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Björk Kristjánsdóttir, fram-kvæmdastjóri Reykjavík Back-packers, fer ekki troðnar slóðir þegar kemur að ferðalögum. Hún hefur komið til Kúbu, Nepal og Hondúras og er á leið til Kína innan skamms. Hún féllst á að deila ferðasögunni til Nepal með lesendum Fréttablaðsins enda er hún henni enn í fersku minni. „Ég fór með kærastanum mínum Torfa G. Yngvasyni, sem er annar eigenda Arctic Rafting, árið 2007 og dvöldum við í Nepal í fimm vikur. Við byrjuðum á því að ganga Annapurna-hringinn sem var þriggja vikna leiðangurog fórum up í

upp á gistingu eins og alla jafna á áningarstöðum heldur einnig 
afþreyingu og fóru skötuhjúin í bíó þarna í hæstu hæðum. „Við sátum á loðfeldum í sal búnum stóru sjón-varpi og horfðum á myndina Into Thin Air sem er um eitt frægasta fjallgönguslys á Everest. Það var frekar sérstakt, eigandi stóran hluta ferðarinnar eftir,“ lýsir Björk. „Þegar við vorum komin í um 4.900 metra hæð urðum við vitni að undarlegu atviki. Þá hljóp maður á fullri ferð fram úr okkur og skildum við ekkert í kraftin-um þar sem við siluðÞ

maður sem hafði líka þjáðst af hæðarveiki en fengið lélega farar-stjórn.“
Að fjallgöngunni lokinni hittu Björk og Torfi félaga sína í Kat-mandú og lögðu af stað í sjö daga flúðasiglingu niður ána Karnali. „Þessi á er sjaldan farin enda í 240 kílómetra fjarlægð frá næsta vegi. Við vorum með allar vistir í bátunum og settum upp búðir með-fram árbakkanum á hverju kvöldi. Þetta vakti mikla athygli heima-manna, sem eru ekki vani það sjá f

Fjöll og flúðir í NepalÁ fimm vikna ferð sinni um Nepal fór Björk Kristjánsdóttir í þriggja vikna fjallgöngu, sjö daga flúðasigl-

ingu og á fílsbak í frumskógi. Hún hefur farið víða en Nepalferðin líður henni seint úr minni.

FERÐAFÉLAGIÐ ÚTIVIST  stendur fyrir gönguferð frá Bláfjöllum 
niður að Litlu Kaffistofunni sunnudaginn 4. október. Haldið verður frá 
skíðaskálunum, arkað meðfram Bláfjöllum að austanverðu í gegnum 
Ólafsskarð niður í Jósepsdal og að Litlu Kaffistofunni. Gangan tekur um 
sjö til átta klukkustundir. Brottför frá BSÍ klukkan 9.30. www.utivist.is

Björk á hápunkti ferðarinnar í 5.416 metra hæð. 

MYND/ÚR EINKASAFNI

Meðal námsefnis: • Mannleg samskipti. • Helstu áfangastaðir    erlendis í máli og myndum. • Mismunandi trúarbrögð. • Saga landsins, menning og listir. • Frumbyggjar og saga staðarins. • Þjóðlegir siðir og hefðir. • Leiðsögutækni og ræðumennska.
Ferðalandafræði: Evrópa, Asía, Africa, Ameríka og Eyjaálfan.

Námið fer fram í formi fyrirlestra og reynslu fararstjóra í leiðsögn á erlendri grund.

Ferðamálaskóli Íslands  •  www.menntun.is  •  Sími 567 1466

Leiðbeinendur eru: Kjartan Trausti Sigurðsson fararstjóri, Pétur Björnsson Consúll, 

Jóhanna Kristjónsdóttir blaðamaður , Höskuldur Frímannsson leiðsögumaður, 

Sigurður A. Magnússon rithöfundur, Magnús Björnsson fararstjóri, 

Pétur Óli Pétursson fararstjóri, Bjarni Randver Sigurvinsson guðfræðikennari, 

Sr. Bjarni Karlsson sóknarprestur, Ómar Valdimarsson blaðamaður. 
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FÓLK SMÁÍS, Samtök myndrétt-
hafa á Íslandi, hyggst mæta ólög-
legu niðurhali af mikilli hörku í 
kjölfar þess að 
hátt á annað 
þúsund manns 
stálu fyrsta 
þættinum af 
Fangavaktinni 
á netinu. 

Snæbjörn 
Steingrímsson, 
framkvæmda-
stjóri SMÁÍS, 
segir samtök-
in hafa verið viðbúin þjófnaði 
á fyrsta þættinum. „Við höfum 
mjög góðar upplýsingar um 
hverjir þetta eru og ég á fund 
með lögreglu um málið á morgun 
(í dag),“ segir Snæbjörn.   
 - fgg / sjá síðu 22

Snæbjörn Steingrímsson:

Smáís mætir 
ólöglegu niður-
hali með hörku

NORÐANÁTT   Í dag verða norðan 
8-15 norðaustan- og austantil, en 
annars hægari. Dregur úr vindi 
þegar líður á daginn. Él norðan- 
og norðaustanlands, en bjartviðri 
syðra. Hiti víðast 0-6 stig.
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Meistaradeild 
Evrópu
Liverpool brot-
lenti illa í Flórens 
en Arsenal vann 
í Lundúnum.

ÍÞRÓTTIR 17

KYRRAHAF Að minnsta kosti fjór-
tán létust eftir að flóðbylgja skall á 
Bandarísku Samóaeyjum í Kyrra-
hafi í gærkvöldi.

Flóðbylgjan kom í kjölfar jarð-
skjálfta sem átti upptök sín á milli 
ríkisins Samóa og Bandarísku 
Samóa eyja. Skjálftinn mældist 8,3 
á Richter-kvarða og stóð yfir í þrjár 
mínútur. 

Heilu þorpin lögðust í rúst þegar 
flóðbylgjan, sem mældist um 
tveggja metra há, skall á landi. 

„Þetta er hræðilegt, þorpið er 
horfið og húsið mitt er horfið í 
hafið,“ sagði Josh Nayangu við BBC-
fréttastofuna en hann flúði heimili 
sitt með eiginkonu sinni á litlum 
fiskibát. Rafmagn fór af stóru svæði 
á eyjunum. Þegar Fréttablaðið fór í 

prentun á ellefta tímanum í gær-
kvöldi höfðu lögregluyfirvöld á 
eyjunum staðfest að fjórtán manns 
hefðu látist og yfir fimmtíu hefðu 
slasast. Tala látinna gæti þó verið 
hærri. Almenn flóðbylgjuviðvörun 
var gerð á Kyrrahafssvæðinu frá 
Bandarísku Samóaeyjum til Nýja-
Sjálands en viðvöruninni var aflýst 
síðar um kvöldið.  - amb 

Flóðbylgja skekur Bandarísku Samóaeyjar í Kyrrahafi og fólk flýr af svæðinu:

Óvíst hversu margir fórust í flóðbylgju

STJÓRNMÁL Náist ekki samstaða 
um lyktir Icesave-málsins innan 
ríkisstjórnarflokkanna í vikunni 
er ríkisstjórnarsamstarfinu sjálf-
hætt. Þetta er mat Jóhönnu Sig-
urðardóttur, sem hefur misst alla 
þolinmæði vegna málsins, sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins.

Jóhanna og aðrir stjórnarliðar 
telja sig ekki lengur geta treyst 
á stuðning neinna þingmanna 
stjórnarandstöðunnar í málinu 
og því þurfi stjórnarflokkarnir 
að hafa þingmeirihluta.

Líf stjórnarinnar veltur því 
aftur á afstöðu Ögmundar Jónas-
sonar og samherja hans innan 
Vinstri grænna, sem lýst hafa 

miklum efasemdum um málið, 
líkt og það gerði þegar málið kom 
til kasta Alþingis í sumar. Þing-
flokkar stjórnarflokkanna munu 
hittast á fundum í dag og freista 
þess að leysa málið í sátt. Þá gæti 
einnig komið til aukafundar í 
ríkis stjórn í dag.

Eins og kunnugt er hafa Hol-
lendingar og Bretar ekki getað 
fellt sig að fullu við þá fyrirvara 
sem Alþingi samþykkti við ríkis-
ábyrgð vegna Icesave-lánsins í 
sumar. Þeir vilja meðal annars 
að ábyrgðin gildi lengur en til 
2024, ólíkt því sem kveðið er á 
um í fyrirvörum Alþingis.

J ó h a n n a  s a g ð i  e f t i r 
ríkisstjórnar fund í gær að áður 

en ákveðið yrði hvort Icesave-
samningarnir færu aftur fyrir 
Alþingi þyrfti að vera ljóst hvort 
ríkisstjórnin hefði meirihluta 
fyrir málinu í þinginu. Það yrði 
að fást á hreint í vikunni. Spurð 
hvort stjórnin mundi falla næð-
ist ekki samstaða sagði hún að þá 
yrði að skoða stöðuna upp á nýtt. 
Ekki fór á milli mála að þar beindi 
hún spjótum sínum að Ögmundi 
og öðrum efasemdar mönnum um 
Icesave-málið innan VG.

„Yfirlýsingar forsætisráðherra 
fara ekki framhjá mér,“ sagði 
Ögmundur Jónasson í samtali við 
Fréttablaðið í gærkvöldi. Hann 
vildi að öðru leyti lítið segja um 
málið, en tók þó fram að Icesave-

málið væri enn óútkljáð og ljóst 
væri að það þyrfti að koma aftur 
fyrir þingið.

Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra mun hitta breska 
og hollenska kollega sína á árs-
fundi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
í Istanbúl eftir helgi. Þar mun 
hann reyna að ná endanlegri 
niður stöðu í málið, líkast til í 
formi viðauka við samningana.

Óformlegar viðræður um lausn 
málsins hafa staðið yfir við Hol-
lendinga og Breta síðustu daga 
og vikur. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins liggur nú þegar 
nokkuð ljóst fyrir hversu langt 
þeir eru tilbúnir að teygja sig í 
átt að kröfum Alþingis.  - sh, kh, kóp

Stjórnin fellur ef ekki næst 
samstaða um Icesave-málið
Jóhanna Sigurðardóttir telur ríkisstjórnina fallna hafi stjórnarflokkarnir ekki meirihluta á Alþingi fyrir 
lyktum Icesave-málsins. „Yfirlýsingar forsætisráðherra fara ekki framhjá mér,“ segir Ögmundur Jónasson.

Á VATNAJÖKLI Jeppamaðurinn Einar Stefánsson var á ferð með félögum sínum á Grímsfjalli á Vatnajökli í góðviðrinu í gær. Eins 
og sést er veðurstöðin í fjallinu klakabarin en gamli skálinn nýtur sín í baksýn.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SNÆBJÖRN 
STEINGRÍMSSON
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Halldóra, er Júlía þá ekki 
súlurit?

„Ekki alveg, heldur fróðlegt og 
skemmtilegt nútímarit fyrir unglings-
stúlkur.“

Halldóra Hagalín, ritstjóri hins nýja 
stúlknatímarits Júlíu, hefur beðist afsök-
unar á því að í fyrsta tölublaðinu birtist 
auglýsing um súludans sem valkost í 
líkamsrækt.

& C

Erum flutt að

KRÓKHÁLSI 3
Jóhann Ólafsson & Co. 
hefur flutt höfuðstöðvar 
sínar og afgreiðslu að 
KRÓKHÁLSI 3

Heitt á könnunni 
- hjartanlega velkomin! 
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ATVINNUMÁL „Viðbrögðin eru mikill skilningur og 
líka órói,“ segir Erna Einarsdóttir, framkvæmda-
stjóri mannauðssviðs Landspítalans, um viðtökur 
starfsmanna á boðuðum breytingum á kjörum 
þeirra.

Föst yfirvinna og fastar akstursgreiðslur starfs-
manna verða skornar niður. „Varðandi aksturinn er 
mikil vantrú hér í þessu sólarhringsfyrirtæki á að 
breytingarnar muni spara nokkurn hlut og margir 
fullyrða að hann verði dýrari,“ segir Erna. „Við 
erum mikið bráðasjúkrahús og erum með þjónustu 
24 tíma á sólarhring. Þá ber okkur að koma fólki til 
vinnu og þegar almenningssamgöngur eru ekki í 
gangi er ekki um annað að tala en leigubíla eða þá 
að fólk keyri sinn eigin bíl og haldi akstursbók.“

Erna segir mismikinn óróleika meðal starfs-
manna. „Það verður að segjast eins og er að það er 
heilmikill óróleiki,“ lýsir Erna. Hún ítrekar að ekki 
sé verið að segja upp starfsmönnum. „Við erum að 
breyta kjörum með þriggja mánaða fyrirvara. Það 
að segja upp er önnur sjálfstæð ákvörðun sem hver 
og einn hefur alltaf val um.“

Erna segist ekki hafa heyrt af því að fólk sé að 

segja upp vegna óánægju með breytingarnar. „Ég 
held að fólki sé annt um vinnuna sína og þakklátt 
fyrir að hafa vinnu.“  - gar

Skilningur á niðurskurði þrátt fyrir óróa meðal starfsmanna Landspítalans:

Þakklátir fyrir að hafa vinnu

LANDSPÍTALINN Mannauðsstjórinn segir starfsfólk efins um að 
afnám fastra aksturssamninga leiði til sparnaðar.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

UMHVERFISMÁL Svandís Svavarsdótt-
ir umhverfisráðherra hefur fellt úr 
gildi ákvörðun Skipulags stofnunar 
um að ekki skuli fara fram sam-
eiginlegt mat á umhverfis áhrifum 
framkvæmda vegna suðvestur-
línu milli Hellisheiðar og Helgu-
víkur og öðrum tengdum fram-
kvæmdum. Skiptar skoðanir eru 
um úrskurði ráðherra.

Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka iðnaðar-
ins, gagnrýndi ákvörðunina hart 
í fjölmiðlum í gær, enda hefur 
hann sagt það lífsnauðsynlegt að 
hefja framkvæmdir sem fyrst í 
tengslum við stór verkefni eins og 
Helguvík. 

Eins gagnrýndu þingmenn Sjálf-
stæðisflokksins ákvörðunina; 
Tryggvi Þór Herbertsson kallar 
hana skemmdarverk og Unnur Brá 

Konráðsdóttir sagði í viðtali við 
Vísi að útspil umhverfisráðherra 
tefði áætlanir um orkuflutning og 
Helguvíkurverkefnið væri með 
úrskurðinum sett í hættu.

Náttúruverndarsamtök Íslands 
fagna hins vegar úrskurðinum 
og segja hann sigur fyrir náttúru-
vernd. Í tilkynningu segir að eng-
inn viti hvar eða hversu mikið 
verði unnt að virkja fyrir 360 þús-
und tonna álver í Helguvík eða 
hversu langt áform þar um séu 
komin.

Málinu hefur verið vísað aftur 
til Skipulagsstofnunar til efnis-
legrar meðferðar og úrlausnar. 

 - shá

Umhverfisráðherra fellir úr gildi ákvörðun vegna línulagnar til Helguvíkur:

Framkvæmdin sögð í hættu

ÚRSKURÐUR SVANDÍSAR UMDEILDUR
Felldi úr gildi ákvörðun Skipulagsstofn-
unar

LÖGREGLUMÁL Karlmaðurinn sem 
fannst látinn í Reykjavíkurhöfn 
sunnudaginn 13. september lést 
af slysförum og tengist andlát 
hans ekki saknæmu athæfi, að 
sögn lögreglu. Krufning leiddi 
í ljós að maðurinn drukknaði. 
Engin vitni voru að slysinu.

Ekki fundust nein skilríki á 
manninum en erfiðlega gekk að 
bera kennsl á hann. Samkvæmt 
upplýsingum frá lögreglu fædd-
ist maðurinn í Póllandi árið 
1976. Hann hafði dvalið hér á 
landi í nokkrar vikur. Að lok-
inni krufningu var lík manns-
ins flutt til aðstandenda hans í 
Póllandi þar sem maðurinn var 
jarðaður.

Fannst í Reykjavíkurhöfn:

Lést af slysförum

STJÓRNMÁL Á allra næstu dögum 
verða kynntar siðareglur fyrir 
ráðherra og starfsmenn ráðu-

neyta.
Jóhanna Sig-

urðardóttir for-
sætisráðherra 
greindi frá því 
á flokksstjórn-
arfundi Sam-
fylkingarinnar 
um helgina.

Sagði hún að í 
reglunum yrðu 
skýr fyrirmæli 

um hvernig koma skuli í veg 
fyrir hagsmunaárekstra í störf-
um ráðherra og embættismanna.

Jafnframt væru í endurskoðun 
starfshættir ríkisstjórnar, staða 
og ráðning aðstoðarmanna, 
ráðningar í opinber störf og 
meiri sveigjanleiki og fag-
mennska í starfsmannahaldi 
hins opinbera.  - bþs

Jóhanna Sigurðardóttir:

Siðareglna ráð-
herra að vænta 

JÓHANNA 
SIGURÐARDÓTTIR

LÖGREGLUMÁL Starfsmaður á með-
ferðarheimili fyrir unglinga hefur 
verið ákærður fyrir kynferðisbrot 
gegn skjólstæðingum sínum. Um 
er að ræða mann á fertugsaldri 
sem starfaði á meðferðarheimilinu 
Árbót í Aðaldal. Þetta er í fyrsta 
sinn sem starfsmaður meðferðar-
heimilis er ákærður í slíku máli á 
Íslandi.

Manninum er gert að sök að hafa 
misnotað tvær unglingsstúlkur 
kynferðislega á síðasta ári. Stúlk-
urnar voru þá um sextán ára. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
er um gróf brot að ræða. Maðurinn 
var fyrst kærður fyrir að brjóta 
gegn stúlkunum á síðasta ári, 
skömmu eftir að meint brot áttu 
sér stað. Maðurinn neitaði sök og 
auk þess sagði önnur stúlknanna 
manninn saklausan við skýrslu-
töku. Í ljósi neitunar mannsins og 
þess að framburður stúlknanna 

tveggja stangaðist á var málinu þá 
vísað frá. Ásakanirnar leiddu þó til 
þess að maðurinn var tímabundið 
færður til starfa á annað meðferðar-
heimili. Þar starfaði hann um skeið, 
þar til það var lagt niður, og sneri 
svo aftur á heimilið í Árbót.

Í vor sakaði svo þriðja stúlkan 
hann um kynferðisbrot. Ákvað 
lögregla þá að taka upp rannsókn 
hinna málanna tveggja að nýju. Sú 

rannsókn hefur nú leitt til ákæru á 
hendur manninum fyrir brot gegn 
stúlkunum tveimur sem hann var 
upphaflega sakaður um að brjóta 
gegn. Kæru þeirrar þriðju var 
vísað frá.

Maðurinn hefur ekki áður hlotið 
dóm. Honum var sagt upp störfum 
hjá meðferðarheimilinu eftir að 
málið kom upp síðastliðið vor.

 stigur@frettabladid.is

Talinn hafa misnotað 
tvo skjólstæðinga sína
Fyrrverandi starfsmaður meðferðarheimilis fyrir unglinga hefur verið ákærður 
fyrir kynferðisbrot gegn tveimur stúlkum sem hann annaðist þar. Maðurinn var 
fyrst kærður fyrir brotin í fyrra en sneri síðan aftur til starfa á heimilinu í ár.

MEÐFERÐARHEIMILIÐ ÁRBÓT Maðurinn lét af störfum á heimilinu í vor þegar málið kom upp að nýju. MYND/BARNAVERNDARSTOFA

STARFRÆKT FRÁ ÁRINU 1992
Meðferðarheimilið Árbót er í Aðaldal 
í Suður-Þingeyjarsýslu, um átján 
kílómetra frá Húsavík. 

Árbót er eitt fjögurra einkarekinna 
langtímameðferðarheimila sem rekin 
eru á grundvelli þjónustusamnings 
við Barnaverndarstofu. Hin eru Háholt 
í Skagafirði, Laugaland í Eyjafjarðar-
sveit og Götusmiðjan að Brúarholti.

Starfsemin í Árbót hófst árið 1992 

og nú er þar pláss fyrir sex unglinga á 
aldrinum þrettán til átján ára. 

Í Árbót starfa tólf manns auk 
stjórnenda. Þar að auki eru tveir 
sálfræðingar með fjörutíu prósenta 
starfshlutfall.

Ungmennin geta dvalið í Árbót 
mánuðum saman, kynnst þar 
bústörfum og stundað nám á vegum 
Hafralækjarskóla.

ÍTALÍA, AP Fornleifafræðingar 
telja sig hafa fundið rústir 
veislusalar keisarans Neró, sem 
stýrði Rómaveldi frá árinu 37 til 
ársins 68 eftir Krist. Talið er að 
salurinn hafi verið látinn snúast 
með vatnsafli.

Veislusalurinn var kringlóttur 
og um sextán metrar í þvermál, 
og því mikið tækniundur hafi 
hann snúist, segir Francoise 
Villedieu, sem leiðir hóp forn-
leifafræðinga sem nú vinna að 
því að grafa upp hina gullnu höll 
Nerós. 

Heimildir herma að salurinn 
hafi snúist með snúningshraða 
jarðarinnar, og sólin því alltaf 
skinið úr sömu átt á veislugest-
ina.  - bj

Veisluherbergi keisara fundið:

Vatnsaflið sneri 
sal Neró keisara

LÖGREGLUFRÉTTIR Fíkniefni fundust 
við húsleitir á tveimur stöðum í 
Grafarholti um helgina. Á öðrum 
staðnum var um að ræða hátt í 
200 grömm af fíkniefnum, aðal-
lega marijúana en einnig kókaín. 
Jafnframt var lagt hald á stera. 

Piltur um tvítugt hefur viður-
kennt að eiga fíkniefnin en hann 
hefur áður komið við sögu hjá lög-
reglu í málum sem tengjast sölu 
og dreifingu fíkniefna. 

Á hinum staðnum fundust um 
sextíu grömm af amfetamíni og 
einnig maríjúana. Eigandi fíkni-
efnanna, karl á þrítugsaldri, 
hefur einnig komið við sögu hjá 
lögreglu áður. - kh

Húsleit í Grafarvogi:

Fundu maríjú-
ana og kókaín

FERÐAMENNSKA Ísland er einn af 
topp tíu áfangastöðum hausts-
ins, samkvæmt lista sem dag-
blaðið Boston Globe birti fyrir 
skömmu. Umfjöllunin þykir 
einkar jákvæð í ljósi þess að 
Icelandair býður beint flug til 
Íslands frá Boston.

Í umfjöllun Boston Globe er 
álfadýrkun Íslendinga, lifandi 
landslag og forkunnarfögur 
norður ljós rómuð. 

Óformleg könnun á vinsæld-
um norðurljósaferða nokkurra 
fyrirtækja hér á landi sýnir að 
ásókn í slíkar ferðir hefur aukist 
töluvert.  - sg / sjá Allt

Ísland í Boston Globe:

Á lista yfir topp 
tíu áfangastaði

Forsetinn sækir skóla heim
Herra Ólafur Ragnar Grímsson, forseti 
Íslands, heimsækir þrjá grunnskóla á 
Suðurlandi í dag í tilefni af Forvarnar-
deginum. Ferðin byrjar í Sunnulækja-
skóla á Selfossi, þaðan fer hann 
í Vallaskóla og að lokum í Barna-
skólann á Stokkseyri.

FORVARNIR

SPURNING DAGSINS



Vátryggjandi er Tryggingamiðstöðin hf.

betri kjör á tryggingum fyrir heimilið og bílinn

lækkaðu
tryggingarnar
fyrir heimilið
um allt að 30%



4  30. september 2009  MIÐVIKUDAGUR

STJÓRNMÁL Kristján Möller, ráð-
herra sveitarstjórnarmála, og Hall-
dór Halldórsson, formaður Sam-
bands sveitarfélaga, hafa ákveðið 
að hefja vinnu við mótun tillagna 
um leiðir til frekari sameiningar 
sveitarfélaga. Er það liður í átaki 
til eflingar sveitarstjórnarstigsins.
Undirrituðu þeir samkomulag þess 
efnis í gær.

Í ákvörðuninni felst að skipa 
fjögurra manna nefnd til að ræða 
og meta sameiningarkosti í hverj-
um landshluta. Á hún að kynna sér 
stöðumála í einstökum landshlutum 
og viðhorf sveitarstjórnarmanna og 
almennings til sameiningar. Að því 
búnu á hún að leggja drög að tillög-
um um sameiningarkosti í hverjum 
landshluta fyrir sig. 

Stefnt er að því að nefndin ljúki 
tillögugerð sinni á næsta ári og hún 
lögð fyrir landsþing eða aukalands-
þing Sambands sveitarfélaga.

Með samkomulaginu er farið bil 
beggja. Kristján Möller hefur lýst  
þeim vilja sínum að lágmarksíbúa-
fjöldi sveitarfélaga verði þúsund en 
hann er nú bundinn við 50 manns. 
Samband sveitarfélaga hefur lagst 
gegn lögþvinguðum sameiningum.

Sveitarfélögin eru í dag 77 og 
hefur þeim fækkað mikið síðari ár. 
Fyrir fimmtán árum voru þau 171.

Í 44 sveitarfélögum eru íbúar 
undir þúsund. Í sex sveitarfélögum 
eru íbúarnir yfir tíu þúsund.

