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● SJÁLFBÆR SAM-GÖNGUSTEFNA  Kristj-án Möller samgönguráðhe

● NÝ SKÝRSLA UM UM-HVERFISMÁL  Á Umhverf-isþingi verður fjallað um nýja skýrslu umhverfisráðuneytisins um stöðu umhverfismála hér á landi. Eitt af helstu verkefnum ráðuneytisins er að safna upp-lýsingum um stöðu og þróun umhverfismála, meta þær og miðla til almennings og þeirra sem taka ákvarðanir.Skýrslunni svipar til Velferð-ar til framtíðar sem kom út fyrir sjö árum og nær til sömu málaflokka. Í henni er þó ekki að finna stefnumörkun stjórn-valda heldur ítarlega grein-ingu á ástandi og þróun mála. Vægi mála hefur einnig breyst og til dæmis er í skýrslunni fjallað ítarlega um loftslags-breytingar, sjálfbæra neyslu og framleiðslu.
Meðal þess sem kemur fram í skýrslunni er að Íslend-ingar losa meira af gróður-húsalofttegundum á mann en meðaltal þróaðra ríkja þrátt fyrir að losun frá staðbundinni orkuframleiðslu sé líklega minni á mann en í nokkru öðru þróuðu ríki. Þetta skýrist að stórum hluta af miklu vægi stóriðju og sjávarútvegs í efnahag Íslendinga.

„Sumir halda að umhverf-isvernd snúist um að fara aftur í torfkofa,“ segir Berglind Viktorsdóttir, umhverfisfræð-ingur og gæðastjóri Ferða-þjónustu bænda, en hún segir mikilvægt að auka skilning á mikilvægi ferðaþjónustu hér á landi. Hlutverk hennar hafi far-ið vaxandi og gjaldeyristekjur af henni aukist.

Berglind b di

ir verndun náttúrulegra og menn-ingarlegra auðlinda til langs tíma, og er ásættanleg og réttlát frá fé-lagslegu og efnahagslegu sjónar-miði.
Nokkuð vantar upp á sjálfbærni ferðaþjónustu hér á landi en hjá Ferðaþjónustu bænda hefur markvisst verið unnið að því að auka þekkingu og skilning á mik-ilvægi þess með fræðslu og nám-skeiðahöldum Þ ð

14001 og Green Globe mikilvæga við að ná fram markmiðum og mæla árangur. Þessir þrír staðl-ar geta þó verið of umfangsmiklir og kostnaðarsamir til að þeir henti minni fyrirtækjum. Leita þurfi fleiri leiða til að umbuna fyrir það sem vel er gert í þessum efnum. Fáum sem ferðast um land-ið dylst að margt er ógert í uppbyggi

Fjöldi falinna náttúruperlna

Þekki ferðamenn sögu staðanna staldra þeir lengur við og ferð þeirra verður innihaldsríkari. Myndin sýnir  Herðubreið og Lindará í námunda við dvalarstað Fjalla-Eyvinds.

Berglind Viktorsdóttir
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„Ég hef mjög gaman af veiðum, en kemst þó ekki í hálfkvisti við þessa léttbiluðu veiðimenn. Ég myndi segja að ég væri öllu frem-ur venjulegur áhugamaður,“ segir Benedikt Einarsson lögfræðingur. Í haust fór hann á hreindýraveið-ar og skaut kú á Austurlandi. Benedikt hefur farið á júog

rétt áður en maður tekur í gikk-inn. Þær sekúndur eru mikið kikk og ég sé ekki eftir að hafa reynt þetta. Hins vegar verður að segj-ast að hreindýraveiðar komast ekki í hálfkvisti við rjúpna- eða gæsaveiði.“
Á hreindý

inn annan í jólum og svo rjúpu á aðfangadag. Það fullnægir ákveðnu frummannseðli að koma heim með dýrið og snæða bráð-ina. Virðing fyrir bráðinni víkurhins vegar aldr i ú

Virðing fyrir bráðinni er veiðimanni efst í hugaBenedikt Einarsson lögfræðingur er alinn upp í stangveiði og fer reglulega á rjúpna- og gæsaveiðar. 

Hann prófaði að veiða hreindýr í fyrsta skipti í haust en hann hitti kúna fyrir á fyrsta degi ferðalagsins.

Benedikt Einarsson lögfræðingur ásamt æskufélaga sínum, Hilmari Geirssyni, á „svæði sjö“ í haust með kú sem hann felldi. 
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LANDMANNALAUGAR  eru vinsælar meðal baðglaðra 
ferðamanna. Þess ber þó að geta að nokkuð hefur borið á 
sundmannakláða meðal baðgesta seinni hluta sumars og í 
haust. Það eru kláðabólur sem sundlirfur sníkjudýra í fuglum 
valda eftir að hafa smogið gegnum húð manna.
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VEÐRIÐ Í DAG

BENEDIKT EINARSSON

Fór á hreindýraveiðar 
á Austurlandi í haust
• á ferðinni

           Í MIÐJU BLAÐSINS

UMHVERFISÞING 2009

Staða og þróun 
umhverfismála
Sérblað um Umhverfisþing 2009

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

FÓLK „Það er skrýtið að vinna 
með svona karakter. Í byrjun 
pældum við í hvernig það væri 

og ég var hálf-
hræddur við að 
hitta hann, en 
hann var rosa 
næs,“ segir 
hönnuðurinn 
Hjalti Karlsson 
um Al Gore.

Hjalti og 
félagar hans á 
hönnunarstof-

unni KarlssonWilker luku nýlega 
við að hanna bókina Our Choice: 
How We Can Solve the Climate 
Crisis eftir umhverfissinnann Al 
Gore, fyrrverandi forseta Banda-
ríkjanna. Tvær útgáfur af bók-
inni koma út í byrjun nóvember, 
en sú sem Hjalti og félagar hönn-
uðu er ætluð lesendum í aldurs-
hópnum 10 til 14 ára. 

 - afb / sjá síðu 26

Hjalti Karlsson í New York:

Hannaði bóka-
kápu fyrir Gore

Leikur hjá Balta
Reykjavík-Rotterdam 
endurgerð í Hollywood 
með Mark 
Wahlberg í 
aðalhlutverki.

FÓLK 20

HJALTI KARLSSON

Að gera sig breiðan
„Þjóðrembuorðræðan um Ísland 
sem fórnarlamb er skilgetið 
afkvæmi þjóðrembuorðræðu 
útrásarmontsins“, skrifar Sverrir 
Jakobsson.

Í DAG 12

ÚRKOMULÍTIÐ   Í dag verður 
norðlæg átt austast á landinu 
annars austlæg átt, víðast 5-13 m/s, 
hvassast með ströndum. Stöku él 
norðaustan og austan til annars 
þurrt og bjart með köflum.  
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STJÓRNMÁL Er það til of mikils 
mælst að stóriðjufyrirtæki og 
stórnotendur 
raforku greiði 
lágt auðlinda-
gjald eins og 
allir aðrir? 
Að þessu spyr 
Steingrímur J. 
Sigfússon fjár-
málaráðherra í 
aðsendri grein 
um orku- og 
auðlindagjöld í 
Fréttablaðinu í dag. 

Steingrímur segir að ekki hafi 
verið hjá því komist að leggja 
á orkugjöld til að ná jafnvægi í 
ríkisbúskapinn. Ósanngjarnt sé 
að ætlast til þess að almenning-
ur axli allar byrðarnar einn. Þar 
geti stóriðjufyrirtæki lagt sitt af 
mörkum. „Væru til dæmis 20 til 
30 aurar á kílówattsstund óbæri-
leg hækkun á raforkuverði fyrir 
þau?“ spyr ráðherrann.

  - bs / sjá síðu 14

Steingrímur um orkugjöld:

Stóriðjan leggi 
sitt af mörkum

VIÐSKIPTI Íslenskur fyrrum yfir-
maður hjá Lehman Brothers fjár-
festingarbankanum hefur gert 
tæplega nítján milljóna banda-
ríkjadala kröfu í þrotabú bank-
ans. Krafan jafngildir 2.355 millj-
ónum króna.  

„Það kemur fram í kröfunni út á 
hvað hún gengur,“ sagði Sigurbjörn 
Þorkelsson þegar Fréttablaðið 
ræddi við hann í gærkvöldi. Hann 
var þá staddur í Hong Kong.

Sigurbjörn staðfesti að hafa gert 
kröfu í þrotabúið, en vildi ekki 
skýra tilurð hennar nánar.

Hann var ráðinn yfirmaður 
hlutabréfaviðskipta hjá Lehman 
Brothers á Asíumarkaði í október 
2007, og hafði því gegnt starfinu í 
tæpt ár þegar bankinn fór í þrot. 

Sigurbjörn sagði í gær „frekar 
ólíklegt“ að hann muni fá alla upp-
hæðina sem hann krefst úr þrota-
búi síns fyrrum vinnuveitanda. 
Spurður hvort hann telji líklegt að 
fá eitthvað sagði hann: „Hver veit? 
Ég hef ekkert um þetta að segja.“ 

Upphæðin er ekki byggð á kaup-
réttarákvæðum, sagði Sigurbjörn, 
en vildi ekki tjá sig frekar um á 
hverju tæplega 2,4 milljarða króna 
launakrafa væri byggð.

Í kröfu Sigurbjörns, sem er opin-
bert gagn sem Fréttablaðið hefur 
undir höndum, kemur fram að 
hann fékk bónusgreiðslur frá Leh-
man í formi hlutabréfa í bankan-
um, auk þess sem hann nýtti sér 
kauprétt í bréfum bankans. Fram 
kemur í kröfu Sigurbjörns að eign 

hans á bréfunum var bundin í 
ákveðinn tíma. Hann mátti því 
ekki selja elstu bréfin sem krafan 
byggist á fyrr en í lok nóvember 
2008, og þau nýjustu ekki fyrr en í 
lok nóvember 2012.

Sigurbjörn tók við sem yfirmað-
ur Lehman Brothers á Asíumarkaði 
árið 2007, en hóf fyrst störf fyrir 
bankann árið 1992. Hann starfaði 
þar síðan, með einu fjögurra ára 
hléi á árunum 1994 til 1998, og 
varð einn af framkvæmdastjór-
um Lehman árið 2001.

Gjaldþrot Lehman Brothers 
hinn 15. september í fyrra skók 
fjármálamarkaði um heim allan 
og er gjarnan talið marka upphaf 
hinnar eiginlegu heimskreppu.

 - bj

Vill 2,4 milljarða úr 
þrotabúi Lehman
Íslenskur yfirmaður hlutabréfaviðskipta hjá Lehman Brothers krefst nítján millj-
óna dollara úr þrotabúi bankans. Segir frekar ólíklegt að öll krafan fáist greidd. 

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

SLÁTURTÍÐIN HAFIN Frystikistur hagsýnna Íslendinga fyllast nú af slátri. Það myndaðist smá biðröð í Hagkaupum í gær þegar 
starfsmenn fylltu kæla af innmat. Slátur er einhver ódýrasti matur sem völ er á og hefur salan tekið kipp í kreppunni. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STJÓRNMÁL Þingflokkur Vinstri 
grænna mun funda seinnipartinn í 
dag, eftir að Steingrímur J. Sigfús-
son, formaður flokksins, kemur til 
landsins af ársfundi Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins.

Heimildarmenn Fréttablaðsins 
telja líklegt að forystumenn flokks-
ins muni freista þess að bera klæði 
á vopnin á fundinum. Ekki náðist í 
Steingrím í gær, en Katrín Jakobs-

dóttir, varaformaður VG, staðfesti 
að hann muni mæta til fundarins, 
raskist flugáætlun ekki. 

„Ég reikna með að við förum 
yfir stöðuna og á ekki von á öðru 
en að allir verði í sáttahug,“ segir 
Katrín. Hún segir alveg eins eiga 
von á löngum og ströngum fundi,  
þingmenn flokksins ætli að gefa 
sér þann tíma sem þurfi til að 
ræða ágreiningsefni.

Ólga hefur farið vaxandi innan 
þingflokksins undanfarið, og náði 
hún nýjum hæðum þegar Ögmund-
ur Jónasson sagði af sér sem heil-
brigðisráðherra fyrir viku.

Þrátt fyrir óánægju innan 
flokksins virðast þingmenn VG 
sammála um að styðja ríkisstjórn-
ina áfram, og ólíklegt þykir að 
óánægðir þingmenn kljúfi flokk-
inn. - bj

Átakamál rædd á boðuðum þingflokksfundi Vinstri grænna seinnipartinn í dag:

Freista þess að bera klæði á vopnin

N1-deild kvenna hafin
Íslandsmeistarar Stjörnunnar 

töpuðu gegn Val í fyrstu 
umferð 

N1-deildar 
kvenna í 

gær.
ÍÞRÓTTIR 23
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EFNAHAGSMÁL Steingrímur J. Sig-
fússon fjármálaráðherra segir að 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn verði 
ekki deginum lengur í landinu en 
þörf er á. Hann segir fund sinn og 
Más Guðmundssonar seðlabanka-
stjóra, með Dominique Strauss 
Kahn, framkvæmdastjóra Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins (AGS), í Istan-
búl í gær hafa verið afar gagnleg-
an. 

Steingrímur telur að uppsker-
an af fundum undanfarinna daga 
verði sú að nú komist hreyfing á 
málefni Íslands.

„Þeir vilja leggja sitt af mörk-
um til að málið komist áfram,“ 
sagði Steingrímur. „Við fengum 
staðfest að það væri ekkert upp á 
okkur að klaga í þessum efnum og 

að við hefðum náð að uppfylla öll 
þau skilyrði sem til var ætlast af 
okkur. Sjóðurinn skilur mjög vel 
að við séum ósátt við það að málin 
hafa dregist.“

 Á fundinum kom ekki fram hve-
nær endurskoðun á áætlun stjórn-
valda og Alþjóðagjaldeyrissjóðs-

ins verður sett á dagskrá stjórnar 
sjóðsins. Steingrímur segir mik-
ilvægt að hreyfing komist á þessi 
mál. 

„Maður skynjar það mjög sterkt 
í samtölum hér að það eru allir að 
bíða eftir því að mál Íslands losni 
úr þessari sjálfheldu. Þá held ég 
að það muni verða mikil breyting 
á andrúmslofti í okkar garð.“ 

Steingrímur segir að ekki hafi 
verið tekin nein ákvörðun um 
annað en að halda samstarfi við 
sjóðinn áfram. Það geti þó hve-
nær sem er verið tekið til endur-
skoðunar. 

„Það á enginn sér þann draum að 
Ísland þurfi að vera degi lengur en 
landið þarf á að halda í samstarfi 
við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. 

EFNAHAGSMÁL Náist ekki niður-
staða í Icesave-málinu er hætta á 
að samningnum um Evrópska efna-
hagssvæðið (EES) verði sagt upp, að 
mati sérfræðinga í Evrópumálum.

Ísland uppfyllir ekki skilyrði EES-
samningsins, og hefur ekki gert frá 
því neyðarlögin heftu frjálst flæði 
fjármagns frá landinu, segir Eirík-
ur Bergmann, dósent og forstöðu-
maður Evrópufræðaseturs Háskól-
ans á Bifröst.

Evrópusambandið (ESB) ætti með 
réttu að vera búið að krefjast úrbóta, 
en hefur ekki gert vegna umsóknar 
Íslands um aðild að sambandinu, 
segir Eiríkur. Dragi Ísland umsókn 
sína til baka, án þess að vera þá 
búið að samþykkja Icesave muni 
framkvæmdastjórn ESB að öðru 
óbreyttu ekki eiga aðra úrkosti en 
að segja upp EES-samningnum.

„Ísland hefur tvær mögulegar 
leiðir. Annars vegar að samþykkja 
Icesave, taka að fullu þátt í alþjóð-
legu samstarfi, og njóta stuðnings 
sem í því felst á frjálsum markaði. 
Hins vegar getum við dregið okkur 
út úr hinum alþjóðlega fjármagns-
markaði, hætt við Icesave og hald-
ið gjaldeyrishöftunum. Ég legg ekki 
mat á hvor leiðin er vænlegri,“ segir 
Eiríkur.

Kristján Vigfússon, aðjúnkt og 
forstöðumaður Evrópufræða við 
Háskólann í Reykjavík, segir erfitt 
að spá fyrir um hvað gerist í alþjóða-
stjórnmálum um þessar mundir, en 
ljóst sé að framkvæmdastjórn ESB 
hafi áhyggjur af gjaldeyrishöftum 
hér á landi. Það megi meðal annars 
sjá á spurningum sambandsins til 
íslenskra stjórnvalda vegna aðild-
arviðræðna Íslands að ESB. 

Alþjóðakerfið er óútreiknanlegt, 
og ekki er hægt að útiloka að náist 
ekki samkomulag um Icesave geti 
það leitt af sér uppsögn EES-samn-
ingsins, segir Kristján. Hann segist 
þó varla trúa því að til þess muni 
koma, enda hafi tekist að halda 
samningnum utan við þær milli-
ríkjadeilur sem íslensk stjórnvöld 
standi nú í.

Komi til uppsagnar yrði það varla 
fyrr en að yfirstöðnu kæruferli 
hjá Eftirlitsstofnun EFTA, segir 

Kristján. Slíkt mál yrði væntan-
lega forgangsmál hjá stofnuninni, 
og myndi líklega taka einhverja 
mánuði í vinnslu. „Það er ekki hægt 
að útiloka að EES-samningurinn sé í 
hættu, en í mínum huga eru töluvert 
miklar líkur á að ef við göngum ekki 
frá Icesave verður aðildarumsókn 
okkar [að ESB], sem við vorum að 
vonast til að færi fyrir leiðtogaráð 
ESB í desember, varla tekin fyrir á 
þeim fundi,“ segir Kristján. 
 brjann@frettabladid.is

Jói, ætlið þið Jóhanna nokkuð 
að elda grátt silfur?

„Nei, en ætli við reynum ekki að 
taka hvort annað í bakaríið.“

Matreiðsluþættir Jóa Fel og Jóhönnu 
Vigdísar Hjaltadóttur verða sýndir á sama 
tíma, annars vegar á Stöð 2 og hins vegar 
í Ríkissjónvarpinu.

EES-samningurinn í 
hættu falli Icesave
Náist ekki samningar um Icesave er EES-samningurinn settur í bráða lífshættu 
segir dósent við Bifröst. Alþjóðakerfið er óútreiknanlegt og ekkert hægt að úti-
loka segir aðjúnkt við HR. EES hingað til haldið utan við milliríkjadeilurnar.

EES-samningnum, sem tók gildi árið 
1994, er ætlað að auka viðskipti og 
efnahagsleg tengsl EES-ríkjanna og 
ríkja Evrópusambandsins. Samn-
ingurinn tryggir Íslandi, Noregi og 
Liechtenstein tengsl við Evrópusam-
bandið sem önnur ríki hafa ekki. 

Samningurinn felur í sér frjáls 
fjármagnsviðskipti, þjónustuviðskipti 

og vöruflutning. Þá kveður hann á 
um frjálsan atvinnu- og búseturétt á 
evrópska efnahagssvæðinu. Íslensk 
stjórnvöld hafa, vegna samningsins, 
tekið upp mikinn hluta af reglum 
Evrópusambandsins.

Fleiri ríki voru aðilar að samn-
ingnum í upphafi, en þau hafa nú 
gengið í Evrópusambandið.

TRYGGIR TENGSL VIÐ ESB

MILLIRÍKJADEILUR Tekist hefur að halda samningnum um Evrópska efnahags-
svæðið utan við milliríkjadeilur Íslands við Bretland og Holland.

VIÐSKIPTI Ekki hefur enn tekist að 
ljúka neinu þeirra mála sem rann-
sökuð hafa verið vegna gruns um 
brot á gjaldeyrislögum. 

Lögin voru sett í nóvember í 
fyrra í kjölfar bankahrunsins. Í 
sumarbyrjun hafði Seðlabankinn 
vísað átta málum til Fjármálaeftir-
litsins (FME) til rannsóknar. Eftir 
að Seðlabankinn herti á reglum um 
gjaldeyrisviðskipti og jók eftirlit 
hefur málum hins vegar fjölgað og 
nema þau nú tugum.

Í svari við fyrirspurn blaðsins 
kemur fram að FME og Seðla-
banki Íslands „starfi náið við rann-
sókn meintra brota gegn lögum um 
gjaldeyrismál og reglum settum á 

grundvelli þeirra“ og að gerður 
hafi verið sérstakur samstarfs-
samningur á milli stofnananna 

varðandi slíkar rannsóknir. „Þau 
mál sem eru til rannsóknar eru 
viðamikil og flókin og eru rann-
sóknirnar komnar mislangt á veg,“ 
segir í svari FME.

Eftir rannsókn getur Fjármála-
eftirlitið lokið málum með stjórn-
valdssekt, með sátt eða með því að 
vísa þeim til lögreglu, eða til sér-
staks saksóknara eftir atvikum.

Í gjaldeyrislögunum kemur fram 
að rúmur refsirammi sé vegna 
brota gegn þeim. Þannig geta 
sektir sem lagðar eru á einstakl-
inga numið frá 10 þúsund krónum 
til 20 milljóna króna. Sektir á lög-
aðila geta svo numið frá 50 þúsund 
krónum til 75 milljóna króna.  - óká

Enn hefur ekki tekist að ljúka rannsókn á brotum gegn gjaldeyrislögum:

Viðamikil mál og flókin segir FME

GÖGNIN SKOÐUÐ Gunnar Andersen, 
forstjóri Fjármálaeftirlitsins, og Svein 
Harald Øygard, fyrrum seðlabankastjóri, 
á fundi í júlíbyrjun.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

PERSÓNUVERND Heimilt er að koma 
fyrir myndbandsupptökuvélum 
í leigubílum svo framarlega sem 
farþegar eru varaðir við því að 
upptaka sé í gangi. Þetta kemur 
fram í svari Persónuverndar við 
fyrirspurn frá leigubílafyrirtæk-
inu Hreyfli-Bæjarleiðum.

Ekki stendur til að svo komnu 
máli að koma myndavélum fyrir 
í bílunum, heldur var verið að 
kanna hvaða möguleikar eru í 
stöðunni til að tryggja öryggi 
farþega og bílstjóra, segir Eyþór 
Birgisson, formaður Hreyfils-
Bæjarleiða. Fyrirspurnin til Per-
sónuverndar hafi verið send í 
kjölfar fundar með bílstjórum 
félagsins, að þeirra ósk.  - bj

Niðurstaða Persónuverndar:

Upptaka heimil 
í leigubílum

DÓMSMÁL Karlmaður á sextugs-
aldri hefur verið ákærður fyrir 
líkamsárás, sem leiddi til þess 
að fórnarlambið kinnbeinsbrotn-
aði og skarst á nokkrum stöðum 
í andliti.

Mennirnir voru á heimili 
ákærða, sem gaf hinum olnboga-
högg í andlitið þannig að hann 
féll á gólfið. Árásarmaðurinn 
kýldi hann þá ítrekað í andlit-
ið. Hann tók síðan í peysu hins 
og dró hann liggjandi á eftir 
sér niður stigann af þriðju hæð 
niður í anddyri, þar sem lögregla 
skakkaði leikinn.

