ

Veglegt uppskriftar- og
hefti fylgir með námsk

Hvað á ég að gefa 
barninu mínu að borða?

Léttfylltur og mjög fallegur í BC skálum 
á kr. 3.950,- buxur í stíl á kr. 1.950,-

Léttfylltur og fínlegur á kr. 3.950,- 
buxur í stíl á kr. 1.950,-

Opið mán-fös kl. 10-18
Lau. kl. 10-14

MISTY
Gó jónusta - fagleg rá gjöf

Laugavegi 178, 105 R
sími 551-3366 - www.misty.is



 Bílar til sölu

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

Toyota Corolla ‘96 árg. Ek. 142 þús. 
Verð: 350 þús kr. Frekari uppl. í 
s:8486875

Flottur Benz !!!!!!
M.Benz 230E Station árg. ‘92 ekinn 
296þ. km sjálfskiptur topplúga álfelgur 
krókur cd vetradekk fylgja, abs, hleðslu-
búnaður skoðaður 2010 bíll sem er 
mikið endurnýjaður og nánast ryðlaus 
verð 300.000 stgr. uppl. í síma 861-
7600.

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

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

Viltu skipta, kaupa eða 
selja ?

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

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

 0-250 þús.

Nissan Almera SLX 1,6 árg ‘99, ekinn 
189 þús, ný skoðaður, verð 240 þús., s: 
7717309, 7701691.

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

Toyota Corolla ‘98, ek. 209.000. 
Smurbók, vetrardekk á felgum. Verð 
230.000 s. 8682226

Ford Escort árg. ‘93, keyrður 130 þús-
und. Skoðaður 2010 Verð 110 þús. 
Suzuki Fox árg. ‘88, keyrður 141 þús-
und Skoðaður 2010. Sumar, vetrardekk, 
aukavél og mikið af varahlutum. Verð 
170 þús. Sími 843-7785.

 250-499 þús.

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

Til sölu Kia Pribe ‘02 árg. Ek. 109þ. 
beinsk. Skoðaður. Í góðu standi & eyðir 
litlu. Uppl. í s. 847 4405.

 500-999 þús.

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

 Bílar óskast

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

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

!!! Vantar bíl !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 200 
þús. stgr. Má þarfnast lagfæringar eða 
skoðunnar. S. 659 9696.

Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar fyrir 
ca 20-100 þús. stgr. sími 896 6744.

 Jeppar

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

 Sendibílar

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

 Vörubílar

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

 Húsbílar

Vil kaupa 4 x 4 ferðabíl, helst upp-
hækkaðann með svefnaðstöðu. Uppl. 
898-6337 eða sendið upplýsingar á : 
stone@internet.is

 Mótorhjól

Kawasaki Ninja ZX6R árg. ‘06 ek. 8þ. 
km. Sk. ‘11. Verð 640þ. S. 857 3219.

 Fjórhjól

Polaris Outlaw 525 ‘08 ek. c.a.5-7 tíma, 
eins og nýtt. Vsk hjól, skoða ýmis skipti, 
verð 850þús+vsk. s:8695240.

 Fellihýsi

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

 Vinnuvélar

 Hjólbarðar

4 stk. 195/65 15“ á 20þ. 3 stk. 175/70 
13“ á Golf felgum á 10þ. 3 stk. 175/70 
13“ á álfengum á 10þ. S. 896 8568.

 Varahlutir

www.netpartar.is
 Bílapartasala

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

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

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

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Vantar drif í Mercedes Bens E-200 kom-
pressor ‘05. Uppl. í s. 820 7217.

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

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

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

 Viðgerðir

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

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

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur 
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S. 
897 7279.

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

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

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577 
4444 & 892 9999.

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

 Bókhald

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

 Málarar

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

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Húseigendur / Húsfélög
Þarf að hreinsa upp útihurðina 

og bera á hana? 
Öll almenn smíðavinna, geri föst 

tilboð. 
Vönduð vinnubrögð, áratuga-

reynsla.
Uppl. s. 867 7753.

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetningum 

og fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Caelum verktakar 
Reykjavík og nágrenni

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

því tengt, berum á sólpalla, 
garðúðun, grassláttur og margt 

margt fl. Fagleg og góð þjónusta. 
Tökum að okkur stór og smá 

verk. Tilboð að kostnaðarlausu.
Uppl. í síma 820 8888.

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

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

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

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

Lekur þakið ?
Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök 
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. 
Uppl. í s. 659 3598.

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

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

Þarf að skipta um rennur, glerja eða 
opnanleg fög? Tilboð/tímavinna. S. 553 
2171.

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

 Nudd

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

NEW!!! Tantrik massage in AKUREYRI! 
8698602

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

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

Tantrik massage in down town. S 847 
6555.

 Spádómar

Spálínur Sjáandans

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

22 þri.-fim 
Sibba 908 2507 kl. 22-24 

Spádómar og ráðgjöf

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

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

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Önnur þjónusta

Nýsmíði og viðhald inn-
réttinga

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

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

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Rafvirkjun

 Trésmíði

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

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

 Til sölu

Fellihurð til sölu
B: 300 cm H: 320 cm Upplýsingar hjá 
Guðjóni í síma 892 2992.

7 blóm myndir, krónur 770.000.000.0
00.000.000.000.000,00. Krónur. Edda. 
S: 552 5880.

Ísskápur á 10þ. Þvottavél á 10þ. Stór 
amerísk þvottavél á 25þ. Uppþvottavél 
á 15þ. Bakaraofn á 10þ. Eldavél á 
10þ. Barnakerra á 4þ. Leðurstóll á 
5þ. Örbylgjuofn á 4þ. 14“ TV á 2þ. S. 
896 8568.

Amerískt queen rúm, sem nýtt 60þús. 
Hornhilla gamaldags, 2 ísl. leðurstólar 
og glerborð 20þús. 2 baststólar m/
pullu 6þús. Sófaborð 5þús. Antikskápur 
15þús. S: 866 0021.

Daihatsu Terios ‘99, toppgrindarbox, 
gírkassi úr Pajero & sófasett. S. 895 
6307.

 Óskast keypt

Óskum eftir að kaupa loftpressu upp 
að 232 börum til að fylla á köfunarkúta. 
S. 663 2858.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og 
stilliflautu. 1/2 stærð kr. 7.900.- Full 
stærð kr 12.900.- 3/4 kr. 10.900.- 4/4 
kr. 12.900.- Rafmagnsgítarpakkar frá 
kr. 34.900 Hljómborð frá kr. 8.900 
Trommusett kr. 69.900 með öllu. 
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 
www.gitarinn.is.

 Tölvur

Er tölvan biluð?
Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld 
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla, 
100% ánægja. Magnús 695 2095.

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

 Ýmislegt

Til sölu 4 notaðar dráttarvélar. Ýmis 
landbúnaðartæki. Hnakkur. 12 grunn-
skráðar hryssur. Glæsileg folöld. Ódýrar 
heyrúllur. Varahl. í MF 135. Uppl. í S. 
865 6560.

 Til bygginga

Vantar nokkra fermetra af TERHÜRNE 
loftaklæðningu frá Agli Árnasyni. Carmo 
hvítur hlynur 2500X196X12 mm 896-
4669 eða hedvinsson@gmail.com

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

 Verslun

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 29 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.

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

NUDD - HEILSULIND 
 TILBOÐ KR. 3.500.-

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

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

 Námskeið

Viltu læra að hlaupa með minni 
áreynslu? Smári s. 896.2300 www.
smartmotion.org

 Dýrahald

Til sölu í Lettlandi yndislega fallegir 
hvolpar af Svissnesku fjallahundakyni 
(Berneese Mountain dog). Hvolparnir 
eru af mjög góðu kyni. Vinsamlegast 
skrifið á ensku til Marite Í póstfangið 
marite.irisu@apollo.lv og við munum 
með ánægju gefa nánari uppl. og senda 
myndir. Mögulegt yrði að taka hvolp/a 
með til Íslands í byrjun október. Öll 
nauðsynleg skilríki munu fylgja.

 Gisting

 Fyrir veiðimenn

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

 Hestamennska

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

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 
 1-2 manna herb.Funahöfða 

17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj 
aðganur að internet, baði. eldh., 
þurrkara og þvottavél. 824 4535.

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

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

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

ROOM FOR RENT WITH FURNITURE 
IN 108 Rvk NEAR KRINGLA AND 111 
BREIÐHOLT 8973611

Til leigu 2 herb. íbúð í Norðurmýri, 
105 Rvík. Sérinngangur. Leiguverð kr. 
90.000.- á mán. Upplýsingar í síma: 
6597545 eftir kl.15:00.

Til leigu bjart 23 fm herb. m. eldhúsinnr. 
og ísskáp miðsv. í Rvík, rétt við göngu-
brúna við Hagkaup Skeifunni. Salerni 
og sturta sameiginl.með 2 öðrum herb. 
Verð 35000/mán. Einungis reyklaus 
aðili. Uppl í s. 897-5238

 TIL LEIGU SNYRTILEG OG FULLB. 8-20 
FM. HERB. Í 105, ALLT INNIF. UPPL 
S.660-7799

Stóragerði Herb til leigu fyrir kvk 19-24 
ára í íbúð þar sem 2 reglusamar stúlkur 
eru.Allt til alls.S:8401911.

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

 Húsnæði óskast

Reglusamur rafvirki í fastri vinnu óskar 
eftir Stúdíó eða 2 herb.íbúð í Rvk.
Reyklaus og snyrtilegur.Skilvísum 
greiðslum heitið.S.848-4853

 Atvinnuhúsnæði

Faxafen - til sölu eða 
leigu

Er með í sölu eða leigu rúmgott uþb. 
1400 fm atvinnuhúsnæði á 2.hæð á 
mjög góðum stað í Faxafeni (áður 
líkamsrækt). Gæti hentað undir ýmis 
konar atvinnustarfsemi. Laust strax. 
Mjög góð verð í boði. Uppl. í s. 845 
3083.

 Geymsluhúsnæði

Nokkur pláss laus í upphituðu geymslu-
húsnæði fyrir tjaldvagna, fellihýsi og 
húsbíla í Garðarbæ. Uppl. í síma 661 
3131 & 897 2000.

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

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

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

Húsvagnageymslur í 
Keflavík

Frá sept til 1. maí, kr. 4200 á m2 vetur-
inn, rammgert, lyktarlaust og loftar vel 
um. Uppl. síma 421-2800 eða alex@
alex.is. Alex Bílahúsið.

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

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

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

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

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

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

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 
 GÓÐ STAÐSETNING 

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

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

 Atvinna í boði

Starfskraft vantar strax í Na Na 
Thai Skeifunni 4 og Yummi Yummi 
Hverfisgötu 123 í hluta eða fullt starf 
896 3536.

Hárstofa til sölu vegna veikinda. Góð 
velta og allur búnaður fylgir. 849-6779

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

Kaffi Zimsen óskar eftir starfsfólki, 
barþjónar, fólk í uppvask og þjóna í 
sal. Upplýsingar veittar á kaffi Zimsen 
Hafnarstræti 18 Rvk eða í síma 771 
4603 frá kl 16 á daginn.

 Atvinna óskast

Pólskur karlmaður óskar eftir vinnu allt 
kemur til greina er vanur bílstjóri og 
laghenntur viðgerðarmaður akstur,bíla-
viðgerðir, fiskvinnsla eða hvað sem 
er kemur til greina upplýsingar í síma 
8991688 Íslenska 8676213 Pólska

Húsasmíðameistari í kennsluréttindar-
námi óskar eftir atvinnu í Reykjanesbæ 
eða nágrenni. Skoða allt. s: 866-1441.

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

 Viðskiptatækifæri

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

Viltu tekjur í dollurum? Hér er svar-
ið: www.maverickmoneymakersinput.
com

 Tapað - Fundið

Stormur týndist í Kollafirði (við Esjuna) 
2. sept. sl. S. 869 8802. Fundalaun.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

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

Kona óskar eftir að kynnast manni með 
skemmtilegt samband í huga. Aldur 60-
70 ár. Svar sendist merkt: trúnaður.

Sími: 586 8080  •  Kjarna •  Þverholti 2 •  207 Mosfellsbær •  www.fastmos.is

10 ár
í Mosfellsbæ

Mosfellsbæ Einar Páll Kjærnested,
lögg. fasteignasali

Fasteignir
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Yfirburðir Fréttablaðsins staðfestir!
Fréttablaðið er með 106% meiri lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublaði á höfuðborgarsvæðnu, 18 – 49 ára.
Könnun Capacent í maí 2009 – júlí 2009.

