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Dramatískur barnalampi
Leikkonan Anna Svava Knútsdóttir heldur mikið upp á uglulampa sem ma

gjöf. Lampann hefur hún í stofunni og leitar st d

Uglan hefur fylgt Önnu Svövu í gegnum marga flutninga. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM   

SKELJAR   eru til margra hluta nytsamlegar. Ein góð hugmynd 
er að nota þær í baðherberginu til að geyma sápustykki. Hægt er 
að útbúa fallega skál með því að líma litla skel undir stóra og búa 

þannig til fót á stóru skelina.

Járn & Gler hf.  -  Skútuvogur 1h.  Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík   S: 58 58 900.  www.jarngler.is

Speglalím
Sérhannað teygjanlegt sílikon lím, með góða 
viðloðun við flestar gerðir af speglum. Skemmir ekki spegilhúðina. 

Eigum einnig til önnur lím og                          þéttiefni í úrvali. 

Viðhaldsfríar

ÞAKRENNUR

Smiðjuvegi 4C
Box 281  202 KópavogurSími 587 2202  Fax 587 2203hagblikk@hagblikk.is  www.hagblikk.is

Varmaskiptasamstæðurloftræstistokkar og tengistykki

Hágæða

Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur.

Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0,9 mm áli og tærast ekki, ryðga, né brotna.

Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.

Litir til á lager: Svartar, hvítar, rauðbrúnar og ólitaðar.
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VEÐRIÐ Í DAG

ANNA SVAVA KNÚTSDÓTTIR

Leitar til uglulampans 
um svör við lífsgátunni
• heimili

            Í MIÐJU BLAÐSINS

HÍBÝLI OG VIÐHALD

Innlit í tveggja hæða 
íbúð í Teigunum
Sérblað um híbýli og viðhald

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

híbýli og viðhald
MÁNUDAGUR    5. OKTÓBER 2009

verndar viðkvæma húð

Leynist
þvottavél frá

í þínum 
pakka?

EFNAHAGSMÁL Rannsóknarnefnd 
Alþingis hefur óskað eftir og feng-
ið afhent afrit sautján bréfa sem 
forseti Íslands skrifaði erlendum 
áhrifamönnum í þágu umsvifa 
íslenskra fjármálastofnana erlend-
is.

Bill Clinton, fyrrverandi forseti 
Bandaríkjanna, Al Gore fyrrver-
andi varaforseti Bandaríkjanna, 
Hamad Bin Khalifa Al Thani, emír 
af Katar, Hu Jintao, forseti Kína, 
Jiang Zemin, fyrrverandi forseti 
Kína, og Wen Jiabao, forsætisráð-
herra Kína, eru meðal þeirra sem 
fengu bréf frá forsetanum, ýmist 
rituð til stuðnings íslenskum fjár-

málastofnunum eða þá að vikið er 
að bankarekstrinum í efni bréf-
anna. 

Fimm af bréfunum þrettán 
eru send á síðasta ári, þar af tvö 
til Hamad Bin Khalifa Al Thani, 
emírs af Katar.

Þetta kemur fram í bréfaskipt-
um forsetaembættisins og rann-
sóknarnefndar Alþingis, sem 
Fréttablaðið hefur fengið aðgang 
að með vísan til upplýsingalaga. 
Sjálf bréfin hafa hins vegar ekki 
verið gerð opinber.

Rannsóknarnefnd Alþingis rit-
aði forseta bréf 11. ágúst og ósk-
aði eftir afritum af fjórum tiltekn-

um bréfum forsetans og spurðist 
fyrir um önnur bréf sem skrifuð 
hefðu verið „til stuðnings íslensk-
um fjármálastofnunum eða fyrir-
svarsmönnum þeirra á tímabilinu 
2000 til og með 2008“. 

Í svarbréfi forsetaembættisins 
til rannsóknarnefndar Alþing-
is frá 27. ágúst eru tilgreind 13 
bréf, auk þeirra fjögurra sem 
beðið var um. Aðeins eitt þeirra 
hafi verið gagngert skrifað í þágu 
fjármálafyrirtækis en í hinum sé 
vikið að starfsemi íslenskra banka 
í tilteknu landi eða þeirra getið í 
framhjáhlaupi um leið og fjallað 
er um önnur efnisatriði. 

Í einu bréfanna sé „nefnt það 
áhugamál fyrirsvarsmanns 
eins þeirra að fá William Jeffer-
son Clinton, fyrrverandi forseta 
Bandaríkjanna, til að halda ræðu 
á Íslandi“, eins og segir í svari for-
setaembættisins til rannsóknar-
nefndar Alþingis. 

„Aðeins í einu tilviki hefur 
forseti skrifað bréf gagngert til 
stuðnings íslensku fjármálafyr-
irtæki, en það er bréf til forseta 
Kasakstans þar sem fjallað er um 
fyrirhugaða starfsemi Creditinfo 
Group í landinu,“ segir í svari Örn-
ólfs Thorssonar forsetaritara.
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Rannsaka bréf forsetans
Rannsóknarnefnd Alþingis hefur fengið sautján bréf frá forseta Íslands til erlendra aðila í þágu bankanna 
afhent. Meðal annars er um að ræða bréf til Bills Clinton, fyrrverandi forseta Kína og emírsins af Katar. 

Brottnumdir af 
geimverum
Pálmi Gunnarsson og 

Magnús Eiríksson eiga 
sér sérkennilega 

sögu.
FÓLK 30

Glæsilegir tónleikar
Gunni Þórðar fór á kostum í 
Borgarleikhúsinu.

FÓLK 22

Vildum skemmta okkur
Hljómsveitin Skítamórall er 20 
ára.

TÍMAMÓT 16

STJÓRNMÁL Þingflokkur Vinstri grænna er klofinn í 
afstöðu sinni gagnvart ríkisábyrgð vegna Icesave. 
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir þingflokksformaður 
var mjög stórorð í Silfri Egils í gær og sakaði rík-
isstjórnina um ólýðræðisleg vinnubrögð. Hún kall-
aði eftir því að Ögmundur Jónasson sneri aftur sem 
ráðherra og sakaði aðra ráðherra um að hafa sam-
þykkt Icesave óséð.

Fréttablaðið hefur heimildir fyrir því að yfirlýs-
ingar Guðfríðar hafi valdið miklum titringi í flokkn-
um. Á þingflokksfundi fyrir helgi bundust menn 
fastmælum að vera sparir á yfirlýsingar í fjölmiðl-

um og halda deilum innan flokks. Guðfríður þykir 
ekki hafa staðið við það. Þá eru aðrir ráðherrar 
ósáttir við ásakanir hennar um að hafa samþykkt 
Icesave óséð og að Ögmundur hafi verið rekinn úr 
stjórninni. Þeir hafi ekki frétt af því fyrr en hann 
sjálfur boðaði til blaðamannafundar. Reglulegur 
þingflokksfundur verður haldinn í dag.

Samfylkingin er óþolinmóð gagnvart samstarfs-
flokknum og vill fá niðurstöðu í Icesave. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins er líklegast að málið komi 
fyrir Alþingi fljótlega. Hljóti það meirihlutastuðn-
ing standi stjórnin, annars ekki.  - kóp

Líf ríkisstjórnarinnar hangir á bláþræði og framtíðin skýrist í vikunni:

Klofningur hjá Vinstri grænum
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Hlýnar lítillega   Í dag verða 
austlægar áttir, víða 3-8 m/s en 
hvassara allra syðst. Búast má við 
rigningu við suðausturströndina 
en annars eru horfur á slyddu- eða 
snjóéljum við strendur landsins.

VEÐUR 4

Fyrsti bikar Blika
Karlalið Breiða-
bliks varð 
bikarmeistari í 
fyrsta skipti 
um helgina. 

ÍÞRÓTTIR 26
FÓTBOLTI Valskonur tryggðu sér 
tvöfaldan sigur í kvennafót-
boltanum í sumar þegar liðið 
vann 5-1 sigur á Breiðabliki í 
framlengdum bikarúrslitaleik 
í gær. 

Valur lenti 0-1 undir í leikn-
um en náði að jafna og tryggja 
sér framlengingu þar sem liðið 
fór á kostum og skoraði fjögur 
mörk.

Laufey Ólafsdóttir tók fram 
skóna á miðju tímabili og gerði 
gæfumuninn fyrir Valsliðið 
í leiknum í gær. Hún skoraði 
tvö mörk eftir að hafa komið 
inn á sem varamaður seint í 
leiknum. „Við bara pökkuð-
um þeim saman í framlenging-
unni,“ sagði Freyr Alexanders-
son, þjálfari Valsliðsins, sem 
er búinn að gera frábæra hluti 
með liðið í sumar. 

Valur hefur orðið Íslands-
meistari undanfarin fjögur 
ár en þetta er í fyrsta sinn frá 
2006 að liðið vinnur tvöfalt.
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Þjálfari Valskvenna:

Við pökkuðum 
þeim saman

VATNSSLAGUR Á VERÐLAUNAPALLINUM Valsstelpur fögnuðu frábæru sumri með því að hella úr vatnsflöskum yfir hver aðra eftir 
að liðið vann bikarinn í gær. Hér er fyrirliðinn Katrín Jónsdóttir í fararbroddi í vatnsslag Valsstelpna á verðlaunapallinum.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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ERLENT Mahmoud Ahmadinejad, 
forseti Írans, er úr gyðingafjöl-
skyldu sem snerist til íslam þegar 
hann var fjögurra ára gamall. 

Þetta var fullyrt 
í breska blaðinu 
The Daily Telegr-
aph í gær. 

Blaðamenn 
byggja fullyrð-
ingu sína meðal 
annars á athug-
un sem þeir gerðu 
á ljósmynd sem 
tekin var í for-
setakosningun-
um þar í landi í 

fyrra. Á myndinni heldur forset-
inn vegabréfi sínu galopnu og sé 
í það rýnt má sjá að ættarnafn 
hans var eitt sinn Sabourjian, en 
það er gyðinganafn og þýðir vef-
ari. Forsetinn hefur margsinnis 
lýst yfir andúð sinni á gyðingum, 
meðal annars sagt að Ísrael ætti 
að afmá af landakorti auk þess 
sem hann hefur dregið í efa að 
helförin hafi átt sér stað.  - kdk  

Auður Capital veitir fjárfestingaþjónustu
með áherslu á gagnsæi og áhættumeðvitund.

   Við getum séð um 
 séreignarsparnaðinn þinn

Velkomin á opna kynningu til okkar
mánudaginn 5. okt. kl. 17:15,
Borgartúni 29, 3. hæð.

Auður fyrir þig

Eignastýring - Fjárfestingar - Fyrirtækjaráðgjöf -  Séreignarsparnaðurnars ððurnana spsp rðunarspapar ðnaðaðaðeigneignSéSér

audur.is - 585 6500

VIRKJANIR Steingrímur J. Sigfús-
son fjármálaráðherra hefur ritað 
meðmælabréf fyrir HS Orku 
og Orkuveitu Reykjavíkur til 
erlendra fjárfesta. Bréf af þessu 
tagi eru gjarnan nefnd ástarbréf 
og er ætlað að liðka til fyrir fjár-
festingum hérlendis. Steingrímur 
staðfestir þetta en vill að öðru leyti 
lítið tjá sig um efni bréfanna.

Ráðherra segir eðlilegt að 
aðstoða við fjármögnun við þær 
aðstæður sem nú eru uppi. Fjár-
málamarkaður sé í frosti og því sé 
eðlilegt að liðka fyrir. „Það stend-
ur allt sem við höfum sagt að við 
styðjum og greiðum götu þeirra 
framkvæmda sem ákveðnar höfðu 
verið áður en við komum í ríkis-
stjórn. Þá erum við áhugasöm um 
að skoða ný verkefni,“ segir Stein-
grímur.

Sú ákvörðun Svandísar Svav-
arsdóttur að fella úr gildi úrskurð 
Skipulagsstofnunar um að fram-
kvæmdir tengdar álverinu í Helgu-
vík þurfi ekki að fara í sameigin-
legt umhverfismat hefur verið 
nokkuð gagnrýnd, ekki síst af full-
trúum atvinnulífsins. Hafa þeir 
sakað ráðherra um að bregða fæti 
fyrir verkefnið og það stangist á 
við stöðugleikasáttmálann.

Steingrímur segir að menn ættu 
frekar að huga að fjármögnuninni. 
„Vandamálið hefur fyrst og fremst 
verið að fjármögnun er í frosti. 
Tafir á verkefninu er ekki neinu 
öðru um að kenna.“ 

Hann segir umhverfisráðherra 
einfaldlega hafa heimilað frekari 
skoðun málsins og óskað eftir frek-
ari gögnum. Engin efnisleg afstaða 
sé tekin til málsins og ekki ætti 

að taka langan 
tíma til að skoða 
málið, kannski 
mánuð. Aðrar 
ástæður valdi 
töfum; það vanti 
upp á fjármögn-
un bæði virkjun-
ar og álvers.

Samkvæmt 
stöðugleika-
sáttmálanum á 

ýmsum áföngum að hafa verið náð 
1. nóvember, stýrivextir komnir í 
eins stafs tölu, losað hafi verið um 
gjaldeyrishömlur og hindrunum 

í vegi álvers í Helguvík hrint úr 
vegi, svo eitthvað sé nefnt.

Steingrímur segir ýmislegt hafa 
gengið eftir sem samið var um í 
sáttmálanum. Ákveðnir hlutir hafi 
tafist, svo sem vaxtalækkun, vegna 
Icesave. „Ég held að það væri 
mikið glapræði að gefa sér fyrir-
fram að menn væru betur settir 
með því að segja upp kjarasamn-
ingum eða auka á óstöðugleikann 
með því að stefna því mikilvæga 
samstarfi sem náðist á milli ríkis, 
sveitarfélaga og aðila vinnumark-
aðar í hættu.“

 kolbeinn@frettabladid.is

Skrifar ástarbréf 
fyrir orkufyrirtækin
Steingrímur J. Sigfússon hefur skrifað meðmælabréf fyrir orkufyrirtæki til 
erlendra fjárfesta vegna stóriðju á suðvesturhorni. Fjármálaráðherra segir fjár-
mögnun standa í vegi framkvæmda en ekki ákvörðun umhverfisráðherra.

FRAMKVÆMDIR VIÐ HELGUVÍK Fjármálaráðherra hefur liðkað fyrir fjármögnun 
álvers við Helguvík og virkjana því tengdu. Hann segir þó nokkuð skorta upp á að 
fjármögnun sé lokið. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

MENNTAMÁL Bæði Ólafur Stefánsson handknatt-
leiksmaður og Þorvaldur Þorsteinsson, rithöfund-
ur og myndlistarmaður, hafa ákveðið að vera ekki 
í hópi eigenda nýs grunnskóla sem á að vera í hús-
næði gömlu Heilsuverndarstöðvarinnar við Baróns-
stíg. „Þetta var enginn hvellur,“ segir Þorvaldur og 
útskýrir að vera Ólafs í Þýskalandi, þar sem hann 
leikur handbolta, hafi ráðið því að aðkoma hans yrði 
fremur lítil. Þorvaldur sjálfur segist svo vilja halda 
sig við ritstörf, það sé hans heimavöllur, en hann sé 
þess fullviss að þær Jenný Guðrún Jónsdóttir kenn-
ari og Edda Huld Sigurðardóttir, fyrrverandi skóla-
stjóri Ísaksskóla, muni sjá til þess að skólinn verði 
til fyrirmyndar en þau fjögur hafa staðið að undir-
búningi skólans sem fengið hefur nafnið Mennta-
skólinn. 

Þorvaldur útbjó námskrá fyrir skólann og segist 
hann vilja fá að fylgjast með því starfi sem þar fer 
fram og veita liðsinni þótt hann komi ekki að honum 
sem eigandi eins og fyrst stóð til. Skólinn átti einnig 
upphaflega að taka til starfa í haust en enn er ekki 
búið að afgreiða umsókn hans úr menntamálaráðu-
neytinu. „Hvort sem skólinn tekur til starfa um ára-

mót eða næsta haust þá verður þar gott starf,“ segir 
Þorvaldur. Ekki náðist í Ólaf, Eddu eða Jennýju við 
vinnslu fréttarinnar. - kdk 

Nýi skólinn í gömlu Heilsuverndarstöðinni enn í bið:

Ólafur og Þorvaldur úr skólastarfi

AÐSTANDENDUR SKÓLANS Edda Huld, Þorvaldur og Jenný 
Guðrún. Á myndina vantar Ólaf.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Er enginn á vakt til að fanga 
skúrkana?

„Við erum allavega alltaf á vaktinni.“
Snæbjörn Steingrímsson, fram-
kvæmdastjóri SMÁÍS, óttast að ef 
ekkert verði að gert haldi netþrjótar 
áfram að stela Fangavaktinni.

MAHMOUD 
AHMADINEJAD

Telegraph rýnir í vegabréf: 

Forseti Írans af 
gyðingaættum

SIGURVEGARI George Papandreou 
verður þriðji ættliðurinn í forsetastóli í 
Grikklandi. Faðir hans, Andreas, og afi 
og alnafni voru báðir forsætisráðherrar.
 NORDICPHOTOS/AFP

GRIKKLAND Pasok, flokkur sósí-
alista í Grikklandi, vann sigur í 
kosningum í landinu í gær. Costas 
Karamanlis forsætisráðherra 
viðurkenndi ósigur sinn og óskaði 
George Papandreou til hamingju 
með sigurinn.

Karamanlis boðaði til kosn-
inga á miðju kjörtímabili með það 
fyrir augum að sækja sér nýtt 
umboð til að kljást við efnahags-
málin. Það mistókst og þegar um 
helmingur atkvæða hafði verið 
talinn í gær hafði Pasok fengið 
ríflega þau 43 prósent atkvæða 
sem nauðsynleg eru til að komast 
í meirihluta. Flokkurinn hefur 
verið í andstöðu í fimm ár. Nýtt 
lýðræði, flokkur Karamanlis, 
hlaut um 35 prósent atkvæða. - kóp

Stjórnarskipti í Grikklandi:

Sósíalistar 
unnu kosningar

BÖRN Greiðslur til foreldra á 
Akureyri vegna þjónustu dag-
mæðra verða skertar. Skóla-
nefnd bæjarins segir að greiðsl-
ur vegna þjónustu dagforeldra 
stefni í tíu milljónir fram úr 
áætlun. Því miður sé ekki svig-
rúm til annars en að stytta niður-
greiddan þjónustutíma.

Eftir 15. nóvember fá foreldr-
ar því aðeins niðurgreidda að 
hámarki sjö klukkutíma vistun 
daglega í stað átta tíma nú. Þá 
verður ekki lengur niðurgreitt 
fyrir börn hjóna og sambúðar-
fólks fyrr en börnin eru orðin 
eins árs í stað níu mánaða eins og 
verið hefur.   - gar

Skólanefnd Akureyrar:

Skerða greiðslu 
fyrir dagmóður

Reyndi að stela bíl
Lögreglan í Reykjanesbæ stöðvaði 
góðkunningja sinn þar sem hann 
var að reyna að stela bíl aðfaranótt 
sunnudags. Maðurinn var búinn að 
rífa víra og fleira undan mælaborði 
bílsins þegar lögreglan kom að. Mað-
urinn gisti fangageymslur og var síðan 
yfirheyrður.

LÖGREGLUMÁL

FJÁRMÁL Coca Cola á Norðurlönd-
um hótaði Kaupþingi því að svipta 
Vífilfelli átöppunarleyfi fengi Þor-
steinn M. Jónsson ekki að halda 
fyrirtækinu áfram og gera það þar 
með nær verðlaust. Þetta kom fram 
í RÚV í gærkvöldi. 

Í þættinum sagði einnig að 
heildarskuldir félaga Þorsteins 
væru um 13 milljarðar. Nýja 
Kaupþing hefði þó ekki getað 
gengið að Vífilfelli vegna skulda 
Þorsteins. 

Finnur Sveinbjörnsson, banka-
stjóri Nýja Kaupþings, staðfesti 
að hann hefði fundið fyrir þrýst-
ingi frá Coca Cola vegna málsins. 
Málinu væri þó ekki lokið. - kdk 

Mega ekki ganga að veðum:

Coca Cola þrýsti 
á Kaupþing

LÖGREGLUMÁL Áverkar manns-
ins sem var stunginn og laminn á 
Spítalastíg í Reykjavík aðfaranótt 
sunnudags voru ekki alvarlegir. 
Hann fékk að fara heim á sunnu-
dagsmorgun.

Samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu 
réðust fjórir menn á manninn í íbúð 
á Spítalastíg um þrjú leytið aðfara-
nótt sunnudags. Hann var bæði 
stunginn og laminn. Að sögn lög-
reglu er ástæða árásarinnar óljós. 
Sex manns voru í íbúðinni þegar 

maðurinn var stunginn. Hinir 
meintu árásarmenn voru allir fjór-
ir handteknir seinni partinn í gær. 
Þrír voru saman í bíl á Höfðabakka 
og sá fjórði fannst annars stað-
ar skömmu síðar. Allir mennirnir, 
fórnarlambið og ofbeldismennirnir, 
eru af erlendu bergi brotnir. Þeir 
voru í annarlegu ástandi og voru 
látnir sofa úr sér áður en hægt var 
að yfirheyra þá. Þeir munu allir 
hafa komið við sögu lögreglu áður.

Lögregla rannsakar málið 
áfram.

Fjórir karlmenn í annarlegu ástandi taldir hafa ráðist á einn og náðust síðar:

Erlendur maður stunginn og 
laminn í íbúð á Spítalastíg

ÁRÁS Á SPÍTALASTÍG Fjórir menn stungu 
og lömdu mann í íbúð á Spítalastíg.

SPURNING DAGSINS



E
N

N
E

M
M

 / 
S

ÍA
 / 

N
M

36
58

2

Í samstarfi við

Öruggara Internet

Það er

Internet

1

2

3

Netvarinn fylgir án 
aukagjalds!

hjá

 Síminn er í samstarfi við SAFT, 
vakningarátak um örugga tækni-

notkun barna og unglinga á Íslandi.Kynntu þér Netheilræðin á saft.is
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RANNSÓKN. Páll Hreinsson, formaður rannsókn-
arnefndar Alþingis, skrifaði forseta Íslands 
bréf 11. ágúst síðastliðinn til að óska eftir upp-
lýsingum um og afritum af bréfaskrifum for-
setans í þágu íslenskra fjármálastofnana eða 
fyrirsvarsmanna þeirra á árunum 2000-2008.

Auk þess að spyrja almennt um bréfaskipti 
þessu tengt tiltók Páll fjögur bréf sem hann 
bað forsetann um að afhenda nefndinni ljósrit 
af. Þar var um að ræða bréf til Björgólfs Thors 
Björgólfssonar, dagsett 11. júlí 2002 og þrjú 
bréf til erlendra fyrirmenna; bréf frá árinu 
1998 til Jiang Zemin, fyrrerandi forseta Kína, 
og tvö bréf frá árinu 2005, annars vegar til 
Alexanders krónprins og Katrínar krónprins-
essu í Serbíu og hins vegar til Georgi Parvan-
ov, forseta Búlgaríu.

Í svari forsetaembættisins til Páls Hreins-
sonar frá 27. ágúst er getið um þrettán bréf, 
auk þeirra fjögurra sem rannsóknarnefndin 
óskaði sérstaklega eftir. „Aðeins 
í einu tilviki hefur forseti 
skrifað bréf gagngert til 
stuðnings íslensku fjár-
málafyrirtæki, en það 
er bréf til forseta 

Kasakstans þar sem fjallað er um fyrirhugaða 
starfsemi Creditinfo Group í landinu,“ segir í 
svari Örnólfs Thorssonar forsetaritara. Síðan 
segir Örnólfur að í fáeinum bréfum öðrum sé 
vikið að starfsemi íslenskra banka í tilteknu 
landi en þá sé jafnframt fjallað um ýmis atriði 
önnur sem varða samvinnu Íslands og viðkom-
andi lands. Loks sé „í örfáum bréfum vikið að 
bönkunum í framhjáhlaupi og einu sinni nefnt 
það áhugamál fyrirsvarsmanns eins þeirra 
að fá William Jefferson Clinton, fyrrverandi 
forseta Bandaríkjanna, til að halda ræðu á 
Íslandi.“

Í svari forsetaembættisins til rannsóknar-
nefndar er tekið fram að forsetinn hafi sent 
meira en 200 bréf á árunum 2007-2008 til 
erlendra þjóðarleiðtoga og sendiherra, aðal-
lega til stuðnings framboði Íslands til setu í 
Öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. 

Listi yfir bréfin sautján sem forsetaembætt-
ið lét rannsóknarnefndinni í té er birtur hér til 
hliðar. 

Forsetaembættið afhenti á föstudag blaða-
manni afrit af bréfaskiptum embættisins við 
rannsóknarnefndina eftir að hafa áður synjað 
um afhendingu.  peturg@frettabladid.is

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

STJÓRNMÁL Dagný Ósk Aradóttir 
Pind var kjörin formaður Ungra 
jafnaðarmanna, ungliðahreyfing-
ar Samfylkingarinnar, á lands-

þingi um helg-
ina. Dagný 
er meistara-
nemi í lögfræði 
við Háskóla 
Íslands. Hún 
var formaður 
Stúdentaráðs 
skólans 2007 til 
2008.

Í stjórn-
málaályktun 

þingsins segir að félagið vilji að 
Íslendingar setji sér markmið um 
að verða kolefnishlutlaust sam-
félag og verndi óspillta náttúru. 
Umhverfissjónarmið og félags-
hyggja eigi að ráða för þegar 
mikilvægar ákvarðanir er varða 
daglegt líf fólks eru teknar. Þing-
ið fagnar umsókn að Evrópusam-
bandinu og telur upptöku evru 
grundvöll stöðugs efnahagslífs. 

 - kóp

Dagný Ósk Aradóttir Pind:

Formaður ung-
liðahreyfingar

ERLENT Frönsk og bresk stjórn-
völd hafa tilkynnt að þau vilji 
veita Alþjóðagjaldeyrissjóðnum 
2,5 milljarða evra vaxtalaust lán. 
Féð á að nýta til að koma fátæk-
um löndum til aðstoðar.  

Dominique Strauss-Kahn, aðal-
framkvæmdastjóri AGS, fagnaði 
ákvörðuninni, sagði hana sögu-
lega og vonaðist til að fleiri lönd 
myndu fylgja fordæmi þeirra. 

Þá viðurkenndi hann að hætta 
hafi verið á að sjóðurinn yrði 
uppiskroppa með fé, sem notað 
væri til vaxtalausra lánveitinga 
til fátækra landa, í þessum mán-
uði. Úr því hafi nú verið bætt. 
 - kdk 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn:

Frakkar og Bret-
ar lána AGS

DAGNÝ ÓSK ARA-
DÓTTIR PIND

Rannsóknarnefnd Alþingis hefur fengið eftirfar-
andi sautján bréf afhent frá forsetaembættinu. 
Nefndin óskaði sérstaklega eftir fjórum fyrst-
töldu bréfunum. 

Hin þrettán eru þau sem forsetaembættið sendi 
nefndinni sem svar við bréfi þar sem óskað var 
eftir afritum af bréfum forsetans til erlendra aðila 
vegna erlendrar starfsemi íslenskra fjármála-
stofnana:
■ Til Jiang Zemin forseta Kína, dagsett 14. ágúst 

l998.
■ Til Björgólfs Thors Björgólfssonar, dagsett 11. 

júlí, 2002.
■ Til Alexanders krónprins og Katrínar krónprins-

essu í Serbíu, dagsett 10. janúar 2005.
■ Til Georgi Parvanov, forseta Búlgaríu, dagsett 

29. september 2005.
■ Til Williams Jefferson Clinton, fyrrverandi for-

seta Bandaríkjanna, dagsett, 21.10. 2004.
■ Til Hu Jintao, forseta Kína, dagsett 20.07. 

2005.
■ Til Lisa Murkowski, öldungadeildarþingmanns 

frá Alaska, dagsett 28.11. 2005. 
■ Til Nursultan A. Nazarbayev, forsta Kasakstans, 

dagsett 12.01. 2006.
■ Til Al Gore, fyrrverandi varaforseta Bandaríkj-

anna, dagsett 08.01. 2007.
■ Til Shri Palaniappan Chidambaram, fjármála-

ráðherra Indlands, dagsett 22.06. 2007.
■ Til Hu Jintao, forseta Kína, dagsett 01.08. 2007.
■ Til Wen Jiabao, forsætisráðherra Kína, dagsett 

01.08. 2007.
■ Til Hamad Bin Khalifa Al Thani, emírs af Katan, 

dagsett 04.02. 2008.
■ Til Mani Shankar Ayiar, ráðherra íþrótta- og 

æskulýðsmála á Indlandi, dagsett 18.02. 2008.
■ Til Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, krón-

prins Abu Dhabi, dagsett 23.04. 2008.
■ Til Leon Black, forstjóra Apollo, dagsett 04.05. 

2008.
■ Til Hamad Bin Khalifa Al Thani, emírs af Katar, 

dagsett 22.05. 2008.

BRÉFIN SAUTJÁN

VIÐSKIPTI Vel gengur að fá inn-
lenda kröfuhafa til að samþykkja 
kröfur lífeyrissjóðsins Stapa í bú 
Straums-Burðaráss, samkvæmt 
tilkynningu frá Stapa.

Athygli vakti þegar mistök á 
lögmannastofu urðu til þess að 
það gleymdist að lýsa fjögurra 
milljarða króna kröfu Stapa í bú 
Straums. 

Jákvæð vilyrði hafa fengist frá 
mörgum íslenskum kröfuhöfum, 
þótt formlegar samþykktir liggi 
ekki fyrir. 

Sjóðurinn hefur fengið erlenda 
lögmannsstofu og ráðgjafa til að 
afla samþykkis erlendu kröfuhaf-
anna.  - afb

Kröfuhafar í Straumi:

Sagðir taka vel 
í gleymda kröfu

UTANRÍKISMÁL Steingrímur J. Sig-
fússon fjármálaráðherra hitti 
breska starfsbróður sinn, Alistair 
Darling, á ársfundi Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins. Um óformlegan 
fund var að ræða. Í dag hittir 
Steingrímur hollenska fjármála-
ráðherrann, en óvíst er hvort 
takist að koma á sameiginlegum 
fundi þeirra þriggja.

Steingrímur segir spjallið við 
Darling hafa verið á vinsamleg-
um nótum og hann hafi lýst yfir 
vilja til að leysa Icesave-deiluna. 
„Það eiga allir það sameiginlega 
áhugamál að reyna að finna lausn 
á þessu. Það er óþægilegt fyrir 
alla að hafa þetta óklárað; okkur, 

Breta, Hollendinga og Alþjóða-
gjaldeyrissjóðinn.“ Steingrímur 
segir viðræður þjóðanna mjak-
ast áfram en vill ekkert segja um 
hvenær sjái fyrir endann á þeim. 
Lokafrágangur málsins gæti 
komið til kasta Alþingis.

Fjármálaráðherra Íslands og 
Póllands undirrituðu, á fundin-
um í Tyrklandi, samning um lán. 
Íslenska ríkið tekur um 200 millj-
óna dollara lán frá því pólska til 
um tólf ára, með fimm ára afborg-
unarlausum tíma. Þá fundaði 
Steingrímur með fjármálaráð-
herra Rússa um lán og sagðist 
eiga von á yfirlýsingu þeirra í 
dag. - kóp

Pólverjar lána Íslendingum 200 milljónir Bandaríkjadala:

Steingrímur hitti Darling

FJÁRMÁLARÁÐHERRA Steingrímur hittir 
hollenskan starfsbróður sinn í dag en 
í gær átti hann fund með breska fjár-
málaráðherranum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ólafur skrifaði erlendum 
forsetum bréf um bankana
Rannsóknarnefnd Alþingis óskaði eftir afritum af bréfi forseta Íslands til Björgólfs Thors Björgólfssonar og 
forseta Búlgaríu og Kína. Clinton, Gore, Hu Jintao og Jiang Zemin eru meðal þeirra sem forsetinn skrifaði.

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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16°
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33°
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17°
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10°
Á MORGUN 

3-10 m/s 
Hvassast austan til.

MIÐVIKUDAGUR
Víða 8-12 m/s en 

hægari norðanlands.
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SVALT Í VEÐRI  
Næstu daga hlýnar 
um nokkrar gráður 
á landinu en áfram 
verður heldur svalt 
í veðri. Nokkuð 
hvasst verður víða 
á morgun og hinn 
og horfur á éljum 
norðanlands en 
rigningu sunnan- 
og suðaustanlands. 
Helst verður þurrt á 
suðvesturhorninu.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

BRÉFASKIPTI Rannsóknarnefnd 
Alþingis óskaði eftir upplýsing-
um um bréfaskriftir forsetans í 
þágu banka og fjármálastofn-
ana 11. ágúst. Hinn 27. ágúst 

svaraði forsetaembættið 
nefndinni og lét í té 
afrit af 17 bréfum. 
Fréttablaðið hefur 
fengið afrit af bréfa-
skiptum rannsókn-
arnefndarinnar og 
forsetans; bréfin 
sautján sem um 
ræðir hafa hins 
vegar ekki verið 

gerð opinber.

GENGIÐ 02.10.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

234,4279
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

124,94  125,54

198,07  199,03

181,64  182,66

24,395  24,537

21,445  21,571

17,733  17,837

1,3971  1,4053

196,95  198,13

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Viltu stofna 
fyrirtæki?

Hnitmiðað námskeið um félagaform, skattlagningu fyrirtækja, frádráttarbæran 
rekstrarkostnað, ábyrgð stjórnenda, reikninga o.fl .

Námskeiðið skiptist í þrjá hluta og verður kennt 7., 9. og 12. október kl. 16-19.  
Kennslustaður er Holtasmári 1, 8. hæð,  Kópavogur. Verð 30.000 kr.

Leiðbeinandi er Anna Linda Bjarnadóttir, héraðsdómslögmaður, LL.M

VR og fl eiri félög styrkja félagsmenn sína til þátttöku á námskeiðinu.
Sjá námskeiðslýsingu á www.lexista.is

Nánari upplýsingar og skráning í síma 894 6090 eða á alb@lexista.is

Nýtt sælkerafars 
299 kr/kg

Ungnauta hakk 
890 kr/kg

Svikin héri m/bacon 
590 kr/kg

Lifrakæfa 230 gr á 
99 kr/stk

BORGARMÁL Efnt verður til stofn-
fundar nýs miðborgarfélags, 
félags kaupmanna og annarra 
rekstraraðila í miðborginni, í 
Ráðhúsi Reykjavíkur þriðjudag-
inn 6. október klukkan 18.30. 