Könnun sem gerð var meðal 
sveitar stjórnarmanna leiðir í ljós að 
meirihluti er fyrir því að lögbund-
inn lágmarksfjöldi íbúa verði þús-
und. 63 prósent svöruðu spurningu 
þar að lútandi játandi. Nei sögðu 36 
prósent.

Fylgjendum fjölgar eftir því sem 
þeir koma úr fjölmennari sveitar-
félögum. Í flokki fámennustu sveit-
arfélaganna – með íbúum undir 500 
– er hið öndverða uppi á teningnum, 
í honum er meirihlutinn andvígur 
hækkun lágmarksins. 

Við undirritun sam-
komulagsins rómaði 
Kristján Möller ákvörð-
un sveitarstjórnarmanna 

á Austurlandi frá því á laugardag 
þess efnis að kanna möguleika á 
sameiningu allra níu sveitarfélaga 
fjórðungsins í eitt. Lýsti 
hann jafnframt ánægju 
með hliðstæða ákvörð-
un sveitarstjórnar-
manna á Vestfjörðum.  

 bjorn@frettabladid.is

Trukk sett í samein-
ingu sveitarfélaga
Móta á tillögur um sameiningu sveitarfélaga og leggja fram á næsta ári. Meiri-
hluti sveitarstjórnarmanna vill að lágmarksfjöldi íbúa sveitarfélaga sé þúsund. 
Núgildandi lágmark er 50. 44 sveitarfélög hafa innan við þúsund íbúa. 

Skuldir í sjávarútvegi
Í forsíðufrétt blaðsins í gær var fjallað 
um skuldir sjávarútvegsfyrirtækja. 
Fréttin fjallaði um yfirskuldsetningu 
fyrirtækja. Í greininni var reynt að 
koma því til skila að langstærstur 
hluti fyrirtækjanna stæði vel, um sjö-
tíu prósent. Yfirskuldbindingin á því 
ekki við um öll sjávarútvegsfyrirtæki. 

ÁRÉTTING

sumarferdir.is

Í dag er spáð 27°C 
hita á Tenerife 

Fjöldi sveitarfélaga 
eftir íbúafjölda 2009
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SÆLIR Kristján Möller 
og Halldór Halldórs-

son stefna að fækkun 
sveitarfélaga með 

sameiningum. Tillögur 
þar um eiga að liggja 

fyrir á nýju ári.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

REYKJANESBÆR „Ísland hefur allt 
sem við leitum að. Hér er mikil 
græn orka og hæft vinnuafl. Einnig 
býður nálægðin við flugvöllinn 
upp á marga möguleika. Ísland er 
líklega besti staður í heimi til að 
reisa gagnaver,“ segir Jeff Mon-
roe, forstjóri Verne Global. Um 
hundrað manns vinna nú að bygg-
ingu gagnavers fyrirtækisins í 
Ásbrú, gamla herstöðvarsvæðinu á 
Keflavíkurflugvelli. Verne Global 
hélt fréttamannafund í gær til að 
kynna starfsemi fyrirtækisins.

Verne Global er í aðaleigu Nova-
tors, fjárfestingarfélags Björgólfs 
Thors Björgólfssonar, og banda-
ríska fjárfestingarsjóðsins Gen-
eral Catalyst Partners. Fyrirtækið 

vinnur nú að byggingum sem ætlað 
er að hýsa kæli- og varaaflskerfi, 
netþjóna, tölvubúnað og gagna-
geymslur fyrir alþjóðlega stórnot-
endur. Samstarfsaðilar eru meðal 

annarra Landsvirkjun, Landsnet, 
Kadeco, þróunarfélag Keflavíkur-
flugvallar, og fjarskipta fyrirtækið 
Farice.

Árni Sigfússon, bæjarstjóri 
Reykjanesbæjar, segir mjög 
miklar væntingar fylgja fram-
kvæmdunum. „Hér er allt komið 
á fullt. Hér á svæðinu höfum við 
verið að glíma við láglaunastörf, 
en nú mun ný kynslóð vel launaðra 
tæknistarfa verða til,“ segir Árni.

Spurður um mögulegan opnunar-
dag gagnaversins segir Árni það 
velta á framgangi samninga-
viðræðna íslenska ríkisins og 
Verne Global. Þær séu í gangi og 
vonir standi til að þeim ljúki á 
næstu vikum. - kg

Um hundrað manns vinna nú að byggingu gagnavers á Ásbrúarsvæðinu:

Ísland hefur allt sem við leitum að

Fjöldi sveitarfélaga á 
Íslandi 1703-2009
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VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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Hæg austlæg eða 
breytileg átt.

FÖSTUDAGUR
Stíf austlæg átt S- og 

V-lands, annars hægari.
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KÓLNANDI VEÐUR           
Hitinn verður á 
niðurleið út vikuna 
og víða má búast 
við næturfrosti. 
Þó kalt sé í veðri 
verður það yfi rleitt 
með hinu skap-
legasta móti í dag 
og á morgun, en 
á föstudag kemur 
lægð upp að land-
inu með hvassri 
austanátt og úr-
komu sunnan- og 
vestanlands. 

Elísabet
Margeirsdóttir
Veður-
fréttamaður

GAGNAVER Jeff Monroe, forstjóri Verne 
Global, og Árni Sigfússon, bæjarstjóri 
Reykjanesbæjar, kynntu gagnaversfram-
kvæmdir í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SAMFÉLAGSMÁL Þjóðkirkjan stend-
ur fyrir söfnun í kirkjum landsins í 
október fyrir fjölskyldur og heim-
ili sem orðið hafa illa úti í hruninu. 
Söfnunarfé rennur til  innanlands-
aðstoðar Hjálparstarfs kirkjunnar.

Umsóknum um aðstoð hefur 
fjölgað mikið og nýir hópar sótt um 
aðstoð. Í tilkynningu frá þjóðkirkj-
unni segir að í september 2008 hafi 
Hjálparstarfið varið 900.000 krón-
um í aðstoð, mat, lyf, skólagjöld, 
skólavörur, tómstundagjöld og 
fleira. Í september 2009 var þessi 
upphæð um átta milljónir króna.  
  - shá

Söfnunarátak þjóðkirkjunnar:

Umsóknir tífalt 
fleiri en í fyrra

HÁTEIGSKIRKJA Þjóðkirkjan stendur fyrir 
söfnun 4. og 11. október.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Samráð við fjárlagagerð 
Vinstri græn í Reykjavík brýna kjörna 
fulltrúa til að vinna fjárlög og fjár-
hagsáætlanir með heildarhagsmuni 
þjóðarinnar í huga. Vilja þau jafnframt 
að samráð verði við almenning svo 
kreppan valdi sem minnstum skaða.

STJÓRNMÁL

SJÁVARÚTVEGUR Aflaverðmæti 
íslenskra skipa nam tæpum 54 
milljörðum króna á fyrri helming 
ársins 2009, samanborið við rúm-
lega 45 milljarða yfir sama tíma-
bil 2008, segir í frétt frá Hag-
stofunni. Aflaverðmæti hefur því 
aukist um 8,4 milljarða eða 18,6 
prósent á milli ára.

Aflaverðmæti botnfisks var í 
lok júní orðið fjörutíu milljarðar 
á árinu sem er aukning um 15,1 
prósent frá sama tíma í fyrra 
þegar aflaverðmætið nam tæpum 
35 milljörðum. Verðmæti þorsk-
afla var um nítján milljarðar og 
jókst um 5,5 prósent frá árinu 
2008.   - shá

Aflaverðmæti eykst að mun:

Átta milljarða 
aukið verðmæti

ALÞINGI Sjö alþingismenn sitja 
fundi Norðurlandaráðs sem nú 
standa yfir á Álandseyjum. 

Eru það Helgi Hjörvar, 
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, 
Álfheiður Ingadóttir, Ásmundur 
Daði Einarsson, Bjarni Bene-
dikts son, Illugi Gunnarsson og 
Siv Friðleifsdóttir.

Að því er fram kemur á vef 
Alþingis eru helstu fundarefni 
eftirfylgni Stoltenberg-skýrsl-
unnar, fjárlög norræns sam-
starfs, skimun græn- og hvítbóka 
ESB og undirbúningur Norður-
landaráðsþings í Stokkhólmi í 
október.

 - bþs

Sjö á fundi Norðurlandaráðs:

Rætt um fjár-
lög og skýrslur

KÓLUMBÍA Mexíkóskir og kólumb-
ískir lögreglumenn hafa í sam-
vinnu við bandaríska starfsbræð-
ur sína fundið samtals 41 milljón 
Bandaríkjadala í reiðufé í nokkr-
um vöruflutningagámum sem 
allir voru á leið til Kólumbíu. 

Peningasendingarnar, samtals 
um fimm milljarðar íslenskra 
króna, fundust á tíu daga tímabili 
kringum miðjan mánuðinn. Að 
sögn bandarískra yfirvalda er um 
að ræða eina stærstu peningaupp-
hæð sem hald hefur verið lagt á 
fram að þessu. Ljóst þykir að féð 
hafi verið ætlað til greiðslu fyrir 
kókaínsendingar frá Kólumbíu til 
Mexíkó og Bandaríkjanna.   - asg

Lagt hald á peninga:

Fundu milljónir 
dala í gámum

GENGIÐ 29.09.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 221,7163
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 124,74   125,34

 199,1  200,06

 181,46  182,48

 24,373  24,515

 21,281  21,407

 17,73  17,834

 1,3852  1,3934

 196,63  197,81

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



Ný verslun í Kringlunni
ótrúleg opnunartilboð
Hver ætlar að vera fremstur
í röðinni? Essasú?
Á morgun, 1.október kl 12, opnum við nýja og glæsilega verslun í 

Kringlunni á 2.hæð, við hliðina á Skífunni.  Ótrúleg opnunartilboð, 

takmarkað magn, fyrstir koma - fyrstir fá!

49.900 kr.
10GB Netfrelsi fylgir
Fullt verð: 113.890 kr.

Dell Inspiron Mini fartölva

Fullt verð: 3.990 kr.

Vodafone GSM sími

990 kr.
Startpakki og 
inneign fylgir

4.900 kr.
10GB netfrelsi fylgir

Vodafone 3G Nettengill 

Fullt verð: 17.980 kr.

ir

29.900 kr.
5 lög úr tónlistarverslun 
Vodafone fylgja
Fullt verð: 64.900 kr. 

Nokia 5800

Verðlaunagetraun
Utanlandsferð fyrir 2
Dregið verður úr réttum lausnum

Ótrúlegt
tilboð!

Meira en 

afsláttur
50%

Meira en 

afsláttur
70%

Þú færð
ekki ódýrari

síma!
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EFNAHAGSMÁL Vandinn sem fylgir 
skuldum sem heimilin ráða ekki 
við að borga af stendur í vegi fyrir 
endurreisn, og á því verður að taka, 
sagði Árni Páll Árnason félagsmála-
ráðherra á fundi um skuldastöðu 
heimilanna í gær.

Hann sagði að nú, þegar aðgerð-
ir stjórnvalda til að taka á skulda-
vanda heimilanna væru tilbún-
ar, yrði að taka á yfirveðsetningu 
húsnæðis, þeim tilvikum þar sem 
áhvílandi lán væru hærri en and-
virði fasteignar. Búast mætti við 
því að viðskiptabankarnir kæmu 
með tillögur um slíkar aðgerðir á 
næstunni.

Enn hafa aðgerðir stjórnvalda til 
að taka á skuldavanda heimilanna 
ekki verið kynntar formlega. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
er stefnt að því að slík kynning fari 
fram í dag.

Árni sagði í gær að markmiðið 
með aðgerðum stjórnvalda væri 
ekki að gera fasteignaeigendur eins 
setta og þeir voru fyrir hrun. Mark-
miðið væri að milda það högg sem 
heimili og fjölskyldur hefðu orðið 
fyrir vegna hrunsins.

Aðgerðir stjórnvalda verða tví-
þættar, sagði Árni Páll á fundinum í 
gær. Almennu aðgerðunum er ætlað 
að styðja við greiðslugetu fólks með 
því að koma greiðslubyrði nærri því 
sem hún var fyrir hrunið. Við það 
mun höfuðstóllinn hækka, og þá er 
mögulegt að afskrifa þurfi hluta 
höfuðstólsins síðar, batni efnahags-
ástandið hér á landi ekki.

Með slíkum aðgerðum eru gefin 
fyrirheit um að á meðan aðstæður 
séu erfiðar og launaþróun lakari 
en þróun neysluverðsvísitölu, og 
á meðan atvinnuleysi sé hátt, geti 
fólk borgað af lánum sínum miðað 
við þær aðstæður. 

Árni Páll sagði augljóst að reyna 
myndi á frekari úrræði fyrir fjölda 
fólks, trúlega nokkur þúsund. 
Þá þyrfti að grípa til sértækari 
aðgerða, en mikilvægt væri að hægt 
yrði að leysa úr vanda þessa hóps 
á einfaldan og fljótlegan hátt, án 

aðkomu dómstóla. Þá yrði greiðslu-
aðlögun áfram í boði fyrir þá sem 
ekki ættu önnur úrræði.

Forðast yrði sömu mistök og 
hefðu verið gerð í fyrri kreppum, 
þar sem fólk hefði þurft að draga 

á eftir sér langan skuldahala árum 
saman. Mikilvægt væri að leyfa 
fólki að komast fljótt á fætur aftur, 
svo svört atvinnustarfsemi yrði 
ekki algengari en nú.

 brjann@frettabladid.is

Ferskar kjúklingabringur 
25% afsláttur
1498.-

Ferskar kjúklingabringur

SPARAÐU!
SÖLU LEIKHÚSKORTA LÝKUR 9. OKTÓBER

Hringdu í síma 551 1200 eða smelltu þér á leikhusid.is

Fjögurra sýninga kort fyrir 25 ára og yngri 
kostar aðeins 5.900 kr.

Þriggja forsýninga Forskotskort í Kassann 
kostar aðeins 3.000 kr.

Fjögurra sýninga leikhúskort 
kostar aðeins kr.9.900

Næst verður tekið á 
yfirveðsetningunni
Til stendur að kynna aðgerðir stjórnvalda til að taka á skuldavanda heimilanna 
í dag. Félagsmálaráðherra segir að næst verði tekið á yfirveðsetningu íbúðarhús-
næðis. Búast megi við tillögum um það frá viðskiptabönkunum á næstunni.

TÆKIFÆRI Mikilvægt er að fólk sem hefur farið illa út úr efnahagshruninu fái 
tækifæri til að koma undir sig fótunum fljótlega aftur sagði Árni Páll Árnason 
félagsmálaráðherra á fundi um skuldir heimilanna á Grand hóteli í gær.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Íslandsbanki hefur sjálfur 
hag af því að færa niður 
skuldir vegna húsnæðis-
kaupa, og líklegt er að 
Kaupþing og Landsbankinn 
fari svipaða leið og færi 
höfuðstól lána niður. Þetta 
sagði Tryggvi Þór Herberts-
son, þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins, á fundi um 
skuldastöðu heimilanna 
í gær.

Það er afar óheppilegt fyrir 
bankana að óvissa sé um hversu 
mikið innheimtist af skuldum vegna 
húsnæðiskaupa, sagði Tryggvi. Það 
leiði af sér óvissu um virði lánasafna 
bankanna.

Tryggvi sagðist í meginatriðum 
sáttur við þá leið sem Árni Páll 
Árnason félagsmálaráðherra kynnti 
á fundinum í gær. Lykilatriðið sé 

að komið sé til móts við 
fólk með almennum 
aðgerðum vegna for-
sendubrests síðastliðið 
haust. Þá megi aðgerðirnar 
ekki leiða til skattahækk-
ana eða verða vinnuletj-
andi, og þær verði að ýta 
undir greiðsluvilja fólks. 
Þá þurfi að viðhalda þeirri 
ríku hefð að fjölskyldur 

geti eignast eigið húsnæði.
„Boðaðar aðgerðir uppfylla flest 

af þessum atriðum, svo ég fagna 
því,“ sagði Tryggvi. Hann sagði gleði-
legt að stjórnvöld hefðu vaknað 
og hrósaði félagsmálaráðherra fyrir 
hans frumkvæði. Það gæfi von til 
þess að skuldavandi heimilanna 
yrði að stórum hluta leiðréttur, þó 
að sértækar aðgerðir þyrfti án efa 
fyrir þá verst settu.

NIÐURFÆRSLA Á SKULDUM ER 
HEPPILEG FYRIR BANKANA

TRYGGVI ÞÓR 
HERBERTSSON

Ertu sátt(ur) við tillögur stjórn-
valda um lausnir við skulda-
vanda heimilanna?
Já  35,2%
Nei  64,8%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Hefur þú áhyggjur af þyngd 
þinni?

Segðu skoðun þína á visir.is

BANDARÍKIN Öryggislögregla 
alríkis ins rannsakar nú atkvæða-
greiðslu sem sett var inn á Face-
book um hvort rétt sé að myrða 
Barack Obama.

Fjórir svarmöguleikar voru 
gefnir á Facebook um hvort ætti 
að myrða forseta Bandaríkjanna. 
Þeir voru nei, kannski, já, og já 
ef hann sker niður sjúkrapeninga 
mína.

Barack Obama er einmitt þessa 
dagana að reyna að koma frum-
varpi um opinberar sjúkratrygg-
ingar í gegnum þingið. Mikil 
haturs herferð hefur verið rekin 
gegn honum vegna þess.

Þessi skoðanakönnun var tekin 

út af Facebook um leið og stjórn-
endum var bent á hana. Ekki er 
vitað hvernig atkvæði höfðu fallið 
þegar hún var tekin út.

Öryggislögregla alríkisins, (e. 
Secret Service) fer með örygg-
ismál æðstu ráðamanna Banda-
ríkjanna og rannsókn alvarlegra 
fjárglæpa svo sem stórfelldrar 
peningafölsunar. Talsmaður 
hennar sagði að þeir tækju alvar-
lega á öllum svona málum.

Verið er að rekja uppruna 
könnunarinnar og segir talsmaður 
Facebook að aðstandendur síð-
unnar muni aðstoða við þá rann-
sókn eftir bestu getu. 
 - ót

Atkvæðagreiðsla á Facebook um hvort myrða eigi Barack Obama:

Öryggislögreglan rannsakar Facebook 

BANDARÍKJAFORSETI Öryggislögregla 
alríkisins rannsakar hver setti atkvæða-
greiðslu um hvort myrða eigi Barack 
Obama inn á Facebook.

UMFERÐARMÁL Tvær hraðamynda-
vélar á hringveginum milli 
Hveragerðis og Selfoss verða 
teknar í notkun á morgun.

Auk hraðamyndavélanna á 
Suðurlandi verður ný myndavél 
í Hvalfjarðargöngum gangsett. 
Uppsetning hraðamyndavélanna 
er liður í umferðaröryggisáætlun 
stjórnvalda og er tilgangurinn að 
draga úr ökuhraða á þjóðvegum 
og fækka umferðarslysum. 

Um stafræna myndatöku er að 
ræða þar sem upplýsingar um 
hraðabrot eru sendar samstundis 
til lögreglunnar. Ekki er tekin 
mynd nema ökumaður brjóti lög. 
 - th

Þrjár nýjar hraðamyndavélar:

Myndavélar við 
hringveginn

EFNAHAGSMÁL Ríkissjóður hefur í bígerð að auka 
útgáfu ríkisbréfa um allt að sextíu milljarða króna 
á þessu ári ef markaðsaðstæður leyfa. 

Í tilkynningu frá Seðlabankanum er bent á að í 
janúar á þessu ári hafi verið tilkynnt um útgáfu á 
ríkisbréfum upp á 145 milljarða króna. Mikil eftir-
spurn hafi verið eftir óverðtryggðum bréfum sem 
þessum og hafi ársáætluninni verið náð í ágúst. 
Þau bréf sem þegar hafa verið gefin út eru með 
um 7,15 til 8,5 prósenta ávöxtun.

Erlendir aðilar eiga rétt rúman helming þeirra 
ríkisbréfa sem þegar hafa verið gefin út, að því 
er fram kemur í Markaðsupplýsingum Lánamála 
ríkisins. 

„Við vitum ekki hvað þetta merkir fyrr en fjárlög 
verða lögð fram á morgun,“ segir Jón Bjarki Bents-
son, sérfræðingur hjá Greiningu Íslandsbanka.  - jab

Ríkissjóður sækir sér aukið fé með útgáfu ríkisbréfa um allt að sextíu milljarða:

Erlendir aðilar kaupa mest

SEÐLABANKINN Mikil eftirspurn hefur verið eftir 
óverðtryggðum ríkisbréfum.   FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

KJÖRKASSINN
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1. Hversu stór hluti Íslendinga 
er of feitur?

2. Hvað heitir leiðtogi Frjálsra 
demókrata í Þýskalandi?

3. Hverjir stofnuðu bókafor-
lagið Ókei bæ-kur?

SJÁ SVÖR Á SÍÐU 22

HENSON
LAGERSALA
AÐEINS Í NOKKRA DAGA 

AÐ BRAUTARHOLTI 22

Byrjar 1. október

Opið frá kl. 12:00–18:00 alla daga 

Laugardag frá kl. 11:00–16:00

í september

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Nú eru ýmis traust raftæki á
góðu Tækifærisverði.

Einnig er 15% afsláttur af nýju 
innbyggingartækjunum
og af öllum ljósum.

Láttu sjá þig.A
T

A
R

N
A

Tæki færi
EFNAHAGSMÁL „Samtök aðila í 
atvinnurekstri vara við þeirri 
skattastefnu stjórnvalda að leggja 
nýjar tegundir gjalda á atvinnu-
reksturinn og hvetja til þess að 
megináherslan verði lögð á upp-
byggingu og sköpun starfa,“ segir 
í ályktun Viðskiptaráðs Íslands og 
Samtaka atvinnulífsins.

Finnur Oddsson, framkvæmda-
stjóri Viðskiptaráðs Íslands, segir 
atvinnurekendur vísa til þess að 
Jóhanna Sigurðardóttir forsætis-
ráðherra boðaði fyrir nokkrum 
dögum auknar álögur á atvinnu-
lífið. Nánar sjáist þó hvað um sé 
að ræða þegar fjárlagarumvarpið 
líti dagsins ljós.

„Það er erfitt að sjá hvernig 
atvinnulífið getur staðið undir 
frekari búsifjum. Það er skamm-
góður vermir í átt að markmiðum 
um endurreisn og öflugt velferðar-
kerfi vegna þess að á endanum 
stendur atvinnulífið undir vel-
ferðarkerfinu,“ segir Finnur.

Í ályktun SA og VÍ segir að stór-
auknar skattaálögur á atvinnulíf 
vinni gegn endurreisn hagkerf-
isins, hærra atvinnustigi og upp-
byggingu sterks og sjálfbærs vel-
ferðarkerfis. Nýir skattar á borð 
við orku-, umhverfis- og auðlinda-
skatta leggist á kostnað fyrir-
tækja en verði ótengdir afkomu.

„Slík skattheimta dregur úr 
samkeppnishæfni fyrirtækjanna 
gagnvart erlendum keppinautum 
og möguleikum þeirra til þess að 
hafa starfsmenn í vinnu og greiða 
laun. Verði þessum áformum hrint 
í framkvæmd er veruleg hætta á 
því að þeir fjárfestingarkostir 

sem erlend fyrirtæki hafa haft til 
skoðunar hér á landi verði endur-
metnir og hugsanlega slegnir 
af,“ segir í ályktuninni og þar er 
einnig varað við hækkun fjár-
magnstekjuskatts:

„Trúverðugleiki landsins er nú 
þegar laskaður og fátt sem dregur 
erlenda fjárfesta hingað til lands. 
Aðgerðir sem rýra rekstrar- og 
skattaumhverfi fyrirtækja frekar 
munu því verða enn eitt skref í 
átt frá settu marki um efnahags-
lega endurreisn. Sjaldan hefur 
þörfin fyrir erlenda fjárfestingu 
verið ríkari og á sama tíma vinna 
stjórnvöld markvisst gegn slíkum 
fjárfestingum.“

Finnur segir að ef fjárfestingar-
geta atvinnulífsins verði skert 
minnki möguleikar þess til að 
halda uppi atvinnustiginu. „Þessar 
kerfisbreytingar eru hryssings-
legar kveðjur til þeirra erlendu 
aðila sem hafa sýnt einhvern 
áhuga á fjárfestingum eða fjár-
mögnun hér. Maður myndi halda 
að núna væri einmitt sá tími sem 
maður þyrfti á gagnstæðu viðhorfi 
að halda,“ segir framkvæmda-
stjóri Viðskiptaráðs.   - gar

Fullyrða að 
ný gjöld aftri 
endurreisn
Samtök atvinnulífsins og Viðskiptaráð Íslands segja 
ný gjöld á atvinnulífið munu tefja endurreisn hag-
kerfisins. Hryssingslegar kveðjur til erlendra aðila 
sem sýnt hafa áhuga á fjárfestingum á Íslandi, segir 
framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs.