Auk kinnbeinsbrots bólgnaði 
maðurinn mjög í andliti og fékk 
fjóra skurði. - jss

Hrottaleg líkamsárás:

Kinnbeinsbraut 
og skar mann

DÓMSMÁL Karlmaður á þrítugs-
aldri hefur verið dæmdur í níu 
mánaða fangelsi, meðal annars 
fyrir að kveikja í hesthúsi og bíl í 
Hafnarfirði.

Maðurinn er ákærður fyrir að 
stela bíl í félagi við annan mann. 
Jafnframt að hafa eyðilagt bílinn 
með því að kveikja í honum eftir 
að þeir höfðu keyrt hann út af. 

Þá bar maðurinn eld að innan-
stokksmunum í hesthúsi, þannig 
að miklar skemmdir urðu á því. 
Að auki var hann ákærður fyrir 
ítrekuð fjársvik.

Maðurinn á talsverðan saka-
feril að baki, meðal annars fíkni-
efnabrot. - jss

Brennuvargur í fangelsi:

Kveikti í hest-
húsi og bíl

ÚGANDA, AP Fyrrverandi yfir-
maður í leyniþjónustu Rúanda 
var handtekinn í Úganda í gær, 
grunaður um 
að hafa verið 
einn af höfuð-
paurum þjóð-
armorðsins í 
Rúanda árið 
1994.

Idelphonse 
Nizeyimana 
heitir hann og 
verður fluttur 
til Tansaníu, 
þar sem stríðs-
glæpadómstóll á vegum Samein-
uðu þjóðanna hefur aðsetur. 

Nizeyimana er meðal ann-
ars sakaður um að hafa skipu-
lagt morðtilræði við drottn-
ingu landsins. Hann er annar af 
þrettán höfuðpaurum morðanna 
sem er handtekinn á skömmum 
tíma. Ellefu þeirra ganga enn 
lausir. - gb

Einn af höfuðpaurunum:

Handtekinn í 
Úganda í gær

IDELPHONSE 
NIZEYIMANA

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

Steingrímur J. fundaði með framkvæmdastjóra Alþjóðagjaldeyrissjóðsins:

Enn er óljóst hvenær Ísland 
kemst á dagskrá hjá AGS

Sjötti hver ók of hratt
Lögregla myndaði hraðakstursbrot 
185 ökumanna á Hafnarfjarðarvegi í 
gær. Á einni klukkustund fóru 1.094 
ökutæki um veginn í suðurátt. Sjötta 
hverjum bíl var ekið of hratt. 

LÖGREGLUMÁL

ALÞINGI Frumvarp þingmanna úr 
fjórum flokkum gerir ráð fyrir 
að nektardans verði með öllu 
bannaður.

Er lagt til að undanþáguheim-
ild til nektarsýninga í atvinnu-
skyni á veitingastöðum verði fellt 
á brott úr lögum um veitingastaði 
og skemmtanahald.  Að frum-
varpinu standa sjö þingkonur úr 
Framsóknarflokki, Samfylking-
unni, Sjálfstæðisflokki og VG, 
auk Atla Gíslasonar. Væntanlegt 
er í vetur frumvarp dómsmála-
ráðherra sama efnis, samkvæmt 
þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar.
 - bþs

Frumvarp lagt fram á Alþingi:

Nektardansinn 
verði bannaður 

DOMINIQUE 
STRAUSS KAHN 

SPURNING DAGSINS



569 5100
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Allt á
einum stað

Hagræðing með Oracle
& rafrænum viðskiptum
Morgunverðarfundur Skýrr, föstudaginn 9. október

Skýrr býður stjórnendum hjá hinu opinbera til morgunverðar- 
fundar um hagræðingu með rafrænum viðskiptum í Oracle – 
fjárhags- og mannauðskerfum íslenska ríkisins (Orra).
 
Fundurinn verður haldinn í ráðstefnusal Skýrr að Ármúla 2,  
frá kl. 8–10, föstudaginn 9. október.
 
Þátttaka er gestum að kostnaðarlausu og fundurinn er öllum 
opinn, meðan húsrúm leyfir.
 
 Skráning fer fram á vefsvæði Skýrr (skyrr.is).

Á fundinum verður meðal annars fjallað um skilgreininguna á 
rafrænum viðskiptum og í hverju hagræðing með þeim felst.
 
Skoðað verður hvernig hægt er að spara umtalsverðan tíma og 
upphæðir með því að gera ferla sjálfvirka.
 
Kannaðir verða vannýttir kostir í fjárhags- og mannauðskerfum 
hins opinbera og hvað þarf til að virkja þessa kosti.

8:00 Morgunverður
 Ljúffengar veitingar að hætti hússins

8:30 Skýrr býður góðan dag
 Þórólfur Árnason, forstjóri Skýrr

8:40  Rafrænir reikningar: Áherslur Fjársýslu ríkisins
 Baldur Már Bragason, verkefnastjóri hjá FJS

9:10  Rafræn viðskipti og Oracle: Í hverju felst hagræðingin?
 Gestur Traustason, ráðgjafi hjá Oracle-viðskiptalausnum Skýrr

9:40  Opnar umræður og fyrirspurnir
 Fundarstjóri: Ólína Laxdal, hópstjóri hjá Skýrr
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ALÞINGI Samstarfið við Alþjóða-
gjaldeyrissjóðinn var í brennidepli í 
umræðum um skýrslu forsætisráð-
herra um efnahagshrunið og end-
urreisnina á Alþingi í gær. Þá var 
ár liðið frá því að neyðarlögin voru 
sett en á þeim var yfirtaka ríkisins 
á bönkunum grundvölluð.

Bjarni Benediktsson, formaður 
Sjálfstæðisflokksins, sagði nauð-
synlegt að endurskoða samstarf-
ið og Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son, formaður Framsóknarflokksins, 
sagði sjóðinn ekki leiða okkur út úr 
kreppunni. Þvert á móti væri hætta 
á að innviðir samfélagsins skemmd-
ust ef stefnu sjóðsins væri fylgt í 
blindni.

Þór Saari, þingmaður Hreyfing-
arinnar, kvaðst vilja koma Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum í burtu enda væri 
hann farinn að valda tjóni. 

Lilja Mósesdóttir, þingmaður VG, 
sagði sjóðinn hafa smátt og smátt 
hert tökin á Íslendingum með þeim 
afleiðingum að undirstöður efna-
hagslífsins hefðu veikst. Minnti hún 
á að hún hefði varað við samstarfinu 
þegar til þess var stofnað. 

Jóhanna Sigurðardóttir forsæt-
isráðherra sagði að á sínum tíma 
hefði Ísland átt þann kost einan að 
leita samstarfs við AGS. Samstarfið 
sé enn snar þáttur í efnahagsstefnu 
stjórnvalda og verði til vors 2011.

Í ræðu sinni fór Jóhanna yfir 
aðdraganda hrunsins. Staldraði hún 
við einkavæðingu Landsbankans 
og Búnaðarbankans, innlánsreikn-
inga Landsbankans og Kaupþings 
í útlöndum, viðskiptasiðferði, spill-
ingu og græðgi.

Hún sagðist hafa þrásinnis spurt 
í þinginu um málefni bankanna, 

vöxt þeirra, krosseignatengsl, inn-
stæðutryggingar og eignarhalds-
félög. „Engin skýr og skilmerkilög 
svör bárust,“ sagði Jóhanna. „Und-
irstrikað var þó oftast að ekki væri 
hætta á ferðum.“

Jóhanna sagði allt hafa brugðist; 
bankana, stjórnkerfið, stjórnmálin, 
eftirlitskerfið, fjölmiðlana og hug-
myndakerfi hins frjálsa markaðar. 

Baðst hún því næst afsökunar á van-
rækslu og andvaraleysi stjórnvalda.

Undir lok máls síns hét hún á þing 
og þjóð að kveðja ár hrunsins og 
beina sjónum í ríkari mæli fram á 
veginn. Horfa til uppbyggingarinn-
ar og tækifæranna. Sagði hún að þótt 
margt hefði breyst þá sé Ísland og 
verði land tækifæranna.

 bjorn@frettabladid.is

Vilja endurskoða 
samstarfið við AGS
Þingmenn fjögurra flokka vilja endurskoða efnahagsáætlun stjórnvalda og Al-
þjóðagjaldeyrissjóðsins. Þeir telja hana til skaða fyrir samfélagið. Forsætisráð-
herra gerir ráð fyrir að samstarfi við sjóðinn verði haldið áfram til ársins 2011.

JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR Forsætisráðherra flytur skýrslu um efnahagshrun og 
endurreisnina á Alþingi í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráð-
herra sagði blasa við að ríkisvaldið 
hefði brugðist í því verkefni að 
koma í veg fyrir hörmungar hruns-
ins. „Þess vegna tel ég mér sem 
forsætisráðherra, rétt og skylt fyrir 
hönd ríkisins og stjórnsýslunnar að 
biðja íslensku þjóðina afsökunar á 
vanrækslu og andvaraleysi stjórn-

valda að þessu leyti. Þjóðin er í 
sárum, hún hefur liðið þjáningar og 
skaða sem enn sér ekki fyrir endann 
á. Þess vegna á hún heimtingu á 
afsökunarbeiðni. Það er síðan rann-
sóknaraðila og dómstóla að leggja 
grunn að, og sjá svo til, að þeir sem 
ábyrgð bera, axli hana.“

BAÐST AFSÖKUNAR Á HRUNINU

SVISS, AP Pólski kvikmyndaleik-
stjórinn Roman Polanski varð að 
láta í minni pokann í fyrstu lotu 
baráttu sinnar við svissneska 
réttarkerfið þegar dómsmála-
ráðuneyti landsins hafnaði beiðni 
hans um lausn úr varðhaldi.

Polanski hefur þegar setið í 
fangelsi í Sviss í þrettán daga og 
losnar varla á næstunni. Stjórn-
völd telja miklar líkur á því að 
hann flýi land verði hann látinn 
laus meðan úrskurðar í framsals-
máli hans er beðið.

„Hann gæti auðveldlega látið 
sig hverfa,“ sagði Peter Cosand-
ey, fyrrverandi saksóknari í Zür-
ich. „Hann gæti bara hoppað um 

borð í lest til Þýskalands.“ Lög-
fræðingar Polanskis einbeita sér 
nú að því að vinna málið fyrir 

dómstólum. Þeir fara fram á að 
hann verði látinn laus og segja 
hann heita því að yfirgefa ekki 
landið meðan beðið er úrskurðar 
um hvort hann verður framseldur 
til Bandaríkjanna.

Polanski á yfir höfði sér dóm 
í Bandaríkjunum fyrir að hafa 
nauðgað þrettán ára stúlku þar 
árið 1977. Hann hefur verið í 
útlegð frá Bandaríkjunum síðan 
stúlkan höfðaði mál gegn honum 
árið 1988, þá orðin 25 ára. 

Hann var handtekinn þegar 
hann kom til Zürich í Sviss hinn 
26. september. Þar hafði hann 
ætlað að taka þátt í alþjóðlegri 
kvikmyndahátíð.   - gb

Réttarkerfið í Sviss hafnar beiðni Romans Polanski um lausn úr varðhaldi:

Polanski tapaði fyrstu lotunni

ROMAN POLANSKI Stjórnvöld í Sviss 
telja miklar líkur á að hann flýi verði 
hann látinn laus áður en úrskurður um 
framsal er kveðinn upp. NORDICPHOTOS/AFP

ALÞINGI Tvennar utandagskrár-
umræður verða á þingfundi í dag. 

Annars vegar verður rætt um 
nýtingu orkulinda til orkufreks 
iðnaðar og stöðugleikasáttmál-
ann og hins vegar um stöðu heim-
ilanna. 

Kristján Þór Júlíusson, Sjálf-
stæðisflokki, fer fram á fyrr-
greindu umræðuna og verður 
Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráð-
herra til andsvara. Guðmund-
ur Steingrímsson, Framsókn-
arflokki, er málshefjandi í 
síðarnefndu umræðunni og verð-
ur félagsmálaráðherra, Árni Páll 
Árnason, til andsvara.

Þingfundurinn hefst klukkan 
hálf tvö á óundirbúnum fyrir-
spurnartíma. - bþs

Þingfundur í dag: 

Utandagskrár-
umræður og 
fyrirspurnir

EFNAHAGSMÁL Raungengi krónunn-
ar hækkaði um 1,2 prósent í sept-
ember á mælikvarða hlutfallslegs 
neysluverðs, að því er fram kemur 
í Hagsjá Landsbankans. 

„Síðastliðna 12 mánuði hefur 
raungengið lækkað um 18 prósent. 
Sé breytingin skoðuð á ársfjórð-
ungsgrunni er þróunin sú að geng-
ið lækkaði um 2,4 prósent á þriðja 
ársfjórðungi frá fyrri ársfjórð-
ungi, en sé hlutfallslegur launa-
kostnaður notaður í stað hlutfalls-
legs neysluverðs hefur gengið 
lækkað um 0,7 prósent,“ segir í 
Hagsjánni. Bent er á að raungeng-
ið hafi ekki hækkað í hálft ár þar 
til í september.  - óká

Raungengi krónunnar:

Smáhækkun 
í september

DÓMSMÁL Ragna Árnadóttir dóms-
málaráðherra skipaði í gær þrjá 
nýja saksóknara við embætti 
sérstaks sak-
sóknara vegna 
bankahruns-
ins. Þremenn-
ingarnir munu 
hefja störf fyrir 
embættið 15. 
október næst-
komandi, að því 
er fram kemur í 
tilkynningu frá 
dómsmálaráðu-
neytinu.

Þau sem skipuð voru heita Arn-
þrúður Þórarinsdóttir, aðstoð-
ar saksóknari hjá lögreglu 
höfuðborgarsvæðisins, Björn Þor-
valdsson, saksóknari hjá ríkis-
saksóknara, og Hólmsteinn Gauti 
Sigurðsson, aðstoðarsaksóknari 
embættis sérstaks saksóknara. - bj

Þrjú skipuð saksóknarar:

Hefja störf í 
næstu viku

RAGNA 
ÁRNADÓTTIR

SAMFÉLAGSMÁL Samtökin Barna-
heill á Íslandi afhjúpuðu í gær 
Rósina, alþjóðlegt minnismerki 
óþekkta barnsins um von og trú, 
við þvottalaugarnar í Laugardal. 

Rósinni er ætlað að vera stað-
ur þar sem börn koma saman til 
að minna á réttindi sín og til að 
heiðra minningu barna um allan 
heim sem látist hafa af sjúkdóm-
um, af slysförum, af illri með-
ferð eða í stríðsátökum, að því er 
segir í tilkynningu. Sams konar 
minnismerkjum hefur verið 
komið upp víða um heim. 

Vigdís Finnbogadóttir afhjúpaði 
minnisvarðann ásamt fulltrúum 
ungmennaráðs Barnaheilla.  - sh

Alþjóðlegt minnismerki barna:

Rósin afhjúpuð 
í Laugardalnum

RÓSIN Minnismerkið er gegnt þvotta-
laugunum í Laugardal. MYND/BARNAHEILL

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

Alicante

Amsterdam

Basel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

New York
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París
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5-13 m/s stífastur vestan og 
suðaustan til.

FÖSTUDAGUR 
15-23 m/s hvassast 

norðvestan til. 
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HVASST Á FÖSTU-
DAGINN  
Það er rétt að nefna 
það strax að aðfara-
nótt föstudagsins eru 
horfur á mjög hvassri 
austanátt, 15-23 m/s. 
Þessi vindur mun 
viðhaldast allan föstu-
daginn og aðfaranótt 
laugardagsins en þá 
lægir ört eftir hádegi, 
fyrst suðvestan og 
vestan til. Á sunnudag 
verður svo hæglætis-
veður en heldur vax-
andi vindur suðvestan 
til síðdegis.   

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

GENGIÐ 06.10.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

234,0817
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

123,51  124,09

196,63  197,59

181,79  182,81

24,418  24,560

21,662  21,790

17,732  17,836

1,3856  1,3938

195,77  196,93

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Ólafur Grétar Gunnarsson var rang-
lega titlaður sálfræðingur í laugar-
dagsblaði Fréttablaðsins. Hið rétta er 
að hann er fjölskylduráðgjafi.

LEIÐRÉTTING

Mistök urðu við vinnslu fréttar um 
kvöldverðarboð sem Dorrit Moussa-
ieff sótti í New York í blaði gærdags-
ins. Í fréttinni var því haldið fram 
að Bono hefði verið súpuþjónn og 
Rupert Murdoch hefði skenkt drykki 
í umræddu boði. Hið rétta er að þeir 
gerðu það í Davos í sams konar boði 
fyrir ári síðan. Beðist er velvirðingar á 
þessum mistökum.

LEIÐRÉTTING



EINFALDAR TRYGGINGAR FYRIR FLÓKIÐ LÍF

Hringdu í 514 1000 eða farðu inn á vörður.is 
til að fá frekari upplýsingar og tilboð í líf- og heilsutryggingar.

Einföld  
trygging 

fyrir þá sem 
þú annt heitast

HALLGERÐUR „LANGBRÓK“ 
HÖSKULDSDÓTTIR  

Einn mesti kvenskörungur sem sögur fara af   
á Íslandi. Hún þótti kvenna fegurst en að sama  
skapi stórlynd og óstýrilát.

VÖRÐUR  
LÍF- OG HEILSUTRYGGING
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DÓMSMÁL Meintur skipuleggjandi 
hrottalegs ráns á Barðaströnd á Sel-
tjarnarnesi, þar sem úrsmiður var 
barinn, bundinn og rændur, segist 
hvergi hafa komið nærri glæpnum. 
Meint handbendi hans hafa sum 
hver þegar bent á hann við skýrslu-
tökur hjá lögreglu, en við aðalmeð-
ferð málsins í gær vildi enginn 
kannast við aðild hans að málinu.

Tveir menn, Viktor Már Axels-
son og Marvin Kjarval Michelsen, 
eru ákærðir í málinu fyrir að brjót-
ast inn til úrsmiðsins í maí síðast-
liðnum. Þar á Viktor að hafa ráðist 
að honum með ofbeldi þegar hann 
gekk í flasið á þeim, hótað honum 
og bundið hann á fótum og höndum 
með límbandi, á meðan Marvin stal 
úrum og skartgripum að verðmæti 
ríflega tveggja milljóna.

Jóhann Kristinn Jóhannsson er 
ákærður fyrir að hafa ekið þeim 
á staðinn. Það er síðan Axel Karl 
Gíslason, þekktur sem yngsti 
mannræningi á Íslandi, sem er 
ákærður fyrir að hafa fengið þre-
menningana til verksins. Axel hlaut 
tveggja ára fangelsisdóm árið 2005 

fyrir að ræna starfsmanni Bónuss 
á Seltjarnarnesi – þá aðeins sextán 
ára.

Marvin er týndur og mætti því 
ekki fyrir dóminn í gær, ekki frekar 
en á fyrri stigum málsins. Marvin 
hefur hins vegar borið við skýrslu-

tökur að Axel hafi fengið hann 
til verksins, og að Axel hefði enn 
fremur hótað föður hans og bróð-
ur ef hann héldi sér ekki saman um 
þátt Axels. „Það er bara rugl,“ sagði 
Axel fyrir dómi í gær.

Viktor Már hefur játað sök að 

öðru leyti en því að hann neitar 
því að hafa slegið úrsmiðinn í höf-
uðið. Hann hafi þvert á móti tekið 
vægt á honum, lagt hann rólega í 
gólfið, sett tusku undir höfuð hans, 
bundið hann eins laust og hann gat 
og beðið hann afsökunar á að hafa 
veist að honum.

Viktor þvertekur fyrir að Axel 
hafi komið nokkuð nærri málinu. 
Jóhann Kristinn bar hjá lögreglu 
að Axel væri höfuðpaurinn og 
hefði fengið sig til verksins til að 
fá eftirgjöf af fíkniefnaskuld. Hann 
kannaðist hins vegar ekki við þessa 
frásögn með Axel í réttarsalnum í 
gær.

Þrátt fyrir að Axel segist saklaus 
í málinu og neiti að svara flestum 
spurningum, viðurkennir hann 
að hafa á einhverju stigi málsins 
fengið þýfið í hendurnar eftir ótil-
greindum leiðum.

Aðalmeðferðinni verður haldið 
áfram þegar tekst að hafa uppi á 
Marvin. Enginn virtist í gær vita 
hvar hann væri niðurkominn eða 
hvers vegna hann hefði aldrei látið 
sjá sig. stigur@frettabladid.is

Óttaðist að ná ekki í lyfin sín 
og deyja keflaður á gólfinu
Hjartveikur úrsmiður á Seltjarnarnesi segist hafa óttast um líf sitt þegar hann var rændur fyrr á árinu. 
Grunaður skipuleggjandi ránsins segist blásaklaus. Annar ræningjanna er týndur og mætti ekki í dóminn.

Í HÉRAÐSDÓMI Einungis þrír sakborningar af fjórum mættu fyrir dóm í gær. Þeir 
Viktor, Axel og Jóhann huldu allir andlit sitt fyrir ljósmyndara. Mennirnir eru um 
tvítugt. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Úrsmiðurinn kom fyrir dóminn og lýsti atburða-
rásinni í smáatriðum. Hann sagðist hafa verið 
hræddur um líf sitt sem hann lá bundinn á gólfinu 
og var hótað síendurteknum barsmíðum ef hann 
hlýddi ekki.

Honum hafi meðal annars verið hótað að pip-
arúða yrði spreyjað í augu hans hlýddi hann ekki 
skipunum. „Það leist mér voðalega illa á, að vera 
bundinn og fá piparúða í augun, þannig að ég lá 
bara eins og lík,“ sagði hann. 

„Ef ég hefði verið aðeins yngri hefði ég tekið 
á móti honum en það gerir maður víst ekki á 

áttræðisaldri.“ Úrsmiðurinn er hjartveikur og segist 
hafa orðið sérstaklega smeykur þegar hann var 
skilinn eftir keflaður, því ef hann hefði ekki getað 
losað sig fljótlega kæmist hann ekki í tæka tíð í 
hjartalyfin sín og þá hefði getað farið illa. Sem 
betur fer tókst honum þó með naumindum að 
losa sig.

Úrsmiðurinn lýsir Viktori sem kaldlyndum, þótt 
hann hafi sannarlega sett tusku undir höfuð hans 
til að betur færi um hann. „Ég bað um vatn að 
drekka, þá fór hann sjálfur í kranann og fékk sér 
vatn en gaf mér ekki neitt,“ sagði hann. Enn frem-

ur hafi Viktor lofað að hringja á sjúkrabíl fyrir hann 
en ekki gert það.

Svo hafi virst sem ræningjarnir hafi vitað að úr 
væru í húsinu, því þeir hafi spurt hvar úrin væri 
að finna. Sjálfir hafa ræningjarnir hins vegar sagst 
hafa valið húsið af handahófi.

Hann segist hafa jafnað sig af líkamlegu áverk-
unum fljótt. „En andlega hliðin hefur ekki náð sér 
enn.“ Verst af öllu séu þó áhrifin á fjölskylduna 
hans. Til dæmis vilji barnabörnin hans tæpast 
koma í heimsókn lengur og þori ekki að gista hjá 
honum.

BARNABÖRNIN ÞORA EKKI LENGUR AÐ GISTA HJÁ AFA

Á forsetaembættið að birta 
opinberlega tvö bréf forsetans 
til sjeiksins Al Thani?
    JÁ  87,7%
     NEI  12,3%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Villt þú að núverandi ríkisstjórn 
sitji áfram næstu mánuði?