Borgarráð hefur nýverið gert 
samþykkt um samstarf og stuðn-
ing við slíkt félag verði því komið 
á fót, enda sé meginmarkmið 
þess að stuðla að öflugri upp-
byggingu, eflingu og markaðs-
setningu miðborgarinnar sem öfl-
ugs verslunar- og þjónustukjarna, 
íbúum, hagsmunaaðilum, ferða-
mönnum og öðrum til góða.

Allir eru velkomnir á fundinn á 
meðan húsrúm leyfir.  - kh

Fundur í Ráðhúsi Reykjavíkur:

Nýtt miðborg-
arfélag stofnað

UMHVERFISMÁL „Þetta er hið besta 
mál. Við erum svona 15 til 20 árum 
á eftir nágrannaríkjunum í þess-
um málum,“ segir Árni Finnsson, 
formaður Náttúruverndarsamtaka 
Íslands, um ný orku-, umhverfis- 
og auðlindagjöld. Gjöldin eiga að 
skila 16 milljörðum í ríkiskassann 
á næsta ári.

Árni segir nauðsynlegt að verð-
leggja orkuna rétt, greitt hafi 
verið allt of lágt verð fyrir hana. 
Sérstaklega verði að leggja skatta 
á orku sem sé mengandi.

„Eitt af mikilvægustu atriðun-
um við að fást við loftslagsbreyt-
ingar er að gefa skýr skilaboð um 
að losun á kolefni kosti. Þannig 

leitar markaðurinn eftir leiðum til 
að draga úr losun. Við þurfum að 
stjórna þessu með skattlagningu 
og draga úr þeirri neyslu sem er 
skaðleg, en umbuna þeirri sem 
ekki er skaðleg,“ segir Árni.

Forsvarsmenn álfyrirtækjanna 
kvörtuðu yfir gjöldunum í Frétta-
blaðinu í gær og töldu þau geta 
veitt rekstri þeirra þung högg. 
Árni segist ekki vorkenna þeim, 
fyrirtækin hafi grætt gríðarlega 
mikið á lágu gengi krónunnar.

„Hvergi í hinum iðnvædda heimi 
er losun koltvísýrings leyfð nema 
gegn gjaldi. Menn eru ekki metn-
aðarfullir ef íslenskur iðnaður á að 
keppa við þriðja heiminn, Kína og 

Indland. Það verður að sýna að það 
borgi sig að framleiða á Íslandi, 
þrátt fyrir skatta.“ - kóp

Formaður Náttúruverndarsamtaka segir ný orku- og auðlindagjöld nauðsynleg:

Þarf að verðleggja mengun

ÁRNI FINNSSON Segir Íslendinga vera 15 
til 20 árum á eftir nágrannalöndunum 
þegar kemur að mengunarsköttum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓLK Ármann Þorvaldsson, for-
stjóri Kaupthing Singer & Fri-
edlander í Englandi, beygði af 
þegar slagurinn um að halda 
lífi í þessu dótturfyrirtæki Kaup-
þings var tapaður.

Í bókinni Ævintýraeyjunni 
lýsir Ármann meðal annars 
þeirri baráttu sem háð var fyrir 
því að bjarga Kaupthing Singer 
& Friedlander eftir að alþjóðleg 
fjármálakreppa var skollin á og 
íslenska bankakerfið riðaði til falls 
í byrjun október í fyrra. Ármann 
kveður bresk yfirvöld hafa verið 
andsnúin íslensku bönkunum. 
Heima hafa helstu gerendur á 
sviðinu, eins og seðlabankastjóri 
og bankastjórar stóru bankanna 
þriggja, vantreyst hver öðrum og 
ekki unnið saman „fyrr en landið 
var nánast komið fram af bjarg-
brúninni“.

Miðvikudaginn 8. október var 
ljóst að Kaupthing Singer & Fri-
edlander myndi ekki halda velli. 
Forstjórinn sat aleinn á skrifstofu 
sinni. Engar leiðir væru færar.

„Öllu var lokið. Það voru engar 
lausnir til, ekki hægt að hringja í 
neinn, engar frábærar hugmynd-
ir,“ skrifar Ármann í bókinni. „Í 
fyrsta sinn þessa erfiðu viku fann 
ég hvernig ég fékk kökk í hálsinn. 
Ég vildi komast út af skrifstof-
unni, út úr húsinu og heim.“

En forstjórinn niðurbrotni gat 
ekki yfirgefið bankann strax.

„Ég þurfti að bíða eftir tilsjónar-
fólki þrotabúsins og koma á fundi 
með stjórnendum bankans. Teng-
iliðir okkar frá FSA [breska fjár-

málaeftirlitinu] vildu koma sjálfir 
og afhenda mér greiðslustöðvun-
artilkynninguna,“ lýsir Ármann 
sem þurfti því að bíða átekta.

„Næstu fjóru tímarnir fóru í 
að halda aftur af tárunum. Þegar 
samstarfsmenn komu til að athuga 
hvernig mér liði starði ég aðeins á 
gólfið. Það var ekki vegna þess að 
ég væri reiður eða í uppnámi. Ég 
vissi það eitt að ég myndi bresta 
í grát ef ég svaraði. Ég gat ekki 
heldur hringt í Þórdísi [eigin-
konu Ármanns], foreldra mína 
eða börnin mín. Ég vissi að ég 
myndi brotna niður um leið og 
ég heyrði rödd þeirra. Ég gat 
ekki einu sinni haldið andlit-
inu þegar starfsmenn eftir-
litsins komu og afhentu mér 
greiðslustöðvunartilkynn-
inguna. Röddin brast og mér 

vöknaði um augu svo ég 
kvaddi í flýti og sneri til 
baka á skrifstofu mína,“ 
segir um þennan erfiða 
atburð.

Þegar Ármann kom 
heim kveðst hann hafa 
fallið saman og grátið 
óstjórnlega þegar hann 
sá börn sín. Þrettán ára 
dóttir hans hafi grátið 
í fangi hans og þriggja 
ára sonurinn kjökrað. 

„Næstu vikurnar minnti 
hann fólk reglulega á 

daginn sem pabbi hans 
hafði lent í slysi í vinn-
unni,“ segir í Ævintýra-
eyjunni.  gar@frettabladid.is

Ármann grét þegar 
bankinn stöðvaðist
Forstjóri Kauphting Singer & Friedlander, Ármann Þorvaldsson, táraðist er full-
trúar breska fjármálaeftirlitsins afhentu honum tilkynningu um greiðslustöðv-
un bankans. Þetta kemur fram í nýrri bók Ármanns, Ævintýraeyjunni.

INDÓNESÍA Hjálparstarfsmenn telja ólíklegt að fleiri 
finnist á lífi í rústum á eyjunni Súmötru í Indónes-
íu. Tveir stórir jarðskjálftar skóku eyjuna í síðustu 
viku. Sá fyrsti var upp á 7,6 á Richter og sá síðari 
upp á 6,8.

Heilu þorpin lögðust í rúst í skjálftunum og vega-
skemmdir hafa hindrað hjálparstarf í borginni 
Padang, sem fór sérstaklega illa út úr skjálftunum. 
Um þúsund hafa týnt lífi og allt að þrjú þúsund er 
saknað.

Hjálparstarfsmenn hafa miklar áhyggjur af svæð-
unum í kringum borgina. Íbúi í einu þorpinu sagði í 
samtali við Reuters-fréttastofuna að það væri óþarfi 
að senda hjálp á svæðið þar sem allir væru látnir.  

Ian Bray, starfsmaður Oxfam-góðgerðarsamtak-
anna, sagði í samtali við fréttastofu BBC að gríðar-
lega erfitt verkefni biði hjálparstarfsmanna. „Það 
tekur tíu klukkutíma að keyra 25 kílómetra vegar-
kafla í Padang. Venjulega tekur það 35 mínútur,“ 
sagði hann.

Alistair Leithead, fréttamaður BBC, skoðaði 
aðstæður í einangruðu þorpi norðan við Padang. 
Hann segir eyðilegginguna ótrúlega. Heilu trén hafi 
rifnað upp í hlíðum og sturtast með jarðvegi í nær-
liggjandi dali.  - afb

Hjálparstarfsmenn í Súmötru missa von eftir jarðskjálftana sem gengu yfir:

Ólíklegt að fleiri finnist á lífi

GRÍÐARLEG EYÐILEGGING Hjálparstarfsmenn í Súmötru leita 
að lífi í húsarústum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÁRMANN ÞORVALDSSON ÁRMANN ÞORVALDSSON Forstjóri Forstjóri 
dótturfyrirtækis Kaupþings í London dótturfyrirtækis Kaupþings í London 
lifði hátt innan um frægðarfólk og lifði hátt innan um frægðarfólk og 
milljarðamæringa en þegar tjaldið féll milljarðamæringa en þegar tjaldið féll 
á bankann brotnaði hann saman.á bankann brotnaði hann saman.

Ert þú ánægð(ur) með að 
Álfheiður Ingadóttir sé orðin 
heilbrigðisráðherra? ssinn
Já  22,5%
Nei  77,5 %

SPURNING DAGSINS Í DAG

Verður árið 2010 erfiðara 
Íslendingum en árið 2009?

Segðu skoðun þína á vísir.is

KJÖRKASSINN
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ALLIR
RÉTTIR
ÁN
MSG Spice notar úrvalshráefni

frá kjötvinnslunni ESJU

„HRAÐLESTIN“

KVÖLD- OG

HELGARTILBOÐ

„„„HHRARARAÐARAAAÐLLEESESEESTSESESSTTTINTIIN““
„HRAÐLESTIN“

KVKKVVKVÖÖLDLDDD- OOOGKVÖLD- OG

HEEELLGGARARAARTRTTTITILBLBBBOÐOÐOOÐOÐ
HELGARTILBOÐ

HÁDEGISTILBOÐ
HÁDDÁÁDDEEGEGGISISTSSTTITITILBLBLLBBOÐOÐOOÐOÐ
HÁDEGISTILBOÐ

Í Hraðlestinni eru fimm 

vinsælustu réttirnir

á SPICE hverju sinni.

Allir réttir í Hraðlestinni

á 990 kr. öll kvöld og

um helgar í október.

Fáðu þér gómsæta og holla austurlenska

rétti á aðeins 990 kr. hvort sem þú borðar

í veitingasalnum eða tekur matinn með þér.

Veldu einn rétt eða blandaðu tveimur

saman á disk fyrir 1.000 kr.

Svo getur þú skellt þér á þrjá rétti saman 

á disk fyrir 1.200 kr.

Borðað á staðnum eða tekið með.

OOOKKTKTTTÓÓBEERTTITOO RTILBRT OÐOÐÓ ÐOKOKOKOKKK Ó T !!!E !O Ð!Ð!OÐÓBERTILBOÓBERTILBOOÐÐOOOOOOKOKKTKKKKTOKTTÓKTTTÓBÓBTÓÓBÓBÓBÓBERERBEBERTRTRRERERRTRTTRTITITILBLBOLBLBBOOÐOOOOOOBOB ÐÐÐÐOÐÐOÐOÐOÐO !!

AAALLLIRALLIR RR RA LIL RÉRR RÉALLIR RRRÉTÉTTTTTTITIRÉTTIR ÁTTIR ÁÁÁ R T ÁÉAAAALLLLLLLLLLIRRLILIRLIIRR RR IRRR RRRRRRRÉRRRÉTÉÉTRÉRÉR TÉTTTÉTTTTTTTTTTIRTIRTIR IR RIR ÁÁ 99999990909 009999099999999999009  KKR.KR.KRR.RKKKRKRKKRRRRRKRKRR.R.R.

Í „HRAÐLESTINNI“HRHRAÍ „ NNNI“AÐLESTARAAÐLESTIÐLESTÍ „HRAÐLESHRAHHRAAÐLESTINNINNNITINSTAÐÐ ELESÐ TAÐLRHH NÐA NH ESSÍÍÍÍÍ „„„„HHRHRH„HR„HHRRRHRAHRHRHRRAÐRAAÐAAAAAAAAÐRARARAÐÐÐAÐÐÐÐÐAÐÐAÐÐAÐÐAÐÐAÐAA LLLLLLLLLLLEELEESEEEESEEEEEEELELEESTSTSESSSSTSSSSSESESESESESESTTTSTTTTSTTSTSTTINTINITITTITTIINNNNNININNNNNNNNNI“I“““I
OKTÓBERTILBOÐ!

ALLIR RÉTTIR Á 990 KR.

Í „HRAÐLESTINNI“
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Fyrsta lífvarðanámskeið á Íslandi

Öryggisvarðaskólinn 

14 til 28 Nóvember 2009

Terr security býður uppá 
starfsmöguleika á heimsvísu

Sími: 698 1666
ovskoli.is

EVRÓPUSAMBANDIÐ Það á að vera 
samningsmarkmið Íslendinga í við-
ræðum við Evrópusambandið um 
landbúnaðarmál að sækjast eftir 
auknum stuðningi við hefðbundinn 
fjölskyldubúskap í sveitum, segir 
Eiríkur Bergmann, dósent og for-
stöðumaður Evrópufræðaseturs 
Háskólans á Bifröst. Hann segir 
að stefna eigi að því að bændur 
sem búa á fjölskyldubúi og stunda 
sauðfjár- eða kúabúskap fái aukna 
styrki ef Ísland gengur í Evrópu-
sambandið. Aðild að samband-
inu bitni aðallega á kjúklinga- og 
svínabúum á landinu.

Eiríkur segir að Evrópusam-
bandið hafi verið að hverfa frá 
þeirri stefnu, sem sett var á fót 
þegar landbúnaður í álfunni annaði 
ekki eftirspurn eftir matvælum. Þá 
var hvatt til aukinnar framleiðslu. 
Nú er offramleiðsla orðin vandamál 
í álfunni. „Á síðustu tíu árum hefur 
landbúnaðarstefnan verið að breyt-
ast og styrkjakerfi ESB fellur vel 
að hefðbundnum íslenskum land-
búnaði sem er byggður upp á fjöl-
skyldubýli,“ segir Eiríkur. Breytt 
stefna leggi áherslu á að vernda þá 
arfleifð og menningarlegu sérstöðu 
sem fólgin er í dreifðri búsetu og 
landbúnaði í hverju aðildarríki. 
„Samninganefnd Íslands mun fá 
góðar undirtektir ef hún leggur 
áherslu á þessa þætti.“

Eiríkur segir að stuðningur 
við iðnaðarframleiðslu á borð við 
kjúklinga- og svínakjötsfram-
leiðslu sé almennt á undanhaldi 
í landbúnaðarstefnu ESB og hið 
sama muni eiga við um þá fram-
leiðslu hér á landi. Óvíst sé hvaða 
stuðning verði hægt að finna fyrir 
grænmetisræktendur en slíkt sé 
alls ekki útilokað. Hins vegar eigi 
sauðfjárbúskapur og kúabúskapur 
ekki að þurfa að kvíða niðurstöðu 
aðildarviðræðna. Þvert á móti sé 

viðbúið að niðurstaðan geti falið í 
sér aukinn stuðning við slíkan land-
búnað á Íslandi. Þótt horfið verði 
frá því íslenska kerfi, sem tengir 
stuðning við framleiðslu og verð á 
framleiðslunni, muni taka við bein-
ir styrkir til bænda sem byggjast á 
stuðningi við landnýtingu, menn-
ingararfleifð og sérstöðu að vega 
þá skerðingu upp og jafnvel meira 
til. Að auki geti Íslendingar áfram 
stutt landbúnað upp að ákveðnu 

marki innan ESB, í samræmi við 
reglu um stuðning við landbúnað 
á norðurslóðum. Finnar og Svíar 
geti stutt sinn landbúnað um 35% 
til viðbótar stuðningi ESB. 

Í næstu viku kemur á markað 
bók eftir Eirík Bergmann, sem 
heitir frá Evróvisjón til evru. 
Eiríkur segir að henni sé ætlað 
að vera aðgengilegt upplýsingarit 
fyrir almenning um Evrópusam-
bandið.  peturg@frettabladid.is

Aukinn stuðningur 
raunhæft markmið
Eiríkur Bergmann, dósent í Evrópufræðum, segir að sauðfjár- og kúabændur 
geti fengið aukna styrki verði Ísland aðili að ESB. Leggja eigi áherslu á sérstöð-
una og þá arfleifð sem fólgin er í fjölskyldubýlum í aðildarviðræðum.

EIRÍKUR BERGMANN Forstöðumaður Evrópufræðasetursins á Bifröst segir raunhæft 
að stefna að því að opinber stuðningur við hefðbundinn íslenskan landbúnað aukist 
við aðild Íslands að ESB.

1 Hver slasaðist eftir að sýra, 
sem slett hafði verið á bíl henn-
ar, barst í andlit hennar?

2 Hvað heitir nýútkomin bók 
Ármanns Þorvaldssonar um 
efnahagshrunið?

3 Hvar verða Ólympíuleikarnir 
haldnir árið 2016?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

HEILBRIGÐISMÁL Dregið hefur úr 
daglegum reykingum Íslendinga 
milli áranna 2008 og 2009. Í ár 
reykja 15,4 prósent Íslendinga dag-
lega en í fyrra reyktu 17,6 prósent. 
Mestu munar um að karlar reykja 
nú mun minna en þeir gerðu á síð-
asta ári.

Munur á reykingum milli kynja 
er ekki marktækur; 15,2 prósent 
kvenna reykja en 15,7 prósent 
karla. Hitt er eftirtektarvert að 
dregið hefur verulega úr reyking-
um karla á árinu meðan reykingar 
kvenna hafa staðið í stað. Um 20 
prósent karla reykti fyrir ári en 15 
prósent kvenna.

Þetta eru niðurstöður rannsókna 

sem Capacent Gallup gerði fyrir 
Lýðheilsustöð en þar eru reyk-
ingavenjur landsmanna kannaðar 
þrisvar á ári.

Mjög hefur dregið úr dagleg-
um reykingum Íslendinga á aldr-
inum 15 til 89 ára undanfarna tvo 
áratugi. Fyrir átján árum, eða 
árið 1991, var hlutfall þeirra sem 
reyktu daglega tvöfalt miðað við 
það sem það er nú. 

Fjölmörg úrræði eru fyrir hendi 
fyrir þá sem vilja hætta að reykja. 
Þar má nefna vefsíðuna reyklaus.
is og Reyksímann þar sem þeim 
sem vilja hætta að reykja stendur 
til boða aðstoð sér að kostnaðar-
lausu.  - ss

Rúm fimmtán prósent Íslendinga á aldrinum 15 til 89 ára reykja daglega:

Karlar draga verulega úr reykingum

Auglýsingasími

– Mest lesið
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ÍSLENDINGAR 15-89 ÁRA SEM REYKJA DAGLEGA
FRÁ 1991 TIL 2009

29,6%

15,4%

22,4%

AFGANISTAN Átta bandarískir 
og tveir afganskir hermenn 
féllu í árás í Nuristan-hér-
aði í Afganistan um helgina. 
Árásin var sú mannskæðasta 
á herlið bandamanna á svæð-
inu í meira en ár.

Talibanar hafa lýst verkn-
aðinum á hendur sér sem stóð 
yfir í nokkrar klukkustundir. 
Þrjúhundruð skæruliðar réð-
ust úr tveimur áttum á her-
stöð Bandaríkjahers. 

Talsmaður Nato segir 
að árásin hafi verið flókin 
og farið fram á afar erfiðu 
svæði. Bandaríski flugherinn 
svaraði að bragði með árás.

 - afb

Mannskæðasta árás á herlið bandamanna í Afganistan í meira en ár:

Talibanar drápu tíu hermenn
MANNSKÆÐUSTU ÁRÁSIR
Á ERLEND HERLIÐ:
■ September 2009: Sex ítalskir hermenn láta 

lífið í sjálfsmorðsárás í Kabúl.
■ Ágúst 2008: Tíu franskir hermenn eru myrtir 

í árás í Sarobí.
■ Júlí 2008: Níu bandarískir hermenn láta lífið 

í árás skæruliða á landamærum Nuristan og 
Wanar.

■ Nóvember 2007: Sex bandarískir og þrír 
afganskir hermenn eru myrtir.

■ Júlí 2007: Sex kanadískir og afganskur túlkur 
láta lífið í sprengingu í Kandahar-héraði.

■ Maí 2007: Fimm bandarískir, einn breskur og 
einn kanadískur hermaður láta lífið í árás á 
þyrlu í Helmann-héraði.

■ Júní 2005: 16 bandarískir hermenn láta lífið í 
árás á þyrlu í Konar-héraði.

NURISTAN-HÉRAÐ Árásin um 
helgina var sú mannskæðasta á 
svæðinu í meira en ár.

VEISTU SVARIÐ?



EINAR BENEDIKTSSON

Hið upprunalega athafnaskáld Íslands. Ritstjóri, 
skáld og stofnandi fossafélagsins Títans sem hafði á 
undan öðrum áform um beislun vatnsafls á Íslandi.

EINFALDAR TRYGGINGAR FYRIR FLÓKIÐ LÍF 

Einföld trygging  
fyrir stóra, litla
og meðalstóra

drauma.
Hringdu í 514 1000 eða farðu inn á vörður.is til að
fá frekari vitneskju og tilboð í fyrirtækjatryggingar.

VÖRÐUR  
FYRIRTÆKJATRYGGING
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Jeff Taylor er þekktur 
bandarískur frum-
kvöðull, vinsæll 
fyrirlesari um allan 
heim og höfundur 
metsölubóka. Hann 
er þekktastur fyrir að 

hafa stofnað vinnumiðlunarvefinn 
Monster.com sem er nú starfandi 
í meira en 30 löndum.

Dómnefnd í hugmyndasamkeppninni 
Start09 hefur nú valið vinningshug-
myndirnar úr þeim mikla fjölda sem 
barst í keppnina. Úrslitin verða kynnt  
á hugmyndafundi í Iðnó í dag kl. 16:00. 
Húsið opnar kl. 15:30.

Á fundinum mun bandaríski frum-
kvöðullinn Jeff Taylor miðla af reynslu 
sinni og leiða almennar umræður um 
hugmyndir og umbreytingu þeirra 
í fyrirtæki. Einnig býðst höfundum 
valinna hugmynda í samkeppninni 
tækifæri til að kynna þær stuttlega 
og þróa með hjálp Jeff Taylor, 
Guðmundar Odds Magnússonar, 
Guðjóns Más Guðjónssonar 
og fundargesta. 

     Allir eru velkomnir á fundinn. 
Skráðu þig á skraning@n1.is
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HUGMYNDA-
FUNDUR Í DAG

KL. 16:00

Málþing fyrir frumkvöðla í Iðnó

Allir velkomnir á málþing með Jeff Taylor í Iðnó

www.n1.is/start

STJÓRNMÁL Jóhanna Sigurðardótt-
ir forsætisráðherra sagði að rekja 
mætti íslenska efnahagshrunið 
aftur til misheppnaðrar einkavæð-
ingar bankanna. Þetta kom fram 
í máli hennar á landsþingi Ungra 
jafnaðarmanna í Iðnó á laugardag. 

Jóhanna sagði að hluti af kostn-
aðinum væri 300 milljarða reikn-
ingur frá Davíð Oddssyni til að 
forða gjaldþroti Seðlabankans. 
Það sé svipuð upphæð og íslenska 
ríkið gæti þurft að greiða vegna 
Ice save. 

Jóhanna fór yfir stöðu þjóðarbús-
ins og framtíðarmöguleika þess á 
þinginu. Hún sagði skuldir ríkis-
sjóðs hafa vaxið úr 300 milljörðum 
við bankahrunið í 1.700 milljarða og 
þá væri Icesave-reikningurinn ekki 
talinn með. Skýra mætti halla fjár-
laganna meðal annars af auknum 

framlögum til atvinnuleysistrygg-
inga upp á 30 til 40 milljarða.

Blóðugasti reikningurinn væru 
tæplega 100 milljarðar sem ríkis-
sjóður greiddi í vexti af lánum og 
því væri mikilvægt fyrir framtíð-
ina að taka sem fyrst á halla rík-
issjóðs.

„Þetta er reikningurinn sem við 
stöndum uppi með. Og ég held að 
það sé alveg óhætt að segja að upp-

hafið að okkar óförum var hvernig 
staðið var að einkavæðingu bank-
anna 2004,“ sagði Jóhanna meðal 
annars. 

„Þar var ekkert gegnsæi, ekkert 

almennilegt regluverk til að styðj-
ast við og þar fór fyrst og fremst 
fram helmingaskipti á bönkunum 
milli Framsóknarflokks og Sjálf-
stæðisflokks.“

Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra talaði um efnahagshrunið á landsþingi Ungra jafnaðarmanna:

300 milljarða reikningur frá Davíð

FORSÆTISRÁÐHERRA Jóhanna sagði að ekkert almennilegt regluverk hefði verið til 
að styðjast við þegar bankarnir voru einkavæddir. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

DÓMSMÁL Þrír meintir amfetamínsmyglarar eru 
frjálsir ferða sinna eftir að Héraðsdómur Reykja-
ness hafnaði fyrir helgi kröfu lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu um áframhaldandi gæsluvarðhald 
þeirra. Tveir menn sitja áfram inni vegna málsins.

Lögreglan rannsakar smygl á fjórum kílóum af 
amfetamíni, sem þessir fimm menn eru grunaðir 
um að hafa átt aðild að. 

Mennirnir eru allir af íslensku bergi brotnir. 
Fjórir þeirra hafa setið í gæsluvarðhaldi frá 11. 
september. Þrír þeirra eru á þrítugsaldri og einn 
undir tvítugu. Einn þeirra, fæddur 1985, hefur verið 
úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald vegna 
málsins á grunni almannahagsmuna, til 28. októb-
er. Fimmti maðurinn, sá sem afplánar nú eldri dóm, 
var úrskurðaður í gæsluvarðhald 24. september síð-
astliðinn. Hann er fæddur 1982 og er sá eini í hópn-

um sem áður hefur komið við sögu hjá lögreglu.
Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni voru 

efnin flutt til Íslands frá Danmörku.  - jss

Tveir áfram inni fyrir smygl á fjórum kílóum af amfetamíni:

Meintir dópsmyglarar lausir

AMFETAMÍN Mennirnir eru grunaðir um aðild að smygli á 
fjórum kílóum af amfetamíni.

HERMENN VAKTA SENDIRÁÐ Tveir 
hermenn á vakt fyrir utan sendiráð 
Brasilíu í Hondúras, þar sem Manuel 
Zelaya, forsetinn brottrekni, fékk húsa-
skjól eftir að hafa snúið aftur heim.

NORDICPHOTOS/AFP

Og ég held að það sé 
alveg óhætt að segja að 

upphafið að okkar óförum var 
hvernig staðið var að einkavæð-
ingu bankanna 2004. 

JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR 
FORSÆTISRÁÐHERRA

LÖGREGLUMÁL Brotist var inn í 
tvö fyrirtæki í lok síðustu viku 
í Neskaupstað. Þjófarnir höfðu 
þó ekki mikið upp úr krafsinu. 

Samkvæmt fréttavefnum 
austurlandid.is höfðu þeir með 
sér lítinn peningakassa með 
skiptimynt frá fyrirtækinu G. 
Skúlasyni sem er vélaverkstæði. 

Úr vörugeymslu landflutn-
inga Samskipa stálu innbrots-
þjófarnir þremur kössum af 
bjór og skiptimynt. Þjófarnir 
ollu tjóni á báðum stöðum. Lög-
reglan á Eskifirði rannsakar 
málið. 

Jónas Vilhelmsson, yfirlög-
regluþjónn á Eskifirði, skorar 
á innbrotsþjófana að gefa sig 
fram að fyrra bragði enda séu 
yfirgnæfandi líkur á að upp um 
þá komist. 

 - kdk 

Lögreglan á Eskifirði:

Skorar á inn-
brotsþjófa

VIRKJANIR Friðrik Sophusson lýsti 
yfir formlegum verklokum við 
byggingu Kárahnjúkavirkjunar 
við hátíðlega athöfn sem hófst í 
Fljótsdalsstöð á laugardag. Hann 
lét um leið af starfi sem forstjóri 
Landsvirkjunar, en því starfi 
hefur hann gegnt í rúmlega tíu 
ár. 

Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráð-
herra flutti einnig ávarp við þetta 
tækifæri. 

Framkvæmdir hófust 2002 og 
loks var virkjunin formlega gang-
sett 30. nóvember 2007. Heildar-
kostnaður við virkjunina er tal-
inn vera 133 milljarðar sé miðað 
við verðlag haustsins 2007. - kdk

Kárahnjúkavirkjun:

Smíði virkjunar 
formlega lokið
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AUKAKRÓNUR   |  landsbankinn.is  |  410 4000

Þú færð meira 
fyrir Aukakrónur
Þú safnar Aukakrónum þegar þú notar A-kortið þitt og fyrir þær 
getur þú keypt allt mögulegt sem þig vantar eða langar í hjá 
samstarfsaðilum Aukakróna.

Sæktu um A-kort á aukakronur.is

 A-kortin 
Kreditkort sem safna 
Aukakrónum fyrir þig
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LÖGREGLUMÁL Talsvert blóð fannst á vettvangi inn-
brots í Garði, þar sem þrír piltar eru grunaðir um 
að hafa verið að verki. Lögreglan á Suðurnesjum 
hefur nú til rannsóknar þrjú innbrot á svæðinu, sem 
öll voru framin í síðustu viku.

Um er að ræða innbrot í Gerðaskóla síðastliðna 
nótt og einnig tvö innbrot í veitingastaðinn Flösina 
við Garðskagavita. Hinir óboðnu gestir höfðu flat-
skjá upp úr krafsinu, svo og áfengi, sem þeir stálu 
af veitingastaðnum. Við rannsókn málanna hefur 
lögregla leitað í sex húsum og rætt við fjölda vitna. 
Leit að þýfinu hefur engan árangur borið.

Í einu málanna er til upptaka þar sem sést til 
þriggja pilta en þeirra er nú leitað. Í því sama máli 
fannst blóð á vettvangi, eins og fyrr getur um, sem 
bendir til þess að viðkomandi hafi skorið sig tals-
vert við að fara inn í húsið. 

Lögreglan biður alla þá sem veitt geta upplýsing-

ar um þessi mál að hafa samband við lögregluna á 
Suðurnesjum í síma 420-1800.

 - jss

Lögreglan á Suðurnesjum leitar þriggja pilta vegna innbrotahrinu:

Blóð á vettvangi innbrots

FLATSKJÁR Þjófarnir stálu meðal annars flatskjá.

VIÐSKIPTI VBS fjárfestingarbanki 
ætlar að áfrýja til Hæstaréttar 
dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 
frá því á föstudag. Breski við-
skiptajöfurinn Kevin Stanford 
og fjárfestingarsjóðurinn Kcaj 
voru sýknaðir af 1,1 milljarðs 
króna kröfu VBS. Fjárfestingar-
bankinn taldi að Stanford og Kcaj 
hefðu gengist undir sjálfskuldar-
ábyrgð á 5 milljóna punda láni 
til breska félagsins Ghost fyrir 
tveimur árum, eða um einn millj-
arð króna. Ghost varð gjaldþrota 
og Stanford og Kcaj neituðu að 
greiða lánið.

Í dómi héraðsdóms kom fram 
að með undirritun sinni á lána-
skjölin hefðu Stanford og Kcaj 
aðeins samþykkt skilmála láns-
ins en ekki tekist á hendur sjálf-
skuldarábyrgð. Þessu hefur fjár-
festingarbankinn nú áfrýjað. - ghh

VBS leitar réttar síns:

Áfrýjar til 
Hæstaréttar 
vegna Stanford

NÝSKÖPUN Svana Helen Björns-
dóttir, framkvæmdastjóri Stika, 
og Vilborg Einarsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Mentors, munu 
hitta Viktoríu krónprinsessu Sví-
þjóðar í viðhafnarkvöldverði í 
dag. 

Stöllurnar hafa verið valdar 
fulltrúar íslenskra kvenfrum-
kvöðla í Evrópuverkefninu EU 
Network of Female Entrepren-
eurship Ambassadors. 

 Halla Tómasdóttir og Krist-
ín Pétursdóttir frá Auði Capital 
voru einnig valdar.

Þetta kemur fram í tilkynningu 
frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands.

 - kh

Íslenskir frumkvöðlar:

Hitta Viktoríu 
krónprinsessu

ELDSUPPTÖK ÓLJÓS  Húsbíllinn 
skemmdist mikið í brunanum.

ELDSVOÐI Eldur kom upp í húsbíl 
á tjaldsvæðinu í Garði rétt fyrir 
klukkan þrjú aðfaranótt sunnu-
dags. 

Eigendur húsbílsins, maður og 
kona, voru í næsta húsbíl þegar 
eldurinn kom upp og náðu að 
slökkva eldinn. 

Maðurinn brenndist á höndum 
og konan fékk snert af reykeitr-
un. Þau voru flutt á Heilbrigðis-
stofnun Suðurnesja til aðhlynn-
ingar.

Húsbíllinn skemmdist mjög 
mikið. Allt sem var inni í honum 
brann, en ekkert er vitað um 
elds upptök. Lögreglan rannsakar 
nú málið.  - afb

Maður brenndist í Garði:

Eldur kom 
upp í húsbíl

JAPAN Shoichi Nakagawa, fyrrver-
andi fjármálaráðherra Japans, 
fannst látinn á heimili sínu um 
helgina.

Nakagawa, sem var 56 ára 
gamall, vakti heimsathygli á 
fundi sjö helstu iðnríkja heims 
í Róm fyrr á árinu, þegar hann 
virtist vera ölvaður á blaða-
mannafundi. Málið þótti afar 
vandræðalegt fyrir stjórnvöld í 
Japan og í kjölfarið missti hann 
sæti sitt í ríkisstjórn landsins.

Eiginkona Nakagawa kom að 
honum þar sem hann lá á mag-
anum í rúminu á heimili þeirra í 
Tókýó. Lögreglan rannsakar nú 
lát hans.  - afb

Fulli fjármálaráðherrann:

Fannst látinn 
á heimili sínu
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ÍRAN Stjórnvöld í Íran tilkynntu 
í gær að fundir með Moham-
ed ElBaradei, yfirmanni Alþjóða 
kjarnorkumálastofnunarinnar, hafi 
reynst gagnlegir.
ElBardei segir allar líkur á að hægt 
sé að koma samstarfi á milli Írana 
og Vesturlanda. Þær upplýsing-
ar þykja nokkuð óvæntar en fundi 
fulltrúa Írans og sex ríkja í Genf 
fyrir helgina var ekki fyrr lokið 
en deilur hófust um merkingu þess 
sem fundarmenn höfðu orðið ásátt-
ir um.

Barack Obama Bandaríkjaforseti 
sagði að fundinum loknum að Íran-
ar hafi fallist á að leyfa kjarnorku-

eftirliti Sameinuðu 
þjóðanna að skoða 
nýja auðgunarstöð 
fyrir úran, sem 
byggð var með 
leynd inni í fjalli 
í Íran.