FINNUR ODDSSON Framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs segir Samtök aðila í atvinnu-
rekstri vara við auknum álögum á atvinnulífið sem veikja muni fyrirtækin.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

DÓMSMÁL Tomas Arlauskas, áður 
Malakauskas, sem sat í fangelsi 
hér vegna  líkfundarmálsins í 
Neskaupstað, er enn kominn til 
landsins, þótt hann sé í tíu ára 
endurkomubanni. Héraðsdómur 
Reykjaness úrskurðaði hann 
í gæsluvarðhald til 9. október. 
Hæstiréttur hefur staðfest þann 
úrskurð.

Tomas var fyrst dæmdur til 
fangelsisvistar hér 2004 fyrir 
aðild sína að líkfundarmálinu. 
Þá faldi hann ásamt tveimur 
öðrum líkið af Vaidas Jucevicius 
í höfninni í Neskaupstað með 400 
grömm af amfetamíni innvortis. 
Í kjölfarið var hann dæmdur í tíu 

ára endurkomubann. Í september 
2007 rauf hann endurkomubann-
ið. Hann átti þá 419 daga óafplán-
aða af líkfundardómnum, þar sem 
hann hafði fengið reynslulausn.  
Hann var dæmdur í sextán mán-
aða fangelsi, þar sem eftirstöðv-
ar refsingarnar voru dæmdar upp 
með rofinu á endurkomubanni. 

Að kvöldi föstudagsins 25. 
september síðastliðins stöðv-
aði landamæralögreglan hann 
á Keflavíkurflugvelli, þar sem 
hann ætlaði enn að rjúfa bannið. 
Hann kvaðst langa að dvelja hjá 
fjölskyldu sinni hér, en barn hans 
og barnsmóðir eru búsett hér.   
  - jss

Tomas Arlauskas, áður Malakauskas, situr í gæsluvarðhaldi:

Líkfundarmaður aftur til landsins

TOMAS ARLAUSKAS Rauf endurkomu-
bann í annað sinn. Myndin var tekin 
þegar hann var á leið í dómsal í fyrra 
skiptið.

FYRIRTÆKI Tólf fyrirtæki voru 
tekin til gjaldþrotaskipta í ágúst.
Þetta er átta fyrirtækjum færra 
en á sama tíma í fyrra, sam-
kvæmt upplýsingum Hagstof-
unnar.

Fyrstu átta mánuði ársins hafa 
555 fyrirtæki orðið gjaldþrota 
samanborið við 470 á sama tíma-
bili í fyrra. Þetta jafngildir sautj-
án prósenta aukningu á milli ára. 
Flest voru fyrirtækin í byggingar-
starfsemi og mannvirkjagerð, 
eða 150. Þá urðu 103 fyrirtæki 
gjaldþrota í heild- og smásölu-
verslun auk fyrirtækja sem sinna 
viðgerð á vélknúnum ökutækjum.  
 - jab 

Tólf fyrirtæki gjaldþrota í ágúst:

555 fara í sögu-
bækur á árinu 

Það er skammgóður 
vermir í átt að mark-

miðum um endurreisn og öflugt 
velferðarkerfi vegna þess að á 
endanum stendur atvinnulífið 
undir velferðarkerfinu.

FINNUR ODDSSON 
FRAMKVÆMDASTJÓRI VIÐSKIPTARÁÐS 
ÍSLANDS. 

VEISTU SVARIÐ?



Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Baldursnesi 6, Akureyri, 461 1150
Opið virka daga kl. 12.00 - 18.00 – laugardaga 12.00 - 16.00

6 mán. vaxtalausar greiðslur

Tilboð
IQ-CARE firm Cal King 183x

Nú aðeins 199.900,-  rð áður 266.800,-

Íslenskar sængur og koddar frá

Fyrst og fremst
 í heilsudýnum

Wallhugger er framleitt af Leggett & Platt
sem er stærsti framleiðandi í heimi

á stillanlegum rúmum
Tilboðsverð á hjónarúmum frá 459.900,-

Einföld og þægileg stýring, mýkra axlasvæði
og stillanlegt mjóbakssvæði
Tilboðsverð á hjónarúmum frá 329.900,-

Þráðlaus fjarstýring, sér stilling fyrir höfuðlag,
nudd, sterkur stálgrindarbotn og margt fleira.

Tilboðsverð á hjónarúmum frá 559.920,-

Sá besti frá Leggett
Mest selda stillanlega rúmið hjá 
Svefn & heilsu

50% afsláttur
af pífum margar stærðir

DÚN & FIÐUR

Umboðsaðili fyrir

IRobot

Hreinasta snilld
hreint og betra loft
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Auglýsingasími

– Mest lesið

STJÓRNMÁL Ung vinstri græn vilja 
að hústaka verði heimiluð að upp-
fylltum skilyrðum. Skorar lands-
fundur hreyfingarinnar á ríkis-
stjórnina að endurskoða afstöðu 
sína til hústöku og hvetur um leið 
Alþingi til að leiða hústöku í lög. 

Benda ungliðar VG á að í Hol-
landi er heimilt, að uppfylltum 
skilyrðum, að taka yfir hús ef 
það hefur staðið autt í tólf mán-
uði og ljóst þykir að eigandi þess 
noti það ekki í nánustu framtíð.
Sjá þeir ekkert að því að fólk 
sem vantar þak yfir höfuðið 
dvelji í yfirgefnum húsum. Nýt-
ingarréttur eigi að vera æðri 
eignarrétti.  - bþs

Ung vinstri græn álykta:

Vilja að hústaka 
verði heimiluð

SVÍÞJÓÐ Ýmsir smáhlutir sem voru í 
eigu sænska leikstjórans Ingmars 
Bergman seldust fyrir samtals 320 
milljónir íslenskra króna á uppboði 
í Stokkhólmi í fyrradag.

Um átta þúsund manns mættu 
á uppboðið í Stokkhólmi þar sem 
boðnir voru um 337 smáhlutir sem 
voru í eigu Bergmans. Auk þess 
fékk heimasíða uppboðshaldarans 
heimsóknir frá yfir 100 löndum 
dagana fyrir uppboðið.

Meðal smáhlutanna voru verð-
launagripir sem hann hafði fengið 
fyrir kvikmyndir sínar, náttborð 
með minnismiðum sem hann hafði 
skrifað og skrifborðið sem hann 
samdi mörg handrit sín við.

Allir þessir gripir seldust langt 
yfir matsverði. Mest var borgað 
fyrir taflmennina sem notaðir voru 
í kvikmyndinni Sjöunda innsiglið. 
Í þeirri mynd lék Max von Sydow 
krossfara sem frestaði andláti sínu 
með því að skora á Dauðann í skák. 
Taflmennirnir fóru á eina milljón 
sænskra króna, eða tæpar átján 
milljónir íslenskra króna.

Ingmar Bergman lést árið 
2007, 89 ára að aldri. Hann leik-
stýrði yfir fimmtíu kvikmyndum 
og yfir eitt hundrað leikritum. 
Fjórar sænskar kvikmyndir hafa 
unnið Óskarsverðlaun fyrir bestu 
erlendu kvikmyndina. Bergman 
leikstýrði þrem þeirra.  - ót

Ýmsir smáhlutir í eigu sænska leikstjórans Ingmars Bergman boðnir upp:

Verðlaunagripir á uppboði

INGMAR BERGMAN Um átta þúsund 
manns slógust um smáhluti sem voru í 
eigu leikstjórans.   NORDICPHOTOS/GETTY

GÍNEA, AP Hermenn, angandi af áfengi, skutu úr 
byssum sínum þegar þeir komu inn í Conakry, 
höfuðborg Vestur-Afríkuríkisins Gíneu í í gær.

Daginn áður höfðu hersveitir forseta beitt tára-
gasi gegn mótmælendum og myrt minnst 157 
þeirra. Í mótmælunum, sem stjórnvöld höfðu bann-
að, særðust yfir 1.200 manns. Fólkið mótmælti 
því að yfirmaður hersveitanna, Moussa Camara, 
ætlaði að bjóða sig fram til forseta.

Camara hefur verið hæstráðandi í landinu eftir 
að hann rændi völdum um síðustu jól og tilkynnti 
að stjórnarskrá ríkisins væri fallin úr gildi. Nú 
ríkti herstjórn.

Sjónarvottar segja að á mánudag hafi hermenn 
nauðgað konum úr hópi mótmælenda og svívirt 
þær að öðru leyti. Sjúkrahús í höfuðborginni hafi 
fyllst.

„Jafnvel ég, sem æðsta yfirvald ríkisins við 
þessar viðkvæmu aðstæður, held því ekki fram 
að ég geti stjórnað þessum hópum innan hersins,“ 
sagði Camara í gær.

Afríkusambandið, ESB og nágrannaríkið 
Senegal hafa fordæmt atburði mánudagsins.

Gínea var áður frönsk nýlenda en hlaut sjálf-
stæði 1958. Síðan hefur yfirstéttin rænt og ruplað 
samfélagið. Þessi tíu milljóna þjóð er ein sú fátæk-
asta í heimi, þrátt fyrir miklar auðlindir sínar, svo 
sem demanta, gull, járn og einar mestu birgðir í 
heimi af báxíti og áli.  - kóþ

Ölvaðir hermenn skjóta að vild í höfuðborg Gíneu og herstjórnin segist máttlaus:

Hersveitir forsetans myrtu 157 
mótmælendur í höfuðborginni

ÆFA Þessi drengur slóst í hóp með 
hermönnum frá Suður-Kóreu í gær 
þar sem þeir æfðu bardagaíþróttir fyrir 
hersýningu. NORDICPHOTOS/AFP

OFBELDI GEGN MÓTMÆLENDUM Þessi mótmælandi var 
leiddur í burtu og handtekinn, en minnst 157 félagar hans 

myrtir á mánudaginn. Í gær komu hermennirnir síðan til 
höfuðborgarinnar Conakry.  NORDICPHOTOS/AFP
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EYGLÓ HARÐARDÓTTIR

Í DAG | Efnahagsmál

M
ikil ástæða er til að vekja athygli á hugmyndum 
um beint lýðræði og reynslu af því meðal þjóðanna. 
Fræg er reynsla Svisslendinga, Íra og Dana svo að 
nálæg dæmi séu nefnd. Þvert á móti þeirri reynslu 
er sú tilhögun Þjóðverja að aldrei skuli efnt til þjóðar-

atkvæðagreiðslu, vegna þess að harðstjórar geta beitt þeirri aðferð 
til að styrkja ofurveldi sitt.

Allmörg ríki Bandaríkja Norður-Ameríku hafa víðtæka reynslu 
af beinu lýðræði. Þar gerði almenningur nokkurs konar uppreisn 
gegn spilltu klíkukerfi í upphafi síðustu aldar og bar róttækar hug-
myndir um beint lýðræði fram til sigurs. Yfirleitt og víðast hefur 
reynsla orðið nokkuð góð af slíkum stjórnarháttum en þó engan 
veginn einhlít.

Kaliforníumenn hafa gengið einna lengst á þessari braut. Þar 
gilda sambærilegar reglur í einstökum sveitarfélögum sem í ríkinu 
í heild, en hvert sveitarfélag hefur víðtækt sjálfræði. Reynsla þeirra 
hefur verið athyglisverð og lengst af góð, en þó er því ekki að neita 
að af þessu hefur á síðari árum smám saman orðið örlagarík upp-
lausn í stjórnkerfi, löggjöf og regluumhverfi. 

Meðal Kaliforníumanna nægja undirskriftir 5 prósenta kjósenda 
til að knýja fram þjóðaratkvæði og 8 prósenta til að knýja fram 
þjóðaratkvæði um stjórnarskrárbreytingu. Reynsla Kaliforníu-
manna bendir til þess að þetta lágmark undirskriftafjölda sé jafn-
vel of lágt og að setja þurfi raunhæf mörk um þátttöku í þjóðar-
atkvæðagreiðslu og allsherjaratkvæðagreiðslu til þess að úrslitin 
verði gild eða bindandi.

Beint lýðræði meðal Kaliforníumanna er fjórfalt, og það er 
við lýði í sveitarfélögum sem í ríkinu í heild. Í fyrsta lagi má 
vísa máli til almennings til staðfestingar eða synjunar í þjóðar-
atkvæðagreiðslu eða allsherjaratkvæðagreiðslu. Í öðru lagi geta 
menn safnað undirskriftum til að knýja fram atkvæðagreiðslu um 
sjálfstæða nýja tillögu til breytinga eða nýmæla í lögum, fjárlögum, 
reglugerðum, stjórnvaldsákvörðunum eða stjórnarskrá. Í þriðja lagi 
tíðka Kaliforníumenn beint kjör margra opinberra embættis manna, 
þar á meðal yfirréttardómara, hæstaréttar dómara, fræðslustjórna 
og til embætta með ráðherrahlutverki. Þar er kjörinn ríkisstjóri, 
ríkisféhirðir, ríkisendurskoðandi, ríkissaksóknari, eftirlitsmaður 
með almannafræðslu og eftirlitsmaður með auðlindum svo að dæmi 
séu nefnd. Í fjórða lagi geta menn þar safnað undirskriftum til að 
knýja fram kosningu um að manni verði vikið úr opinberu embætti 
og efnt til nýrrar kosningar um embættið.

Auk annars er það alsiða í Kaliforníu að ríki og sveitar félög þurfi 
staðfestingu almennings til að geta tekið lán, gefið út skuldabréf eða 
undirgengist sambærilegar skuldbindingar í nafni almennings.

Skynsamlegt er að meta stöðu Alþingis andspænis hugmyndum 
um beint lýðræði. Alþingi hefur annars vegar bein völd og hins 
vegar áhrifavald. Beint lýðræði hefur engin áhrif á áhrifavald 
Alþingis. Áhrifavald Alþingis fer eftir því hvernig siðferðilegt og 
vitsmunalegt atgervi þingmanna birtist. Beint lýðræði felur í sér 
verulega breytingu á valdaskiptingu og hlutverkaskiptingu í stjórn-
kerfi þjóðarinnar en þarf alls ekki endilega að hnekkja beinu valdi 
Alþingis. Margar leiðir eru færar til að tryggja stöðu Alþingis eftir 
sem áður ef menn vilja. 

Þjóðaratkvæðagreiðslur breyta valdaskiptingu.

Beint lýðræði
JÓN SIGURÐSSON SKRIFAR

Enn ein kvótanefndin
Eftirvænting ríkti í þéttsetnum 
salnum þegar Jón Bjarnason sjávar-
útvegsráðherra ávarpaði aðalfund 
Samtaka fiskvinnslustöðva á föstu-
dag. Menn biðu frétta af fyrningar-
leiðinni, sem ríkisstjórnin hefur lýst 
yfir að hún ætli að fara til þess að 
breyta kvótakerfinu. Ráðherrann 
hafði hálftíma til að flytja sitt 
mál og átti að svara spurning-
um að því loknu samkvæmt 
dagskrá fundarins. 

Jón nýtti ræðutímann til 
fulls og ræddi talsvert 
um galla Evrópu-
sambandsins; 
sagðist vera 
með fimmtíu 
manns í vinnu 

við að svara spurningum þess. Hins 
vegar nefndi hann ekki fyrningu 
kvótans nema að hann sagðist 
búinn að skipa vinnuhóp sem fengi 
fullt svigrúm til að endurskoða 
fiskveiði stjórnunarkerfið – vonandi 
í góðri sátt. Spurningarnar brunnu 
á fisk verkendum, sem fengu engin 

svör því að um leið að ráðherrann 
lauk við ræðuna yfirgaf hann 
fundinn.

Kenningasmíð
Síðasta sunnudag ræddi Egill 

Helgason við Bandaríkjamann-
inn Webster Tarpley í 

Silfri Egils. Tarpley hefur 
skrifað bók til að vísa 
almenningi veginn út 
úr verstu fjármála-

kreppu í mannkynssögunni. Viðtalið 
var fróðlegt enda Tarpley gagnorður 
og vel máli farinn. Þeir Egill ræddu 
hins vegar ekkert um kenninguna 
sem Tarpley er þekktastur fyrir. Það 
er samsæriskenning um að hryðju-
verkaárásirnar á Bandaríkin 11. 
september 2001 hafi verið framdar 
af mönnum sem gerðir voru út af 
fyrirtækjum 
í her-
gagna-
iðnaði og 
leyniþjón-
ustu-
stofn-
unum í 
Banda-
ríkjunum. 
 - pg

Þegar Samfylkingin sleit sam-
starfi við Sjálfstæðisflokk-

inn var sagt að þar sem Jóhanna 
Sigurðardóttir kæmi að, þar ynn-
ust verkin. Slá átti skjaldborg 
um heimilin og byggja velferðar-
brú fyrir fjölskyldurnar í landinu 
enda Jóhanna talin þekkt fyrir 
sköruglega verkstjórn. Því er ekki 
að undra að þjóðin hafi að undan-
förnu velt fyrir sér hvar Jóhanna 
Sigurðardóttir sé. 

Hvernig stendur á því að þegar 
kemur að tillögum um eina 
stærstu efnahagsaðgerð Íslands-
sögunnar, leiðréttingu skulda 
heimilanna, heyrist ekkert frá 
verkstjóranum sjálfum?  Árni 
Páll Árnason félagsmálaráðherra 
virðist loksins hafa gert sér 
grein fyrir nauðsyn þess að fara 
í almennar aðgerðir til aðstoðar 
heimilunum. En hann er ráðherra 
velferðarmála. Fátt jákvætt hefur 
heyrst frá þeim ráðherrum sem 
fara með efnahagsmálin í ríkis-
stjórninni, þeim Jóhönnu Sig-
urðardóttur forsætisráðherra, 
Steingrími J. Sigfússyni fjármála-
ráðherra og Gylfa Magnússyni 
viðskiptaráðherra og væntanleg-
um efnahagsráðherra. Forsætis-
ráðherra talar um hugsanlegar 
aðgerðir fyrir áramót, og fjár-
málaráðherra um að kannski fái 
þeir sem verst standa fjárhags-
lega og ráði engan veginn við að 
greiða skuldir sínar, hluta þeirra 
afskrifaðar.  

Í því ljósi er ekki skrítið að 
margir boltar virðast vera á lofti 
varðandi hugmyndir til aðstoðar 
heimilunum. Frá félagsmálaráð-
herra heyrist einn daginn að færa 
eigi öll lán yfir í Íbúðalánasjóð, 
þann næsta að bankarnir ætli 
sjálfir að grípa til aðgerða. Fyrst 
er talað um samræmdar aðgerð-
ir hjá bönkunum, en á mánudag 
rýkur Íslandsbanki til og kynnir 
almennar tillögur sérstaklega 
fyrir viðskiptavini Íslandsbanka 
á meðan Landsbankinn kannast 

ekkert við neinar tillögur til leið-
réttingar á höfuðstóli. Og hvað 
með bílalánin og lífeyrissjóðs-
lánin? Almenningur veit ekki 
sitt rjúkandi ráð, þorir varla að 
hreyfa sig og veltir fyrir sér hvort 
og þá hvaða stefnu ríkisstjórnin 
hafi í málinu. Hvar er þessi marg-
umtalaða verkstjórn, samhæf-
ing og skipulag aðgerða sem 
skipta höfuð máli í nauðsynlegum 
björgunar aðgerðum á vettvangi?

Í vikunni kemur Alþingi Íslend-
inga saman á ný. Helstu verkefni 
þingsins verða að vera aðgerðir 
til bjargar heimilunum í landinu. 
Hér dugar ekkert fum og fát, 
doði eða seinagangur líkt og ein-
kennt hefur aðgerðir, eða öllu 
heldur aðgerðaleysi núverandi 
ríkisstjórnar. Henni tókst að eyða 
dýrmætum tíma sumarþingsins 
í vitleysu, en slíkt gengur ekki 
lengur. Því miður lítur út fyrir að 
dýrmætt tækifæri til að leiðrétta 
stöðu skuldsettra heimila við upp-
gjör bankanna hafi nú glatast með 
seinagangi stjórnarinnar. Þrátt 
fyrir það munum við framsóknar-
menn áfram vinna að því hörðum 
höndum að reisa þá skjaldborg 
sem ríkisstjórnin lofaði. 

Framsóknarmenn ætla sér að 
berjast af krafti fyrir hagsmun-
um heimilanna á haustþinginu. 
Leita þarf leiða til að fara í varan-
lega leiðréttingu á höfuðstól. Ekki 
nægir að lækka greiðslubyrðina 
tímabundið með einhverjum 
útfærslum á teygjulánum líkt og 
tillögur ríkisstjórnarinnar hafa 

gengið út á. Í þeim tilgangi tel 
ég vel hægt að sameina tillögur 
okkar framsóknarmanna um 
almenna lækkun á höfuðstóli og 
yfirfærslu lána til Íbúðalánasjóðs 
og hugmyndir Hagsmunasamtaka 
heimilanna um að verðbótaþáttur 
íbúðalána verði færður aftur til 1. 
janúar 2008. Þá þarf að taka sér-
staklega á gengistryggðum lánum 
og viðurkenna að neytendum voru 
seld slæm lán.  

Hagfræðingur BSRB hefur bent 
á að verðbólgumælingar eru mjög 
gallað tæki til að mæla neyslu 
Íslendinga og þær endurspegla 
alls ekki breytta hegðun íslenskra 
fjölskyldna í kreppunni. Engin 
lausn er að skipta út verðlagsvísi-
tölu fyrir vísitölu tengda launa-
þróun, enda hefur launavísitala 
hækkað langt umfram verðlags-
vísitölu á undanförnum áratug.  
Lánin okkar verða eftir sem áður 
verðtryggð.

Lausnin felst því í að afnema 
verðtrygginguna, ekki bara skipta 
um vísitölu. Framsóknarmenn 
munu því á næstunni leggja fram 
frumvarp um breytingar á verð-
tryggingunni, þar sem lagt er til 
fjögurra prósenta þak og bann við 
útgáfu ríkisins á verðtryggðum 
skuldabréfum á meðan unnið er 
að því að afnema verðtrygginguna 
varanlega. 

Miklu skiptir að jafna stöðu 
skuldara og lántakenda með fyrn-
ingu kröfuréttar svo ekki sé hægt 
að hundelta fólk um aldur og ævi 
líkt og núverandi lagaumhverfi 
býður upp á. Þá þarf að breyta 
lögum svo lánveitendur geti 
aðeins gengið að samningsveði, en 
ekki öðrum eignum skuldara.   

Öllu þessu munu framsóknar-
menn beita sér fyrir þegar nýtt 
þing kemur saman.

Það er kominn tími fyrir raun-
verulega skjaldborg, fyrir okkur 
öll.

Höfundur er alþingismaður.

Skjaldborg − fyrir okkur öll

UMRÆÐAN
Tryggvi Agnarsson skrifar um kvótakerfið

Við köllum það nýja Ísland, sem við reisum 
á rústum gamla landsins okkar. Við teljum 

okkur nú reynslunni ríkari og viljum að nýtt 
þjóðfélag okkar verði byggt á lýðræði og jafn-
rétti og við berjumst af öllum mætti gegn sér-
hagsmunagæslu, spillingu, skattpíningu og sóun.

Mörg teljum við að ein rót hrunsins hafi verið 
óréttlátt fiskveiðistjórnunarkerfi. Það hafi í 
raun borið í sér allt hið versta úr gamla Íslandi. 
Þar hefur verið úthlutað án greiðslu og án nokk-
urs réttlætis gífurlegum verðmætum í þjóðar-
eign til útvalinna, sem margir hverjir hafa 
stungið í eigin vasa milljörðum króna í skjóli 
þessa ósóma.

Einkahagsmunum hyglað – 
almannahagsmunum fórnað
Við höfum ekki haft burði í okkur til að varpa af 
okkur þessu oki. Við höfum aftur og aftur kosið yfir 

okkur fólk sem staðið hefur varð-
stöðu um einkahagsmunina en 
kastað almannahagsmunum fyrir 
róða. Mannréttindanefnd Samein-
uðu þjóðanna komst sem kunnugt 
er að þeirri niðurstöðu að kvóta-
lögin brytu í bága við borgaraleg 
og stjórnmálaleg réttindi um jafn-
rétti. En það stendur ávallt illa á 
með breytingar. Enn þreyja einka-
hagsmunagæslumenn þorrann og 
góuna.

Nú er mál að linni
Nýtt Ísland er ekki á vetur setjandi ef við ráðum 
ekki við að varpa af okkur oki þessa óréttláta kerfis, 
sem á ekki skilið annan samjöfnuð en við einokunar-
verslunarkerfi danskra kónga hér á landi á árum 
áður. Kvótakerfinu þarf að breyta strax þannig að 
það uppfylli skilyrði nýs Íslands um jafnrétti.

Höfundur er lögmaður.

Prófsteinn á nýja Ísland

TRYGGVI 
AGNARSSON

KAUPUM GEGN 
STAÐGREIÐSLU

Mercedes Benz GL, ML 320 Cdi
Landrover Discovery Dísel
LandCruiser 200 (bensín & dísel)

Range Rover Vogue V8 Dísel
Range Rover Sport Dísel
Audi Q7 Dísel
BMW X5 Dísel

Árgerð 2007 og yngra

Sendu myndir og upplýsingar í tölvupósti á: 
deutsche.auto@gmail.com eða hringdu í síma 821 9980.
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Björk Kristjánsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Reykjavík Back-
packers, fer ekki troðnar slóðir 
þegar kemur að ferðalögum. Hún 
hefur komið til Kúbu, Nepal og 
Hondúras og er á leið til Kína 
innan skamms. Hún féllst á að 
deila ferðasögunni til Nepal með 
lesendum Fréttablaðsins enda er 
hún henni enn í fersku minni. 