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna 

dagblað landsins með glæsilegt forskot 

á samkeppnisaðila sinn eins og síðasta 

könnun Capacent Gallup ótvírætt sýnir.

Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum

góða árangri og bendum auglýsendum 

á að notfæra sér forskot okkar þegar 

þeir velja auglýsingamiðil.

MORGUNBLAÐIÐ

35%

FRÉTTABLAÐIÐ

72%

Tilkynning
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– Mest lesið

Blaðberinn
bíður þín

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

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...
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timamot@frettabladid.is

Þjóðgarður var stofnaður í Skaftafelli þennan 
dag árið 1967. Þá var hann um 500 ferkílómetr-
ar að flatarmáli. Þjóðgarðurinn var stækkaður í 
júní 1984 og var þá þrefalt stærri, eða um 1.600 
ferkílómetrar. 

Hann var enn stækkaður árið 2004. Þá var 
bætt við þjóðgarðinn stærri svæðum af Vatna-
jökli þannig að þjóðgarðurinn náði yfir 57 pró-
sent af jöklinum. Einnig var Lakasvæðinu 
bætt við. Þjóðgarðurinn var þá orðinn 4.807 
ferkílómetrar.

Þjóðgarðurinn í Skaftafelli og nágrenni geymir 
einhverjar mestu náttúruperlur Íslands. Íslenskir 
og erlendir ferðalangar sækja mjög í Skaftafell 
að sumri til enda er náttúrufegurð einstök, sem 
og veðurblíðan. Í þjóðgarðinum eru engir akvegir 
nema heimreiðir að bæjum.

Árið 2008 var Vatnajökulsþjóðgarður 
stofnaður og er Skaftafell orðið hluti af honum. 

Þjóðgarðurinn er sá stærsti í Evrópu. Flatarmál 
hans er um 13.600 ferkílómetrar eða rúm 13 
prósent af flatarmáli Íslands. Ríflega helmingur 
þjóðgarðsins er jökull og þar er að finna sam-
virkni jarðelds, jarðhita og myndunar jökla, 
landmótunar jökla og vatnsfalla. 

ÞETTA GERÐIST:  15. SEPTEMBER 1967

Þjóðgarður stofnaður í Skaftafelli

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR Skaftafell er hluti af 
Vatnajökulsþjóðgarði í dag.

„Þetta er fluga sem hefur verið í kollin-
um á mér í rúmt ár,“ segir Hörn Hrafns-
dóttir messósópransöngkona um nýstofn-
aðan félagsskap ungra óperusöngvara 
sem kallar sig ÓP-hópinn. „Við Antonía 
Hevesí, píanóleikari hjá Óperunni, 
höfum unnið mikið saman og höfðum 
rætt það öðru hvoru síðasta árið að við 
þyrftum að skapa vettvang til að koma 
ungum óperusöngvurum á framfæri,“ 
útskýrir Hörn, sem er einn af átta söng-
vurum í hópnum sem Antonía sá um að 
velja. Þetta eru auk Harnar þau Bylgja 
Dís Gunnarsdóttir sópran, Erla Björg 
Káradóttir sópran, Jóhanna Héðins-
dóttir messósópran, Jón Svavar Jósefs-
son barítón, Rósalind Gísladóttir messó-
sópran, Rúnar Þór Guðmundsson tenór 
og Valdimar Hilmarsson barítón. 

„Antonía þekkir svo marga söngvara 
og þekkir raddstyrk þeirra. Því fór best 
á því að hún veldi hópinn enda þurfti að 

velja saman söngvara sem féllu vel hver 
að öðrum,“ segir Hörn en hópurinn mun 
halda tónleika mánaðarlega í Íslensku 
óperunni. „Þar verðum við með ýmis 
atriði úr óperum eins og dúetta, tríó og 
önnur samsöngs- og einsöngsatriði,“ 
segir hún. 

„Svo ætlum við að myndast við að fá 
á tónleikana fólk sem er að ráða söngv-
ara, eins og fulltrúa frá Sinfóníunni, 
Óperunni og ýmsum kórum, svo þeir sjái 
hvað við höfum upp á að bjóða,“ segir 
Hörn. Einnig ætlar hópurinn að nýta 
veturinn til að æfa sig fyrir keppni er-
lendis en nokkrar slíkar eru haldnar ár-
lega og eru góð leið fyrir söngvara að 
koma sér á framfæri í heimi þar sem 
mikil samkeppni ríkir. 

„Einnig er það draumur okkar að fá til 
landsins umboðsmenn fyrir söngvara er-
lendis og fulltrúa erlendra óperuhúsa,“ 
segir Hörn. 

Fyrsta verkefni hópsins verður 
hádegis tónleikar í Íslensku óperunni 
í dag klukkan 12.15 og er miðaverð 
aðeins þúsund krónur. Á efnisskránni 
eru nokkrar þekktar aríur óperubók-
menntanna, meðal annars Una voce poco 
fa úr Rakaranum í Sevilla eftir Rossini, 
Seguidilla úr Carmen eftir Bizet og E 
lucevan le stelle úr Toscu eftir Pucc-
ini. Tónleikarnir standa í aðeins fjöru-
tíu mínútur og því tilvalið að fara þangað 
í hádegishléinu. Ekki þarf að fara þaðan 
svangur enda eru seldar samlokur og 
drykkir á staðnum.

ÓP-hópurinn mun síðan syngja í 
Óperunni mánaðarlega, ýmist hádegis-
tónleika eða kvöldtónleika þar sem 
söngvararnir koma fram saman eða 
hver í sínu lagi. 

Nánari dagskrá verður kynnt á vef 
Íslensku óperunnar www.opera.is.

 solveig@frettabladid.is

ÓP-HÓPURINN:  NÝSTOFNAÐUR FÉLAGSSKAPUR UNGRA ÓPERUSÖNGVARA

ÓPERUSÖNGVARAR FRAMTÍÐAR

ÓP-HÓPURINN Átta ungir óperusöngvarar verða með mánaðarlega tónleika í Íslensku óperunni í vetur. Með hópnum á myndinni er Antonía 
Hevesí píanóleikari sem valdi saman hópinn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN 
ER 31 ÁRS Í DAG.

„Ég veit reyndar að liðið 
hefur ekki verið upp á sitt 

besta upp á síðkastið en 
verður það ekki bara sterk-
ara með mig innanborðs?“ 

Eiður Smári skrifaði nýlega 
undir samning við franska úr-

valsdeildarfélagið Mónakó.

MERKISATBURÐIR
1647 Brynjólfur Sveinsson 

biskup fær Flateyjarbók 
að gjöf. 

1929 Kvæðamannafélagið 
Iðunn er stofnað. 

1962 BSRB gerir sinn fyrsta 
kjarasamning við ríkið. 

1967 Sjónvarpsútsendingar 
varnarliðsins á Keflavíkur-
flugvelli eru takmarkaðar 
við flugvallarsvæðið og 
næsta nágrenni. 

1967 Þjóðgarður er stofnaður í 
Skaftafelli. 

1972 Ásgeir Ásgeirsson, fyrrver-
andi alþingismaður, ráð-
herra, bankastjóri og for-
seti Íslands andast, 78 ára 
að aldri.  

1994 Helgi Áss Grétarsson 
verður heimsmeistari í 
skák í flokki tuttugu ára 
og yngri og jafnframt stór-
meistari. 

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýju við andlát og útför ástkærs 
föður okkar, tengdaföður, afa, langafa og 
langalangafa,

Kára Ísleifs Ingvarssonar
trésmíðameistara, Hrafnistu, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á hjúkrunardeild H-1, 
Hrafnistu, Reykjavík fyrir kærleiksríka umönnun.

Katrín Sigríður Káradóttir Ölver Skúlason
Stefán Arnar Kárason Stefanía Björk Karlsdóttir
Anna Káradóttir Karsten Iversen
                        og aðrir afkomendur.

Ástkær móðir, tengdamóðir, dóttir, systir 
og amma,

Rósa María Guðnadóttir 
Kleppsvegi 56, Reykjavík,

lést á kvennadeild Landspítala við Hringbraut 
sunnudaginn 13. september.

Stella Guðný Kristjánsdóttir    Hans Christian Jensen 
Stefanía Kristjánsdóttir   Gary Orri Taylor 
Guðni Albert Guðnason   Júlíana Kristín Jónsdóttir
                       Guðbergur Guðnason
                       Alda Sigríður Guðnadóttir
                        Ronja Rós Jensen

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Stefán Oddur Magnússon
áður til heimilis Álfalandi 4, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Eir föstudaginn 11. sept-
ember. Jarðarförin verður auglýst síðar.

                          Áslaug Ásmundsdóttir
Ásmundur Stefánsson   Guðrún Guðmundsdóttir
Þór Stefánsson   Hulda Ólafsdóttir
Ása Stefánsdóttir     Jens Kvist Christensen
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Guðjón Eymundsson
rafvirkjameistari, Skúlagötu 20, Reykjavík,

sem lést mánudaginn 7. september sl., verður jarð-
sunginn frá Fossvogskirkju, fimmtudaginn 
17. september kl. 15.00.

Hrafnhildur Bjarnadóttir
Ingólfur A. Guðjónsson Susan M. Guðjónsson
Áslaug Sif Guðjónsdóttir Karl F. Garðarsson
Kolbrún Guðjónsdóttir Jón Sævar Jónsson
Hörður Guðjónsson María Johnson
barnabörn, barnabarnabörn og aðrir aðstandendur.

Ástkær eiginmaður minn, fóstri og sonur,

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

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

Móðursystir mín og frænka okkar,

Hólmfríður Helgadóttir
Bólstaðarhlíð 62,

lést á líknardeild Landakots þriðjudaginn 8. september. 
Útförin verður gerð frá Fossvogskirkju fimmtudaginn 
17. september kl. 13.00.

Fríða S. Haraldsdóttir  Sigurbjörn Helgason
Þóra Sigurbjörnsdóttir    
Helgi Sigurbjörnsson
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■ Pondus Eftir Frode Overli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Kirkman/Scott

Ertu ekki búinn 
að læra neitt 
af mér um 

eldamennsku, 
Narkooki? Þú 
áttir að afþýða 

þá fyrst!

Jesús! Það er verið að 
taka okkur í bakaríið 

þarna úti! Við verðum 
að gera eitthvað!

Áfram! 

Áfram! 

Áfram!

Frábært Brillo! 
Þar fórstu 
alveg með 

það!

Eh... 
drepið þá 
strákar!

4-3-3!

Áfram, 
áfram!

Há-
pressa!

Segðu mér bara 
hvað er að? EKKI NEITT! Það er ekkert 

að hjá Söru 
aftur.

Ég sé 
það.

Það átti ekki við mig 
að leggjast í híði Lalli!

Af hverju ekki, Mjási? Ég saknaði þess að geta 
ekki lagt mig.

Sko... þú byrjar á því að leggja 
reimina yfir götin tvö, svona.

... og síðan endurtekur þú 
það tvisvar og aftur yfir og þá 
færðu svona flott 

mynstur! GEISP!

En kannski er nýbreytni í 
skóreimum ekki nógu sniðugt 

fyrir þig.
Já, þú ættir 

kannski að kenna 
mér að raka mig í 

staðinn.

Langamma mín átti bakarí í bænum 
Strömsbro í Svíþjóð. Dætur hennar 
tvær voru duglegar að aðstoða móður 

sína við baksturinn þegar þær voru ungar 
og virtust hafa erft bakaragenið frá henni. 
Flestar mínar minningar um ömmu tengj-
ast bakstri og allt sem amma bakaði var 
gott. Móðir mín og hennar systkin virðast 
einnig hafa fengið þetta bakaragen í arf því 
þau geta líka bakað dásamlegar kökur og 

brauð. Þegar ég flutti að heiman ákvað 
ég að nú væri tími til kominn að láta á 
það reyna hvort ég hefði ekki líka erft 
þetta gen. Ég prófaði að baka brauðboll-
ur og sænskar kökur en alltaf mistókst 

mér. Ég lagði því desilítramálið á hilluna 
og hugsaði með sjálfri mér að það væri 
augljóst að ég væri ekki efni í bakara.