Mehdi Saffari, 
sendiherra Írans í 
Bretlandi og full-

trúi Írans á fundin-
um, var þó fljótur 

til andmæla. Hann sagði þetta ekki 
enn hafa verið rætt, og þegar hann 
var spurður hvort Íranar hefðu 
samþykkt þetta þá svaraði hann: 
„Nei, nei!“ Eftir ummæli ElBaradei 
virðist hins vegar þíða hafa kom-
ist í málið.

Síðar í mánuðinum eiga fram-
haldsviðræður að hefjast, en óljóst 
er hvort Írönum er alvara. Full-
yrðingar ElBaradei um skyndileg-
an samstarfsvilja Írana þykja gefa 
tilefni til bjartsýni í þeim efnum.  

Á fundinum í Genf voru fulltrúar 
Bandaríkjanna, Bretlands, Frakk-
lands, Kína, Rússlands og Þýska-
lands, auk fulltrúa frá Íran. 

Íranar hafa árum saman sagst 
líta svo á að þeir hafi frjálsar hend-
ur til að koma sér upp kjarnorku-
vinnslu í friðsamlegum tilgangi, 
og neita því jafnframt harðlega að 

ætla að koma sér upp kjarnorku-
vopnum.

Helstu valdaríki heims hafa hins 
vegar rökstuddar áhyggjur af því 

að þeir ætli sér í reynd að koma sér 
upp kjarnorkuvopnum, og hafi und-
anfarin ár unnið markvisst að því.

Írönum hefur verið hótað enn 

harðari refsiaðgerðum leyfi þeir 
ekki kjarnorkueftirlitsmönnum að 
skoða starfsemina.

 gudsteinn@frettabladid.is

Stilling hf. • Sími 520 8000 • www.stilling.is • stilling@stilling.is

Bílavarahlutir
DÓMSMÁL Karlmaður á sjötugsaldri skal sæta 
fimmtán mánaða fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn 
andlega fatlaðri konu, samkvæmt dómi Hæstaréttar 
sem staðfestir þar með dóm Héraðsdóms Reykjavík-
ur. Maðurinn var jafnframt dæmdur til að greiða 
konunni 600 þúsund krónur í miskabætur.

Maðurinn var sakfelldur fyrir nauðgun, með því 
að hafa haft önnur kynferðismök en samræði við 
konuna á skrifstofu sinni. 

Konan bar að maðurinn hefði boðið sér á skrif-
stofuna, borgað fyrir sig leigubíl og notað síðan 
kynlífstæki við athæfið. Hún hefði mótmælt og rétt 
sloppið undan honum. Tveim dögum síðar hafi hún 
hringt í lögreglu, sem ók henni á slysavarðstofu. 
Samkvæmt skýrslu læknis á neyðarmóttöku var 
konan með nokkra áverka. 

Konan bar að hún og maðurinn hefðu áður haft 
samfarir í nokkur skipti og maðurinn oftast greitt 
sér fyrir.

Mat sálfræðings var meðal annars það, að konan 
bæri með sér augljósa greindarskerðingu, ætti erf-
itt með að orða hugsanir sínar, hefði lágt sjálfsmat 
og væri stöðugt að afsaka sig. Hæstiréttur áleit að 

þar sem maðurinn hefði þekkt konuna um árabil 
hlyti honum að vera andlegir annmarkar hennar 
ljósir. Hún er 75 prósenta öryrki. - jss

Hæstiréttur staðfestir fimmtán mánaða fangelsisdóm yfir manni á sjötugsaldri:

Misnotaði andlega fatlaða konu

HÆSTIRÉTTUR ÍSLANDS Staðfesti dóm Héraðsdóms Reykja-
víkur.

FLÆÐIR YFIR STÍFLU Fólk fylgist með 
vatnsflaumnum flæða yfir stíflu í Dindi 
á Indlandi, í ríkinu Andrah Pradesh. 
Mikið úrhelli á fimmtudaginn olli 
gífurlegu flóði. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

UMFERÐARMÁL „Það er alveg 
óskiljanlegt að búa til hraða-
hindrun sem gefur kost á því að 
ökumenn geti komist hjá þeim 
með því að aka yfir á rangan 
vegarhelming,“ segir Vilhjálm-
ur Stefánsson, lögreglumaður á 
Blönduósi, á vef Skagastrandar.

Vilhjálmur ók lögreglubíl sem 
fólksbíll ók á á Skagaströnd á 
þriðjudag. Ökumaður fólksbílsins 
ætlaði að komast hjá því að aka 
yfir hraðahindrun og beygði yfir 
á vinstri vegarhelming en lenti 
þá beint framan á lögreglubíln-
um. „Hvers vegna að hafa hraða-
hindrun ef ekki þarf að aka á 
hana?“ spyr Vilhjálmur á skaga-
strond.is.  - gar

Ekið á lögreglubíl:

Óskiljanleg 
hraðahindrun

LASKAÐUR LÖGREGLUBÍLL Hætta skap-
ast þegar ekið er milli hraðahindrana á 
Skagaströnd.

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Selfossi 
leitar dýrra muna eftir að brotist 
var inn í tilraunahús Landbúnað-
arháskóla Íslands á Reykjum í Ölf-
usi.

Innbrotið átti sér stað um þar 
síðustu helgi. Úr tilraunahúsinu 
var stolið ýmsum sértækum hlut-
um. Fyrst er þar að nefna gróður-
húsalampa sem er sá eini sinnar 
tegundar hér á landi. Hann var 
þáttur í tilraunaverkefni.  Lamp-
inn er knúinn rafgasi og hefur 
þá eiginleika að hann hitnar nán-
ast ekkert. Því er hægt er að hafa 
hann mjög nærri plöntunum sem 
gefur betri nýtingu á birtuna. 
Einnig var stolið tuttugu gróður-

húsaperum, jarðvegshitamæli, 
rafspennumæli, lengdarmælitæki 
og tæki til að mæla jarðvegsraka. 
Tækið er gagnslaust þeim sem 
hefur það undir höndum þar sem 
því á að fylgja tölvukubbur sem er 
nú á öðrum stað. Lögreglan biður 
alla þá sem veitt geta upplýsingar 
um þetta innbrot eða ofangreinda 
hluti að hafa samband við lögregl-
una á Selfossi í síma 480 1010. 

Þessu til viðbótar leitar lögregla 
til almennings vegna innbrots á 
dekkjaverkstæði við Unubakka í 
Þorlákshöfn. Þaðan var stolið sex-
tán jeppa- og fólksbíladekkjum.  
Verðmæti þeirra er á fjórða hundr-
að þúsund krónur.    - jss

Brotist inn í tilraunahús Landbúnaðarháskóla Íslands:

Lögreglan leitar að dýru þýfi

LAMPINN Lampinn eins og sá sem 
stolið var. Hann er sá eini sinnar teg-
undar á landinu og kostar rúmar 200 
þúsund krónur.   

DÓMSMÁL Þrír karlmenn hafa 
verið ákærðir fyrir stórtæka 
bruggun. Mennirnir voru við iðju 
sína í bílskúr í Hraunbænum í 
Reykjavík. Þegar lögreglu bar að 
garði aðfaranótt fimmtudagsins 
18. júní síðastliðinn gaf heldur en 
ekki á að líta. Þar reyndust vera 
110 lítrar af gambra og sérhæfð 
áhöld til þess að eima hann. Lög-
reglan lagði einnig hald á fimm 
hvítar tunnur svo og suðupott. - jss

Þrír menn ákærðir:

Með hundrað 
lítra af gambra

SAMGÖNGUR Mikil flugumferð var 
um íslenska flugstjórnarsvæðið, 
sem er eitt stærsta úthafssvæði 
heims, á laugardaginn. Ástæða 
aukinnar umferðar var bilun í 
tölvukerfi í flugstjórnarmiðstöð-
inni í Shanwick (Prestwick í Skot-
landi) snemma morguns á laug-
ardag. 

Í tilkynningu frá Flugstoð-
um segir að ekki sé ljóst hversu 
margar flugvélar hafi flogið í 
gegnum íslenska svæðið, en búist 
er við að sú tala verði nálægt 
fimm hundruð.

„Fjölga þurfti um átta flug-
umferðarstjóra þegar mest var,“ 
segir í tilkynningunni.

Mikil umferð yfir Íslandi:

500 vélar á flug-
stjórnarsvæðinu

Íranar sýna samstarfsvilja
Íranar hafa verið tregir til að leyfa alþjóðlegu kjarnorkueftirliti að skoða kjarnorkustöðvar sínar. Viðræður í 
síðustu viku áttu að verða upphaf nýs kafla í samskiptum Írana við umheiminn, en óljóst er um framhaldið.

Helstu kjarnorkustöðvar

■ Ágúst 2002: Útlægir Íranar 
segja írönsk stjórnvöld hafa 
með leynd reist auðgunarstöð 
fyrir úran í Natanz og þung-
vatnskjarnaofn við Arak, sem 
er brot á alþjóðasamningum.

■ Desember 2002: Gervi-
hnattaljósmyndir staðfesta 
tilvist leynilegra stöðva. 
Khatami forseti segir Írana 
ekki ætla að koma sér upp 
kjarnorkuvopnum.

■ Nóvember 2003: Íranar 
hætta auðgun en viðurkenna 
að hafa framleitt takmarkað 
magn af auðguðu úrani.

■ Júní 2004: Íranar hefja á 
ný framleiðslu á skilvindum.

■ Nóvember 2004: 
Khatami stöðvar auðgun 
samkvæmt samkomulagi 
við ESB.

■ Júní 2005: Mahmoud Ah-
madinejad sigrar í forsetakjöri.

■ September 2005: Ahmad-
inejad forseti segir það ófrávíkj-
anlegan rétt Írana að framleiða 
kjarnorkueldsneyti.

■ Janúar 2006: Íranar fjar-
lægja innsigli og hefja auðgun 
á ný í Natanz. Í apríl segir 
Ahmadinejad að úranið sé 
orðið 3,5 prósent hreint.

■ Júní 2006: Öryggisráð Sam-
einuðu þjóðanna býður Írönum 
að gegn því að auðgun úrans 
verði hætt fái þeir aðstoð við 
að reisa vatnsorkuver, stuðning 
við aðild að Heimsviðskipta-
stofnuninni og refsiaðgerðum 
verði afl étt. Íranar hafna.

■ Október 2006: Íranar 
tvöfalda auðgunargetu úrans 
í Natanz.

■ Mars 2007: Sameinuðu 
þjóðirnar herða refsiaðgerðir, 
vopnasölubann á Íran.

■ Júlí 2007: Háttsettur banda-
rískur erindreki tekur í fyrsta sinn 
þátt í fjölþjóðaviðræðum við 
Írana um auðgun í Genf

Skotstöð fl ugskeyta

Natanz: 
8.000 skilvindur
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■ Febrúar 2008: Alþjóða-
kjarnorkueftirlitið segir Írana 
hafa nóg af auðguðu úrani til 
að framleiða eina kjarnorku-
sprengju.

■ September 2008: Íranar 
viðurkenna að hafa reist aðra 
auðgunarstöð skammt frá 
borginni Qom. 

■ Mars 2009: Barack 
Obama réttir fram sáttahönd 
og býður Írönum endurnýjuð 
samskipti.

BARRACK 
OBAMA
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FRÁ MEÐFERÐARGANGINUM Fjárheimild sem notuð hefur verið til rekstrar meðferð-
argangsins hefur verið felld niður.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

 FANGELSISMÁL Fjárheimild sem 
meðal annars hefur verið notuð 
til rekstrar svonefnds meðferðar-
gangs á Litla-Hrauni er felld niður 
í frumvarpi til fjárlaga fyrir næsta 
ár. Um er að ræða 36 milljónir 
króna sem einnig hafa verið nýtt-
ar í þágu fíkniefnadeildar lögregl-
unnar á höfuðborgarsvæðinu.

„Við höfum fengið niðurskurð-
arkröfu eins og aðrir,“ segir Páll 
E. Winkel, forstjóri Fangelsismála-
stofnunar. „Verði þetta endanleg 
niðurstaða er ljóst að við komumst 
ekki hjá því að hagræða. Meðferð-
argangur er, eins og annað í okkar 
starfsemi, þar undir.

Ekki liggur fyrir á þessari 
stundu hvernig við munum útfæra 
þetta. Við höfum áður fengið styrk 
til rekstrar meðferðargangsins úr 
þeirri fjárheimild sem nú hefur 
verið þurrkuð út.“

Stefán Eiríksson, lögreglu-

stjóri á höfuðborgarsvæðinu, segir 
fíkniefnadeildina hafa fengið 20 
milljónir af umræddri fjárveitingu 
til að standa undir vinnuskipulagi. 
Það hafi tryggt að hægt væri að 
fara í stærri mál með engum fyr-
irvara. „Við ætlum okkur ekki að 
missa þann möguleika,“ segir Stef-
án. „Þetta er hluti af heildarnið-
urskurði til löggæslunnar. Allur 
pakkinn verður veginn og metinn 
en ekki eitthvert eitt atriði.“ - jss

Á fjórða tug milljóna til Litla-Hrauns felldur niður:

Meðferðargangur-
inn skorinn niður

PÁLL WINKEL STEFÁN EIRÍKSSON
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bílaperur
Quarts
allt að 80% meira ljós

NÝJAR bílaperur frá 

Alþjóðadagur kennara er hald-
inn hátíðlegur víðs vegar 

um heim í dag, mánudaginn 5. 
október, að forgöngu Education 
International eða Alþjóðasam-
bands kennarafélaga. Markmið 
alþjóðadagsins er að vekja athygli 
á kennarastarfinu og mikilvægu 
hlutverki kennara í samfélaginu. 
Yfirskrift dagsins er að þessu 
sinni „Að skapa framtíð: Nú er 
tími til að fjárfesta í kennurum“.

Yfirskriftin hefur sérstaka til-
vísun til efnhagskreppunnar í 
heiminum og afleiðinga hennar. 
Kennarar standa víða um lönd 
frammi fyrir gífurlegum sparn-
aðaraðgerðum og niðurskurði í 
fjárveitingum til skólamála sem 
bitnar á þeim með ýmsum hætti, 
m.a. fjöldauppsögnum, lokun skóla 
og mikilli fjölgun í bekkjardeild-
um. Hér á landi hefur enn engum 
skóla verið lokað, en ríki og sveit-
arfélög leita allra möguleika til 
að spara í rekstri. Vonandi gera 
stjórnvöld sér ljóst hver hætta er 
fólgin í því að láta kreppuna bitna 
með fullum þunga á skólakerfinu. 

Niðurskurður í mennta- og 
skólamálum bitnar verst á fátæk-
um nemendum og þeim nemend-
um sem mesta þjónustu þurfa. 
Hann er því aðför að jafnrétti og 
mannréttindum. Það gildir jafnt á 
Íslandi sem í öðrum löndum.

En er þá ekki eðlilegt í kreppu 
að skera niður fjárveitingar til 
þessara mála eins og annarra? 
Svarið er nei. Það er þvert á móti 
óskynsamlegt að skera niður 
útgjöld til skólamála við núver-
andi aðstæður. Nú eigum við að 
slá skjaldborg um skólana og 
verja þá áföllum. Menntun er auð-
lind sem við eigum að hagnýta. 
Fjárveitingar til mennta- og skóla-
mála eru langtímafjárfesting og 

algert forgangsmál í endurreisn 
íslensks þjóðfélags.

Laun og afkoma kennara á 
grunn- og framhaldssólastigi eru 
mjög ólík eftir löndum og hlutur 
þeirra í þjóðarkökunni er mis-
munandi. Nýlega kom út skýrsla 
OECD, „Education at a Glance 
2009“. Þar er að finna margvísleg-
ar upplýsingar um fjárveitingar 
til menntamála í aðildarríkjunum, 
meðal annars um laun kennara. 
Upplýsingarnar um laun byggjast 
á tölum frá árinu 2007 þegar allt 
virtist leika í lyndi hér á landi og 
dansinn kringum gullkálfinn stóð 
sem hæst. 

Í skýrslunni kemur fram að í 
góðærinu svokallaða stóðu laun 
íslenskra kennara á grunn- og 
framhaldsskólastigi langt að baki 
launum kennara í flestum þeim 
löndum sem við erum vön að bera 
okkur saman við, hvort sem litið 
er til launa eða hlutfalls þeirra 
af landsframleiðslu á mann. Þó 
að stjórnmálamenn hafi gumað 
af því að Íslendingar hafi aukið 
verulega fjárveitingar sínar til 
skóla- og menntamála á undan-
förnum árum er ljóst að þær hafa 
ekki nema að litlu leyti runnið til 
kennara.

Í áðurnefndri skýrslu OECD 
kemur fram að árið 2007 var 

kaupmáttur launa íslenskra 
grunnskólakennara (með að 
minnsta kosti 15 ára starfs-
reynslu) mældur með svonefnd-
um PPP-stuðlum u.þ.b. 40% lægri 
en kaupmáttur launa grunn-
skólakennara (lower secondary 
education) að meðaltali í OECD-
ríkjunum. Sama ár var kaupmátt-
ur launa íslenskra framhalds-
skólakennara u.þ.b. 28% lægri 
en kaupmáttur launa framhalds-
skólakennara (upper second-
ary education) var að meðaltali í 
OECD-ríkjunum.

Árið 2007 voru laun grunnskóla-
kennara 71% af landsframleiðslu 
á mann á Íslandi það ár. Sambæri-
leg tala var að meðaltali 123% í 
OECD ríkjunum. Sama ár voru 
laun íslenskra framhaldsskóla-
kennara 90% af landsframleiðslu 
á mann á Íslandi það ár. Sambæri-
leg tala var 130% að meðaltali í 
OECD-ríkjunum. Í skýrslu OECD 
er ekki fjallað um laun leikskóla-
kennara og tónlistarskólakennara.

Sjálfsagt er óraunhæft að gera 
ráð fyrir að kennaralaun hækki 
verulega á næstu misserum. En 
fyrr eða síðar hljótum við að sjá 
til sólar. Tölurnar hér að ofan 
sýna að íslenskir grunn- og fram-
haldsskólakennarar eru, vegna 
lágra launa, mun verr undir það 
búnir að takast á við kreppuna 
en starfssystkini þeirrra í öðrum 
OECD-ríkjum. Það er því þeim 
mun meiri ástæða fyrir íslenska 
kennarastétt að taka undir kjörorð 
dagsins: „Að skapa framtíð: Nú 
er tími til að fjárfesta í kennur-
um“ og hefja virkjun mannauðs-
ins, mikilvægustu auðlindar þessa 
lands. 

Höfundur er fyrrverandi kynning-
ar- og upplýsingafulltrúi KÍ.

Fjárfestum í kennurum

UMRÆÐAN
Kjartan Broddi Bragason 
skrifar um lífeyrissjóðina

Eignir lífeyrissjóðanna eru 
á milli 1.500 og 2.000 millj-

arðar króna, hátt í jafn miklar 
og skuldir heimilanna eru við 
bankakerfið, Íbúðalánasjóð og 
lífeyrissjóðina. Almenningur 
á Íslandi er eigandi að þessum 
fjármunum. En eru þessir fjár-
munir að hjálpa til á sem heppi-
legastan hátt svo reisa megi hér efnahagslífið við á 
sem skemmstum tíma? Ég ætla að nefna tvö atriði 
sem mér finnst stinga í stúf við eðlilega meðhöndl-
un á „almannafé“.

Lífeyrissjóðirnir eiga í kringum 500 milljarða 
króna í erlendum eignum. Ef þeir – í samvinnu við 
ríkisvaldið og Seðlabankann – myndu flytja þessa 
fjármuni heim mætti losna við þá erlendu fjárfesta 
sem hér eiga krónur og vilja komast í burtu með 
sína fjármuni. Í framhaldinu yrði hægt að lækka 
stýrivexti umtalsvert og afnema núverandi gjald-
eyrishöft. Það yrði veruleg búbót fyrir innlendan 
almenning.

Mjög háir raunvextir eru á fasteignaskuld-
um heimilanna. Þeir eru mun hærri en þekkist 

á nokkru öðru byggðu bóli. Stór hluti af þessum 
raunvaxtatekjum rennur til lífeyrissjóðanna sem 
eiganda að lífeyrissjóðslánum og að stórum hluta 
skuldum Íbúðalánasjóðs. Tímabundið mætti sjá 
fyrir sér að lífeyrissjóðirnir myndu lækka þessa 
raunvexti og gefa fólki tækifæri til að vinna á 
sínum skuldavandamálum. Þau eru ærin fyrir og 
nýlegar tillögur ríkisvaldsins gera ekkert nema 
lengja í þeirri hengingaról sem umlykur tugþús-
undir íslenskra heimila. Tímabundin lækkun á 
vaxtakjörum yrði veruleg búbót fyrir innlendan 
almenning.

Í eðlilegu efnahagskerfi – eins og þekkist víða 
erlendis – eru oft á tíðum opnir möguleikar fyrir 
skuldara (þ.m.t. húsnæðiseigendur) að endurfjár-
magna sínar skuldir þegar vaxtakjör taka miklum 
breytingum. Þar ríkir nefnilega samkeppni þegar 
kemur að ávöxtun fjármuna. Hér geta lífeyris-
sjóðirnir ráðið langtímavöxtum í krafti einokunar 
– þeir ráða nefnilega yfir svo til einu langtímafjár-
munum sem finnast á landinu.

Áhugavert væri – í því samhengi – að skoða 
hvort í núverandi kerfi felist einhvers konar 
„óeðlilegar“ eignatilfærslur annars vegar almennt 
á milli fjármagnseigenda og skuldara og hins 
vegar í gegnum lífeyrissjóðakerfið á milli kynslóð-
anna.

Höfundur er hagfræðingur.

Peningar lífeyrissjóðanna

HELGI E. HELGASON

Í DAG |  Alþjóðadagur kennara

KJARTAN BRODDI 
BRAGASON

E
inhver afdrifaríkasti atburður íslenskrar stjórnmála-
sögu síðustu áratuga var sigur R-listans í Reykjavík 
fyrir rúmum fimmtán árum. Með R-listanum var hnekkt 
því sem virtist ósnertanlegt veldi Sjálfstæðisflokksins í 
Reykjavík. Við tók tólf ára valdaskeið vinstri- og miðju-

manna í höfuðborginni.
Þótt skoðanir manna kunni að vera skiptar á því hvort stjórn 

R-listans hafi verið til bölvunar eða blessunar, verður ekki um 
það deilt að áhrif hans á þróun stjórnmálakerfisins urðu mikil. 
Þar má nefna þær breytingar sem urðu á flokkaskiptingu vinstri-
manna undir lok síðustu aldar.

Myndun þessa framboðsafls krafðist mikilla pólitískra klók-
inda, enda voru þar gjörólíkar stjórnmálahreyfingar og -flokkar 
að rugla saman reytum sínum. Framsóknarmenn, kratar, allaball-
ar, kvennalistakonur og óflokksbundið fólk – allir þessir hópar 
komu hver úr sinni áttinni og höfðu ólíkar hefðir, skoðanir og 
vinnubrögð.

Allir sem eitthvað fylgdust með myndun fyrsta R-listans fyrir 
kosningarnar 1994 vita að framboðið hefði aldrei getað orðið að 
veruleika öðruvísi en með flóknum málamiðlunum og niðurnjörv-
uðum samningum. Grundvallaratriðið þar var val á borgarstjóra-
efni og skipting sæta á framboðslistanum og síðar í nefndum og 
ráðum. Þetta kom engum á óvart, enda hefur slíkt nær undan-
tekningarlaust verið raunin í öllum sameiginlegum framboðum 
til sveitarstjórnarkosninga hér á landi fyrr og síðar.

Vegna þessarar forsögu vekur furðu að vinstristjórn Samfylk-
ingar og Vinstri grænna beri nú fram frumvarp til breytinga á 
kosningalögum sem hefðu á sínum tíma í raun útilokað myndun 
R-listans og ótal annarra sambærilegra framboða um land allt. 
Frumvarp þetta gerir það að verkum að nær ómögulegt má telja 
að ólíkar stjórnmálahreyfingar komi sér saman um framboðs-
lista, þar sem nánast má ganga að því vísu að sterkasta hreyf-
ingin í slíku samstarfi myndi hirða alla fulltrúana á kostnað 
samstarfsaðilanna.

Augljóst er að breytingar þessar munu leiða til fjölgunar fram-
boða á vinstri vængnum í sveitarstjórnarkosningum um land allt. 
Sameiginlegum bæjarmálaframboðum mun snarfækka og hlýtur 
slíkt fyrst og fremst að koma Sjálfstæðisflokknum til góða, enda 
býður hann undantekningarlítið fram einn og í eigin nafni í sveit-
arstjórnarkosningum.

Í ljósi þess að vinstrimenn hafa til þessa talið árangur R-listans 
til sinna helstu afreka er því stórundarlegt að forystumenn ríkis-
stjórnarinnar leggi á það höfuðáherslu að knýja í gegn kosninga-
kerfisbreytingar sem hindrar að flokkar um og vinstra megin við 
miðju geti blásið til sameiginlegrar sóknar í einstökum bæjum. Er 
það til dæmis svo fráleitt að ímynda sér að þróun mála í borgar-
stjórn Reykjavíkur gæti orðið með þeim hætti að einhvern daginn 
yrði það fýsilegur kostur fyrir Vinstri græn og Samfylkingu að 
bjóða fram sameiginlega, jafnvel í samstarfi með fleirum?

Breytingar á kosningalögum:

Vatn á myllu 
íhaldsins
STEFÁN PÁLSSON SKRIFAR

Til Tyrklands
Steingrímur J. Sigfússon fjármála-
ráðherra hélt til Istanbúl í Tyrklandi í 
tengslum við ársfund Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins. Þar ræðir hann meðal 
annars við fjármálaráðherra Bretlands 
og Hollands um Icesave-deiluna. Ekki 
er loku fyrir það skotið að Steingrím-
ur liðki fyrir láninu frá sjóðnum, sem 
Íslendingar eru orðnir 
langeygir eftir. Fari 
svo mætti ef til vill 
gefa því viðurnefnið 
Tyrkjalánið. Og væri 
Steingrímur þá 
ekki rétt-
nefndur 
Tyrkja-
Budda?

Kaldar kveðjur
Steingrímur er væntanlegur til lands-
ins á miðvikudag og óvíst er hvaða 
landslag bíður hans í eigin flokki. 
Nýskipaður ráðherra flokksins, Álf-
heiður Ingadóttir, fékk í það minnsta 
kaldar kveðjur frá þingflokksformann-
inum, Guðfríði Lilju Grétarsdóttur, í 
Silfri Egils í gær.

Guðfríður, sem nýverið valdi Álf-
heiði sem ráðherra ásamt öðrum 
í þingflokknum, kallaði þannig 
eftir að Ögmundur Jónasson 
sneri til baka í ríkisstjórn; vænt-
anlega á kostnað Álfheiðar, sem 
yrði sennilega skammsætn-

asti ráðherra sögunnar 
fengi þingflokksform-
aður hennar að ráða.

Ég og aðal
Anna Pála Sverrisdóttir lét af störfum 
sem  formaður Ungra jafnaðar-
manna um helgina. Ræða hennar 
vakti nokkra athygli, en hún notaði 
tækifærið og upplýsti þingheim um 
kynhneigð sína. Harmaði hún mest 
að hafa ekki gert það fyrr þannig að 
hægt hefði verið að skrifa fréttir um 
að tvær lesbíur stýrðu Samfylking-

unni.
Yfirlýsingin kom nokkuð á 

óvart, enda höfðu fáir gert sér 
grein fyrir því að formennska 
í ungliðahreyfingu gengi næst 

flokksformennsku í valdapír-
amídanum.

 bergsteinn@frettabladid.is

 kolbeinn@frettabladid.is
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MERKISATBURÐIR
1143 Konungsríkið León viður-

kennir sjálfstæði Portú-
gals. 

1568 Vilhjálmur þögli ræðst 
inn í suðausturhluta Hol-
lands. 

1615 Spánverjavígin. Hópur 
baskneskra hvalveiði-
manna er drepinn við 
Skaganaust yst á Dýrafirði. 

1897 Barnablaðið Æskan hefur 
göngu sína. 

1910 Fyrsta lýðveldið stofnað 
í Portúgal. Emmanúel 2. 
konungur landsins flýr til 
Englands. 

1946  Alþingi samþykkir að veita 
Bandaríkjunum afnot 
af landi á Miðnesheiði. 
Samningurinn veldur 
miklum deilum. 

1946  Melaskóli hefur starfsemi. 

Þennan dag fyrir 20 
árum hlaut Dalai 
Lama friðarverðlaun 
Nóbels. 

Dalai Lama voru 
valdamestu stjórn-
málaleiðtogar Tíbet frá 
því á sautjándu öld 
fram til ársins 1951 
er Kínverjar hertóku 
Tíbet. Dalai Lama er 
heitið sem einn að-
alleiðtogi lamasiðar, 
helstu gerðar búdd-
isma í Tíbet, ber. Nú-
verandi Dalai Lama 
heitir í raun Tenzin Gy-
atso. Hann fæddist 6. 
júlí 1935 og er sagður 

fjórtánda endurholdgun 
Dalai Lama, andlegs 
leiðtoga Tíbeta. Hann 
hefur verið í útlegð frá 
heimalandi sínu frá 
árinu 1959 og hefur 
verið búsettur á Ind-
landi síðan hann flúði 
þangað sama ár. Friðar-
verðlaun Nóbels hlaut 
hann fyrir að stuðla að 
friðsamlegri baráttu Tí-
beta gegn hernámi 
Kína á landi þeirra, en 
Dalai Lama hefur ávallt 
neitað að beita ofbeldi 
í baráttunni fyrir bætt-
um hag landa sinna og 
frelsun Tíbet. 

ÞETTA GERÐIST:  5. OKTÓBER 1989

Dalai Lama hlýtur Nóbelsverðlaun
DANIEL BALDWIN FÆDDIST 

ÞENNAN DAG 1960.

„Þegar fólk biður mig um 
að líta vel út fyrir sig í 

mynd spyr ég hvers vegna 
það sé ekki tilbúið að borga 
tveimur milljónum dollara 
meira í laun og ráða frek-

ar Alec eða Billy. Ef það vill 
mig í hlutverkið þá fær það 

bara mig eins og ég er.“

Daniel Baldwin er næstelstur 
Baldwin-bræðranna en þeir 

hafa allir lagt leiklistina fyrir 
sig. Hann hefur leikið í fjölda 
mynda og leikstýrt nokkrum.

Förum aðeins aftur í tímann í huganum. 
Kannski um svona tíu ár. Það er sumar, 
raki í lofti og megn landalykt, sjáum 
fyrir okkur illa þefjandi rútu, unglinga 
á þykkbotna skóm og á leið á sveitaball. 
Hafi ferðalagið í huganum tekist vel til 
líður ábyggilega ekki á löngu þar til þú 
færð lag með sunnlensku sveitaballa-
hljómsveitinni Skítamórall á heilann.

Hljómsveitin Skítamórall var vafa-
laust allra mest spilaða hljómsveit á 
seinni hluta tíunda áratugarins en hún 
ætlar að fagna tuttugu ára starfsaf-
mæli sínu á skemmtistaðnum Rúbín í 
Öskjuhlíð á fimmtudaginn næstkom-
andi klukkan átta. Reyndar er þegar 
orðið uppselt á þá tónleika svo ákveð-
ið hefur verið að halda aðra seinna um 
kvöldið og mun meðal annars sjálfur 
Helgi Björnsson troða upp með Skímó, 
auk blásarasveitar Samma í Jagúar. 
Enn meira er í vændum enda virðist 
fólk sjaldnast fá nóg þegar Skítamórall 
er annars vegar.

Saga Skítamórals hófst árið 1989 hjá 
þrettán ára drengjum á Suðurlandi sem 
langaði að geta pikkað upp lög eftir Led 
Zeppelin, Uriah Heep og Deep Purple 
sem þeir höfðu heyrt í á vínylplötum 

feðra sinna. Þeir mættu síðar í Mús-
íktilraunir þegar stelpnabandið Kol-
rassa krókríðandi vann; „Og fyrir utan 
stelpurnar í Kolrössu vorum við ábyggi-
lega eina bandið sem ekki spilaði dauð-
arokk þetta kvöld,“ segir Arngrímur 
Fannar Haraldsson, eða Addi Fannar í 
Skímó eins og hann er oft kallaður, en 
mikil dauðarokksbylgja gekk yfir land-
ið þegar strákarnir frá Selfossi voru að 
pikka sín fyrstu lög á gítarana. 

Árið 1995 tóku þeir sig svo saman og 
spiluðu á jólaballi í gagnfræðiskóla á 
Selfossi og þrettándadansleik. Þetta átti 
svo eftir að vinda upp á sig. Árið 1996 
kom fyrsti geisladiskur sveitarinnar út 
og ljóst var að Skítamórall myndi slá í 
gegn. Piltarnir seldu bílfarma af geisla-
diskum og fylltu hvert félagsheimilið á 
fætur öðru með rútuförmum af ungling-
um. Selfoss var mekka tónlistarlífs á Ís-
landi í hugum unglinga og það þótti töff 
að reykspóla á gulum sportbílum.

Ástæður vinsældanna telur Arn-
grímur helst vera spilagleði sveitar-
innar og að meðlimir hennar tóku sig 
mátulega alvarlega. „Við vorum ekk-
ert að reyna að slá í gegn í útlöndum 
eins og svo margar aðrar hljómsveitir 

á þessum tíma,“ segir hann. Aðalatriðið 
fyrir þeim hafi verið að skemmta sér og 
öðrum og það hafi þeir gert nær linnu-
laust allar helgar á sveitaböllum um 
langt skeið. „Ég hefði ekki fyrir nokk-
urn mun vilja missa af þessum tíma. 
Sveitaballamenningin held ég samt 
að sé dauð, við rétt náðum í skottið á 
henni,“ segir hann og útskýrir að mikl-
ar breytingar hafi orðið með hækkun 
sjálfræðisaldursins. „Á þessum tíma 
þótti eðlilegt að fylla helling af rútum af 
sextán ára unglingum og bruna svo með 
allt liðið meira og minna fullt með landa 
í flösku í félagsheimili úti á landi þar 
sem það skemmti sér svo eftirlitslaust 
og fór svo með rútunni aftur heim. Þetta 
yrði ekkert liðið í dag.“ Hann gefur lítið 
fyrir það þegar fólk auglýsir sveitaböll 
í dag, það sé allt annað að spila inni á 
skemmtistað heldur en í félagsheimili út 
í sveit og skipti þá engu hvort skemmti-
staðurinn sé á Akranesi, í Neskaupstað 
eða annars staðar. „Reyndar finnst mér 
Nasa alveg eins og Miðgarður í Skaga-
firði þannig að það kemst næst sveita-
ballastemningunni,“ segir Addi Fannar 
að lokum. 

karen@frettabladid.is

HLJÓMSVEITIN SKÍTAMÓRALL:  20 ÁRA 

Upprisa og dauði sveitaballa

Elskuleg frænka okkar og mágkona,

Guðný Kristinsdóttir
Sléttuvegi 23, Reykjavík,

varð bráðkvödd mánudaginn 28. september. Jarðsett 
verður frá Neskirkju þriðjudaginn 6. október kl. 13.00. 
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem 
vilja minnast hennar láti líknarfélög njóta þess. 