Segðu þína skoðun á visir.is

*
 M

.v
. 1

5
0

 þ
ú

su
n

d
 k

r. 
in

n
le

n
d

a 
ve

rs
lu

n
 á

 m
án

u
ð

i, 
þ

.a
. 1

/3
 h

já
 s

am
st

ar
fs

að
ilu

m
. /

 S
já

 n
án

ar
 á

 w
w

w
.a

u
ka

kr
on

u
r.i

s.

95 kaffibollar á ári 
fyrir Aukakrónur
Þú getur fengið þér latte kaffibolla á fjögurra daga fresti hjá Kaffitári fyrir 
Aukakrónurnar sem safnast þegar þú notar A-kortið þitt – eða eitthvað annað 
sem þig langar í hjá samstarfsaðilum Aukakróna.

*

AUKAKRÓNUR   |  landsbankinn.is  |  410 4000

Sæktu um A-kort á www.aukakronur.is
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STJÓRNMÁL „Endurreisn bank-
anna er nú loks á lokastigi,“ sagði 
Jóhanna Sigurðardóttir forsætis-
ráðherra í stefnuræðu sinni á mánu-
dagskvöld.

Hún hefur sagt þetta áður. 
Í febrúar – þegar rúmur hálf-

ur mánuður var liðinn frá því að 
stjórn hennar tók til starfa – tíund-
aði Jóhanna verkefnin sem þá þegar 
voru komin í farveg. Meðal þeirra 
var endurreisn fjármálakerfisins.

Í byrjun apríl var verkefnalisti 
ríkisstjórnarinnar birtur. Í honum 
sagði: Nú sér fyrir endann á endur-
reisn bankakerfisins í samræmi við 
samþykkta stefnumörkun.

Í aðsendri grein í Mogganum í 

apríl, viku fyrir kosningar, undir 
millifyrirsögninni „Enduruppbygg-
ing bankanna á lokastigi“, sagði 
Jóhanna endurreisn fjármálakerf-
isins eitt mikilvægasta verkefni 
efnahagsáætlunarinnar. „Gríðar-
legur árangur hefur náðst á þessu 

mikilvæga sviði í tíð núverandi rík-
isstjórnar og sér nú fyrir endann á 
því verkefni.“

Undir lok júní sagði Jóhanna í 
grein í Fréttablaðinu að rúmum 
tveimur vikum síðar yrði stórum 
áfanga náð í endurreisn efnahags-
lífsins þegar ríkissjóður legði bönk-
um til eigið fé. 

Niðurlag kaflans um endurreisn 
bankanna í stefnuræðunni á mánu-
dag var svohljóðandi: „Ef fram fer 
sem horfir þá munu vel fjármagn-
aðir bankar með víðtæk alþjóðleg 
tengsl geta tekið virkan þátt í end-
urreisn íslenskra fyrirtækja sam-
fara því að verðbólga og vextir fara 
ört lækkandi næstu misserin.“ - bþs

Forsætisráðherra hefur margsinnis sagt endurreisn bankanna á lokastigi:

Endurtekið efni í stefnuræðu

FORSÆTISRÁÐHERRA  Endurreisn bank-
anna hefur verið á lokastigi allt þetta ár.

GRIKKLAND, AP George Papand-
reou, leiðtogi sósíalista á Grikk-
landi, tók í gær við sem forsæt-
isráðherra eftir að hafa unnið 
frækinn kosningasigur á hægri-
stjórn Costas Karamanlis um síð-
ustu helgi. 

Papandreou tekur einnig að 
sér störf utanríkisráðherra í 
stjórn sinni, sem skipuð verður 
mun færri ráðherrum en í fyrri 
stjórn. Tvær konur verða ráð-
herrar í stjórninni.

Bæði faðir og afi Papandreous 
hafa gegnt embætti forsætisráð-
herra Grikklands. - gb

Ný ríkisstjórn á Grikklandi:

Ráðherrarnir 
verða færri

GEORGE PAPANDREOU Verður bæði 
forsætis- og utanríkisráðherra.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DÓMSMÁL Karlmaðurinn sem 
hefur verið í endurkomubanni í 
fimm ár, eftir árás á tvo lögreglu-
menn á Laugavegi á síðasta ári, 
hafði dvalið hér svo mánuðum 
skipti áður en lögregla handtók 
hann.

Samkvæmt ákæru fyrir Hér-
aðsdómi Reykjavíkur, vegna rofs 
á endurkomubanninu, kom mað-
urinn hingað í apríl. Hann var 
handtekinn í lok september við 
Sæbraut í Reykjavík. 

Auk brotsins á banninu var 
maðurinn ákærður fyrir að aka 
vestur Sæbrautina án ökuskír-
teinis og án þess að öryggisbún-
aður fyrir barn væri notaður rétt.

Rauf endurkomubann:

Lögguníðingur 
löngu kominn

ÁSTRALÍA Ástralskir kappakst-
ursunnendur verða að láta sér 
nægja einn kassa, 24 dósir, af 
bjór á dag á meðan þeir fylgjast 
með þriggja daga kappakstri sem 
fram fer í landinu í vikunni.

Lögregla í bænum Bathurst 
í Suðaustur-Ástralíu hefur sett 
þessi takmörk til að reyna að tak-
marka ofdrykkju, sem þykir hafa 
einkennt áhorfendur keppninnar, 
að því er fram kemur á vef BBC.

Þeir sem kjósa léttvín fremur 
en bjór þurfa einnig að hemja sig 
í neyslunni og mega ekki drekka 
meira en fjóra lítra á dag. Ýmsir 
kappakstursaðdáendur hafa mót-
mælt takmörkununum.  - bj

Hámark sett á bjórdrykkju:

Ekki meira en 
24 bjóra á dag

KJÖRKASSINN
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Tebollur
með rúsínum og með súkkulaðibitum
Íslenskur gæðabakstur
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66 rósir á ári 
fyrir Aukakrónur
Þú getur keypt ilmandi rauða rós á sex daga fresti hjá Blómaverkstæði Binna, Blómalist 
eða Sjafnarblómum Selfossi fyrir Aukakrónurnar sem safnast þegar þú notar A-kortið þitt 
– eða eitthvað annað sem þig langar í hjá samstarfsaðilum Aukakróna.

*

AUKAKRÓNUR   |  landsbankinn.is  |  410 4000

Sæktu um A-kort á www.aukakronur.is
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10% afsláttur

www.apotekarinn.is

Daníel Ásgeirsson
sérfræðingur í lyfl ækningum og nýrnasjúkdómum

opnar hinn 26. október n.k. stofu í 
Læknasetrinu, Þönglabakka 6, 109 Reykjavík.

Tímapantanir í síma 535 7700.

FJÖLMIÐLAR Óskar Magnússon, 
útgáfustjóri Morgunblaðsins, 
skoðaði tölvupóst blaðamanns sem 
hætti á blaðinu undir lok septemb-
er. Blaðamannafélag Íslands hefur 
verið upplýst um málið. Það verður 
kært til Persónuverndar.

Málið virðist eiga upphaf að 
rekja til þess að Ragnhildur Sverr-
isdóttir, umsjónarmaður sunnu-
dagsútgáfu Morgunblaðsins, hætti 
í liðinni viku og sendi þá samstarfs-
mönnum kveðju í fjöldapósti. Sama 
dag birtist kveðjubréf Ragnhildar 
á dv.is.

Blaðamaðurinn sem um ræðir 
hefur ekki stigið fram undir nafni. 
Samkvæmt heimildum hafði Óskar 
Magnússon samband við blaða-
manninn daginn eftir að Ragnhild-
ur sendi bréf sitt. Mun blaðamann-
inum segjast svo frá að Óskar hafi 
sagst hafa lesið tölvupóst hans í því 
skyni að komast að því hver hefði 
sent kveðjubréf Ragnhildar úr húsi. 
Hafi þá Óskar jafnframt sagst hafa 
lesið fyrri bréf blaðamannsins og 
uppgötvað að hann hafi boðið DV 
afrit af könnun um lestur á ein-

staka hlutum 
Morgunblaðsins. 
Mun blaðamað-
urinn hafa játað 
að hafa sent DV 
slíkt boð enda 
þótt hann hafi 
aldrei sent könn-
unina.

Frásögn Ósk-
ars af atburða-
rásinni er önnur. 

Ekki náðist tal af honum í gær en 
í samtali við mbl.is kveðst Óskar 
ekki hafa ætlað að afhjúpa hver 
hefði áframsent kveðjubréf Ragn-
hildar. Tilgangurinn með skoðun á 
tölvupóstinum hafi verið að athuga 
trúnaðarbrot starfsmannsins sem 
hafi boðið DV áðurnefnda könn-
un til birtingar. Póstur annarra 
starfsmanna væri ekki til skoðun-
ar. Hann fagnaði því að Persónu-
vernd tæki málið til skoðunar.

Sigrún Jóhannesdóttir, forstjóri 
Persónuverndar, bendir á að sam-
kvæmt reglum Persónuverndar 
sé óheimilt að skoða einkatölvu-
póst nema brýna nauðsyn beri til 

svo sem vegna tölvuveiru eða sam-
bærilegs tæknilegs atviks. „Þegar 
tölvupósts- eða netnotkun er skoðuð 
skal þess gætt að gera starfsmanni 
eða nemanda fyrst grein fyrir því 
og veita honum færi á að vera við-
staddur slíka skoðun,“ segir í regl-
unum.

Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, for-
maður Blaðamannafélags Íslands, 
segir stjórn félagsins ekki hafa 
rætt tölvupóstsmálið formlega. „En 
því er ekki að neita að ef fulltrúar 
eigenda lesa tölvupóst starfsmanna 
þá hlýtur það að setja samband 
heimildarmanna og blaðamanna í 
mikið uppnám,“ segir Þóra Krist-
ín og bætir við að heimildarmenn 
verði að geta treyst því að trúnað-
ur ríki milli þeirra og blaðamanna. 
„Það verður því að kryfja þetta mál 
til mergjar og ég fagna því að við-
komandi blaðamaður ætli að kvarta 
til Persónuverndar og fá skorið úr 
um réttarstöðu sína.“

Blaðamenn Morgunblaðsins 
munu nú bíða átekta eftir frekari 
skýringum yfirmanna sinna.

   gar@frettabladid.is

Útgáfustjóri las yfir 
póst blaðamanns
Útgáfustjóri Morgunblaðsins segist hafa skoðað tölvupóst blaðamanns til að 
kanna hvort hann hafi lekið trúnaðarmálum. Formaður Blaðamannafélagsins 
segir samband við heimildarmenn í uppnámi. Kryfja þurfi málið til mergjar.

ÓSKAR 
MAGNÚSSON

Heimilt er að skoða upplýsingar um netvafur, tengingar 
og gagnamagn starfsmanns eða nemanda liggi fyrir 
rökstuddur grunur um að hann hafi brotið gegn gildandi 
lögum og reglum eða fyrirmælum vinnuveitanda eða 
skólayfirvalda. Sé tilefni skoðunar grunur um refsiverðan 
verknað skal óska atbeina lögreglu.

Þegar tölvupósts- eða netnotkun er skoðuð skal þess 
gætt að gera starfsmanni eða nemanda fyrst grein fyrir 
því og veita honum færi á að vera viðstaddur slíka skoð-
un. Þetta á þó ekki við sé þess enginn kostur s.s. vegna 
alvarlegra veikinda starfsmanns. Geti starfsmaður ekki 

verið viðstaddur skoðunina sjálfur skal veita honum færi 
á að tilnefna annan mann í sinn stað.

Við starfslok skal starfsmanni gefinn kostur á að eyða 
eða taka afrit af þeim tölvupósti sem ekki tengist starf-
semi vinnuveitandans. Tölvupósti nemenda skal eytt við 
námslok en áður skal veita hæfilegan frest til töku afrita. 
Óheimilt er að skoða upplýsingar um netnotkun starfs-
manns eða nemanda eftir starfs- eða námslok, nema 
að uppfylltum sömu skilyrðum og greinir í 1.-3. mgr. eða 
annað leiði af lögum.

HEIMILD: PERSÓNUVERND.

REGLUR UM RAFRÆNA VÖKTUN

LÖGREGLUMÁL Lögregla fer með eft-
irlit með útlendingum hér á landi og 
tekur í tilviki EES-borgara ákvörð-
un um frávísun þeirra, ef tilefni til 
afskipta rís innan sjö sólarhringa 
frá komu til landsins.

Þetta segir Ragna Árnadóttir 
dómsmálaráðherra, spurð hvort 
tilefni sé til að rýmka heimildir 
Útlendingastofnunar til brottvís-
unar erlendra brotamanna geri lög-
regla formlegar, rökstuddar tillög-
ur um tiltekna einstaklinga.

„Verði tilefni til afskipta síðar er 
það Útlendingastofnun sem getur 
frávísað eða brottvísað viðkom-
andi,“ segir dómsmálaráðherra. 
„En það er alltaf lögreglan sem 

rannsakar mál og sendir rann-
sóknarniðurstöður sínar og gögn 
til Útlendingastofnunar þegar 
mál er nægjanlega upplýst til að 
ákvörðun megi undirbúa eða taka.“ 
Ragna segir Útlendingastofnun og 
lögreglu hafa almennt samráð um 
meðferð mála eftir því sem rann-
sókn og málsmeðferð í refsivörslu-
kerfinu vindi fram.

„Þegar um EES-borgara er að 
ræða eru gerðar ríkar kröfur til 
þess að fullvíst sé að af viðkom-
andi einstaklingi stafi ógn, sem að 
minnsta kosti yrði þá jafnan til þess 
að ástæða væri til að gefa út ákæru 
en eðli brots skiptir einnig máli við 
ákvörðun um brottvísun.“  - jss

RAGNA ÁRNADÓTTIR Útlendingastofnun 
og lögregla hafa almennt samráð um 
meðferð brottvísunarmála.

Ragna Árnadóttir dómsmálaráðherra um brottvísanir erlendra brotamanna:

Rannsóknir á hendi lögreglu
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Hvað er þetta ESB? Um hvað snýst samvinna 

þessara 27 aðildarríkja þar sem býr hálfur 

milljarður manna og talar 89 tungumál? Hvaða 

áhrif hefur Evrópusambandið á líf, störf og 

viðskipti Íslendinga nú þegar – og hvað breytist 

ef ákveðið verður að ganga í sambandið?

Allt sem þú vildir vita um Evrópusambandið en 

þorðir ekki að spyrja um; bók sem á erindi inn á 

hvert heimili í landinu!

„Liprasti texti sem Íslendingur hefur skrifað um ESB 

og fjandi skemmtilegur aflestrar. Á köflum einsog 

leiftrandi spennusaga.“

– Össur Skarphéðinsson, utanríkisráðherra

 

„Lipurlega ritað yfirlit um ESB, aðgengilegt og 

yfirgripsmikið, eftir höfund sem er ástríðufullur 

áhugamaður um alþjóðasamvinnu.“

– Svanhildur Hólm Valsdóttir, lögfræðingur

Eiríkur Bergmann, dósent við Háskólann
á Bifröst og forstöðumaður Evrópufræðastofnunar.

LOKSINS BÓK
UM ESB Á MANNAMÁLI!

KEMUR
ÚT Í DAG!
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FJÖLMIÐLAR Guð blessi Ísland, 
heimildarmynd Helga Felixson-
ar um efnahagshrunið, gæti talist 
utan hefðbundinna viðmiða í blaða-
mennsku, miðað við það sem við-
mælendur Fréttablaðsins hafa séð 
af henni.

Þá er það mjög óheppilegt fyrir 
blaðamennsku því það hræðir aðra 
hugsanlega viðmælendur frá frétta-
mönnum, segir Jónas Kristjánsson, 
fyrrverandi ritstjóri.

„Fyrir það fyrsta eru almennar 
siðareglur í blaðamennsku og það 
gildir líka um heimildarmyndagerð, 
sem kveða á um að þú látir fólk vita 
ef það er í viðtali,“ segir Birgir Guð-
mundsson, lektor í fjölmiðlafræði.

„Síðan geta verið undantekning-
ar, til dæmis þegar notuð er falin 
myndavél. En þá þurfa að vera 
ákveðin skilyrði, eins og að ekki sé 
hægt að fá upplýsingarnar með hefð-
bundnum aðferðum. Einnig að þetta 
sé skipulagt fyrirfram og menn viti 
hvað þeir ætla að fá fram,“ segir 
Birgir. Hann tekur fram að hann 
tali almennt, því hann hefur ekki 
séð myndina. 

Helgi Felixson hefur kynnt mynd 
sína á sjónvarpsstöðvum og sýnt 
þar myndbrot sem eru tekin upp 
án vitundar viðmælenda.Hann 
hefur viðurkennt að ganga á 
bak orða sinna, það er brotið 
samkomulag við viðmælend-
ur. Helgi heldur því fram að 
viðmælendur hans í myndinni 
hafi einnig brotið samkomulag 
við aðra.

Jónas Kristjánsson 
segist andvígur aðferð-
um á borð við þær sem 
Helgi notar, þær gangi 

gegn viðurkenndum hefðum blaða-
mennskunnar. 

„Hann er bara að auðvelda sér 
vinnuna á líðandi stund. Svo fréttist 
þetta út og þegar næsti maður ætlar 
að gera svona heimildarmynd lendir 
sá í vandræðum því allir eru orðn-
ir fullir af efasemdum og hrædd-
ir. Hann er því að spilla bæði fyrir 
sjálfum sér en sérstaklega fyrir 
öðrum kvikmyndagerðarmönnum 
og blaðamönnum með því að gera 
svona,“ segir Jónas.

Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, for-
maður Blaðamannafélags Íslands, 
vill ekki fjalla um aðferðir Helga 
fyrr en hún hefur séð myndina.

Ásgeir Friðgeirsson, talsmaður 
Björgólfsfeðga, kemur fram í mynd-
inni óafvitandi. Hann vill ekki ræða 
vinnubrögð Helga, en segir þau 
koma á óvart.

„Miðað við brotið sem við höfum 
séð af okkar þætti í myndinni er 
maðurinn ekki að gera það sem 
hann sagðist ætla að gera,“ segir 
hann.

Hafliði Helgason, aðstoðarmað-
ur Bjarna Ármannssonar, vildi ekki 
tala um hlut Bjarna í myndinni og 
ekki náðist í Jón Ásgeir Jóhannes-
son, en þeir Bjarni eru viðmælendur 
Helga í myndinni.

    klemensfrettabladid.is

1 Hvað heitir eiginkona Gor-
dons Brown, forsætisráðherra 
Breta?

2 Hver voru talin standa sig 
best í knattspyrnunni í sumar?

3 Hvaða fréttamaður er að 
byrja með matreiðsluþátt?
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40 andlitshreinsar 
á ári fyrir Aukakrónur
Þú getur keypt þér 3 andlitshreinsa í mánuði í apótekum Lyfja & heilsu fyrir Aukakrónurnar 
sem safnast þegar þú notar A-kortið þitt – eða fengið þér eitthvað annað sem þig langar í hjá 
samstarfsaðilum Aukakróna.

*

AUKAKRÓNUR   |  landsbankinn.is  |  410 4000

Sæktu um A-kort á www.aukakronur.is
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Bílavarahlutir

TYRKLAND, AP Lögreglan í Istanbúl 
beitti þrýstivatnsslöngum, táragasi 
og piparúða til að dreifa hundruð-
um manna sem komu saman til að 
mótmæla ársfundi Alþjóðabankans 
og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.

Tugir grímuklæddra mótmæl-
enda flúðu út í hliðargötur frá 
Taksimtorgi, sem er skammt frá 
fundarstaðnum. Á leiðinni brutu 
þeir rúður á MacDonalds-veitinga-
stað og í nokkrum bönkum ásamt 
því að skemma bifreiðar.

Mótmælendurnir reyndu síðan 
hvað eftir annað að ráðast til 
atlögu gegn lögreglunni, vopnaðir 
eldsprengjum og slöngvibyssum.

Meira en 70 mótmælendur voru 

handteknir, en lögreglan hafði girt 
fundarstaðinn af með rammgerð-
um hindrunum.

Talið er að flestir mótmælend-

anna hafi komið úr röðum lítilla 
vinstriflokka og verkalýðsfélaga. 
Einnig er talið að hópur erlendra 
mótmælenda hafi verið með í 
aðgerðunum.

Viðræður um aðstoð Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins við Tyrk-
land hafa gengið hægt. Tyrknesk 
stjórnvöld hafa verið treg til að 
fallast á kröfur sjóðsins um nið-
urskurð ríkisútgjalda og aðhalds-
aðgerðir.

Í síðustu viku kastaði fjölmiðla-
nemi skó í áttina að Dominique 
Strauss-Khan, framkvæmdastjóra 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, þegar 
hann svaraði spurningum í háskóla 
í Istanbúl. - gb

Táragasi, piparúða og þrýstivatnsslöngum beitt á mótmælendur í Istanbúl:

Tugir manna handteknir

ÁTÖK Í ISTANBÚL Grímuklæddir mót-
mælendurnir voru vopnaðir eldsprengj-
um og teygjubyssum. NORDICPHOTOS/AFP

Fagmenn gagnrýna 
Guð blessi Ísland
Það getur skaðað blaðamennsku þegar farið er út fyrir hefðbundin mörk, líkt 
og virðist gert í heimildarmyndinni Guð blessi Ísland. „Maðurinn er ekki að 
gera það sem hann sagðist ætla að gera,“ segir talsmaður Björgólfsfeðga.

ÁSGEIR 
FRIÐGEIRSSON

■ Blaðamaður leitast við að gera 
ekkert það, sem til vanvirðu má 
telja fyrir stétt sína […]. Honum
ber að forðast hvaðeina sem rýrt 
gæti álit almennings á starfi blaða-
manns […]
■ Blaðamaður virðir nauðsynlegan 
trúnað við heimildarmenn sína.
■ Blaðamaður vandar upplýsinga-
öflun sína, úrvinnslu og framsetn-

ingu svo sem kostur er og sýnir 
fyllstu tillitssemi í vandasömum 
málum.
■ Í frásögnum af dóms- og refsi-
málum skulu blaðamenn virða þá 
meginreglu laga að hver maður er 
talinn saklaus þar til sekt hans hefur 
verið sönnuð.
■ Blaðamaður hefur í skrifum sínum 
sannfæringu sína að leiðarljósi.

ÚR SIÐAREGLUM BLAÐAMANNAFÉLAGS

JÓNAS 
KRISTJÁNSSON

BIRGIR GUÐ-
MUNDSSON

HELGI HELGI 
FELIXSONFELIXSON

SJÁVARÚTVEGUR Írar ráða yfir 650 
þúsund ferkílómetra svæði undir 
sjávarmáli, því mesta í Evrópu-
sambandinu. 