Einn daginn kom svo móðir mín með 
gömlu hrærivélina hennar ömmu og 

spurði hvort ég vildi eiga hana. Ég 

þáði hrærivélina með þökkum, aðallega 
vegna þess að mér fannst hún töff, ekki af 
því að ég héldi að ég mundi nokkurn tímann 
nota hana. Hrærivélin sat í eldhúsinu í heilt 
ár, í óþökk sambýlingsins sem fannst hún 
ljót og plássfrek, áður en ég afréð að gera 
eina lokatilraun til þess að baka. Ég rölti 
því út í búð og keypti hveiti og ger og skellti 
svo í skammt af brauðbollum. Bollurnar 
heppnuðust sérstaklega vel og sjálfstraust 
mitt óx í kjölfarið. Með aukið sjálfstraust 
hélt ég áfram að baka og baka og nú er það 
þannig að mér finnst fátt róa taugarnar 
jafn vel eftir erfiðan dag og að standa og 
hnoða deig. 

Ég er sannfærð um að hrærivélin henn-
ar ömmu sé ástæðan fyrir því að ég geti 
skyndilega bakað. Ég held að eitthvað af 
hæfileikum ömmu hljóti að hafa orðið eftir 
í hrærivélinni og svo lengi sem hún lifir og 
hrærist mun ég vera bakstursfær.

Gamla hrærivélin hennar ömmu 

NOKKUR ORÐ
Sara 

McMahon

Njóttu dásemda 
haustsins!
Sæluhelgi á Icelandairhotel Klaustri
18.-20. september

Gönguferðir, slökun, 
sérvalinn matseðill og gisting

Fáðu nánari upplýsingar 
í síma 487-4900

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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Fyrsta frumsýning vetrarins á 
stærsta sviði landsins er helguð 
konu sem þrátt fyrir hroðaleg 
veikindi tókst að leika á stórum 
sviðum í frægum sýningarsöl-
um um víða veröld. Frida Kahlo 
hefur orðið mörgu skáldi að 
yrkisefni og mörgum myndlist-
armanninum og hönnuðinum að 
innblæstri. Líklega hafa fræðing-
ar innan sálvísindanna, læknis-
fræðinnar og listfræðinnar einn-
ig reynt að skyggnast inn undir 
húðina á þessari agnarsmáu mex-
íkósku konu sem málaði sjálfs-
myndir þannig að sársaukinn 
orgaði úr þeim. 

Samskipti Fridu og þeirra 
sem hún umgekkst, þeirra sem 
hún elskaði og þeirra sem hún 
sneri í kringum sig verður ungri 
íslenskri leikkonu að yrkisefni í 
þessu verki og það fer ekki fram-
hjá nokkrum manni að Brynhild-
ur brennur í skinninu að kynna 
okkur fyrir þeirri Fridu sem hún 
er svo upptekin af. 

Lifi lífið og lifi leikhúsið gæti 
hún hafa sagt, en sagði líklega 
lifi lífið, lifi listin og lifi komm-
únisminn! Frida Kahlo vissi af 
hverju hún varpaði fram þess-
um upphrópunum en það er eins 
og hópurinn hér sem myndar 
umgjörðina og sýninguna viti 
ekki alveg hver er rót þeirra. 
Þegar horft verður til baka og 
fræðimenn framtíðar skoða leik-
húslíf okkar tíma munu þeir 
kannski velta fyrir sér af hverju 
og hvernig það kom til að gríska 
orðið teatron, sem fengið hefur 
að halda sér sem theater í flest-
um tungumálum, fékk heitið leik-
hús á íslensku. Kannski detta þeir 
þá niður á skýringuna að það hafi 
verið vegna þess að á Íslandi var 
Theater – „Leika sér hús!“ – hús 
til þess að leika sér í! 

Það var margt bæði áheyri-
legt og fallegt fyrir augað í þess-
ari sýningu, auk þess sem tón-
list Egils Ólafssonar veitti henni 
hugblæ og stemningu, en engu 
að síður vantaði hitann, ástríð-
una og undirliggjandi skýringar 
á sundurklipptri atburðarásinni. 
Kannski má segja að þetta sé 
bara ein aðferð. Það er; að skoða 
svolítið hvernig eitthvert fólk úti 
í heimi leit út og sögu þess og 
hnoða því svo saman í dagskrá 
með flottum pósum (uppstilling-
um persóna) og glettilegum leik 
í ýmsum gervum og búningum 
sem gaman er að horfa á. 

Tilraunaleikhús er spenn-
andi leikhús og sjálfsagt að fást 
við það, en það er ekki bjóð-
andi að tromma upp á stærsta 
svið landsins í einhverjum ógn-
arflýti og stressi vegna þess að 
hugmyndin er svo ljómandi góð. 
Þessi ljómandi góða hugmynd 
verður því miður að flatneskju 
vegna þess að hún nær ekki að 
blómstra og þroskast með lista-
mönnunum sjálfum. Brynhildur 
Guðjónsdóttir fer með aðalhlut-
verk í sínu fyrsta stóra leikverki 
og gerði það vel, það er, sem sól-
isti. Samskipti milli persónanna 
voru eins og myndskreyting í 
kringum einleik hennar. Kannski 

var það líka meiningin? Hafi svo 
verið hefði verið sniðugt að setja 
verkið upp á litlu sviði og hrein-
rækta einmitt einleikinn með 
myndskreytingum. 

Þeir eru nú líklega margir sem 
kútveltast í gröfum sínum yfir 
túlkuninni á Trotskí og hinni stór-
greindu konu hans sem hér var 
gerð að einhvers konar asnalegri 
túristakerlingu. Það virðist vera 
orðin lenska að raða upp týpum 
án þess að vinna með undirliggj-
andi þætti eins og til dæmis að 
gera sér grein fyrir því hver var 
baráttan, hvert var markmiðið, 
hvers vegna var einmitt þetta 
fólk eins og það var?

Leikstjórinn Atli Rafn Sig-
urðarson virðist hafa einbeitt 
sér fyrst og fremst að aðalleik-
konunni og á köflum var eins og 
aðrir leikarar hefðu þurft að leita 
í gamla kistla sína með takta og 
kæki sem leikhúsgestir þekkja 
frá öðrum vettvangi. Að vera 
bara reið og fúl er ekki nóg. Hin 
stórglæsilega Esther Talia sem 
svo sannarlega passaði í hlutverk 
hinnar matglöðu Lúpu hefði til að 
mynda mátt sýna ástríðuna, bæld-
an ofsa í garð fyrrverandi eigin-
manns síns, í stað þess að vera 
bara með fýlusvip og hneyksl-
uð á því að nýja litla eiginkonan 
kynni ekkert til verka í eldhús-
inu. Af hverju snúast konurnar 
eins og skopparakringlur í kring-
um Diego Rivera? Það er vegna 
þess að maðurinn var töfrandi. 
Það er með öllu óskiljanlegt eins 
og hann er sýndur í þessari sýn-
ingu. Þegar hann klossast upp í 
rúmið til veikrar fyrrverandi 
eiginkonu sinnar, verandi farinn 
að sofa hjá systur hennar, og spyr 
hvort þau ættu nú ekki að giftast 
aftur, hefði hann alveg eins getað 
sagt: „Hún Huppa var að bera, 
mætti bjóða þér ábresti?“ 

Þetta var sýning Brynhildar og 
falleg birtist hún í ýmsum mynd-
um. Sömuleiðis eru mörg mynd-
skeið vel unnin, meðan aðrir 
myndbútar urðu hjákátlegir, eins 
og flugferðin til Bandaríkjanna. 

Búningarnir og gervin voru vel 
unnin og á köflum tóku þeir yfir 
og urðu að hlutverki, ekki ósvip-
að og gerist stundum á tískusýn-
ingum. Nú þegar fram undan eru 
tímar endurnýtingar og nýs upp-
eldis verða vonandi breytingar 
hjá Þjóðleikhúsinu hvað varð-
ar fagmennsku og ábyrgð bæði 
gagnvart óhörðnuðum listamönn-
um og skilaboðunum til þeirra, og 
eins að sýnd verði virðing fyrir 
innihaldinu og áhorfendum.

Sýningin er mikið sjónar-
spil. Það var gaman að horfa á 
það sem fram fór á sviðinu og 
einstaka óskiljanlegar lausnir 
voru óneitanlega smart, eins og 
umbreyting hundsins, sem Ólaf-
ur Egill lék fantavel, í Trotskí þó 
að það hafi verið virðingarlaust. 
Var hugsunin sú að Trotskí hafi 
verið hundur Fridu? 

Hvað sem öllum ágöllum 
líður ætti fólk nú að drífa sig í 
„leika sér húsið“ og hafa börn og 
unglinga með sér.

 Elísabet Brekkan

Hver var hundur-
inn hennar Fridu?
LEIKLIST
Frida … viva la vida
Höfundur: Brynhildur Guðjónsdóttir
Leikarar: Brynhildur Guðjónsdóttir, 
Ólafur Darri Ólafsson, Birgitta 
Birgisdóttir, Ólafur Egilsson, Esther 
Talia Casey, Kjartan Guðjónsson, 
Baldur Trausti Hreinsson, Vignir Rafn 
Valþórsson, Edda Björg Eyjólfsdóttir, 
Elma Lísa Gunnarsdóttir
Hljóðfæraleikarar: Matthías Stefáns-
son, Kristinn H. Árnason
Lýsing: Jóhann Bjarni Pálmason 
Leikgerva- og hárkollugerð: Árdís 
Bjarnþórsdóttir, Svanhvít Valgeirs-
dóttir
Leikmynd: Vytautas Narbutas
Tónlist: Egill Ólafsson
Leikstjóri: Atli Rafn Sigurðarson.

★★
Vanmáttugt verk og dýr tilraun LEIKLIST Brynhildur Guðjónsdóttir í 

aðalhlutverki í leikverki sínu. 
 MYND EDDI/ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
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Steinunn Sigurðardóttir 
fatahönnuður fær aðstoð 
við að koma sér á framfæri 
í Bandaríkjunum. Stórt 
bandarískt viðskiptatíma-
rit var með umfjöllun um 
hana.

Tímaritið Fortune Small Business 
fjallar um fatahönnuðinn Stein-
unni Sigurðardóttur í nýjasta hefti 
sínu. Tímaritið er í eigu Time-
útgáfunnar sem gefur meðal ann-
ars út tímaritin Time, Sports Ill-
ustrated, Entertainment Weekly 
og Fortune. Fortune Small Busin-
ess er viðskiptablað sem sérhæf-
ir sig í umfjöllunum um smærri 
fyrirtæki.

Viðtalið er hluti af föstum lið 
sem nefnist „small business make-
over“ þar sem smærri fyrirtæki fá 
ráðleggingar við reksturinn. Í við-
talinu kemur fram að Steinunn 
vilji opna sérverslanir með hönn-
un sinni víðs vegar í Bandaríkj-
unum á næstu fimm árum en að 
hana skorti nægilegt fjármagn og 
sambönd til að brjótast inn á þann 
markað. Fortune Small Business 
leitaði ráða hjá þremur sérfræðing-
um til að vega og meta þá valkosti 
sem Steinunn gæti nýtt sér við 
að skapa fyrirtæki sínu sess 
á bandarískum markaði. 
Tímaritið mun síðan fylgj-
ast áfram með ferlinu og 
fjalla um það.

Í greininni spyr Alana 
Varel, einn þeirra sér-
fræðinga sem tímarit-
ið ræddi við, Steinunni 
hvort hún hafi stung-
ið upp á samstarf við 
þekktar íslenskar 
konur og nefnir í því 
samhengi Björk og leik-
konuna Anitu Briem. 
Annar sérfræðingur-
inn, verslunareigand-
inn Alissa Emerson, 
ráðleggur Steinunni 

að vera sýnilegri og 
sækja tískuviðburði 
og kynna á þann veg 
hönnun sína fyrir 
mögulegum við-
skiptavinum. Mark-
aðsfræðingurinn 
Ketty Maison-
rouge bendir á að 
góður kostur væri 
að opna verslun 
til skamms tíma í 
auðu húsnæði. 