Fyrir hönd aðstandenda,
Rakel Viggósdóttir   
Kristín Viggósdóttir
Ágústa Þórey Haraldsdóttir 
Áslaug Jensdóttir 

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir, afi og langafi, 

Páll G. Pálsson 
Arnarhrauni 5, Hafnarfirði, 

verður jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju 
þriðjudaginn 6. október kl. 15.00.

Vilhelmína S.  Jónsdóttir
Anna Pálsdóttir                             
Ólafur Ingi Tómasson
Jónína Steiney Steingrímsdóttir Helgi Ívarsson
Þórarinn Smári Steingrímsson Elínbjörg Stefánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug við andlát og útför ástkærs 
föður okkar, tengdaföður, afa, langafa og 
langalangafa,

Magnúsar Þórarins 
Sigurjónssonar
Lindargötu 61, Reykjavík.

Ólafur Magnússon Jóna Guðjónsdóttir
Jónína Magnúsdóttir
Gylfi Þór Magnússon
Anna Sigurlaug Magnúsdóttir Frímann Ingi Helgason
Sigurjón Magnússon Helga Tryggvadóttir
og afabörn.

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

Leifs Eiríkssonar
kennara frá Raufarhöfn,

til heimilis að dvalarheimilinu Hrafnistu í Hafnarfirði.

Eysteinn Völundur Leifsson  Ína Sigurlaug Guðmundsdóttir
Rannveig Lovísa Leifsdóttir
Ingibjörg Fríður Leifsdóttir  Jón Guðmundur Sveinsson
Erlingur Viðar Leifsson  Arndís Jóna Gunnarsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn
og barnabarnabarnabörn.

Elskuð eiginkona, móðir, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Herdís Hergeirsdóttir
Móaflöt 49, Garðabæ,

lést laugardaginn 26. september á Landspítalanum í 
Fossvogi. Útför Herdísar fer fram frá Vídalínskirkju 
í Garðabæ miðvikudaginn 7. október kl. 13.00. Þeim 
sem vildu minnast hennar er bent á Umhyggju, félag til 
stuðnings langveikum börnum.

                             Einar H. Ágústsson
Davíð Einarsson  Ragnhildur Óskarsdóttir
Hergeir Einarsson  Pálína G. Hallgrímsdóttir
Hafsteinn Már Einarsson  Kristín Jóna Kristjánsdóttir
Einar Örn Einarsson  María Erla Marelsdóttir
Valur Freyr Einarsson  Ilmur María Stefánsdóttir
                   barnabörn og barnabarnabarn.

Elskuleg móðir mín, tengdamamma, 
amma og langamma,

Kristín Arnórsdóttir
saumakona, frá Tindum í Reykhólasveit,

andaðist á elliheimilinu Grund 21. september. Útförin 
hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Arnór Einarsson   Brynja Guðmundsdóttir
Einar Þór Arnórsson
Kristín Arnórsdóttir
Steinunn Hauksdóttir  Jón Björn Skúlason
Birgir Hauksson   Guðrún Elín Guðmundsdóttir
og langömmubörn.

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

STRÁKARNIR Í SKÍTAMÓRAL Þeir hófu tónlistarferil sinn fyrir 20 árum þá 13 ára gamlir og eru enn að.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

„Mér þykir sérstaklega vænt um 
uglulampann sem mamma gaf 
mér í jólagjöf. Lampinn var keypt-
ur í Kisunni á Laugavegi og er úr 
plasti, þannig að hann er sérlega 
hentugur til flutninga. Þegar ég 
hugsa út í það, þá getur meira en 
vel verið að þetta sé barnalampi. 
En það er þá bara hið besta mál,“ 
segir Anna Svava Knútsdóttir leik-
kona þegar hún er spurð um eftir-
lætishlutinn á heimili sínu.

Anna Svava segist sérlega 
ánægð með hversu mikið álag 

lampinn þolir, því hún hefur stað-
ið í mörgum flutningum að undan-
förnu. „Fyrst flutti ég í Þingholtin, 
þaðan til Akureyrar og svo aftur 
í Þingholtin og að lokum flutti ég 
aftur á annan stað í Þingholtunum. 
Uglan góða hefur fylgt mér í gegn-
um alla þessa flutninga. Það fylgja 
mér ekki mörg húsgögn milli flutn-
inga og þegar ég sting lampanum í 
samband finnst mér ég vera komin 
heim.“

Þó eru það ekki einungis þolgæð-
in sem gera uglulampann að eft-

irlætishlut leikkonunnar. „Lamp-
inn gefur frá sér mjög hlýlega og 
vinalega birtu. Uglan er líka svo 
dramatísk og gáfuð með sín rauðu 
augu. Það er frábært að geta leit-
að til uglunnar um svör við lífsins 
ráðgátum,“ segir Anna Svava og 
hlær.

Aðspurð segir Anna Svava uglu-
lampann vekja nokkra athygli 
gesta á heimili hennar. „Flest-
ir þeirra segja einfaldlega „Hei! 
Flottur lampi!“ segir Anna Svava.
 kjartan@frettabladid.is

Dramatískur barnalampi
Leikkonan Anna Svava Knútsdóttir heldur mikið upp á uglulampa sem mamma hennar gaf henni í jóla-
gjöf. Lampann hefur hún í stofunni og leitar stundum til uglunnar um svör við lífsins ráðgátum.

Uglan hefur fylgt Önnu Svövu í gegnum marga flutninga. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM   

SKELJAR   eru til margra hluta nytsamlegar. Ein góð hugmynd 

er að nota þær í baðherberginu til að geyma sápustykki. Hægt er 

að útbúa fallega skál með því að líma litla skel undir stóra og búa 

þannig til fót á stóru skelina.

Járn & Gler hf.  -  Skútuvogur 1h.  
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík   
S: 58 58 900.  www.jarngler.is 

Speglalím 

Sérhannað teygjanlegt sílikon lím, með góða 
viðloðun við flestar gerðir af speglum. 
Skemmir ekki spegilhúðina. 

Eigum einnig til önnur lím og  
                        þéttiefni í úrvali. 

Viðhaldsfríar

ÞAKRENNUR

Smiðjuvegi 4C
Box 281  202 Kópavogur
Sími 587 2202  Fax 587 2203
hagblikk@hagblikk.is  www.hagblikk.is

Varmaskiptasamstæður
loftræstistokkar og tengistykki

Hágæða

Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur.

Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0,9 mm áli og tærast ekki, ryðga, né brotna.

Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.

Litir til á lager: Svartar, hvítar, rauðbrúnar og ólitaðar.
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FALLEGAR FLÖSKUR  fylltar af uppþvottalegi geta vel komið 

í staðinn fyrir ljóta brúsa. Þannig þarf ekki að fela uppþvottalögin 

í vaskskápnum. Sniðugt getur verið að setja áfengisskammtara á 

flöskuna til að takmarka flæði uppþvottalagarins.

Valdimar Harðarson arkitekt 
hefur hannað nýja línu af skrif-
stofuhúsgögnum fyrir Pennann.

„Í raun eru ekki mörg fyrirtæki 
að stækka við sig húsnæði í dag 
og því þurfa íslensk fyrirtæki 
fyrst og fremst að geta nýtt núver-
andi rými betur,“ segir Ingibjörg 
Ásta Halldórsdóttir, markaðs-
stjóri Pennans. Penninn kynnti nú 
fyrir helgi nýja húsgagnalínu fyrir 
skrifstofur sem kallast FANSA 
PLÚS en húsgögn línunnar eru að 
sögn Ingibjargar í ódýrari kantin-
um og og línan býður upp á marga 
útfærslumöguleika í uppröðun og 
samsetningu.

Valdimar Harðarson arkitekt 
er hönnuður línunnar en Valdi-
mar hefur í um 25 ár hannað skrif-
stofuhúsgögn fyrir Pennann og 
framleiðsla á Fansa-línunni hófst 
fyrir tveimur árum og Trésmiðjan 
GKS framleiðir húsgögnin. Valdi-
mar er margverðlaunaður arkitekt 
og hefur komið að mörgum stórum 
verkefnum. Meðal þess sem hann 

hefur gert er hinn nafntogaði stóll 
Sóley sem kom á markað árið 1983 
og hefur unnið til fjölda verðlauna. 
 - jma

Íslenskt hugvit í 
skrifstofuhúsgögnum

FANSA-PLÚS er hannað af Valdimar 
Harðarsyni arkitekt og húsgögnin bjóða 
upp á fjölda möguleika í útfærslum. 

Borgartúni 25 | Reykjavík | Sími 570 4000 | raudakrosshusid@redcross.is | www.raudakrosshusid.is | Opið virka daga kl. 12-17

Ókeypis námskeið og ráðgjöf 
Mánudagurinn 5. október

Þriðjudagurinn 29. september

Miðvikudagurinn 7. október

Fimmtudagurinn 8. október
Qi – Gong - Æfingar sem hjálpa fólki að afla, varðveita 
og dreifa orku um líkamann. Tími: 12.00-13.00.

Gönguhópur - Við klæðum okkur eftir veðri og göng-
um rösklega út frá Rauðakrosshúsinu. Tími: 13.00 -14.00.

Skiptifatamarkaður -  Útiföt barna - Komdu og 
skiptu útifötum barnanna í aðrar stærðir og gerðir.
Tími: 13.30 -17.00.

Avatar. Skapandi viðhorf og stjórnun – Soffía Lára 
avatarmeistari leiðbeinir og þjálfar þig í viðhorfsbreyt-
ingu. Fyrri hluti. Tími: 13.30-15.00.

Baujan sjálfstyrking - Lokað! Tími: 15.00 -16.30.

Skapandi skrif í dagbókina - Lærðu nýjar aðferðir! 
Tími: 15.00 -16.00.

Meðvirkni - Opnar umræður - Tími: 12.30-13.30.

Föndur, skrapp myndaalbúm og jólakort - Gott er
að hafa skæri meðferðis. Tími: 13.00-15.00.

Spilaklúbbur - Komdu og spilaðu! Tími: 13.30-15.00.

Jóga -  Viltu prófa jóga? Tími: 15.00-16.00.

Japanska og japönsk menning - Lærðu japanska kurt-
eisi á japönsku! Annar hluti af þremur. Tími:14.00-15.00.

Bókaklúbbur - Spjallað verður um bókina Hagsýni og
hamingja eftir Láru Ómarsdóttur. Tími: 14.00-15.00.

Hagsýni og hamingja - Lára Ómarsdóttir segir frá því 
hvernig má lifa af litlu með bros á vör. Tími:15.00-16.00.

Æðruleysi, kjarkur, vit - Í þessarri viku beinum við 
sjónum okkar að æðruleysinu. Tími: 15.30-16.30.

Syngjandi í súpunni– Fáðu súpu og syngdu með!  
Tími: 12.00-13.30.

Esperanto– Uppruni, bygging, saga og útbreiðsla 
ásamt laufléttum æfingum. Tími: 14.00-15.00.

Hláturjóga - Viltu losa um spennu og fylla lífið af hlátri 
og gleði? Tími: 15.30-16.30.  

Föstudagurinn 9. október

Facebook fyrir byrjendur -  Komdu með fartölvu ef 
þú átt þess kost. Tími: 12.30-14.00.

Sálrænn stuðningur - Fjallað er um áhrif alvarlegra 
atburða á andlega líðan fólks. Tími: 13.00-14.30.

Prjónahópur - Vertu með!  Tími: 13.00-15.00.

Hraðskákmót - Róbert Lagerman og Hrannar Jónsson
eru skákstjórar. Tefldar verða nokkrar umferðir  eftir
Monradkerfi. Tími: 13.30-15.00.

Minna stress með réttu mataræði - Fáðu góð ráð til
að draga úr stressi.Tími: 15.30-16.30.

Allir velkomnir!

Skiptifatamarkaður -  Útiföt barna - Komdu og 
skiptu útifötum barnanna í aðrar stærðir og gerðir. 
Tími: 12.00 -13.00.

Einkatímar í söng – fullt.  Tími: 12.00 -14.00.

Atvinnuumsókn og ferilskrá í tölvum - Aðstoð og 
sýnikennsla á því hvernig atvinnuumsóknir eru gerðar 
á netinu og ferilskrár sendar. Tími: 12.30-13.30.

Tölvuaðstoð - Fáðu persónulega aðstoð! Fólk er hvatt
til að hafa eigin tölvu meðferðis ef þess er kostur. 
Tími: 13.30-15.30.

Þriðjudagurinn 6. október

Collect-kommóðan hefur sést víða í 
hönnunartímaritum undanfarið, svo 
sem Elle Decoration og Living etc.

Kommóðurnar koma í tveimur útfærsl-
um – önnur með málaðar viðarskúffur.

Sænskar kommóður
VINKONUR SAMAN Í HÚSGAGNAHÖNNUN

WIS Design kallast hönnunarfyrirtæki Lisu Widén og Önnu Irinarchos í 
Stokkhólmi en þær hafa komið með ferska strauma í iðnhönnun síðustu 
árin og gera nú stórkostlega hluti með 
því nýjasta – kommóðum sem kall-
ast Collect. Kommóðurn-
ar innihalda ýmist 15 eða 18 
skúffur og leika þær sér með 
liti skúffanna og mynstur. 
Kommóðurnar eru til í tveim-
ur stærðum en burðarvirkið 
er alltaf hvítt. 
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Tveggja hæða íbúð í Teigun-
um varð fyrir valinu þegar sex 
manna fjölskylda leitaði sér að 
framtíðarhúsnæði. Íbúðin var 
tekin í gegn á undraskömmum 
tíma enda fjölskyldan bæði 
handlagin og harðdugleg. 

Það er ekki endilega einfalt mál 
að finna draumahúsið fyrir sex 
manna fjölskyldu. Þegar hjónin 
Ólafía Ása Jóhannesdóttir og Sig-
urður Garðar Kristinsson fóru á 
stúfana var lagt af stað í leitina 
með langan óskalista. Þeim fannst 
mikilvægt að vera miðsvæðis í 
Reykjavík, vera nálægt leikskóla 
og skóla, tónlistarskóla og íþrótta-
starfi. Helst áttu börnin að fá sér-
herbergi.

Leitin að draumaíbúðinni tók 
nokkurn tíma en svo duttu þau 
niður á tveggja hæða íbúð við 
Hraunteig, heila 220 fermetra. 
„Það þurfti að gera mjög mikið 
þannig að fólk reyndi að koma vit-
inu fyrir okkur, en okkur leist bara 
svo vel á þess íbúð, hún hafði allt,“ 
segir húsfreyjan sem tekur á móti 
gestum í innlitið.

Húsið var byggt á fimmta ára-
tugnum og er í hefðbundnum stíl 
Teiganna. Þegar inn er komið blas-
ir við forláta línóleum dúkur sem 
leyndist undir teppi. Gengið er upp 
á aðra hæð en á henni eru stofa, 
gestaklósett, vinnuherbergi, hjóna-
herbergi og eldhús. Uppi eru svo 
barnaherbergin fjögur, þvottahús 
og klósett. Panell á veggjum setur 
svip sinn á íbúðina en hann völdu 
húsráðendur að mála í há glans-
hvítu til að létta ásýnd íbúðarinn-
ar. Það var þó ekki einföld ákvörð-
un. „Við veltum þessu vandlega 
fyrir okkur skal ég segja þér, og 
fengum vini og vandamenn til að 
segja sína skoðun og fólk skipt-
ist í fylkingar,“ segir Ása sem er 
mjög sátt við hvítu leiðina. „Þetta 
er svona skandinavískt, við fílum 
það.“

Auk þess að mála alla íbúðina 
var skipt um gólfefni sem létti 
einnig ásýnd hennar. En eitt mesta 
púlið var að opna eldhúsið því í ljós 

kom að gólfið þar var hærra en 
annars staðar í íbúðinni sem þýddi 
mikinn steypuburð fyrir heimilis-
föðurinn og vini hans. „Við borguð-
um ekki fyrir neina vinnu, heldur 
gerðum allt sjálf,“ segir Ása sem 
er nokkuð ánægð með eiginmann-
inn sem er lærður málari og lag-
hentur mjög og var í fullri vinnu 
við endurbæturnar með góðri 
hjálp ættingja og vina. 

Framkvæmdirnar tóku ótrú-
lega skamman tíma, íbúðin var 
keypt í apríllok 2007 og fjölskyld-
an flutti inn í júní. Svo heppilega 
vildi til að bæði voru í fæðingar-
orlofi vegna yngsta barnsins, og 

því rýmri tími til framkvæmda 
en ella. Þrátt fyrir að kaupin hafi 
átt sér stað árið 2007 er lítill 2007 
bragur á íbúðinni. Húsgögnin eru 
til aðmynda að stórum hluta keypt 
í Góða hirðinum. „Innréttingarn-
ar í eldhúsinu eru úr Ikea og við 
misstum okkur ekki í blöndunar-
tækjahönnuninni. Baðherberg-
in fengu svo ódýra en áhrifaríka 
andlitslyftingu, þar var einfald-
lega málað yfir flísar.“

Fjölskyldan er mjög ánægð með 
útkomuna. „Íbúðin heldur svo vel 
utan um okkur,“ segir Ása. „Og hér 
í hverfinu er allt við hendina alveg 
eins og við vildum.“ - sbt

DRAUMAÍBÚÐ 
fyrir sex manna fjölskyldu

gamli tíminn

Herbergjagangur á efri hæð.
Gestasalerni með upprunalegum 
flísum.

Borðstofuborðið er úr Góða hirðinum og 
lampinn sömuleiðis.

Innbyggðar hillur sjást hér í bakgrunni 
en þær eru upprunalegar. 

Bókahillurnar í stofunni voru fluttar með úr gömlu íbúðinni en þær létu húsráðendur sérsmíða á sínum tíma. Þau fengu hug-
myndina að þeim í húsbúnaðarblaði en hönnuðu þær sjálf.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Viðarpanellinn setti mikinn svip á holið.

Opnað var á milli eldhúss og borðstofu og forláta eyju komið fyrir.

Gamla eldhúsið var í sérherbergi.

Borðstofan við hlið eldhússins. Nú 
hefur verið opnað á milli.
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Fasteignamarkaðurinn er með 
á skrá íbúð á annarri hæð við 
Stórholt 47.

Í búðin er fimm herbergja, sam-
tals 107,6 fermetrar, og mikið 
endurnýjuð; meðal annars eld-

húsinnrétting og tæki, baðher-
bergi, raflagnir og tafla, neyslu-
vatnslagnir, gólfefni og fleira.

Komið er inn í parketlagða for-
stofu með fataskáp. Parketlagt hol. 
Stofa og borðstofa eru parketlagð-
ar, rúmgóðar og bjartar. Útgengt 
er á stórar svalir sem snúa í suð-
austur úr borðstofu.

Eldhús er rúmgott og með end-
urbættri innréttingu, nýlegum 
tækjum, borðaðstöðu og parketi 
á gólfi. Inn af eldhúsi er búr og 
þvottaaðstaða. Barnaherbergi eru 
tvö og bæði parketlögð.

Hjónaherbergi er parketlagt og 
með skápum. 

Baðherbergi er með glugga, 
flísalagt í hólf og gólf og því fylgir 

vaskskápur og baðkar með sturtu-
aðstöðu. Sér útigeymsla (köld) 

fylgir eigninni og sömuleiðis bíl-
skúrsréttur.

Endurnýjuð íbúð á eftir-
sóttum stað í Holtunum

Íbúðin er á annarri hæð í húsinu við Stórholt 47 . MYND/ÚR EINKASAFNI

heimili@heimili.is
Sími 530 6500B o g i  P é t u r s s o n  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i
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Pétursson
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Hilmarsson
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Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali
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Falleg 182,1 m2 raðhús á tveimur hæðum með 
bílskúr.  3 svefnherbergi, baðherbergi m/kari og 
sturtu, gestasalerni, stofa, eldhús, sér þvottahús 
og geymsla. Húsin verða afhent fullbúin, án 
innréttinga, gólfefna og innihurða, en rafmagn 
er fullfrágengið, gólf á forstofu, gestalerni og 
baðherbergi eru fl ísalögð og gestasalerni er fullfrá-
gengið með innréttingu. Falleg hús á mjög góðu 
verði. Áhv. eru ca. 20,5 millj. kr. ÍLS lán. Skipti á 
minni eign skoðuð!  Verð kr. 34,9 m. Fullbúinn 
sýningaríbúð verð kr.38,7 m. 4527

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG 
FRÁ KL. 17:30 TIL 18:00

   Laxatunga  90-100
Súluhöfði  - Parhús
Mjög fallegt 167,7 m2 parhús m/bílskúr innst
í litlum botnlanga við Súluhöfða í Mosfellsbæ.  
Íbúðin skiptist í 3 rúmgóð svefnherb., stofu, 
sjónvarpshol, stórt eldhús, baðherb. m/sturtu og 
hornbaðkari, sér þvottahús og góða geymslu/
vinnuherb.  Rúmgóður 29,3 m2 bílskúr með 
millilofti.  Steypt (Bomonite) bílaplan með snjó-
bræðslu og stór hornlóð. V. 44,9 m. 4600

    Reykjavík

Falleg raðhús á einni hæð. Húsin skiptast
samkvæmt teikningu í forstofu, 2 svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, þvottahús, geymslu, stofu 
og borðstofu. Húsin verða afhent fullbúin að 
utan, einangruð og tilbúin undir innveggi. Falleg 
hús á mjög góðu verði.  Verð frá 23,8 m.  4695

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG 
FRÁ KL. 17:30 TIL 18:0

   Laxatunga 116-124

Lindarbyggð  - Parhús 
Vel skipulagt 177,1 m2 parhús með
bílskýli við Lindarbyggð í Mosfellsbæ. Húsið skipt-
ist í forstofu, borðstofu, stóra stofu m/sólstofu, 
eldhús, þvottahús, sjónvarpshol, 3 barnaherbergi,
hjónaherbergi og baðherbergi með kari. Búið 
er að loka bílskýli og innrétta herbergi. Lækkað 
verð!  V. 35,9 m. 4627

Grundartangi - Raðhús
72,4 m2 raðhús á einni hæð við
Grundartanga 6 í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í 
forstofu, baðherbergi, þvottahús/geymslu, tvö 
svefnherbergi, eldhús og stofu. Fallegur garður í
suðvestur. V. 21,7 m. 4704

Spóahöfði - Raðhús
Glæsilegt 175,1 m2 raðhús með innbyggðum
bílskúr við Spóahöfða í Mosfellsbæ. Í húsinu eru 
þrjú svefnherbergi. Þetta er falleg eign í góðu 
hverfi  á vinsælum stað í Mosfellsbæ. V. 42,9 m. 
4700

Lynghagi - 3ja herbergja
3ja herbergja íbúð á jarðhæð í 4ra hæða
fjölbýli við Lynghaga 2 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í 
anddyri, forstofugang, eldhús, stofu, tvö svefnher-
bergi, baðherbergi og geymslu.
Þetta er rúmgóð íbúð á góðum stað í Vesturbæn-
um, rétt við Háskóla Íslands. V. 23,9 m. 4706

Sóltún - 2ja herbergja
Falleg 79,2 m2, 2ja herbergja íbúð á 5.
hæð í 7. hæða lyftuhúsi við Sóltún 7 í Reykjavík. 
Íbúðin skiptist í forstofuhol, rúmgott svefnher-
bergi, baðherbergi, þvottahús/geymslu, stofu og 
eldhús. Fallegt útsýni. Íbúðin er nýmáluð og laus 
til afhendingar! V. 24,5 m. 4692

KJARNA - ÞVERHOLTI 2  •  270 MOSFELLSBÆ  •  SÍMI: 586 8080  •  FAX: 586 8081 
WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Bjargslundur - Einbýlishús
Fallegt 207,4 m2 einbýlishús á einni
hæð með innbyggðum bílskúr á 882 m2 eignar-
lóð í útjaðri byggðar við Bjargslund í Mosfellsbæ. 
Húsið skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu,
stórt eldhús, 3 góð barnaherbergi, stórt hjóna-
herbergi með sér baðherbergi og fataherbergi, 
baðherbergi,  gestasalerni, þvottahús, geymslu og 
bílskúr. V. 49,5 m. 4630

Bergholt - Einbýlishús
133,6 m2 einbýlishús ásamt 33,6 m2
bílskúr við Bergholt í Mosfellsbæ. Húsið skiptist í 
forstofu, gestasalerni, baðherbergi, fjögur svefn-
herbergi, eldhús, búrherbergi, stofu og borðstofu. 
Húsið stendur á fallegri hornlóð í rólegri götu í 
grónu hverfi  í Mosfellsbæ. V. 39,5 m. 4682

   Kópavogur

   Garðabær

Auðbrekka - Atvinnuhúsnæði 
288,1 m2 atvinnuhúsnæði á efstu hæð
í 3ja hæða húsnæði við Auðbrekku 19 í 
Kópavogi. Rýmið skiptist í tvo stóra vinnslusali, 
skrifstofu, kaffi stofu, geymslu og salerni. Í öðrum
vinnslusalnum eru stórar hurðir og talía en þar 
er hefur allt stærra efni verið tekið inn og út úr 
rýminu. V. 28,5 m. 4652

Björtusalir - 4ra herbergja
Mjög falleg 131,3 fm, 4ra herbergja
íbúð við Björtusali í Kópavogi. Íbúðin skiptist í 
forstofu, þrjú rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi 
með baðkari og sturtu, þvottahús, stóra og bjarta 
stofu og eldhús. Íbúðin er laus til afhendingar! 
V. 29,9 m. 4658

Brekkubyggð - 3ja herbergja
87,9 m2, 3ja herbergja íbúð með fallegu útsýni, 
í litlu fjölbýli við Brekkubyggð í Garðabæ. Sér 
inngangur er í íbúðina sem skiptist í forstofu, 
borðstofu/stofu, eldhús m/borðkrók, 2 svefnher-
bergi, baðherbergi og sér þvottahús. Íbúðin er 
nýmáluðog laus til afhendingar! V. 22,5 m. 4685

Ingólfur Gissurason lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477. 

Eignir vikunnar

Skaftahlíð – Glæsil. rishæð. 
Nýkomin í einkasölu glæsileg nær algerl. 
Endurn. 3ja herb., rishæð á frábærum stað. 
Nýl. Eldhús, bað, innr., lagnir og fl . Yfi rbyggðar 
vestur svalir, þvottaaðst. Í íb. Verð 22,7 millj. Bein 
sala eða skipti á sérbýli í Mosf.bæ, Grafarvogi, 
Seljahverfi , Árbæ, Garðabæ, Kópav. (eldri). Allar 
upplýsingar gefur Ingólfur Gissurarson lg.fs. 
896-5222.
 
Stigahlíð - Einbýli
Stórglæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús.
Stórar stofur, 5 svefnherbergi og fallegt nýtt 
eldhús. Falleg eign miðsvæðis í borginni. V 69,9 
millj. Upplýsingar veitir Sigþór s:899 9787
 
 

Garðafl öt
Endurnýjað að utan sem innan
Vandað og stílhreint einbýli m. bílskúr, fallegum 
grónum garði ásamt sólríkri og skjólgóðri 
verönd. Fjögur svefnherbergi, rúmgott eldhús 
og falleg stofa m. gegnheilu Peroba parket. V. 
65 millj. Skipti koma til greina. Uppl. veitir Jón 
Rafn í síma 695-5520.
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  2ja herbergja

Smáratún - fl ott hús á góðum stað. 
Fallegt frábærlega velstaðsett 219 fm einbýl-
ishús /endaraðhús í lokuðum botnlanga á 
fínum stað á Álftanesi rétt við grunnskóla, 
sundlaug og íþróttamiðstöð.  Flott hönnun. 
Gott stofu og eldhúsrými. ca 80 fm timb-
urverandir, heitur pottur og fl ottur garður. 
Tvennar svalir.  V. 45,0 m. 5064 

   Suðurmýri - Seltjarnarnes

Fallegt og vel skipulagt 276,6 fm raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið er 
hornhús og annað stærsta raðhúsið í þessu hverfi . Aðkoma er góð og garður gróin og fallegur. 
Stutt er í verslun og þjónustu, sundlaug, skóla og fl . V. 71,5 m. 5065 

  Einbýli

  Hæðir

  4ra - 6 herbergja

  3ja herbergja

    Bollagarðar - einstök eign

Vorum að fá í sölu einstaklega glæsilegt 319 fm einbýlishús á einni hæð við Bollagarða á 
Seltjarnarnesi. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, garðstofu, sjónvarpshol, fjögur rúmgóð 
herbergi, baðherbergi, snyrtingu og fl . Húsið hefur allt verið standsett á sérstaklega glæsilegan 
hátt m.a. innréttingar, gólfefni, tæki og lagnir.  4091 

  Atvinnuhúsnæði

  Til leigu

   Sólheimar - stórglæsileg

Glæsileg nær algjörlega endurnýjuð ca 85,2 fm íbúð á 6. hæð í vinsælu lyftuhúsi. Nýlegar 
innréttingar, gólfefni, fataskápar, rafl agnir, baðherbergi og innihurðir ásamt því að milliveggir 
voru nær allir endurnýjaðir. Tvennar svalir. Mikið útsýni. Sérlega vönduð tæki í eldhúsi. Mikil og 
góð sameign.  V. 24,9 m. 5084

    Kleppsvegur - mikið endurnýjuð íbúð. 