Að því er írska ríkisútvarpið 
greinir frá kom fram á ráðstefnu 
um rannsóknir á sjávarbotni Íra 
að þar á landi sé horft til stór-
aukinnar nýtingar auðlinda hafs-
ins og sjávarbotnsins. Ávinn-
ingur fyrir írska hagkerfið gæti 
numið milljörðum evra. Ráðstefn-
an hófst í gær og lýkur í dag. Til 
samanburðar má nefna að lögsaga 
Íslands nemur 758 þúsund ferkíló-
metrum innan tvö hundruð mílna 
lögsögunnar og sjávarbotn nálægt 
milljón ferkílómetrum.  - óká

Írar eiga mestan sjó í ESB:

Horfa til auk-
innar nýtingar

VEISTU SVARIÐ?
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UMRÆÐAN 
Guðrún Guðlaugsdóttir 
skrifar um Icesave 

Hégómleiki er hættulegur 
eiginleiki. Sá sem þekkir 

hvar hégómleiki annars manns 
liggur getur stjórnað honum 
næstum að vild. Erfitt er að 
finna sjálfur hvar hégómleiki 
manns er. Þess vegna er hégóm-
leikinn svo háskalegt stjórn-
tæki sem raun ber vitni. Stjórn-
málamenn ættu að kryfja sjálfa sig á vægðarlausan 
hátt til þess að komast að uppsprettu hégómleika 
síns, þá er ekki hægt að komast að þeim bakdyra-
megin. Einkum er mikilvægt að rugla ekki saman 
hégómleika og samvisku og heiðarleika. Síðustu 
daga hefur sjónarspil á vettvangi stjórnmálanna 
sýnt gott dæmi um þetta. Ráðherra yfirgefur ríkis-
stjórn og fullyrðir við fréttamenn að hann hafi ekki 
verið beittur neinum þrýstingi. Fáum dögum seinna 
snýr hann við blaðinu og fullyrðir að hann hafi 
verið beittur þrýstingi. Hvort er satt?

Þeir sem taka að sér að höndla með annarra mál, 
eins og ríkisstjórn gerir fyrir alþýðu manna í kjöl-

far kosninga, verða að gera sér ljóst að súpa verður 
fleira en sætt þykir. Í lífinu koma upp hjá hverj-
um og einum mál sem umdeilanlegt er hvernig 
leysa eigi. Þetta á ekki síður við um þá sem leysa 
verða erfið verkefni á opinberum vettvangi. Lausn 
Icesavemáls er lykill að mikilvægum lífshagsmun-
um Íslendinga. Ríkisstjórn skrifar undir samning 
um hvernig leysa eigi þetta mál og miklu varð-
ar að hann verði efndur. Það er hart ef hégómleg-
ar píslarvættistilhneigingar eins stjórnmálamanns 
og samúðarfullra áhangenda hans koma í veg fyrir 
að landsmenn eigi til hnífs og skeiðar næstu árin. 
Þau ár ættu fremur að markast af lausn mála með 
ráðdeild en endalausum sjálfhverfum íhugunum 
hégómlegra stjórnmálamanna. Það er mikilvægt að 
leysa þetta mál fljótt, af skynsemi og án sjálfhverf-
rar tilfinningasemi. 

Að tilteknir stjórnmálamenn haldi andliti er smá-
mál miðað við að koma hér á viðunandi lífskjör-
um. Íslendingar hafa löngum lagt mikið á sig fyrir 
sæmd fjölskyldunnar, nú er sæmd allrar þjóðarinn-
ar að veði. Þingmenn – hugsið um sæmdina, hlaup-
ist ekki frá hálfnuðu verki vegna stundarhagsmuna 
ykkar sjálfra. Slíkt ráðslag getur kostað ykkur 
sjálfa sæmdina þegar upp er staðið. Það liggur á 
endanum hver eins og hann hefur um sig búið.

Höfundur er blaðamaður og rithöfundur.

Háskalegur hégómleiki 

GUÐRÚN 
GUÐLAUGSDÓTTIR 

Ekki er langt um liðið síðan að 
ekki leið dagur án frétta um 

að Íslendingar væru að sig breiða 
á erlendri grundu; að kenna gam-
algrónum Evrópuþjóðum hvern-
ig ætti að stunda viðskipti. Og hér 
var alls ekki á ferð einangraður 
flokkur útrásarvíkinga. Þvert á 
móti fögnuðu ráðamenn (og hluti 
stjórnarandstöðunnar) þessari 
viðleitni ákaflega og lofuðu hana 
í hátíðarræðum. Forsetinn rakti 
velgengni Íslendinga til eðlis-
lægra yfirburða en sjálfstæðis-
menn þökkuðu frjálshyggjunni 
– nema helst einstaka maður sem 
vildi ganga enn þá langra og gera 
Ísland að „ríkasta landi í heimi“. 
Hvergi reis þó rembingurinn 
hærra heldur en í ályktunum Við-
skiptaráðs þar sem sérstaklega 
var tekið fram að hinar Norður-
landaþjóðirnar væru of ómerki-
legar fyrir Íslendinga – við ættum 
að bera okkur saman við stórþjóð-
ir. 

Það dettur víst fáum í hug núna 
að þjóðremban í orðræðunni um 
útrásina hafi átt rétt á sér. Í raun 
var hún hlægilegur belgingur lít-
illa karla sem reyndu að gera sig 
breiða. En þannig var hugarfar-
ið og fáir urðu til þess að letja 
þá í vitleysunni. Við munum öll 
eftir viðbrögðunum við ummæl-
um Ögmundar Jónassonar um að 
bankarnir mættu fara úr landi sín 
vegna. Hver óskar þess ekki núna 
að bankarnir hefðu tekið Ögmund 
á orðinu?

Þessa dagana minnumst við 
Íslendingar að ár er liðið frá hruni 
bankakerfisins og um leið þeirr-
ar spilaborgar sem þessi reiging-
ur hvíldi á. En því miður virðist 
íslenski rembingurinn ekki hafa 
beðið langvinnan hnekki; hann 
hefur einungis breytt um birting-
armynd. Núna erum við ekki leng-
ur heimsmethafar í viðskiptum 

heldur í því að vera beitt óréttlæti 
heimsins. Aldrei í sögunni hefur 
alþjóðasamfélagið farið verr með 
nokkra þjóð en Íslendinga. Mönn-
um verður tíðrætt um ofbeldið og 
óréttlætið sem Alþjóðagjaldeyris-
sjóðurinn stendur fyrir; meira að 
segja hefur formaður Sjálfstæðis-
flokksins uppgötvað að þessi sjóð-
ur sé innheimtustofnun fyrir lán-
ardrottna. Það hefur hann raunar 
verið í 60 ár. Í Afríku og Suður-
Ameríku hafa lánum AGS fylgt 
miklir afarkostir um einkavæð-
ingu í smáu sem stóru og algjöru 
banni við að vernda innlenda 
atvinnuvegi. Enn hefur sjóðurinn 
ekki sett Íslandi nein slík skilyrði. 
Í alþjóðlegu samhengi má eflaust 
nefna Ísland sem dæmi um tvöfalt 
siðgæði Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
en sannleikurinn er svo sannar-
lega ekki sá að Íslendingum séu 
settir afarkostir.

Vissulega er Ísland núna beitt 
þrýstingi á alþjóðavettvangi, um 
að standa við skuldbindingar 
vegna Icesave-reikninga Lands-
bankans. Höfum þó í huga að 
Icesave-skuldin er einungis brot 
af þeirri upphæð sem erlendir 
lánardrottnar íslensku bankanna 
hafa tapað. Frá því í septemb-
er 2008 hafa 80% af erlendum 
skuldum þjóðarbúsins þurrkast 
út. Fyrir 13 mánuðum talaði samt 
enginn um að erlendar skuld-
ir væru að sliga Íslendinga enda 

þótt þær væru fimmfalt meiri en 
þær eru nú. Það er samt engin 
ástæða til að fagna of snemma 
því að íslenskir bankar gætu átt 
von á lögsóknum út af þessu glat-
aða fé. Samt sem áður vilja leið-
togar Sjálfstæðisflokksins og 
Framsóknarflokksins endilega 
steyta hnefana framan í umheim-
inn vegna þess að við Íslendingar 
höfum alltaf rétt fyrir okkar.

Það er raunar súrrealískt að 
horfa á leiðtoga þessara tveggja 
flokka tala um einurð og festu 
gagnvart erlendum ríkjum. Það 
eru ekki nema sex ár síðan þess-
ir tveir flokkar studdu ólöglega 
og mannskæða innrás Banda-
ríkjanna í Írak með þeim rökum 
að það væri alltaf vissara fyrir 
Ísland að hafa stóra grannann í 
austri góðan, jafnvel þegar engir 
sérstakir hagsmunir væru í upp-
hafi. Enginn forystumanna þess-
ara flokka hefur enn þá beðið 
þjóðina afsökunar á þeirri pólitík 
en samt sem áður eru þeir núna 
búnir að reisa fánann og halda 
klakabandaræður um fjöregg 
þjóðarinnar sem eigi enga vini úti 
í heimi. Það sem er þó furðuleg-
ast af öllu er að þessi þjóðremb-
umálflutningur hafi glapið hinn 
ágæta mann Ögmund Jónasson 
og að hann taki nú þátt í vitleys-
unni. Það er kaldhæðnislegt að 
maður sem þorði að segja þjóðinni 
til syndanna í miðju útrásarfárinu 
skuli núna hlaupa á eftir popúl-
isma Framsóknarflokksins.

Þjóðrembuorðræðan um Ísland 
sem fórnarlamb er skilget-
ið afkvæmi þjóðrembuorðræðu 
útrásarmontsins. Við vorum einu 
sinni mest og best en núna erum 
við sárþjáð og kvalin og ekki er 
farið verra með neinn en okkur. 
Margt hefur breyst en íslensk 
þjóðarsál virðist ekki ætla að 
breytast. Eða þroskast.

Að gera sig breiðan

SVERRIR JAKOBSSON

Í DAG | Ísland og útlönd

Látið okkur í friði
Ragnheiður Elín Árnadóttir, þingmað-
ur Sjálfstæðisflokksins, er í góðum 
tengslum við fólkið í landinu, eins og 
fram kom í umræðum um stefnu-
ræðu forsætisráðherra. 
Ragnheiður Elín kvaðst 
hafa heyrt í félaga 
sínum í Reykjanesbæ 
sem skilur ekkert í 
hvað ríkisstjórnin væri 
að vasast í áformum 
um byggingu álvers 
í Helguvík. „Hvað 
kemur þetta ykkur 
við? Látið okkur í friði,“ 
sagði vinur Ragn-
heiðar og undir það 
tók þingmaðurinn. 

Hvað um hina?
Ragnheiður virðist að vísu ekki vera 
í jafn góðum tengslum við íbúa við 
Þjórsá sem vilja líka vera látnir í friði. 
Hvað um þá? Og hvað um aðra 
landsmenn, sem þurfa að búa 
við efnahagsleg áhrif stóriðju á 
Reykjanesi, hvort sem þau verða 
góð eða slæm? 

Kunnugleg vinnubrögð?
Fréttamenn RÚV 

fengu kaldar 
kveðjur frá 
fyrrverandi 
samstarfs-
manni úr 
ræðu-
stól 

Alþingis á mánudag. Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson, formað-
ur Framsóknarflokksins, sagði 
greinilegt að fréttir Sjónvarpsins fyrr 

um kvöldið af stöðunni innan 
ríkisstjórnarinnar og Icesave-
lánið væru settar fram af 
þjónkun við ríkisstjórnina, 
einkanlega Samfylkinguna. 
Kannast Sigmundur Davíð við 
að slík vinnubrögð hafi verið 

ástunduð á RÚV þegar 
hann var fréttamað-
ur þar fyrir ekki svo 
löngu? 
bergsteinn@frettabladid.is

Fjölbreytt og gott 
veganesti fyrir lífið

Hollur barnamatur fyrir 8 mánaða og eldri
www.barnamatur.is

Ósaltað

A
llt útlit er fyrir að einungis þrír flokkar séu starfhæfir 
á Alþingi þessa dagana: Framsókn, Samfylking og 
Sjálfstæðisflokkur. Hinir tveir flokkarnir eru í svo 
bágbornu ástandi að þeir geta varla stýrt sér sjálf-
um.

Borgarahreyfingin missti þingmann frá borði strax í sumar. 
Skömmu síðar sagði þingflokkur hreyfingarinnar skilið við megn-
ið af baklandinu og hélt sína leið undir nýju nafni.

Vinstrihreyfingin – grænt framboð er klofin í herðar niður 
og bíður nú komu Steingríms formanns, sem væntanlegur er til 
landsins í dag. Máttur hans má vera mikill til að honum lukkist 
að binda hópinn svo saman að það dugi lengur en að næstu dag-
blaðafyrirsögn eða beinu sjónvarpsútsendingu. 

Vandamál VG er augljóst óþol í hluta þingflokksins og grasrót-
arinnar fyrir því að vera orðinn valdaflokkur og hluti af kerf-
inu.

Þetta er auðvitað grátleg staða fyrir þann hluta VG sem vill 
leggja sitt af mörkum við stjórn landsins. Þar fer fremstur í flokki 
Steingrímur J. Sigfússon. Frammistaða hans í ríkisstjórn hefur 
fest hann í sessi sem yfirburða forystumann í íslensku stjórn-
málalífi. Maður þarf ekki að vera samstiga honum í pólitík til að 
komast að þeirri niðurstöðu.

Það er hins vegar kaldhæðnislegt að þá pattstöðu, sem er komin 
upp á pólitíska sviðinu, má að drjúgum hluta rekja til mistaka 
Steingríms á fyrstu dögum hans í fjármálaráðuneytinu. Í stað 
þess að fá fulltrúa allra stjórnmálaflokka til liðs við samninga-
nefndina um Icesave, kaus hann að gera samherja sinn, Svavar 
Gestsson, að tákngervingi samninganna. 

Þar missti Steingrímur af tækifæri til að gera stjórnarand-
stöðuflokkana samseka um þennan óumflýjanlega ógnarsamning 
en lagði þeim þess í stað í hendur beitta fleyga til að reka inn 
í ríkisstjórnarsamstarfið. Þá hefur stjórnarandstaðan nýtt sér 
af svo miklum krafti að ríkisstjórnin er nú í besta falli stórlega 
lemstruð, ef ekki beinlínis dauðvona.

Ef stjórnin gefur upp öndina er spurningin hvað tekur við. 
Þjóðstjórn vilja sumir meina. Aðrir segja utanþingsstjórn. Báðir 
kostir eru vondir. Ekki er líklegt að slíkar ríkisstjórnir gangi 
hratt og fumlaust til verka. 

Þeir stjórnarandstöðuþingmenn, sem mest hafa hamast, virð-
ast ekki áfjáðir í að taka við stjórn landsins. Enda engin furða. 
Feiknar niðurskurður í umsvifum ríkisins er að sjálfsögðu ekki 
líklegur til vinsælda. 

Leiðin úr þessari stöðu gæti verið að Samfylking, Framsókn 
og Sjálfstæðisflokkurinn bitu á jaxlinn og tækju að sér saman 
stjórnina og óhjákvæmilegar óvinsældir. Einhverjir þyrftu að 
taka eina, tvær u-beygjur svo slíkt samstarf gæti blessast, en 
við höfum nýleg dæmi um að slíkar æfingar þurfa ekki að vefjast 
fyrir mönnum.

Hrunflokkastjórnin gæti hún kallast og verkefni hennar væri 
auðvitað tiltekt eftir þá flokka sem hana mynda, auk hraðrar 
stefnumörkunar í stóriðjumálum og uppbyggingar atvinnulífsins. 
VG væri þá komin í stjórnarandstöðu og allt aftur eins og það á 
að sér að vera.

Hvaða kostir eru til staðar?

Hrunflokkastjórn
JÓN KALDAL SKRIFAR
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UMRÆÐAN
Steingrímur J. Sigfússon skrifar 
um orku-, umhverfis- og auð-
lindagjöld

Stóriðjufyrirtækin hafa ásamt 
fleirum rekið upp ramakvein 

vegna áforma um að skoða upp-
töku orku-, umhverfis- og auðlinda-
gjalda á breiðum grunni sem boðuð 
eru í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2010. Rétt er að 
setja hlutina í samhengi í þágu yfirvegaðrar umræðu 
um málið.

Árið 2008 var ríkissjóður rekinn með 216 millj-
arða halla og í ár stefnir hallinn, þrátt fyrir aukinn 
niðurskurð og tekjuöflun á miðju ári, í um 185 millj-
arða. Öllum má ljóst vera að við svo búið má ekki 
standa. Það verður að ná jöfnuði í ríkisbúskapnum 
á eins fáum árum og mögulegt er og stórdraga úr 
hallanum strax enda gerir fjárlagafrumvarpið ráð 
fyrir 95 milljarðar króna afkomubata frá yfirstand-
andi ári. Til þess að slíkt megi takast þarf mikið til: 
niðurskurð og sparnað útgjalda upp á 3,7% af vergri 
landsframleiðslu á gjaldahlið og nýja tekjuöflun upp 
á 3,2% af VLF á tekjuhlið. Er þá komið að lykilspurn-
ingunum:

1. Verður komist hjá aðgerðum af þessu tagi? Svar-
ið er nei. Slíkur hallarekstur myndi, ef ekkert er að 
gert, sliga ríkissjóð og gera skuldastöðuna algjörlega 
óbærilega, - eða ósjálfbæra eins og nú er gjarnan sagt 
- á örfáum árum.

2. Er hægt að ná nauðsynlegum árangri með niður-
skurði einum saman? Aftur er svarið nei. Slíkt myndi 
rústa velferðarkerfið og samneysluna og yrði auk 
þess efnahagslegt glapræði, sem myndi stórdýpka 
kreppuna.

3. Er hægt að ná þessum árangri eingöngu með 
nýrri tekjuöflun? Svarið er enn nei. Slíkt færi langt út 
fyrir þolmörk skattstofna og ofbyði greiðslugetu ein-
staklinga og atvinnulífs. Blandaðar aðgerðir, sparn-
aður og tekjuöflun, eru eina vitræna og færa leiðin, 
en um vægi hvors þáttar fyrir sig má vissulega rök-
ræða sem og um hraða aðlögunnar.

Hverjir eiga þá að taka á sig auknar byrðar vegna 
tekjuöflunar samanber svörin hér að framan? Á það 
eingöngu að vera almenningur í gegnum beina og 
óbeina skatta eða á að leitast við að dreifa þessum 
byrðum sem víðast með það að markmiði að allir sem 
hafa til þess burði leggi sitt af mörkum. Ekki spillir 
fyrir ef hægt er að ná fram umbótum í skattkerfinu í 

leiðinni og þróa það í átt til framtíðar svo sem á sviði 
umhverfismála (grænir skattar) og ná fram alkunn-
um markmiðum um að þjóðin njóti sanngjarnar rentu 
eða arðs af auðlindum sínum.

Er þá loks komið að stóriðjufyrirtækjunum, eða 
stórnotendum orku. Er það til of mikils mælst að þau 
verði með í því að greiða eins og allir aðrir notend-
ur orku í landinu lágt auðlindagjald sem tekið yrði í 
gegnum orkusöluna? Þetta vekur fleiri áhugaverðar 
spurningar: 

a) Geta stóriðjufyrirtækin ekki lagt slíkt af mörk-
um til þess að hjálpa íslensku samfélagi og þjóðar-
bússkap á miklum erfiðleikatímum?

b) Væru til dæmis 20 til 30 aurar á kílówattstund 
óbærileg hækkun á raforkuverði fyrir þau? Ekki 
getur það þá verið hátt fyrir.

c) Vilja stóriðjufyrirtækin ekki leggja sitt  af mörk-
um þó þau geti það?

d) Hafa ekki stóriðjufyrirtækin, þau sem farin 
eru að greiða skatta á annað borð, notið góðs af mik-
illi lækkun tekjuskatts lögaðila undanfarin ár? Gæti 
árlegur hagnaður þeirra eftir skatta verið 2 til 3 
milljörðum króna hærri nú vegna þess að þau greiða 
15% tekjuskatt af hagnaði í stað til dæmis 30% eins 
og var fyrir nokkrum árum?

e) Getur verið að skattgreiðslur stóriðjufyrirtækj-
anna hér á landi hafi lækkað enn frekar við að skuldir 
við móðurfélög hafa komið í stað eigin fjár og vextir 
af þeim séu gjaldfærðir.

f) Getur verið að með gengislækkun krónunnar 
hafi launakostnaður stóriðjufyrirtækjanna lækkað 
um fleiri tugi milljóna dollara á ársgrundvelli miðað 
við það sem var áður en gengisfallið hófst á fyrri 
hluta árs 2008?

g) Hvaða boðskapur fælist í því að stóriðjufyrir-
tækin kæmu sér með öllu undan því að leggja nokkuð 
nýtt af mörkum til stuðnings samfélaginu á erfið-
leikatímum, studd til þess af samtökum atvinnu-
rekenda og jafnvel launamanna? – Að þau geti ekki 
borgað? – Að þau vilji ekki borga þó þau geti það? 
– Að tilvera þeirra hér sé grundvölluð á því að leggja 
eins lítið af mörkum til innlenda raunhagkerfisins og 
mögulegt er, nýta auðlindir þjóðarinnar í sína þágu 
án endurgjalds, og ætla öðrum, launafólki og innlendu 
atvinnulífi að axla enn þyngri byrðar í staðinn? - Því 
verður ekki trúað. Þvert á móti gengur undirritaður 
út frá því að stór og öflug útflutningsfyrirtæki, eins 
og stóriðjufyrirtækin eru, vilji leggja sitt af mörkum. 
Að sjálfsögðu er rétt og skylt að ræða málin við þau 
þegar til útfærslunnar kemur og er hér með boðið upp 
á slíkt.

Höfundur er fjármálaráðherra.

Að leggja sitt af mörkum 

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

UMRÆÐAN
Gunnar Örn Örlygs-
son skrifar um fisk-
vinnslu

Á t í m u m  v a x a n d i 
atvinnuleysis, kvóta-

skerðinga og mikillar 
skuldasöfnunar verðum 
við að tryggja að bolfisk 
afli okkar Íslendinga sé unninn 
hér heima á Íslandi. Ekki eingöngu 
geta breytingar í þessa veru fjölg-
að störfum heldur einnig aukið til 
muna útflutningsverðmæti þjóð-
arinnar og auðvitað tekjur ríkis-
sjóðs. Fjöldi starfa sem fluttur er 
út í núverandi ástandi er eitthvað á 
annað þúsund. Við erum með fólk-
ið, vinnsluhúsin og tækin til að taka 
á móti þessum afla. Til eru öflug 
kvótalaus- og kvótalítil fiskvinnslu-
fyrirtæki sem starfa í nánu sam-
ráði við Vinnumálastofnun vegna 
takmörkunar á aðgengi að hráefni 
til vinnslu. Þegar enginn fiskur eða 
hráefni til vinnslu fæst keyptur 
fer starfsfólkið á bætur eða félag-
ið fær greiðslur úr Atvinnuleysis-
tryggingarsjóði. Á sama tíma flytj-
um við öll þessi störf út með því að 
gáma tugþúsundir tonna af óunnu 
bolfisk hráefni. Það sem meira er 
að erlendu fyrirtækin sem kaupa 
íslenska gámafiskinn annast vigt-
un á aflanum sem svo sendist á 
skýrslum til Fiskistofu til frádrátt-
ar á kvóta. Margir vilja meina að 
vigtunin sé á gráu svæði ytra. Við 
þetta keppir íslensk fiskvinnsla 
sem og aukin heldur eru erlendu 
félögin í styrkjatengdu sjávarút-
vegs umhverfi. Kvótalausum eða 
kvótaminni fiskvinnslum hér heima 
er gert afar erfitt fyrir með þessu 
fyrirkomulagi. 