„Ég fór með kærastanum 
mínum Torfa G. Yngvasyni, sem 
er annar eigenda Arctic Rafting, 
árið 2007 og dvöldum við í Nepal 
í fimm vikur. Við byrjuðum á því 
að ganga Annapurna-hringinn 
sem var þriggja vikna leiðangur 
og fórum upp í 5.416 metra hæð. 
Við leigðum leiðsögumann sem 
var alger snillingur og komumst 
að raun um mikilvægi hans þegar 
leið á ferðina.“ Björk og Torfi áttu 
eftir minnilega stund í Manang, 
sem er í 3.500 metra hæð, en þar 
er venjulega stoppað í tvo daga 
til að aðlagast hæðinni. Af þeim 
sökum er ekki eingöngu boðið 

upp á gistingu eins og alla jafna 
á áningarstöðum heldur einnig 
afþreyingu og fóru skötuhjúin í bíó 
þarna í hæstu hæðum. „Við sátum 
á loðfeldum í sal búnum stóru sjón-
varpi og horfðum á myndina Into 
Thin Air sem er um eitt frægasta 
fjallgönguslys á Everest. Það var 
frekar sérstakt, eigandi stóran 
hluta ferðarinnar eftir,“ lýsir 
Björk. „Þegar við vorum komin 
í um 4.900 metra hæð urðum við 
vitni að undarlegu atviki. Þá hljóp 
maður á fullri ferð fram úr okkur 
og skildum við ekkert í kraftin-
um þar sem við siluðumst áfram. 
Þegar við komum í næstu búðir lá 
hann ælandi á gólfinu, illa haldinn 
af hæðarveiki. Í sömu andrá kom 
risavaxinn Nepali inn úr dyrunum, 
en þeir eru að öllu jöfnu frekar 
lágvaxnir, tók manninn í fangið og 
hljóp með hann niður fjallið.“ 

Björk og Torfa gekk vel að kom-
ast á toppinn en þegar þau voru 
komin eina 200 metra niður gengu 
þau fram á lík. „Þetta var eldri 

maður sem hafði líka þjáðst af 
hæðarveiki en fengið lélega farar-
stjórn.“

Að fjallgöngunni lokinni hittu 
Björk og Torfi félaga sína í Kat-
mandú og lögðu af stað í sjö daga 
flúðasiglingu niður ána Karnali. 
„Þessi á er sjaldan farin enda í 
240 kílómetra fjarlægð frá næsta 
vegi. Við vorum með allar vistir í 
bátunum og settum upp búðir með-
fram árbakkanum á hverju kvöldi. 
Þetta vakti mikla athygli heima-
manna, sem eru ekki vanir því 
að sjá ferðamenn á þessum slóð-
um. Hópuðust börn og fullorðnir 
úr nærliggjandi þorpum að til að 
fylgjast með okkur.“

Þegar hér var komið við sögu 
voru Björk og Torfi ekki enn búin 
að slökkva ævintýraþorstann og 
komu við í Bardia-þjóðgarðinum. 
Þar gengu þau í gegnum mann-
hæðarhátt gras umkringd blóð-
sugum, fóru á fílsbak og reyndu 
að þefa uppi tígrisdýr og nashyrn-
inga. vera@frettabladid.is

Fjöll og flúðir í Nepal
Á fimm vikna ferð sinni um Nepal fór Björk Kristjánsdóttir í þriggja vikna fjallgöngu, sjö daga flúðasigl-
ingu og á fílsbak í frumskógi. Hún hefur farið víða en Nepalferðin líður henni seint úr minni.

FERÐAFÉLAGIÐ ÚTIVIST  stendur fyrir gönguferð frá Bláfjöllum 

niður að Litlu Kaffistofunni sunnudaginn 4. október. Haldið verður frá 

skíðaskálunum, arkað meðfram Bláfjöllum að austanverðu í gegnum 

Ólafsskarð niður í Jósepsdal og að Litlu Kaffistofunni. Gangan tekur um 

sjö til átta klukkustundir. Brottför frá BSÍ klukkan 9.30. www.utivist.is

Björk á hápunkti ferðarinnar í 5.416 metra hæð. MYND/ÚR EINKASAFNI

Meðal námsefnis:
 • Mannleg samskipti.
 • Helstu áfangastaðir 
   erlendis í máli og myndum.
 • Mismunandi trúarbrögð.
 • Saga landsins, menning og listir.
 • Frumbyggjar og saga staðarins.
 • Þjóðlegir siðir og hefðir.
 • Leiðsögutækni og ræðumennska.

Ferðalandafræði: Evrópa, Asía, Africa, Ameríka og Eyjaálfan.

Námið fer fram í formi fyrirlestra og reynslu fararstjóra í leiðsögn á erlendri grund.

Ferðamálaskóli Íslands  •  www.menntun.is  •  Sími 567 1466

Leiðbeinendur eru: Kjartan Trausti Sigurðsson fararstjóri, Pétur Björnsson Consúll, 
Jóhanna Kristjónsdóttir blaðamaður , Höskuldur Frímannsson leiðsögumaður, 

Sigurður A. Magnússon rithöfundur, Magnús Björnsson fararstjóri, 
Pétur Óli Pétursson fararstjóri, Bjarni Randver Sigurvinsson guðfræðikennari, 

Sr. Bjarni Karlsson sóknarprestur, Ómar Valdimarsson blaðamaður. 
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Sýningin Matur-Inn 2009 verður 
haldin í íþróttahöllinni á Akur-
eyri dagana 3. og 4. október. 

Sýningin Matur-Inn er stærsti við-
burður í starfsemi félagins Matur 
úr Eyjafirði – Local food en síðasta 
sýning var haldin haustið 2007 í 
Verkmenntaskólanum á Akureyri 
og var fjölsótt. Á sýningunni verða 
fyrirtæki og félagasamtök sem 
tengjast norðlenskri matarmenn-
ingu og haldnar verða skemmtileg-
ar keppnir.

Samhliða Matur-Inn verður 
haldið málþing um íslenskan mat 
sem kallast Íslenskur matur fyrr 
og nú. Markmiðið með ráðstefn-
unni er að efla umræðu um íslensk-
an mat og matarhefðir, jafnt meðal 

fagfólks sem almennings. Ekki 
aðeins er matvælaframleiðsla ein 
grundvallaratvinnugrein lands-
manna heldur leikur matur stórt 
hlutverk í ferðaþjónustu, sögu og 
menningu, fræðslu- og skólastarfi 
og þannig mætti áfram telja. Með 

aukinni umræðu, samvinnu, rann-
sóknum og markmiðssetningu má 
vafalítið skerpa sýn á möguleika í 
framtíðinni með þróun matvæla-
framleiðslu og matarmenningar. 
Málþingið er innlegg í þá vegferð. 

Fyrirlesarar verða Laufey Har-
aldsdóttir, lektor við ferðamála-
deild Háskólans á Hólum, Guð-
mundur Heiðar Gunnarsson, 
verkefnastjóri nýsköpunar og 
neytenda hjá Matís á Höfn í Horna-
firði, Guðmundur Guðmunds-
son, matreiðslumeistari í Hótel- 
og veitingaskólanum í Kópavogi, 
og Nanna Rögnvaldardóttir mat-
reiðslubókarhöfundur. 

Málþingið verður haldið laugar-
daginn 3. október kl. 13 í Íþrótta-
höllinni á Akureyri og er öllum 
opið.

Málþing um íslenskan mat

Íslenskur matur er umræðuefnið á mál-
þingi á sýningunni Matur-Inn á Akureyri 
næstu helgi. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FERJAN BALDUR  siglir dag-

lega yfir Breiðafjörð frá Stykkis-

hólmi til Brjánslækjar, með við-

komu í Flatey. www.saeferdir.is

Dagblaðið Boston Globe birti fyrir 
skömmu lista yfir topp tíu áfanga-
staði haustsins og var Ísland þar 
á meðal. Stutt greinarkorn fylgdi 
hverju landi.

Í greininni um Ísland var meðal 
annars greint frá könnun sem 
Háskóli Íslands gerði árið 2007 
þar sem kom fram að 64 prósent 
íbúa tryðu á álfa. Greinarhöfund-
ur telur þetta ekki furðu sæta enda 
sé landslag á Íslandi nánast lifandi 
með sínum eldfjöllum, hverum og 
vatnsföllum. 

Einnig er gert mikið úr hlut 
norður ljósa sem sögð eru stórfeng-
leg. Ísland sé einn besti staðurinn 
til að skoða slík náttúruundur og 
norðurljósatíminn byrji í septem-
ber og standi fram í mars.

Þessi umfjöllun þykir einkar 
jákvæð í ljósi þess að Icelandair 
býður upp á beint flug til Íslands 
frá Boston. Guðjón Arngrímsson, 
upplýsingafulltrúi Icelandair, segir 
Boston mikilvægustu borg flug-
félagsins í Norður-Ameríku. „Þaðan 
koma flestir ferðamenn til Íslands 
og fleiri en frá til dæmis New York, 
Toronto, Seattle eða Minneapol-
is. Þá hafa bókanir þaðan aukist 

mikið núna fyrir veturinn,“ segir 
hann. Boston leikur enn stærra 
hlutverk í rekstri félagsins en áður 
þar sem Icelandair opnaði formlega 
nýjar höfuðstöðvar sínar í Norður-
Ameríku í Boston 17. september 
síðastliðinn.

Í greininni í Boston Globe er 
vitnað í Hauk Parelius hjá Nature 
Explorer á Íslandi. Fyrirtæk-
ið býður upp á jeppaferðir, meðal 
annars til að skoða norðurljósin. 
„Það er töluverður áhugi á slíkum 

ferðum og við merkjum nokkra 
aukningu,“ segir Haukur en Nature 
Explorer hefur starfað í um fimm 
ár og selur nær eingöngu ferðir til 
útlendinga. „Við erum þó örugglega 
ekki þeir sem selja flestar norður-
ljósaferðir. Við sérhæfum okkur 
aðallega í að fara með tvo til fimm 
ferðamenn í jeppum.“

Kynnisferðir og Allrahanda bjóða 
upp á rútuferðir fyrir fólk í leit að 
norðurljósum. Þórarinn Þór hjá 
Kynnisferðum segir haustið fara 
vel af stað og allt stefni í að um 
25 prósenta aukning verði í fjölda 
ferðamanna í norðurljósaferðir frá 
síðasta ári. „Mesta aukningin er í 
fjölda ferðamanna frá Bretlandi 
en þeir eru um áttatíu prósentum 
fleiri nú,“ segir hann.

Guðrún Þórisdóttir hjá Allra-
handa segir ásókn í norðurljósa-
ferðir þeirra hafa aukist jafnt og 
þétt með ári hverju en frá sept-
ember í fyrra fram í apríl á þessu 
ári fóru 3.300 manns í slíka ferð. 
„Margir vissu ekki að hægt væri að 
sjá norðurljós hér á landi, héldu að 
þau væru bara í Finnlandi og Nor-
egi, en það hefur breyst,“ segir hún.
 solveig@frettabladid.is

Norðurljósin heilla Kana
Ísland er einn af topp tíu áfangastöðum haustsins, samkvæmt grein sem birtist í Boston Globe á 
dögunum. Þar spilar mest inn í aðdráttarafl íslenskrar náttúru og ekki síst hin undurfögru norðurljós.

Ísland var á lista yfir topp tíu áfangastaði haustsins í dagblaðinu Boston Globe. MYND/KYNNISFERÐIR-HJALTI GAUTUR HJARTARSON 

TÍU ÁFANGASTAÐIR HAUSTSINS 
AÐ MATI BOSTON GLOBE
Lindos á grísku eyjunni Ródos.
Albuquerque í Nýju Mexíkó í Banda-
ríkjunum
San Sebastian á Spáni
Ybor City í Tampa á Flórída
Berlín í Þýskalandi
Bordeaux í Frakklandi
Ann Arbor í Michigan-ríki
Pine Island í Flórídaríki
Tofino í Bresku Kólumbíu í Kanada
Reykjavík á Íslandi
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BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager  • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Miðlar af reynslunni
Inga Hrönn Guðmundsdóttir 
heldur garnkynningar í 
heima húsum. BLS. 2
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Helga Guðlaug Einarsdóttir 
hannar húfur, handstúkur, 
kraga og trefla undir yfir-
skriftinni Lótusblómið og 
haugarfinn.

Þegar Helga Einarsdóttir, grunn-
skólakennari við Öldutúnsskóla 
í Hafnarfirði, tók sér ársleyfi í 
fyrra óraði hana ekki fyrir þeim 
breytingum sem áttu eftir að verða 
á lífi hennar. Nú hannar hún húfur, 
handstúkur, kraga og trefla undir 
yfirskriftinni Lótusblómið og 
haugarfinn meðfram fullu starfi. 

„Kveikjan að þessu verkefni 
var nám sem ég fór í við list- og 
verkgreinadeild Háskóla Íslands í 
fyrrahaust. Ég og maðurinn minn 
höfðum bæði verið andlega leitandi 
og skoðað austræna heimspeki en 
í verkum mínum tvinna ég saman 
austrið og vestrið eða silki og 
lopa,“ segir Helga og tekur fram 
að henni finnist skipta miklu máli 
að eitthvað búi að baki sköpun-
inni. Hún segir lótusblómið tákn-
rænt fyrir austrið og haug arfann 
fyrir vestrið. Báðar plönturnar eru 
græðandi, lótusblómið fyrir and-
ann en haugarfinn fyrir líkamann. 
„Í austrænni heimspeki er lótus-
blómið táknrænt fyrir kærleik-
ann. Það vex upp úr myrkri tjörn 
og minnir okkur á að kærleikurinn 
blómstrar óháð aðstæðum. Blómið 
er því tákn fyrir möguleika okkar 
til að umbreyta þjáningu í kær-
leika en kærleikurinn er afl sem 
ég sækist eftir að hafa ráðandi í 
mínu lífi. Því reyni ég að koma til 
skila í handverkinu sem er mjúkt 
og á að umvefja eigandann með 
hlýju og fegurð.“

Helga vinnur að hönnuninni á 
heimili sínu með dyggri aðstoð frá 
fjölskyldu og vinum og þá sérstak-
lega frá eiginmanni sínum Berg-
þóri Morthens og móður sinni 

Sigrúnu Sesselju Bárðardóttur. 
Helga gerir gjafaumbúðir utan um 
vörur sínar sjálf og réttir maður-
inn hennar henni hjálparhönd ef 
með þarf.

Vörur Helgu fást í Minju að 
Skólavörðustíg 12 og hefur hún 
vart undan við að framleiða. 
„Móðir mín hjálpar mér að hekla 
og hvetur mig áfram.“ Helga á allt 
eins von á því að starfsemin vindi 
upp á sig. „Ef svo fer verð ég bara 
að ráða fleiri hjálparkokka.“ 

Helga er um þessar mund-
ir að vinna stóra kraga úr end-
urunnu silki frá Tíbet. „Krag-
inn heitir Lótusinn og mun hluti 
af andvirði hans renna til hjálp-
arstarfs.“ Hún nýtir síðan hug-
myndafræðina á bak við Lótus-
blómið og haug arfann í starfi en í 
Öldutúnsskóla, sem er grænfána-
skóli, er rík áhersla lögð á endur-
nýtingu og að börnin beri virð-
ingu fyrir sjálfum sér, öðrum og 
umhverfi sínu. - ve

Austrið og vestrið 
mætast í handverki

Helga er nú að gera kraga úr silki frá 
Tíbet og ber hún einn slíkan um hálsinn.

Kragarnir hafa þjóðlega skírskotun en 
munstrin eru innblásin af kraganum á 
íslenska faldbúningnum.

Kragarnir, sem fást í mörgum litum, 
punta mikið.

Lótusblómið prýðir gjafaöskjurnar sem 
Helga býr til sjálf. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Helga endurnýtir gömul föt, efni og 
tölur í umbúðirnar. 

Línunni tilheyra húfur, treflar, 
handstúkur og kragar.

Húfurnar eru úr ull og silki.

● HEIMILISIÐNAÐI HALDIÐ VIÐ  Heimilisiðnaðarfélag Íslands 
býður upp á fjölda námskeiða og leggur sitt af mörkum til að gamlar 
handavinnuaðferðir leggist ekki af. 

Í byrjun október hefst til að mynda námskeið í 
almennum vefnaði þar sem kennd eru grunnatriði 
vefnaðar í vefstól. Sömuleiðis byrjar leðursaums-
námskeið þar sem þátttakendur skera, sníða og 
sauma úr leðurbútum. Kennt er að lita leður, 
gata, snyrta, kanta; festa lása, ólar og fleira. 

Þá er boðið upp á grunnnámskeið í knippli 
og orkeringu en orkeraðar blúndur eru til 
dæmis notaðar framan á peysufataermar. 
Eins er boðið upp á prjónatækninámskeið 
þar sem þátttakendur læra perluprjón, 
klukkuprjón, vöffluprjón, kaðlaprjón, 
hnúta, tígla, blúnduprjón, tvíbanda-
prjón og báruprjón. Fjöldi annarra 
námskeiða er í boði en nánari 
upplýsingar er að finna á www.
heimilisidnadur.is.

Hannyrðakonan Inga Hrönn Guðmundsdóttir tók nýverið upp 
á því að halda garnakynningar í heimahúsum og mætir með 
hnyklana til hópa og félagasamtaka sem þess óska. Þar kynnir 
hún garnið, veitir upplýsingar og sest jafnvel niður með fólki og 
hjálpar því að komast af stað eða að ráða fram úr uppskriftum. 

„Þetta kom þannig til að ég kynntist Önnu Silfu Þorsteins-
dóttur, eiganda Garnbúðarinnar.is í sumar, en hún selur argent-
ínska ull, skrautgarn og ýmislegt fleira. Ég fékk hana til að koma 
með kynningu í prjónaklúbbinn minn og í kjölfar þess ákváðum 
við að ég myndi halda áfram með sams konar kynningar á höfuð-
borgarsvæðinu og jafnvel víðar,“ segir Inga Hrönn. Anna Silfa er 
einnig með söluaðila á Reyðarfirði og stefnir að því að koma upp 
sams konar fyrirkomulagi á Akureyri.

Anna Silfa heldur verslun sinni að mestu úti á netinu auk þess 
sem hún opnar bílskúrinn við heimili sitt að Jörundarholti 9 á 
Akranesi þrisvar í viku. „Hún fór af stað þar sem henni blöskr-
aði verðið á prjónagarni en með því að hafa umgjörðina litla 
heldur hún verðinu í lágmarki. Í búðinni er að finna litskrúðugt 
garn frá Aslan trends og Artesano ásamt skrautgarni með pífum, 
gulli, glitri og glingri. Þá eru þar prjónasett, prjónatöskur, um-
ferðateljarar og ýmislegt fleira.“ 

Inga Hrönn býr yfir þrjátíu ára reynslu af prjónaskap og 
hefur meðal annars haldið námskeið í prjóni og hekli hjá Tóm-
stundaskóla Mosfellsbæjar. Hún ætti því að vera aufúsugestur 
í hvaða prjónafélagsskap sem er. Hægt er að panta kynningar í 
síma 895-6086 og á www.garnbudin.is. - ve

Garnið heim að dyrum

Inga Hrönn býr yfir þrjátíu ára prjónareynslu og ætti að vera aufúsugestur í 
hvaða prjónafélagsskap sem er. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

● LEIRKERSNÁMSKEIÐ Í NÁGRENNI VIÐ NÁTTÚRU  Leir-
krúsin á Álftanesi er vinnustofa sem Steinunn Helgadóttir leirkera smiður 
á og rekur. Vinnustofan er einstök fyrir þær sakir að Steinunn heldur 
námskeið fyrir byrjendur og lengra komna, börn, einstaklinga og hópa 

og einnig er vinnuaðstaðan opin 
þrjá daga í viku fyrir alla þá sem 
hafa grunnþekkingu í leirmótun, 
vilja skapa eitthvað en vantar að-
stöðu. Þeir sem kjósa það greiða 
þá ákveðinn kostnað á mánuði en 
hægt er að kaupa efni á staðnum. 

Þessa dagana stendur yfir nám-
skeið í handmótun fyrir byrjendur. 
Framhaldsnámskeið mun hefjast í 
október fyrir þá sem hafa undir-
stöðuþekkingu. Leirkrúsin býður 
einnig upp á önnur námskeið svo 
sem Rakúbrennslu, þar sem brennt 
er eftir sérstakri japanskri aðferð og 
svo er sérstakt námskeið þar sem 
kennd er notkun á rennibekk.



Hér er komið frábært tækifæri fyrir  
prjónasérfræðinga á Íslandi! 
Keppt er í tveimur flokkum  
A: Fylgihlutir  
B: Barnaföt

Við framlengjum Dale prjónasamkeppnina 
til 1. nóvember!

Væntanlegt í föndur og hannyrðadeild  
A4 Skrifstofu og skóla á Smáratorgi!
π Hannyrðabækur
π     Myndlistarbækur
π     Föndurbækur
π     Jólaföndrið vinsæla frá Panduro Hobby
π     Nýr Jólaútsaumur frá Bucilla 
π     Ný prjónablöð frá Dale

af öllu Dale garni til og með 4. október 2009

Við sendum flíkurnar og uppskriftirnar til dómnefndar  
Dale í Noregi. Þeir velja eina verðlaunaflík eða fylgihlut  
úr flokki A og B.
Verðlaunahafar fá birta uppskrift og mynd í Næsta Dale 
barnablaði eða Dale fylgihlutablaði auk  
peningaverðlauna.*

Verðlaun í flokki A eru 60.000 kr.
Verðlaun í flokki B eru 40.000 kr.
 
*  Dale áskilur sér fullan afnotarétta af  

verðlaunauppskriftunum 
Uppskriftin má ekki hafa birst annars staðar.

1. Þú verslar garn frá Dale hjá A4 á Smáratorgi og 
geymir kassakvittunina.

2. Þú prjónar flík, flygihlut (húfu, trefil, sokka, vettlinga 
eða annað sem telst til fylgihluta) eða barnaflík sem 
þú hefur hannað frá grunni.

3. Þú sendir okkur flíkina eða fylgihlutinn og  
uppskriftina ásamt kassakvittuninni á  
Smáratorgið fyrir 1. nóvember 2009

Smáratorgi 1 / Glerárgötu 34

Sími 515 5150 / www.a4.is

20%
AFSLÁTTUR



Suzuki Liana 1.6 4WD, 5/2005 Ekinn 
39þús. Bsk., álfelgur, Verð 1.290.000.-

Toyota Corolla 1.6 H/B VVTI, 7/2004 
Ekinn 61þús. Ssk. Sumar og vetrardekk, 
verð 1.590.000.-

Toyota Rav4 VVTI 2WD, 3/2004 Ekinn 
100þús. Bsk., álfelgur. Verð 1.390.000.-

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Mercedes Benz, árgerð 1991. Verð 
390.000kr. Bílamarkaðurinn. S-567-
1800, www.bbv.is

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

TILBOÐSDAGAR á VESPUM verð frá 
195.000 k. með skráningu full búð af 
frábærum og góðum Vespum sjáið 
fleyri tegundir á www.sportx.is

Sport-X
Draupnisgötu 7, 600 Akureyri

Sími: 5642323 / 8976040
Verslun og viðgerðaþjónusta 

á staðnum
www.sportx.is

Opnum þann 1. október kl. 16:00. 
Kaffi og meðlæti allir velkomnir. Skráðu 
bílinn eða vagninn og taktu þátt í 
skemmtilegum leik. Dregið verður úr 
öllum skráðum tækjum, veglegir vinn-
ingar í boði. S: 527 2424.

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 5272424
http://www.bilaogvagnasalan.is

TILBOÐ 2.490 þ.
FORD FOCUS TREND NÝJA ÚTLITIÐ, 
árg. 4/2008, ek. 15þ. km, 5 dyra, 1.6L 
Beinskiptur, Spoiler, Kastarar, Ásett verð 
2.890þ. Arnarbílar, Malarhöfða 2. S: 
567 2700.

TILBOÐ 1.990 þ.
TOYOTA COROLLA S/D TERRA, 
árg. 6/2008, ek. 13þ. km, 4 dyra, 
1.4L Beinskiptur, Ásett verð 2.590þ. 
Arnarbílar, Malarhöfða 2. S: 567 2700.

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

HORTON HAULER HY714TA Góð fjöl-
notakerra einnig hentug sem hesta-
kerra. Árg 2009 Ónotuð Verð 2.290. þús 
TILBOÐSVERÐ 1.590. þús Rnr.127647

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

 Bílar til sölu

Ssng young musso E-23 1998 ek 150 
þús km sjálfskiptur Verð aðeins 450 
þús Bílfang 567-2000 malarhöfða 2

Nissan terrano 2.7 dísel ek 190 þús 
km 2 manna vask bíll með grind ny 
skoðaður verð 1400 þús Tilboð 880 
þús með vask Bílfang 567-2000 mal-
arhöfða 2

Nýkomin sending af plastmódel bílum 
í miklu úrvali. Tómstundahúsið, Nethyl 
2, sími 587-0600, www.tomstunda-
husid.is

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

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

Volvo 850 árg ‘94, sk ‘10, leður, ssk, 
góð dekk. V. 280, skoða skipti á ódýrari. 
S 820 4340

KIA Sportage 4x4, árg. ‘05, ek. 74 þús. 
km. Dísel, sjálfskiptur, leðurkl. Verð 
2.380þ. ath. skipti á ódýrari. Uppl. í s. 
861 6578.