Falleg mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á 8.hæð (efstu) í mikið endurnýjuðu lyftuhúsi. 
Húsið er klætt að hluta og nýlega viðgert að hluta. Nýl. vandað eldhús. Nýlegt parket og nýlegir 
skápar bæði í herbergi og á baðherb. Fallegt útsýni. Svalir.   V. 16,5 m. 4979

    Selvað 1 - sérverönd
Einstaklega glæsileg fullbúin 5 herbergja 232 
fm raðhús í þessu nýja hverfi . Húsin skiptast 
í anddyri, bílskúr, 2 baðh., 2 stofur, eldhús, 
3 svefnh., þvottah. og geymslu. Mögulegt 
að hafa allt að 5 svefnherbergi. Einnig er 
möguleiki á að fá húsin styttra á veg komin, 
þ.e. tilb. til innréttinga. V. 51,6 m. 7824 

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:30 - 18:30 

    Sogavegur 123 - góð sérhæð
Góð 4ra herbergja 119 fm sérhæð við Soga-
veg í Reykjavík. Íbúðin er á tveimur hæðum 
og laus strax.  V. 19,9 m. 4944 

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:30 - 18:30 

    Ásvallagata 15 - laus strax
Glæsileg og mikið endurnýjuð 3ja til 4ra 
herbergja íbúð á 1. hæð ásamt aukaherbergi 
í kjallara. Íbúðin skiptist í stofu og borðstofu 
sem er samliggjandi við eldhús, tvö herbergi, 
gang og baðherbergi.  Í kjallara fylgir rúmgott 
parketlagt herberg,i opið er niður í herbergið 
úr stofu, V. 28,9 m. 4765

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:30 - 18:30 

Opið hús

Opið hús

Opið hús

Hlíðarhjalli - einbýli - skipti á ódýrari 
eign.
Glæsilegt 264,2 fm einbýli (þ.a. er bílskúr 
45,7 fm) á tveimur hæðum. Húsið stendur 
innst í botnlanga við grænt svæði, fyrir neðan 
götu.  Glæsilegt útsýni er í suður og vestur. 
Bein sala eða skipti möguleg á minni og 
ódýrari eign.  V. 69,5 m. 7559

Vorsabær - tvær íbúðir mikið endurn. hús.
Mjög gott ca 290 fm hús á grónum stað í Ár-
bænum.  Húsið hefur verið mikið endurnýjað 
og eru tvær íbúðir í húsinu í dag. Vandaðar 
innréttingar. Parket.  Húsið er klætt að utan 
með STENI og er lóðin mjög góð, ræktuð.  
Nýlegur mjög góður bílskúr með hárri inn-
keyrsluhurð.  V. 57,0 m. 5045

Krummahólar 15 - raðhús á góðu verði
Laust strax! Einlyft 3ja herbergja  85, fm 
raðhús sem er með góðum garði þar sem 
er m.a. heitur pottur o.fl .  Húsið skiptist í 
forstofu,  þvottahús, innra hol, baðherbergi,  
2 svefnherbergi,  stofu og eldhús. V. 22,9 m. 
5081 

  Raðhús

Fannafold - tvíbýli - glæsil. neðri hæð. 
Glæsileg , mikið endunýjuð 197,6 fm neðri 
sérhæð í fallegu tvíbýli sem er staðsett á 
góðum útsýnisstað í lokuðum botnlanga. 
Sérbílastæði. Sérverönd, falleg lóð. 3 góð 
herbergi, tvö baðherbergi. Sauna. Parket. 
Eldhús með nýl. vönduðum ofnum. Stofa og 
borðstofa og sjónvarpsstofa, gengið úr stofu á 
sérverönd V. 39,5 m. 5071

Ásvallagata - hæð og ris
Efri hæð og ris við í reisulegu húsi við 
Ásvallagötu í Reykjavík. Bílskúr með geymslu 
innaf.  Hellulagt plan. Lofthæð á neðri hæð 
er u.þ.b. 2,60 metrar. Nýlega endurnýjað þak 
og rafmagn, eins  var húsið málað og viðgert 
að utan og skipt um glugga og gler. Íbúðin 
er í upprunalegu ástandi að hluta. V. 36,9 
m. 7377 

Þinghólsbraut - mikið endurnýjuð
Falleg og mikið endurnýjuð efri sérhæð í 
tvíbýlishúsi sem stendur á sjávarlóð sunnan 
megin á Kársnesinu með óviðjafnarlegu 
útsýni. Hæðin hefur verið tölvert endurnýjuð 
m.a. eldhús, baðherbergi, gólfefni og fl . Mikil 
lofthæð í stofu, arinn og stórir útsýnisgluggar 
gera þessa hæð einstaka. V. 59,0 m. 5029 

Drekavellir - nýtt fjórbýlishús
Einstaklega vandaðar og vel skipulagðar 3ja 
og 4ra herb., fullbúnar íbúðir að Drekavöllum 
38, Hafnarfi rði. Sérinngangur. Aðeins fjórar 
íbúðir eru í húsinu, tvær á hvorri hæð, allar 
með sérinngangi. Rúmgóðir bílskúrar fylgja 
íbúðum á efri hæðinni. V. 20,5 og 24,9 m. 
5057 

Unufell - glæsileg íbúð með útsýni
Einstaklega falleg og mikið endurnýjuð 4ra 
herbergja 97 fm íbúð á 4. hæð við Unufell. 
Sameign mjög falleg og endurnýjuð. Íbúðin 
hefur verið mikið endurnýjuð, m.a. gluggar, 
gler og innréttingar, fallegur linolium dúkur á 
gólfum. Mjög góð staðsetning, skólar í næsta 
nágrenni og stutt í helstu þjónustu. V. 18,9 
m. 5052 

Maltakur 9 - örfáar íbúðir óseldar  !
Stórglæsilegar og vel hannaðar 3ja herb. 
íbúðir á frábærum stað á Arnarneshæðinni. 
Í íbúðunum eru stór og björt rými.</B> 
Svefnherbergi eru með innbyggðum fataher-
bergjum og mörg með sér baðherbergjum. 
Sannkallaðar hjónasvítur.</B> Góð herbergi 
og rúmgóðar stofur með sambyggðu eldhúsi 
á móti suðri.  4672 

Maltakur 7 - glæsileg íbúð
Stórglæsileg og vel hönnuð 3ja herb. 158 fm 
íbúð á frábærum stað á Arnarneshæðinni. Í 
íbúðinni eru stór og björt rými. Hjónaherbergi 
er með innbyggðu fataherbergi og með sér 
baðherbergi. Sannkölluð hjónasvíta. Rúmgóð 
stofa með sambyggðu eldhúsi á móti suðri. 
Svalir sem eru 18,5 fm að stærð. Íbúðinni 
fylgir stæði í góðri bílageymslu. V. 38,9 m. 
4660 

Vesturgata - 3ja ásamt bílskýli.
Falleg 3ja herbergja íbúð ca 85,3 fm íbúð 
á 2.hæð í fallegu velstaðsettu húsi sem var 
byggt 1988 í vesturbæ Reykjavíkur ásamt 
stæði í bílageymslu. Parket, fallegar innrétt-
ingar, sérþvottahús. Suðursvalir.   V. 22,5 m. 
5012

Reykjavíkurvegur 29 - uppgerð íbúð
Góð 66,6 fm 3ja herbergja íbúð í Reykjavík. 
Íbúðin er öll hin glæsilegasta með mikilli loft-
hæð. Mikið endurnýjuð íbúð á góðum stað í 
hjarta Reykjavíkur. V. 19,9 m. 4965 

Háteigsvegur - sérinngangur
Nýtt á sölu ca 85 fm 3ja herb. íb. á jarðhæð 
í þessu nær algjörlega endurnýjaða húsi 
á mjög góðum stað í miðbæ Reykjavíkur. 
Sérinngangur. Góðar innréttingar. Parket og 
fl ísar. Sérþvottahús. Gott verð. Laus strax. V. 
17,5 m. 4864 

Aðalstræti í hjarta borgarinnar.
Mjög góð velskipulögð 62 fm 2ja herbergja 
íbúð á 5.hæð í nýlegu (byggt 1990) lyftuhúsi 
við Ingólfstorg í hjarta borgarinnar. Rúmgóð 
stofa. Parket og fl ísar. Mjög gott útsýni. Svalir. 
Frábær staðsetning.  V. 18,9 m. 5063 

Reynihvammur 2ja herb. á neðri hæð
Mjög falleg tveggja herbergja 60 fm íbúð á 
neðri hæð í nýlegu tvíbýlishúsi. Íbúðin er 
með sérinngangi, anddyri, þvottaherbergi 
og geymslu, stofu, eldhúsi, herbergi og bað-
herbergi. Svalahurð er úr stofu út á verönd. 
vönduð gólfefni, parket og fl ísar. Frábær 
staðsetning í suðurhlíðum Kópavogs. V. 19,5 
m. 4966 

Kambasel - jarðhæð
Um er að ræða 2ja herbergja íbúð á jarðhæð 
með sér garði til suðvesturs. Eignin skiptist 
í anddyri, hol, stofu, eldhús, baðherbergi og 
svefnherbergi. Auk sameignar er sérgeymsla. 
Íbúðin er laus strax. V. 15,9 m. 4788 

Öndverðarnes
Glæsilegt 179 m2 frístundahús/heilsárshús 
á einni hæð með innbyggðum bílskúr við 
Öndverðarnes landnúmer 202410 Lóðin er 
6.000m2, leigulóð ur landi Múrarafélagsins. 
Grímsnes-og Grafningshreppi. Mjög áhuga-
vert hús með bílskúr. Í húsinu eru öll þægindi 
m.a. hitaveita. V. 33,5 m. 4855 

  Sumarhús

Fiskislóð - til leigu
Flott nýtt atvinnuhúsnæði neðst á Fiskislóð 
við sjávarsíðuna. Húsið er tilbúið til afhend-
ingar fl jótlega. Eignarhlutar eru 24. Húsið er 
á tveimur hæðum með sex stigagöngum. Á 
efstu hæð eru glæsilegar útsýnissvalir.  Hægt 
er að leigja einn eða fl eiri eignarhluta. Hag-
stætt leiguverð  5070 

Grensásvegur - 73.000,- kr. fm.
Verð sem sést ekki oft - 73.000,- krónur fer-
metirinn!!!  Um er að ræða rúmgott 439 fm 
skrifstofuhúsnæði á þriðju og efstu hæð.
Eignin skiptist í tvö stór skrifstofurými (sem 
hægt er að skipta niður í skrifstofur), nokkrar 
skrifstofur, tvö geymsluloft, snyrtingar og 
gang. V. 32,0 m. 7246

Skipholt - 1.hæð - laus strax.
Falleg talsvert endurnýjuð 3ja herb. íbúð á 
1.hæð í vel staðsettu húsi. Parket. Endurn. 
eldhús, bað, gólfefni og fl . Áhv. ca 9,5 m.  V. 
19,0 m. 4848 

    Árakur 2 og 4 - Garðabær
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja endaí-
búð á 1. hæð í fjögurra hæða lyftuhúsi.    Sér-
merkt stæði er í bílageymslu.  Eignin skiptist 
í forstofu, þrjú svefnherbergi, stofu, eldhús, 
baðherbergi og þvottaherbergi.  Í sameign er 
sér geymsla.  V. 23,0 m. 4945

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:30 - 18:30

Opið hús

Óskum eftir sumarhúsi
Óskum eftir sumarbústað á Suðurlandi 
sem má kosta allt að 15 milljónir. Allar 
nánari uppl. veitir Þorleifur Guðmunds-
son í síma 824-9094  

Óskum eftir til leigu
Óskum eftir sérhæð eða sérbýli ca 100 
fm að stærð í hverfum 104 eða 105.
Óskum eftir sérbýli, rað- par- eða einbýli í 
Garðabæ með 4 svefnherbergjum.
Allar nánari upplýsingar veitir Hilmar Þór 
Hafsteinsson löggiltur leigumiðlari í síma 
824-9098  



ÁLFATÚN
3ja herbergja 88,5 fm íbúð á annari 
hæð í litlu fjölbýli við Álfatún í 
Kópavogi. Hagstætt lán frá  L.B. getur 
fylgt. Verð 20,9 millj.

SÓLARSALIR
4ra herbergja 135,3 fm endaíbúð 
á 2. hæð við Sólarsali í Kópavogi í 
fi mm íbúða fjölbýli. Skipti möguleg á 
raðhúsi eða einbýli í Kópavogi. verð 
36,9 millj.  

STIGAHLÍÐ
Efri sérhæð í þríbýlishúsi ásamt bíl-
skúr við Stigahlíð. Íbúðin er 154,3 fm 
ásamt 28,8 fm bílskúr alls 178,1 fm. 
Eigendur skoða skipti á minni eign.  
Verð 39 millj. 

HOLTSGATA
5 herbergja 115,9 fm, eign, tvær 
hæðir og ris í nýlegu steinsteyptu 
húsi við Holtsgötu. Verð 35 millj.

GRETTISGATA
140 fm 5 herbergja íbúð á þriðju 
hæð ásamt tveimur aukaherbergj-
um á fjórðu hæð í fjölbýlishúsi við 
Grettisgötu. Verð  33.9 millj.

Ármúli 15   -   Sími: 515 0500   -   www.fasteignakaup.is
Erna Valsdóttir löggiltur fast., skipa og fyrirtækjasali – leigumiðlari.

Hvor t  sem þú er t  að 
se l ja ,  kaupa eða le ig ja  faste ign 

legg jum v ið  metnað okkar  í 
að vei ta  þér  persónulega 

og fag lega þjónustu

Nú vantar okkur tilfi nnanlega  eignir á söluskrá 
okkar á verðbilinu 16 til 25 milljónir nánast 

í öllum borgarhvefum.  

Til okkar hefur leitað fjársterkur aðili sem  óskar eftir að kaupa  einbýli, raðhús 
eða sérhæð á svæðinu  101,107, 170. Verð má vera allt að rúmlega 100 milljónum.  

Húseignin þarf að vera með 4 svefnherbergum og í góðu ásigkomulagi. 

Atvinnuhúsnæði með leigutekjum óskast. Til okkar hefur leitað 
fjársterkur aðili sem óskar eftir að kaupa húseign fyrir allt að 400 

til 500 milljónir með leigutekjum. Staðgreiðsla í boði.  

Vantar Óskað eftir Óskað eftir
Erna Valsdóttir Sveinn Skúlason Guðmundur  Valtýsson 

Búseti hsf. · Skeifan 19, 108 Reykjavík · Sími: 520 5785 · Fax: 533 5749 · Veffang: www.buseti.is

Lausar íbúðir: Umsóknarfrestur til 11. nóvember. Úthlutun er 12. nóvember
Öryggi til framtíðar, frelsi þegar þér hentar

™
Búseti hsf. • Skeifan 19, 108 Reykjavík •  Sími: 520 5788 • Fax: 533 5749 •  www.buseti.is

Blikás 19

Kristnibraut 61-63

Klappastígur 20

Kristnibraut 

Lausar íbúðir til úthlutunar 14. október. Umsóknarfrestur til og með 13. október

Laugaveg 135-137 

Staður  Íbúð nr. Fm            Fj.herb        Búseturéttur               Búseturéttur              Búsetugjald                      Tegund láns               Afhending/losnar
         
Reykjavík        
Kristnibraut  63 206 89,1   3  2.730.507  1.786.755  114.051                Almennt lán               Samkomulag
Laugavegur 137 202 52,2   2  1.805.214  1.159.937   80.746                Almennt lán     Strax
 
Kópavogur        
Trönuhjalli 15 101 75,0   3  2.413.002  2.413.002  64.201            Lán með tekjumarki                 Sem fyrst 

Hafnarfjörður        
Engjahlíð  3a 101 55,8   2  1.384.198  889.813   50.768           Lán með tekjumarki                 Fljótlega
            

hámark  lágmark af ósk eiganda

www.buseti.isBúseti hsf. · Skeifan 19, 108 Reykjavík · Sími: 520 5785Fyrirvari er um mögulegar prentvillur og breytingar á verði. Ofangreindir þættir taka mið af samþykktum félagsins og reglum.Fyrirvari um mögulegar prentvillur og breytingar á verði. Ofangreindir þættir taka mið af samþykktum félagsins og reglum. 

                                    

hámark  lágmark af ósk eiganda

Áður auglýst - tilboð óskast - fyrstur kemur fyrstur fær.

Staður  Íbúð nr. Fm            Fj.herb        Búseturéttur                  Búseturéttur            Búsetugjald                     Tegund láns                 Afhending/losnar
         
Reykjavík        
Klapparstígur 20 304 38,4   1  1.256.204  861.490   64.436                Almennt lán      Strax
Laugavegur 135 102 51,0   2  1.763.715  1.133.272   79.556                Almennt lán     Strax
Laugavegur 137 101 51,0   2  1.763.715  1.127.680  79.556                Almennt lán                 Samkomulag
Bjallavað 7 202 121,7   5  3.709.101  2.839.830  146.505                Almennt lán                 Sem fyrst 
Bjallavað 7 302 122,4   5  3.709.101  2.839.830  165.180                Almennt lán                Samkomulag
Bjallavað 7 201 119,8   4  3.615.278  2.767.996  161.104                Almennt lán                 Strax/samkl.  
Bjallavað 9 301 118,1   4  3.615.278  2.774.249  159.273                Almennt lán           1. nóv. eða samk.lag
Garðhús 2 202 80,0   3  2.544.683  1.627.013   61.855                Lán með tekjumarki               Samkomulag
Garðhús 8 102 62,8   2  2.201.284  2.201.284  68.054                Lán með tekjumarki                Samkomulag
Kirkjustétt 7 302 99,6   4  3.015.064  1.794.784  128.938                Almennt lán                Sem fyrst 
Kirkjustétt 9 304 105,8   4  3.169.892  1.886.949  141.205                Almennt lán     Fljótlega
Kristnibraut 65 203 110,4   4  3.514.487  2.248.096  142.093                Almennt lán                 Samkomulag
Kristnibraut 65 401 93,7   3  2.982.856  1.908.031  120.572                Almennt lán                Samkomulag
Kristnibraut 65 301 90,6   3  2.884.170  1.844.905  116.609                Almennt lán       Strax
Kristnibraut 67 404 110,7   4  3.524.037  2.254.205  142.489                Almennt lán                Samkomulag
Kristnibraut 67 304 110,2   4  3.508.120  2.244.024  141.748                lmennt lán                 Samkomulag
 
Hafnarfjörður        
Blikaás 19 103 110,1   4  2.373.531  1.791.951   131.604   Almennt lán   Sem fyrst 
Blikaás 19 203 119,8   5  2.585.493  1.486.900  143.089   Almennt lán     Strax
Blikaás 19 202 114,0   4  2.463.773  1.618.604  136.432   Almennt lán      Strax

Akranes        
Lerkigrund 7 102 80,0   3  5.121.262   3.897.415  80.740   Almennt lán     Strax

Möguleiki á láni fyrir allt að helmingi lágmarks búseturéttar

Veitir ýmist rétt til vaxtabóta eða húsaleigubóta
 
Mánaðarlegt búsetugjald innifelur heildarhúsnæðiskostnað fyrir utan eigin rafmagnsnotkun
 



Glæsilegt, 291,2 fm 
einbýlishús
6.000 fm lóð 
Húsið er 292,1 fm 
Frábært fyrir hestafólk
Óendanlegir möguleikar

Klettagljúfur 
Ölfusi

 v. 44,9 m. 

4ra herbergja 
Mikið uppgerð
Lítil útborgun
Hagstæð langtímalán 
4,7% vextir

Skipasund

V. 20,9 m.

Glæsilegt einbýli
Neðsta gata í Fossvogi
Fallegur garður
Í góðu viðhaldi
Laust við samning

Grundarland

v. 65,9 m.

2ja herb á jarðhæð
Aukaherbergi til útleigu
Frábær staðsetning
Hentar vel fyrir háskólafólk
Gott verð

Ljósvallagata

v. 15,9 m.

Falleg 2ja herb.
Stæði í bílageymslu
Eftirsótt hús
Laus fljótlega

Boðagrandi

v. 19,6 m.

225 fm parhús
Aukaíbúð
Hagstætt verð
Skoðaðu þessa!
Laust við samning

v. Tilboð

Akurgerði

Hugguleg risíbúð
66 fm með geymslu 
í kjallara
Mikið uppgerð

Óðinsgata

v. 14,9 m. 

Gott, einlyft raðhús
135,3 fm miðjuhús
Bílskúr
Góð timburverönd til 
suðurs
Snyrtilegt umhverfi

Unufell

v. 31,0 m.

Tvær uppgerðar íbúðir
Aukaíbúð í kjallara
Allt vandað
Góð fjárfesting 

Stórholt

v.p. íbúð 21.5 m. 

810 fm verslunar- og 
skrifstofuhúsnæði
Frábær staðsetning
Um er að ræða 80% 
af eigninni.
Í útleigu að hluta.

Gránufélagsgata
- Akureyri

v. 75,0 m.

 v. 95 m. 

Eitt best staðsetta einbýlið 
í Hamrahverfinu
Glæsilega uppgert hús
Sérsmíðaðar innréttingar
Instabus rafkerfi
Óviðjafnanlegt útsýni

Leiðhamrar Vesturgata 7,
2. hæð

OPIÐ HÚS mánudag 
kl 17 - 18
Eldri borgarar 
Mikil þjónusta í húsi
Laus við samning
Rúmgóð
Með góðum svölum

v. 20,2 m.

263 fm endaraðhús
Aukaíbúð
Þarfnast standsetningar
Laust strax

Bræðratunga

v. 39,9 m.

Glæsilegt 322 fm einbýli 
Aukaíbúð í kjallara
Uppgert vandað og 
glæsilegt í Flamant stíl
Nánari uppl. á skrifstofu

Laugateigur

v. 125 m.

Falleg 76,5 fm. 
3ja herbergja 2. hæð 
Nýlegt hús í nýja Skerjafirði 

Reykjavíkurvegur

v. 22,9 m

Einbýli á einni hæð
Koparþak og kantar
Vandaðar innréttingar
Heitur pottur og pallar

Viðarás

v. 62,5 m.

Góð 152 fm 
Neðri sérhæð
Fallegar stofur
Frábær staðsetning
Laus fljótlega

Mávahlíð 2

 v. 34,9 m. 

Glæsileg uppgerð
3ja herb.
Á 2. hæð
80 fm
Nýtt eldhús
Nýtt bað

Hrafnhólar

v. 19,5 m.

Gullfalleg íbúð
4 herb. á 2. hæð
Sér inngangur
Góð nýting
Gott verð

Laufengi

v. 22,9 m.

Laus strax
Mikið endurnýjuð 
3ja herbergja íbúð 
á 2. hæð 
Frábær staðsetning
Glæsileg, björt íbúð
Yfirtaka – auðveld kaup

Strandgata

v. 22,9 m.

2ja herbergja uppgerð
Vinsæll staður
Sérinngangur
Skipti í stærra

Skeiðarvogur

 v. 16,9 m. 

Stórt raðhús 293 fm.
6 herbergi 2 stofur
Góður staður
Suðurgarður

Frostaskjól

V. 71,5 m.

Efri hæð og ris
Ný steinað hús
6 herbergja
Frábær staður

Ægisíða

v. 33,0 m.



Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Bæjarhrauni 10
Hafnarfirði

Sími: 520 7500
www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, 
löggiltur fasteignasali

Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega 138,2 fermetra Penthouse  
íbúð í glæsilegu lyftuhúsi  á frábærum útsýnistað í suðurhlíðum 
Fossvogs. Eigninni fylgja tvö merkt stæði í bílageymslu. Íbúðin er mjög 
smekklega innréttuð allt fyrsta fl okks. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu 
borðstofu, eldhús, gang, tvö herbergi annað með fataherbergi inn af, 
hjónaherbergi, baðherbergi, þvottahús, geymslu ásamt tveimur stæðum 
í bílageymslu. Gólfefni eru parket og fl ísar. Góð geymsla í kjallara 
ásamt hefðbundinni sameign.  Stórar svalir, glæsilegt útsýni. Glæsilegur 
garður. Upplýsingar veittir Þorbjörn Helgi sölumaður Hraunhamars gsm 
8960058.

Suðurhlíð - Rvk - Penthouse

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög fallegt 2ja íbúða hús með inn-
byggðum tvöföldum bílskúr samtals um 399,6 fermetrar vel staðsett við 
Lækjarás í Árbæjarhverfi . Eignin er í mjög góðu ástandi utan sem innan 
. Eignin skiptist í forstofu, forstofuherbergi, hol, stofu, borðstofu, eldhús, 
gang, hjónaherbergi, barnaherbergi, baðherbergi, gestasnyrtingu, þvotta-
hús og bílskúr. Á neðri hæð er sjónvarpsherbergi, líkamsræktarsalur 
með baðherbergi og klósetti. Einnig er mjög góð 3ja herbergja íbúð með 
sér inngang sem skiptist í forstofu, hol, stofu, eldhús, baðherbergi. tvö 
herbergi og þvottahús. Gólfefni eru parket og fl ísar. Glæsilegur garður 
með afgirtum palli og heitum potti. Hellulagt bílaplan. Upplýsingar veitir  
Þorbjörn Helgi sölumaður Hraunhamars gsm. 8960058.

Lækjarás - Árbær - 2ja íbúða hús

Í einkasölu glæsilegt 270,8 fm pallbyggt einbýli á besta stað í Hfj. Góð 
aðkoma, hellulagt plan. 3 góð svefnh m/skápum, 2 baðh. Stórglæsileg 
stofa m/arni ásamt borðstofu. Suður-svalir frá stofu. Glæsilega hannað 
eldhús m/ljósri innr. Hátt til lofts og vítt til veggja. Tvöfaldur fl ísalagður 
bílskúr. Myndir á hraunhamar.is. Verðtilboð. Upplýsingar á skrifstofu.

Háaberg - Hf. Glæsilegt einbýil

• 16 íbúðir eru í húsinu.
• Ískápur og uppþvottavél frá AEG.
• Nútímalegar eikar innréttingar frá Fagus
• Granít borðplötur-og sólbekkir.
• Viðhaldslítið hús.
• Eldunartæki frá AEG.
• Blöndunartæki-og hreinlætistæki frá Tengi.
• 3ja-4ja herb. 80-120 fm.
• Verð frá 19-25 millj.

Eskivellir 19 - Hf -  Fullbúnar íbúðir

Ingólfur Gissurason lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477. 

Tómasarhagi – Falleg eign
Falleg, notaleg og töluvert 
endurnýjuð eign í hjarta vestur-
bæjar Rvík alls 80 fm að stærð.. 
Rúmgóð tvískipt stofa. Hjónaherb. 
m. fataskápum og endurnýjað 
baðherb. m. baðkari og sturtu. 
V. 22,5 millj. Uppl veitir Jón 
Rafn í síma 695-5520

Tómasarhagi – Falleg eign

Eignamiðlun Suðurnesja, Hafnargötu 91, Reykjanesbæ, Sími 420-4050 – 894-2252

Traust þjónusta í yfi r 30 ár

OPIÐ HÚS Í DAG - Á MILLI KL. 18.30 - 19. 30 ÍBÚÐ 0102. (bjalla Stefán 
HVASSALEITI 18.  4. HERB. -  BÍLSKÚR
Í einkasölu 103,7 fm íbúð ásamt 20,3 fm bílskúr. Eignin er öll  endurnýjuð á 
glæsilegan hátt. Þrjú svefnherbergi og stór stofa, útgengt á suðvestursvalir. 
Parket og fl ísar á gólfum. Gott verð. V 24,9

OPIÐ HÚS Í DAG - Á MILLI KL. 17 - 18 ÍBÚÐ 0102 ( bjalla Stefán )
HVERAFOLD 19. 3JA HERB. -  BÍLSKÝLI
Í einkasölu falleg og vel skipulögð 100 fm 3ja herb. Tvö rúmgóð 
herbergi og stór stofa en þaðan er útgengt á yfi rbyggðar svalir. Parket 
og fl ísar á gólfum. Stæði í bílskýli fylgir.  Gott verð. V 20,9 m.

Grensásvegi 13
Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.

570 4800

FASTEIGNASALAN

Opið hús
Opið hús

Nánari uppl. gefur Ísak s: 822-5588
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Gestabaðherbergið var málað og þar 
með gjörbreyttist ásýnd þess.

Sófinn er úr Góða hirðinn og áklæðið gengur undir nafninu „Halldórs Laxness“-
áklæðið, því það er svo gáfulegt og snoturt eins og húsfreyjan segir.

Fallegur línóleumdúkur leyndist undir 
teppi í forstofunni.

Hornglugginn í stofunni gefur fallega birtu inn í stofuna.

Af hljóðfærum er nóg á heimilinu enda öll börnin í tónlistarnámi.



MÁNUDAGUR  5. OKTÓBER 200912 ● fréttablaðið ● híbýli og viðhald

Nemendur Foldaskóla hafa und-
anfarið tekið til hendinni og hjálp-
að til við frágang á skólalóðinni 
með því að gróðursetja tré undir 
stjórn garðyrkjudeildar borgar-
innar. Verið er að leggja lokahönd 
á austurhluta lóðarinnar.

Meðal nýjunga sem eru í boði 
á lóð skólans má nefna aparólu, 
þrautabraut, rennibraut, rólur, 
snúningstæki og boltavelli. Þá 
stendur til að flytja kastala, sem 
nú er staðsettur vestan megin 
við skólann, yfir á nýja leiksvæð-
ið. Nemendur kunna að meta nýju 

leiktækin og boltavelli með mörk-
um. Helst þykir vanta aðstöðu til 
körfuboltaleiks en unnið er að 
því að finna hentuga lausn á því. 
Í næsta áfanga verður hins vegar 
aðkoman að skólanum löguð, sett-
ur upp battavöllur, bílastæði færð 
og leiksvæðin að vestan stækkuð.

Verkið er unnið á vegum fram-
kvæmda- og eignasviðs Reykjavík-
urborgar en frá árinu 2007 er búið 
að endurnýja um 7.300 m2 svæði á 
lóð Foldaskóla, fyrir um 55 millj-
ónir króna. 

Frétt af www.rvk.is

Hjálpuðu til við frágang skólalóðarinnar

Frestur á lokaframkvæmdum á 
Héðinsfjarðargöngum er 30. sept-
ember 2010. Þetta er skilyrði nýs 
samkomulags sem skrifað var 
undir fyrir helgina af hálfu Vega-
gerðarinnar og verktaka við göng-
in. 

Héðinsfjarðargöng eru tvenn 
fyrirhuguð jarðgöng sem grafa á á 
milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar 
með viðkomu í eyðifirðinum Héð-
insfirði. 

Göngin tilbúin 
að ári liðnu 

Við munn Héðinsfjarðarganga.

Í júlímánuði birti Íbúðalánasjóð-
ur endurskoðaða áætlun um útlán, 
útgáfu og greiðslur sjóðsins fyrir 
árið 2009. Þar var gert ráð fyrir að 
gefa út íbúðabréf að fjárhæð 7 til 9 
milljarða króna á þriðja ársfjórð-
ungi ársins. 

Sjóðurinn hefur nú ákveðið að 
ekki verði farið í nein útboð íbúða-
bréfa á þriðja ársfjórðungi. Útlán 
sjóðsins hafa verið minni á þriðja 
ársfjórðungi en gert var ráð fyrir 
og hefur lausafjárstaða sjóðsins 
verið góð á tímabilinu. 

Endurskoðaðar áætlanir Íbúða-
lánasjóðs verða birtar í október-
byrjun. 

Engin útboð 
íbúðabréfa

Ekki verður farið í nein útboð íbúða-
bréfa á þriðja ársfjórðungi.

Námstefna norræna byggingar-
dagsins verður haldinn í Norræna 
húsinu þriðjudaginn 6. október. Yf-
irheiti námsstefnunnar er Blessar 
guð Ísland? Þar mun Stefán Thors, 
skipulagsstjóri ríkisins, flytja fyr-
irlesturinn: Aðgengi og notkun 
grunnupplýsinga við skipulags-
gerð. Fyrirlestur Magnúsar Snæ-
dal Svarassonar, byggingarfull-
trúa í Reykjavík, ber heitið: Ekki 
benda á mig, ég var ... og Sverr-
ir Bollason, umhverfisverkfræð-
ingur hjá VSÓ, heldur fyrirlestur-
inn Staðið á byggingavaktinni. Að 
lokum flytur Þórólfur Geir Matthí-
asson, prófessor í hagfræði við Há-
skóla Íslands, fyrirlesturinn Kan-
arífuglar, hegrar, bólur og hrun.

Norræni bygg-
ingardagurinn

Námstefnan Blessar guð Ísland? verður 
haldin í Norræna húsinu.

Nemendur Foldaskóla tóku þátt í því að ganga frá skólalóðinni með því að gróður-
setja tré undir stjórn garðyrkjudeildar Reykjavíkurborgar.



VW, Tourage. R5 Diesel, árgerð 2004. Er 
til sýnis hjá Bílamarkaðnum, Kópavogi. 
Bílamarkaðurinn. S 567 1800, www.
bbv.is

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

TILBOÐSDAGAR á VESPUM verð frá 
195.000 kr. 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

Vespur 50cc
vorum að inn 50cc vespur, í tveimur 
litum. Verð aðeins 188 þús. Síðustu 
vespur sumarsins.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

SUBARU B9 TRIBECA LTD, árg.11/2006, 
ek.41þús.km, sjálfsk., 7 manna, leður, 
lúga, bakkskynjarar, omfl, hlaðinn bún-
aði, Ásett verð 4500þús.kr.

Toyota LAND CRUISER 100 VX 35“, 
árg. 10/2006, EK. AÐEINS 35ÞÚS.KM, 
sjálfsk, bensín, leður, lúga, bakkmynda-
vél, Einn með öllu! Glæsilegur bíll, er á 
staðnum, sjón er sögu ríkari. Ásett verð 
8480 þús.kr

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

ÚTSALA 660Þ. STGR.
Opel Astra árg. ‘03 ek. 77þ. 5g., eyðir 
ca. 7l/100. Sumar og vetrad. á felgum. 
Listaverð 960þ. en þessi fæst á 660þ. 
stgr. Uppl. í s. 898 8835.

Til sölu wv póló árg. ‘99 ek. 111 þús. 
beinsk. 3 dyra. Nýskoðaður, ný vetr-
ardekk, topp bíll. Verð 330 þ. s. 868 
2352 .

Chevy Silverado K3500 ek. 95þ.km árg. 
‘05. Ásett 4450þ. Tilboð 3350þ. stgr. 
Yamaha Roadstar Silverado 1700cc árg. 
‘05. Púst, töksur, bak, ek. 3þ. mílur. 
Ásett 1780þ. Tilboð 1150þ. stgr. Benz 
c200 Kompressor árg. ‘01 ek. aðeins 
um 100þ. Dekurbíll. Áset 2380þ. Tiloð 
1500þ. stgr. Ný bílafluttningakerra 
heildarþyngd 3,5 tonn. Ásett 1580þ. 
Tilbið 1050þ. stgr. Uppl. í s. 899 8111.

Peugeot 306 station ‘98 bsk. ek. 150þ. 
Heilsársdekk. Sk. V. 330þ. Mjög gott 
eintak. S. 896 3044.

Frúarbíll til sölu! Hyundai Accent 1999! 
Ekinn aðeins 80.000 + nýleg tímareim 
+ Vel með farinn að innan + Aðeins 2 
eigendur frá upphafi! (Þarfnast lagfær.) 
Verð 290 þús. GSM: 821-3790.

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

Daihatsu Applause ‘98 1.6 ssk. ek. 
161þ., nýsk., ný tímareim, auka felgur 
og smurbók. V. 299þ. S. 822 7002.

Yaris ‘99 til sölu. Ek. 175þ. slagr. 998. 
Verðhugm. 350þús. Uppl. í síma 695 
9585.

 0-250 þús.

Lancer
Góður bíll á 190 þús!!! MMC Lancer ‘93 
ek. 133 þús, 1600 sjálfskiptur, sk.’10, á 
fínum heilsársdekkjum, búið að skipta 
um tímareim, fjarstyrðar samlæsingar, 
cd, góður og þéttur bíll. Verð 190 þús 
stgr. S. 841-8955

Til sölu Dodge Ram 3500 sendibifreið 
ár 1993. Ek 35 .þ.m. skoðaður í góðu 
lagi, uppl. í síma 8206813

Plexiform og bólsrun Dugguvogi 11 
Sætaviðgerðir og bólstrun faratækja 
5553344

 250-499 þús.

MMC Galant 2L árg. 97, ssk, ek. 158þ 
km. skoðaður 2010, leður og rafmagn í 
öllu, topp standi, nýir klossar og diskar, 
verð 450þ., s. 8959719

 Bílar óskast

Óska eftir VW Polo árg. „95 til „00, þarf 
ekki að lýta svona vel út, má þarfnast 
viðgerðar s: 892 7852

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.

VANTAR BÍL FYRIR ALLT 
AÐ 200 ÞÚS!

Óska eftir bíl fyrir allt að 200 þús! 
Smábíl fólksbíl eða jeppling, má þarfn-
ast smá lagfæringar. S.691 9374.

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

Óska eftir Toyotu. Á sirka 1 millj. stgr. 
Má þarfnast viðgerðar. Uppl. í s. 892 
7206 eða siggi64simnet.is

Vantar bíl til leigu frá 50 - 100 þús kr 
á mánuði. Get borgað 3 mánuði fyrir-
fram. Sími: 698 5331.

 Jeppar

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

Til sölu Hyundai Tucson ár 2005. Ek. 
154 .þ.km. Disel ,sjálfskiptur verð 
1990þús uppl. í s. 8248040

 Fornbílar

M. Benz 280 CE ssk., topplúga. 
Uppgerður í góðu ástandi. Sk. Áætlað 
v. 850þ. Skoða skipti á Toyota. S. 896 
3044.

 Vörubílar

www.vagnasmidjan.is
Til sölu gamall ódýr Blidsberg pallur 
með loftvör og álskjólborðum. Lengd 
515 cm. Vagnasmiðjan Eldshöfða 21 R. 
S. 587 2200 & 898 4500.

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

 Mótorhjól

Hjálmadagar Agv - Sixsixone 20-30 
% afsláttur til 10 október Hagkaup 
Garðabæ 563-5000

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

KTM 400 EXC ‘06 til sölu aðeins 12 
timar verð 750 þús S:8959369

 Fjórhjól

Polaris Sportsman Touring 800EFI árg. 
‘08 ek. ca. 20klst. Hjól hlaðið aukabún-
aði. V. 2,2. S. 899 8111.

Polaris Sportman Touring 800EFI árg. 
‘09 ek. ca. 10klst. 27x12x12 Maxxis 10“ 
br. felgur. Hjól hlaðið aukabúnaði. V. 
2,5 stgr. S. 899 8111.

 Vinnuvélar

Vinnulyfta (spjót) í góðu standi ósk-
ast keypt. Vinnuhæð a.m.k. 12m. S. 
862-2221.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Bílar til sölu
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 Bátar

Vantar allt til grásleppu-
veiða

Báta,leyfi, grásleppunet,(úthöld) neta-
spil, niðurleggjara o.fl.Mikil eftirspurn.
Vantar einnig allar gerðir báta á söluskrá.
Upplýsingar 5517270/8933985hibyliog-
skip.is

 Flug

Til sölu 1/6 hluti í TF-TOH Piper 
Cherokee 180. Góður hópur, góð kjör. 
Er í skýli og nýsk. S. 846 0608.

 Hjólbarðar

Fjórar 19“ álfelgur og notuð vetrardekk, 
255/55/19, Pirelli fyrir Land Rover, 
Range Rover og Sport. Verð 125 þús 
alls. S: 8225113

Nelgdir vetra hljólbarðar á álfelgum. 
Ultra grip 500 Goodyear dekk. M+S 
215/65 R16. S. 896 6760 & 565 7467.