Sem dæmi vil ég nefna að til er 
sjávarútvegsfyrirtæki sem gerir 
út nokkra togbáta og á nokkur þús-
und tonna kvóta. Allur afli félagsins 

fer óunninn út í gámum. Um 
nokkur þúsund tonn er að 
ræða frá þessum eina aðila. 
Ég fullyrði að sama félag 
myndi lifa vel þó svo allur 
þessi afli þyrfti að fara til 
vigtunar hér heima og á 
íslenskan fiskmarkað. Ekki 
er verið að banna erlendum 
aðilum að kaupa þennan afla 
þó svo til uppboðsskyldu 
kæmi hér heima. Einungis 

er verið að tryggja jafnræði meðal 
íslenskra- og erlendra fiskvinnslna. 
Er of mikið um beðið? Þetta er jú 
einu sinni hráefni sem veitt er innan 
íslenskrar landhelgi! Tryggja verð-
ur að allur bolfiskafli sem fer ekki 
beint til vinnslu hér heima fari til 
uppboðs á fiskneti fiskmarkaðanna. 
Þetta handónýa fjölnet virkar ekki 
og er ekkert annað en fyrirsláttur 
en ég lét vita af vitleysunni ítrek-
að til stjórnmálamanna síðast þegar 
“krukkað” var í þessu kerfi innan 
veggja Alþingis. 

Það er með ólíkindum að engin 
höft séu á útflutningi af þessi tagi 
þar sem almenningur á Íslandi 
greiðir á fjárlögum nokkra millj-
arða í stofnanir sem eru eingöngu 
til vegna okkar sameiginlegu auð-
lindar. Stofnanir eins og HAFRÓ, 
Fiskistofu, Landhelgisgæsluna, 
Siglingastofnun, MATÍS, Sjávarút-
vegsráðuneytið og fl. Það verður að 
vera skýlaus krafa okkar að þessu 
verði breytt. Kvótaminni byggð-
ir fá með breytingum aukin tæki-
færi sem og tryggjum við vonandi 
meiri nýliðun en þekkst hefur und-
anfarin ár í íslenskan sjávarútveg. 
Það má í raun segja að núverandi 
stefna hafi markvisst gelt alla nýlið-
un í íslenskan sjávarútveg á umliðn-
um árum. Slík gelding er og verð-
ur öllum atvinnugreinum dýrkeypt. 
Undir þetta kvitta allir hagfræði-
menntaðir menn. 

Höfundur er fiskútflytjandi og 
fyrrverandi alþingismaður.

Eflum fiskvinnslu 

GUNNAR ÖRN 
ÖRLYGSSON



Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

Erlendir vogunarsjóðir hafa gert nokkrum stór-
um kröfuhöfum fjárfestingarbankans Straums 
óformlegt tilboð um kaup á hluta af skuldum 
Straums með allt að tuttugu prósenta afslætti frá 
upphaflegu kaupverði. Af verðhugmyndum þeirra 
má ætla að þeir reikni með að nauðasamning-
ar verði samþykktir því áætlanir gera ráð fyrir 
að almennir  kröfuhafar Straums fái allt frá 33 
upp í 77 prósentur greiddar af almennum kröf-
um sínum eða 54 prósent að meðaltali. 

Náist nauðasamningar ekki verður Straumur 
lýstur gjaldþrota og ljóst að heimtur versni til 
muna en áætlað er, að endurheimtur við gjald-
þrot verði um 11 prósent eða minna. 

Á meðal helstu kröfuhafa Straums eru þýski 
risabankinn Commerzbank og austurríski bank-
inn Raiffeisen Zentralbank. Kröfuhafar munu 
hafa verið mótfallnir tilboðinu og virðast þeir 
frekar styðja nauðasamningaleiðina enda heimt-
ur áætlaðar mun betri ef sú leið er farin. Náist 
samningar er stefnt að því að skipta Straumi 
upp í tvö fyrirtæki, jafnvel í kringum áramót-
in: Annars vegar verður til eignastýringafyrir-
tækið Straumur, sem tekur við eignum núver-
andi banka og greiðir niður langtímaskuldir. Hins 
vegar verður stofnaður fjárfestingabanki sem 
verður í eigu sömu kröfuhafa og Straumur hefur. 
Hann mun líklega ekki bera heiti Straums. Gangi 
allt eftir mun nýi bankinn einbeita sér að fyrir-
tækjaráðgjöf og miðlun með skuldabréf, hluta-
bréf og gjaldeyri en bankinn mun verða fjárfest-
ingabanki með takmarkaðan efnahagsreikning og 
ekki stunda innlána- eða útlánaviðskipti. Miðað 
við skiptingu krafna verður nýi bankinn um sjö-
tíu prósent í eigu erlendra aðila og þrjátíu pró-
sent í eigu innlendra aðila.

Líkt og fram kom í Fréttablaðinu í síðustu viku 
hefur verið líflegur markaður með skuldabréf 

gömlu bankanna í erlendri mynt. Þar hefur sömu-
leiðis kveðið mest að bandarískum sjóðum, sem 
hafa keypt skuldabréf bankanna af evrópskum 
kröfuhöfum gömlu bankanna. Fjárfestar keyptu 
bréfin með 95 til 98 prósenta afslætti skömmu 
eftir ríkisvæðingu bankanna í fyrra. Verð bréf-
anna hefur margfaldast síðan þá, er nú fjórfalt 
til ellefufalt hærra. Þetta fer þó bæði eftir þeirri 
mynt sem bréfin eru í og skuldabréfaflokkum. 

Eftir því sem næst verður komist er endur-
heimtuhlutfall almennra krafna hæst hjá Straumi 
en lægst hjá Landsbankanum. Nærtækasta skýr-
ingin felst í viðskiptamódeli bankanna fjögurra. 
Straumur var ekki með almenna innlánsreikn-
inga líkt og hinir bankarnir þrír. Miðað við áætl-
aðar endurheimtur sem Markaðurinn hefur undir 
höndum er gert ráð fyrir sambærilegum endur-
heimtum hjá Glitni og gamla Kaupþingi, sem 
bendir til að viðskiptamódelin hafi verið áþekk. 
Þeir sem Markaðurinn ræddi við í gær telja við-
skiptamódel Landsbankans hins vegar áhættu-
samast og skýri það verri endurheimtur eins og 
staðan sé í dag. 

Skilanefndir Kaupþings og gamla Landsbank-
ans vildu ekki tjá sig um endurheimtuhlutfall 
bankanna þegar þær voru inntar eftir því í gær. 
Landsbankinn kynnti kröfuhöfum nýja áætlun um 
endurheimt krafna fyrir stuttu og birtir hana op-
inberlega á næstu dögum. Það mun þó ekki vera 
langt frá fyrra mati. 
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Verðbréfamarkaðir

Uppsveifla í 
Bandaríkjunum og Japan

VIÐSKIPTI

Allt á einum stað – betri kjör
Þú nýtur betri kjara og yfi rsýnar með því 
að hafa allt á einum stað í færsluhirðingu. 
Hafðu samband við okkur í síma 560 1600
eða á tilbod@borgun.is og við gerum þér 
tilboð um heildarlausn í færsluhirðingu.

Græna
prentsmiðjan

Erlendir sjóðir vilja 
skuldir Straums
Kröfuhafar bankanna fá mismikið greitt til baka af lánum 
sínum. Áhættufjárfestar sjá gróðavon í braski með þrotabú. 

Skúli Mogensen í Oz

Þolinmæði 
mikilvæg í 
frumkvöðlastarfi 6

Uppspretta heitir nýtt lánafyr-
irgreiðslufyrirtæki sem hafið 
hefur starfsemi. Á samnefndum 
vef, uppspretta.is, er höfð milli-
ganga um að veita fólki og fyrir-
tækjum svonefnd örlán.

Á vefnum eru leiddir saman 
lántakendur og -veitendur, en 
lánin eru á bilinu 50.000 til 
3.000.000 króna. Lánstími getur 
verið að lágmarki einn mánuður 
og að hámarki 36 mánuðir. 

Í tilkynningu segir að mikil 
áhersla sé lögð á gagnsæi upp-
lýsinga og með hverri umsókn 
fylgi lánshæfi lántakanda, jafn-
framt er hægt að spyrja lántak-
anda spurninga áður en tekin 
er ákvörðun um hvort veita eigi 
lán.

Örlánavefur 
opnaður

Banki Hlutfall Verð skuldabréfa á markaði
Gamli Landsbankinn 0-5% 5-7%
Gamla Kaupþing  20-46% 19,5-20,5%
Glitnir 22-33% 21-22%
Straumur   33-77%*  -

 * Engin skráð skuldabréf á markaði  

S A M A N B U R Ð U R  Á  Á Æ T L U Ð U M 
E N D U R H E I M T U M  A L M E N N R A  K R A F N A

Hátt gullverð l Heimsmarkaðs-
verð á gulli sló nýtt met í gær 
þegar únsan fór í 1.038 dollara 
á fjármálamarkaði í New York í 
Bandaríkjunum. Fyrra verðmet 
var slegið í mars í fyrra þegar það 
fór í 1033,9 dali. Það var í kjölfar 
fjárhagsvandræða Bear Stearns.

Frekari svartsýni l Hagfræði-
prófessorinn dr. Nouriel Roubini, 
sem þekktur er sem herra dóms-
dagur, varar við snarpri hækk-
un á gengi hlutabréfa. Af þeim 
sökum telur hann að þessir mark-
aðir muni taka dýfu niður á við 
á yfirstandandi ársfjórðungi eða 
fyrsta ársfjórðungi á næsta ári.

Brugðist við bata l Seðlabanki 
Ástralíu hefur hækkað stýrivexti 
um 25 punkta og verða þeir eft-
irleiðis 3,0 prósent. Ástralir eru 
fyrsta ríkið af tuttugu umsvifa-
mestu iðnríkjum heims til að 
bregðast við efnahagsbatanum 
með hækkun stýrivaxta. 

Loka í japan l French Connect-
ion, ein þekktasta tískuvörukeðja 
Bretlands, hefur ákveðið að loka 
öllum verslunum í Japan. Þær eru 
21 talsins. Með þessu ætlar stjórn 
verslanakeðjunnar að hagræða í 
rekstri og draga úr tapi. Þrotabú 
Baugs á tæpan átján prósenta hlut 
í French Connection.

Á barmi gjaldþrots l  Royal 
Bank of Scotland (RBS) rambaði 
á barmi gjaldþrots og mátti litlu 
muna að hann færi á hliðina þegar 
bresk stjórnvöld komu honum til 
hjálpar í október í fyrra, að því 
er breska blaðið Financial Times 
hefur eftir ónafngreindum heim-
ildarmanni.

„Ástæðan fyrir þessu eru er-
lendu lánin sem voru tekin við 
kaup á Húsasmiðjunni árið 2005. 
Gengishrunið hefur haft neikvæð 
áhrif. Við erum í skilum en eig-
infjárstaðan er neikvæð,“ segir 
Steinn Logi Björnsson, forstjóri 
Húsasmiðjunnar. Eignarhaldsfé-
lagið Vestia tók félagið yfir á að-
alfundi Húsasmiðjunnar í gær. 

Vestia er dótturfélag Lands-
bankans sem heldur utan um 
eignir sem bankinn hefur tekið 
yfir. 

Steinn Logi áréttar að þetta 
hafi verið ákveðið í kjölfar skila 
á ársreikningi. 

Eigendur Húsasmiðjunnar 
voru SPV, dótturfélag Byrs, sem 
eignaðist hlutinn við yfirtöku á 
Primusi, félagi Hannesar Smára-
sonar í fyrra, Hagar, móðurfélag 
Hagkaupa og fleiri verslana, og 
Saxsteinn, dótturfélag Saxbygg 
sem er í skiptameðferð.  - jab 

Bankinn tók 
Húsasmiðjuna
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G E N G I S Þ R Ó U N

„Það er ógerningur að segja til um hvenær nið-
urstöðu er að vænta frá okkur,“ segir Ólafur Þór 
Hauksson, sérstakur saksóknari um efnahagshrun-
ið, spurður um næstu skref í kjölfar húsleitar starfs-
manna embættisins hjá endurskoðunarfyrirtækjun-
um PriceWaterhouseCoopers og KPMG á fimmtu-
dag í síðustu viku. 

Sama máli gegnir um önnur mál á borði embættis-
ins. Þar á meðal eru gögn eftir húsleit á skrifstofum 
Milestone og Sjóvár og á heimilum forsvarsmanna 
fyrirtækjanna í byrjun júlí. Ólafur segir að búið sé 
að fara í gegnum hluta gagnanna. 

Hann bendir á að starfsmenn embættisins hafi 
stundum þurft að leggja önnur mál tímabundið til 
hliðar þegar beina hafi þurft kröftunum að öðrum 
og brýnni. Við húsleitina á föstudag hafi nær allir 
starfsmenn lagst á eitt enda hald lagt á meira magn 
gagna en í fyrri húsleitum. 

Fimmtán vinna nú hjá embætti sérstaks saksókn-
ara og er verið að fjölga starfsmönnum, að sögn Ólafs 
Þórs.    - jab 

SÉRSTAKUR SAKSÓKNARI Þeir sem rannsaka efnahagshrunið 
þurfa stundum að leggja mál frá sér þegar önnur brýnni koma 
upp.  MARKAÐURINN/STEFÁN

Starfsmannaskortur tefur rannsókn

Forsvarsmenn fimm íslenskra 
sprotafyrirtækja  og tvö norsk 
kynna starfsemi sína fyrir 
áhættufjárfestum á sprotaþingi 
Seed Forum í salarkynnum Kaup-
þings á föstudagsmorgun. 

Seed Forum blæs til fjárfesta-
þings að vori og hausti og er þetta 
það tíunda í röðinni. 

Meðal fyrirtækja sem kynntu 
starfsemi sína á fyrsta þinginu í 
apríl 2005 voru CCP og ORF Líf-
tækni. Talsverður fjöldi af sprota-
fyrirtækjum hefur bæst við síðan 
þá, svo sem Caoz, Gogogic, Mar-
orka, Trackwell, Carbon Recyc-
ling International, Gogoyoko og 
síðast E-Label.  

„Þetta er sögulegt,“ segir dr. 
Eyþór Ívar Jónsson, framkvæmda-
stjóri Seed Forum. Hann bætir 
við að fáir hafi trúað því að fjár-
festaþingið myndi tóra þetta lengi.  
„Það var lítill áhugi á sprotafyrir-
tækjum þegar við byrjuðum. Nú 
héldu menn að þingið myndi leggj-
ast af þar sem allir fjárfestarn-
ir hefðu dáið út í fjármálakrís-
unni. Enn er þó mikill áhugi á 
þessu,“ segir Eyþór og bætir við 
að vettvangur á borð við Seed 
Forum sé mikilvægur forsvars-
mönnum sprotafyrirtækja til að 
byggja upp sambönd og læra að 

gera fyrirtækin fjárfestingahæf. 
Vandamálið snúi orðið nær ein-
göngu að stöðu Íslands, sem hafi 
valdið því að erlendir fjárfestar 
eru tortryggnari en áður um fjár-
festingu hér. Um fyrirtækin gegni 
öðru máli: „Hér er fullt af fyrir-
tækjum að gera góða hluti.“

Stefnt er að því að Steingrímur 
J. Sigfússon flytji opnunarávarp 
og Finnur Sveinbjörnsson, banka-
stjóri Kaupþings, flytji erindi. 
Þá munu tveir erlendir reynslu-
boltar flytja tölu um fjárfesting-
ar í sprotafyrirtækjum.  

- jab 

Fjárfesta leitað 
í tíunda sinn

Fyrirtækjaheiti Tegund fyrirtækis

Íslensk:
ReMake Electric ehf.  Þróa sparneytin rafmagnsöryggi
MindGames Tölvuleikir sem stjórnað er með huganum
Kerecis  Lækningavörur úr fiskiprótínum
TellmeTwin Samskipta- og meðmælavefur
Spennandi  Fatnaður fyrir stangveiðifólk

Norsk:
Electra Automotive  Framleiðir rafbíla
Carbatt Systems  Þróar rafkerfi og rafhlöður fyrir rafbíla

F Y R I R T Æ K I N  Í  Á R

EYÞÓR ÍVAR Fáir höfðu trú á að Seed 
Forum myndi tóra lengi þegar það byrjaði 
fyrir fjórum árum.

Sigríður B. Tómasdóttir
skrifar

Grjótkrabbi finnst í töluverðum mæli á nokkrum stöð-
um við Suðvesturland, einkum þó í Hvalfirði. Þetta 
er niðurstaða rannsóknar sem unnin er við Háskóla 
Íslands. Grjótkrabbi er krabbategund sem veidd er 
til manneldis undan ströndum Kanada. Krabbinn er 
töluvert stærri en til dæmis trjónukrabbi sem hefur 
verið veiddur hér við land en skelin á grjótkrabba er 
um 14 sentímetrar í þvermál. 

Að sögn Halldórs Pálmars Halldórssonar, líffræð-
ings hjá Náttúrufræðistofu Reykjaness, bendir allt til 
þess að krabbinn sé í nýtanlegu magni hér við land en 
einkum hefur fundist mikið magn af honum í Hval-
firði. „Fjöldi krabba sem kemur í gildru hjá okkur er 
alveg sambærilegur við það sem þekkist í Kanada.“

Krabbategund þessi fannst fyrst svo vitað sé árið 
2006 við Ísland en þá færði kafari Jörundi Svavars-
syni, prófessor við Háskóla Íslands, eintak af krabban-
um. Það var svo í framhaldi af því að tveir nemendur, 
þeir Óskar Sindri Gíslason og Marinó Fannar Páls-
son, hófu rannsóknir á grjótkrabba við Ísland undir 
handleiðslu Jörundar og Halldórs.

Nú þremur árum síðar er komið í ljós að magnið er 
töluvert. „Við höfum fundið hann í Kollafirði, Skerja-
firði, nokkur eintök hafa fengist í Breiðafirði og svo 
í Hvalfirði,“ segir Halldór. 

Líklegasta skýringin á þessum nýbúa í náttúrulífi 
landsins er sú að lirfa hans hafi komið hingað í kjöl-
festuvatni stórra skipa. Kjölfestuvatn er sjór sem er 
dælt í kjöl skipa til að gera þau stöðugri á siglingu 
en lífverur berast auðveldlega með slíku vatni. Stærð 
krabbans sem fannst árið 2006 bendir til þess að hann 
hafi verið hér við land í um tíu ár áður en rannsókn-
in á honum hófst. 

Krabbinn er eins og áður sagði veiddur undan 
ströndum Norður-Ameríku. Þar veittu sjómenn 
honum fyrst athygli þegar hann kom í humargildr-
ur, fyrst var honum hent en svo þegar menn fóru að 
skoða hann nánar og smakka þá komust menn að því 
að hann er herramannsmatur. Grjótkrabbi er kjöt-

meiri en trjónukrabbi og segir Halldór, að fenginni 
reynslu, hann vera mjög bragðgóðan. Ekki eru áform 
um að hefja veiðar á grjótkrabba en Halldór segir 
marga hafa fylgst með rannsóknunum og sýnt þeim 
áhuga. „Fjöldi trillukarla fylgist með rannsóknum 
okkar og hafa verið að velta möguleikanum á nýt-
ingu fyrir sér.“ 

Halldór bendir á að byrja þyrfti á hóflegum veiðum 
ef út í það færi, stofnstærðin hafi ekki verið áætluð 
en verið sé að skoða hana. Hver áhrif krabbans á líf-
ríkið við Íslandsstrendur verða er algjörlega óljóst og 
segir Halldór: „Það mun tíminn leiða í ljós.“

Ný krabbategund 
Grjótkrabbi er krabbategund sem fannst í fyrsta skipti við 
Ísland fyrir þremur árum. Rannsóknir vísindamanna benda 
til þess að hann sé hér í nýtanlegu magni.

VEITT Í ÞÁGU VÍSINDA Óskar Sindri Gíslason til vinstri og 
Marinó Fannar Pálsson við gildruveiðar í Hvalfirði.

• Hagstæðar afborganir

• Söluaðilar geta valið um lán með breytilegum vöxtum eða vaxtalaus

• Söluaðilar greiða ekkert þjónustagjald af Kortalánum

• VALITOR greiðir út til söluaðila annan virkan dag eftir að sala fer fram

FYRIRTÆKJALAUSNIR VALITOR   •  Laugavegi 77  •  101 Reykjavík  •  fyrirt@valitor.is  •  www.valitor.is

Verð á olíutunnu hækkaði um 
rúm 40 sent í gær og fór yfir 71 
Bandaríkjadal í Asíu. Má rekja 
hækkunina til þess að að aukn-
ing á heimsbirgðum olíu hafi ýtt 
undir traust fjárfesta. 

Verð á olíu hefur lónað í kring-
um 70 dali á tunnu undanfarna 
mánuði, meðan fjárfestar reyna 
að greina hversu vel bandarískt 
efnahagslíf réttir 
úr kútnum. Hækk-
unina má einnig 
að einhverju leyti 
rekja til veikingar 
bandaríkjadals. 

Olíuverð 
hækkar  Vika Frá ára mót um

Atlantic Petr. -0,6%  -39,3%

Bakkavör -17,1%  -41,8%

Föroya Bank  -3,1%  14,5%

Icelandair  11,4%  -81,6%

Marel 4,8% -15,3%

Össur  -0,4%  22,9%

Úrvalsvísitalan OMXI6 812

*Miðað við gengi í Kaup höll í gær.



Icelandair Cargo er öflugt fyrirtæki  sem leggur áherslu á öryggi og áreiðanleika. Þess vegna varð Skyggnir 
fyrir valinu til að sjá um tölvukerfi fyrirtækisins. Skyggnir býður Icelandair Cargo upp á sérlausnir í 
rekstrarþjónustu sem sniðnar eru að þörfum fyrirtækisins. 

Skyggnir sérhæfir sig í hönnun og rekstri tölvu- og samskiptalausna sem lækka kostnað og bæta eiginleika 
upplýsingakerfa. Við höfum á annað hundrað sérfræðinga á okkar snærum og þjónustumiðstöð sem opin 
er allan sólarhringinn.

· Engir bakreikningar
· Meira öryggi
· Aukin hagkvæmni

· Greining og ráðgjöf
· Úrbætur
· Minni kostnaður

Alrekstur Hagræðing

Urðarhvarf 6                203 Kópavogur                Sími  516 1000                skyggnir.is

Við flytjum
gögn fyrir 
Icelandair Cargo
Eitt af fjölmörgum fyrirtækjum sem treysta Skyggni fyrir rekstri tölvukerfa sinna

Skyggnir sérhæfir sig í hönnun, uppsetningu og rekstri tölvu- og samskiptalausna. Fyrirtækið er hluti af Nýherjasamstæðunni.
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Guðsteinn Bjarnason
skrifar

Verðbréfamarkaður í Bandaríkjunum tók góða 
sveiflu upp á við í gær, í beinu framhaldi af frétt-
um um að vöxtur hafi orðið í þjónustugeiranum 
þar vestra í fyrsta sinn í heilt ár. Nokkur bjartsýni 
virðist hafa vaknað í bandarísku fjármálalífi um að 
heimurinn fari að ná sér eftir kreppuna djúpu.