Ford exsplorer 4.6 v-8 ek 136 þús km 
2003 sjálfskiptur leður lúga einn með 
öllu verð 2250 Tilboð 1690 þús stgr 
Bílfang 567-2000 Malarhöfða 2

Toyota corolla 1.6 sjálfskipt ek 125 þús 
km svört verð 1390 þús Tilboð 1190 
þús Bílfang 567-2000 Malarhöfða 2

Range Rover Hse 2006 ek 130 þús km 
svartur einn með öllu Ny 19“ Vetrardekk 
dvd í hauspúðum og að framan rúskinn 
í topp snertiskjár Tilboð 5990 Bílfang 
567-2000 Malarhöfða 2

VW Golf árg. ‘97. Ekinn 144þús. Sjálfsk. 
Nýskoðaður. Verð 180þús. Uppl. í S 
699 4659

 0-250 þús.

Flott Micra - Tilboð 235þ.
Nissan Micra 3ja d., árg. ‘97 ssk., ek. 
135þ. Sparibaukur. V. 235þ. S. 891 
9847.

 250-499 þús.

Sparneytin jepplingur!
Daihatsu Terios 4x4 árg.’99 sjálfskiptur, 
ek. 150 þús.,skoðaður 2010, eyðir litlu 
um 8 ltr/100 í blönduðum. Verð 295 
þús! s. 841 8955.

TILBOÐ 280 ÞÚS!!!
Honda Civic ‘98 1,4 sedan ek. 180 þús., 
Ný skoðaður 2010, eyðsla 6,8 l/100km 
í blönduðum. Listaverð 390 þús. tilboð 
280 þús! s. 841 8955.

 500-999 þús.

TOPP BÍLL Í TOPP STANDI! Hyindai 
starex 99’ 7manna 4x4, ek. 140þ. Auka 
dekk. Tilboð, 750þ. s.618 4145.

 Bílar óskast

Óska eftir bíl, 30-150 þús. Ekki eldri en 
‘98, má þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 
868 8565.

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

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

Óska að kaupa sparneytin og vel 
meðfarin bíl fyrir allt að kr. 300.000. 
Smábílar s.s. Yaris koma ekki til greina. 
Uppl. í síma 696 9514 e. kl. 19:00.

Toyota Corolla óskast
Árg 1998-2001 á 150-300 þús. Má 
þarfnast lagfæringa. Uppl. í s. 821 
2545

 Jeppar

Land Rover Defender 2001 ekinn 
105.000. 2.2 milljónir Upplýsingar Elli 
6630014.

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

 Vörubílar

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

 Mótorhjól

Látið ævintýra og hjóladraumana rætt-
ast núna. Hausttilboð á enduroiceland.
is

Síðasta bóklega bifhjólanámskeið 
haustsins verður haldið fimmtud. 
1 október og föstud. 2 október kl. 
18:00 Skráning í síma 567-0300 og á 
mjodd@bilprof.is Ökuskólinn í Mjódd 
Heimasíða: bilprof.is

Honda CRF 450R 08 ek20 tíma 
v:700,000 s:6966677

 Fellihýsi

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

 Bátar

Til sölu farþegabáturinn Andrea 2, 
2241 Báturinn í góðu ásigkomulagi. 
Upplýsingar gefur Gunnar Leifur í síma 
892-8433.

Til sölu, Skátinn Gk 82, 1373 Þarfnast 
lagfærningar. Upplýsingar gefur Gunnar 
Leifur 892-8433 Stærð: 29,00 brl; 27,00 
bt.

 Hjólbarðar

 Varahlutir

Kaupum og sækjum bilaða bíla. Hafðu 
samband í síma 5676700 (varahluta-
verslun). Vakabílar.is

Eigum ljós, bretti, húdd, stuðara 
o.fl í flestar gerðir bíla. Varahlutir.is 
Norðurhellu 8 Hafnarfirði. S: 511-2222.

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, renni diska og skálar. 
Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 
7852.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Kerruleiga
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Bílapartar ehf 
S. 587 7659.

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

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.

 Veislusalir

Leigjum veislusal, með eða án veitinga. 
Rúmar 120 manns í sæti. S. 896 1250.

 Hreingerningar

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

Tökum að okkur öll gólfþrif, bónleys-
ingu og bónun. Þrífum einnig sam-
eignir. Vönduð vinnubrögð. Sími 822 
0377 Björn.

 Ræstingar

Tek að mér þrif í heimahúsum. Uppl. í 
S 615 5061.

 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.

Trjáklippingar / fellingar 
/ sláttur

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

Trjáfellingar!
Runnaklippingar, trjáklippingar, snyrt-
ing á trjágróðri. Alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.
S. 848 1723.

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

 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

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

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetning-
um og fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

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

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

Lögg. rafverktaki getur bætt við sig verk-
efnum og viðhaldsvinnu. Föst verð eða 
tilboð. Sumarbústaðir og töfluskipti. S. 
693 7141.

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.

Hreinsa þakrennur
Hreinsa þakrennur fyrir veturinn. Uppl. 
í s. 847 8704.

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

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

Tölvuviðgerðir 
- vírushreinsanir - 

Gagnabjörgun
Geri við allar tegundir. 15 ára reynsla 
og microsoft vottun.Ríkharður - Miðnet 
ehf - S. 6152000

 Nudd

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

 Spádómar

-Símaspá - Einkatímar
Upplýsingar í síma 663 0813 & 554 
3306. Elísabet.

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

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

 Rafvirkjun

 Trésmíði

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

 Til sölu

Þjófavarnirnar komnar 
aftur!

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

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Til sölu dánarbú. Uppl. í s. 893 6691.

Þvottavélar, varahlutir
Til sölu yfirfarnar þvottavélar, þurrkarar, 
uppþvottavélar og TV og stórar amerísk-
ar vélar og þurkara 10kg. Tökum bilaðar 
upp í. Einnig mjög ódýrir VARAHLUTIR 
í þvottavélar. Opið um helgina. S. 847 
5545.

 Óskast keypt

Kaupi gull !

Ég Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi af 

fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi 
allt gull, nýlegt, gamalt og illa 

farið. 

Leitið til fagmanns.
Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13,

Verið velkomin

KAUPUM GULL -
 JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

Óska eftir að kaupa gömul leikföng úr 
blikki eða plasti. Uppl. í s. 551 4070 eða 
á icebot57@hotmail.com.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og stilli-
flautu. 1/2 stærð kr. 7.900.- Full stærð kr 
12.900.- 3/4 kr. 10.900.- 4/4 kr. 12.900.- 
Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 39.900 
Hljómborð frá kr. 8.900 Trommusett kr. 
79.900 með öllu. Gítarinn Stórhöfða 27. 
S. 552 2125 www.gitarinn.is.

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park-
et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf-
ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

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

Innihurðir Eyk.Yfirfelldar 80 cm 3 v 
og 2 h. 90 cm 1 v.1 h með húnum 
Uppl.8938985

 Verslun

Síð peysa, 13.900 kr. Emilía Bláu húsin 
Faxafeni clamal.is s: 588-9925

 Ýmislegt

Óska eftir MIG suðuvél, 160-180 mph. 
Upplýsingar í S 699 4659

 Heilsuvörur

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

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

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

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

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

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



 30. september 2009  MIÐVIKUDAGUR4

 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

J. B. HEILSULIND
 Dekurdagar?

Heilnudd, heitur pottur, skrúbb, snyrt-
ing, veitingar ofl. Slökun, heilun, svæða, 
ayur, veda, heitsteina, jurta, sogskála 
og hunangsnudd. Næringar, heilsu og 
hreyfingarráðgjöf. Einkaþjálfun. ATH. 
EKKERT sex nudd, NO erotic massage. 
Opið frá 12-18 mán-lau. Pantarnir í S. 
445 5000. Velkomin

Vandaðir ferðanuddbekkir frá 60.000 
kr. Óléttuferðabekkir, lök, ofl. S: 891 
6447

 Þjónusta

Er andlega orkan 
á þrotum?

Miðlun og heilun vinnur á sorg, kvíða, 
verkjum og streitu. Lausir tímar. Guðrún 
695 5480.

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

 Dýrahald

 Fyrir veiðimenn

 Húsnæði í boði

Til leigu 2ja herb íbúð í einbýli í Nbæ 
Hafnarfjarðar. Reyklaus, dýrahald 
óheimilt, laus strax, uppl 5551041 og 
5905637.

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

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

Til leigu falleg 3ja herb., 43fm, nýupp-
gerð íbúð á 2. hæð í notalegu húsi 
í Vesturbæ, með eða án húsgagna, 
Furugólf, flísalagt bað, nýtt eldhús, 100 
þkr. S. 892 1037.

Hafnarfjörður, Ásland. Til leigu björt 
4.herb, 120fm íbúð. Sérinngangur, gott 
útsýni, fallegar innréttingar, uppþvotta-
vél, ísskápur, gardínur. Laus strax. Uppl. 
í 894 9779 eða blikaas@visir.is

Leiguliðar ehf Fossaleyni 
16

Skrifstofa Leiguliða auglýsir lausar íbúð-
ir, leiguverð frá kr. 58.000. Reykjavík, 
Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes, 
Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð. Sjá www.
leigulidar.is eða 517 3440.

Til leigu Stúdíoíbúð (2ja herb.) á fyrstu 
hæð í steinhúsi við Bergstaðastræti. 
Íbúðin er í góðu ástandi og laus nú 
þegar. Uppl. í S. 894 3540.

Herbergi í kjallari til leigu Breidh.109,2 
mán.fyrirfram.25þ. á mán S.845 7805 .

Til leigu 3 herbergja íbúð í Efstahjalla 
Kópavogi.Verð 105 þúsund með raf-
magni,hita og hússjóð.simi 565 0281-
898 7438.

3 herb. íbúð til leigu með stórum svöl-
um á sv. 221. Leiga 90þ. á mán. Uppl. 
í s. 844 1744.

Stórt herb. til leigu í Stórholti, ódýrt, 
internet, eldhús og þvottahús. S. 899 
3749 & 895 8698.

30 fm stúdíóíbúð kj. v 50 þús. 10 
fm. herbergi frá 29 þús. til leigu í Hfj. 
Internet, allt innifalið. Uppl. í s. 770 
5451.

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.

Íbúð til leigu á Vopnaf. 105fm, laus 
strax. Uppl. í S 690 8083 / 473 1399.

Til leigu er gott 15 fermetra herb. m. 
eldhúsi og baði í 105. kr. 32Þ á mánuði. 
laus strax. S. 8655971.

Árbær: snyrtil. herb. m/húsgögnum og 
aðgangi að wc/sturtu + þv.hús. S. 
820 3515.

Herb.til leigu svæði 105.Aðgangur 
að eldhúsi,baðherbergi.Inni í herb 
rúm,fataskápur,adsl,ísskápur.693 4848.

 Húsnæði óskast

‘Oska eftir 2 til 3 herberga íbúð til leigu 
í mosfellsbæ S: 866-5156

 Atvinnuhúsnæði

Bæjarlind 14-16 Til leigu 2-400m2 versl-
unar- eða skrifst.húsnæði á jarðhæð 
(neðstu)- norðurendi. Innkeyrsludyr, 
næg bílastæði, góð aðkoma. Uppl. s. 
895-5053.

Til leigu góð 3 herbergja 74 fm íbúð í 
101 . Leiga 120 þús . Sími 6979300

Lagerhúsnæði til leigu í Hafnarfirði. 90, 
180 og 360 fermetrar. Mikil lofthæð. 
Hagstætt verð. S. 822 4200.

 Geymsluhúsnæði

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

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.

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

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

120 m2 geymsluhúsnæði til leigu. 
Hentar fyrir tjaldvagna og fellihýsi. 
Upplýsingar í síma 897 6659

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

Húsvagnageymslan í 
Þorlákshöfn

Eigum nokkur pláss í upphituðu og 
óupphituðu rými. Verð á lengdarmeter 
í upphituðu kr. 7.500. í óupphituðu 
5.500 kr. Uppl. í s. 893 3347.

 Bílskúr

Til leigu. Svæði 112. S. 849 7550.

 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

 Atvinna í boði

Devitos pizza
Óskar eftir starfsfólki í 

afgreiðslu. Dagvinna og næt-
urvinna.

Upplýsingar í síma 697 8434.

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

Gæsla/dyravarsla
Óskum eftir fólki í gæslu/dyras-
örslu. Ekki yngri enn 20 ára og 

með hreint sakavottorð.
Umsóknir ásamt sakavottorði 

og mynd sendist á : 
terr@terr.is

Domo Restaurant
Domo Restaurant óskar eftir 
framreiðslumanni í fullt starf, 

viðkomandi þarf að hafa brenn-
andi áhuga á matreiðslu og 

þekkingu á vínum
Áhugasamir hafið samband við 
Magnús á domo@domo.is eða 

s. 552 5588

Sjálflærður Internet Miljarðamæringur 
Leitar Af Duglegu Fólki.Þú Munt Verða 
Þjálfaður Hvernig Hægt Er Að Vinna 
Sér Inn Stórar Upphæðir Á Stuttum 
Tíma.Síðan Þjálfun Í Að Byggja Upp 
Gríðarlegar Framtíðar Tekjur.Farðu Á 
www.MaverickMoneyMakersPlug.com 
Og Kynntu Þér Málið Vel.

Verslunin Tiger
Óskar eftir áhugasamri og drífandi 
manneskju til starfa. Góðir framtíð-
armöguleikar fyrir rétta manneskju. 
Umsókn og ferilskrá sendist á: tiger.
sandra@simnet.is

Óskum eftir að ráða starfsmann í 
uppvask. Vinnutími alla virka daga frá 
12-18. Uppl. á staðnum eða á net-
fang milano@internet.is Kaffi Milano 
Faxafeni 11.

Kvöld- og helgarvinna
Miðlun ehf leitar að góðu fólki í vinnu 
2 - 6 kvöld vikunar. Úthringingar fyrir 
traust íslensk fyrirtæki. Upplýsingar í 
midlun@midlun.is

Pizzuverksmiðjan 
Lækjargötu 8

Pizzuverksmiðjan óskar eftir að ráða 
vana bakara. Vinnutími eftir samkomu-
lagi. Upplýsingar í dag og næstu daga 
á staðnum eða í síma 578 8555 milli 
15 -17.

Starfskraftur óskast
Helst vanur. Hjólbarðaverkstæði 
Grafarvogs. S. 567 4468.

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

65 fm björt og nýleg einskl.íbúð í 
leigu Garðabæ fyrir lærðan smið eða 
í námi gegn vinnu. Uppl í s 565 0121. 
e.kl 19:00.

 Atvinna óskast

Smiður óska eftir vinnu. Allt kemur til 
greina. Uppl. í s. 893 5908.

Starfsfólk frá Lettlandi óskar eftir vinnu 
á Islandi: smiðir, verkamenn, bilstjórar, 
fiskvinnslufólk o.fl. S.8457158

 Tapað - Fundið

Ketlingurinn okkar er tíndur. Hann 
sást síðast föstudaginn 19. september. 
Hann er ómerktur. Hann er hvítur með 
bröndóttur á bakinu og skottinu. Hann 
býr í vesturbænum í Kópavogi. Endilega 
hafidi samband í síma 8486780 eða 
7719750.

 Tilkynningar

Óskað er eftir vitnum að atburði þar 
sem ljósblá WV golf bifreið ók í veg 
fyrir Toyota Yaris og réðst rauðhærður 
smávaxinn maður að ökumanni Toyotu 
Yaris bifreiðarinnar við gatnamótum hjá 
Sprengisandi, Reykjavík föstudaginn 
25. sept. um klukkan 15:00. Þeir sem 
að kunna hafa vitnað atburð þennan 
vinsamlegast hafið samband við síma 
663-6453.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

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

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

Tilkynningar

Til sölu
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timamot@frettabladid.is

Guðmundur Eggertsson, prófessor emeritus 
við Líf- og umhverfisvísindadeild HÍ, heldur 
erindi um uppruna lífsins við HÍ laugardaginn 3. 
október.

Guðmundur, oft kallaður faðir erfðafræðinnar 
á Íslandi, hefur rýnt í margar ólíkar tilgátur, til-
raunir og röksemdir sem settar hafa verið fram 
um forsendur og tilurð lífs. 

Í erindinu mun hann gefa yfirlit yfir sögu hug-
mynda okkar um uppruna lífsins, kryfja hinar 
margvíslegu tilgátur og benda á hvernig við kom-
umst nær hinu sanna í málinu. 

Erindið verður flutt á íslensku og er öllum opið. 
Það er hluti af fyrirlestraröð í tilefni 200 ára af-
mælis Charles Darwin sem fram fer haustið 2009. 
Nánari upplýsingar um erindi og dagskrána á 
darwin.hi.is.

Um uppruna lífsins

Forvarna- og fræðslusjóðurinn Þú 
getur! heldur styrktartónleika í Bú-
staðakirkju í kvöld klukkan 20. Þetta 
eru aðrir styrktartónleikarnir sem 
sjóðurinn heldur en í fyrsta sinn sem 
hann veitir styrki. Markmið sjóðsins 
er að styrkja þá sem hafa átt við geð-
ræn veikindi að stríða til náms, eyða 
fordómum og hvetja fagfólk til nýjunga 
í geðheilbrigðisþjónustu en á tónleikun-
um hljóta fimm námsmenn styrki.

„Við munum veita þremur einstakl-
ingum styrki til náms auk þess sem 
tveir fá styrk í formi tölvu. Þá hlýtur 
Auður Axelsdóttir iðjuþjálfi hvatning-
arverðlaun fyrir að fitja upp á nýjung-
um í þjónustu við geðsjúka en hún hefur 
átt ríkan þátt í að efla geðheilbrigðis-
þjónustu utan stofnana og komið á sam-
vinnu heilsugæslunnar og Hugarafls 

sem eru samtök notenda,“ segir Ólafur 
Þór Ævarsson, geðlæknir og formaður 
stjórnar sjóðsins.

Ólafur stofnaði sjóðinn í fyrra og 
segir hann hvatann hafa komið úr starfi 
sínu sem geðlæknir. „Ég hef orðið vitni 
að algerum kraftaverkum hjá fólki sem 
hefur fundið leið út úr veikindum sínum 
með því að fara í nám. Þetta er oft fólk 
sem hefur dottið út úr skóla og vinnu 
og ekki átt sér neinn stað í lífinu en náð 
fótfestu á ný.“

Ólafur segir að geðsjúkum bjóðist 
ýmiskonar endurhæfing og stuðningur 
en að hann hafi þótt vanta stuðning við 
þá sem vilja stunda nám í hefðbundnu 
skólakerfi. Hann hefur lengi haft áhuga 
á forvörnum og séð um fræðslu fyrir 
fagfólk og almenning. „Það liggur ljóst 
fyrir að það margborgar sig að styrkja 

fólk til náms. Við erum til dæmis að 
styrkja unga konu í söngnám sem 
kostar margfalt minna en ef hún væri 
veik og inni á spítala.“

Ólafur gengur út frá því að haldnir 
verði árlegir styrktartónleikar héðan í 
frá. „Við höfum fengið marga af þekkt-
ustu listamönnum þjóðarinnar til liðs 
við okkur og er það stjórn sjóðsins 
mikil hvatning hve listamennirnir og 
fjölmargir aðrir eru viljugir að leggja 
sjóðnum lið.“ Meðal flytjenda á tónleik-
unum eru Land og synir, Egill Ólafsson, 
Friðrik Ómar, Bergþór Pálsson og Jó-
hanna Guðrún en kynnir er Edda Björg-
vinsdóttir. Húsið verður opnað klukkan 
19.30 og mun allur ágóði af sölu miða 
renna til sjóðsins. Miðasala er í Lyfju 
Lágmúla og við innganginn.

vera@frettabladid.is

FORVARNA- OG FRÆÐSLUSJÓÐURINN ÞÚ GETUR:  VEITIR FYRSTU STYRKINA

STYRKJA GEÐSJÚKA TIL NÁMS

HEFUR SÉÐ KRAFTAVERKIN GERAST Ólafur segir fólk sem hefur glímt við geðsjúkdóma oft ná fótfestu við það að hefja nám. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ástkær sonur okkar og bróðir,

Jökull Tandri Arnarson
Brávallagötu 10,

lést þann 26. september að heimili sínu.

Guðmundur Örn Ragnarsson
Jónína Lára Einarsdóttir
Bjartmar Orri Arnarson
Brynjar Frosti Arnarson

FAÐIR ERFÐAFRÆÐINNAR 
Guðmundur er prófessor 

emeritus við Líf- og 
umhverfis vísindadeild HÍ. 
Hann stundaði kröftugar 

rannsóknir í sameinda-
erfðafræði, sérstaklega á 

eiginleikum tRNA og genum 
úr hitakærum bakteríum.

JAMES DEAN LÉST ÞENNAN DAG 
ÁRIÐ 1955.

„Láttu þig dreyma eins og 
þú munir lifa að eilífu. Lifðu 

eins og þú munir deyja í 
dag.“

James Dean var bandarískur 
kvikmyndaleikari sem öðlað-
ist heimsfrægð fyrir leik sinn 

í kvikmyndinni Rebel Without 
a Cause. Dean lést í bílslysi 

þennan dag árið 1955.

MERKISATBURÐIR
1148 Bærinn í Hítardal í Mýra-

sýslu brennur og farast 
meira en 70 manns, þar 
á meðal biskupinn í Skál-
holti, Magnús Einarsson. 
Þetta er mannskæðasti 
eldsvoði Íslandssögunnar.

1966 Útsendingar Sjónvarpsins 
hefjast.

1966 Botsvana fær sjálfstæði 
frá Bretlandi.

1994 302 metra löng brú yfir 
Kúðafljót er tekin í notk-
un. Við það styttist hring-
vegurinn um átta kíló-
metra.

1996 Eldgos hefst undir Vatna-
jökli, milli Bárðarbungu 
og Grímsvatna. Það 
stendur til 13. október.

2005 Umdeildar skopteikningar 
af Múhameð spámanni 
birtast í danska dagblað-
inu Jyllandsposten.

Þennan dag árið 
2006 yfirgaf Banda-
ríkjaher formlega her-
stöðina á Keflavíkur-
flugvelli eftir 55 ára 
veru og tóku Íslend-
ingar við stjórn henn-
ar. Í framhaldinu var 
talað um varnarsvæð-
ið og er þá átt við 
stöðina og nærliggj-
andi svæði, byggingar 
og aðra aðstöðu. 

Í október 2006 var 
Þróunarfélag Kefla-
víkurflugvallar stofn-
að og var því ætlað að koma svæðinu í borg-
araleg not. Með fyrstu skrefunum í þá átt var 
stofnun Keilis, sem er miðstöð vísinda, fræða 

og atvinnulífs, árið 
2007. Þá keypti 
fyrirtækið Há-
skólavellir stóran 
hluta íbúðarhús-
næðis á svæðinu 
til þess að byggja 
upp háskólagarða 
fyrir námsfólk árið 
2008 en þar búa 
um 1.700 manns 
í dag.

Í apríl 2009 var 
svæðinu gefið 
nafnið Ábrú og 
hefur sú stefna 

verið mörkuð að gera það að að einu fremsta 
frumkvöðlasvæði landsins en frumkvöðlasetrið 
Eldey var opnað í september 2008.

ÞETTA GERÐIST:  30. OKTÓBER ÁRIÐ 2006

Bandaríkjaher yfirgefur Keflavík

AFMÆLI

MARION 
COTILLARD

leikkona 
er 34 ára í 

dag.

FRAN 
DRESCHER
leikkona er 
52 ára.

Ljósmyndasafn Reykjavík-
ur fór í gær af stað með 
verkefnið Ljósmynd vik-
unnar. Verkefnið gengur 
þannig fyrir sig að starfs-
menn safnsins velja viku-
lega eina ljósmynd úr safn-
inu og senda til áskrifenda í 
tölvupósti.  

Af nógu er að taka því í 
Ljósmyndasafni Reykjavíkur 
eru meira en fimm milljón-
ir mynda úr sögu borgarinn-
ar, sú elsta frá því um 1880. 
Fyrsta ljósmynd vikunnar 
er af æfingu hjá Vélhjóla-
klúbbnum Eldingu frá 1961. 
Gunnar Rúnar Ólafsson tók 
myndina fyrir Æskulýðsráð 

Reykjavíkur og var send hún 
til áskrifenda í gær.

„Það er svo mikið af 
skemmtilegum og fallegum 
ljósmyndum í safninu sem 
við höfum ekki tök á að sýna 
í sýningarsalnum okkar. 
Okkur finnst þetta kjörin 
leið til að sem flestir sjái 
myndirnar okkar,“ segir 
María Karen Sigurðardóttir 
safnstjóri . „Auk þess 
finnst okkur þetta góð leið 
til að vekja áhuga fólks á 
sýningum og annarri starf-
semi Ljósmyndasafnsins.“ 

Hægt er að gerast áskrif-
andi að ljósmynd vikunnar á 
www.ljosmyndvikunnar.is.