JAFNVÆGIS
STILLINGARVÉL

Óska eftir jafnvægisstillingarvél f/ hjól-
barða. Skoða allt. Uppl. í s. 861 7600.

 Varahlutir

Eigum notaða varahluti og dekk í tugi 
bíltegunda. Sími: 567 6700 (varahluta-
verslun), Vakabílar.is

Partahúsið - S. 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.

ER að rífa Swift 05-09 yaris 05 bmw 
525 disel ‘02 honda civic 97 renult 
kango 99. Kaupum bíla í niðurrif. 
Partabílar 770-6400

Er að rífa Musso 96-04.Musso Sport 
04.Isuzu Trooper 99.Landrover 
Discovery 98.Lanos 00-02.Nubira 
02.Galloper 00.Cherokee 94.Ford 250 
04.Toy Double Cap 94.Korando 98. 
Kaupum bíla til niðurrifs.Musso vara-
hlutir Kaplahrauni 9.S.864 0984

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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.

www.netpartar.is 
Bílapartasala

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

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

 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

 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, snyrting 
á trjágróðri. Alhliða umhirða garða. 
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur. S. 
848 1723.

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

 Bókhald

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

 Málarar

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

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

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.

Getum bætt við okkur verkefnum, flísa 
- og pípulagnir. Góð þjónusta, gott 
verð! S. 844 7107.

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

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tölvuviðgerðir 
- vírushreinsanir - 

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

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

 Nudd

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

Frábært heilnudd, fantastic massage. S. 
869 8076 & 894 6823.

Whole body massage. Tel. 849 5247.

 Spádómar

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

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

 Skemmtanir

Enn og aftur mætum við í veisluna eða 
partíið með ljúfu lögin & auðvitað gríp-
um við sem best í brekkusöngin hans 
Árna J. Nikolaus & JoJo sími: 822 4535 
email: skiingthis.is

 Rafvirkjun

 Trésmíði

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

 Til sölu

Mikið úrval af saltkristal lömpum og 
kertastjökum. ditto.is Smiðjuvegi 4. 
græn gata Kópavogi. Sími 517-8060 
www.ditto.is

20 feta gámur. Mjög góður, til sölu. 
Krossviður til klæðninga og járn fylgir 
með. Gott verð. S. 565 7467 & 896 
6760.

 Óskast keypt

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.

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

 Heimilistæki

Óska eftir ísskáp 180+ cm. Ekki með 
frysti. Þórmundur 8985157

 Hljóðfæri

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

Óska eftir BOSS BR-600 upptökutæki. 
Upplýsingar í hordurhvodafone.is

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Harðviður til húsabygg-
inga. 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

 Verslun

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

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.

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

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osaismennt.
is

 Nudd

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

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

Glæsilegt heilnudd. Langar þig í nudd 
hringdu í s. 662 0841.
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 Námskeið

Viltu læra áhrifaríkan hlaupastíl með 
minni áreynslu? Smart Motion hlaup-
astíls námskeið inni í Egilshöll www.
smartmotion.org

 Þjónusta

Er andlega orkan á þrot-
um?

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

 Ýmislegt

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.

 Námskeið

NORSKA - ICELANDIC 
ANGIELSKI dla POLAKÓW 

Enska fyrir börn
Level I: 4 weeks Md to Fr; 10-11:30, st. 
26/10. Level I: 4w Md to Fr; 18-19:30, 
st. 26/10. Level II: 4w Md to Frd 13-
14:30 st. 26/10. Level III: 4w Md to Frd 
15-16:30 st. 26/10. Level II: 7w Md,Wd, 
Frd 19:45-21:15 st. 12/10. Level III: 
Tues/Thur; 10 weeks 19:45-21:15, st: 
12/10. NORSKA: 4 vikur mán til fös; 
19:45-21:15; st 12/10. ANGIELSKI dla 
POLAKÓW: Level I Mornings: 10-11:30, 
4 weeks st. 26/10. Level II: 4 w; Md 
to-Fr; 18-19:30, st. 26/10. Level I: 4 w; 
18:-19:30, st. 23/11. ENSKA f. BÖRN: 8 
vikur; kl 16:30-17:30 - 9-12 ára: Þri/fim: 
13/10 og 5-12 ára Framhaldst.; fös, 1 x 
viku; 30/10 og 5-8 ára: mán/mið; 2/10. 
Ármúli 5, s.5881169 - www.icetrans.
is/ice - fficetrans.is.

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is S. 694 
9515

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

 Dýrahald

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

mynni.is Eina löggilda hunda-
ræktunin í landinu.

Sími 566 8417 bjóðum visa/
euro raðgreiðslur.

 Ýmislegt

Þjófavarnirnar komnar 
aftur!

Nú einnig með reykskynjara. Þú velur 
3 símanúmer sem þjófavörnin hringir 
í ef brotist er inn hjá þér. Eigum alla 
aukahluti. Verð 23.900.-

 Hestamennska

EIK-GRENI-FURA
Í hesthúsainnréttingar og veggjaklæðn-
ingar. Heflað, nótað, þurrkað. Uppl. í s. 
691 8842.

 Húsnæði í boði

Vantar eignir á skrá í Hafnarfirði, 
Kópavogi og nágrenni, www.lmh.issími 
517-0150.

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

15fm herb. í Bogahlíð laust strax. Aðg. 
að klósetti, sturtu og þvottah. 25þús. 
hugimusmap.com

Til leigu herb. m/aðgang að eldhúsi, 
baði, þvottaaðs. m/adsl og gervihnött. 
V. 30-40 þús. S. 770-6464

Spacious room for rent 5 min. from 
down town Central Bus station. All fac-
ilities. 40þ. per month. Tel. 846 5286.

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 snyrtileg 3ja herb kj. íbúð í 
Rvk109. Reykl. og reglusemi. V.79 þús. 
S.695 1790.

Til leigu falleg 90fm 3 herb. íbúð í 
Hfj. nh. með sérinng. Laus. Uppl. í s. 
898 3289.

Góð skrifstofuaðstaða í 101 fyrir fólk 
utan af landi. Gisting í boði. Geymið 
auglýsinguna. Uppl í S:6182100

Íbúð til leigu í Hamrahlíð, björt og rúm-
góð á efstu hæð í góðu þríbýli. 96 fm. v. 
130þ. Laus strax. Uppl. í S: 821 3790.

Til leigu 4 herb. íbúð með bílskýli á 
Völlunum í Hafnarf. Upplýsingar í síma: 
896-3905

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.

Fallegt sérbýli, 7 herb. + bílskúr í 
Hafnarfirði til leigu í 3-5 ár. Sjá nánar á 
hibyliogskip.is. S:8927715

 Húsnæði óskast

Óska eftir stúdíó-2ja herb. íbúð í Rvk 
101/103/105/107 frá 1.12. Greiðslug. 
70þús ef íbúð er skráð. Reyklaus og 
reglusamur. s.8476196

Hjúkrunarfr. í öruggri atvinnu óskar eftir 
íbúð í Rvk helst á sv. 111, er með 7 ára 
barn og þrifinn kött. Góð umgengni og 
skilvísum greiðslum heitið. Reyklaus. 
S:8227477

 Atvinnuhúsnæði

HÚSVAGNAGEYMSLA
Nýtt, upphitað, fullbúið, iðnaðarhús í 
HFN. Nokkur pláss eftir. Tökum allar 
stærðir S: 660-1060 og 564-6500

 Geymsluhúsnæði

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

Geymsluhúsnæði
Upphitað í 250 Garði. Tjaldvagnar 23 
þús., fellihýsi 33 þús. Óli Páls S: 865 
1166.

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

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

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

 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 annaliljastracta.com

Frábær einbýlishús með einkasundlaug 
til leigu á golfvelli í Florida. Nánari uppl. 
á www.floridafri.is, rurikfloridafri.is og í 
S 618 2596.

 Atvinna í boði

Ísbar/Booztbar, 
Kringlunni

Óskar eftir að ráða fólk í dag-
vinnu. Í boði er hálfsdags og 

heilsdagsstarf.
Einungis traust og heiðarlegt 

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

Matreiðslumaður / Kokk
Óskast til vinnu sem fyrst á austur-
lenskan veitingastað, mikilvægt að við-
komandi tali íslensku og hafi dvalar 
og atvinnuleyfi. Góð laun í boði. Allar 
nánari upplýsingar í síma 868-0049 
eða spicevisir.is

Þjónn eða einstaklingur með reynslu af 
þjónustustörfum óskast til starfa sem 
fyrst, þarf að hafa stjórnunarhæfileika 
og/eða reynslu á starfsmannahaldi. 
Vinnutími 16 til 22. Góð laun í boði. 
Allar nánari upplýsingar í síma 868-
0049 eða spicevisir.is

Starfskraftur óskast í heildverslun sem 
fyrst. Vinnutími frá 8 til 14. Starfið fellst 
í sölu, tiltekt pantana og útkeyrslu. 
Sendið uppl. á jbhonestmi.is

Röska menn vantar á hjólbarðaverk-
stæði. Barðinn, Skútuvogi 2 S. 568 
3080

 Atvinna óskast

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

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

 Fundir

Munið félagsfundinn í kvöld í Mörkinni 
6. Dagskrána má sjá á vef félagsins 
www.f4x4.is Stjórn F4x4.

 Einkamál

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

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

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

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Myndbandakeppni 66° Norður 
stendur nú yfir í grunnskólum 
landsins. Þema keppninnar í ár 
er íslenskur iðnaður.

Hugmyndin að keppninni 
kemur frá Sigurjóni Sighvats-
syni, kvikmyndargerðarmanni 
og eiganda 66° Norður, en hann 
vildi gefa börnum sem hafa 
áhuga á kvikmyndagerð tæki-
færi til þess að spreyta sig á 
þeim vettvangi. 

Í dómnefnd eru, ásamt Sig-
urjóni, þau Katrín Jakobsdótt-
ir menntamálaráðherra, Júlí-
us Kemp leikstjóri og Böðv-
ar Bjarki Pétursson, skólastjóri 
Kvikmyndaskóla Íslands. Þau 
munu velja sigurvegara en taka 
einnig mið af netkosningu.

Keppt er í tveimur aldurs-
flokkum, 1. til 7. bekkjar og 8. til 
10. bekkjar. Skóli vinningshaf-
ans mun fá Sony myndbandsupp-
tökuvél frá Sony Center að and-
virði 174.990 krónur en auk þess 
munu vinningshafarnir fá fatn-
að frá 66° Norður að andvirði 
150 þúsund krónur í verðlaun.

Myndbanda-
keppni 
66° Norður

HUGMYNDASMIÐIR Sigurjón Sighvats-
son vill veita börnum sem hafa áhuga 
á kvikmyndagerð tækifæri á þeim 
vettvangi.

Fyrirtækið Íslensk hollusta ehf. 
hlaut í síðustu viku viðurkenn-
ingu úr Verðlaunasjóði iðnaðar-
ins. Katrín Júlíusdóttir iðnað-
arráðherra afhenti Eyjólfi Frið-
geirssyni, stofnanda Íslenskrar 
hollustu, verðlaunafé að upphæð 
ein milljón króna, verðlaunagrip 
og viðurkenningarskjal. Verð-
launagripurinn heitir Hjólið og 
er tákn mannsins fyrir uppgötv-
un, framfarir og virkni. 

Verðlaunasjóður iðnaðarins 
var stofnaður árið 1976 af Kristj-
áni Friðrikssyni í Últíma og fjöl-
skyldu hans.

Eyjólfur stofnaði Íslenska holl-
ustu ehf. árið 2005 til að þróa og 
framleiða hollustufæði. Fyrirtæk-

ið hefur sett á markað hátt í tvo 
tugi vara, allt frá jurtatei, þara-
kryddi og sósum til osta, snakks, 
berjasafts og baðefnis.

Hugmyndafræði fyrirtækisins 
snýst um að nýta þær auðlindir 
sem finnast í íslenskri náttúru til 
manneldis og heilsubótar. 

Íslensk hollusta hlýtur viðurkenningu

VERÐLAUNAAFHENDING 
Katrín Júlíusdóttir afhenti 

Eyjólfi viðurkenningu, verð-
launagrip og eina milljón 

króna.

Tónlistarkonurnar Helga Þórar-
insdóttir og Dagný Björgvins-
dóttir leika saman á víólu og 
flygil á tónleikum á Bókasafni 
Seltjarnarness í kvöld klukk-
an 17.30.

Te og tónlist eru stuttir tón-
leikar og hugsaðir þannig að 
fólk geti komið við á bókasafn-
inu, hvílt sig og notið tónlistar á 
heimleiðinni. 

Tónleikarnir eru samstarfs-
verkefni bókasafnsins og Tón-
listarskóla Seltjarnarness. Eru 
þeir jafnframt liður í Listaviku 
bókasafnsins sem Ásgerður 
Halldórsdóttir bæjarstjóri setti 
síðastliðin fimmtudag að við-
stöddu fjölmenni en um hana má 
lesa frekar á vefsíðunni www.
seltjarnarnes.is/bokasafn.

Þess skal getið að aðgangur 
á tónleikana er ókeypis og eru 
allir velkomnir.

Notalegir tónar 
á Seltjarnarnesi

LISTAVIKA Tónleikarnir eru hluti af Lista-
viku Bókasafns Seltjarnarness, sem var 
sett í síðustu viku. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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NOKKUR ORÐ
Þórunn 

Elísabet 
Bogadóttir

■ 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

Og til þess að komast á 
leynda staðinn verðurðu 
að drepa drekann sem 

vaktar leiðina inn!

Svo verðurðu að finna 
blinda munkinn til að 
fá kóðann til að opna 

kistuna, sem er vöktuð af 
brjáluðum hundum. Ég 
missti fjögur líf en náði 

  rétt svo 
   að 

        klára!

Heyrirðu 
eitthvað sem 

ég er að 
segja?

Þú náðir rétt 
svo að klára! 
Haltu áfram!

Ég hlakka 
svo til að 
deila skáp 
með þér, 

Sara!

Ég er 
pínu 

stress-
uð yfir 
þessu.

Ég meina, hvað 
ef þetta gengur 

ekki upp?

Hvað ef 
þetta 

reynist of 
mikið?

Hvað ef 
ávanar 

okkar láta 
hinn fá 
nóg?

Gott, í 
hvaða hillu á 
ég að geyma 
túrtappana 

mína?

Ég get 
næstum 
því lofað 

því að svo 
verður 
ekki.

Sara, 
Sara, 
Sara...

Lalli, þessir púðar 
mættu alveg vera 

mýkri.

Ertu ekki til í að hringja 
niður í móttöku?

Hvað ertu að 
horfa á Solla?

Atvinnumenn í 
nautaati.

Vá! Þetta eru 
ansi grimmileg-

ar skepnur!

Ég veit.

Ég 
vorkenni 
grey bol-
unum.

... eftir að hafa 
unnið hundarækt-

arkeppnina fær 
Fífi ekki frið fyrir 
hundóðum ljós-
myndurunum... 

Það er orðið ansi langt síðan ég fékk 
ógeð á Icesave. Ekki bara fyrirbær-
inu, heldur orðinu. Undir lok sumars-

ins var þetta hreinlega orðið þannig að í 
hvert skipti sem ég þurfti að skrifa orðið, 
og það var mjög oft, fékk ég hroll. Ég er 
alveg ábyggilega ekki ein um þetta. En 
aldrei skulum við fá frí frá þessu. Ekki 
einn einasti dagur virðist líða hjá án þess 
að þetta beri á góma. Ef ekki í frétta-
tímum, þá bara einhvers staðar annars 
staðar. 

Ég ákvað að kanna málið 
aðeins frekar. Getur það í 
alvörunni staðist að í heilt 
ár hafi ekki liðið dagur án 
Icesave? Svarið er já. Á 
vísir.is var í gær búið að 
skrifa tæplega 1.800 frétt-
ir og greinar þar sem orðið 
kom fyrir. Á mbl.is höfðu 

verið skrifaðar rúmlega 1.000 fréttir. Ég 
geri ráð fyrir því að frá því að fyrirbærið 
varð til og fram í október í fyrra hafi lítið 
verið skrifað um það � bara stöku frétt um 
tæra snilld. Þá stendur eftir að þessir tveir 
fréttamiðlar hafa sagt okkur eitthvað um 
Icesave að meðaltali átta sinnum á dag 
síðustu 365 dagana. Ég lagði ekki í það að 
reyna að setja fleiri miðla í reikninginn, 
það væri enn meira niðurdrepandi. 
Það virðist ekkert lát ætla að verða á 
þessu. 

Þá er bara tvennt í stöðunni. Ann-
ars vegar að láta þetta yfir sig ganga, og 
fylgjast áfram með fréttum heimsins, 
eða hætta að fylgjast með og vonast til 
að sleppa þannig úr prísundinni. Bráð-
um ætla ég að komast burt úr bænum og 
sleppa interneti, sjónvarpi, útvarpi og 
blöðum. Og vonast til að upplifa nokkra 
góða daga án Icesave. 

Nokkrir góðir dagar án Icesave



Áfram Breiðablik!

Til hamingju
með bikarinn og að komast alla leið!
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Herbalife er stolt af því að vera

næringarbakhjarl meistaraflokks 

Breiðablik í knattspyrnu

Herbalife skráð á NYSE sjálfstæðir dreifingaraðilar
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 Annir um liðna helgi urðu til þess 
að ekki var hægt að sjá Heima er 
best í Borgarleikhúsinu fyrr en á 
laugardagskvöld. Þessi írski farsi 
– verðum víst að kalla hann það – 
er skrifaður fyrir kvartett, einn 
eldri karl, tvo yngri og eina stelpu. 
Hann er settur á svið í nýja saln-
um með löngu og loftlágu gati sem 
er aflukt þriggja herbergja rými: 
við göngum beinlínis inn á feðg-
ana þrjá sem eyða lífinu í síend-
urtekinn flutning á skrumskældri 
útgáfu af eigin lífi. Bókstaflega. 
Stelpan kemur óvænt inn í leikinn 
um miðju og riðlar öllu með ófyr-
irsjáanlegum afleiðingum.
Grunnurinn er staðbundinn: írska 
eymdin leiddi til landflótta sem 
hefur varað í nær hundrað ár. 
Til Suðvestur-Englands fluttu 
þúsundir karla og lentu í erfðis-
vinnu, byggðu London, oft einir 
með fjölskyldur heima. Um írsku 
diasporuna hafa Írar sjálfir smíð-
að blekkingarfulla og sára sögu: 
valdastéttin í þeirra gamla landi 
kaus frekar að tæma landið en 
leyfa samfélagslega uppskipun. Og 
í sjálfskipaðri útlegð eru flóttinn 
og heimalandið upphafið. Í þessa 

sögu blandar höfundurinn minninu 
um sterka bróðurinn og veika sem 
býsna oft er sögð og harðstjórann 
hann pabba. Ég er enn að reyna að 
skilja valið á þessu verki á íslenskt 
svið: hvaða erindi á það við okkur? 
Hvar rímar það við samtímann? 
Ef líkindin má grafa upp eru þau 
langsótt.
Allt er svo klætt í þvælingslegar 
hlutverkaskiptingar á upphöfnu 
máli. Guðjón Karlsson og Jörund-
ur Ragnarsson berjast af þolin-
mæði við hlutverk sín og Þröstur 
Leó Gunnarsson er svo fjarri því 
sannfærandi sem harðstjórinn 
sem heldur þessum galskap uppi. 
Sýningin verður langdregin, er 
mestanpart alveg ófyndin og örlög 
þessa liðs snerta mann ekki hið 
minnsta. Það er langt síðan mér 
hefur leiðst jafn innilega í leik-
húsi og var þraut í hléinu að þurfa 
að sitja sýninguna út þótt Dóra 
Jóhannsdóttir kveikti smátíru af 
áhuga með innkomu sinni en svo 
fór allt á sama veg.
Það er afar mikilvægt að leikhús-
stjórar vandi valið í nýjum erlend-
um verkum og finni þeim stað í 
samfélagi okkar hér nyrðra. Þetta 

stöff átti ekkert erindi hingað á 
svið, persónurnar grunnar og end-
irinn fyrirsjáanlegur lengi fram-
an af. Og það sem verst var: hin 
marglofaða færni leikaranna við 
að skipta um ham reyndist ekki 
mikil, trúðsskapur þeirra grautar-
legur og uppskrúfað tal þeirra allt 
bull. Má ég biðja um annað nýtt 
írskt drama – af nógu er að taka.
  Páll Baldvin Baldvinsson

Betur heima setið

LEIKLIST
Heima er best 

Enda Walsh
Þýðing: Heiðar Sumarliðason
Leikstjóri: Jón Páll Eyjólfsson
Leikmynd: Ilmur Stefánsdóttir
Leikfélag Reykjavíkur á Nýja sviði

 ★
Lítið gaman, betur heima setið

Eins og segir í prógramblaði þess-
arar sýningar virka sum vanda-
mál kannski fáránleg og fyndin 
en afleiðingarnar geta orðið væg-
ast sagt rosalegar.
Ungt par ruglar saman reytum 
sínum og eins og oft þegar fólk 
er að kynnast er það eitthvað sem 
fólk gerir til þess að fanga athygli 
hins aðilans. 
Í þessu tilviki er það ungi maður-
inn Höskuldur sem heillar Hönnu 
upp úr skónum með því að vera 
mikill brandarakarl og herma 
eftir hinum og þessum. Þessir eft-
irhermutaktar fá hana til að hlæja 
og hann heillast af henni þegar hún 
hlær og svona fer þessi endaleysa 
af stað, það er, maðurinn verður 
að hermikráku og það verður hans 
þráhyggja.   
Við erum líklega öll haldin ein-
hverri þráhyggju og birtingar-
mynd hennar er í raun alltaf eins 
eða svipuð þótt afleiðingar þrá-
hyggjunnar sé mjög mismunandi. 
Maðurinn sem þarf alltaf að berja 
í hattahilluna áður en hann fer út 
og gerir svo að öðru leyti ekkert 
annað er þolanlegur, en maður 
sem brýst út í eftirhermur er ger-
samlega óþolandi. 
Kristjáni Hrafni tekst hér vel 
að lyfta upp þessari röskun sem 

í raun getur verið hver sem er. 
Ást konunnar er óskiljanleg fyrir 
áhorfendur, með öllu óskiljanleg 
en þó svo heil og sársaukafull. 
Þau Sveinn Geirsson og Tinna 
Hrafnsdóttir voru bæði mjög góð 
í sínum hlutverkum. Sveinn átti 
salinn þegar hann braust út í Ólaf 
Ragnar og kærustunni fannst hann 
líka fyndinn en svo þegar á leið 
hætti hann að vera fyndinn fyrir 
hana og það sama gilti fyrir áhorf-
endur þótt þeir hefðu nú meira 
langlundargeð. 
Þetta var ekki bara smellin sýning 
og góð hugmynd heldur að mörgu 
leyti svolítið þerapeftískt sýning 
býst ég við. Við höfum öll séð eig-
inkonuna, ástkonuna, móðurina, 
sem lætur allt yfir sig ganga áður, 
en með því að gera fíknina svona 
fáranlega verður vandamálið 
ferskt og þolanlegt að nýju. 

Sviðsetningin er lagleg þótt leik-
myndin þjóni ekki alveg tilgangi 
sínum, hefði verið betra að þessi 
hringur (vítahringur) sem þau 
leika í væri með opum þannig að 
stúlkan þyrfti ekki að klofa svona 
yfir hann. Tinna Hrafnsdóttir 
í hlutverki Hönnu hefur sterka 
útgeislun og er fulltrúi normsins 
eða hins eðlilega þannig að það var 
í sjálfu sér nokkuð ótrúverðugt að 
hún skyldi heillast af svona nörd-
týpu sem Sveinn var látinn leika. 
Þetta er engu síður skemmtileg 
sýning og örugglega einhver sem 
getur fundið stimpilinn á þessa 
röskun, því allt þarf jú að skil-
greina nú til dags.  Elísabet Brekkan

Ég lofa: Aldrei aftur!
LEIKLIST
Fyrir framan annað fólk
eftir Kristján Þórð Hrafnsson
Leikarar: Sveinn Geirsson og Tinna 
Hrafnsdóttir
Lýsing: Garðar Borgþórsson
Leikmynd: Leikhópurinn
Tónlist: Sveinn Geirsson
Leikstjóri: Melkorka Tekla Ólafsdóttir

★★★
Lagleg sýning

kl. 21
Kvartett Sigurðar Flosasonar saxófónleikara 
kemur fram í Múlanum í kvöld. Með honum 
leika Eyþór Gunnarsson, Valdimar Kolbeinn 
Sigurjónsson og Einar Valur Scheving, sann-
kallaðar stórkanónur Íslands jazzins. Þetta 
eru útgáfutónleikar vegna útkomu nótnabók-
ar Sigurðar, „36 Jazzlög“, og verða þau öll 
leikin í Múlanum næstu þrjú kvöld.

Fyrsti þátturinn af Hamrin-
um fór í loftið í gærkvöldi. Þetta 
fjögurra þátta drama með átök-
um um land og sálir og tilheyr-
andi dulúð er upprunalega komið 
úr kviku Sveinbjörns I. Baldvins-
sonar og Hilmars Oddssonar þótt 
Sveinbjörn hafi á endanum tekið 
til við frágang hugmyndarinnar. 
Hér má sjá líka handbragð Reyn-
is Lyngdal, í fyrsta sinn á svona 
efni. Verkið er skotið á Red-vél 
en á forsýningu gat framleiðand-
inn þess að linsur væru gamalt 
sett úr sameign þeirra Snorra og 
Friðriks Þórs. Þegar ég sá fyrsta 
þáttinn á stóru tjaldi í Smárabíói  
varð ég heldur glaður: hér mátti 
sjá að handrit, leikur, taka, hljóð 
og tónlist voru með slíkum ágæt-
um að enn færi hér dæmi um að 
íslensk sjónvarpsframleiðsla væri 
vaxin úr grasi og orðin á pari við 
nágrannaframleiðendur.

Víst er allt of snemmt að fella 
dóma um hina dramatísku fram-
vindu, spennu og gæði hræðsl-
unnar, sem röðinni er sýnilega 
ætlað að kalla fram. Það verður 
ekki fyrr en lengra líður á verkið 
að greina má hvernig þetta tekst í 
heildina, en upphafið lofar góðu: 
leikurinn er eðlilegur og stórt safn 
persóna er kynnt látalaust. Eins 
og mjög tíðkast í handritum fer 
nokkur tími í akstur og aðalpers-

óna sakamála og spennuverka nú 
– gemsinn – er fyrirferðar mikill. 
Mættu menn fara að vara sig á 
þeim tækjum í gerð sögu til kvik-
myndunar. 

Þá má gjarna taka fram að 
Pegasus hefur ekki látið spara 
við tónlistina sem gerði sitt til að 
lyfta verkinu og víða voru skot 
býsna falleg þó að enn hafi menn 
ekki lært að láta náttúru sýna sál-
arástand. En ósköp er maður feg-
inn að sjá skýrt að við erum að ná 
tökum á þessu.

 Páll Baldvin Baldvinsson

Hamarinn, fyrsti þáttur

SJÓNVARP
Hamarinn
eftir Sveinbjörn I. Baldvinsson
Leikstjóri: Reynir Lyngdal
Kvikmyndataka: Víðir Sigurðsson
Hljóð: Gunnar Árnason
Framleiðandi: Snorri Þórisson

★★★★
Flott byrjun á spennandi sögu

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Mánudagur 5. október 

➜ Tónleikar
21.00 Kvartett Sigurður Flosasonar 
verður með útgáfutónleika í jazzkjallar-
anum á Cafe Cultura við Hverfisgötu 
18.

➜ Sýningar
Gunnhildur og Brynhildur Þórðardæt-
ur hafa opnað sýninguna „Prjónaheim-
ur Lúka III“ í Minjasafni Austurlands 
við Laufskóga 1 á Egilsstöðum. Sýningin 
er opin mán.-fös. kl. 13-16.
Á Þjóðminjasafninu við Suðurgötu 
hefur verið opnuð ljósmyndasýningin 
„Óþekkt augnablik“ þar sem sýndar 
eru myndir frá tímabilinu 1900-1960. 
Opið alla daga frá kl. 10-17.

➜ Námskeið
20.00 Bókmenntanámskeið verður í 
Gerðubergi (Gerðubergi 3-5) þar sem 
skyggnst verður inn í söguheim bóka 
Kristínar Marju Baldursdóttur um 
listakonuna Karitas. Nánari upplýsingar 
og skráning á www.gerduberg.is. 
20.15 Kínverskunámskeið fyrir byrj-
endur hefst í kvöld hjá endurmenntun 
HÍ við Dunhaga 7. Nánari upplýsingar 
og skráning á www.endurmenntun.is.

➜ Tónlist
17.30 Í Bókasafni Seltjarnarness á 
Eiðistorgi stendur yfir Listavika. Í tilefni 
af því verður boðið upp á tónleika í 
samstarfi við Tónlistarskóla Seltjarnar-
ness, undir yfirskriftinni „Te og tónlist“.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

FYRIRLIÐI FÓTBOLTALEIKJANNA ER LENDIR 01.10.09

10. HVERVINNUR!

1
V

FULLT AF AUKAVINNINGUM
TÖLVULEIKIR · DVD MYNDIR · FULLT AF PEPSI MAX OG MARGT FLEIRA!

Vinningar afhentir í ELKO Lindum. 199 kr/skeytið.  Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 

Aðalvinningur

er glæsileg

Lenovo fartölva!
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10. HVER
VINNUR!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vinningar afhentir í ELKO Lindum.99 kr/skeytið. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. Leik lýkur 23.10.09 

SENDU SMS ELKO LTV
Á NÚMERIÐ 1900 OG SVARAÐU SPURNINGU!

Þú gætir unnið Lenovo fartölvu!

1

Kíktu á nýjan og glæsilegan fartölvuvef
www.               .is/fartolvur

Aukavinningar eru: GSM Sími · DVD myndir ·  Bíómiðar ·  Pepsi · Geisladiskar og margt fleira.





22  5. október 2009  MÁNUDAGUR

folk@frettabladid.is

Poppdívan Madonna mætti í 
útvarpsviðtal í þátt Ryans Seac-
rest á dögunum og þar var rætt 
um allt milli himins og jarðar. 
Þegar Seacrest spurði hana út 
í ungan kærasta hennar sagði 
hún: „Þeir verða að vera nógu 
gamlir til að klæða sig sjálf-
ir. En yngra fólk er yfirleitt 
ævintýragjarnara, opnara og 
skemmtilegra en eldra fólk. Hef-
urðu hitt karlmenn á mínum 
aldri? Karlmenn á mínum aldri 
eru giftir eða fráskildir, fýldir, 
feitir eða sköllóttir.“

Vill yngri 
kærasta

Samkvæmt tímaritinu The Daily 
Mail stendur til að gera kvik-
mynd um ævi Harrys Breta-
prins. Leikstjórinn Peter Kos-
minsky vinnur að handriti 
myndarinnar sem mun bera 
heitið The Spare og munu tökur 
hefjast innan árs. „Ég finn til 
með Harry. Foreldrar hans 
skilja á mjög opinberan hátt, 
móðir hans deyr á sérstaklega 
dramatískan hátt og í kringum 
dauða hennar er einnig mikið 
fjölmiðlafár. 

Bróðir hans mun taka við 
krúnunni en Harry spilar í raun 
enga ákveðna rullu, hann er 
bæði erfingi og ofaukið,“ sagði 

leikstjórinn í 
viðtali við 

tímaritið. 

Bíómynd um 
ævi Harrys

> UM POLANSKI

Gamla hasarhetjan og ríkisstjóri 
Kaliforníuríkis, Arnold Schwarzen-
egger, hefur tjáð sig um mál leik-
stjórans Romans Polanski. „Ég 
er mikill aðdáandi Polan-
skis en þrátt fyrir það 
finnst mér að hans 
mál eigi að fá sömu 
meðferð og mál af 
svipuðum toga.“

chetta 
pizza og
3 cl Pepsí d

alltaf í leiðinni!
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Lagasafn Gunnars Þórðarsonar er 
svo veglegt að hægur leikur yrði 
að fylla tveggja eða þriggja kvölda 
tónleikadagskrá með eintómum 
risasmellum. Sú varð ekki raunin 
á frábærum tónleikum fyrir fullu 
Borgarleikhúsi á föstudagskvöld-
ið, heldur var dagskránni skipt 
smekklega milli hittara, minna 
þekktra laga og glænýrra. Þessi 
blanda virkaði þrælvel.

Fyrr á árinu hélt Gunnar sína 
fyrstu sólótónleika á ferlinum. 
Aðdáendur hafa misst af miklu síð-
ustu 45 árin því eftirminnilegasti 
hluti tónleikanna á föstudag var 
í fyrstu lögunum, þegar Gunnar 
stóð einn á sviðinu með gítarinn. 
Hvort sem var í síðHljómalaginu 
Við saman (þar sem Gunnar gítar-
pikkaði röddunina með skemmti-
legum árangri), Vesturgötu, hinu 
nýja og gullfallega Annar en ég 
er eða Lífsgleðinni var þessi kafli 
skemmtilega innilegur og spjall 
Gunnars milli laga nokkuð fyndið 
og áhugavert. 

Svavar Knútur stóð sig vel í 
gestahlutverki. Lék á gítar og söng 
með Gunnari í þremur lögum og 
náði Jensensískum hæðum Ást-
arsælu og Þú og ég. Hljómsveitin, 
skipuð þeim Jóhanni Ásmundssyni 
á bassa, Þóri Úlfarssyni á píanó 
og Ágeiri Óskarssyni á tromm-
ur, gerði allt rétt og rúmlega það. 
Buffið er eins og skapað fyrir 
svona uppákomur. Raddirnar voru 
frábærar í Harðsnúnu Hönnu og 
stríðnislegri útgáfu af Fjólublátt 

ljós við barinn, auk nýs Íslands-
lags sem sungið var án undirleiks 
við mikinn fögnuð viðstaddra.

Eftir að áhorfendur höfðu tekið 
hressilega undir í opinbera loka-
laginu, Bláu augun þín, fengu þeir 
tvö af eftirlætislögum Gunnars 
(að eigin sögn), Vetrarsól og Þitt 
fyrsta bros, í tvöföldu uppklappi. 
Heilt á litið var um að ræða vel 
heppnaða tónleika með einum af 
meisturum íslenskrar tónlistar. 
Það er sérstakt ánægjuefni að 
einstakur katalógurinn sé viðrað-
ur með þessum hætti. 
 Kjartan Guðmundsson

Glæsilegur Gunnar

TÓNLEIKAR
Gunnar Þórðarson í Borgarleik-
húsinu
Föstudagskvöldið 2. október
Gestir: Svavar Knútur Kristinsson og 
hljómsveitin Buff

★★★★
Vel heppnaðir tónleikar með einum 
af meisturum íslenskrar tónlistar.