Uppsveiflan á verðbréfamarkaðnum er mest í 
fjármála- og orkufyrirtækjum, og kemur í kjölfar 
þess að olíuverð hækkaði og Goldman Sachs hækk-
aði mat sitt á stórum bönkum.

Svo virðist sem nokkur bjartsýni hafi vaknað 
í bandarísku fjármálalífi um að heimurinn sé að 
byrja að ná sér eftir kreppuna djúpu.

Óvíst er hve endingargóð þessi uppsveifla verð-
ur, en skýrari mynd ætti að fást af horfunum í dag 
þegar ársfjórðungsskýrslur um hagnað stórfyrir-
tækja byrja að berast. Álfyrirtækið Alcoa ríður 
þar á vaðið, og verður grannt fylgst með því hvort 
tekjur þess eru farnar að vaxa á ný.

Fyrirtækjum vestra virðist almennt hafa tekist 
að draga nógu mikið úr kostnaði, meðal annars með 
fækkun starfa, til þess að hagnaður varð meiri en 
við var búist. 

Uppsveiflan í Bandaríkjunum í gær virðist síðan 
einnig hafa skilað því að japanski verðbréfamark-
aðurinn tók við sér í gær eftir þriggja daga niður-
sveiflu. Sterk staða jensins kemur fyrirtækjum þar 
hins vegar í koll með því að éta upp hagnaðinn að 
verulegu leyti.

Góðar fréttir berast sömuleiðis frá Bretlandi. 
Hagur fyrirtækja þar batnaði í septembermánuði, 
samkvæmt könnun sem birt var á mánudag, sem 
markar vatnaskil því undanfarin tvö ár hefur hagur 
fyrirtækjanna þar versnað jafnt og þétt.

Könnunin var gerð dagana 18. ágúst til 2. sept-
ember af samtökum breskra atvinnurekenda (CBI) 
og PricewaterhouseCoopers. Fram kom að 32 pró-
sent fyrirtækjanna sögðu stöðu fyrirtækisins hafa 
lagast síðustu þrjá mánuði, en 24 prósent sögðu hag 
síns fyrirtækis hafa versnað.

Batnandi staða fyrirtækjanna, jafnt í Banda-
ríkjunum sem Bretlandi, hefur hins vegar kostað 
strangt aðhald í rekstri sem bitnað hefur ekki síst 
á starfsfólki.

„Allt bendir til þess að fyrstu merki efnahagsbat-
ans verði óstöðug og áfram verði að draga úr kostn-
aði til þess að hagnaður náist,“ hefur AP-frétta-
stofan eftir Andrew Gray hjá Pricewaterhouse-
Coopers.

Vottur af bjartsýni 
gerir vart við sig
Uppsveifla á verðbréfamarkaði í Bandaríkjunum og Japan, 
batnandi hagur fyrirtækja í Bretlandi.

TALNASÚPUR Á VEGG Verðbréfamarkaðurinn í Japan tók svolítið stökk upp á við í gær, rétt eins og í Bandaríkjunum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Á ársfundi Alþjóðabankans og 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í Tyrk-
landi hafa Bandaríkin, Bretland 
og fleiri áhrifamikil aðildarríki 
lagt áherslu á að breyta þurfi fyr-
irkomulagi Alþjóðabankans. 

Tryggja þurfi að stuðningur 
Alþjóðabankans við þróunar-
ríki komi að þeim notum sem til 
er ætlast. Einnig verði að gefa 
þróunarríkjum aukið vægi við 
ákvarðanatöku.

„Til þess að ná þessum mark-
miðum förum við fram á að gerð-
ar verði mikilvægar umbætur 

þegar hugað verður að því að út-
vega meira fjármagn,“ sagði Ti-
mothy Geithner, fjármálaráð-
herra Bandaríkjanna.

Sameiginlegur ársfundur Al-
þjóðabankans og Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins stendur nú yfir í 
Istanbúl í Tyrklandi. 

Umræðan þar hefur einkum 
snúist um tvennt: annars vegar 
um nauðsynlegar umbætur á 
þessum tveimur stofnunum og 
hins vegar hvernig best megi 
tryggja að ríki heims nái sér upp 
úr kreppunni.

Kröfur um breytingar

ÁRSFUNDUR Í TYRKLANDI Gestgjafinn, Recep Tayyip Erdogan, forsætisráðherra 
Tyrklands, stendur á milli þeirra Roberts Zoellicks, forseta Alþjóðabankans, og Dominiques 
Strauss-Khans, framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. NORDICPHOTOS/AFP

Rússar hafa sett sér það mark-
mið að verða leiðandi þjóð á sviði 
nanótækni. Þetta sagði Dmitry 
Medvedev, forseti Rússlands, á 
alþjóðlegri ráðstefnu um nanó-
tækni. Medvedev sagði ógrynni 
tækifæra felast í nanótækniiðn-
aðinum. Hann áréttaði að Rússar 
þyrftu að auka fjölbreytni í efna-
hag sínum.

Nanótækni gerir vísindamönn-
um kleift að kanna og notfæra sér 
allra smæstu eindir efna og hefur 
verið rætt um að slík tækni kynni 
að nýtast í tölvubúnaði og jafnvel 
læknavísindum framtíðarinnar. - sh

Vilja leiða í 
nanótækni Fyrrverandi starfsmaður Boeing-

flugvélarisans hefur játað aðild að 
skattsvikamyllu sem tengist UBS-
bankanum í Sviss. Hann hafði 
falið um 1,9 milljónir Bandaríkja-
dala, jafnvirði tæpra tvö hundr-
uð milljóna króna, á svissneskum 
bankareikningum. 

Maðurinn samdi við saksókn-
ara um játningu og bætist hann 
í hóp fjögurra annarra sem játað 
hafa sök í málinu. Von er á játn-
ingu þess sjötta, að því er erlend-
ir fjölmiðlar fullyrða.

UBS-bankinn hefur viðurkennt 
að starfsmenn hans hafi aðstoð-
að fólkið við að fela reikningana 
fyrir skattyfirvöldum.   - sh

Fleiri játa svik
Apple hefur nú bæst í hóp þeirra 
fyrirtækja sem sagt hafa skilið 
við Verslunarráð Bandaríkjanna 
vegna andstöðu ráðsins við áætl-
anir stjórnvalda um að koma í 
veg fyrir loftslagsbreytingar.

„Við hefðum viljað að Versl-
unarráðið tæki framsæknari af-
stöðu í málinu,“ segir í bréfi sem 
Catherine A. Novelli, aðstoðar-
forstjóri hjá Apple, skrifaði for-
stjóra Verslunarráðsins á mánu-
dag. „Þar sem afstaða ráðsins er 
í algjörri andstöðu við afstöðu 
Apple höfum við ákveðið að 
segja okkur úr ráðinu og tekur 
úrsögnin tafarlaust gildi.“

Í lok september sögðu þrjú af 
stærri orkufyrirtækjum Banda-
ríkjanna sig úr ráðinu; PG&E, 

sem framleiðir rafmagn úr 
vatnsorkuverum í Norður-Kali-
forníu, Exelon, sem er stærsti 
framleiðandi Bandaríkjanna í 
framleiðslu rafmagns í kjarn-
orkuverum og PNM Resources, 
sem er ráðandi á orkumarkaði í 
New Mexico. 

Fleiri þekkt fjölþjóðafyrir-
tæki en Apple hafa lýst andstöðu 
við stefnu Verslunarráðsins, að 
því er fram kemur á vef Forbes. 
Nike sendi úrsögn um mánaða-
mótin og Johnson & Johnson 
og General Electric hafa lýst 
óánægju án þess að grípa til úr-
sagnar. - pg

Apple segir sig úr Verslunarráði BNA

FORSTJÓRINN Tæknirisinn Apple segir 
bandaríska verslunarráðið ekki nógu fram-
sækið.  MARKAÐURINN/AFP
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Fyrir tæpum tuttugu árum var íslensk upplýsingatækni 
enn í bleiu. Þeir sem vildu skera sig úr burðuðust stolt-
ir um með nokkurra kílóa fokdýran farsímahlunk og 

þeir framsýnustu lumuðu á upphringimótöldum sem gerðu 
þeim kleift að tengjast háskólanetum á nokkrum mínútum. 
Þar var þó lítið að gera nema fyrir innvígða. 

Afþreyingaiðnaðurinn hafði hins vegar tekið tölvutækn-
inni opnum örmum. Bestu tæknibrellurnar fengu áhorf-
endur til að gapa í forundran, svo sem yfir kvikmyndum 
á borð við framtíðartryllinum Tortímandanum 2 frá 1991 
með Arnold Schwarzenegger í hlutverki vélmennisins T-
800. Slíkar voru nýjungarnar að brellurnar lönduðu Ósk-
arsverðlaunum. Þetta gaf þeim sem fylgdu nýjum straum-
um byr undir báða vængi. 

Hugbúnaðarfyrirtækið Oz var eitt þeirra sem hoppaði 
á vagninn.

UNGIR FRUMKVÖÐLAR
Oz var formlega stofnað í desember árið 1989 og er stefnt 
að tuttugu ára afmælisfögnuði í ár. Í fyrstu var unnið við 
grafíska tölvuvinnslu fyrir auglýsingastofur og ýmis fyr-
irtæki. Nóg var að gera og ekkert lát á eftirspurn. Fljót-
lega ákváðu stofnendur fyrirtækisins því að taka skrefið 
lengra, fjárfesta í rándýrum búnaði til að afkastað meiru 
og geta tekið að sér flóknari verkefni. Kostnaður lá í kring-
um þrjátíu milljónum króna, sem þótti mikið. Á móti var 
tækjabúnaði einn af þeim öflugustu á Norðurlöndunum. 

Aldur stofnenda Oz vakti mikla athygli. Þeir voru þrír, 
Guðjón Már sautján ára, Skúli Mogensen, kom að fyrirtæk-
inu tveimur árum síðar var fjórum árum eldri. Sá þriðji 
var Aron Hjartarson, sem var á svipuðu reki. Guðjón segir 
aldurinn ekki hafa komið að sök. Þvert á móti telur hann 
– nú tuttugu árum síðar – það hafa verið kost. Sakleysið 
hafi valdið því að þeir félagarnir köstuðu sér óhræddir í 
djúpu laugina. „Þegar maður er enn frekar enn ungur og 
óreyndur þá veit maður síður af öllum ljónunum á vegin-
um,“ segir hann. 

Oz skapaði sér fljótt nafn. Helstu verkefnin voru fyrir 
auglýsingastofur og vakti tölvuteiknað bréf sem sveif inn 
um bréfalúgu athygli almennings á strákunum. Fljótlega 
tók að bera á viðurnefnum. Það nærtækasta var „Galdra-
mennina í Oz“. 

Hróðurinn barst fljótlega út fyrir landsteina og tók Oz 
að sér verkefni fyrir ýmsa risa, svo sem Microsoft. Í kjöl-
farið var fetað inn á nýjar brautir. Brautryðjendurnir ungu 
ákváðu að leggja útselda vinnu á hilluna og leggja áhersl-
una á eigin tækniþróun í þrívíðri myndvinnslu fyrir netið. 
Netið var var þá að stíga sín fyrstu skref í almennri notk-
un. Þeir framsýnustu sáu þar mikla möguleika. 

Í kjölfarið tók við þrotlaus þróunarvinna. Árangurinn 
var sýndur á tölvusýningu í Asíu árið 1995 og stóðst vænt-
ingar. En fjármagn skorti. „Ég hafði heyrt af því að Jap-
anir hugsuðu lengst fram í tímann. Þeir voru einir á þess-
um tíma sem fjármögnuðu rannsóknir og þróun á flötum 

skjáum,“ segir Guðjón. „Með smá hjálp frá Útflutningsráði 
flaug ég til Tókýó í Japan. Ég var reyndar á þriðja kred-
itkortinu mínu þar, átti í erfiðleikum með að fjármagna 
flugmiðann. Sú ferð heppnaðist mjög vel. Við vorum mjög 
ungir þegar við náðum þessum samningum, um 22 ára.“ 
segir hann. 

ÚTRÁS
Þegar áhyggjur af tekjuöflun voru að baki var gefíð í og 
fljótlega varð Ísland of lítið. Fyrirtækið opnaði fyrstu 
skrifstofuna í hjarta tæknigeirans í San Francisco í Kali-
forníuríki í Bandaríkjunum í jólamánuðinum 1995 og flutti 
starfsemina út að stórum hluta. Þar var fyrirtækið skrá-
sett undir heitinu Oz Interactive. 

Þeir Skúli og Guðjón fluttu út um svipað leyti en Guðjón 
komst þar í kynni við ýmist lykilfólk í tækni- og fjármála-

geiranum. Þar á meðal myndaðist vinskapur með honum 
og Andy Grove forstjóra Intel. Saman fóru þeir Guðjón 
og Grove víða og ræddu við ýmsa málsmetandi menn um 
framtíðarsýn sína og þróun Netsins, svo sem  Bill Gates, 
Rupert Murdoch og Warren Buffett.

Um þetta leyti var stefnt að skráningu Oz á hlutabréfa-
markað. Slíkt hafði gefið góða raun hjá öðrum. Netfyrir-
tækið Netscape, sem stofnað var árið 1994, var skráð á 
Nasdaq-markaðinn í ágúst 1995 með afar góðum árangri 
og gerði flesta þá sem komið höfðu að því að milljarða-
mæringum. Eftir talsverðu var því að slægjast. 

Starfsemi Oz þandist út og fyrr en varði voru starfs-
menn orðnir 250 talsins.  

ÞRÍVÍÐIR HEIMAR
Frá 1991 til 1996 hafði netnotkun tekið risastökk. Nets-
cape hafði gert almenningi kleift að rápa um netið í aukn-
um mæli auk þess sem netverslun var að stíga sín fyrstu 
skref. Tölvupóstur og spjallrásir á borð við IRC voru ekki 
aðeins á færi tæknisinnaðasta háskólafólks. En Oz-arar 
horfðu lengra. Fyrir þeim lá framtíð Netsins í fjölþættum, 
gagnvirkum og þrívíðum samskiptavettvangi þar sem fólk 
gæti hist í sýndarveruleika og átt í samskiptum hvert við 
annað. Svolítið fútúrískt, að mörgum fannst. 

Teymi var sett á laggirnar innan fyrirtækisins sem átti 
að gera þetta að veruleika. Vara varð til sem hét OZ Virtual 
og framtíðarsýn mótaðist um framtíðarverkefnið Cosmos 
sem gekk út á þrívítt hagkerfi og var það unnið samhliða 
öðrum þróunarverkefnum, svo sem rauntíma samskipta-
hugbúnaði sem nefndist iPulse. Horft var til þess að bún-
aðurinn gæti gert  netverjum kleift að hafa samband sín á 
milli með SMS-um í farsíma en með sambærilegum hætti 
og MSN frá Microsoft. Sviðið var þónokkuð víðtækara, en 
það átti að auðvelda hópastarf í fjarvinnu. Guðjón telur 
ekki útilokað að Microsoft hafi þar fengið innblástur við 
hönnun á fyrstu útgáfu MSN-hugbúnaðarins. 

Þrívíddarafurðin var kynnt á tæknisýningum í Banda-
ríkjunum 1996. Framtíð þrívíða heimsins, eins og hún var 
í hugum Oz, samanstóð af skemmtistöðum og tónleikum 
í þrívíðum sýndarveruleika. Sýningar á tækninni vöktu 
heilmikla athygli. Í kjölfarið landaði Oz risasamningi 
við sænska farsímarisann Ericson. Samningurinn var til 
þriggja ára og nam verðmætið einum milljarði króna. 

UPPHAFIÐ AÐ FALLINU
Talsverðar breytingar urðu á rekstri Oz eftir þetta. Allt var 
sett á fullt þróun samskiptalausnarinnar iPulse. Grafík-

OZ VIÐ SNORRABRAUT Ljósleiðari tengdi saman hús höfuðstöðvanna hér á landi. Það þótti framúrstefnulegt og fékk heilmikla umfjöllun í fjölmiðlum.   

Hvað varð um
 í Oz?
Fyrir um áratug var hugbúnaðarfyrirtækið Oz vonarstjarna íslenskrar upplýsingatækni. Hún hrapaði hratt eftir aldamótin 
og flutti fyrirtækið með manni og mús til Kanada. Eftir stóðu hundruð Íslendinga með verðlaus hlutabréf í fyrirtækinu. Jón 
Aðalsteinn Bergsveinsson rifjaði upp sögu Oz og ræddi við þá Guðjón Má Guðjónson og Skúla Mogensen um fyrirtækið.

TÆKNIRISINN Í SEPTEMBER 1996 Þegar best lét voru um 250 manns á launaskrá hjá Oz. Maðurinn lengst til hægri er Eyþór Arnalds, sem hafði gert 
það gott með hljómsveitinni Todmobile. MARKAÐURINN/GVA
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„Ég hef mjög gaman af veiðum, 
en kemst þó ekki í hálfkvisti við 
þessa léttbiluðu veiðimenn. Ég 
myndi segja að ég væri öllu frem-
ur venjulegur áhugamaður,“ segir 
Benedikt Einarsson lögfræðingur. 
Í haust fór hann á hreindýraveið-
ar og skaut kú á Austurlandi. 

Benedikt hefur farið á rjúpna- 
og gæsaveiðar í gegnum tíðina og 
skýtur rjúpu í jólamatinn hvert ár 
en hann er alinn upp í stangveiði. 
Hann prófaði hins vegar að veiða 
hreindýr í fyrsta skipti í sumar 
og segir að hann hafi lengi langað 
til að prófa. „Mér fannst ég verða 
að prófa þetta en það má segja að 
þetta snúist allt um spennuna 

rétt áður en maður tekur í gikk-
inn. Þær sekúndur eru mikið kikk 
og ég sé ekki eftir að hafa reynt 
þetta. Hins vegar verður að segj-
ast að hreindýraveiðar komast 
ekki í hálfkvisti við rjúpna- eða 
gæsaveiði.“

Á hreindýraveiðum er mikið 
keyrt, alveg þangað til veiði-
menn þefa uppi dýrin og Benedikt 
segir að það hafi ekki tekið lang-
an tíma í haust en hann og æsku-
félagi hans og veiðifélagi, Hilm-
ar Geirsson, fengu kúna á fyrsta 
degi veiðanna.

„Ég fékk lánaðan riffil, þeir 
eru svo rosalega dýrir. Við erum 
vön að hafa hreindýrakjöt í mat-

inn annan í jólum og svo rjúpu 
á aðfangadag. Það fullnægir 
ákveðnu frummannseðli að koma 
heim með dýrið og snæða bráð-
ina. Virðing fyrir bráðinni víkur 
hins vegar aldrei úr huganum 
og er algjört lykil atriði. Ég skýt 
til að borða og það er mikilvægt 
að haga veiðum þannig að dýrið 
þjáist sem minnst. Eins og mér 
finnst gaman að skjóta, hef ég 
ekkert sérstaklega gaman af því 
að aflífa særða rjúpu eða gæs,“ 
segir Benedikt og segir að hafður 
verði sami siður í ár og síðustu ár 
– að hafa rjúpu á borðum. Annað 
séu helgispjöll.

juliam@frettabladid.is 

Virðing fyrir bráðinni er 
veiðimanni efst í huga
Benedikt Einarsson lögfræðingur er alinn upp í stangveiði og fer reglulega á rjúpna- og gæsaveiðar. 
Hann prófaði að veiða hreindýr í fyrsta skipti í haust en hann hitti kúna fyrir á fyrsta degi ferðalagsins.

Benedikt Einarsson lögfræðingur ásamt æskufélaga sínum, Hilmari Geirssyni, á „svæði sjö“ í haust með kú sem hann felldi. 
 MYND/ÚR EINKASAFNI

LANDMANNALAUGAR  eru vinsælar meðal baðglaðra 

ferðamanna. Þess ber þó að geta að nokkuð hefur borið á 

sundmannakláða meðal baðgesta seinni hluta sumars og í 

haust. Það eru kláðabólur sem sundlirfur sníkjudýra í fuglum 

valda eftir að hafa smogið gegnum húð manna.
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Gísli G. Jónsson torfærukappi 
ætlaði sér að aka bifreið sinni 
rúmlega 200 metra yfir vatn í 
þýskum skemmtiþætti.

Gísl i  Gunn-
ar Jónsson tók 
þátt í þýska 
skemmtiþætt-
inum Wet-
ten dass um 
helgina. Þátt-
urinn, sem 
sýndur er á 
sjónvarpsstöð-
inni ZDF, er gríðarlega vinsæll í 
Þýskalandi. Í hverjum þætti eru 
tekin fyrir nokkur áhættuatriði og 
fá heiðursgestir þáttarins að veðja 
um hvort atriðin takist eða mistak-
ist. Þáttarstjórnandinn Thomas 
Gottschalk fékk á laugardaginn til 
sín marga fræga gesti, en þeirra á 
meðal voru Nelly Furtado og Witn-
ey Houston. Það voru þó ekki þær 

sem veðjuðu á atriði Gísla heldur 
leikarinn Sebastian Koch úr Das 
Leben der anderen. 

Áhættuatriði Gísla 
fólst í því að hann átti 

að aka torfærubif-
reið sinni rúm-
lega 200 metra 
yfir manngert 
stöðuvatn. Þar 
sem útsend-
ingin fór fram 

að kvöldi til var 
svæðið flóðlýst. 

Mikil spenna ríkti 
áður en Gísli gaf í. Í 

fyrstu leit út fyrir að Gísli myndi 
hafa það yfir, bíllinn flaut vel en 
allt í einu fór hann að vagga og að 
lokum sökk bíllinn og Gísli varð 
að bregðast hratt við til að sökkva 
ekki sjálfur niður í áttatíu metra 
djúpt vatnið. Leikarinn Sebastian 
Koch hafði veðjað á að Gísla tækist 
ætlunarverkið og þurfti hann því 
að leysa þrautir í sjónvarpssal.

Gísli endaði í kafi

Gísli Gunnar reyndi 
að aka torfærubifreið 

svipaðri þessari yfir manngert vatn.

„Markmiðið er að bjóða upp á 
þjónustu sem ekki er völ á annars 
staðar í Reykjavík,“ segir David 
Robertson, sem rekur hjólasmíða-
stofuna og verkstæðið Kría Cycles 
á Hólmaslóð úti á Granda. Ásamt 
því að bjóða upp á alhliða hjólavið-
gerðir, fyrir allar tegundir hjóla, 
sérhæfir Kría sig í að smíða ný 
hjól frá grunni og endurbyggja 
gömul hjól.

Að sögn Davids gengur aðferða-
fræði Kríu út á að halda hlutun-
um eins einföldum og framarlega 
er kostur. Liður í því er að hjólin 
sem smíðuð eru á þeirra vegum 
séu í grunninn eingíra eða með 
innbyggðum öxulgírum. Að mati 
Davids henta slík hjól íslenskum 
aðstæðum vel vegna minna við-
halds.

David fæddist í bænum Ton-
bridge í Englandi. Hann starfaði 
sem arkitekt í London og einnig 
hér á Íslandi þar til hann missti 
starfið í kjölfar kreppunnar. Til 
Íslands fluttist hann snemma árs 
2007 og á hér konu og barn. 