Fréttablaðið náði 
tali af Steinunni 
og segist hún telja 
sig heppna að hafa 

fengið þessa yfirhalningu. „Þetta 
kom til vegna þess að pródúserinn 
hjá CNN.com keypti föt úr línu 
minni í Boston og datt í hug að það 
væri sniðugt að taka lítið fyrirtæki 
frá Íslandi og setja það í þetta ferli. 
Þetta var rosa langt og mikið viðtal 
en tilgangur þess er að hjálpa mér 
að ná mínu markmiði. Þeir munu 
svo fylgjast með mér áfram. Grein-
in ein og sér er mjög góð auglýsing 
og ég tel mig vera heppna að hafa 
fengið svona yfirhalningu,“ segir 
Steinunn.

Hægt að lesa viðtalið við Stein-
unni á vefsíðunni money.cnn.com/
smallbusiness. sara@frettabladid.is

STEINUNN Í VIÐTALI HJÁ 
BANDARÍSKU TÍMARITI

DRAUMUR AÐ STÆKKA VIÐ SIG Steinunn segir að erfitt sé fyrir lítil 
fyrirtæki að komast inn á Bandaríkjamarkað. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ANITA BRIEM Það að fá 
þekktar stjörnur til að 

klæðast hönnun sinni er 
góð auglýsing samkvæmt 
Alönu Varel, sérfræðingi 

FSM.

amborgarar
4 brauð

alltaf í leiðinni!

ha
g 4

4 
og498 kr.

pk.

ÓDÝRT
ALLA DAGA!

L

BANDSLAM kl. 5:45 - 8 - 10:20
WHALE WATCHING MASSACRE kl. 6 - 8 - 10:20
UP M/ Ensk. Tali kl. 8 - 10:20
UPP M/ ísl. Tali kl. 5:50(3D)

UPP M/ ísl. Tali kl. 5:50
DRAG ME TO HELL kl. 8 - 10:10
THE PROPOSAL kl. 8 - 10:20
THE PROPOSAL kl. 5:50 - 8 - 10:20 
HARRY POTTER 6 kl. 5

FINAL DESTINATION 4 (3D) kl. 8:10 - 10:10
BANDSLAM kl. 5:40 - 8
WHALE WATCHING MASSACRE kl. 8:10 - 10:10
UP M/ Ensk. Tali kl. 10:20(3D)

UPP M/ ísl. Tali kl. 6(3D)

UPP M/ ísl. Tali kl. 6

BANDSLAM kl. 8 - 10:10
WHALE WATCHING MASSACRE kl. 8 - 10:10 16

16

16

V I P

10

L

L

L

L

L

16

16

L

L

L

L

Vanessa Hudgens   Lisa Kudrow

-EMPIRE
���

-ROGER EBERT
���
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NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 564 0000

16
16
16
16
16
L
L

FINAL DESTINATION 3D kl. 6 - 8 - 10 
HALLOWEEN 2  kl. 5.45 - 8 - 10.15 
INGLOURIOUS BASTERDS  kl. 5 - 8
INGLOURIOUS BASTERDS LÚXUS kl. 5 - 8 
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 5 - 8
ÍSÖLD 3  3D ÍSLENSKT TAL kl.  3.45 (950 kr)
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  3.40

SÍMI 462 3500

FINAL DESTINATION 3D kl. 8 - 10 
THE GOODS LIVE HARD SELL HARD kl. 8
INGLORIOUS BASTERDS   kl. 10
STELPURNAR OKKAR   kl. 6
THE TIME TRAVELER’S WIFE kl. 6

16
14
16
L
12

16
16
12
L
16

BEYOND REASONABLE DOUBT kl. 5.45 - 8 - 10.20
SEPTEMBER ISSUE  kl. 6 - 8 
INGLORIOUS BASTERDS kl. 6 - 9
THE TIME TRAVELER’S WIFE kl. 5.30 - 8 - 10.30
KARLAR SEM HATA KONUR kl. 10

SÍMI 530 1919

16
12
16
16

BEYOND REASONABLE DOUBT kl. 5.40 - 8 - 10.20
G.I. JOE kl. 5.40 - 8 - 10.20
TAKING OF PELHAM 123    kl. 5.30 - 8 - 10.30
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 6 - 9

SÍMI 551 9000

Heimir og Gulli
Bítið á Bylgjunni.

43.000 MANNS!

SÝNINGUM FER
FÆKKANDI!

H.G.G, Poppland/Rás 2

HVAÐ FÆR MANN 
TIL AÐ KOMA 
SÖKINNI Á 
SJÁLFAN SIG?

950950950
600600600

600600600

600600600
600600600

600600600

600600600 600600600 600600600
600600600

600600600

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE FINAL DESTINATION 3D kl. 6, 8 og 10(POWER) 16

HALLOWEEN II kl. 5.50 og 10.10 16

INGLORIOUS BASTERDS kl. 6 og 9 16

MY SYSTERS KEEPER kl. 8 12

ÞRIÐJUDAGUR
ER TILBOÐSDAGUR

TILBOÐ
Á  A L L A R
M Y N D I R

POWERSÝNING

KL. 10.00

500 kr.500 kr.

500 kr.500 kr.

500 kr.500 kr.

850 KR. Í 3D850 KR. Í 3D
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Þriðjudagur 15. september 2009 

➜ Tónleikar
12.15 ÓP-hópurinn verður með 
hádegistónleika í Íslensku óperunni við 
Ingólfsstræti. Á efnisskránni verða þekkt-
ar aríur óperubókmenntanna. Nánari 
upplýsingar á www.opera.is.

➜ Sýningar
Gunnhildur og Brynhildur Þórðardæt-
ur hafa opnað sýninguna „Prjónaheim-
ur Lúka III“ í Minjasafni Austurlands 
við Laufskóga 1 á Egilsstöðum. Sýningin 
verður opin mán.-föst. kl. 13-16.
Sjö ungar listakonur hafa opnað sýn-
inguna „Við-í-ey“ í Hesthúsinu úti í 
Viðey. Sýningin verður opin daglega 
meðan á siglingum stendur til loka 
september.

➜ Námskeið
19.30 Guðrún G. Berg-
mann heldur námskeið 
undir yfirskriftinni „Konur 
geta breytt heiminum“ 
þar sem hún fjallar um 
hvernig taka megi grænni 
skref inn í framtíðina. 
Námskeiðið fer fram í 
Verslun Heilsuhússins við 

Lágmúla 5. Nánari upplýsingar og skrán-
ing á www.heilsuhusid.is.

20.15 Endurmenntun HÍ stendur fyrir 
námskeiði þar sem Gérard Lemarquis 
kynnir svæðisbundna menningu Frakk-
lands fyrir ferðafólki og fróðleiksfúsum. 
Námskeiðið fer fram að Dunhaga 7. 
Nánari upplýsingar á www.endur-
menntun.hi.is. 
20.15 Námskeiðið „Gjörhygli – leið 
við streitu“ hjá Endurmenntun HÍ hefst 
í kvöld að Dunhaga 7. Margrét Arnljóts-
dóttir sálfræðingur og Þórahalla Björns-
dóttir félagsráðgjafi stýra námskeiðinu 
en nánari upplýsingar og skráningu má 
finna á www.endurmenntun.is.

➜ Fyrirlestrar
20.00 Í Alliance Française við 
Tryggvagötu 8, verður dagurinn tileink-
aður Charcot. Catherine Bouchara flytur 
fyrirlesturinn „D‘un Pourquoi pas? à 
l‘autre, Jean-Martin Charcot“ á frönsku. 
Túlkað verður á íslensku. Aðgangur er 
ókeypis og allir eru velkomnir meðan 
húsrúm leyfir.

➜ Fjölskyldumorgnar
Í Gerðubergi (Gerðuberg 3-5) verður 
boðið upp á samverustund á bókasafn-
inu fyrir fjölskyldur með börn á aldrin-
um 0-6 ára kl. 10.30-11.30. Leikföng og 
bækur á staðnum og boðið verður upp 
á kaffisopa. Allir velkomnir og enginn 
aðgangseyrir. Nánari upplýsingar www.
gerduberg.is.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Rapparinn Kanye West hefur beð-
ist afsökunar á hegðun sinni á 
MTV-tónlistarhátíðinni um helg-
ina. Rapparinn ruddist upp á svið 
þegar sveitasöngkonan Taylor 
Swift fékk verðlaun fyrir besta 
myndbandið, reif af henni hljóð-
nemann og sagði að Beyoncé 
Knowles hefði átt að vinna fyrir 
myndbandið við Single Ladies. „Ég 
stóð á sviðinu og var mjög spennt 
yfir því að hafa unnið,“ sagði hin 
nítján ára Swift. „Ég var líka mjög 
spennt þegar ég sá Kanye West á 
sviðinu en síðan var ég ekki leng-
ur spennt.“ Áhorfendur bauluðu á 
West og skömmu síðar var hann 
rekinn út úr húsinu.

West baðst afsökunar

KANYE WEST Rapparinn varð sér til 
skammar á MTV-hátíðinni um síðustu 
helgi.

September-tölublaðið er stærsta 
tölublað bandaríska Vogue-tíma-
ritsins, en The September Issue er 
heimildarmynd um útgáfu blaðs-
ins. Áhorfendur fylgjast með 
Önnu Wintour, ritstjóra blaðsins, 
og nánasta starfsfólki hennar. Ítök 
Wintour í tískuheiminum eru gífur-
leg og geta fatalínur risið og fallið 
eftir hennar höfði.

Tilurð heimildarmyndarinn-
ar má rekja til kvikmyndarinnar 
The Devil Wears Prada, þar sem 
Meryl Streep fór á kostum í hlut-
verki ritstjóra tískublaðs, en per-
sóna Streep var byggð á Wintour. 
Wintour er vissulega áhugaverð-
ur einstaklingur; ritstjórn hennar 
á Vogue hefur mótað tískublöð um 
allan heim og verður framlag henn-
ar til tískuheimsins seint gleymt.

Heimildarmyndin gefur góða 
hugmynd um hvernig tímarit 
á borð við Vogue verður til og 
hversu stórt batteríið er bak við 
þetta allt saman. Þetta gengur þó 
ekki snurðulaust fyrir sig og gera 
kvikmyndagerðarmenn í því að 

sýna ringulreiðina í kringum þetta 
mikilsvirta tímarit. En þegar líður 
á myndina þreytist maður af þessu 
öngþveiti. Mörg viðtölin eru mjög 
fín en það hefði verið gaman að 
skyggnast betur inn í líf Wintour.

Það er hægt að spyrja sig að því 
hvort myndin sýni fyrirtæki í réttu 
ljósi, því það eru nú ekki mörg stór-
fyrirtæki á borð við Vogue sem 
gefa baksviðsaðgang að sjálfu sér 
nema það sé skilyrðislaus jákvæð 
umfjöllun. Tískumógúlar og aðrir 
áhugasamir um tísku eiga bókað 
eftir að finna margt við sitt hæfi 
í The September Issue en öðrum 
gæti kannski þótt þetta of mikið 
af hinu góða. Vignir Jón Vignisson

Í musteri tískunnar
KVIKMYNDIR
The September Issue
Leikstjóri: R.J. Cutler.

★★★
Veisla fyrir tískuáhugafólk.

VALDAMIKIL Anna Wintour, ritstjóri Vogue, er stórt nafn í tískuheiminum.
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FÓTBOLTI Riðlakeppni Meistara-
deildar Evrópu hefst í kvöld þegar 
fyrstu leikir í riðlum A til D fara 
fram. Ensku félögin Manchester 
United og Chelsea verða 
þá í eldlínunni líkt og 
stjörnum prýtt lið Real 
Madrid.

Englandsmeistarar 
United ferðast til Tyrk-
lands og mæta þar 
Besiktas en enska félag-
ið hefur aðeins unnið 
einn af síðustu fjórum 
leikjum sínum í Tyrk-
landi. United tapaði sem 
kunnugt er úrslitaleik 
Meistaradeildarinnar 
gegn Barcelona í maí síð-
astliðnum og knattspyrnu-
stjórinn Sir Alex Ferguson 

vonast til þess að lið sitt hafi lært 
dýrmæta lexíu af þeim leik.

„Ég hef horft á úrslitaleikinn 
og leitað eftir því sem betur hefði 
mátt fara í stað þess að afsaka 
það hvernig fór. Ég er sannfærð-
ur um að okkur muni takast að 
vinna í því sem fór úrskeiðis hjá 
okkur og bæta úr því. Það er ann-
ars krefjandi verkefni að hefja 
leik í Tyrklandi því það er allt-
af ótrúleg stemning í stúkunni 
og við verðum að mæta tilbúnir 
til leiks,“ segir Ferguson.