Ljósmynd vik-
unnar í pósti

ÁSKRIFENDUR FÁ MYNDIRNAR Í TÖLVUPÓSTI Fyrsta ljósmynd vikunnar 
er af æfingu hjá vélhjólaklúbbnum Eldingu frá árinu 1961.
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Hið íslenska bókmennafélag hefur gefið út í flokki Lær-
dómsrita greinasafn dr. Jóns Gíslasonar um Cicero og 
þætti í rómverskri menningu í tilefni af því að liðin eru 
100 ár frá fæðingu Jóns.

Í Lærdómsritinu Cicero og samtíð hans dregur 
Jón ekki aðeins upp lifandi svipmyndir af manninum 
Cicero og örlagaríkri ævi hans, heldur einnig hvern-
ig umhorfs var í Róm og og víðar í Rómaveldi um 
þær mundir.

Dr. Jón Gíslason (1909-1980) er þjóð-
kunnur fyrir farsælt starf sem skóla- og 
fræðamaður. Hann lauk doktorsprófi 1934 
frá háskólanum í Münster í Þýskalandi og 
fjallaði doktorsritgerð hans um Eneasar-
kviðu. Árið 1941 var hann ráðinn fyrsti 
fastakennari Verzlunarskólans, varð yfir-
kennari skólans ári síðar og gegndi síðan stöðu 
skólastjóra 1952-1979. Þegar Verzlunarskólinn 
varð árið 1942 þriðji íslenski skólinn sem fékk leyfi 

til að veita stúdentspróf tókst Jón á hendur kennslu í latínu, 
frönsku, þýsku og ensku við hina nýstofnuðu lærdóms-

deild skólans.
Eftir Jón liggur nokkur fjöldi kennslubóka, en 

þar er ef til vill fremst í flokki Goðafræði Grikkja 
og Rómverja sem fyrst kom út 1944 og var notuð 
sem kennslubók í menntaskólum áratugum saman. 

Jón vann einnig mikið starf á sviði klassískra 
fræða, þar á meðal þýðingar á verkum grísku 

fornskáldanna Evripídesar, Sófóklesar og 
Aískýlosar, og stóð að útgáfu Hómers þýðinga 
Sveinbjarnar Egilssonar ásamt Kristni 
Ármannssyni.

Greinasafnið sem hér er orðið að Lær-
dómsriti, hinu 73. í röðinni, kom fyrst út hjá 
Menningarsjóði 1963.

Cicero og samtíð hans

CICERO Marcus Tullíus Cicero var rómverskur stjórnmála-
maður, heimspekingur og rithöfundur.

MOSAIK

Maðurinn minn, faðir okkar, tengdafaðir, 
afi og langafi, 

Arnbjörn Karlesson 
fyrrum bóndi, Ytra-Dalsgerði, 

lést á Dvalarheimilinu Hlíð Akureyri 25. september.

Jakobína Sigurvinsdóttir
Birna Ingibjörg Arnbjörnsdóttir
Ingólfur Marinó Gestsson   Marites Toledo Talle 
Björn Gunnar Gestsson   Filippía Ingólfsdóttir 
Rósa Sigurlaug Gestsdóttir   Sigurgeir Steindórsson 
Friðrik Gestsson    Susana Turago Araojo 
Kristín Hlín Gestsdóttir    Sigurður Helgi Jóhannsson 
afa- og langafabörn.

Sonur okkar, bróðir og barnabarn,

Einar Már Kristjánsson 
Hörðalandi 6, Reykjavík,

er látinn. Útförin hefur farið fram í kyrrþey. Þeim sem 
vilja minnast hans er bent á Barnaspítala Hringsins.

Ólöf Jónsdóttir
Kristján S. Elíasson
systkini hins látna
Magnea Hulda Magnúsdóttir  

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir 
og afi,

Benedikt Sigurjónsson
vélvirki
Mánagötu 24, Reykjavík,

sem lést þann 21. september, verður jarðsunginn frá 
Háteigskirkju fimmtudaginn 1. október kl. 13.00.

Sigríður Sigurðardóttir
Ingi Gunnar Benediktsson   Drífa Konráðsdóttir
Sigrún Björk Benediktsdóttir  Valtýr Valtýsson
og barnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, fóstur-
faðir, tengdafaðir, afi og bróðir,

Ólafur Þór Gunnlaugsson
sundþjálfari, ungbarna- og barnasund-
þjálfari, Búagrund 4, Kjalarnesi, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju föstudaginn 
2. október kl. 13.00.
   
                      Svanhvít Guðrún Jóhannsdóttir
Ólafur Páll Ólafsson
Ingunn María Ólafsdóttir
Halldóra Jóhanna Arnarsdóttir Geir Arnöy
                                  Leon Jóhann Fallay
                                og systkini hins látna.

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

Stefán Oddur Magnússon
áður til heimilis Álfalandi 4, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju fimmtudaginn 
1. október kl. 15.00.

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

Elskulegur faðir okkar, fósturfaðir, tengda-
faðir, afi og langafi,

Guðmundur Benediktsson
frá Miðengi, Flókagötu 61, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Háteigskirkju föstudaginn 
2. október kl. 13.00.

Þórdís Skarphéðinsdóttir
Bjarni Guðmundsson Inga K. Guðmundsdóttir
Anna Guðmundsdóttir Erlendur Ragnar Kristjánsson
Bára Guðnadóttir
Björn Antonsson Helga Jakobs
Magnea Antonsdóttir Sigurður Lyngdal
             barnabörn og barnabarnabörn.

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

Sigurþór Sigurðsson
Skriðustekk 17, Reykjavík,

lést á Landspítala Landakoti mánudaginn 21. septem-
ber. Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju föstudaginn 
2. október, kl. 11.00.

                            Hallveig Ólafsdóttir
Einar Sigurþórsson Edda Runólfsdóttir
Kristín Sigurþórsdóttir Pétur Einarsson
Sigríður Sigurþórsdóttir Eyjólfur Steinn Ágústsson
Sólveig Sigurþórsdóttir Eggert Elfar Jónsson
Birgir Sigurþórsson Elva Björk Garðarsdóttir
Þór Sigurþórsson
Sigurður Gunnar Sigurðsson Arndís Guðnadóttir
                       barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýju við fráfall föður 
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Braga Jónssonar
flugvélstjóra, Strikinu 8, Garðabæ.

Lilja Bragadóttir Sigþór Hákonarson
Hartmann Bragason
Örn Bragason
Ásdís Bragadóttir
börn og barnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir, amma og langamma, 

Halldóra Sigurlaug 
Jónsdóttir 
Hverfisgötu 31, Siglufirði,

lést á Heilbrigðisstofnun Siglufjarðar föstudaginn 
25. september. Útförin fer fram í kyrrþey að ósk hinnar 
látnu.

Jóhannes Þórðarson
Soffía Guðbjörg Jóhannesdóttir  Ólafur Kristinn Ólafs
 Ólafía Margrét   
 Guðmundsdóttir
Halldóra Sigurlaug Ólafs, Magnea Jónína Ólafs,
Jóhannes Már Jónsson, Kjartan Orri Jónsson, 
Margrét Finney Jónsdóttir
og Eydís Ósk Jóhannesdóttir.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
hlýhug og samúð vegna fráfalls okkar ást-
kæru frænku, 

Birnu Björnsdóttur 
áður til heimilis að Laugarnesvegi 40, 

sem andaðist á hjúkrunarheimilinu Sóltúni þann 
8. september sl. Öllum ættingjum og vinum sem hafa 
heimsótt og sýnt Birnu umhyggju í veikindum henn-
ar undanfarin ár sendum við bestu þakkir. Sérstakar 
þakkir til starfsfólksins á Sóltúni sem annaðist Birnu 
af mikilli hlýju síðustu mánuði. 

F.h. aðstandenda,
Sigríður Antoníusdóttir      
Jón Antoníusson              
Jóhann Antoníusson           
Erlingur Antoníusson         
Björn Benediktsson
Haraldur Benediktsson        
Anna S. Björnsdóttir         
Jóhanna Björnsdóttir         
og fjölskyldur þeirra.

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

Steinþór Viggó 
Þorvarðarson
Tjarnarási 16, Stykkishólmi,

sem lést 22. september sl., verður jarðsunginn frá 
Stykkishólmskirkju laugardaginn 3. október kl. 14.00. 

Halldóra Jónsdóttir
Jón Ólafur Jónsson 
 Hannesína Rut Guðbjarnardóttir
Þorgerður Steinþórsdóttir   Bjarni F. Garðarsson 
Jónas Steinþórsson   Guðrún Gunnlaugsdóttir
Þorvarður Ellert Steinþórsson 
María Steinþórsdóttir   Ásgeir Björnsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Alúðarþakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug vegna andláts og útfarar elskulegr-
ar móður okkar, tengdamóður, ömmu og 
langömmu,

Sigríðar Önnu 
Magnúsdóttur
Ferjubakka 16, Reykjavík.

Hafliði Pétursson 
Arnar Hauksson
Vilhelmína Hauksdóttir   Þór Ragnarsson
Tómas Reynir Hauksson   Silja Ketonen
Haukur Baldvinsson
ömmubörn og langömmubarn.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Sæll, stjóri. Já, þetta 
er ég. Heyrðu, ég var 
að hugsa. Ég er að 
drepast úr mígreni 

og var að spá í hvort 
ég mætti slökkva í 

smá stund...

Heldurðu 
að þeir selji 

einhver 
fæðubótarefni 

hérna?

Eða stera! 
Það er 

það sem 
okkur 
vantar!

Stera frá 
Úkraínu!

Ætlarðu að kýla á 
þetta? Deila skáp 

með mér?

Það sagði 
ég ekki, 

Palli.

Ég sagði að ég væri 
kannski að hugsa um 

að velta þessu fyrir mér, 
alla vega skoða mögu-
leikann á því að hugsa 

þetta.

Aha.
Ókei.

Einmitt.

Hvað 
þýðir 
það? 

Kannski?

Bara að 
ég vissi 

það.

Rósir eru rauð-
ar, fjólur eru 

bláar.
Úps! Ég fell... ... fyrir þér, 

skilurðu.

Kennarinn 
vill að 
ég leiki 

býflugu í 
leikritinu.

En gaman! Þú verður 
að búa til 
búning 

fyrir mig.

Ég geri það. Með 
broddi...

Ókei. ... sem 
skýtur 

eldingum á 
hvern þann 
sem hlær 
að mér.

Býflugan var 
sem sagt 
ekki fyrsta 
val hjá þér?

Haustið hjá mér einkennist af flestu 
öðru en kreppuþunglyndi og hann-
yrðablæti eða baktali um útrásar-

víkinga. Reyndar finnst mér haustið núna í 
Reykjavík að mörgu leyti einkennast af hug-
myndum og sköpunarkrafti auk stórkost-
legrar uppsveiflu á tónlistarsenunni. Menn-
ingarlífið iðar og í síðustu viku var bæði 
kvikmynda- og tónlistarveisla í borginni. 

Ég fór á frábæra ráðstefnu einmitt í síð-
ustu viku sem nefnist You Are in Contr-
ol og er skipulögð af Íslendingum í sam-
starfi við Útflutningsráð og fjallaði um 

hvað er að gerast í stafrænni menn-
ingarmiðlun, markaðssetningu og 
útgáfu. Erlendu fyrirlesararnir 
voru skemmtilegir en þeir íslensku 
voru engu síðri og það gladdi mig 
að sjá hversu margir spennandi og 
skemmtilegir hlutir eru að gerast 
einmitt hér á landinu okkar. 

Nú er tíminn fyrir skapandi og spenn-
andi fyrirtæki eins og Gogoyoko og 
Eve Online en maður sér þetta víðar í 
sam félaginu: ný gallerí spretta upp í 
miðbænum og tónlistarútgáfu fyrirtækjum 
fjölgar. Sjaldan hef ég líka upplifað jafn 
mikinn tónlistaráhuga hjá fólki. Hinn 
almenni hlustandi lætur sér ekki nægja 
lengur að láta mata sig af mislélegum FM-
útvarpsstöðvum heldur er farinn að grúska 
miklu meira sjálfur og velja það sem 
hann fílar. Þannig getur til dæmis óþekkt 
bílskúrs band úr Breiðholtinu getur orðið 
mest spilaða hljómsveitin á Gogoyoko. Eins 
og bandarískur fyrirlesari á ráðstefnunni 
sagði er það sem áður kallaðist jaðartónlist 
orðin tónlistin sem svo margir hlusta á. 
Það sem er „under ground“ færist ofar. Nú 
er sumsé enginn tími fyrir Íslendinga til 
að bugast, heldur huga að því sem þeim 
farnast best – sköpuninni.  

Öndergrándið er á uppleið

NOKKUR ORÐ
Anna Margrét 

Björnsson

KS Ferskt lambalæri
Haustslátrun 2009

1189.-1189.-1189.-.-

FYRIR FRAMAN ANNAÐ FÓLK
eftir Kristján Þórð Hrafnsson

Bráðfyndið verk, fullt af hlýju og sársauka, 
um fáránleika, klikkun og ást. 

Leikstjóri: Melkorka Tekla Ólafsdóttir
Leikarar: Sveinn Geirsson og Tinna Hrafnsdóttir

Venjulegt fólk í samstarfi við Hafnarfjarðarleikhúsið
Miðasala í síma 555 2222 og á midi.is

2. sýning lau 3. okt kl. 20.00
3. sýning fös 9. okt kl. 20.00
4. sýning lau 10. okt kl. 20.00

Frums‡nt í Hafnarfjarðarleikhúsinu 2. okt
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sport@frettabladid.is

Meistaradeildin
E-riðill: Fiorentina-Liverpool 2-0
Stevan Jovetic (2)
E-riðill: Debreceni-Lyon 0-4
F-riðill: Rubin Kazan-Inter 1-1
Alejandro Dominguez - Dejan Stankovic
F-riðill: Barcelona-Dinamo Kiev 2-0
Lionel Messi, Pedro
G-riðill: FC Unirea-Stuttgart  1-1
G-riðill: Glasgow Rangers-Sevilla    1-4
H-riðill: Arsenal-Olympiakos  2-0
Robin van Persie, Andrei Arshavin
H-riðill: AZ Alkmaar-Standard Liège 1-1

Meistarakeppni HSÍ
Konur: Stjarnan-FH 37-24 (21-12)
Mörk Stjörnunnar: Alina Tamasan 10 (5 víti), 
Elísabet Gunnarsdóttir 8, Þorgerður Anna Atla-
dóttir 5, Jóna Sigríður Halldórsdóttir 4, Indíana 
Nanna Jóhannsdóttir 2, Kristín Clausen 2, Harpa 
Sif Eyjólfsdóttir 2, Þórhildur Gunnarsdóttir 2, Fan-
ney Ingvarsdóttir 1, Estger Viktoría Ragnarsdóttir.
Varin skot: Florentina Stanciu 19.
Mörk FH: Sigrún Gilsdóttir 6, Birna Berg Haralds-
dóttir 5, Birna Íris Helgadóttir 3, Gunnur Sveins-
dóttir 3, Ingibjörg Pálmadóttir 3, Ragnhildur 
Guðmundsdóttir 1 (1 víti), Hafdís Guðjónsdóttir 
1, Heiðrún Rún Guðmundsdóttir 1.

Varin skot: Sigríður Arnfjörð Ólafsdóttir 5, Jolanta
Slapikiene 4.

Karlar: Haukar-Valur 21-22 (9-9)
Mörk Hauka: Gunnar Berg Viktorsson 7 (5 víti), 
Björgvin Hólmgeirsson 4, Tjörfi Þorgeirsson 3, 
Guðmundur Árni Ólafsson 2 (1
víti), Pétur Pálsson 1, Einar Örn Jónsson 1, Heimir
Óli Heimisson 1, Freyr Brynjarsson 1.
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 10 (2 víti), 
Aron Rafn Eðvarsson 6.
Mörk Vals: Elvar Friðriksson 8 (3 víti), Ernir Hrafn 
Arnarson 3, Fannar Þór Friðgeirsson 3, Arnór 
Þór Gunnarsson 3 (2 víti), Orri Freyr Gíslason  2, 
Ingvar Árnason 1, Sigurður Eggertsson 1, Gunnar 
Harðarson 1.
Varin skot: Hlynur Morthens 14 (1 víti).

Powerade-bikar kvenna
Haukar-Hamar 73-84
Stigahæstar: Heather Ezell 35 (10 stolnir) - 
Sigrún Ámundadóttir 23 (10 frák.,5 stoðs., 5 
stolnir), Koren Schram 19, Kristrún Sigurjónsdótt-
ir 16, Guðbjörg Sverrisdóttir 14.

KR-Grindavík 67-37
Stigahæstar: Margrét Kara Sturludóttir 12, Jenny 
Pfeiffer-Finora 8, Þorbjörg Friðriksdóttir 8, Helga 
Einarsdóttir 7 (7 frák.), Guðrún Gróa  Þorsteins-
dóttir 7 (5 stolnir) - Helga Hallgrímsdóttir 9 (15 
frák.), Íris Sverrisdóttir 7.

ÚRSLTIN Í GÆR

TILBOÐ FYRIR 
VINNUÞJARKA!

STORM
ÖRYGGISSKÓR

Áður 8.540 kr.

Nú 4.270 kr.

B&S FLÍSPEYSA

Áður 7.470 kr.

Nú 2.988 kr.

B&S REGNJAKKI

Áður 13.850 kr.

Nú 5.540 kr.

B&S VESTISBUXUR

Áður 17.935 kr.

Nú 7.174 kr.

60%
AFSLÁTTUR

60%
AFSLÁTTUR

60%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

B&S REGN- 
SMEKKBUXUR

Áður 10.738 kr.

Nú 4.295 kr.

40–70% afsláttur af ýmsum vinnufatnaði

Knarrarvogi 4  |  104 Reykjavík  |  533 6030  |  thjarkur.is

60%
AFSLÁTTUR

„Þetta gerðist mjög hratt en ég er bara mjög spenntur að takast 
á við þetta verkefni. Það er svo margt sem styður það að þetta 
sé spennandi því þetta lið er búið að vera mjög sterkt síðustu 
ár og Kristján Guðmundsson getur gengið stoltur frá sínu verki. 
Það er líka staðið mjög vel á bak við félagið, mikil hefð fyrir 
fótbolta í Keflavík og stuðningsmenn liðsins kröftugir,“ 
segir Willum Þór Þórsson. Hann verður formlega kynntur 
sem nýr þjálfari Keflavíkur á morgun og undirritar þá 
tveggja ára samning við Suðurnesjaliðið. Willum Þór 
var látinn fara frá Val 1. júlí í sumar en hefur notað 
tímann síðan þá til þess að hlaða batteríin og getur 
ekki beðið eftir að hefjast handa að nýju.

„Ég er úthvíldur núna og gæti alveg sett á æfinga-
törn út alla vikuna en ætli leikmenn og aðstandendur 
Keflavíkurliðsins þurfi ekki smá hvíld. Ég fer til Kefla-
víkur á morgun og mun þá hitta leikmenn og stjórnar-
menn hjá félaginu og við munum leggja á ráðin,“ segir 
Willum Þór.

Keflvíkingar hafa ekki farið leynt með ástæðu þess að 

Willum Þór var ráðinn til starfsins og ætlast til mikils af honum 
enda hefur þjálfarinn náð árangri hvar sem hann kemur og státar 
af þremur Íslandsmeistaratitlum og einum bikarmeistaratitli. 
Willum Þór gerir sér grein fyrir að væntingarnar eru miklar.

„Við förum fljótlega að teikna upp markmið liðsins og 
einstaklinganna en miðað við hvernig sumarið spilaðist er 
ljóst að það þarf að ryðja FH og KR úr vegi ef á að vinna 
titilinn. Fylkismenn voru einnig sterkir og það eru þarna 
fleiri lið en þetta verður bæði spennandi og krefjandi,“ 
segir Willum Þór.

„Það skorti smá stöðugleika hjá Keflavíkurliðinu í 
sumar. Gríðarlega mörg jafntefli voru líka gerð og því 
vantaði herslumuninn. Leikmannahópurinn er mjög 
sterkur og þarna er samankomin kynslóð leikmanna 
sem hafa alist upp hjá félaginu, eru feikilega góðir 
fótboltamenn og eru þyrstir í sigur og árangur. Þetta er 
öflugasta gagnsóknarlið í deildinni og getur spilað mjög 

góðan fótbolta. Þetta er því mjög metnaðar fullt umhverfi 
sem ég er að stíga inn í. Það er alveg á hreinu.“ 

WILLUM ÞÓR ÞÓRSSON: SKRIFAR FORMLEGA UNDIR TVEGGJA ÁRA SAMNING VIÐ PEPSI-DEILDARLIÐ KEFLAVÍKUR Í DAG

Þarf að ryðja FH og KR úr vegi til að vinna titilinn
> Tómas Ingi ráðinn til HK

„Ég er búinn að nota síðustu ár til þess að fylgjast 
vel með boltanum hér á Íslandi og ná mér í tiltekin 
réttindi til þess að þjálfa. Það er svona vika síðan þetta 
kom fyrst upp með HK og þetta gekk því tiltölulega vel 
fyrir sig. Ég ætlaði að skoða hvað myndi koma inn á 
borð til mín og það voru nokkrir aðilar sem settu sig í 
samband við mig. HK-ingar unnu þetta hratt og 
vel og voru í langfyrsta sæti,“ segir Tómas Ingi 
Tómasson, nýráðinn þjálfari 1. deildarliðs 
HK, í samtali við Fréttablaðið.

FÓTBOLTI Liverpool tapaði nokkuð 
óvænt fyrir Fiorentina á Artemio 
Franchi-leikvanginum í Flórens 
á meðan Arsenal vann Olympi-
akos á Emirates-leikvanginum í 
Lundunum í annarri umferð riðla-
keppni Meistaradeildar Evrópu í 
gærkvöldi. 

Hinn nítján ára framherji 
Stevan Jovetic stal senunni í gær-
kvöldi í Flórens þegar hann skor-
aði bæði mörkin í fræknum 2-0 
sigri Fiorentina gegn Liverpool í 
E-riðli. Bæði mörk Svartfellings-
ins komu í fyrri hálfleik þar sem 
Fiorentina réði lögum og lofum en 
gestirnir voru aftur á móti mun 
sterkari aðilinn í síðari hálfleik, 
án þess þó að ná að skora. 

„Það fór allt úrskeiðis hjá okkur 
í fyrri hálfleik sem gat farið 
úrskeiðis. Við vorum ekki nógu 
beinskeyttir í sóknarleiknum og 
misstum boltann of auðveldlega 
frá okkur. Það var allt annað að 

sjá til okkar í seinni hálfleik en 
það var bara ekki nóg. Við erum 
því mjög svekktir með niðurstöð-
una,“ sagði knattspyrnustjórinn 
Rafa Benitez hjá Liverpool í leiks-
lok í gærkvöldi.

Það tók leikmenn Arsenal nokk-
urn tíma að finna glufu á varnar-
múr Olympiakos í gærkvöldi en 
Robin van Persie opnaði marka-
reikning Lundúnaliðsins með 
marki á 78. mínútu. Andrei 
Arshavin bætti svo við öðru marki 
áður en yfir lauk og niðurstaðan 
2-0 sigur Arsenal. Lundúnaliðið er 
því búið að vinna báða leiki sína 
til þessa í H-riðli.

Í F-riðli skutust Evrópumeist-
arar Barcelona á toppinn með 
2-0 sigri gegn Dinamo Kiev á 
Nývangi. Lionel Messi og Pedro 
skoruðu mörk Börsunga. Í hinum 
leik riðilsins gerðu Rubin Kazan 
og Inter 1-1 jafntefli en Ítalíu-
meistararnir léku manni færri 

síðasta hálftímann. 
 -óþ

Misstig í Flórens
Örlög ensku félaganna voru ólík í Meistaradeildinni 
í gærkvöld. Liverpool tapaði en Arsenal vann. 

JOVETIC Skoraði bæði mörk Fior-
entina í sigri á Liverpool í Flórens í 

gærkvöldi. NORDIC PHOTOS/AFP

HANDBOLTI Handboltavertíðin fór 
af stað fyrir alvöru í gær þegar 
meistarar síðustu leiktíða öttu 
kappi í Laugardalshöll í Meistara-
keppni HSÍ. Stjarnan varð meist-
ari meistaranna í kvennaflokki 
með öruggum sigri á FH en strax 
þar á eftir léku Valur og Haukar í 
úrslitaleiknum í karlaflokki.

Bæði lið gerðu mörg mistök í 
fyrri hálfleiknum og haustbragur 
var á leiknum. Margar skottilraun-
ir flugu himinhátt yfir markið og 
ýmsar sendingar voru illa ígrund-
aðar.

Skyttan Sigurbergur Sveinsson 
er á meiðslalistanum og leyndi sér 
ekki að hans var saknað í Hauka-
liðinu. Valsmenn byrjuðu leikinn 
betur og léku öfluga vörn, þeir 
náðu þriggja marka forystu 8-5 en 
þá vöknuðu Haukar og staðan jöfn 
í hálfleik 9-9.