Hann segist alltaf hafa haft 
áhuga á reiðhjólum. „Í London er 
miklu betra að hjóla en treysta 
á stopular almenningssamgöng-
ur. Að keyra bíl í London getur 
til dæmis verið afar sársaukafull 
reynsla,“ segir hann og hlær. „Ég 
ætlaði mér alltaf að verða atvinnu-
hjólreiðamaður, en fékk svo meiri 

áhuga á hlaupum og náði nokkuð 
langt í þeirri íþróttagrein. Um leið 
og ég flutti til Íslands fór mig að 
langa til að smíða hjól.“

David opnaði Kría Cycles í vor. 
„Sumarið gekk vel, sérstaklega 
þegar tekið er með í reikninginn 
hversu nýtt fyrirtækið er. Margir 
Íslendingar líta á það að hjóla sem 
eitthvað sem eingöngu er hægt að 
gera á sumrin, en sú er alls ekki 
raunin. Auðvitað koma dagar þar 

sem ekki er sniðugt að hjóla um í 
snjó og frosti, en þeir þurfa ekki að 
vera svo margir,“ segir David.

Auk einfaldleikans leggur 
David mikið upp úr útliti reiðhjól-
anna. „Það er engin ástæða til að 
líta eingöngu á reiðhjól sem far-
artæki. Góð reiðhjól geta verið 
virkilega flott, og það er eitt af 
því sem ég vil ná fram hér á stof-
unni,“ segir David Robertson.

kjartan@frettabladid.is

Einfaldleiki framar öllu 
Bretinn David Robertson hefur rekið hjólasmíðastofuna og verkstæðið Kría Cycles á Hólmaslóð í hálft ár. 
Hann vill minna Íslendinga á að hjólreiðar eigi ekki bara að stunda á sumrin.

Hjólasmíðastofan reynir að útvega alla þá hluti í hjól sem ekki eru fáanlegir á Íslandi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Umhverfisráðherra boðar til Um-
hverfisþings dagana 9. og 10. okt-
óber. Sjálfbær þróun verður aðal-
umfjöllunarefni þingsins að þessu 
sinni.

Nú stendur yfir endurskoðun á 
áherslum stjórnvalda á sviði sjálf-
bærrar þróunar og þátttakendum 
á Umhverfisþingi verður boðið 
að leggja fram hugmyndir í þá 
vinnu. Efnt verður til svokallaðs 
heimskaffis þar sem hugmynd-
ir verða ræddar og þær kynntar 
þinggestum. Í kjölfarið verða til-

lögurnar teknar saman í skýrslu 
sem stjórnvöld munu nýta við 
endurskoðun stefnu um sjálfbæra 
þróun.

Á þinginu verður einnig lögð 
áhersla á þátttöku ungs fólks til 
að stuðla að umræðu milli kyn-
slóðanna um framtíðarþróun Ís-
lands. Þau Sigríður Ólafsdótt-
ir og Unnsteinn Manuel Stefáns-
son, nemendur í Menntaskólanum 
við Hamrahlíð, flytja erindi fyrir 
hönd ungmenna á þinginu.

Í málstofum á þinginu verður 

fjallað um umhverfismál í sveit-
arfélögum og atvinnulífinu. 

Hjalti Þór Vignisson, sveitar-
stjóri Sveitarfélagsins Horna-
fjarðar, verður heiðursgestur. 
Þóra Arnórsdóttir og Freyr Eyj-
ólfsson verða þingforsetar.

Þingið er haldið á Hótel Hilton í 
Reykjavík og hefst klukkan 9 með 
ávarpi umhverfisráðherra. Hægt 
er að nálgast nánari upplýsingar 
um þingið á heimasíðu umhverf-
isráðuneytisins, umhverfisradu-
neyti.is/umhverfisthing09.

Umhverfisþing um sjálfbæra þróun

Svandís Svavarsdóttir umhverfisráð-
herra boðar til umhverfisþings.

● SJÁLFBÆR SAM-
GÖNGUSTEFNA  Kristj-
án Möller samgönguráðherra 
mun flytja erindi á Umhverf-
isþingi um samgöngustefnu 
stjórnvalda. Ríkisstjórnin sam-
þykkti nýlega að hefja gerð 
áætlunar um sjálfbærar sam-
göngur. Áætlunin verður undir 
stjórn Svandísar Svavarsdóttur 
umhverfisráðherra og Kristjáns 
Möllers samgönguráðherra en 
auk þess verður haft náið sam-
starf við fulltrúa fjármálaráð-
herra vegna breytinga sem 
lúta til dæmis að sköttum og 
öðrum gjöldum.

Umhverfisráðherra og 
samgönguráðherra hafa orðið 
sammála um að leggja áherslu 
á nokkrar aðgerðir, þar á 
meðal stuðning við hjólreið-
ar almennings, breytingar á 
skattlagningu ökutækja og að 
hvetja stofnanir og fyrirtæki 
til að taka upp heildstæða 
samgöngustefnu.

Ákvörðun rík-
isstjórnarinn-
ar um gerð 
sjálfbærrar 
samgöngu-
stefnu er í 
samræmi við 
samstarfsyf-
irlýsingu 
hennar.

● NÝ SKÝRSLA UM UM-
HVERFISMÁL  Á Umhverf-
isþingi verður fjallað um nýja 
skýrslu umhverfisráðuneytisins 
um stöðu umhverfismála hér á 
landi. Eitt af helstu verkefnum 
ráðuneytisins er að safna upp-
lýsingum um stöðu og þróun 
umhverfismála, meta þær og 
miðla til almennings og þeirra 
sem taka ákvarðanir.

Skýrslunni svipar til Velferð-
ar til framtíðar sem kom út 
fyrir sjö árum og nær til sömu 
málaflokka. Í henni er þó ekki 
að finna stefnumörkun stjórn-
valda heldur ítarlega grein-
ingu á ástandi og þróun mála. 
Vægi mála hefur einnig breyst 
og til dæmis er í skýrslunni 
fjallað ítarlega um loftslags-
breytingar, sjálfbæra neyslu og 
framleiðslu.

Meðal þess sem kemur 
fram í skýrslunni er að Íslend-
ingar losa meira af gróður-
húsalofttegundum á mann en 
meðaltal þróaðra ríkja þrátt 
fyrir að losun frá staðbundinni 
orkuframleiðslu sé líklega 
minni á mann en í nokkru 
öðru þróuðu ríki. Þetta skýrist 
að stórum hluta af miklu vægi 
stóriðju og sjávarútvegs í 
efnahag Íslendinga.

„Sumir halda að umhverf-
isvernd snúist um að fara 
aftur í torfkofa,“ segir Berglind 
Viktorsdóttir, umhverfisfræð-
ingur og gæðastjóri Ferða-
þjónustu bænda, en hún segir 
mikilvægt að auka skilning á 
mikilvægi ferðaþjónustu hér á 
landi. Hlutverk hennar hafi far-
ið vaxandi og gjaldeyristekjur 
af henni aukist.

Berglind bendir á að rekstur 
ferðaþjónustu sé alls engin trygg-
ing fyrir virðingu fyrir umhverf-
inu. Of mikið álag sé á sum svæði 
vegna ferðamannastraums, þau 
þurfi að undirbúa betur með hlið-
sjón af auknum átroðningi. Þá sé 
einnig mikilvægt að dreifa ferða-
mannastraumi markvissara um 
landið, úr mörgum stöðum sé að 
velja. „Við eigum mikið af földum 
perlum sem ekki hafa verið mark-

aðssettar,“ segir hún. Auk þess 
telur hún þörf á því að miðla frek-
ar upplýsingum um svæði, kynna 
sögu þess og kennileiti í auknum 
mæli svo hægt sé að lengja heim-
sóknir fólks og gera veru þess 
innihaldsríkari. 

Þá bendir Berglind á mikilvægi 
sjálfbærrar ferðaþjónustu en í 
stuttu máli er slík ferðaþjónusta 
skilgreind sem: starfsemi sem ber 
virðingu fyrir umhverfinu, trygg-

ir verndun náttúrulegra og menn-
ingarlegra auðlinda til langs tíma, 
og er ásættanleg og réttlát frá fé-
lagslegu og efnahagslegu sjónar-
miði.

Nokkuð vantar upp á sjálfbærni 
ferðaþjónustu hér á landi en 
hjá Ferðaþjónustu bænda hefur 
markvisst verið unnið að því að 
auka þekkingu og skilning á mik-
ilvægi þess með fræðslu og nám-
skeiðahöldum. „Það eru um 140 fé-
lagar í Ferðaþjónustu bænda um 
allt land og fjölbreytni og umfang 
starfsemi mjög margbreytileg,“ 
segir Berglind. Lagður hafi verið 
grunnur að markvissri vinnu í um-
hverfismálum innan Ferðaþjón-
ustu bænda árið 2002 en þá setti 
þjónustan sér sérstaka umhverf-
isstefnu. „Við vildum vekja fólk 
til umhugsunar og kenna fólki að 
ná markmiðum og svo hvernig það 
getur orðið sér úti um gæðavott-
un,“ segir Berglind en hún segir 
vottanir á borð við Svaninn, ISO 

14001 og Green Globe mikilvæga 
við að ná fram markmiðum og 
mæla árangur. Þessir þrír staðl-
ar geta þó verið of umfangsmiklir 
og kostnaðarsamir til að þeir henti 
minni fyrirtækjum. Leita þurfi 
fleiri leiða til að umbuna fyrir það 
sem vel er gert í þessum efnum. 

Fáum sem ferðast um land-
ið dylst að margt er ógert í upp-
byggingu á innviðum ferðaþjón-
ustunnar. Salernisaðstaða er víða í 
ólestri og átroðningur á viðkvæm 
svæði mikill. Berglind segir að í 
því ástandi sem nú ríkir á Íslandi 
felist mörg tækifæri. Fólk kanni 
rætur sínar og uppruna í aukn-
um mæli, læri að meta matargerð 
og fatnað þjóðarinnar. Þá ferðist 
fólk meira um landið sitt og læri 
þannig að meta hve mikilvægt það 
er því sjálfu og þeim kynslóðum 
sem eru og eiga eftir að vaxa hér 
úr grasi. Því eigi fólk eftir að gera 
sér betur grein fyrir mikilvægi 
sjálfbærrar ferðaþjónustu. - kdk

Fjöldi falinna náttúruperlna
Þekki ferðamenn sögu staðanna staldra þeir lengur við og ferð þeirra verður innihaldsríkari. Myndin sýnir  Herðubreið og Lindará í námunda við dvalarstað Fjalla-Eyvinds.

Berglind Viktorsdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Umhverfisráðuneytið vinnur að því á nokkrum vígstöðvum að 
stöðva akstur utan vega í náttúru Íslands, en miklar skemmd-
ir hafa verið unnar á náttúru landsins með akstri utan vega, til 
dæmis á Reykjanesi, í Snæfellsjökulsþjóðgarði og í Friðlandi að 
Fjallabaki. 

Í kjölfar vettvangsferðar 
í Reykjanesfólkvang í sumar 
skipaði Svandís Svavarsdótt-
ir umhverfisráðherra að-
gerðateymi til að hrinda af 
stað átaki til að verja náttúru 
Reykjanesfólkvangs fyrir 
skemmdum af völdum akst-
urs utan vega. Umhverfis-
ráðherra segist vona að átak-
ið geti orðið fyrirmynd svip-
aðra átaksverkefna víðar um 
land.

Jafnframt þessu vinnur 
umhverfisráðuneytið að því í samvinnu við Vegagerðina, Land-
mælingar, Umhverfisstofnun og viðkomandi sveitarfélög að 
skilgreina vegi á hálendi Íslands með það að markmiði að eyða 
óvissu um hvaða slóða megi aka og hvaða slóðar hafi verið mynd-
aðir í óleyfi. Í upphafi árs skipaði umhverfisráðherra samráðs-
hóp um fræðslu gegn akstri utan vega og hefur sá hópur meðal 
annars komið að gerð fræðsluskilta um utanvegaakstur.

Vinna við að stöðva 
akstur utan vega

„Utanvegaakstur er gríðarlegt 
vandamál. Þar fléttast saman 
margir þættir eins og náttúru-
spjöll, hætta sem steðjar að dýra-
lífi og hljóðmengun svo fátt eitt 
sé nefnt,“ segir Alda Hrönn Jó-
hannsdóttir, yfirlögfræðingur 
og staðgengill lögreglustjórans á 
Suðurnesjum. Alda situr í nefnd 
um utanvegaakstur í Reykjanes-
fólkvangi hjá Krísuvík, sem skip-
uð var af umhverfisráðuneytinu í 
upphafi ársins.

Að sögn Öldu Hrannar veldur 
utanvegaakstur miklum spjöll-
um um allt land. Að loknum störf-
um skilar nefndin tillögum að úr-
bótum í þessum málum. „Vinnan í 
nefndinni gengur einna mest út á 
að finna út leiðir til að sporna við 
þessum spjöllum og lagfæra það 
sem skemmst hefur. Einnig leggj-
um við mikla áherslu á umræður 
um hvernig framfylgja megi refsi-

þættinum. Samkvæmt umferðar-
lögum og lögum um náttúruvernd 
er allur akstur utan vega bannað-
ur. Meðal þess sem rætt er um er 

hvort rétt sé að leyfa slíkan akst-
ur einhvers staðar,“ segir Alda 
Hrönn.

Hún segir vandamálið hafa auk-
ist til muna í góðærinu, þegar inn-
flutningur á torfærutækjum jókst 
mikið. „Í Bolöldu á Hellisheiði er 
til dæmis svæði sem er sérhann-
að fyrir torfærur. Það er athugun-
arefni hvort fjölga þyrfti slíkum 
svæðum. Ýmsar hugmyndir eru í 
skoðun. Eins og er erum við að ráð-
færa okkur við hagmunaaðila og 
fleiri og tillögur að úrbótum munu 
taka mið af því.“

Alda Hrönn segir aukna fræðslu 
um vandamálið leika stórt hlutverk. 
„Sérstök fræðslunefnd um málið 
er starfandi á vegum Umhverf-
isstofnunar. Það skiptir miklu að 
kynna fyrir fólki hvað það er sem 
ekki má gera, en ekki minna máli 
skipta kynningar á því sem má 
gera,“ segir Alda Hrönn. - kg

Vandamálið jókst í góðærinu

Utanvegaakstur skilur eftir sig lýti á 
landinu.

Vistvæn hönnun mannvirkja er 
í mikilli sókn víða erlendis og 
hefur notkun á vottunarkerf-
um fyrir vistvænar byggingar 
aukist. Á Íslandi eru þrjú hús í 
vottunarferli.

Vistvæn hönnun mannvirkja og 
vottun verður til umfjöllunar á 
Umhverfisþingi 2009 en þar mun 
Helga Jóhanna Bjarnadóttir, sviðs-
stjóri umhverfissviðs Eflu verk-
fræðistofu, fjalla um þá hvata sem 
liggja að baki vistvænni hönnun, 
verkefnastjórnun á framkvæmda-
tíma og vottun. Þrjú hús eru í vott-
unarferli hjá Framkvæmdasýslu 
ríkisins og eru starfsmenn Eflu 
henni til ráðgjafar. Einn þeirra er 
Eysteinn Einarsson og féllst hann 
á að útskýra ferlið. 

„Vistvæn hönnun grundvallast á 
hugmyndafræði sjálfbærrar þró-
unar. Með sjálfbærri þróun er leit-
ast við að mæta þörfum samtímans 
án þess að skerða möguleika kom-
andi kynslóða til að mæta sínum 
þörfum. Í vistvænni byggingu er 
leitast við að hámarka notagildi 
og lágmarka neikvæð umhverf-
isáhrif,“ segir Eysteinn og nefnir 
dæmi: „Það er reynt að lágmarka 
efnisnotkun og nota til dæmis 
timbur úr skógum sem eru endur-
nýtanlegir. Eins að lágmarka notk-
un á efnum sem er farið að ganga 
mikið á ásamt því að nota orku frá 
endurnýtanlegum orkugjöfum.“ 

Eysteinn segir hvatann um-
hverfis-, fjárhags- og heilsufars-
legan. „Byggingariðnaðurinn er 
talinn ábyrgur fyrir um fjörutíu 
prósentum af orku- og hráefna-
notkun í Evrópu. Umhverfisáhrif 
vegna framkvæmda, reksturs og 
niðurrifs eru því umtalsverð en 
með vistvænni nálgun má draga 
úr neikvæðum áhrifum,“ segir 
Eysteinn og heldur áfram: „Eins 
hefur verið sýnt fram á umtals-
verðan fjárhagslegan ávinning 
af vistvænni hönnun. Á undan-
förnum árum hefur færst í vöxt 
að reikna út vistferilskostnað 
bygginga eða kostnað við bygg-
ingu, rekstur og niðurrif. Í Evr-
ópu hefur verið áætlað að rekstr-

arkostnaður sé um fimmfaldur 
byggingarkostnaður og skiptir því 
verulegu máli að huga að því strax 
við hönnun að lágmarka rekstrar-
kostnað eins og gert er þegar vist-
væn sjónarmið eru höfð að leiðar-
ljósi. Heilsufarslegi hvatinn snýr 
síðan að því að byggja hús þar sem 
fólki líður vel en mýmargar rann-
sóknir hafa sýnt fram á að léleg 
lýsing, hljóð- og loftgæði draga 
úr afköstum fólks. Þá getur losun 
skaðlegra efna í byggingum vald-
ið ofnæmi, höfuðverk, streitu og 
vanlíðan.“

Eysteinn segir vistvæna hönn-
un í mikilli sókn og hefur notkun 
á vottunarkerfum fyrir vistvæn-

ar byggingar aukist í heiminum 
á undanförnum árum. Markmið 
þeirra er að auðvelda og sam-
ræma útfærslu vistvænna bygg-
inga. Efla notar breska kerfið 
BREEAM sem tekur til níu um-
verfisþátta. Má þar nefna staðar-
val, efnisval, framkvæmd, orku og 
vatn, heilsu og vellíðan, úrgang og 
vistfræði. Þessi atriði eru öll höfð 
til hliðsjónar við hönnun og bygg-
ingu þeirra þriggja húsa sem eru 
í vottunarferli hjá Framkvæmda-
sýslu ríkisins en það eru Þjóð-
garðsmiðstöð á Hellissandi, Hús 
íslenskra fræða og Gestastofa 
Vatnajökulsþjóðgarðs á Skriðu-
klaustri. - ve

Hönnun fyrir umhverfið, 
heilsuna og fjárhaginn

Eysteinn segir að með vistvænni hönnun sé leitast við að hámarka notagildi og lág-
marka neikvæð umhverfisáhrif. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Gestastofa Vatnajökulsþjóðgarðs á Skriðuklaustri verður fyrsta 
byggingin hér á landi sem verður byggð samkvæmt vottuðum 
vistvænum byggingarstöðlum. Við hönnun byggingarinnar voru 
vistvænar aðferðir hafðar að leiðarljósi með það að markmiði 
að takmarka neikvæð umhverfisáhrif, skapa heilnæman vinnu-
stað, minnka rekstrarkostnað og stuðla að góðri ímynd. Stefnt er 
að því að byggingin verði vottuð sem vistvænt mannvirki sam-
kvæmt vottunarkerfi BREEAM (British Building Research Esta-
blishment Environmental Assessment Method).

Vottun byggingarinnar samkvæmt BREEAM gerir ákveðnar 
kröfur til verktaka, meðal annars varðandi verklag á vinnustað 
og innkaup á byggingarefnum. Þetta þýðir að verktaki skuld-
bindur sig til þess að vinna samkvæmt virku umhverfis- og ör-
yggisstjórnunarkerfi. Í gestastofunni á Skriðuklaustri verður 
sett upp kynning á þjóðgarðinum og þar verður hægt að nálgast 
allar upplýsingar um þjóðgarðinn og nágrenni hans, gönguleiðir, 
náttúrufar, sögu, þjónustu og afþreyingu.

Fyrsta umhverfis-
vottaða byggingin

Alda Hrönn segir utanvegaakstur valda 
miklum spjöllum um allt land.

Útgefandi: Umhverfisráðuneytið  l  Heimilisfang: Skuggasundi 1, 150 Reykjavík  
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Guðmundur Hörður Guðmundsson 

Vefsíða: www.umhverfisraduneyti.is  l  Sími: 545 8600 

Gestastofa Vatnajökulsþjóðgarðs hlýtur fyrst bygginga umhverfisvottun.

● VISTVÆN INNKAUPASTEFNA  Ríkið innleiddi vistvæna inn-
kaupastefnu síðastliðið vor. Þetta þýðir að við innkaup hins opinbera 
verður í auknum mæli lögð áherslu á umhverfisvottaða vöru og þjón-
ustu. Íslenska ríkið kaupir vörur, þjónustu og verk fyrir meira en 100 
milljarða króna á ári sem er um fjórðungur af útgjöldum ríkisins. Með 

því að hafa umhverfissjónarmið til 
hliðsjónar við þessi innkaup, getur 
ríkið komið miklu til leiðar í um-
hverfismálum. 

Með skýrum kröfum um um-
hverfissjónarmið stuðlar ríkið að því 
að markaðurinn bjóði nýja og betri 
valkosti til að mæta kröfum um 
minna álag á umhverfið. Vistvæn 
innkaup geta líka minnkað kostnað 
og aukið gæði.
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Unnsteinn Manuel Stefáns-
son og Sigríður Ólafsdóttir, 
nemendur við Menntaskólann 
við Hamrahlíð, hittu Svandísi 
Svavarsdóttur umhverfisráð-
herra í tilefni af Umhverfis-
þingi en Unnsteinn og Sigríður 
munu taka til máls á þinginu. 
Þau ræddu um endurnýtingu 
fyrr og nú, samgöngur og betri 
umhverfisvænni borg. 

Þegar þú varst að alast upp Svand-
ís – hvað var endurnýting í þínum 
huga og hjá fólki í kringum þig? 
Og hvernig er umhverfismálum 
og endurnýtingu hagað á ykkar 
heimilum í dag – Unnsteinn og 
Sigríður? 

Svandís: Endurnýting er mjög 
nýtilkomin á Íslandi. Ég man 
eftir að hafa verið úti á landi um 
tvítugt þar sem þótti eðlilegt að 
sturta ruslinu út í sjó. Á þeim tíma 
snerist endurnýting mun frem-
ur um nægjusemi og nýtingu, að 
klippa skálmarnar neðan af bux-
unum og breyta þeim í stuttbux-
ur eða föndra úr eggjabökkum og 
þvo gamlar sultukrukkur.  Í brjál-
æðinu árin 2005, 2006 og 2007 var 
það svo þannig að ef eitthvað bil-
aði henti fólk því bara og keypti 
nýtt. Tæki og tól síðustu ára eru 
líka mörg þannig gerð að þau end-
ast ekki. Ryksugan sem pabbi og 
mamma fengu í brúðargjöf árið 
1964 var enn þá til árið 2005. Nú 
endast raftæki í mjög stuttan tíma 
sem þykir bara eðlilegt. Tækni-
nýjungarnar ættu hins vegar að 
geta leitt til þess að maður þyrfti 
ekki stöðugt að endurnýja hlut-
ina. 

Sigríður: Á mínu heimili hefur 
dósasöfnun alltaf verið í gangi og 
svo höfum við farið með ónýta 
hluti í Sorpu. Einu sinni var átak 
og lífrænn úrgangur flokkaður en 
það entist í ár.