Chelsea fær Porto í heim-
sókn í fyrsta leik. Knattspyrnu-

stjórinn Carlo Ancelotti 

hefur fulla trú á því að Lundúna-
félagið hafi það sem þurfi til að 
fara alla leið í keppninni en Ítal-
inn leiddi AC Milan til sigurs í 
Meistaradeildinni árin 2003 og 
2007.

„Þegar ég tók við Chelsea var 
ég ekki beðinn um að vinna Meist-
aradeildina. Ég var beðinn um að 
vinna alla titla sem í boði eru og 
ég er sannfærður um að við höfum 
það sem þarf til þess að vinna þær 
keppnir sem við tökum þátt í. Það 
verður hins vegar erfitt og Meist-
aradeildin er alveg sérstaklega 
krefjandi,“ segir Ancelotti.

Stórstjörnur Real Madrid munu 
samt eflaust fanga athygli flestra, 
til að byrja með í það minnsta, þar 
sem fróðlegt verður að sjá hvort 
knattspyrnustjórinn Manuel 

Pellegrini takist að sjóða saman 
lið úr öllum þeim stórstjörnum 
sem fengnar voru til félagsins í 
sumar. - óþ

Eftir langþráða bið hefst í kvöld riðlakeppni Meistaradeildarinnar þar sem bestu lið Evrópu etja kappi:

Flugeldasýningin hefst formlega í kvöld

ROONEY Hefur byrjað tímabilið 
af miklum krafti með Manchest-
er United. NORDIC PHOTOS/AFP

LEIKIR KVÖLDSINS:
A-riðill:
Juventus-Bordeaux
Maccabi Haifa-Bayern München
B-riðill:
Wolfburg-CSKA Moskva
Besiktas-Manchester United
C-riðill:
FC Zürich-Real Madrid
Marseille-AC Milan
D-riðill:
Chelsea-Porto
Atletico Madrid-APOEL FC

Pepsi-deild kvenna
Valur - Keflavík 10-0
1-0 Rakel Logadóttir (19.), 2-0 Sif Atladóttir (20.), 
3-0 Rakel (31.), 4-0 Rakel (41.), 5-0 Kristín Ýr 
Bjarnadóttir (43.), 6-0 Rakel (57.), 7-0 Kristín 
Ýr (63.), 8-0 Katrín Jónsdóttir (77.), 9-0 Laufey 
Ólafsdóttir (82.), 10-0 Kristín Ýr (92.).
Þór/KA - Afturelding/Fjölnir 5-1
1-0 Rakel Hönnudóttir (5.), 2-0 Rakel (17.), 3-0 
Rakel (40.), 4-0 Katla Ósk Káradóttir (69.), 5-0 
Arna Sif Ásgrímsd. (83.), 5-1 Aldís Helgad. (85.).
ÍR - Breiðablik 0-4
0-1 Fanndís Friðriksdóttir (35.), 0-2 Hlín Gunn-
laugsdóttir, víti, 0-3 Fanndís (88.), 0-4 Berglind 
Björg Þorvaldsdóttir (90.).
Stjarnan - Fylkir 3-1
1-0 Ásgerður Baldursdóttir, 2-0 Inga Birna 
Friðjónsdóttir, 3-0 sjálfsmark, 3-1 Anna Björg 
Björnsdóttir.
GRV - KR 2-1
0-1 Sonja Björk Jóhannsdóttir (43.), 1-1 Elínborg 
Ingvarsdóttir (83.), 2-1 Alma Rut Garðarsdóttir 
(91.).
Upplýsingar um markaskorara að hluta til 
fengnar hjá fótbolta.net.

STAÐAN
Valur 17 13 2 2 81-17 41
Breiðablik 17 11 3 3 50-13 36
Þór/KA 17 11 3 3 61-25 36
Stjarnan 17 11 3 3 42-15 36
Fylkir 17 7 5 5 44-28 26
KR 17 7 2 8 33-23 23
Aft/Fjölnir 17 5 2 10 27-39 17
ÍR 17 3 2 12 17-65 11
Keflavík 17 0 0 17 6-103 0

Norska úrvalsdeildin
Brann - Viking 1-1
Ólafur Örn Bjarnason og Birkir Már Sævarsson 
léku allan leikinn fyrir Brann og Gylfi Einarsson 
kom inn á sem varamaður. Kristján Örn Sig-
urðsson var ekki í leikmannahópi Brann. Indriði 
Sigurðsson og  Birkir Bjarnason léku allan leikinn 
fyrir Viking.

Skoska úrvalsdeildin
Falkirk - Aberdeen 0-0
Kjartan Henry Finnbogason var í byrjunarliði 
Falkirk og var skipt af velli á 88. mínútu. Þetta 
var fyrsta stig Falkirk í deildinni í haust en liðið er 
í neðsta sæti deildarinnar.

Sænska B-deildin
FC Trollhättan - IFK Norrköping 0-0
Gunnar Þór Gunnarsson lék allan leikinn í liði 
Norrköping. Stefán Þór Þórðarson var ekki í 
leikmannahópi liðsins. Norrköping er í tíunda 
sæti deildarinnar og á afar litla möguleika á að 
endurheimta sæti sitt í efstu deild í ár.

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Valur varð í gær Íslands-
meistari í knattspyrnu eftir 10-
0 sigur á Keflavík á heimavelli 
sínum. Liðið er nú með fimm stiga 
forskot á toppi deildarinnar þegar 
fimm umferðir eru eftir.

Þetta er fjórða árið í röð sem 
Valur verður Íslandsmeistari og 
í fimmta sinn síðan 2004. Alls er 
þetta níundi Íslandsmeistaratitill 
félagsins í kvennaflokki.

Katrín Jónsdóttir hefur gegnt 
lykilhlutverki í liði Vals undanfar-
in ár en þetta var hennar fimmti 
Íslandsmeistaratitill með liðinu. 
Hún sagði í samtali við Fréttablað-
ið eftir sigur sinna manna á botn-
liði Keflavíkur í gær að titillinn í 
ár væri sérstaklega sætur.

„Við misstum sjö stelpur úr byrj-
unarliði okkar frá því í fyrra auk 
þess sem tveir sterkir leikmenn 
sem voru að vísu mikið meiddir 

fóru einnig frá félaginu. Samt 
náðum við að verja titilinn og þeir 
ungu leikmenn sem fengu meiri 
ábyrgð náðu að sýna sig og sanna 
í sumar,“ sagði Katrín. „Þar að 
auki varð 2. flokkur Vals Íslands-
meistari og er því framtíðin björt 
hjá félaginu.“

Deildin í sumar hefur einnig 
verið meira spennandi en oft áður  
og langt síðan að svo mörg lið börð-
ust á toppi deildarinnar langt fram 
á haust – þau voru alls fjögur nú.

„Þetta er búið að vera meira 
basl í sumar og við erum búnar að 
tapa fleiri stigum. Ég átti reynd-
ar aldrei von á því að við mynd-
um tryggja okkur titilinn áður 
en síðasta umferðin færi fram. 
Við náðum þó að halda dampi 
allt mótið þó svo að hafa gengið í 
gegnum þessar miklu breytingar,“ 
sagði Katrín.

Valur hefur skorað 81 mark í 
leikjunum sautján til þessa og 
segir Katrín það einnig vera góðs 
viti. „Við vorum gagnrýndar fyrir 
að vera með lítinn kraft í sóknar-
leiknum en mér sýnist við hafa 
skorað langflest mörk allra liða. Ég 
er því afar sátt við okkar frammi-
stöðu í sumar.“

Katrín veit ekki hvort þetta 
verður hennar síðasti Íslands-
meistaratitill sem leikmaður. „Það 
er enn nóg eftir af tímabilinu og ég 
tek mér frí um miðjan nóvember. 
Að 1-2 mánuðum liðnum ætti ég að 
geta tekið vel ígrundaða ákvörðun 
um framhaldið. Það er því best að 
geyma allar yfirlýsingar nú.“

Valur getur unnið tvöfalt í ár 
en liðið mætir Breiðabliki í úrslit-
um bikarkeppninnar 4. október 
næstkomandi.

 eirikur@frettabladid.is

Sérstaklega sætur titill í ár
Valur varð í gær Íslandsmeistari í knattspyrnu fjórða árið í röð og í fimmta sinn 
af síðustu sex sumrum. Katrín Jónsdóttir fyrirliði hefur verið hluti af Íslands-
meistaraliði Vals öll þessi ár en segir að titillinn í ár sé sérstaklega sætur.

FJÓRÐI Í RÖÐ Katrín Jónsdóttir, fyrirliði Vals, lyftir bikarnum á loft í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Þetta er stórkostleg tilfinning. Sumarið hefur verið 
frábært en við höfum þurft að hafa mikið fyrir hverjum 
einasta leik sem við höfum spilað. Það liggur gríðarlega 
mikil vinna að baki,“ sagði kampakátur Freyr Alexand-
ersson, þjálfari Vals, eftir að liðið varð Íslandsmeistari í 
gær. „Þeir eru ófáir sem hafa komið að þessum árangri 
hjá okkur enda ekkert nema dugnaðarforkar sem eru í 
stjórn og starfa í félaginu,“ bætti Freyr við.

Margir héldu að Valur myndi lenda í erfiðleikum með 
að verja Íslandsmeistaratitilinn þar sem liðið missti 
fjölmarga byrjunarliðsmenn frá síðasta tímabili. Ekki 
þögnuðu þær raddir þegar Valur tapaði fyrir Breiðabliki á 
heimavelli strax í annarri umferð mótsins.

„Við létum það tap ekki slá okkur út af laginu en það 
gaf okkur spark í rassinn og kom okkur upp á tærnar. En 
ég efaðist aldrei um að við myndum standa uppi sem 
sigurvegarar. Þetta er langhlaup – ekki 100 metra sprett-
ur. Breiðablik missteig sig oftar á meðan við sýndum 
meiri stöðugleika. Ég hafði aldrei áhyggjur,“ sagði Freyr.

Hann neitar því ekki að þetta sé viss persónulegur 
sigur fyrir hann. „Ég held að ég hafi nú náð að þagga í 
öllum efasemdaröddum. Ég þyki vera ungur þjálfari 
og ég þakka bara Val kærlega fyrir að sýna mér 
veitt traust. Ég hef unnið fyrir þessu,“ segir Freyr 
sem ætlar að halda áfram að þjálfa Val á næsta 
ári.

María Björg Ágústsdóttir, markvörður Vals, varð 
Íslandsmeistari í fyrsta sinn á ferlinum. Og biðin 
hefur verið löng.

„Um það bil 27 ár – mínus 6,“ segir hún og 
hlær. „Þetta er ljómandi góð tilfinning. Það var 
gott að halda hreinu í kvöld og við nýttum okkar 
sóknir mjög vel.“

Hún segir þó sumarið ekki hafa verið ein-
falt fyrir Val. „Áður var það þannig að barátt-
an var oft töpuð þegar einn leikur tapaðist 
en þannig var það ekki í sumar. Það gerði 
þennan sigur enn skemmtilegri.“

FREYR ALEXANDERSSON OG MARÍA BJÖRG ÁGÚSTSDÓTTIR:  ÍSLANDSMEISTARAR MEÐ VAL

Hef nú þaggað í öllum efasemdarröddum

FÓTBOLTI Stjórn knattspyrnu-
deildar Selfoss og Gunnlaugur 
Jónsson komust að þeirri niður-
stöðu að sá síðarnefndi myndi 
hætta samstundis sem þjálfari 
Selfyssinga. Undir hans stjórn 
tryggði liðið sér sæti í Pepsi-
deild karla og getur tryggt sér 
meistaratitilinn í 1. deild karla í 
lokaumferðinni um næstu helgi. 
Selfoss mætir þá ÍA.