OFAUKIÐ Kvikmynd um ævi 
Harrys er í burðarliðnum.

Háðfuglinn David Letterman hefur 
yfirleitt verið vanur því að gera grín 
að óförum annarra. Og þá sérstaklega 
þegar hinir frægu, valdamiklu og ríku 
lenda í einhvers konar kynlífshneyksli. 
Þá hefur verið hátíð í bæ í Ed Sullivan-
leikhúsinu í New York þar sem þættirn-
ir eru teknir upp. En nú er Letterman 

beggja vegna borðsins því bandarísk-
ir grínistar hafa farið hamförum og 
nýtt sér ófarir Letterman í einkalíf-
inu. Bæði Jimmy Fallon og Jay Leno 
hafa sagt ófáa fimmaura-brandara 
á kostnað Lettermans og þá hefur 

Saturday Night Live-hópurinn krufið 
málið með sínu nefi.

Letterman greindi frá því í þætti 
sínum á fimmtudaginn að samstarfs-
maður hans hjá sjónvarpsstöðinni 

CBS, Robert Halderman, hefði reynt að 
kúga út úr honum fé. Halderman 
sagðist vera með sönnunargögn 
fyrir því að Letterman hefði um 
árabil stundað kynlíf með sam-
starfskonum sínum. Hann hefði 
skrifað kvikmyndahandrit og 
væri með drög að bók um þetta 
stóðlífi spjallþáttastjórnandans.

Dagblöð New York-borgar 
hafa verið uppfull af frétt-
um um þessa stórfrétt 
í afþreyingarbrans-
anum og New York 
Daily Post greindi 
þannig frá því að 
Letterman væri með 
leynilega skrifstofu 
fyrir ofan Ed Sulli-

van-leikhúsið og að þar hefði hann átt 
stundargaman með mörgum kvenanna. 

Rétt er að geta þess að Halderman, 
kynlífskúgarinn, neitar sök í mál-
inu.

Letterman beggja vegna borðsins

ÁLITSHNEKKIR Málið þykir 
álitshnekkir fyrir Letter-
man en hann hefur alla 
tíð verndað sitt einkalíf. 
Hann hefur verið í sam-
búð með Reginu Lasko 
í 23 ár og þau eiga einn 
son sem er sex ára.

VILL YNGRI 
MENN Madonna 

heillast ekki af 
karlmönnum á 
hennar aldri.

Eitt farsælasta tónskáld íslensku 
þjóðarinnar, Gunnar Þórðarson, 
hélt tónleika í Borgarleikhúsinu. 
Fagnaðarlátunum ætlaði aldrei 
að linna þegar Gunnar sló sinn 
síðasta tón.

Gunnar Þórðarson á að baki næstum 
hálfra aldar feril í íslenskri dægurlaga-
menningu. Og afraksturinn er samof-
inn íslensku þjóðlífi, margir hafa sung-
ið með Gunnari frá blautu barnsbeini. 
Enda áttu gestir Borgarleikhússins erf-
itt með að standast þá freistingu að raula 
eða jafnvel söngla með þegar gítarleikar-
inn snjalli spilaði sína þekktustu smelli. 
Gagnrýni Kjartans Guðmundssonar hér 
að neðan segir í raun allt sem segja þarf 
um tónleikana því hann segir tónskáldið 
varla hafa slegið feilnótu og tónleikarn-
ir hafi verið hin notalegasta stund með 
Hljóma-forkólfinn í fantaformi. Meðal 
gesta tónleikanna voru síðan Svavar 
Knútur og hljómsveitin Buff.  -fgg 

Einlægir tónleikar Gunnars

GÁTU VART BEÐIÐ Þau Sigvaldi Friðgeirsson, 
María Vilhjálmsdóttir og Aðalbjörg Karlsdóttir 
voru meðal gesta.

EKKI BARA BUBBI Sigurjón M. Egilsson 
sýndi og sannaði að hann væri ekki bara 
fyrir Bubba og mætti með eiginkonu 
sinni, Kristborgu.

SPENNT Sigurborg Daðadóttir, 
Hanna María Karlsdóttir og Páll 
V. Bjarnason voru spennt fyrir 
tónleikunum.

SYSTIR GUNNARS Katrín Guðbjörg, Bára Þórðardóttir, systir Gunnars, og Sigríð-
ur Kristín, dóttir Báru, gerðu sig klárar fyrir tónleika Gunnars.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Sigrún Halla Unnarsdóttir lauk 
nýverið BA-námi í fatahönnun við 
Designskolen Kolding í Danmörku 
og leggur nú stund á meistaranám 
við sama skóla. Útskriftarverk-
efni hennar vakti nokkra athygli, 
en Sigrún Halla valdi að hanna 
skrautlegar flíkur á karlmenn. Inn-
blásturinn sótti hún til þriggja vin-
kvenna sinna með það að markmiði 
að skapa hinn fullkomna mann 
fyrir hverja og eina. 

„Í þessi þrjú ár sem ég hef lagt 
stund á fatahönnun stóð ég mig 
oft að því að hanna frekar flíkur á 
karlmenn heldur en konur. Ég held 
að það sé vegna þess að það er svo 
margt sem enn á eftir að gera á 
karla og það er auðvelt að brjóta 
reglur og koma með eitthvað nýtt,“ 
segir Sigrún Halla. 

Aðspurð segist hún sauma allt 
sjálf, en hún hafi þó fengið ómet-
anlega hjálp frá móður sinni þegar 
kom að því að sauma flíkurnar 
fyrir útskriftarverkefnið. „Það 

er mjög takmörkuð saumakennsla 
sem fer fram í náminu og sauma-
kunnátta var til dæmis ekki ein af 
kröfunum fyrir inngöngu í skólann. 
Ég er bara svo heppin að eiga mjög 
handlagna mömmu sem kenndi 
mér allt sem ég kann og sem kom 
alla leið til Kolding og hjálpaði mér 
með útskriftarverkefnið.“ Fatalín-
an sem Sigrún Halla hannaði hefur 
vakið jákvæð viðbrögð meðal fólks 
en hún segir flíkurnar þó ekki til 
sölu. „Ég vil gjarnan koma þessu í 
sölu en ég hef einfaldlega ekki haft 
tíma til að sauma fleiri flíkur enn 
sem komið er,“ útskýrir hún.

Sigrún Halla segir framtíðina 
enn óráðna, en segir drauminn 
að geta unnið sem fatahönnuður 
hér á landi. „Mér líður mjög vel 
á Íslandi og hér er mikið að ger-
ast bæði í fatahönnun og hönnun 
almennt þannig ég vona að ég geti 
unnið hér í framtíðinni, en svo veit 
maður aldrei hvað framtíðin ber í 
skauti sér.“  - sm

Heppin að eiga 
góða mömmu

SIGRÚN HALLA Segir skemmtilegra að hanna á karlmenn en konur því karlatíska sé 
óplægður akur enn.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

• Þægindin endast. Viðhalda raka augnanna og þægindin endast allan daginn. Minni hætta á þurrki í augum. 
• UV geislavörn: Hjálpa til við að vernda augun fyrir UV-A og UV-B útfjólubláum geislum. UV vörn fyrir augun*
• Hentugleiki/Þægindi: Á hverjum degi er notað nýtt og ferskt linsupar, sem gerir linsunotkunina einfalda og þægilega. 

*UV verndandi augnlinsur koma ekki í staðinn fyrir sólgleraugu þar sem þær hylja ekki allt augnsvæðið.
ACUVUE® og MOIST®  er skrásett vörumerki Johnson & Johnson Vision Care, JJVC 2009.

1 •  DAY ACUVUE® MOIST® 
   Viðhalda raka augnanna og veita 
      þægindi sem endast allan daginn.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 564 0000

16
16
16
L
14
16
L

STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM    kl. 5.20 - 8 - 10.40 
STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM L kl. 5.20 - 8 - 10.40 
JENNIFER´S BODY    kl. 5.40 - 8 - 10.20
BIONICLE ÍSLENSKT TAL kl. 4
THE UGLY TRUTH    kl. 5.45 - 8 - 10.15
INGLOURIOUS BASTERDS  kl. 6 - 9
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  3.45 

SÍMI 462 3500

STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM    kl. 5.45 - 8 - 10.15
JENNIFER´S BODY    kl.10
BIONICLE ÍSLENSKT TAL kl.5.45
THE UGLY TRUTH    kl. 8

16
16
L
14

16
14
18

STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM kl. 6 - 7.30 - 9 - 10.30
THE UGLY TRUTH kl. 5.45 - 8 - 10.15
ANTICHRIST    kl. 5.40 - 8 - 10.20

SÍMI 530 1919

14
16
16
16

STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM kl. 5.50 - 8.30 - 11
JENNIFER´S BODY kl. 5.40 - 8 - 10.20 
THE UGLY TRUTH kl. 5.45 - 8 - 10.15
BEYOND REASONABLE DOUBT kl. 5.45 - 8 - 10.20 

SÍMI 551 9000

-H.S.,MBL

47.000
MANNS!

ATH: ALLS EKKI
FYRIR VIÐKVÆMA

ÓTEXTUÐ

650kr.

16

SURROGATES kl. 6 - 8D - 10:10D

SURROGATES kl. 5 - 8 - 10:10
ALGJÖR SVEPPI kl. 6D

FUNNY PEOPLE kl. 5 - 8 - 10:50
HAUNTING IN CONNECTICUT kl. 8 - 10:20
DISTRICT 9 kl. 8 - 10:20
BANDSLAM kl. 5:30
WHALE WATCHING MASSACRE kl. 10:50
UPP M/ ísl. Tali kl. 5:50
HARRY POTTER kl. 8

SURROGATES kl. 6 - 8:20D - 10:30D

ALGJÖR SVEPPI kl. 6D

KRAFTUR SÍÐASTI SPRETTURINN kl. 8:10D - 9:20D

DISTRICT 9 kl. 8:10 - 10:30
FINAL DESTINATION 4 kl.10:30(3D)

UPP M/ ísl. Tali kl. 6(3D) 

SURROGATES kl. 8 - 10:20
ALGJÖR SVEPPI OG LEITIN AÐ VILLA kl 6
UP M/ ísl. Tali kl. 6
FUNNY PEOPLE kl. 8
HAUNTING IN CONNECTICUT kl 10:40

16

16

16

12

12

12

L

L

L

L

L

HTTP://FACEBOOK.COM/BIOMYNDIR

B R U C E  W I L L I S

BRUCE WILLIS ER MÆTTUR Í HÖRKUSPEN-
NANDI MYND SEM ENGIN MÁ MISSA AF.

- S.V. MBL.���

- K.U. – Time Out New York
����

16

16

16

V I P

10

12

12

L

L

L

- bara lúxus
Sími: 553 2075

STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM kl. 4, 7 og 10 16

FUNNY PEOPLE kl. 7 og 10 12

BIONICLE - Íslenskt tal kl. 4(650 kr.) L

THE UGLY TRUTH kl. 4, 6, 8 og 10 12

ATH! 650 kr.

Þegar grínistinn George Simmons 
greinist með banvænan blóðsjúk-
dóm, er honum gefið eitt ár ólif-
að. Hann ákveður að snúa sér aftur 
að uppistandi og fær ungan grín-
ista til að skrifa fyrir sig nýtt efni. 
Simmons finnst hann hafa lifað inn-
an tómu lífi og er hans helsta eftir-
sjá endalok sambands við gamla 
kærustu, sem hann vill hitta á ný.

Leikstjóri Funny People, Judd 
Apatow, hefur á fimm árum skapað 
sér nafn sem grínkóngur drauma-
smiðjunnar. Hann hefur framleitt 
margar af betri gamanmyndum síð-
astliðinna ára og leikstýrt þremur 
myndum, The 40 Year Old Virgin, 
Knocked Up og núna Funny Peop-
le. Fyrrnefndar myndir hafa átt 
það sameiginlegt að dansa á lín-
unni milli þess að vera gaman- eða 
dramamynd. Að þessu sinni tekst 
línudans Apatows mjög vel. Þó 
nokkuð er um uppistand og húm-
orinn hittir í mark í nánast hvert 
einasta skipti. Líkt og í fyrri mynd-
um Apatows er góður boðskapur 
í myndinni, að við höfum öll ein-

hverja galla og það að geta umborið 
galla annarra, gerir okkur að betri 
einstaklingum.

Leikhópur myndarinnar er afar 
vel settur saman. Adam Sandler og 
Seth Rogen fara með aðalhlutverkin 
sem Simmons og ungi grínistinn Ira 
Wright. Sandler er sniðinn í hlut-
verk hins útbrunna Simmons, enda 
eiga þeir margt sameiginlegt, þ.á m. 
að hafa byrjað ungir í uppistandi og 
að vera útbrunninn eftir slæmt val 
á kvikmyndum. Það fer ekkert á 
milli mála að leikur Sandlers er það 
besta sem hann hefur gert á ferlin-
um. Sama má segja um Rogen, sem 
er kominn í gott form og er á góðri 
leið að verða vinsælasti gamanleik-
ari sinnar kynslóðar. Herbergisfé-
lagar Rogens eru leiknir af Jonah 
Hill og Jason Schwartzman, og er 
þeirra samleikur frábær. Í öðrum 
hlutverkum eru Leslie Mann sem 
fyrrverandi kærasta Simmons og 
Eric Bana sem eiginmaður hennar.

Það fer ekkert á milli mála að 
myndin er Apatow afar persónuleg 
og hann meðhöndlar bæði persón-

ur og söguna af mikillri umhyggju. 
Ef áhorfendur fara á Funny Peop-
le með því hugarfari að þeir séu 
að fara á „bráðfyndna mynd með 
Adam Sandler“ eða „fyndnustu 
gamanmynd ársins“ er ekki víst 
að hún virki eins og hún á að gera. 
Þrátt fyrir það stendur Funny Peop-
le fyllilega undir nafni.

Vignir Jón Vignisson

Öllu gríni fylgir einhver alvara

KVIKMYNDIR
Funny People
Leikstjóri: Judd Apatow. Aðalhlut-
verk: Seth Rogen, Adam Sandler.

★★★★
Gríndrama af bestu gerð.

Sjálfskipuðu vitringarnir á Pitchfork.com hafa 
undanfarið tekið saman lista yfir 200 bestu plötur 
aldarinnar, eða áratugarins sem þegar er liðinn af 
henni. Listinn er forvitnilegur og nóg er af plötum 
sem varla nokkur maður hefur heyrt á minnst. En 
það er önnur saga.

Besta plata áratugarins er, að mati skríbenta á 
Pitchfork, Kid A með Oxford-sveitinni Radiohead. 
Frábær plata sem einmitt markar það þegar Rad-
iohead-liðar breyttust úr hefðbundinni gítarsveit 
í eitthvað mikið meira. Frumraun Arcade Fire, 
Funeral, hafnaði í öðru sæti á listanum og Dis-
covery með Daft Punk í því þriðja. Í fjórða sæti 
varð Yankee Hotel Foxtrot með Wilco, The Blu-
eprint með Jay-Z í fimmta, The Moon & Antarc-
tica með Modest Mouse í sjötta og Is This It með 

The Strokes í því sjöunda. Í áttunda sæti varð svo 
Ágætis byrjun með okkar mönnum í Sigur Rós. 
Ekki amalegur árangur það.

Kid A besta plata áratugarins

RADIOHEAD 
- KID A 

THE ARCADE FIRE 
- FUNERAL1 2

FYRIR ÞÉR ER EINN DAGUR SEM ÞÚSUND ÁR

GUÐ BLESSI ÍSLAND
FRUMSÝND 6. OKTÓBER Í REYKJAVÍK OG Á AKUREYRI

FYRSTA KVIKMYNDIN UM HRUNIÐ OG AFLEIÐINGAR ÞESS

STURLA JÓNSSON EVA HAUKSDÓTTIR ÞÓRIR RÚNAR GEIRJÓNSSON TÓNLIST HILMAR ÖRNKLIPPING STEFFI THORSKVIKMYNDA
TAKA HELGI FELIXSON

MEÐ
STUÐNINGI FRÁ KVIKMYNDAMIÐSTÖÐ ÍSLANDS NORDIC FILM AND TV FOND NDR/ARTE RÚV SVT YLE TV2HANDRITTITTI JOHNSON HELGI FELIXSON LEIKSTJÓRI HELGI FELIXSON

HEINO DECKERTMEÐ
FRAMLEIÐENDUR EVA RINKCOLORIST

OG GRAFÍK DANIEL ODDSSON FRAMLEIÐENDUR TITTI JOHNSON HELGI FELIXSONHLJÓÐ
VINNSLA CINEMA SOUND INGVAR LUNBERG

FELIX FILMS KYNNA “GUÐ BLESSI ÍSLAND”OG MA.JA.DE.FILMIRIS FILMÍ SAMVINNU
VIÐ

STURLA JÓNSSON EVA HAUKSDÓTTIR ÞÓRIR RÚNAR GEIRJÓNSSON TÓNLIST HILMAR ÖRNKLIPPING STEFFI THORSKVIKMYNDA
TAKA HELGI FELIXSON

MEÐ
STUÐNINGI FRÁ KVIKMYNDAMIÐSTÖÐ ÍSLANDS NORDIC FILM AND TV FOND NDR/ARTE RÚV SVT YLE TV2HANDRITTITTI JOHNSON HELGI FELIXSON LEIKSTJÓRI HELGI FELIXSON

HEINO DECKERTMEÐ
FRAMLEIÐENDUR EVA RINKCOLORIST

OG GRAFÍK DANIEL ODDSSON FRAMLEIÐENDUR TITTI JOHNSON HELGI FELIXSONHLJÓÐ
VINNSLA CINEMA SOUND INGVAR LUNBERG

FELIX FILMS KYNNA “GUÐ BLESSI ÍSLAND”OG MA.JA.DE.FILMIRIS FILMÍ SAMVINNU
VIÐ

www.facebook.com/graenaljosid



FLUG OG GISTING Í EINA NÓTT FRÁ AÐEINS 17.700 KR.* 

FLUGFELAG.IS

SKEMMTUM OKKUR
INNANLANDS
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56.900 kr.

 

Nánar á expressferdir.is 
eða í síma 5 900 100

Arsenal
AZ Alkmaar

Verð á mann:

Meistaradeildin

TILBOÐ!

TILBOÐ!

Það verður gott úrval af leikjum í allan vetur hjá Express ferðum

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum 
greiðslum og miði á leik.

24.–25. nóvember

Arsenal
Standard Liège 56.900 kr.

Verð á mann:

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum 
greiðslum og miði á leik.

FLUG OG MIÐI Á LEIK

FLUG OG MIÐI Á LEIK

BOLTON-TOTTENHAM 2-2
BURNLEY-BIRMINGHAM CITY 2-1
HULL CITY - WIGAN ATHLETIC 2-1
MANCHESTER UNITED - SUNDERLAND 2-2
0-1 Darren Bent (6.), 1-1 Dimitar Berbatov (50.), 
1-2 Kenwyne Jones (57.), 2-2 Sjálfsmark (90+2).
WOLVES - PORTSMOUTH 0-1
ARSENAL - BLACKBURN 6-2
0-1 N‘Zonzi (3.), 1-1 Thomas Vermaelen (16.), 
1-2 David Dunn (30.), 2-2 Robin van Persie (32.),
 3-2 Andrei Arshavin (36.), 4-2 Fabregas (56.), 5-
2 Theo Walcott (74.), 6-2 Nicklas Bendtner (88.).
CHELSEA - LIVERPOOL 2-0
1-0 Nicolas Anelka (59.), 2-0 Malouda (90.).
EVERTON - STOKE CITY 1-1
0-1 Robert Huth (49.), 1-1 Leon Osman (54.).
WEST HAM UNITED - FULHAM 2-2
1-0 Carlton Cole (15.), 1-1 Danny Murphy (46.), 
1-2 ZoltÃ¡n Gera (57.), 2-2 Junior Stanislas (91.)
STAÐA EFSTU LIÐA:
Chelsea 8 7 0 1 18-6 21
Man. United 8 6 1 1 19-8 19
Tottenham 8 5 1 2 19-12 16
Arsenal 7 5 0 2 24-10 15
Liverpool 8 5 0 3 22-12 15
Man. City 6 5 0 1 14-7 15

ENSKI BOLTINN

VISA-bikar úrslit
Karlar

Fram-Breiðablik  2-2 (4-5 í vítakeppni)
0-1 Alfreð Finnbogason (60.), 1-1 Ingvar Þór 
Ólason (72.), 1-2 Sam Tillen, víti (104.), 2-2 Alfreð 
Finnbogason, víti (108.)
Vítakeppnin: 0-1 Alfreð Finnbogason, 1-1 Sam 
Tillen, 1-2 Guðmundur Pétursson,  1-2 Hjálmar 
Þórarinsson, (Ingvar ver), 1-2 Arnór Aðalsteinsson 
(Hannes ver), 2-2 Guðmudnur Magnússon, 2-3 
Olgeir Sigurgeirsson, 3-3 Ingvar Þór Ólafson, 3-4 
Kári Ársælsson, 4-4 Joe Tillen, 4-5 Elfar Freyr 
Helgason, 4-5 Paul McShane (slá)
Konur

Valur-Breiðablik  5-1 (framlengt)
0-1 Erna Björk Sigurðardóttir (75.), 1-1 Laufey 
Ólafsdóttir (82.), 2-1 Kristín Ýr Bjarnadóttir (94.), 
3-1 Laufey Ólafsdóttir (98.), 4-1 Kristín Ýr Bjarna
dóttir (104.), 5-1 Dóra María Lárusdóttir (113.)

Powerade-bikar úrslit
Karlar

Grindavík-Njarðvík  79-62 (39-36)
Stig Grindavíkur: Arnani Bin Daanish 19 (12 
frák.), Þorleifur Ólafsson 15, Páll Axel Vilbergsson
13, Ómar Sævarsson 10, Arnar Freyr Jónsson 9, 
Guðlaugur Eyjólfsson 8, Ólafur Ólafsson 5, 
Stig Njarðvíkur: Jóhann Árni Ólafsson 14, 
Magnús Þór Gunnarsson 13, Kristján Sigurðsson 
12, Guðmundur Jónsson 9, Friðrik Stefánsson 
8, Hjörtur Hrafn Einarsson 2, Páll Kristinsson 2, 
Rúnar Ingi Erlingsson 2.
Konur

KR-Hamar 67-63 (35-25)
Stig KR: Jenny Pfeiffer-Finora 21, Margrét Kara 
Sturludóttir 13 (8 fráköst, 5 stoðs.),  Signý 
Hermannsdóttir 11 (11 fráköst, 5 varin), Unnur 
Tara Jónsdóttir 8, Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 7, 
Hildur Sigurðardóttir 7, Helga Einarsdóttir 1.
Stig Hamars: Koren Schram 15 (6 fráköst, 6 stoð
sendingar), Kristrún Sigurjónsdóttir 12, Sigrún 
Ámundadóttir 10 (12 fráköst, 4 stoðs.), Guðbjörg 
Sverrisdóttir 8 (9 fráköst), Hafrún Hálfdánardóttir 
7 (7 fráköst), Íris Ásgeirsdóttir 6, Fanney Lind 
Guðmundsdóttir 5.

Formúla 1 í Japan
Úrslitin í gær
1. Sebastian Vettel, Red Bull-Renault  10 
2. Jarno Trulli, Toyota  8 stig
3. Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes  6
Staðan í stigakeppni ökumanna
1. Jenson Button, Brawn-Mercedes  85 stig
2. Rubens Barrichello, Brawn-Mercedes  71
3. Sebastian Vettel, Red Bull-Renault  69
4. Mark Webber, Red Bull-Renault  51,5
5. Kimi Raikkonen, Ferrari  45

ÚRSLIT LEIKJA

FÓTBOLTI Didier Drogba lagði upp 
bæði mörk Chelsea í 2-0 sigri á 
Liverpool í stórleik ensku úrvals-
deildarinnar í gær en sigurinn 
kom Chelsea upp fyrir Manchest-
er United og toppsætið þar sem 
United náði aðeins jafntefli á 
heimavelli á móti Sunderland. 

„Við töpuðum á móti Wigan og 
því var mikilvægt að vinna þenn-
an leik á móti liði sem mun berj-
ast við okkur um titilinn. Það 
verður gott að fara í landsleikja-
hléið með þessi þrjú stig og á 
toppnum í deildinni,“ sagði Didier 
Drogba eftir leik. - óój

Chelsea vann Liverpool 2-0:

Drogba öflugur

Á TOPPINN Didier Drogba og Florent 
Malouda fagna. NORDIVPHOTOS/GETTY

KÖRFUBOLTI Karlalið Grindavíkur 
og kvennalið KR hófu tímabilið í 
fyrra á því að fá silfur í Powerade-
bikarnum og enduðu það síðan 
á því að rétt missa af Íslands-
meistaratitlinum eftir æsispenn-
andi oddaleiki í lokaúrslitum. Þau 
eru bæði byrjuð á að gera betur á 
nýju tímabili því þau tryggðu sér 
fyrsta titil vetrarins í úrslitaleikj-
um Powerade-bikarsins í gær. 

Grindavík vann öruggan 17 stiga 
sigur á Njarðvík, 79-62,  í úrslita-
leik karla þar sem Grindvíkingar 
voru miklu sterkari í seinni hálf-
leik eftir jafnan fyrri hálfleik. 
Njarðvíkingar byrjuðu betur og 
voru 25-24 yfir eftir fyrsta leik-
hluta en Grindavík var komið 39-
36 yfir í hálfleik og vann síðan 
seinni hálfleikinn 40-26.  

Arnani Daanish var með 19 stig 
og 12 fráköst hjá Grindavík og Þor-
leifur Ólafsson skoraði 15 stig, tók 

8 fráköst og gaf 6 stoðsendingar. 
KR vann 67-63 sigur á Hamar í 

úrslitaleik kvenna þar sem Ham-
arsliðið vann sig inn í leikinn á ný 
með frábærum þriðja leikhluta 
sem liðið vann 22-10. KR byrjaði 
betur, var 35-25 yfir í hálfleik og 
náði mest 14 stiga forskoti áður en 
Hamar kom sér aftur inn í leikinn 

með frábærum spretti. KR nýtti 
sér hins vegar villuvandræði lyk-
ilmanna og landaði sigrinum.  

Jenny Pfeiffer-Finora var stiga-
hæst hjá KR með 21 stig, Margrét 
Kara Sturludóttir var með 13 stig 
og Signý Hermannsdóttir var með 
10 stig, 11 fráköst og 5 varin skot.

 - óój

Grindavík og KR urðu bæði Powerade-bikarmeistarar í Laugardalshöllinni í gær:

Breyttu bæði silfrinu í gull

HILDUR SIGURÐARDÓTTIR Fyrirliði KR.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÞORLEIFUR OG BRENTOIN Fyrirliðar 
Grindavíkur.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Reynsluboltinn Laufey Ólafsdóttir átti heldur betur drauma-
frammistöðu í bikarúrslitaleiknum í gær. Hún kom 
inn sem varamaður í seinni hálfleiknum og tryggði 
Val framlengingu með því að jafna í 1-1. Í fram-
lengingunni bætti hún síðan öðru marki við.
Laufey tók skóna úr hillunni í sumar og hún sér 
ekki eftir þeirri ákvörðun sinni. „Nei, heldur 
betur ekki. Þetta er í fyrsta sinn sem 
ég vinn tvöfalt með Val. Þetta er alveg 
æðislegt og frábært að fá að taka þátt í 
þessu,“ sagði Laufey sem naut leiksins 
í botn.
„Það er alltaf gaman að skora. Í 
framlengingunni virtist Blikaliðið búið 
á því og við vorum lausar um allan 
völl. Við yfirspiluðum þær bara. Ég 
var svo ánægð að leikurinn fór í 
framlengingu, flott að fá auka 30 
mínútur. Það er svo gaman að 

spila á þessum velli og þetta var alveg geggjað.“ Hún ætlar að 
sjá til hvort skórnir fari aftur á hilluna eftir tímabilið eða hvort 

hún taki annað tímabil. „Maður á aldrei að segja aldrei, ég 
hef lært það. En ég er komin með barn og ætla að sjá til,“ 
sagði Laufey sem á allavega einn leik eftir með Valsliðinu, 
Evrópuleikinn gegn Torres á miðvikudag.
„Við ætlum að vinna þennan leik 3-0 á heimavelli, það 

er ekki spurning,“ sagði Laufey en Torres vann fyrri 
leikinn 4-1. „Við sýndum það í framlengingunni að 

við getum ýmislegt og þetta ætti 
að gefa okkur meðbyr fyrir þennan 
Evrópuleik.“

Freyr Alexandersson, þjálfari Vals, 
segir að Laufey hafi gert mikið fyrir liðið í 

sumar. „Laufey er að njóta hverrar einustu 
mínútu, hvort sem það er á æfingum eða í 

leikjum. Ég veit að henni finnst þetta rosalega gaman og 
það eru forréttindi fyrir hana að geta komið til baka núna 
og við njótum þess með henni,“ sagði Freyr.

VALSKONAN LAUFEY ÓLAFSDÓTTIR: ÁTTI FRÁBÆRA INNKOMU Í BIKARÚRSLITALEIK KVENNA Í GÆR

Ég var svo ánægð að fá auka hálftíma

FÓTBOLTI Það var mikil spenna í 
Laugardalnum um helgina þegar 
karlalið Breiðabliks og kvennalið 
Vals tryggðu sér sigur í VISA- bik-
arnum. Báðir bikarúrslitaleikirn-
ir fóru í framlengingu og karla-
leikurinn fór alla leið í bráðabana 
í vítakeppni. Karlalið Breiðabliks 
vann þarna sinn fyrsta stóra titil 
frá upphafi á meðan Valskonur 
náðu loksins að vinna tvöfalt eftir 
hafa klikkað í bikarkeppninni und-
anfarin tvö ár.

Ósvikinn fögnuður Blika
Mikið jafnræði var með liðunum í 
karlaleiknum á laugardag og það 
sem skildi liðin að var vítaspyrna 
Paul McShane sem hafnaði í tré-
verkinu. Hinn ungi og stórefnilegi 
Alfreð Finnbogason átti skínandi 
leik fyrir Blika. Hann kórónaði 
gott sumar sitt með því að setja 
boltann þrívegis í netið í leiknum; í 
venjulegum leiktíma, framlenging-
unni og í vítaspyrnukeppninni.

„Mann hefur dreymt um þetta 
lengi og svo rætist þetta. Það er 
eiginlega allt í móðu enn. Maður 
á eftir að líta á þetta eftir einhver 
ár og sjá hversu mikil snilld þetta 
er. Ég held að þetta sé upphafið 
að sigurveldi Blika, það er gott að 
brjóta ísinn,“ sagði Alfreð eftir 
leik en fögnuður þeirra grænu var 
ósvikinn.

Alfreð segir að hugur sinn stefni 
út í atvinnumennsku. „Það er samt 
enginn heimsendir að taka eitt 
tímabil í viðbót hérna heima. Ég 
ætla bara að njóta kvöldsins áður 
en ég skoða það,“ sagði Alfreð.

Ólafur Kristjánsson, þjálfari 
Breiðabliks, var ekki síður ánægð-
ur. „Þetta var múr sem hafði aldrei 
verið brotinn. Svo fer þetta bara 
eftir því hvernig við vinnum úr 
framhaldinu hversu mikið titillinn 
gefur félaginu,“ sagði Ólafur.

„Eins og allir höfðu sagt þá 
var þessi leikur mjög jafn. Ég er 

rosalega stoltur af strákunum. 
Menn hafa talað um það að þeir 
séu kjúklingar. Þeir hafa farið 
rosalega grýttan veg og fengið að 
kynnast miklu mótlæti í sumar en 
þeir verða sífellt sterkari.“

Mögnuð framlenging Valskvenna
Úrslitaleikur kvenna var í járnum 
í venjulegum leiktíma og staðan 1-
1 þegar honum var lokið. Í fram-

lengingunni höfðu Valskonur hins 
vegar öll völd og slátruðu Kópa-
vogsliðinu sem þurfti aftur að 
sætta sig við silfurverðlaun.

„Við erum klárlega í betra formi 
en þær, ég það er alveg ljóst. Við 
erum í betra formi og vorum 
hungraðri. Það er engin önnur 
skýring á þessum yfirburðum 
okkar í framlengingunni,“ sagði 
Freyr Alexandersson, þjálfari 
Vals.

„Ég er alveg í skýjunum. Það var 
spennuþrungið að fara í framleng-
inguna og mikið undir. Ég hugsaði 
út í það hvort mitt lið væri þreytt 
eftir þetta ferðalag okkar í síðustu 
viku en ég bað þær um að spýta í 
lófana og minnti þær á æfingarnar 
í vetur. Við bara pökkuðum þeim 
saman í framlengingunni,“ sagði 
Freyr.

Gary Wake, þjálfari Breiðabliks, 
segir sigur Vals í leiknum sann-
gjarnan. „Við fengum tækifæri 
til að komast í 2-0 en fáum í stað-
inn jöfnunarmark á okkur og þá 
hrundi allt. Við áttum ekkert í þær 
í framlengingunni,“ sagði Wake.

 - egm

Valur og Breiðablik unnu
Breiðablik vann sinn fyrsta stóra titil í karlaflokki eftir sigur í vítakeppni á 
móti Fram og Valskonur unnu tvöfalt eftir 5-1 sigur á Blikum í framlengingu. 

TVENNA Alfreð Finnbogason var maður 
dagsins hjá Blikum. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

TVÖFALT Kvennalið Vals kórónaði frábært sumar í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

> Valur hættur með Njarðvíkurliðið

Valur Ingimundarson er hættur sem þjálfari Njarðvíkur og 
stýrði liðinu því í síðasta sinn í úrslitaleik Powerade-bik-
arsins í gær. Þetta kom fram á heimasíðu Njarðvíkur en 
þar segir að Valur hafi gengið á fund stjórnar á föstudag-
inn og beðist lausnar frá störfum sem þjálfari 
félagsins frá og með deginum í dag. Valur 
hættir því sem þjálfari Njarðvíkur aðeins 
nokkrum dögum á eftir að bróðir hans, 
Sigurður Ingimundarson, hætti með sænska 
liðið Solna. Valur var einmitt úti hjá Sigurði 
þegar hann sagði upp hjá sænska 
úrvalsdeildarliðinu.





 5. október 2009  MÁNUDAGUR28

MÁNUDAGUR

18.50 Aston Villa - Man. City, 
beint   STÖÐ 2 SPORT 2

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

20.10 Extreme Makeover. 
Home Edition   STÖÐ 2

21.00 Melrose Place   SKJÁREINN

22.15 Fangavaktin 
   STÖÐ 2 EXTRA

22.25 Trúður   SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Sammi  (42:52)

17.37 Pálína  (4:28)

17.42 Skellibær  (4:26)

17.55 Útsvar  Spurningakeppni sveitarfé-
laganna. Að þessu sinni mætast lið Fjarða-
byggðar og Hveragerðis. Umsjónarmenn 
eru Sigmar Guðmundsson og Þóra Arnórs-
dóttir. (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Stefnuræða forsætisráðherra 
 Bein útsending frá Alþingi þar sem Jóhanna 
Sigurðardóttir forsætisráðherra flytur stefnu-
ræðu sína og fram fara umræður um hana.