Jafnræðið hélt áfram í seinni 
hálfleiknum og liðin skiptust á að 
skora. Nokkrum mínútum fyrir 
leikslok komst Valsliðið skrefinu 
á undan og gerði í raun út um leik-
inn með því að ná þriggja marka 
forystu 22-19 en Haukar skoruðu 
síðan tvö áður en tíminn rann út. 

Úrslitin 22-21 fyrir bikarmeist-
ara Vals gegn Íslandsmeisturum 
Hauka í nokkuð spennandi leik.

Íslands- og bikarmeistarar 
Stjörnunnar áttu ekki í vandræð-
um með að leggja FH í kvenna-
flokki en úrslitin urðu 37-24. 
Hafnarfjarðarliðið stóð í Stjörnu-
stúlkum í byrjun leiks en getum-
unurinn milli liðanna kom bersýni-
lega í ljós eftir það. 

Eftir að staðan var jöfn 9-9 náði 
Stjarnan völdum á vellinum og var 
með níu marka forystu í hálfleik. 
Liðið hélt síðan uppteknum hætti í 
seinni hálfleiknum og vann örugg-
an sigur eins og reyndar flestir 
bjuggust við fyrir leik.

Athygli vakti að Kristín Clausen 
lék með Stjörnunni í gær en hún 
ákvað í fyrradag að taka slaginn í 
vetur eftir að hafa íhugað að taka 
sér frí.  - egm

Handknattleiksvertíðin hófst formlega í gærkvöld með Meistarakeppni HSÍ:

Hafnarfjarðarliðin tómhent heim

TAP Aron Kristjánsson horfði á sína 
menn í Haukum tapa gegn Val í gær-
kvöldi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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SÍMI 564 0000

16
L
14
14
16
16
L
L

JENNIFER´S BODY    kl. 5.40 - 8 - 10.20
BIONICLE ÍSLENSKT TAL kl. 4
THE UGLY TRUTH    kl. 5.45 - 8 - 10.15
THE UGLY TRUTH LÚXUS kl. 5.45 - 8 - 10.15 
INGLOURIOUS BASTERDS  kl. 6 - 9
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 5 - 8
ÍSÖLD 3  3D ÍSLENSKT TAL kl.  3.45
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  3.45 

SÍMI 462 3500

JENNIFER´S BODY    kl. 6 - 8 - 10
BIONICLE ÍSLENSKT TAL kl. 6
THE UGLY TRUTH    kl. 8
FINAL DESTINATION    kl. 10

16
L
14
16

14
18
L
16

THE UGLY TRUTH kl. 5.45 - 8 - 10.15
ANTICHRIST    kl. 5.40 - 8 - 10.20
SÓLSKINSDRENGURINN kl. 5.45 - 8 - 10.15
KARLAR SEM HATA KONUR kl. 6 - 9

SÍMI 530 1919

14
16
16
16

THE UGLY TRUTH kl. 5.45 - 8 - 10.15
BEYOND REASONABLE DOUBT kl. 5.45 - 8 - 10.15 
HALLOWEEN 2    kl. 8 - 10.20
INGLOURIOUS BASTERDS  kl. 9

SÍMI 551 9000

H.G.G, Poppland/Rás 2

-H.S.,MBL

50.000 MANNS!

47.000
MANNS!

ATH: ALLS EKKI
FYRIR VIÐKVÆMA

NÆST SÍÐASTI SÝNINGARDAGUR

NÆST SÍÐASTI SÝNINGARDAGUR

STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM
FRUMSÝND 2. OKTÓBER

Blóðugur spennutryllir frá 
handritshöfundi Juno

Hin sjóðheita 
Megan Fox vill 
aðeins óþekka 
stráka!

NORDISK PANORAMA
25–30 SEPTEMBER
Í REGNBOGANUM
DAGSKRÁ ER AÐ FINNA Á:
NORDISKPANORAMA.COM

16

HTTP://FACEBOOK.COM/BIOMYNDIR

16

16

16

16

L

L

L

L

L

ALGJÖR SVEPPI OG LEITIN AÐ VILLA kl. 6D - 8D

FUNNY PEOPLE kl. 5 - 8 - 10
DISTRICT 9 kl. 8 - 10:20
DISTRICT 9 kl. 5:50 - 8 - 10:20
BANDSLAM kl. 5:45 - 8
WHALE WATCHING MASSACRE kl. 10:20 english subt.

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

16

16

16

V I P

10

12

12L

L

L

ALGJÖR SVEPPI OG LEITIN AÐ VILLA kl. 6D - 8D

HAUNTING IN CONNECTICUT kl. 8:10 - 10:10
KRAFTUR - SÍÐASTI SPRETTURINN kl. 7
DISTRICT 9 kl. 8:10 - 10:30
FINAL DESTINATION 4 (3D) kl.10:20
UPP M/ ísl. Tali kl. 6

ALGJÖR SVEPPI OG LEITIN AÐ VILLA kl 6 - 8
FUNNY PEOPLE kl. 8 - 10
UP M/ ísl. Tali kl. 6
DISTRICT 9 kl 10:40

HAUNTING IN CONNETICUT
ÓHUGNALEG MYND ÞAR SEM ÓÚTSKÝRÐIR HLUTIR ÁTTU SÉR STAÐ Í 

GÖMLU ÚTFARARHEIMILI SUMA HLUTI ER EKKI HÆGT AÐ ÚTSKÝRA

ATH. ALLS EKKI FYRIR VIÐKVÆMA STÓRKOSTLEG GRÍNMYND MEÐ ÞEIM SETH ROGEN, ERIC BANA OG ADAM SANDLER. - WASHINGTON POST
�����

L

STÓRKOSTLEG ÆVINTÝRAMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA!

- S.V. MBL.���

- bara lúxus
Sími: 553 2075

FUNNY PEOPLE kl. 6 og 9 L

JENNIFER’S BODY kl. 8 og 10 16

BIONICLE - Íslenskt tal kl. 6(650 kr.) L

THE UGLY TRUTH kl. 6, 8 og 10 12

Megan 
Foxx

ATH! 650 kr.

Framhald af dönsku saka-
málaþáttaröðinni For-
brydelsen byrjaði á DR í 
síðustu viku. Leikstjóri 
þáttanna er brjálaður út í 
forsvarsmenn danska ríkis-
sjónvarpsins.

Stóra málið í dönskum fjölmiðlum 
um þessar mundir er „ritskoðun“ 
danska ríkissjónvarpsins, DR, á 
spennuþáttaröðinni Forbrydelsen 
eða Glæpnum. Fyrri þáttaröðin sló 
í gegn svo um munaði meðal Dana 
og Íslendinga og nú snýr Sarah 
Lund aftur og reynir að leysa 
flókið morðmál sem gæti teygt 
sig alla leið í æðstu stöður danska 
hersins. 

Danska blaðið BT greinir frá því 
að blóðugustu og ofbeldisfyllstu 
atriðin í þáttunum hafi verið klippt 
út sökum þess að danska ríkis-
sjónvarpið vildi ekki fá holskeflu 
af kvörtunum frá barnafólki og 
stjórnmálamönnum, svo vitnað sé 
beint í BT. Dagskrárstjóri danska 
ríkissjónvarpsins segir sjónvarps-
stöðina einfaldlega vera að fylgja 
eftir reglum Evrópusambandsins 
um hvað megi sýna og hvað ekki 
fyrir klukkan átta á kvöldin. Leik-
stjóri þáttanna, Kristoffer Nyholm, 
er hins vegar algjörlega andvígur 
slíkri ritskoðun og gagnrýnir 
DR harðlega fyrir að hafa klippt 
umrædd atriði burt. „DR vildi fá 

alvöru trylli og verður þá að sýna 
hann á þeim tíma sem þykir til-
hlýðilegur fyrir slíkt myndefni,“ 
segir Nyholm meðal annars í frétt 
BT.

RÚV mun sýna þáttaröðina 
strax eftir áramót. Þórhallur 
Gunnarsson, dagskrárstjóri RÚV, 
bjóst við því að sýna ritskoðuðu 
útgáfuna þar sem blóð og ofbeldi 

verður haldið í lágmarki. „Já, við 
sýnum þættina eins og DR sýnir 
þá.“ Aðdáendur Söruh Lund ættu 
að forðast danskar vefsíður því 
danskir fjölmiðlar sýna þáttunum 
mikinn áhuga. Þeir hafa fengið lof-
samlega dóma og reikna má með 
að upplýst verði hver sé morðing-
inn um leið og síðasti þátturinn 
hefur verið sýndur. - fgg

GLÆPURINN RITSKOÐAÐUR

LÍTIÐ BLÓÐ OG OFBELDI Danmarks Radio, eða DR, ákvað að klippa burt blóðugustu 
atriðin í nýjustu þáttaröðinni af Forbrydelsen. Þættirnir verða sýndir ritskoðaðir á 
RÚV.

Fótboltamaðurinn Dwight Yorke 
sagði í viðtali við breska tímaritið 
News of the World að hann vildi 
nú taka meiri þátt í uppeldi sonar 
síns og kynbombunnar Katie Price. 
Yorke, sem hefur að mestu verið 
fjarverandi í lífi sonar síns síðustu 
sjö árin, segist gjarna hafa viljað 
eyða meiri tíma með Harvey, en 
að Price hafi gert honum erfitt um 
vik. „Í gegnum árin hef ég þurft að 
hlusta á Katie tala um Peter Andre 
sem föður Harveys og hversu 
hræðilegur faðir ég hef verið. Þetta 
situr allt í mér. Kannski, hefði hún 
ekki flækt hlutina svona, hefði ég 
getað verið meiri þátttakandi í upp-
eldi sonar míns,“ segir fótboltakapp-
inn. Yorke segist hafa orðið æva-
reiður þegar hann frétti af því að 
Peter Andre, þáverandi eiginmaður 

Katie Price, hefði viljað ættleiða 
Harvey. „Mig langaði að taka hann 
kverkataki og hrista heimskuna úr 
manninum. Eftir að hafa hlustað á 
allt hið neikvæða sem Katie hafði 
um mig að segja, þá átti ég núna að 
hlusta á hann lesa mér pistilinn. Ég 
hélt nú ekki!“

Þegar Peter Andre var spurður 
álits á ummælum Yorkes sagðist 
hann ekki hafa grunað að Yorke 
væri svo reiður út í sig. „Ég vissi 
ekki að honum liði svona. En ég hef 
gengið Harvey í föðurstað og hann 
kallar mig „pabba“, ætli það sitji 
ekki svolítið í Dwight.“

Hart barist um Harvey litla

BARIST UM HARVEY Einhverfur sonur 
kynbombunnar Katie Price getur valið 
sér föður. Blóðfaðir hans og stjúpfaðir 

hans vilja báðir taka þátt í lífi drengsins.
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Holl mjólk

10. alþjóðlegi

30. september 2009

Í dag er alþjóðlegi skólamjólkurdagurinn haldinn hátíðlegur í tíunda sinn. Í tilefni dagsins 
býður Mjólkursamsalan öllum 50.000 grunnskólabörnum landsins upp á mjólk í skólunum 
og má reikna með að þar verði drukknir 12.000 lítrar af mjólk. Með deginum vill íslenskur 
mjólkuriðnaður vekja athygli barna, foreldra og starfsfólks skólanna á mikilvægi mjólkur í 
fæði barnanna. 

Mjólk er mjög próteinrík og auk þess mikilvæg uppspretta 11 lífsnauðsynlegra vítamína 
og steinefna í fæðunni. Sérstaða mjólkur felst þó fyrst og fremst í því hve góður kalkgjafi 
hún er en kalk er mjög mikilvægt fyrir byggingu beina. Vart er hægt að hugsa sér betri og
næringarríkari drykk en mjólk til að gefa börnum og unglingum og full ástæða til að hvetja 
þau til að auka mjólkurneyslu sína.

Mjólk er
góð!

hraustir krakkar
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Borgarlíf  Marta Guðjónsdóttir 
ræðir um málefni borgarinnar.

20.30 Íslands safarí  Akeem R. Oppang 
ræðir um málefni innflytjenda á Íslandi.

21.00 Hestafréttir  Þáttur um hesta-
mennsku á Íslandi. Umsjónarmaður er 
Fjölnir Þorgeirsson.

21.30 Björn Bjarna  Björn Bjarnason 
ræðir við gest sinn um málefni allra lands-
manna.

16.00 Fréttaaukinn  Umsjónarmenn eru 
Elín Hirst, Bogi Ágústsson, Ingólfur Bjarni 
Sigfússon og Kristinn Hrafnsson. (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Einu sinni var... - Maðurinn 
 (1:26) (e)

18.00 Disneystundin  Stjáni, Sígildar 
teiknimyndir og Alvöru dreki.

18.54 Víkingalottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.20 Ljóta Betty  (Ugly Betty) Banda-
rísk þáttaröð um ósköp venjulega stúlku 
sem er ráðin aðstoðarkona kvennabósa 
sem gefur út tískutímarit í New York. Aðal-
hlutverk: America Ferrera, Alan Dale, Mark 
Indelicato, Tony Plana, Vanessa L. Williams, 
Eric Mabius, Ashley Jensen og Ana Ortiz.

21.05 Kiljan  Bókaþáttur í umsjón Egils 
Helgasonar. 

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 Hróarskelduhátíðin  (Roskilde) 
Dönsk heimildamynd um Hróarskeldu-
hátíðina, eina fjölmennustu tónlistarhátíð 
sem haldin er í Evrópu árlega. 

00.00 Kastljós  (e)

00.40 Dagskrárlok

07.00 Meistaradeild Evrópu: Meistara-
mörk Allir leikir kvöldsins í Meistaradeild 
Evrópu skoðaðir. 

07.40 Meistaradeild Evrópu: Meistara-
mörk 

08.20 Meistaradeild Evrópu: Meistara-
mörk 

09.00 Meistaradeild Evrópu: Meistara-
mörk 

14.45 TOUR Championship Presented 
Sýnt frá hápunktunum á PGA-mótaröðinni 
í golfi.

15.40 Meistaradeild Evrópu 
Endursýndur leikur.

17.20 Meistaradeild Evrópu: Meistara-
mörk 

18.00 Meistaradeildin: upphitun Hitað 
upp fyrir leiki kvöldsins.

18.30 Man. Utd - Wolfsburg  Bein út-
sending frá leik í Meistaradeild Evrópu. 

20.40 Meistaradeild Evrópu: 
Meistaramörk 

21.20 Bayern München - Juventus 
 Bein útsending frá leik í Meistaradeild Evr-
ópu.

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

16.20 Sunderland - Wolves Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.00 Birmingham - Bolton Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

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

21.05 Portsmouth - Everton Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.45 Tottenham - Burnley Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.00 Skemmtigarðurinn  (2:8) (e)

08.00 Dynasty  (61:88) (e)

08.50 Pepsi MAX tónlist

12.00 Skemmtigarðurinn  (2:8) (e)

13.00 Pepsi MAX tónlist

17.40 Dynasty  (62:88) Blake Carrington 
stýrir olíufyrirtæki og er umkringdur konum 
sem eru óhræddar við að sýna klærnar.

18.30 Psych  (15:16) Bandarísk gaman-
þáttaröð um ungan mann með einstaka at-
hyglisgáfu sem þykist vera skyggn og að-
stoðar lögregluna við að leysa sakamál. (e)

19.20 Nýtt útlit  (1:10) Hárgreiðslu- og 
förðunarmeistarinn Karl Berndsen veitir 
venjulegu fólki nýtt útlit. (e)

20.10 Spjallið með Sölva  (2:13) Um-
ræðuþáttur í beinni útsendingu þar sem 
Sölvi Tryggvason fær til sín góða gesti og 
spyr þá spjörunum úr. 

21.00 She’s Got the Look  (4:6) Þátta-
röð þar sem kvenleg fegurð fær að njóta 
sín. Í þessari fyrirsætukeppni fá lífsreyndar 
og þroskaðar konur að sýna sig og sanna. 

21.50 Secret Diary of a Call Girl  (6:8) 
Skemmtileg og ögrandi þáttaröð um unga 
konu sem lifir tvöföldu lífi. Belle sökkvir 
sér í vinnu eftir að hafa hætt með Alex 
og samþykkir tilboð að fara með Bambi í 
kynlífspartí á sveitasetri. 

22.20 Californication  (6:12) (e)

22.55 The Jay Leno Show  Spjallþátta-
kóngurinn Jay Leno tekur á móti góðum 
gestum og slær á létta strengi. 

23.45 Law & Order: Criminal Intent 
 (19:22) (e)

00.35 The Contender Muay Thai  (e)

01.25 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Könnuðurinn 
Dóra, Stóra teiknimyndastundin og Bratz.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 The Doctors 

10.20 Tekinn 2 (13:14) 

11.00 Gilmore Girls 

11.45 Monarch Cove (13:14)

12.35 Nágrannar

13.00 Aliens in America (6:18)

13.40 The Loop (9:10) 

14.15 ER (10:22) 

15.00 The O.C. 2 (15:24) 

15.45 Barnatími Stöðvar 2 Leðurblöku-
maðurinn, Ben 10, Stóra teiknimyndastundin 
og Dynkur smáeðla.

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (23:25)

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons (6:23) 

19.45 Two and a Half Men (18:24) 

20.10 Supernanny (9:20) Ofurfóstran 
Jo Frost kennir ungu og ráðþrota fólki að ala 
upp litla ólátabelgi.

20.55 Ástríður (7:12) Ný íslensk leikin 
gamanþáttaröð. 

21.25 Medium (7:19) Allison Dubois 
sér í draumum sínum skelfilega atburði sem 
enn hafa ekki átt sér stað. Þessi náðargjöf 
hennar gagnast lögreglunni við rannsókn 
ýmissa mála. 

22.10 True Blood (2:12) Anna Paquin 
leikur unga gengilbeinu sem fellur fyrir 
myndar legum manni sem reynist vera 
vampíra. Sjálf býr hún yfir yfirnáttúrulegum 
hæfileikum því hún getur lesið hugsanir. 

23.00 Sex and the City (8:18) 

23.30 In Treatment (20:43)

23.55 Big Love (3:10)

00.55 Eleventh Hour (10:18)

01.40 ER (10:22) 

02.25 Sjáðu 

02.55 Underworld: Evolution 

04.40 Medium (7:19) 

05.25 Fréttir og Ísland í dag 

> Anna Paquin
„Sem betur fer hef ég hef aldrei 
þurft að leika persónur 
sem líkjast mér.“ 
Paquin fer með hlutverk 
Sookie Stackhouse í 
þættinum True Blood 
sem Stöð 2 sýnir í kvöld 
kl. 22.10.

08.10 Phat Girlz 

10.00 Curious George 

12.00 License To Drive 

14.00 Erin Brockovich 

16.10 Phat Girlz 

18.00 Curious George 

20.00 License to Wed Rómantísk gaman-
mynd um ungt par sem ætlar að ganga í það 
heilaga en að kröfu prestsins þurfa þau að 
sækja strangt námskeið og uppfylla hin ótrú-
legustu skilyrði. Með aðalhlutverk fara Robin 
Williams, Mandy Moore og John Krasinski.

22.00 Shottas Biggs og Wayne ólust upp 
í mikilli fátækt og ákveða að leggja glæpa-
leiðina fyrir sig.

00.00 Battle Royale 

02.00 Box 507 (la Caja 507) 

04.00 License to Wed

06.00 Addams Family Values 

18.30 Man. Utd – Wolfsburg, 
beint   STÖÐ 2 SPORT

20.10 Spjallið með Sölva  
 SKJÁREINN

20.20 Ljóta Betty   SJÓNVARPIÐ

21.25 Medium   STÖÐ 2

21.50 Back to You   
 STÖÐ 2 EXTRA

Á fjarstýringarbrölti um fjölvarpið á mánudagskvöld staðnæmdist 
ég við Chelsea TV. Undir venjulegum kringumstæðum myndi ég 
ekki einu sinni vilja horfa á þessa sjónvarpsstöð í martröð, enda 
löngu vísindalega sannað að Lundúnaliðið nýríka er næstversta 
knattspyrnufélag heims. Ástæða þess að ég lét til leiðast að glápa 
um hríð var dagskrárliðurinn Chelsea Legends: Eidur 
Gudjohnsen. 

Í þættinum ræddi óþolinmóður spyrill við Eið Smára 
um ferilinn hjá Chelsea. Gulldrengurinn var inntur 
eftir áliti sínu á þeim þjálfurum sem réðu ríkjum hjá félaginu 
(reyndar er ofrausn að nota það orðalag þegar um er að ræða 
lið í eigu alvaldsins Rómans Abramovich) árin sex sem hann 
dvaldi þar og spurður út í vin- og óvinfengi við hina ýmsu leik-
menn. Í lokin voru svo öll mörkin sem Eiður skoraði fyrir Chelsea, 
78 talsins, sýnd í beit. 

Síðustu árin hafa neikvæðar fregnir af Eiði Smára dunið á 
íslenskum knattspyrnuáhugamönnum. Dvölin hjá Barcelona þótti í 
grófum dráttum misheppnuð, og nú síðast í gær birtust fréttir þess 

efnis að glókollurinn væri oft og tíðum hreinlega skilinn út undan í 
sóknarleik Mónakó. Hann fengi ekki boltann og brygðist hund-
svekktur við þegar honum væri skipt út af. Skelfileg frammistaða 

íslenska landsliðsins að undanförnu er svo kapítuli út af fyrir 
sig, og hefur Eiður Smári oftar en ekki borið meginþungann 

af gagnrýninni sem beint er í þá áttina.
Þess vegna var það þörf áminning að horfa á þennan 

þátt á Chelsea TV. Vert er að muna að þegar Eiður er 
upp á sitt besta standast fáir honum snúning og hann 
er einn af þessum knattspyrnuköppum sem unun er 
að fylgjast með. Mörg markanna sem hann skoraði 
fyrir Chelsea eru hreinir gullmolar, og ekki minnkaði 
gleðin við að rifja upp þann dásamlega kæk Eiðs að 
skora ávallt gegn Manchester United. Ég er ekki minni 
þjóðremba en svo að finnast mergjað að samlandi 

minn búi yfir slíkum hæfileikum. Gudjohnsen 
nær sér aftur á strik á næstu vikum eða 
mánuðum.

VIÐ TÆKIÐ KJARTAN GUÐMUNDSSON RIFJAÐI UPP GAMLA TAKTA HJÁ ÞJÓÐHETJU

Gudjohnsen er goðsögn í lifanda lífi
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Nýr matseðill með 17 nýjum 
og girnilegum réttum.
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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

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 Tríó
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Orð skulu standa

14.03 Tónleikur
15.03 Útvarpssagan: Brestir í Brooklyn
15.25 Seiður og hélog
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Óstýriláti einfarinn
21.10 Út um græna grundu
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Bak við stjörnurnar
23.10 Ísland og Evrópusambandið
00.07 Næturtónar

12.00 Rob Brydon‘s Annually Retentive 12.30 
Lead Balloon 13.00 Only Fools and Horses 13.30 
Absolutely Fabulous 14.00 The Weakest Link 
14.45 Rob Brydon‘s Annually Retentive 15.15 
Lead Balloon 15.45 Only Fools and Horses 16.15 
Absolutely Fabulous 16.45 EastEnders 17.15 The 
Weakest Link 18.00 Lead Balloon 18.30 Coupling 
19.00 Rob Brydon‘s Annually Retentive 19.30 
Absolutely Fabulous 20.00 Sensitive Skin 20.30 
Sensitive Skin 21.00 Lead Balloon 21.30 Coupling

12.00 Landsbyhospitalet 12.50 Nyheder på 
tegnsprog 13.00 DR Update - nyheder og vejr 
13.10 Boogie Mix 14.00 Pigerne Mod Drengene 
14.30 Braceface 14.50 Hojspændingsmanden 
og Robotdrengene 15.00 Ninja Turtles 15.20 
Den lyserode panter 15.30 PLING BING 16.00 
Aftenshowet 16.30 TV Avisen med Sport 17.00 
Aftenshowet med Vejret 17.30 Hvad er det værd? 
18.00 DR1 Dokumentaren. „Alarm 112 - er der 
nogen?“ 19.00 TV Avisen 19.25 Penge 19.50 
SportNyt 20.00 Taggart 21.40 Onsdags Lotto 
21.45 Danskere i krig 22.15 Backstage 22.45 
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 På fisketur med Bård og Lars 
15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 Olivia 16.10 
Ugler i mosen 16.30 Plipp, Plopp og Plomma 
16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 
Forbrukerinspektorene 17.55 Folk. Sju jobbar, ja 
takk! 18.25 Redaksjon EN 18.55 Distriktsnyheter 
19.00 Dagsrevyen 21 19.40 Vikinglotto 19.45 
House 20.30 Oh my God 21.00 Kveldsnytt 21.15 
Lydverket 21.45 Skjonnhet i fangedrakt 22.35 
Skavlan 23.35 Du skal hore mye jukeboks 

12.00 En man för alla tider 14.00 Rapport 14.05 
Gomorron Sverige 15.00 Hannah Montana 15.25 
Älskade, hatade förort 15.55 Sportnytt 16.00 
Rapport med A-ekonomi 16.10 Regionala nyh-
eter 16.15 Go‘kväll 17.00 Kulturnyheterna 17.15 
Regionala nyheter 17.30 Rapport med A-ekonomi 
18.00 Uppdrag Granskning 19.00 Livvakterna 
20.00 True Blood 20.55 Kulturnyheterna 21.10 
Himmelblå 21.55 Den stora resan 22.55 Studio 
60 on the Sunset Strip 23.35 Dr Åsa 

16.30 Doctors (4:26) Læknar og 
hjúkrunar fólk á Riverside-spítalanum eiga fullt 
í fangi með að sinna sjúklingum á milli þess 
sem þau greiða úr flækjum í einkalífinu.