Gunnlaugur ákvað í síðustu 
viku að taka tilboði Vals og ger-
ast þjálfari liðsins að tímabilinu 
loknu. „Þetta mál sprakk í andlit-
inu á okkur,“ sagði Gunnlaugur 
við Fréttablaðið í gær. „Þetta var 
því skynsamlegasta niðurstaðan 
og geta menn nú farið að einbeita 
sér að þessum mikilvæga leik á 
laugardaginn.“

Gunnlaugur fundaði með stjórn 
og leikmönnum Selfoss í gær. 
„Það er allt í góðu á milli allra 
aðila. Sjálfur sé ég ekki eftir því 
að hafa tekið tilboði Vals en ég 
hefði auðvitað viljað að aðstæð-
ur hefðu verið allt aðrar. Að 
sjálfsögðu átti þetta ekki að fara 
svona.“ - esá

Gunnlaugur Jónsson hættur:

Þurftum að 
klára þetta mál

GUNNLAUGUR JÓNSSON Klárar leik-
mannaferilinn ekki gegn ÍA.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

> Ólafur áfram með Blika

Ólafur Kristjánsson hefur gert nýjan þriggja ára samning 
við knattspyrnudeild Breiðabliks um að halda áfram 
þjálfun liðsins. Ólafur staðfesti þetta í samtali við Frétta-
blaðið í gær. „Það var fundur með stjórn og leikmönnum 
í byrjun júlí og þá lýsti stjórnin vilja sínum til að halda 
samstarfinu áfram. Síðan höfum við mótað samkomu-
lagið undanfarnar 3-4 vikur og gengum svo frá þessu í 
kvöld,“ sagði Ólafur í gær. „Ég er gríðarlega ánægður hjá 
Breiðabliki og með frábæran leikmannahóp í höndun-
um. Mér finnst ég ekki búinn að gera 
það sem mig langar að gera með 
þennan mannskap.“

FÓTBOLTI Heiðar Helguson gekk í 
gær raðir síns gamla félags, Wat-
ford, á lánssamningi frá QPR. 
Bæði liðin leika í ensku B-deild-
inni. Lánssamningurinn gildir til 
áramóta.

Heiðar var í herbúðum Watford 
frá 1999 til 2005 og var gríðar-
lega vinsæll hjá stuðningsmönn-
um liðsins. Eftir það lék hann 
með Fulham og Bolton í ensku 
úrvalsdeildinni en var í tíðri bar-
áttu við meiðsli. Hann fór svo til 
QPR fyrir tæpu ári.

„Ég vil bara fá að spila og 
því hentar þessi lánssamning-
ur mjög vel,“ sagði Heiðar við 
Fréttablaðið í gær. - esá, óþ

Heiðar Helguson á flakki:

Heiðar snýr aft-
ur til Watford
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego, 
áfram!, Maularinn og Íkornastrákurinn

08.10 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.20 In Treatment (11:43)

10.55 Hell‘s Kitchen 

11.45 The Best Years (5:13)

12.35 Nágrannar 

13.00 The Mother

14.55 Sjáðu 

15.30 Barnatími Stöðvar 2 Tutenstein, 
Ben 10, Maularinn og Áfram Diego, áfram!

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (23:24) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons (1:23) 

20.10 Two and a Half Men (5:24) 
Piparsveinninn Charlie hefur gert það gott 
með því að semja auglýsingastef. Bróðir 
hans, Alan, flutti inn á hann slyppur og 
snauður þegar hann skildi við eiginkonu sína.

20.30 The Big Bang Theory (1:23) 
Gamanþáttur um gáfnaljósin Leonard og 
Sheldon.

20.55 Chuck (2:22) Chuck Bartowski lifði 
frekar óspennandi lífi þar til einn daginn að 
hann opnaði tölvupóst sem innihélt hættuleg 
leyndarmál CIA. Hann varð þannig mikilvæg-
asta leynivopn sem til er og örlög heimsins 
hvíla á herðum hans.

21.40 Burn Notice (2:16) Spennuþátta-
röð um njósnarann Michael Westen sem var 
settur á brunalistann en það er listi yfir njósn-
ara sem eru komnir út í kuldann og njóta 
ekki lengur verndar yfirvalda. Hann reynir því 
nú að komast að því hverjir „brenndu“ hann 
og af hverju.

22.25 The Sopranos (33:39)

23.25 Ástríður (4:12) 

23.50 Medium (4:19)

00.35 John From Cincinnati (4:10) 

01.25 Alien Autopsy 

03.00 The Mother 

04.50 Chuck (2:22)

05.35 Fréttir og Ísland í dag 

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Matta fóstra og ímynduðu vin-
irnir hennar  (60:65)

17.52 Herramenn  (10:13)

18.10 Íslenski boltinn  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Skólaklíkur  (Greek) (18:22) 
Bandarísk þáttaröð um systkinin Rusty og 
Casey Cartwright og fjörugt félagslíf þeirra í 
háskóla. Aðalhlutverk: Jacob Zachar, Spencer 
Grammer, Scott M. Foster, Jake McDorman, 
Clark Duke, Paul James og Amber Stevens.

20.55 Áfangastaður Skjaldborg  Heim-
ildarmynd eftir Herbert Sveinbjörnsson og 
Ásgrím Sverrisson um Skjaldborgarhátíðina á 
Patreksfirði sem er heimildarmyndahátíð. 

21.25 Trú, von og Grænland  (Tro, håb 
og Grönland) Í myndinni segja fjórir græn-
lenskir listamenn frá fylgifiskum þess að 
Grænland var nýlenda Dana og áhrifum 
þess á fólkið og forna menningu þess. 

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 Illt blóð  (Wire in the Blood VI: 
Óeðli) (1:4) Breskur spennumyndaflokkur 
þar sem sálfræðingurinn dr. Tony Hill reyn-
ir að ráða í persónuleika glæpamanna og 
upplýsa dularfull sakamál. Aðalhlutverk: 
Robson Green.

00.00 Kastljós  (e)

00.30 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dynasty  (50:88) (e)

08.50 Pepsi MAX tónlist

17.55 Dynasty  (51:88) 

18.45 America’s Funniest Home 
Videos  (26:48) (e)

19.10 Family Guy  (15:18) . (e)

19.35 Everybody Hates Chris  (e) 
(16:22). (e)

20.00 According to Jim  (9:18). 

20.30 Style Her Famous  (20:20) Jay 
Manuel heimsækir venjulegar konur sem 
dreymir um að líta út eins og stjörnurnar í 
Hollywood. Það er komið að lokaþætti serí-
unnar og Jay aðstoðar stúlku, sem hefur 
hlotið strangt og trúarlegt uppeldi, við að 
lífga aðeins upp á tilveruna og líta út eins 
og Katie Holmes.

21.00 Design Star  (8:9) Bandarísk raun-
veruleikasería þar sem efnilegir hönnuðir fá 
tækifæri til að sýna snilli sína. Það eru að-
eins tveir hönnuðir eftir og komið að loka-
einvíginu. Verkefnið er að endurbyggja 
heimili fyrir fjölskyldur sem misstu allt í felli-
bylnum Katrínu.

21.50 PA’s  (2:6) Bresk þáttaröð um 
nokkra einkaritara í fjárfestingabanka sem 
sinnir þörfum frægra og forríkra viðskipta-
vina. Lucy kemst að því að hún er ólétt 
sama dag og hún er að fara í mikilvægt við-
tal. Grace er enn ófundin og samstarfskon-
ur hennar komast að því að hún átti í leyni-
legu ástarsambandi. Nicole kemst að því 
hver maðurinn er sem hún lék sér með í 
lyftunni.

22.50 Penn & Teller: Bullshit  (58:59) 

23.20 CSI. New York  (1:25) (e)

00.10 Pepsi MAX tónlist

20.00 Hrafnaþing  Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar. Umræður um pólitík líðandi 
stundar.

21.00 Græðlingur  Í umsjón Guðríðar 
Helgadóttur garðyrkjufræðings. 

21.30 Reykjavík – Ísafjörður – Reykja-
vík  Fyrri hluti. Opinber heimsókn ÍNN á höf-
uðstað Vestfjarða. Umsjón: Árni Árnason og 
Snorri Bjarnvin Jónsson

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.

14.40 World Supercross GP Að þessu 
sinni fór mótið fram á Qwest Field í Seattle.

15.35 Hápunktar Sýnt frá hápunktunum 
á PGA mótaröðinni í golfi.

16.30 Pepsímörkin 2009 Magnús Gylfa-
son og Tómas Ingi Tómasson fara yfir alla 
leiki umferðarinnar ásamt íþróttafréttamönn-
um Stöðvar 2 Sport.

17.30 Meistaradeild Evrópu: Frétta-
þáttur Skyggnst á bak við tjöldin og viðtöl 
tekin við leikmenn og þjálfara.

18.00 Meistaradeild Evrópu: Upphit-
un Hitað upp fyrir leiki kvöldsins. Sérfræðing-
arnir verða á sínum stað og spá í spilin.

18.30 Besiktas - Man. Utd. Bein út-
sending frá leik í riðlakeppni Meistaradeildar 
Evrópu. Sport 3. Chelsea - Porto Sport 4. 
Zurich - Real Madrid

20.40 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk Allir leikir kvöldsins í Meistaradeild 
Evrópu skoðaðir. Öll mörkin og öll bestu til-
þrifin á einum stað.

21.20 Chelsea - Porto Útsending frá leik  
í Meistaradeild Evrópu.

23.10 FC Zurich - Real Madrid Útsend-
ing frá leik í Meistaradeild Evrópu.

08.00 French Kiss 

10.00 Enchanted 

12.00 Mr. Mom 

14.00 Great Expectations 

16.00 French Kiss 

18.00 Enchanted 

20.00 Great Balls of Fire Mynd um feril 
Jerrys Lee Lewis, einnar fyrstu og skærustu 
rokkstjörnu sögunnar. 

22.00 King‘s Ransom 

00.00 Letters from Iwo Jima 

02.20 5 NY 

04.00 King‘s Ransom 

06.00 Ed TV 

16.50 Portsmouth - Bolton Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.30 Coca Cola mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum í Coca-Cola deildinni. Öll flottustu 
mörkin og tilþrifin á einum stað.

19.00 Birmingham - Aston Villa Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.40 Fulham - Everton Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.20 Premier League Review Rennt 
yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni og 
allt það helsta úr leikjunum skoðað gaum-
gæfilega.

23.15 Man. City - Arsenal Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

 

> Zachary Levi
„Það eina sem mig vantar til að fullkomna 
líf mitt er kona sem elskar að fylgjast 
með mér spila tölvuleiki.“
Levi leikur Chuck Bartowski í þættin-
um Chuck sem Stöð 2 sýnir í kvöld. 
kl. 20.55.

18.30 Chelsea – Porto, beint 
 STÖÐ 2 SPORT 3

21.40 Burn Notice 
 STÖÐ 2

21.45 Love You to Death 
 STÖÐ 2 EXTRA

21.50 PA’s  SKJÁREINN

22.25 Illt blóð  SJÓNVARPIÐ

Það var skrýtinn svipurinn á Sveppa einn morg-
uninn þegar ég mætti honum hér í mötuneytis-
ganginum og hann var kominn í dulargervi. 
Hann metnaðist á labbinu þegar hann áttaði 
sig á að ég bar ekki kennsl á hann svona í svip. 
Hann var klæddur eins og útigangsmaður, 
búinn að setja upp stór sólgleraugu og var 
allur hinn torkennilegasti. Ekki vissi ég hvert 
tilefnið var, hverjum dulargervið vær ætlað, 
ekki fyrr en á föstudagskvöld.

Þá voru hann og Auddi á ráfi um úthverfi 
og miðbæinn daglangt sem útigangsmenn. 
Uppákoman var hugsuð sem hrekkur en 
líka prófsteinn á framkomu fólks við betlandi áfengissjúka 
útigangsmenn. Niðurstaðan var dapurleg: kristilega umburð-

arlyndið skilja menn eftir heima þegar þeir fara að versla. 
Hrekkjalómunum var mætt með andúð, fjandskap og kulda. 

Enginn vildi gauka að þeim krónu eða ómaka sig 
og kaupa fyrir þá bjórdós. Kostuleg var uppákoman 
þegar konur hlupu undan þeim skrækjandi í hringi 
eins og af þessum tötramönnum stafaði líkamleg 
ógn. Spaugið breyttist í harkalega alvöru. Allar dyr 
voru þeim lokaðar.

Toppurinn á atriðinu var þó í miðbænum þar 
sem þeir sníktu sér pitsusneið, keyptu sér dropa og 
átu túnfisksamloku úr öskutunnu. 