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 Trúður  (Klovn V) (1:10) Dönsk 
gamanþáttaröð um rugludallana Frank og 
Casper.

22.50 Íslenski boltinn  Sýnd verða 
mörkin úr síðustu leikjum á Íslandsmótinu 
í fótbolta.

23.35 Fé og freistingar  (Dirty Sexy 
Money 2) (19:23) (e)

00.20 Spaugstofan  (e)

00.45 Dagskrárlok

08.00 Paris, Texas

10.20 Reign Over Me 

12.20 The Borrowers 

14.00 Paris, Texas 

16.20 Reign Over Me 

18.20 The Borrowers Ævintýri fyrir alla 
fjölskylduna um búálfa sem búa undir gólf-
fjölum í stóru húsi og bjarga sér með því að 
fá lánað það sem þá vanhagar um frá eig-
endum hússins. 

20.00 Cake. A Wedding Story Gaman-
mynd um ungt par sem virðist vera dæmt 
til ógæfu eru þvinguð af foreldrum sínum til 
þess að halda stórt og íburðarmikið brúð-
kaup. 

22.00 No Way Out Spennumynd um sjó-
liðsforingjann Tom Farrell og rannsókn hans á 
dularfullu morðmáli. 

00.00 Grudge 

02.00 Hellraiser. Inferno

04.00 No Way Out 

06.00 The Upside of Anger 

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego, 
áfram!, Kalli litli Kanína og vinir og Ævintýri 
Juniper Lee.

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors

10.20 Eldsnöggt með Jóa Fel (3:10) 

10.55 60 mínútur 

11.45 The Best Years (10:13)

12.35 Nágrannar 

13.00 Phat Girlz 

14.45 Notes From the Underbelly  

15.10 ET Weekend 

15.55 Njósnaraskólinn 

16.18 Barnatími Stöðvar 2 Ævintýri Juni-
per Lee og Kalli litli Kanína og vinir.

17.08 Bold and the Beautiful

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (9:24)

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons (3:25) 

19.45 Two and a Half Men (20:24) 

20.10 Extreme Makeover. Home 
Edition (22:25) Þúsundþjalasmiðurinn Ty 
Pennington heimsækir fjölskyldur sem eiga 
um sárt að binda og endurnýjar heimili 
þeirra frá grunni. 

20.55 So You Think You Can Dance 
(2:25) Dansæðið er hafið í sjötta sinn.

21.40 Big Love (4:10) Bill Henrickson 
sem lifir margföldu lífi. Hann á þrjár eigin-
konur, þrjú heimili og sjö börn, auk þess 
rekur hann eigið fyrirtæki sem þarfnast mik-
illar athygli.

22.35 The Best Years (13:13) Unglings-
túlkan Samantha Best er að hefja skólagöngu 
í virtum háskóla og þar þarf hún að læra að 
takast á við háskólalífið og ástina.

23.25 It‘s Always Sunny In Philadelp-
hia (1:15) 

23.45 John From Cincinnati (7:10)

00.35 True Blood (2:12)

01.30 Flight 93 

03.00 Rescue Me (1:13) 

03.45 Phat Girlz 

05.20 Fréttir og Ísland í dag

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.10 Spjallið með Sölva  (2:13) (e)

08.00 Dynasty  (64:88) (e)

08.50 Pepsi MAX tónlist

12.00 Spjallið með Sölva  (2:13) (e)

12.50 Pepsi MAX tónlist

17.50 Dynasty  (65:88) Blake Carrington 
stýrir olíufyrirtæki og er umkringdur konum 
sem eru óhræddar við að sýna klærnar.

18.40 Game Tíví  (3:14) Sverrir Bergmann 
og Ólafur Þór Jóelson fjalla um allt það nýj-
asta í tækni, tölvum og tölvuleikjum. (e)

19.10 Skemmtigarðurinn  (3:8) Nýr ís-
lenskur þáttur fyrir alla fjölskylduna. Í hverj-
um þætti keppa tvær 5 manna fjölskyld-
ur í skemmtilegum leik. Þær þurfa að leysa 
ýmsar þrautir og sú fjölskylda sem sigrar 
kemst áfram í keppninni (e)

20.10 90210  (1:22) Önnur þáttaröð-
in í unglingaseríu sem vakti mikla athygli 
sl. vetur. Systkinin Annie og Dixon Wilson 
fluttu til Beverly Hills með foreldrum sínum 
og komust fljótt að því að líf unglinganna í 
þessu ríkisbubbasamfélagi var gjörólíkt því 
sem þau áttu að venjast í Kansas. 

21.00 Melrose Place  (1:13) Þætt-
irnir eru byggðir á samnefndum þáttum 
sem nutu mikilla vinsælda um víða ver-
öld fyrir tveimur áratugum. Þetta er endur-
bætt og nútímaleg útgáfa af Melrose Place, 
með nýjum aðalpersónum en gömlu íbú-
arnir eru þó ekki alveg búnir að slíta tengsl-
in við staðinn.

21.50 CSI. New York  (4:25) Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og félaga 
hans í rannsóknardeild lögreglunnar í New 
York. Háttsettir einstaklingar liggja undir grun 
í morðmáli þar sem kynlífsdúkka kemur 
við sögu.

22.40 The Jay Leno Show  Spjallþátta-

20.00 Eldum íslenskt  Matreiðsluþáttur 
með íslenskar búvörur í öndvegi.

20.30 Hugspretta  Þáttur í umsjón Andra 
Heiðars Kristinssonar.

21.00 Léttari leiðir Gaua litla  Guðjón 
Sigmundsson, Sigurbjörg Jónsdóttir og Viðar 
Garðarsson hafa umsjón með þættinum.

21.30 Í nærveru sálar  Gestir Kolbrún-
ar eru Herdís Benediktsdóttir, Ragnheiður 
Jonna Sverrisdóttir og Bergþór Grétar Böðv-
arsson.

07.00 Sevilla - Real Madrid Útsending 
frá leik í spænska boltanum.

17.30 Sevilla - Real Madrid Útsending 
frá leik í spænska boltanum.

19.10 F1. Við endamarkið Keppni helg-
arinnar krufin til mergjar. Gunnlaugur Rögn-
valdsson og sérfræðingar skoða keppnina 
gaumgæfilega og leiða áhorfendur í gegnum 
allan sannleikann.

19.40 Presidents Cup 2007 Þáttur þar 
sem fjallað er um Forsetabikarinn 2007 en 
keppnin hefur gífurlega vinsæl undanfarin ár.

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

21.00 Spænsku mörkin Allir leikir um-
ferðarinnar í spænska boltanum skoðaðir. 

22.00 Marseille - Mónakó Útsending 
frá leik í franska boltanum.

23.40 World Series of Poker 2009 
Sýnt frá World Series of Poker 2009 en 
þangað voru mættir til leiks allir bestu og 
snjöllustu pókerspilarar heims.

 

07.00 Chelsea - Liverpool  Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.  

16.05 Burnley - Birmingham  Bein út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.  

17.45 Premier League Review 
2009/10 Rennt yfir leiki helgarinnar í ensku 
úrvalsdeildinni.

18.50 Aston Villa - Man. City  Bein 
útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.  

21.00 Premier League Review 
2009/10 Rennt yfir leiki helgarinnar í ensku 
úrvalsdeildinni.

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

22.30 Aston Villa - Man. City  Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.  

00.10 Man. Utd. - Sunderland  Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.  

> Chloë Sevigny
„Ég gerði oft heimskulega hluti þegar 
ég var yngri bara af því að mér leidd-
ist. Ég var samt góð stelpa og vildi alls 
ekki gera öðrum mein.“  
Sevigny fer með hlutverk Nicolette í 
þættinum Big Love sem Stöð 2 sýnir 
í kvöld. kl. 21.40.

▼

▼

▼

▼

TILBOÐ
TILBOÐ

60%
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AFSLÁTTUR
AF ÖRNUM

30%
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AFSLÁTTUR
AF RÚMUM

ÍSLENSK 

FRAMLEIÐSLA

Núna þegar það liggur fyrir að íslenskt samfélag er að stórum hluta 
hrunið þykir mér viðeigandi að segja ykkur frá eldhúsinnréttingu 
austur á landi. Já, og þrem Mözdum.
Það muna allir eftir lífsstílsþáttunum sem góðærið svokallaða færði 
okkur Íslendingum. Vala Matt fór inn á þriðja hvert heimili á landinu 
og talaði um rými. Fólk reif heilu íbúðarhúsin og byggði ný til að 
komast í þáttinn. Þátturinn var auðvitað viðbjóðsleg lágkúra og 
versnaði þegar nýtt fólk tók við. Nóg sagt.

Fyrir réttum fjórum áratugum reistu foreldrar mínir sér hús. Það 
er ekki stórt og í því var ein hurð fyrstu árin. Fyrir útidyrunum. Græn 
tjöld voru fyrir öllum herbergjunum og gólfefnin var steypan köld. 

Það sem helst er að frétta af húsinu góða er að í haust var 
eldhúsinnréttingin rifin niður og ný sett upp í staðinn. Ástæðan var 
sú að sífellt meiri líkur töldust til þess að innréttingin gæti fallið yfir 
mömmu við eldavélina, enda var hún sett upp til bráðabirgða árið 
1969. 

Á þessum fjörutíu árum voru keyptir fjórir bílar. Appelsínugul 

Mazda árið 1974. Gulbrún Mazda árið 1979 og gekk undir nafninu 
Lordinn. Hans er helst minnst fyrir mosagróður í hurðum og að gólf 
ryðguðu í gat. Lordinum var skipt út fyrir rauða Mözdu (notaða) árið 
1995 sem pabbi henti í fyrra. Þá 
gerði hann sér ljóst að enginn 
nægilega fær bifvélavirki var í 
landinu til að gera það sem gera 
þurfti. Nýr jeppi var því keyptur 
fyrir peninginn sem pabbi ætlaði 
að nota til viðgerðanna.

Þetta hljómar allt undarlega í eyrum minnar kynslóðar og þeirra 
sem tóku þátt í vitleysu síðustu ára. Voðalega hafa þau verið fátæk 
hugsa örugglega einhverjir. Það er ekki skýringin. Skýringin er ein-
faldlega nægjusemi. 

Það kom mér heldur ekki á óvart þegar mamma sagði mér að 
hún lét setja upp heillegustu einingarnar úr gömlu eldhúsinnrétting-
unni í þvottahúsinu.

VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON OG STUTTUR LÍFSÞÁTTUR

Af eldhúsinnréttingum og Mözdum
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RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í 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 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Hringsól
14.03 Bak við stjörnurnar

15.03 Útvarpssagan: Brestir í Brooklyn
15.25 Fólk og fræði
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 Kvika
21.10 Framtíð lýðræðis
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Syngjandi tré
23.05 Lostafulli listræninginn
23.40 Bláar nótur í bland
00.10 Næturtónar

16.30 Doctors (10:26) 

17.00 Doctors (11:26) 

17.30 E.R. (10:22) Þættir sem gerast á 
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem 
erillinn er næstum óviðráðanlegur og lækn-
arnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarð-
anir upp á líf og dauða.

18.15 Seinfeld (8:24) 

18.45 Doctors (10:26)

19.15 Doctors (11:26)

19.45 E.R. (10:22) 

20.30 Seinfeld (8:24)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.45 Jamie At Home (8:13) Jamie Oli-
ver sýnir hvernig best er að elda einfalda rétti 
í eldhúsinu heima. Hann notar meðal ann-
ars ferskt grænmeti sem hann ræktar í garð-
inum sínum. 

22.15 Fangavaktin (2:8) Á Litla hrauni 
kemst Daníel að því að hann er kominn í 
meiri vandræði en hann átti von á gagnvart 
Ingva á meðan Georg festir sjálfan sig betur í 
sessi sem deildarformaður. Georg er þó enn 
með hugann við „Ólafinn“ sinn, sem þvælist 
um í kerfinu.

22.45 Monk (15:16) Adrien Monk held-
ur áfram að aðstoða lögregluna við lausn 
undarlegra sakamála sem flest hver eru æði 
kómísk þótt glæpir séu auðvitað alltaf dauð-
ans alvara.

23.30 Numbers (12:23) 

00.15 The 4400 (8:13)

01.00 Ástríður (7:12)

01.30 Auddi og Sveppi 

02.00 Sjáðu 

02.25 Fréttir Stöðvar 2 

03.25 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

12.00 The Black Adder 12.35 Lead Balloon 13.05 
Only Fools and Horses 13.30 Absolutely Fabulous 
14.00 The Weakest Link 14.45 The Black Adder 
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 Gavin And Stacey 19.30 Absolutely 
Fabulous 20.00 Life on Mars 20.50 Lead Balloon 
21.20 Coupling 21.50 Gavin And Stacey 22.20 
Absolutely Fabulous 22.50 EastEnders 23.20 The 
Weakest Link 

12.00 Landsbyhospitalet 12.50 Nyheder på tegn-
sprog 13.00 DR Update - nyheder og vejr 13.10 
Boogie Mix 14.00 SPAM - Forældrene ud af 
Facebook! 14.30 Braceface 14.55 Den lyserode 
panter 15.00 Troldspejlet 15.15 Robotboy 15.30 
Byggemand Bob 15.40 Benjamin Bjorn 16.00 
Aftenshowet 16.30 TV Avisen med Sport 17.00 
Aftenshowet med Vejret 17.30 Gor det selv 18.00 
Verdens værste naturkatastrofer 19.00 TV Avisen 
19.25 Horisont 19.50 SportNyt 20.00 Inspector 
Morse 21.45 Forbrydelsen II 22.45 Seinfeld 

12.00 NRK nyheter 12.05 Naboer 12.30 Andre 
avenyen 13.00 NRK nyheter 13.10 Jessica Fletcher 
14.00 NRK nyheter 14.10 Dynastiet 15.00 NRK 
nyheter 15.10 Oddasat - nyheter på samisk 15.25 
Tid for tegn 15.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 Små Einsteins 
16.25 Trond med hammer‘n 16.40 Distriktsnyheter 
17.00 Dagsrevyen 17.30 Puls 17.55 Tingenes 
tilstand 18.25 Redaksjon EN 18.55 Distriktsnyheter 
19.00 Dagsrevyen 21 19.35 Kautokeinoopproret 
20.25 Store Studio 21.00 Kveldsnytt 21.15 Derrick 
22.15 Menneskets store vandring 23.05 Nytt på 
nytt 23.35 Sport Jukeboks

12.35 En stilla flirt 14.00 Rapport 14.05 Gomorron 
Sverige 15.00 Hannah Montana 15.25 Playa 
del Sol 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport med A-
ekonomi 16.10 Regionala nyheter 16.15 Fråga 
doktorn 17.00 Kulturnyheterna 17.15 Regionala 
nyheter 17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00 
Livet i Fagervik 18.45 Hemliga svenska rum 19.00 
Kysst av spriten 19.30 Älskade, hatade förort 
20.00 Skönhetsfläckar 20.55 Kulturnyheterna 
21.10 Mannen under trappan 21.55 Här är ditt liv 
23.25 Studio 60 on the Sunset Strip 

Dansæðið er hafið í sjötta 
sinn og hefur keppnin 
aldrei verið vinsælli. Kepp-
endur vinna með bestu og 
þekktustu danshöfundum 
Bandaríkjanna til að ná 
tökum á nýrri danstækni í 
hverri viku þar til að lokum 
stendur einn eftir sem 
sigurvegari.

STÖÐ 2 KL. 20.55

So You Think You 
Can Dance

Í Eldum íslenskt í kvöld verða útbúnir 
gómsætir réttir úr lambaskönkum. 
Þetta er ódýr og góður matur sem 
auðvelt er að elda. Kjötiðnaðar-
meistari kennir áhorfendum að 
grafa lambavöðva og farið verður í 
réttir. Það eru bændur í samvinnu við 
nokkra meistarakokka sem standa 
að gerð þáttanna. Umsjónarmaður 
er Bjarni Kristinsson, yfirmatreiðslu-
meistari á Hótel Sögu.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Eldum íslenskt

INN kl. 20.00

▼

Sogavegur

Roðlaus beinlaus ýsufl ök Roðlaus beinlaus ýsufl ök  1.1901.190 kr/kg kr/kg
 

Allir ýsufi skréttir  Allir ýsufi skréttir            1.1901.190 kr/kg kr/kg

ALLSBER ALLSBER 
ALVEG KVIKNAKINALVEG KVIKNAKIN

ÝSUFLÖKÝSUFLÖK

Tilboðið gildir út alla vikuna.
 Sjáumst hress á eftir, þó ekki nakin!!! 

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

LÁRÉTT
2. á kökur, 6. ógrynni, 8. ái, 9. ögn, 
11. til, 12. skrá, 14. gimsteinn, 16. 
skóli, 17. í viðbót, 18. tímabils, 20. 
þessi, 21. leikni.

LÓÐRÉTT
1. hróss, 3. guð, 4. ótvíræður, 5. sigti, 
7. fitlari, 10. sæ, 13. herma, 15. tafl, 
16. tal, 19. vörumerki.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. krem, 6. of, 8. afi, 9. fis, 
11. að, 12. skjal, 14. tópas, 16. ma, 17. 
auk, 18. árs, 20. sá, 21. list. 

LÓÐRÉTT: 1. lofs, 3. ra, 4. efalaus, 
5. mið, 7. fiktari, 10. sjó, 13. apa, 15. 
skák, 16. mál, 19. ss. 

„Karlinn leyfði mér að lesa hana 
yfir og hún er mjög fín. Það eru 
sko engin leiðindi þarna í gangi 
enda er Magnús mikill sögumað-
ur,“ segir Pálmi Gunnarsson, 
aðalsamstarfsmaður Magnúsar 
Eiríkssonar um ævisögu þess síð-
arnefnda, Reyndu aftur. Bókin 
er væntanleg 10. október. Tómas 
Hermannsson skráði söguna og 
er óhætt að segja að þetta sé ber-
orðari ævisaga en gengur og ger-
ist hjá íslenskum poppurum, meira 
„djúsí“. Magnús dregur hvergi 
undan í sögum af sukki, rokki og 
rugli. Ein allra furðulegasta sagan 
er um það þegar þeir Pálmi voru 
brottnumdir af geimverum úti á 
Snæfellsnesi. „Ég er sannfærð-
ur um að geimverur tóku okkur 
í smáferðalag,“ segir Magnús og 
Pálmi er á sama máli. „Ég bakka 
þessa sögu 100 prósent upp,“ segir 
hann.

Svona er sagan. Rúnar Mar-
vinsson, kokkur á Búðum á Snæ-
fellsnesi, hafði leyft Pálma og 
Magnúsi að vinna að músik fyrir 
næstu Mannakorns-plötu á hótel-
inu gegn því að spila fyrir gestina. 
„Við ákváðum að drekka lítið. Ekk-
ert sterkara en rósavín og reykja 
pínulítinn hassmola sem við vorum 
búnir að eiga lengi,“ segir Magnús 
í bókinni. Hann heldur áfram: „Við 
fórum snemma að sofa og vöknuð-
um hressir og kátir daginn eftir. 
Það var alveg heiðskír himinn. Sól 
og blíða. Við ákváðum að labba út 
í hraunið að Búðakletti. Á leiðinni 
ákváðum við að fá okkur aðeins í 
haus af molanum góða. Bara eina 
pípu. Við spjölluðum um væntan-
lega plötu og vorum í fínu formi. 
Klukkan var svona tíu að morgni. 
Suðvestanmegin við Búðaklett er 
mosavaxin brekka. Þar lögðumst 
við niður og ákváðum að fara í 
sólbað enda ekki ský á himni. Ég 
leggst í mosavaxna brekkuna, beint 
á móti sólu. Smell ofan í mosann 
hálfuppréttur og fell óðar í trans. 
Þungan svefn. Ég var samt búinn 

að sofa vel um nóttina. Pálmi sofn-
ar svona tveimur metrum frá mér í 
nákvæmlega sömu stellingu.“

Nú fóru undarlegir atburðir að 
gerast: „Þarna hverfum við félag-
arnir og vöknum ekki aftur fyrr 
en sjö klukkustundum síðar, þegar 
klukkan er orðin fimm um dag-
inn. Þá erum við búnir að liggja í 
nákvæmlega sömu stellingu, beint 
upp í sólina, í sjö klukkustundir. 
Undir öllum venjulegum kring-
umstæðum hefðum við átt að vera 
skaðbrunnir enda hafði ekki dreg-
ið fyrir sólu allan daginn. Mér var 
heitt þegar ég vaknaði en ég var 
nákvæmlega jafnfölur og þegar 
ég lagðist til svefns. Við Pálmi 
vöknuðum alveg á sama augna-

blikinu.“ 
Magnús og Pálmi voru svo speis-

aðir að þeir gátu ekki talað. „Það 
var eitthvað allt annað en hass- 
eða áfengisvíma sem var í gangi 
þarna,“ segir Magnús. „Eitthvað 
óútskýranlegt. Allur máttur var 
úr okkur. Við rétt komumst upp á 
hótel.“

Hvorki varð úr lagasmíðum né 
tónleikahaldi og félagarnir voru 
lengi að ná sér. „Ég klóra mér enn 
í kollinum út af þessum tímum 
sem við töpuðum þarna,“ segir 
Pálmi. „Við Magnús tölum oft um 
þennan atburð. Við vorum lengi í 
afar sérkennilegu ástandi á eftir 
þetta, en það þarf kannski ekki 
mikið til.“ drgunni@frettabladid.is

MAGNÚS EIRÍKSSON:  ÞETTA VAR EITTHVAÐ ANNAÐ EN HASSIÐ

Á ferðalagi með geimverum

Leikkonan Ísgerður Elfa Gunn-
arsdóttir hefur nóg á sinni könnu 
þessa dagana því auk þess að 
stunda nám við Háskóla Íslands 
vinnur hún að nýrri barnaplötu og 
er á leið til Argentínu sem þátttak-
andi í hinum vinsæla þætti Wipe-
out.

„Ég hef verið að vinna að barna-
plötu með frænda mínum, Magnúsi 
Jónssyni tónlistarmanni. Ég fékk 
hugmyndina þegar ég vann við 
Stundina okkar og í kjölfarið sett-
ist ég niður og samdi nokkra laga-
texta og áður en ég vissi af var ég 
komin með texta við sextán lög,“ 
útskýrir Ísgerður Elfa. Hún segist 
hafa sótt innblástur í eigin barn-
æsku og fjallar einn textinn meðal 
annars um njósnafélag, en Ísgerð-
ur Elfa var meðlimur í einu slíku 
sem barn. 

Til stóð að platan kæmi út fyrir 
jól en ákveðið hefur verið að fresta 
útgáfunni um óákveðinn tíma. „Við 
byrjuðum að vinna að plötunni 

núna í haust og ætluðum að gefa 
hana út fyrir jólin, en þar sem við 
erum bæði í námi þá urðum við að 
fresta því.“ Spurð hvort hún muni 
fylgja plötunni eftir með tónleika-
röð segist hún ekki hafa hugsað út 
í það. „Við erum hvorki búin með 
plötuna né komin með útgefanda 
þannig að ég ætla að klára það 
fyrst áður en ég fer að skipuleggja 
tónleika,“ segir hún og hlær.

Ísgerður flaug til Argentínu nú 
í morgunsárið. Aðspurð segist hún 
fá í magann við tilhugsunina um 
það sem bíður hennar á Wipeout-
brautinni, en að hún hafi einfald-
lega ekki getað sagt nei við ann-
ari eins ævintýraferð. „Ég er viss 
um að þetta verði mikið ævintýri 
og ég mundi líklega sjá mikið eftir 
því hefði ég afþakkað boðið. Vinir 
mínir eru sérstaklega spenntir og 
ég er ekki frá því að af öllu sem 
ég hef tekið mér fyrir hendur séu 
þeir spenntastir fyrir þessu,“ segir 
Ísgerður Elfa að lokum.  - sm

Frestar plötu vegna náms

„Það eru sirka tvær vikur í hana,“ 
segir Sverrir Stormsker um nýjustu 
plötuna sína, Tekið stærst upp í sig. 
Platan er lokahluti trílógíu, sem 
hófst árið 1995 með plötunni 
Tekið stórt upp í sig. Ári síðar 
kom Tekið stærra upp í sig og 
nú er sem sé síðasti hlutinn 
að koma út. „Ég gæti svo 
sem gert Tekið langstærst 
upp í sig, en þá væri ég að 
blóðmjólka hugmyndina,“ 
segir Sverrir, eða Serð-
ir Monster eins og hann 
kallar sig á þessum plöt-
um. „Þetta átti að vera 
groddaleg plata, vel klám-
væn eins og hinar, en þá 
kom þessi skemmtilega 
kreppa sem mér fannst 

ég verða að taka fyrir,“ segir hann. 
„En er þetta samt ekki sami hlut-
urinn, þannig séð, kreppa og klám? 

Það er verið að taka okkur í (blíbb) 
í báðum tilfellum.“

Fyrri plöturnar tvær gengu 
mjög vel – „eins og ískald-
ir klattar“ gantast Sverrir 
– og hann á von á að sú nýja 
geri það líka. Það er líka öllu 
tjaldað til, þarna eru 19 lög 
og „gomma af söngvurum“, 
Magni, Laddi og Birgitta 
Haukdal svo einhverjir séu 
nefndir. „Nei, Birgitta syng-
ur ekki klámtexta, enda væri 
ekki hægt að láta einhvern 

sem lítur út eins og kópur til augn-
anna klæmast að neinu ráði,“ segir 
Sverrir. „En Sveppi er þarna og 
syngur eitt lag með Snorra Snorra-
syni úr Idolinu. Það heitir „Nei, nei, 
ekki á kjólinn.“

Flest lögin á plötunni eru frum-
samin en fyrsta lagið til að heyrast 
er tökulag, hinn væmni seventís-
slagari „Seasons in the sun“, sem 
heitir í flutningi Serðis „Mín slísí 
saga er sönn“. Þar syngur hann 
meðal annars: „Ég á í felum í útlönd-
um, jú eitthvað pínupons af milljörð-
um. Ég held ég flýi’af Íslandi. Hér 
eru allir hvíslandi, ef ég er eitthvað 
sýslandi. Ég er foj, ég’er í fönn. Öll 
mín slísí saga’er sönn. En öll lög eru 
hjóm, ég mun aldrei fá neinn dóm.“ 
 - drg   

Serðir Monster syngur um kreppuna

SERÐIR MONSTER SNÝR AFTUR
Sverrir Stormsker breytti úr klámi í 
kreppu.

SYNGUR FYRIR SVERRI Ekkert 
klám samt.  

MÖRG JÁRN Í ELDINUM Ísgerður Elfa 
stundar nám auk þess að semja efni 
fyrir barnaplötu og taka þátt í Wipeout.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Ég er mjög hreykin. Hún er 
að gera mjög flotta hluti. Mér 
finnst hún algjör snillingur í 
að hanna þessi munstur, hún 
spinnur þau beint upp sjálf. 
Mér finnst líka frábært að hún 
geti markaðssett peysurnar á 
þennan hátt og fengið fyrir þær 
eitthvað almennilegt.“

Hildur Baldursdóttir er mamma Rebekku 
Guðleifsdóttur sem prjónar sérhannaðar 
lopapeysur og flytur út.

VORU SVO SPEISAÐIR AÐ 
ÞEIR GÁTU EKKI TALAÐ 
Magnús Eiríksson og Pálmi Gunn-
arsson voru lengi að ná sér eftir að 
hafa verið brottnumdir af geimverum á 
Snæfellsnesi.

Bleika slaufan er styrkur 
gegn krabbameini

ömmur - mömmur - dætur - vinkonur - frænkur …
fyrir allar systur 
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Stefán Jónsson æfir nú Eftir-
litsmanninn eftir Gogol með 
Nemendaleikhúsinu og dró fram 
úr pússi sínu hatt og staf sem afi 
hans, Haraldur Björnsson, ku hafa 
notað seint á fimmta áratug síð-
ustu aldar í fyrstu uppfærslu verks-
ins á vegum Leikfélags Reykjavíkur. 
Frumsýning á hatti og staf með öllu 
verður 9. október í Smiðjunni við 

Sölvhólsgötu. Næsta 
verk Nemendaleik-
húss verður svo 
Bráðum hata ég 
þig, eftir aðstoð-

armann mennta-
málaráðherra, 

Sigtrygg Magnason.

Ármann Þorvalds-
son, fyrrum bankastjóri Kaupþings, 
stal senunni um helgina. Nánast 
allir vefmiðlar og fréttatímar fóru í 
að segja frá skondnum, spennandi 
og skrýtnum sögum af íslensku 
útrásinni. Þar ber kannski hæst 
fundur Jóns Ásgeirs og Mike Ashley, 
eiganda Newcastle, við 
sólarströnd en Ármann 
heldur því fram að 
íslenski auðjöfurinn hafi 
ætlað að kaupa þetta 
fornfræga knattspyrnu-
félag en lesblindur 
tollvörður hafi 
klúðrað því.

Og Ólafur 
Jóhannesson 
frumsýndi á föstudaginn sjón-
varpsþáttaröðina Stóra planið sem 
er byggð á samnefndri bíómynd 
með Pétri Jóhanni í aðalhlutverki. 
Leikstjórinn hefur í nógu að snúast 
þessa dagana því hann er á fullu í 
eftirvinnslu kvikmyndarinnar Kurt-

eist fólk með Stefáni 
Karli í aðalhlut-
verki. Ekki nóg 
með það því Ólaf-
ur er einnig með 
heimildarmynd í 
bígerð sem gerist, 

líkt, og Kurteist fólk, 
í Búðardal. - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 Rannveig Rist.

 2  Ævintýraeyjan - Uppgangur

 3 Rio de Janeiro.
og endalok fjármálaveldis.



JAKKI 3990 KR.

LAGERÚTSALA
AUSTURHRAUNI 3
210 GARÐABÆ
S. 533 3811

HÚFA 
790 KR.

ÚLPA 
3990 KR.

GALLABUXUR 
1990 KR.

TREFILL
790 KR.

BOLUR 
1990 KR.

BUXUR 
1990 KR.

GALLABUXUR 
1990 KR.

BOLUR 
990 KR.

SKYRTA
1990 KR.

BUXUR 
1990 KR.

BOLUR 
990 KR.

PEYSA
1990 KR.

GALLAJAKKI
2490 KR.

VESTI 
1990 KR.

PEYSA
1990 KR.

SKYRTA
1990 KR.

GALLABUXUR 
1990 KR.

JAKKI
2490 KR.

 PEYSA
1990 KR.

PILS
1990 KR.

PEYSA
2490 KR.

BUXUR 
1490.

SAMFELLA
990 KR.

BÓMULLARBOLUR 
1290 KR.
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

Í dag er mánudagurinn 5. okób-
er 2009, 278. dagur ársins.

7.48 13.16 18.42
7.36 13.01 18.24

New York
New York!

Iceland Express kynnir:

með ánægju

Tímamót í flugsamgöngum!
Í júní á næsta ári hefur Iceland Express áætlunarflug til New York 

og verður flogið fjórum sinnum í viku um Newark-flugvöll. 

Loksins, loksins fá íslenskir ferðalangar annan valkost þegar 

kemur að því að ferðast til Bandaríkjanna. 

Bókaðu núna flug til New York á www.icelandexpress.is 

Fyrstu sætin frá:

19.900 kr.
Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.

Sala hefst

kl. 12:00 
á hádegi!

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

Hvar er þín auglýsing?
35%

72%

Mánuði eftir að ég horfði klökk 
á eftir litlu dótturinni byrja 

í skóla, taldist mér til að á tíma-
bilinu væru horfnar þrjár húfur, 
eitt buff, fjölmargir vettlingar og 
ullarsokkar auk gullfallegu lopa-
peysunnar frá ömmu. Þrátt fyrir 
talsverða vandvirkni höfðum við 
steingleymt að kenna barninu að 
passa sjálfu upp á fötin sín. Á tíu 
skrefa ferðalagi á frístundaheim-
ilið eftir skólatíma getur greini-
lega allt gerst. Afföllin voru orðin 
umtalsverð og ullarsokkalager-
inn yrði brátt á þrotum. Sama dag 
og gúmmístígvélin hurfu líka og 
í þeirra stað önnur skilin eftir, 
fjórum númerum of lítil, gerðist 
tvennt: Spáð var haugarigningu 
og mælirinn var fullur. 

URRANDI af geðvonsku æddi 
ég af stað eftir kvöldverkin út í 
myrkur og slagviðri í einu búðina 
sem opin er svona seint og selur 
hlífðarfatnað. Gramsaði þusandi 
fúl eftir réttum stærðum og gerð-
um af gúmmístígvélum og öðrum 
nauðsynjum. Það var ekki fyrr en 
á leiðinni löngu á afgreiðslukass-
ann sem mér varð ljóst að ég var 
reyndar klædd náttfötum og þau 
stungu undarlega í stúf við háu 
hælaskóna. Sem betur fer býr 
kona á mínum aldri yfir töluverðri 
reynslu í að láta sem ekkert sé.

JAFNVEL kaldrifjaðir töffarar 
fara dálítið á taugum þegar litla 
rúsínubollan þeirra stígur fyrstu 
sjálfstæðu skrefin fyrir alvöru 
og hefur skólagöngu. Þeir dagar 
liðnir þegar tekið er á móti barn-
inu með faðmlagi af hlýlegu stað-
foreldri í líki leikskólakennara. 
Hámarks öryggisgæsla fyrir bí, 
bómullarlífið búið að eilífu. Fram-
vegis verður litla viðkvæma blóm-
ið að bjarga sér upp á eigin spýtur 
í hörðum heimi, sneisafullum af 
hrekkjusvínum. 

JAFNVEL dásamlegar móttökur 
í nýja skólanum ná ekki að sefa 
nema verstu ekkasog foreldranna 
og fyrstu morgnana þarf að smala 
þeim út úr skólastofunni með valdi 
svo kennsla geti hafist. Sem betur 
fer líður öryggisleysið fljótlega hjá 
og fyrr en varir eru foreldrarnir 
farnir að haga sér nokkuð eðlilega 
í hinum nýja raunveruleika. Hætt 
að yfirheyra barnið í þaula um öll 
smáatriði lærdóms, athafna og 
nýrra félaga og reyna ekki lengur 
að slá í gegn með flottasta nestis-
boxinu. Furðu fljótt beinist athygl-
in einkum að því hvort vettlingar 
og húfa hafi skilað sér heim.

Bómullarlífið 
búið að eilífu
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