17.00 Doctors (5:26) 

17.30 Gilmore Girls Lorelai Gilmore er 
einstæð móðir sem býr í góðu yfirlæti í smá-
bænum Stars Hollow ásamt dóttur sinni 
Rory. 

18.15 Seinfeld (1:24) 

18.40 Doctors (4:26) 

19.10 Doctors (5:26)

19.40 Gilmore Girls 

20.25 Seinfeld (1:24)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Back to You (8:17) Gaman-
þáttur um sjálfumglaðan fréttalesara og 
skrautlegt samband hans við barnsmóður 
sína og fyrrverandi kærustu sem vinnur með 
honum. Þættirnir koma úr smiðju höfunda 
Frasier og Friends.

22.15 Chuck (4:22) Chuck Bartowski var 
ósköp venjulegur nörd sem lifði afar óspenn-
andi lífi, allt þar til hann opnaði tölvupóst 
sem mataði hann á öllum hættulegustu 
leyndarmálum CIA. 

23.00 Burn Notice (4:16) Njósnarinn 
Michael Westen var settur á brunalistann en 
það er listi yfir njósnara sem eru komnir út 
í kuldann og njóta ekki lengur verndar yfir-
valda. Hann reynir því nú að komast að því 
hverjir „brenndu“ hann og af hverju.

23.45 Fangavaktin (1:8) 

00.15 Logi í beinni 

01.00 Sjáðu 

01.30 Fréttir Stöðvar 2 

02.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Dönsk heimildarmynd um Hróars-
kelduhátíðina, eina fjölmennustu 
tónlistarhátíð sem haldin er í Evrópu.
Á vellina við Hróarskeldu koma rokk-
unnendur á öllum aldri alls staðar að 
úr heiminum, sleppa villidýrinu í sér 
lausu og skemmta sér við undirleik 
þekktustu hljómsveita samtímans.
Höfundur myndarinnar er Ulrik Wivel.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Hróarskelduhátíðin
Sjónvarpið kl. 22.25

▼

▼

Tilhugalífið er byrjað. 
Ástríður og Sveinn Torfi 
máta sig við hvort annað. 
Á meðan eru blikur á lofti 
í sambandi Davíðs og 
Fanneyjar. Vill Davíð ekki 
fjárfesta í framtíðinni? 
Ástríður er rómantísk 
gamanþáttaröð um 
unga konu sem ræður 
sig til vinnu hjá fjármálafyrirtæki korter fyrir hrun þar sem allt er auðvitað 
að gerast en um leið ekki neitt. En þótt Ástríði reynist erfitt að fóta sig í 
hörðum heimi viðskiptalífsins gengur henni enn verr í mun harðari heimi 
ástarlífsins. Með aðalhlutverk fer Ilmur Kristjánsdóttir.

STÖÐ 2 KL. 20.55

Ástríður

ÞAÐ ER ÓDÝRARA

AÐ HORFA 

Á SPORTIÐ 

HEIMA

MEISTARADEILDIN
Í KVÖLD

STERKASTA DEILD Í HEIMI

18:30 MAN. UTD. - WOLFSBURG 
18:30 BAYERN MUNCHEN - JUVENTUS  
18.40 REAL MADRID - MARSEILLE 

20:40 MEISTARAMÖRKIN 
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„Þetta voru mjög ónákvæm ummæli hjá mér en 
hitt er rétt að peningarnir sem greiddu bæði flug 
og gistingu fyrir mig, prívat og persónulega, komu 
annars vegar úr norrænum sjóðum og hins vegar 
af fjárveitingu Norðurlandaskrifstofu vegna for-
mennsku Íslands 2009. Og svo ferðast ráðherrar 
víst aldrei einir,“ segir Katrín Jakobsdóttir mennta-
málaráðherra.  

Fréttablaðið rifjaði í blaði gærdagsins upp 
ummæli Katrínar um ferðalagið á kvikmynda-
hátíðina í Toronto. Katrín hafði sagt að ferðin væri 
greidd af Norrænu ráðherranefndinni sem Ísland 
veitir formennsku í ár. Óhætt er að segja að netið 
hafi logað vegna þessara ummæla því fréttastofa 
Stöðvar 2 hafði greint frá því að kostnaður ríkisins 
næmi 1,2 milljónum íslenskra króna.

Menntamálaráðherra viðurkennir að ummælin 
í Fréttablaðinu 27. ágúst síðastliðnum hafi verið 
ónákvæm, því eftir hafi verið að greiða fyrir 
aðstoðar mann ráðherra, Sigtrygg Magnason, sem 
fór út með henni  og einnig móttökuna sem haldin 
var af þessu tilefni. Menntamálaráðuneytið hafi 
greitt þann kostnað. „Við ákváðum að sinna þessari 
formennsku í norrænu ráðherranefndinni og ég var 
send þarna út á hennar vegum til að kynna norrænar 

kvikmyndir,“ segir Katrín og upplýsir jafnframt 
að ferðakostnaður ráðherra síðan hún tók við lykla-
völdum sé nálægt sex hundruð þúsund krónum. „Ég 
hef aðeins farið einu sinni út sem menntamálaráð-
herra í ríkisstjórn Íslands, hin skiptin hafa bæði 
verið á vegum norrænu ráðherranefndarinnar.“  - fgg
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BESTI BITINN Í BÆNUM

LÁRÉTT 2. óskar, 6. hæð, 8. mánuður, 
9. rénun, 11. tveir eins, 12. skot, 14. 
smápeningar, 16. í röð, 17. þjálfa, 18. 
mas, 20. pfn., 21. tigna.

LÓÐRÉTT 1. elds, 3. 999, 4. peningar, 
5. tala, 7. gufubað, 10. vefnaðarvara, 
13. útsæði, 15. pottréttur, 16. tunna, 
19. tveir eins.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. vilt, 6. ás, 8. maí, 9. lát, 
11. uu, 12. snafs, 14. aurar, 16. áb, 17. 
æfa, 18. mal, 20. ég, 21. aðla. 

LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. im, 4. lausafé, 5. 
tíu, 7. sánabað, 10. tau, 13. fræ, 15. 
ragú, 16. áma, 19. ll. 

„Ég er hrifinn af svolítið bragð-
sterkum mat og sveiflast á milli 
Serrano og Krua Thai.  Matur-
inn á Krua Thai er náttúrlega 
hálf goðsagnakenndur. “

Svavar Knútur tónlistarmaður.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

 1   Fimmtungur, 20 prósent.

 2   Guido Westerwelle.

 3   Hugleikur Dagsson og 
Ólafía Erla Svansdóttir.

„Það verður tekið hart á þess-
um þjófnaði. Við höfum marg-
falt betri upplýsingar um þá 
aðila sem reka þessar skráarsk-
iptasíður en við höfum haft áður 
og þetta verður kært til lög-
reglu enda á ég fund með henni 
á morgun um þetta mál,“ segir 
Snæbjörn Steingrímsson, fram-
kvæmdastjóri SMÁÍS. 

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
í gær þá stálu hátt í tvö þúsund 
netverjar fyrsta þættinum af 
Fangavaktinni á vefsíðunni 
thevikingbay.org aðeins nokkrum 
klukkustundum eftir að þáttur-
inn var frumsýndur. Þeir geta 
nú átt von á því að vera kærðir 
fyrir þjófnað. Snæbjörn segir að 
allir aðilar hafi verið viðbúnir 

þessu mikla niðurhali og hafi því 
undirbúið sig mjög vel. „Þannig 
að við sátum bara fyrir framan 
tölvurnar og söfnuðum saman 
sönnunargögnum,“ útskýrir 
Snæbjörn og bætir því við að 
litið sé á þetta sem hreinan og 
kláran þjófnað. „Þetta er klár-
lega stuldur sem getur komið í 
veg fyrir að hægt sé að gefa vör-
una út. Menn mega ekki gleyma 
því að það eru viðkvæmir tímar í 
þessum iðnaði um þessar mundir 
og menn mega hreinlega ekki 
við því að það sé verið að stela 
svona. Þarna eru því gríðarlegar 
fjárhæðir í húfi: DVD-útgáfa og 
áskriftasala. Og ekki má gleyma 
því að þetta efni er mjög dýrt í 
framleiðslu.“ 

Snæbjörn segir að eflaust muni 
einhverjir sleppa með skrekkinn 
en bætir því við að þeir sem hafi 
ólöglega útgáfu af Fangavakt-
inni inni á sinni tölvu megi alveg 
vera með í maganum í dag. „Það 
er svolítið handahófskennt hvort 
menn eigi von á kærum eða ekki. 
Stundum, þegar verið er að safna 
saman sönnunargögnum, liggja 
menn misjafnlega vel við höggi.“
 - fgg

Hart tekið á Fangavaktarþjófum

Ráðherra ferðast aldrei einn

KLÁR ÞJÓFNAÐUR Snæbjörn Steingríms-
son segir að niðurhalið á Fangavaktinni 

sé hreinn og klár þjófnaður. Málið 
kemur inn á borð lögreglu í dag.

ÓNÁKVÆM UMMÆLI
Katrín Jakobsdóttir viðurkennir að ummælin í Frétta-
blaðinu hafi verið ónákvæm. Hennar kostnaður hafi verið 
greiddur úr norrænum sjóðum og sjóðum sem ætlaðir séu 
fyrir samstarf Norðurlandaþjóðanna. Ráðherrar ferðist hins 
vegar aldrei einir og því hafi ráðuneytið þurft að greiða fyrir 
aðstoðarmann-
inn, Sigtrygg 
Magnason.

Svo gæti farið að Davíð Odds-
son, Geir H. Haarde, Jón Ásgeir 
Jóhannesson, Bjarni Ármanns-
son og Björgólfur Thor sætu allir 
saman í stóra sal Háskólabíós 
þriðjudaginn 6. október þegar 
heimildarmynd Helga Felixsonar, 
Guð blessi Ísland, verður frum-
sýnd. Þeir segja allir sína sögu 
í myndinni, að Davíð undan-
skildum, en hennar er beðið með 
mikilli eftir væntingu. Auk þeirra 
hefur leikstjórinn sent ríkis-
stjórninni og alþingismönnum 
boðskort. Sætin verða tölusett 
og nöfn viðkomandi límd á sætin 
þannig að enginn ætti að velkjast 
í vafa um hver eigi að sitja hvar.

Helgi kveðst reyndar hafa 
boðið Davíð þátttöku í myndinni, 
ekki hafi annað verið hægt. „Ég 
talaði við hann í síma, hann var 
allur af vilja gerður en kvaðst 
ekki geta tekið þátt þar sem hann 
væri bundinn þagnarskyldu og 
mætti því ekki segja neitt,“ segir 
Helgi og útskýrir að þrátt fyrir 
að eiginlegt viðtal við Davíð sé 
ekki fyrir hendi svífi andi hans 
yfir vötnum allan tímann. „Nær-
vera hans er svo sterk og Davíð 
er eiginlega eins og Guð almátt-
ugur sem hvílir á manni og veitir 
manni blessun án þess að maður 
sé að biðja neitt sérstaklega um 
það.“ 

Helgi er nú að skila myndinni 
af sér og gera hana reiðubúna til 
sýningar. Hann kveðst trúa því 
að þetta verði söguleg sýning. 
„Sennilega sögulegasta kvik-
myndasýning á Íslandi,“ grínast 
leikstjórinn. Þegar talið verð-
ur ögn alvarlegra viðurkennir 
Helgi að hann hefði aldrei trúað 
því hversu mikill áhugi væri 
fyrir myndinni. „Ég veit eigin-
lega ekki alveg hvað ég er búinn 
að koma mér út í, það er eins gott 
að standa sig og halda ró sinni,“ 
segir Helgi og viðurkennir að 
kannski hafi það skipt sköpum 
að hann sé búsettur í Svíþjóð 

en ekki á Íslandi. „Annars hefði 
maður kannski ekki þorað að fara 
út í þetta.“ Hann hefur verið bók-
aður í fjölda viðtala við erlendar 
fréttastöðvar, meðal annars við 

breska ríkissjónvarpið, BBC, en 
það verður sent til yfir 200 landa 
í þessari viku. „Nú er bara tími 
sannleikans að renna upp.“

 freyrgigja@frettabladid.is

HELGI FELIXSON:  STEFNIR Í SÖGULEGA KVIKMYNDASÝNINGU

Útrásarvíkingum boðið í bíó

SÖGULEG SÝNING
Helgi Felixson, leikstjóri Guð blessi Ísland, 
hefur boðið Davíð Oddssyni, Björgólfi Thor, 
Jóni Ásgeiri Jóhannessyni, Bjarna Ármanns-
syni og Geir H. Haarde að vera við frumsýningu 
heimildarmyndarinnar. Hann kveðst eflaust ekki 
mundu hafa gert myndina ef hann væri búsettur 
á Íslandi en ekki í Svíþjóð. 

HUMAR
2.000 KR.KG

Ýsufl ök Ýsufl ök 990990,- kr/kg,- kr/kg

Stór, Glæný og Spikfeit Línuýsa frá Bolungarvík

ÝSUFISKRÉTTIR Á ÝSUFISKRÉTTIR Á 1.1901.190kr/kgkr/kg  

Fyrsti hópurinn í 
þrauta kóngs-
sjónvarpsþátt-
unum Wipeout 
hélt af stað 

til Argentínu í 
morgunsárið. 
Meðal þeirra 
sem eru í fyrsta 
holli má nefna 
fitness-tröllið Ívar 

Guðmundsson, Ingólf Þórarins-
son, betur þekktan sem veðurguð, 
og útvarpskonuna Siggu Lund. 
Ekki verður annað hægt en að 
vorkenna aumingja Ingó sem mun 
vafalítið ekki eiga roð í útvarpsfólk-
ið því Ívar er í frábæru formi um 
þessar mundir og Sigga Lund hefur 
undirbúið sig af kappi fyrir keppn-
ina Sterkasta kona Íslands.

Eins og Fréttablaðið 
greindi frá í gær 
komu 8.500 gestir á 
Algjöran Sveppa og 
leitina að Villa. Þetta 
er þriðja mesta 
aðsókn í sögu 
íslenskra kvik-
mynda yfir 
fyrstu sýningar-
helgi. Til gam-
ans má geta að 
aðeins sjö þúsund 
gestir hafa séð Reykjavík 
Whale Watching Massacre en hún 
var frumsýnd 4. september. Mikil 
eftirspurn virðist því hafa verið eftir 
fjölskyldu skemmtun en minni eftir 
hrollvekjum.

Barði Jóhannsson, oftast kenndur 
við Bang Gang, hefur stofnað 
hljómplötuútgáfuna Kölski. Er nafn-
ið ekki síst komið til svo hægt sé 
að segja brandara á borð við „Dikta 

hefur samið við Kölska“ 
og „Ourlives hefur 
samstarf við Kölska“. 
Auk þessara tveggja 

listamanna gefur 
Kölski út glænýja 
plötu með Lady 
and Bird. Sem 
er einmitt Barði 
sjálfur og söng-
konan Keren Ann.
 -fgg 

FRÉTTIR AF FÓLKI



SPILAÐU MEIRA
 - BORGAÐU MINNA

    GAME VORTEX 

92 AF 100
  PS3, XB360     

10.899,- 
  

KOMDU MEÐ GÖMLU

LEIKINA ÞÍNA!
ÞÚ FÆRÐ 25% 
AUKAÁLAG Á LEIKINA 
ÚT SEPTEMBER!
LÆKKAÐU ÞANNIG 
ÚTGJÖLDIN!

  KOMDU MEÐ GÖMLU  LEIKINA EÐA LEIKJATÖLVUNASKIPTU ÞEIM UPP Í...
  KAUPTU LEIKJATÖLVUR  EÐA LEIKI Á ÓTRÚLEGUM

  KJÖRUM!

 GAMESTÖÐIN

SVONA VIRKAR

 1
2
 3 

OPNUN KLUKKAN 20:00 Í KRINGLUNNI OG GLERÁRTORGI AKUREYRI

NÆLDU ÞÉR Í

OG GLERÁRTORGI AKUREYRI
Í KVÖLD! 

N KLUKKAN 20:00 Í KRING0OPNUN

Orka fylgir öllum
FIFA 10 leikjum!

360° boltameðferð - Í fyrsta sinn er alvöru 360° boltameðferð, sólaðu andstæðingin
uppúr skónum. Gerðu allt sem þú getur sjálfur gert á vellinum og komdu öllum á óvart. 

Skapaðu þinn eigin leikmann og sýndu hvers vegna þú ert betri en Terry, Ronaldo
eða Torres.  Allir sem versla leikinn í kvöld fá glaðning!

Fáanlegur á     
Xbox 360 · Ps2 · Wii · PSP · DS

10.899,-
   PS3      

   Komdu með gömlu FIFA leikina þína og þú færð
50% meira fyrir þá aðeins í dag!

VINNUR ÞÚ EINTAK?
   Frá 18:00 til 20:00 verður fyrsta

Fifa 10 mótið á Íslandi!
 Spilað verður 1 á móti 1.

MÆTTU SNEMMA Í KRINGLUNA.

Taktu
þátt!

KRINGLAN & GLERÁRTORGI AKUREYRI · 553 0377

      IGN.COME

90 AF 100
  PS3, XB360, PC & PSP

10.899,- 
  

Vinningshafinn fær pizzuveislu, bíómiða, kippu af Orku...
og að sjálfsögðu Fifa 10! Með fyrstu 40 leikjunum fylgir miði á Jennifer’s Body
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

Í dag er miðvikudagurinn 30. sept-
ember 2009, 273. dagur ársins

7.34 13.18 19.00
7.20 13.03 18.43

BAKÞANKAR
Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar

Kristófer Kólumbus var víst 
afskaplega önugt og leiðinlegt 

gamalmenni. Hann var reyndar 
ekki svo gamall þegar hann hrökk 
upp af; einmana og ómeðvitaður 
um að hafa farið til Ameríku.

ÞETTA verður að teljast óttalegt 
klúður hjá honum. Ekki var útlit 
fyrir svo óskemmtileg örlög þegar 
hann fór á fund Ísabellu og Ferdin-
ands í Barcelona og sagði þeim frá 
ferð sinni yfir Atlantshafið. Til að 
gera frásögnina enn skemmtilegri 
hafði hann með sér sex skrautmál-
aða indjána til að sýna konungs-
hjónunum. Sagði hann Ísabellu að 
þeir yrðu góðir þrælar og efalítið 
væri nóg af gulli til að taka frá 
heimkynnum þeirra. Gullið fann 
hann en örlögin urðu samt eins og 
fyrr segir.

ANNAÐ klúður úr mannkynssög-
unni er fært til bókar af serkja-
kónginum Abdar Rahman III. 
Líkt og slíkir kóngar á 10. öld hafði 
hann fullar hirslur af gulli og stór 
kvennabúr með fegurðardrottn-
ingum. Voru geldingar látnir gæta 
þeirra svo að enginn sperringur 
væri í kringum þær. Abdar hélt 
dagbók líkt og Matthías Johann-
essen og þar skráði hann hjá sér 
þá daga þar sem hann hafði upp-
lifað fullkomna hamingju. Þegar 
hann var um sjötugt hugsaði hann 
um sinn farsæla feril, greip dag-
bókina og taldi þessa daga. Þeir 
voru fjórtán. Hann varð því van-
sælt gamalmenni eftir allt líkt og 
Kristófer.

ÓLÍKT þessum hetjum úr mann-
kynssögunni eru gamalmennin í 
spænska þorpinu Zújar svo lífleg 
að það minnir mann á jafnaldra 
þeirra í sveitum Ísafjarðardjúps. 
Áttræðir menn príla hér upp í tré 
eftir gráfíkjum og ef svindlað er á 
þeim í póker mæta þeir mótherja 
sínum með hnefann á lofti líkt og 
Barðstrendingur í Baldurshaga. 
Þegar þau mál hafa verið útkljáð 
er sest niður og spjallað yfir rauð-
vínsglasi. 

LÆKNAR, sálfræðingar og auð-
vitað sölumenn þreytast seint á því 
að telja okkur trú um að við verð-
um að kaupa hitt og þetta til þess 
að geta orðið hress gamalmenni. 
Ef kaup á einhverju færa okkur 
ekki nær þessu markmiði þá er það 
einhver þjónusta sem við verðum 
að verða okkur úti um. 

EN hvað sem því líður þá veitir 
hversdagsleikinn í Ísafjarðardjúpi 
og Zújar eitthvað sem fegurðar-
drottningar, þrælar, þjónar, 
fullar hirslur af gulli og sérfróðir 
aðstoðar menn gátu ekki veitt 
Abdar og Kólumbusi. Hver sagði 
að allt væri til sölu?

Það sem land-
neminn fann ekki

Nánar á kopavogur.is

RAGÚS JOHN O’CONOR FIDIL

Föstudagur 2. október
GERÐARSAFN: OPNUN ÍRSKRAR MENNINGAR-
HÁTÍÐAR OG ÞRIGGJA SÝNINGA kl. 20

OPINBERUN: Samtímagrafík unnin út frá 
safneign Listasafns Írlands

KÚRRAKKAR: Skinnbátar frá Vesturströnd 
Írlands

AFTUR HEIM TIL ÍRLANDS: Veggspjöld frá 
20. öld með auglýsingum um Írlandsferðir

Sýningarnar standa yfir til 15. nóvember
Aðgangur ókeypis 

CAFE CATALINA: Mummi Hermanns flytur 
írsk dans- og sönglög – írskar veitingar

Laugardagur 3. október
SALURINN: Írski píanósnillingurinn JOHN
O´CONOR á TÖFRA tónleikum í TÍBRÁ kl. 17
Miðaverð: 3.500 kr.

PLAYERS: Ball að írskum hætti með 
PÖPUNUM – Gylfi Ægis lítur inn

SPOT: EYJAKVÖLD, m.a hljómsveitin Hrafnar
með írsk- ættaða tónlist

CAFE CATALINA: Mummi Hermanns flytur 
írsk dans- og sönglög – írskar veitingar

Sunnudagur 4. október
SALURINN: Fiðlusnillingarnir FIDIL
halda tónleika kl. 20 Miðaverð: 1.800 kr.

Mánudagur 5. október
SALURINN: Bíósýning kl. 15 
Nánar á kopavogur.is Aðgangur ókeypis

MOLINN OG BÓKASAFN KÓPAVOGS:
Stuttmyndir sýndar á opnunartímum
Aðgangur ókeypis

ÞriÐjudagur 6. október
SALURINN: Fiðlusnillingarnir FIDIL
halda tónleika kl. 20 Miðaverð: 1.800 kr.

SALURINN: Bíósýning kl. 15 
Nánar á kopavogur.is Aðgangur ókeypis

MOLINN OG BÓKASAFN KÓPAVOGS:
Stuttmyndir sýndar á opnunartímum
Aðgangur ókeypis

MiÐvikudagur 7. október
GERÐARSAFN: Ljóðakvöld kl. 20. Karl 
Guðmundsson les þýðingar sínar á ljóðum 
írska Nóbelsverðlaunahafans Seamus 
Heaney. Auk þess lesa írsku skáldin 
Caitriona O’Reilly og Pat Boran  úr verkum 
sínum Aðgangur ókeypis

MOLINN OG BÓKASAFN KÓPAVOGS:
Stuttmyndir sýndar á opnunartímum
Aðgangur ókeypis

Fimmtudagur 8. október
BÓKASAFN KÓPAVOGS: Ljóðakvöld kl. 17.30. 
Nokkrir félagar úr Ritlistarhópi Kópavogs 

lesa úr bókinni „Í augsýn“. Írsku skáldin 
Caitriona O’Reilly og Pat Boran lesa úr verkum 
sínum Aðgangur ókeypis

MOLINN: Fræðslukvöld kl. 20. Þorvaldur 
Friðriksson fréttamaður heldur fyrirlestur um 
keltnesk orð og örnefni á Íslandi – Hvers vegna 
heita fjöllin okkar þessum skrítnu nöfnum? 
Aðgangur ókeypis

MOLINN OG BÓKASAFN KÓPAVOGS:
Stuttmyndir sýndar á opnunartímum    
Aðgangur ókeypis

Föstudagur 9. október
SALURINN: Hinn heimskunni RAGÚS hópur 
dansar og leikur írska tónlist eins og hún gerist 
best kl. 20.30 Miðaverð: 1.800 kr.

MOLINN OG BÓKASAFN KÓPAVOGS:
Stuttmyndir sýndar á opnunartímum
Aðgangur ókeypis

Laugardagur 10. október
SALURINN: Hinn heimskunni RAGÚS hópur 
dansar og leikur írska tónlist eins og hún gerist 
best kl. 14 og 17 Miðaverð: 1.800 kr.

Sunnudagur 11. Október
SALURINN: Hinn heimskunni RAGÚS hópur 
dansar og leikur írska tónlist eins og hún gerist 
best kl. 17 Miðaverð: 1.800 kr.

velkomin í írska veislu í kópavoginum:

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

Hvar er þín auglýsing?
35%

72%
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