Þetta var merkilegur passus og þótt grallaraskap-
urinn hafi vissulega verið fyndinn og dirfska þeirra 
ómótstæðileg brann undir hin alvarlega staðreynd: 
menn svona klæddir eru útigangsmenn í samfélagi 

manna, enginn vill þeim vel, enginn vill gauka að þeim neinu. Það 
var smánarleg niðurstaða, örugglega ekki sú sem þeir vildu reka sig 
á. Toppurinn var þegar þeir voru hirtir af löggunni er komið var yfir 
miðnætti og báðum stungið inn í Svörtu Maríu við Alþingishúsið.

VIÐ TÆKIÐ PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SÉR AUDDA OG SVEPPA Í NÝJU LJÓSI

Rónar á götum og torgum borgarinnar

Auglýsingasími

– Mest lesið
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 88,5  XA-Radíó
FM 90,9  Gullbylgjan
FM 91,9  Kaninn 
FM 93,5  Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3  FM Suðurland
FM 96,7  Létt Bylgjan
FM 97,7  X-ið
FM 98,9  Bylgjan
FM 99,4  Útvarp Saga

FM 90,1  Rás 2
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9  Lindin
FM 105,5  Útvarp Boðun

SVT 1

12.00 Lab Rats 12.30 Never Better 13.00 Only 
Fools and Horses 13.30 Absolutely Fabulous 
14.00 The Weakest Link 14.45 Lab Rats 15.15 
Never Better 15.45 Only Fools and Horses 16.15 
Absolutely Fabulous 16.45 EastEnders 17.15 The 
Weakest Link 18.00 The Catherine Tate Show 
18.30 Saxondale 19.00 Rob Brydon‘s Annually 
Retentive 19.30 Absolutely Fabulous 20.00 Spooks 
20.50 The Catherine Tate Show 21.20 Saxondale 
21.50 Rob Brydon‘s Annually Retentive 22.20 
Absolutely Fabulous 22.50 EastEnders 23.20 The 
Weakest Link 

12.00 Det lille hus på prærien 12.50 Nyheder 
på tegnsprog 13.00 DR Update - nyheder og vejr 
13.10 Boogie Mix 14.00 Hjerteflimmer Classic 
14.30 Braceface 14.55 Den lyserode panter 15.00 
Klima Nord 15.30 Lille Nord 16.00 Aftenshowet 
16.30 TV Avisen med Sport 17.00 Aftenshowet 
med Vejret 17.30 Ha‘ det godt 18.00 Hammerslag 
18.30 By på Skrump 19.00 TV Avisen 19.25 
Kontant 19.50 SportNyt 20.00 Måske skyldig 
- forbrydelse og straf 21.30 OBS 21.35 Truslen fra 
dybet 22.15 Seinfeld 22.40 Seinfeld 

12.00 NRK nyheter 12.05 Naboer 12.30 Andre 
avenyen 13.00 NRK nyheter 13.10 Sjukehuset i 
Aidensfield 14.00 NRK nyheter 14.10 Dynastiet 
15.00 NRK nyheter 15.10 Oddasat - nyheter på 
samisk 15.25 Sametingsvalget 2009 15.55 Nyheter 
på tegnspråk 16.00 Frosken og venene 16.10 
Molly Monster 16.15 Astons steiner 16.25 Milly 
og Molly 16.35 Leon 16.40 Distriktsnyheter 17.00 
Dagsrevyen 17.30 Ut i naturen 17.55 Redaksjon 
EN. Partilederdebatt 18.55 Distriktsnyheter 19.00 
Dagsrevyen 21 19.30 Brennpunkt 20.20 Extra-
trekning 20.30 Bokprogrammet 21.00 Kveldsnytt 
21.15 I rettferdighetens navn 22.05 Selma og 
Sophie 23.00 Tilbake til Uvira 23.30 Kulturnytt 
23.40 Ut i naturen jukeboks

12.35 Atlantäventyret 14.00 Rapport 14.05 
Gomorron Sverige 14.55 Älskar dig för evigt? 15.25 
Mitt i naturen 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport med 
A-ekonomi 16.10 Regionala nyheter 16.15 Go‘kväll 
17.00 Kulturnyheterna 17.15 Regionala nyheter 
17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00 Den stora 
resan 19.00 Andra Avenyn 19.45 To Kill a King 
21.25 Kulturnyheterna 21.40 Livvakterna 22.40 Jag 
och min familj 23.10 Studio 60 on the Sunset Strip 
23.55 Ett kryssningsfartyg i hästväg 

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.05 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Óvissuferð - allir velkomnir
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Í heyranda hljóði
14.03 Domenico Scarlatti

15.03 Útvarpssagan: Brestir í Brooklyn
15.25 Þriðjudagsdjass
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Sumar raddir
21.20 Unaðssemdir hversdagslífsins
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Fimm fjórðu
23.00 Gatan mín
00.07 Næturtónar

16.30 Doctors (7:25) Læknar og hjúkrun-
arfólk á Riverside-spítalanum eiga fullt í fangi 
með að sinna sjúklingum á milli þess sem 
þau greiða úr flækjum í einkalífinu.

17.00 Doctors (8:25) 

17.30 Ally McBeal (18:21) Eins og venju-
lega er nóg um að vera á lögfræðistofunni 
hjá Ally McBeal og vinum hennar.

18.15 Seinfeld (3:24) Jerry, George, Elaine 
og Kramer halda uppteknum hætti í einum 
vinsælasta gamanþætti allra tíma. 

18.45 Doctors (7:25) 

19.15 Doctors (8:25)

19.45 Ally McBeal (18:21) 

20.30 Seinfeld (3:24)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.20 Ísland í dag 

21.45 Love You to Death (10:13) 
Þættir úr smiðju Johns Waters þar sem sagð-
ar eru sannar sögur af sakamálum sem tengj-
ast hjónum og ástríðuglæpum. 

22.10 Big Love (1:10) Bill Henrickson lifir 
svo sannarlega margföldu lífi. Hann á þrjár 
eiginkonur, þrjú heimili og sjö börn, auk þess 
sem rekur hann eigið fyrirtæki sem þarfnast 
mikillar athygli.

22.55 John From Cincinnati (4:10) 
Fersk og áhugaverð þáttaröð frá HBO. Sögu-
sviðið er Kalifornía, og snýst um þá sem 
helgað hafa líf sitt brimbrettum og hinum 
sérstæða lífsstíl sem þeim tengjast.

23.40 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir 
eru að koma út og hverjar aðalstjörnurnar 
eru. 

00.10 Fréttir Stöðvar 2 

01.10 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

▼

▼

Gáfnaljósin Leonard og Sheldon 
snúa aftur ásamt fegurðardísinni 
Penny í gamanþættinum The 
Big Bang Theory. Strákarnir eru 
afburðasnjallir eðlisfræðingar og 
vita nákvæmlega hvernig alheim-
urinn virkar en þegar kemur að 
samskiptum við annað fólk og þá 
sérstaklega af hinu kyninu, fara 
þeir alveg í kerfi. Í íbúðinni við hlið-
ina á þeim býr hin gullfallega og 
frjálslynda Penny. Leonard er farinn 
að átta sig á nýjum heimi með 
henni en á meðan spilar Sheldon 
„Klingon Boogle“ allar nætur með 
öðrum vinum sínum.

STÖÐ 2 KL. 20.30

The Big Bang Theory

Guðríður Helgadóttir hefur umsjón 
með garðyrkjuþættinum Græðlingur 
sem sýndur er á ÍNN. Í þættinum í 
kvöld verður fjallað um mismunandi 
aðferðir á verkun grænmetis fyrir 
frystingu. Sýnt verður hvernig hægt 
er að raspa hvítkál og gulrætur niður 
til geymslu í frysti og einnig aðferð-
ir til að geyma kryddjurtir og blöð 
laukplantna í frysti.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Græðlingur
INN kl. 21.00

MEISTARADEILDIN

ÞAÐ ER ÓDÝRARA

AÐ HORFA 

Á SPORTIÐ 

HEIMA

 HEFST Í KVÖLD
Í KVÖLD

18:30   BESIKTAS – MAN. UTD.
18:30   CHELSEA – PORTO
18:40   FC ZURICH – REAL MADRID

20:40   MEISTARAMÖRKIN

Á MORGUN

18:30   INTER MILAN – BARCELONA
18:30   LIVERPOOL – DEBRECEN

18:40   STANDARD LIEGE – ARSENAL

20:40   MEISTARAMÖRKIN
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LÁRÉTT
2. plat, 6. samþykki, 8. að, 9. gubb, 
11. ung, 12. leiðsögn, 14. bátur, 16. 
tveir eins, 17. geislahjúpur, 18. í við-
bót, 20. á fæti, 21. yndi.

LÓÐRÉTT
1. dans, 3. ólæti, 4. atvinnutæki, 5. 
málmur, 7. samþykkt, 10. fæða, 13. 
klettasprunga, 15. hróp, 16. efni, 19. 
mun.

 LAUSN

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

 1  Valgeir Skagfjörð.

 2  Brynhildur Guðjónsdóttir.

 3 Breiðablik og Fram.

LÁRÉTT: 2. gabb, 6. já, 8. til, 9. æla, 
11. ný, 12. fylgd, 14. kajak, 16. tt, 17. 
ára, 18. auk, 20. il, 21. unun. 

LÓÐRÉTT: 1. djæf, 3. at, 4. bindari, 
5. blý, 7. ályktun, 10. ala, 13. gjá, 15. 
kall, 16. tau, 19. ku. 

LÖGIN VIÐ VINNUNA

„Ég er venjulega með „play-
lista“ í tölvunni hjá mér og er 
oftast með hann á „random“. 
Annars er Intimacy með Bloc 
Party eiginlega mest spiluð hjá 
mér núna.“

Erlingur Grétar Einarsson, leik- og ritstjóri.

„Þetta var bara viðbjóður. Hann 
er greinilega ekki með réttu ráði 
höfundurinn,“ segir Jón Bald-
vin Hannibalsson, fyrrverandi 
utanríkisráðherra, sem gekk út 
af Antichrist, nýjustu mynd Lars 
von Trier, í Háskólabíói um síðustu 
helgi. 

Antichrist var nýlega sýnd á 
kvikmyndahátíðinni í Toronto og 
á einni sýningunni kastaði bíógest-
ur upp á fólkið fyrir framan sig. 
Kemur það ekki á óvart því í mynd-
inni tekur kona upp á því að merja 
kynfæri eiginmanns síns með við-
ardrumbi. Eftir það tekur hún upp 
verkfæri, borar holu í gegnum 
kálfann á honum og festir myllu-
stein við legg hans. Skömmu síðar 
tekur konan upp skæri og fram-
kvæmir umskurð á sjálfri sér. 

„Mér varð ekki bumbult. Ég 
er lífsreyndur maður en þetta er 
ekki mönnum bjóðandi,“ segir Jón 
Baldvin og viðurkennir að þetta 
sé ógeðslegasta mynd sem hann 
hafi séð. „Að búa til mynd þar 
sem söguefnið sýnir að konur séu 
illar og fabúlera um það út frá 
nornabrennuöld. Þetta væri efni-
viður sem maður með fullu viti 
gæti gert úr góða mynd en því 
miður, hann bara klúðraði þessu. 
Ég held að hann hafi dottið í það 
og að það sé ekki runnið af 
honum.“ 

Eiginkonan Jóns, 
Bryndís Schram, sat 
aftur á móti sem 
fastast í salnum og 
kláraði myndina þrátt 
fyrir að líða illa. „Ég 
varð nú að sjá hvern-
ig myndin endaði. Ég 
hélt þetta út en var 
lengi að jafna mig. 

Við vorum búin að hugsa okkur að 
koma við einhvers staðar á leiðinni 
heim en maður varð að fara beint 
heim. Það var mjög erfið reynsla 
að fara í gegnum þessa 

mynd,“ segir Bryndís og bætir við 
að henni hafi verið illt, bæði and-
lega og líkamlega. „Ég hellti í mig 
brennivíni þegar ég kom heim, 
bara til að hrista upp í mér og fá 
doðann úr líkamanum.“ Hún láir 
manni sínum ekki að hafa yfirgef-
ið salinn, sem líklega hafi verið 
það hárrétta í stöðunni: „Hann 
missti náttúrlega af endinum, sem 
er hryllilegastur af öllu.“

Ísleifur B. Þórhallsson hjá 
Græna ljósinu sýndi mynd-

ina í tilefni þess að hún 
er tilnefnd til Kvik-
myndaverðlauna Norð-
urlandaráðs. „Það er 
verið að blanda saman 
ofbeldi og kynlífi og 
það er alveg ein-
staklega sjokker-
andi,“ segir Ísleif-
ur. Antichrist, eða 
Andkristur, verður 
tekin til almennra 
sýninga 28. septemb-
er og er eins og gefur 
að skilja stranglega 
bönnuð innan 18 ára.
 freyr@frettabladid.is

JÓN BALDVIN HANNIBALSSON: ÞETTA ER EKKI MÖNNUM BJÓÐANDI

Gekk út af Antichrist á 
meðan Bryndís sat áfram

ANTICHRIST Myndin hefur verið tilnefnd til Kvikmyndaverðlauna Norðurlandaráðs. 
Hún verður tekin til sýninga hérlendis 28. september. 

JÓN OG BRYNDÍS Jón 
Baldvin Hannibalsson 
og Bryndís Schram 
voru ekki hrifin af 
Antichrist.

„Ég er rosalega spenntur,“ segir 
heimildarmyndagerðarmaðurinn 
Janus Bragi Jakobsson. Hann er á 
leiðinni til Íslands í tilefni af sýn-
ingu útskriftarmyndar sinnar The 
Gentlemen á kvikmyndahátíðinni 
RIFF. Myndin, sem verður frum-
sýnd á föstudaginn, er lokaverkefni 
hans úr Danska kvikmyndaskólan-
um. Hún var áður sýnd á Skjald-
borgarhátíðinni við góðar undir-
tektir en Janus var ekki viðstaddur 
þá sýningu.

Með aðalhlutverkin fara útvarps-
maðurinn Andri Freyr Viðarsson, 
Haukur Þórðarson og Sindri Már 
Finnbogason. Fjallar hún þrjá unga 
menn sem rifja upp gömul afrek, 
grípa í gítarana sína og leggja 
drög að nýrri hljómsveit. Óvíst er 
hvort aðalleikararnir komist allir 
á sýningu myndarinnar en þeir eru 
búsettir í Danmörku eins og Janus 

Bragi. „Maður er að reyna að draga 
drengina með sér en við sjáum til. 
Það væri gott að hafa mennina sér 
við hlið svo þeir gætu svarað fyrir 
sig.“

The Gentlemen var nýverið sýnd 
fyrir Íslendinga sem eru búsettir 
í Danmörku og fékk þar góð við-
brögð. „Það hefur sjaldan verið 
hlegið svona mikið. Það var mjög 
góð stemning,“ segir Janus, sem 
ætlar að halda partí á skemmti-
staðnum Jakobsen eftir sýningu 
myndarinnar hér á landi. 

Janus flytur heim til Íslands í 
október og hefur upptökur á heim-
ildarmynd um Vestfirði, eins og 
Fréttablaðið hefur greint frá. Janus 
og kærastan hans fá gistingu í kjall-
aranum hjá Mugison á Súðavík á 
meðan á gerð myndarinnar stendur 
en tónlistarmaðurinn snjalli kemur 
einmitt að framleiðslunni. - fb 

Herramenn á leið heim til Íslands

FJÓRIR FÉLAGAR Haukur, Sindri, Andri og Janus Bragi, sem gerðu kvikmyndina The 
Gentlemen, fengu sér öl á pöbb í Kaupmannahöfn og lögðu á ráðin um Íslandsferð. 
Leikstjórinn og Sindri verða viðstaddir sýninguna á RIFF um næstu helgi. 
 MYND/STURLA BRANDTH GRÖVLEN

Árshátíð Ríkisútvarpsins 
var haldin á Broadway 
á laugardagskvöld. 
Freyr Eyjólfsson var 
veislustjóri og bauð 
upp á landsþekkt-
ar eftirhermur 
sínar af Jakobi 
Frímanni, Birni 
Jörundi, Hallbirni 
Hjartarsyni og Megasi. Ræðumaður 
kvöldsins var Guðni Ágústsson, fyrr-
verandi landbúnaðarráðherra, og 
vakti hann að vonum mikla lukku. 
Vitanlega var svo sýnt myndskeið 
af Adolf Inga Erlingssyni frá árinu 
1992 sem nýtur nú mikilla vinsælda 
á Youtube. Þá var happdrætti þar 
sem vinningar voru frá starfsfólki 
stofnunarinnar. Meðal vinninga 
voru gítartími hjá KK, söngtími 
hjá Guðrúnu Gunnars, matarboð 
hjá Jóhönnu Vigdísi Hjaltadóttur 
og síðast en ekki síst eftirpartí hjá 
Helga Seljan.

Athafnamaðurinn Róbert Wess-
mann var meðal þátt-

takenda í pókerspili á 
Gullöldinni í Grafarvogi 
um helgina. Róbert 
þurfti að þola nokkuð 

af háðsglósum 
frá mótspilurum 
sínum sem vildu 

augsýnilega 
koma honum 
úr jafnvægi. 

Hann vildi alls ekki kannast við að 
vera „einn af Icesave-gaurunum“ 
og var almennt ekki skemmt þegar 
hann var spyrtur við útrásina.

Gunnar Þorsteinsson, oftast 
kenndur við Krossinn, setti í gær 
hjartnæma yfirlýsingu til safnaðar-
meðlima á vefsíðu trúfélagsins. Þar 
greinir Gunnar frá því að hann og 
eiginkona hans, Ingibjörg Guðna-
dóttir, hafi ákveðið að skilja. „Það 
er auðvitað sárt og erfitt að standa 
frammi fyrir skilnaði. En 
svona hafa málin þró-
ast og þetta er okkar 
niðurstaða sem við 
komumst sameigin-
lega að,“ skrifar Gunnar 
á vefsíðu Krossins.
 - hdm, fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Það hefur engin formleg ákvörðun verið 
tekin en það hefur verið rætt að breyta fyrir-
komulaginu á Edduverðlaununum,“ segir 
Björn Brynjúlfur Björnsson, formaður 
ÍKSA, íslensku kvikmynda- og sjónvarps-
akademíunnar. Samkvæmt gamla skipu-
laginu hefði Eddutímabilinu átt að ljúka í 
lok októbermánaðar. Sem hefði getað þýtt 
að aðeins ein íslensk mynd hefði komið til 
greina sem besta myndin; Reykjavik Whale 
Watching Massacre. Desember eftir Hilmar 
Oddsson og Jóhannes í leikstjórn Þorsteins 
Gunnars Bjarnasonar hefðu kannski náð 
þarna inn með herkjum en frumsýningar-
dagar þeirra hafa verið sagðir í október. 
Þetta hefur þó ekki verið staðfest. Björn 
Brynjúlfur tekur engu að síður skýrt fram 
að þessar breytingar á fyrirkomulaginu hafi 
ekkert með þessa tilviljun að gera, heldur 
hafi þær verið lengi í deiglunni innan ÍKSA. 

Björn segir að ef breytingin gangi 
í gegn muni Eddutímabilið færast til 
á árinu. „Eddan yrði þá ekki fyrr en 
í lok janúar eða byrjun febrúar. Þær 
myndir sem hafa verið frumsýndar á 
þessu ári koma því til greina. En það 
hefur ekkert verið formlega ákveðið,“ 
segir Björn. Með þeirri tilfærslu myndi 
fjölga um að minnsta kosti tvær 
myndir; bæði Mamma Gógó eftir 
Friðrik Þór og Bjarnfreðarson í 
leikstjórn Ragnars Bragasonar 
verða frumsýndar á annan í jólum. 

Þá eru framleiðendur The 
Good Heart að velta því fyrir sér 
hver sé heppilegasti tíminn fyrir 
frumsýningu. Á imdb.com er því 
haldið fram að hún verði frum-
sýnd á annan í jólum en Þórir 
Snær Sigurjónsson, einn af 

framleiðendum myndarinn-
ar, segir þá dagsetningu ekki 
koma til greina. - fgg

Edduverðlaununum hugsanlega breytt

BREYTINGAR Á EDDUNNI Í DEIGLUNNI 
Björn Brynjúlfur, formaður ÍKSA, segir 
hugsanlegt að Eddunni verði breytt; 
hún færð til janúarloka eða byrjun 
febrúar. Aðeins ein íslensk mynd 
hefur verið frumsýnd á núverandi 
Eddutímabili; R.W.W.M. sem hefur 
fengið misjafna dóma í fjölmiðlum.

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í

Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umðar fréttir fyrir um
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

6.51 13.23 19.53
6.33 13.08 19.40

Í dag er þriðjudagurinn 15. sept-
ember 2009, 258. dagur ársins.

Fréttir af viðskiptajöfrum sem 
virtust komast upp með alla 

skapaða hluti fengu mig stund-
um til að gæla við það viðhorf að 
eflaust væri gæfuríkast að vera 
frekur og óheiðarlegur. En það er 
liðin tíð, þökk sé nokkrum sauðum 
í spænska þorpinu Zújar.

ÞANNIG er mál með vexti að ég 
hef það hlutverk um þessar mund-
ir að tína möndlur af trjánum sem 
nú eru orðnar vel þroskaðar og á 
leiðinni um akurinn hanga girni-
legar ferskjur, gráfíkjur og vín-
ber fyrir augum mínum. Auðvit-
að langar mig að éta á mig gat 
en vandinn er sá að ég á ekkert 
í þessum ávöxtum. En freisting-
in er ekki lengi að hrista réttlæt-
ingu fram úr erminni til að halda 
breyskum sveini við efnið. Sú sem 
lá beinast við að þessu sinni var á 
þá leið að það væri nánast öruggt 
að ekki kæmist upp um mig þótt ég 
tæki smotterí af nokkrum trjám. 
Ég kaus þó að fara svangur um 
akurinn um morgunstund frek-
ar en að sofa nóttina á eftir með 
blett á samviskunni. Góður svefn 
er nefnilega gulls ígildi. 

TILVERAN er afar björt þegar 
maður hefur dottið niður á ein-
hverja speki sem bæði er jákvæð 
og heilbrigð. Þá er engu líkara en 
að hugurinn sjái tvo leiki fram 
í tímann á taflborði lífsins. En 
dásamlega tilfinningin sem þessu 
fylgir staldrar aldrei lengi við því 
fyrr en varir er maður orðinn mát 
á nýjan leik.

EFTIR að hafa staðist freistinguna 
nokkra daga með þetta jákvæða 
hugarfar að vopni hélt ég glaður 
í bragði á akurinn einn morgun-
inn en á leiðinni sá ég óréttlæt-
inu fullnægt með kindarlegum 
hætti. Þannig vildi til að sauðfjár-
bóndi nokkur átti eitthvað sökótt 
við þann sem á þessa gjöfulu akra. 
Til að jafna metin ákvað hann að 
reka kindur sínar inn á akur óvin-
ar síns. Þar sá ég þær éta allt sem 
ég hafði neitað mér um. Ég hef 
aldrei séð hamingjusamari skepn-
ur enda er samviskan ekkert að 
flækjast fyrir sauðpeningnum. 
Sýndist mér þá heiðarleikinn hafa 
leikið mig grátt.

EN ÞÁ varð mér hugsað heim. Þar 
opnuðu húsbændur hjörð sinni leið 
frá fjársvelti inn á allsnægtarakur. 
Og viti menn; þeir sem átu mest 
eiga núna erfiðast með svefn.

Á LEIÐINNI heim af akrinum 
sá ég að kindurnar voru farnar. 
„Farið hefur fé betra,“ hugsaði ég 
með mér. 

Fé og freistingar

BAKÞANKAR
Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar Af hverju nota

kanínur ekki gleraugu? 
Nokkur atriði um jákvæð áhrif gulróta,

meðal annars á sjón og húð. 

islenskt.is
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Var fyrst ræktuð í Afghanistan 
í kringum 900 e. kr.

Er svo rík af A-vítamíni að neysla örfárra 
gulróta uppfyllir ráðlagðan dagskammt

Er mjög rík af beta-karótíni sem líkaminn
 geymir og breytir í A-vítamín eftir þörfum

Efnið sem gerir grænmeti appelsínugult
heitir karótín og dregur nafn sitt af

 erlendu heiti gulrótar

Mýkir áferð húðar

Er 87% vatn

Skortur á A-vítamíni getur leitt til verri
sjónar og því er sagt að þeir sem borða
gulrætur sjái betur

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

Hvar er þín auglýsing?
35%

72%
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