Unnsteinn: Heima hjá mér er 
þetta meira gert í syrpum. Eins 
og oft þegar verið er að safna 
peningum fyrir kórferðir og 
slíkt. En annars hefur endurnýt-
ing ekki verið þema hjá okkur. Ég 
dvaldi einu sinni í útlöndum í heilt 
sumar og tók þá eftir því að þar 
var miklu meiri hvatning í gangi 
fyrir fólk að skila af sér gosum-
búðum til dæmis því fólk fékk 
talsvert fyrir að skila og endur-
vinnslan sjálf var aðgengileg.

FLESTIR FÉLAGARNIR Á BÍLUM
Hvernig sjáið þið fyrir ykkur um-
hverfisvænar framtíðarsamgöng-
ur í landinu?

Sigríður: Eins og staðan er í 
dag á Íslandi veit maður að það 
er ekki mikið hægt að gera á Ís-
landi til að breyta samgöngu-
kerfinu. En hins vegar er strætó-
kerfið í borginni alveg skelfilegt, 
fyrir ungt fólk eins og okkur Unn-
stein. Við erum mörg hver komin 
með bílpróf og erum á einkabílum 
því kerfið er svo gallað. Ég held 
að þar skipti ekki höfuðmáli að 
lækka fargjaldið heldur að bæta 
leiðirnar og fjölga þeim – það er 
helst það sem stöðvar mann í að 
nota strætó. Ég man til dæmis 
þegar ég var einu sinni á Krít 
þá var strætó þar sem kom bara 
einhvern tímann – á klukkutíma 
fresti – og mér fannst það næst-
um betra en kerfið er til dæmis 
hér heima um helgar. Um helgar 

þegar ég er að keppa í íþróttum er 
ég kannski einn og hálfan klukku-
tíma á leiðinni á mótið með stræt-
isvagni. Flestir vinir mínir keyra 
í skólann á eigin bíl eða á bíl for-
eldra.

Unnsteinn: Ég sé alveg fyrir 
mér að í framtíðinni – hér í mið-
bænum og fyrir fólk sem býr mið-
svæðis – sé hægt að sleppa því að 
vera á einkabíl. Mér finnst lestar-
kerfi í Reykjavík líka spennandi 
möguleiki en ég er mjög hrifinn 
af metróinu erlendis. Við félag-
arnir erum ýmist í strætó eða bíl 
en til dæmis hvað varðar kóræf-
ingar og slíkt, sem eru á kvöldin, 
þá eru allir á bíl. 

Sigríður: Ég held að ef strætó-
kerfið sé gott þá sé fólk ekkert að 
kvarta yfir verðlaginu á ferðum 
– það er til dæmis reynslan úti í 
Danmörku, að Danir kvarta ekk-
ert yfir verðinu þar sem þeir eru 
svo ánægðir með leiðakerfið.

Svandís: Unnsteinn var með 
mikilvæga ábendingu um að geta 
farið allra sinna ferða fótgang-
andi, á hjóli eða í strætó, og þar 
skiptir skipulagið öllu máli. Til 
dæmis er Reykjavík mjög dreifð 
og er skipulögð svolítið eins og 
amerísk borg. Mikið er um út-
hverfi sem  eru ekki sjálfbær, 
heldur svæði þar sem fólk sefur 
og dvelur í seinni part dags og 
á kvöldin. Fólk sækir þá nám og 
vinnur yfirleitt annars staðar. 
Menning og íþróttir eru líka oft 
sótt í önnur hverfi. Skipulag hefur 
mest áhrif á ferðavenjur og ég 
held að við höfum ekki verið nógu 
meðvituð um það. Við þyrftum 
að byggja þéttar og hugsa líka 
um að hverfin séu sjálfbær. Við 
þurfum til dæmis að standa vörð 
um hverfisbúðir – að hægt sé að 
kaupa bækur og í matinn í hverf-
inu, fara í sund og allt sem er 
mikilvægt út frá því að menning 
og mannlíf þrífist. Hverfin í er-

lendum borgum sem heilla mann 
mest eru einmitt hverfin þar sem 
slátrarinn er á einu horninu og 
skósmiðurinn og bíóið á öðru. Til 
dæmis ef Vatnsmýrin  væri þétt-
byggð gæti þrifist þar umhverfis-
vænn borgarhluti fyrir framtíðar-
kynslóðir og þannig er Vatnsmýr-
in mikilvægt umhverfismál fyrir 
Reykjavík og landið allt. 

SKIPT UM HLUTVERK
Nú skuluð þið skipta um hlutverk. 
Þið, Unnsteinn og Sigríður, fáið 
það verkefni að sinna starfi um-
hverfisráðherra í eina viku og þú 
Svandís ert 18 eða 19 ára gömul 
og getur eytt tómstundum þínum 
í að vinna að einhverju umhverfis-
tengdu málefni. Hvað ætlið þið að 
taka ykkur fyrir hendur í nýja 
hlutverkinu? 

Svandís: Ef ég væri 18 ára 
myndi ég örugglega reyna að búa 
til einhvern félagsskap í kring-
um umhverfismál. Ég myndi 
helst vilja sjá ungmennanet um 
allt land sem í væru frumkvöðl-
ar í umhverfismálum. Ungt fólk 
er fólkið sem tekur við jörðinni 
sem við hin erum að taka ákvarð-
anir um.

Unnsteinn: Frjálshyggjan hefur 
verið mjög áberandi undanfarin 
ár og nánast verið tabú að vera 
með eitthvað ríkisrekið. Ég myndi 
til dæmis vilja stofna Grænmetis-
búð ríkisins sem væri hér niðri í 
bæ sem væri með íslenskri fram-
leiðslu og væri með gott verð á 
grænmeti. 

Sigríður: Ég er sammála Unn-
steini og einnig myndi ég vilja 
hafa einhver áhrif á strætókerf-
ið, því það finnst mér skipta miklu 
máli. Einnig mætti efla meðvit-
und og virðingu fyrir landinu sem 
við búum í. 

Svandís: Eins og Sigríður nefn-
ir er náttúruverndin mjög mikil-
væg. Því þrátt fyrir hrunið er svo 

margt sem við eigum og er ekki 
farið – þar á meðal landið okkar, 
sem er algerlega ómetanlegt.

Sigríður: Túristar sem koma 
hingað vilja helst skoða landið.

Svandís: Einmitt og kannan-
ir sýna að ferðamenn sem koma 
hingað séu helst að sækja eftir því 
að upplifa náttúruna. Því verð-
um við að átta okkur á því að við 
megum ekki ganga á náttúruna á 
kostnað kynslóðanna sem verða 
hér eftir fimmtíu eða 100 ár. Við 
höfum ekki leyfi til þess. Þetta 
er sjálfbær þróun – að við verð-
um alltaf að hugsa í allri ákvarð-
anatöku – hvort sem við erum að 
taka ákvörðun um strætókerf-
ið, endurvinnslu eða Þjóðleikhús-
ið – þá þarf ég alltaf að hugsa um 
komandi kynslóðir. Orðið sjálf-
bær þróun þýðir að við þurfum 
að gefa náttúrunni, umhverfinu, 
samfélaginu og  efnahagnum allt-
af til baka, jafnmikið og tekið er. 

ÞURFUM AÐ TALA SAMAN
Að lokum. Svandís – hvaða spurn-
ingu viltu leggja fyrir Unnstein 
og Sigríði? Og hvers viljið þið, 
Sigríður og Unnsteinn, spyrja 
Svan dísi?

Unnsteinn: Hvernig muntu 
reyna að færa umhverfisráðu-
neytið úr hlutverki ráðuneyti sem 
þrífst á boðum og bönnum í ráðu-
neyti sem talar til fólks?

Svandís: Þessi spurning er sú 
sama og ég spurði mig þegar ég 
varð umhverfisráðherra. Um-
hverfismálin eru svo mikilvæg-
ur málaflokkur og þarf að vera 
miklu miðlægari og fela í sér 
sóknarfæri en ekki snúast um að 
vera með puttann á lofti. Hvernig 
á að gera það – jú – til dæmis með 
því að tala við ykkur. Ég veit að 
ég finn ekki öll svörin með því að 
tala við sjálfa mig. Ég lít svo á að 
ég sé í vinnu hjá ykkur og fram-
tíðinni. Líka skiptir miklu máli 

að efla umhverfissýnina í öðrum 
ráðuneytum. 

Sigríður: Nú eftir að umhverf-
isþinginu lýkur, hvað tekur þá við 
– hverju langar þig að breyta? 

Svandís: Mig langar til þess að 
umhverfismálin verði ofar í huga 
Íslendinga. Það sem væri allra 
best væri að allir tækju höndum 
saman og segðu: Við ætlum að búa 
til sjálfbært Ísland árið 2020 og 
við ætlum að vera fyrst í heimi til 
að ná því markmiði. Við ættum 
þá að geta sýnt með stolti, öðrum 
þjóðum, hvernig við komumst út 
úr kreppunni – með breyttri for-
gangsröðun, heildarsýn og rót-
tækri uppstokkun. Nú spyr ég 
ykkur: Finnst ykkur þetta sem við 
erum að gera núna, skipta máli, til 
að vekja ungt fólk til umhugsunar 
um það sem er í gangi í umhverf-
ismálum?

Unnsteinn: Já, mér finnst það.
En það þyrfti að taka ákveðinn 
hallærisbrag af þessum mála-
flokki, sem virðist loða við hann 
stundum. Í auglýsingum um um-
hverfismál eru þau oft gerð minna 
alvarleg en þau í raun eru – með 
því að veifa einhverjum lukkudýr-
um og slíku. Alvarleikinn er miklu 
meiri en okkur er gerð grein fyrir 
– og tónninn mætti vera sá í aug-
lýsingum líka. Þetta er okkar 
framtíð.

Sigríður: Ég held að þetta hafi 
áhrif, já. Og ef við ætlum að gera 
umhverfisþing að föstum lið – er 
það gott og jafnvel fara neðar í 
bekkina – fara til yngri krakka 
sem eru virkir í þessu og opnir. 

Svandís: Ég sé nefnilega fyrir 
mér að hægt sé að búa til ung-
mennaráð umhverfismála sem 
er þá nánast eins og ráðgjafaráð 
ungs fólks fyrir umhverfisráð-
herra. Það er grundvallaratriði 
að hafa samráð við ungt fólk um 
framtíð landsins og jarðarinnar 
allrar. - jma

Stefnt að sjálfbæru Íslandi 2020

Unnsteinn Manuel Stefánsson, Sigríður Ólafsdóttir og Svandís Svavarsdóttir vildu gjarnan sjá samgöngur betri í borginni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Stykkishólmsbær og Íslenska gámafélagið gerðu með sér samn-
ing um flokkun sorps og moltugerð í bæjarfélaginu í nóvem-
ber árið 2007. Unnið hefur verið ötullega að umhverfismálum í 
bænum síðustu ár og með undirritun samningsins varð Stykk-
ishólmsbær fyrsta sveitarfélagið á Íslandi til að hefja flokkun á 
sorpi og moltugerð á lífrænum úrgangi frá öllum heimilum bæj-
arins. Erla Friðriksdóttir, bæjarstjóri Stykkishólmsbæjar, segir 
verkefnið hafa gengið vonum framar.

„Við náðum settu marki. Nú erum við til 
dæmis að endurvinna 68 prósent af heild-
arsorpmagni frá íbúum bæjarins. Áður 
var talan um 10 prósent. Við höfum þar 
með mætt viðmiðum Evrópusambandsins 
um að draga úr urðun á lífrænum úrgangi 
árið 2020,“ segir Erla.

Eftir undirritun samningsins fór bæj-
arstjórn af stað með kynningarstarf á 
verkefninu. „Það var kynnt á íbúafund-
um, með heimsóknum til íbúa og sér-
stakri sorphirðuhandbók. Svo fjölguðum 
við tunnum við hvert heimili, sem sam-
tals urðu þrjár. Brún tunna fyrir lífræn-
an úrgang, sem fer í moltugerð. Græn 
tunna fyrir allt endurvinnanlegt. Loks 
grá tunna fyrir almennt og óflokkanlegt 
sorp, sem síðan er urðað. Þannig fara að-
eins 32 prósent af heildarmagni sorps í gráu tunnuna, sem áður 
var 90 prósent.“ Erla tekur fram að markmiðið hefði aldrei náðst 
nema með samvinnu allra bæjarbúa. „Ótrúlegt en satt öll heimil-
in í bænum, um 480 talsins, hafa tekið þátt. Stykkishólmsbær er 
náttúrulega mjög umhverfissinnað bæjarfélag.“

Samningurinn rennur út í janúar 2011. Stendur til að endurnýja 
samninginn? „Ég geri ráð fyrir því að öllu óbreyttu. Enda tel ég að 
við séum hingað til eina sveitarfélagið eða eitt af fáum sem hafa 
náð þessum árangri,“ segir Erla, bjartsýn á framhaldið. - rve

Höfum náð settu marki
Bæjaryfirvöld Stykkishólmsbæjar hafa haft öfluga umhverfisstefnu að leiðar-
ljósi síðustu ár. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

Erla Friðriksdóttir, bæjar-
stjóri Stykkishólmsbæjar.

Fyrirtækið Sólarræsting hlaut umhverfisvottun 
Svansins árið 2007. „Það var fyrrverandi eigandi 
Sólarræstingar, Einar Ólafsson heitinn, sem hafði 
mikinn áhuga á umhverfismálum og kom þessu ferli 
af stað á sínum tíma,“ segir Þórsteinn Ágústsson, 
framkvæmdastjóri Sólarræstingar, inntur eftir því 
hvað varð til þess að tekin var ákvörðun um að sækj-
ast eftir umhverfisvottun Svansins. „Við höfðum 
alltaf haft þá trú, bæði ég og hann, að umhverfismál 
og almenn hagræðing færu saman,“ segir Þórsteinn 
og sér ekki eftir ákvörðuninni þótt margar breyt-
ingar hafi þurft að gera á rekstri fyrirtækisins sem 
sinnir ræstingum og hreingerningum.

„Kröfurnar snúast ekki eingöngu um að nota um-
hverfisvæn efni heldur verða svansmerktar vörur 
og þjónusta að vera á við það besta,“ útskýrir Þórs-
teinn og telur að breytingarnar hafi haft gríðargóð 
áhrif á rekstur Sólarræstingar. „Allt skipulag varð 
betra. Maður varð að hugsa fram í tímann auk þess 
sem við tókum efnanotkunina í gegn,“ segir hann. 
Efnunum var til að mynda fækkað úr fjórtán í fjög-
ur. „Þá minnkuðum við mjög magn þess efnis sem 
var notað, sem skilar sér vitaskuld í sparnaði,“ segir 
hann og telur að Svansmerkið hafi haft jákvæð 
áhrif á ímynd fyrirtækisins.

Svansmerkið er þó ekki eilífðarstimpill held-
ur verður fyrirtækið að vinna fyrir því. „Við erum 
undir eftirliti Umhverfisstofnunar sem kemur 

reglulega í heimsókn og skoðar okkar vinnusvæði 
og við skilum til hennar ítarlegri ársskýrslu á 
hverju ári,“ segir Þórsteinn. Hann hefur sjálfur 
breytt ýmsu á sínu heimili eftir að fyrirtækið hlaut 
Svansmerkið. „Ég er farinn að flokka sorpið heima 
hjá mér og fylgist með hvernig efni eru notuð í 
þvottavélina og slíkt,“ segir hann. - sg

Bætir ímynd fyrirtækja

Þórsteinn Ágústsson framkvæmdastjóri Sólarræstingar, segir 
breytingarnar sem fyrirtækið þurfti að gera til að hljóta vottun 
Svansins hafa haft góð áhrif á reksturinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Norræna umhverfismerkið Svanurinn er að hefja sig til flugs. 
Umhverfisstofnun hafa borist tíu umsóknir um vottun það sem 
af er árinu, en fjögur leyfi voru í gildi í byrjun árs. Stefnt er að 

því að þrefalda fjölda leyfis-
hafa og auka hlutfall umhverf-
ismerktra vara á markaðn-
um stórlega. „Svansmerkið  er 
traust val fyrir alla sem vilja 
gæðavörur sem eru betri fyrir 
umhverfið og heilsuna,“ segir 
Anne Maria Sparf, sérfræð-
ingur hjá Umhverfisstofnun. 
Svansvottun byggir á ströng-
um kröfum og úttekt óháðra 

aðila. Kröfurnar ná yfir allt framleiðsluferlið svo sem hráefn-
is- og orkunotkun, notkun hættulegra efna, útblástur og endur-
vinnslu. Gæðin eru tryggð þar sem virknin þarf að vera jafngóð 
og hjá sambærilegum vörum.

Það kemur flestum á óvart hversu mikið úrval er af svans-
merktum vörum í íslenskum verslunum. Um 150 svansmerkt-
ar vörutegundir eru fáanlegar hér og úrvalið eykst þrátt fyrir 
kreppuna. „Íslendingar geta í langflestum tilfellum valið svans-
merkt í sínum daglegu innkaupum,“ upplýsir Anne.

Tækifæri í merkingum

Aðalbjörg Birna Guttorms-
dóttir gerði vistferilsgrein-
ingu á þorskafurð með tilliti 
til veiða með botnvörpu og 
með tilliti til veiða á línu. Hún 
segir marga báta færa um mun 
meiri veiði en viðhald fiski-
stofna þoli.

„Það er kannski í takt við annað í 
þjóðfélaginu að hlutir stækka, án 
þess að innistæða sé fyrir þeirri 
stækkun. Það er mikið um að bát-
arnir hafi getu til að veiða mun 
meira en viðhald fiskistofna þolir“ 
segir Aðalbjörg Birna Guttorms-
dóttir, sérfræðingur á sviði nátt-
úruauðlinda hjá Umhverfisstofnun. 
Meistararitgerð Aðalbjargar Birnu, 
sem útskrifaðist úr umhverfis- og 
auðlindafræði við verkfræðideild 
Háskóla Íslands í júní síðastliðn-

um, ber titilinn „Vistferilsgreining 
á íslenskri þorskafurð með tilliti til 
tveggja mismunandi veiðiaðferða 
– Umhverfisáhrif af fiskveiðum“. 
Verkefnið var styrkt af Matís, Mat-
vælarannsóknum Íslands.

Vistferilsgreining Aðalbjargar 
Birnu var í rannsókninni notuð til 
að bera saman veiðar á einu kílói 
af léttsöltuðu lausfrystu þorskflaki 
með roði og beini í botnvörpu og á 
línu. Upplýsingum var safnað frá 
tveimur íslenskum sjávarútvegs-
fyrirtækjum.  

Helstu niðurstöður rannsóknar-
innar voru þær að þorskur veiddur 
í botnvörpu hafi umtalsvert meiri 
áhrif á alla umhverfisþætti sem 
tekið var tillit til, svo sem áhrifa á 
loftslagsbreytingar, súrnun og of-
auðgun næringarefna, áhrifa líf-
rænna og ólífrænna efna á öndun-
arfæri og eitrunaráhrifa á vist-
kerfi.

Mestu umhverfisáhrifin verði 
við sjálfar fiskveiðarnar, sem 
komi til vegna olíunotkunar skipa. 
Til þess að veiða eitt kíló af því 
er samsvarar fullunninni afurð 
brenni fiskveiðiskip með botn-
vörpu 1,1 lítra af olíu. Línuskip 
noti 0,36 lítra til að veiða sama 
magn. Umtalsverð umhverfis-
áhrif sé einnig að finna í frysti-
húsum þar sem vinnslan fer fram, 
sér í lagi vegna kælimiðla sem þar 
eru notaðir. 

Aðalbjörg Birna bendir í ritgerð-
inni á að rannsóknir gefi til kynna 
að breyting flotans úr botnvörpu-
veiði yfir í línuveiði þyrfti ekki að 
reynast of flókin. „Flest bendir 
einnig til þess að harla lítill munur 
sé á meðaltalsafla sem veiddur er 
í botnvörpu og á línu. Þetta eru 
flóknar rannsóknir, meðal annars 
vegna skorts á rannsóknartækjum 
hér á landi,“ segir hún. - kg

Meiri umhverfisáhrif 
af botnvörpuveiðum

Aðalbjörg Birna bendir á að lítill munur sé á meðaltalsafla sem veiddur er á botnvörpu og línu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ert þú í 
Svansmerkinu?

www.svanurinn.is
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AUDI A6 2.0 TDI Diesel, 04/2007, Ekinn 
26þús. Ssk, Álfelgur, Sóllúga ofl. Verð 
5.900.000.-

Hyundai Santa Fe 2.7 V6, 08/2007, 
Ekinn 52þús. Ssk, Leðuráklæði, dráttar-
krókur, Filmur ofl. Verð 3.590.000.-, Allt 
að 100% lán

Suzuki Liana 1.6 4WD, 05/2005 Ekinn 
39þús. Bsk, álfelgur, Verð 1.290.000.-

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

MAZDA TRIBUTE S 4WD. Árgerð 2007, 
ekinn 25 þ.mílur, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Topp eintak Verð 2.990.000. 
Rnr.110029

RANGE ROVER VOGUE. Árgerð 2003, 
ekinn -1 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
auðveld kaup Verð 5.990.000. 
Rnr.110009

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 5272424
http://www.bilaogvagnasalan.

is

CHRYSLER PT CRUISER LTD 11/2002, 
ek 78 þ.km, BENSÍN, 5 gíra bsk, leður, 
ný dekk . Verð 1.390þ Rnr.129059 
Vegna mikillar sölu undanfarið óskum 
við eftir bílum og sleðum á staðinn og 
á söluskrá okkar. WWW.HOFDABILAR.
IS

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

NISSAN PATROL 3-2003 EK 187Þ 
SJÁLSSK. V-2590Þ RNR.131249 ATH 
SKIPTI

TOYOTA LC 90 2-2001 EK 205Þ 33“ V-
2390Þ RNR.131245 ATH SKIPTI

TOYOTA LC 100 9-2000 35“ EK 
206Þ LEÐUR,LÚGA THEMS V-3490 
RNR.131148 ATH SKIPTI

SUBARU JUSTY 7-2009 NÝR BÍLL TILBOÐ 
1690Þ STGR V-2050Þ RNR.131190 ATH 
SKIPTI

SUBARU LEGACY 6-2006 EK 82Þ V-2490 
100% LÁN RNR.131221 ATH SKIPTI

Bifreiðasalan
Tangarhöfða 2, 112 Reykjavík

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

Ford Transit Rimor Sailer 600 Árg 2006 
ek, aðeins 18 þ.km, Sjálfskiptur með 
afturdrifi, á tvöföldu Einn sá flottasti 
sem er falur Ekki hika - hringdu núna

Lykilbílar ehf
Smiðjuvöllum 7, 300 Akranes

Sími: 445 7700
www.bilasolur.is/lykilbilar

 

TOYOTA RAV4 LANGUR 4WD. Árgerð 
2000, ekinn 134 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. 
Verð 990.000. Rnr.312316

TOYOTA COROLLA S/D 1,4 VVTI. Árgerð 
2006, ekinn 56 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. 
Verð 1.790.000. Áhvílandi 1.200.000.

TOYOTA YARIS SOL MM. Árgerð 2007, 
ekinn 25 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Verð 1.890.000. Rnr.312180

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Toyota Corolla 1,4 (212947), beinsk, 
ek 146.000, árg 2004, áhvílandi 
1.010.000,spoiler,álfelgur, ásett verð 
1.070.000. Flottur bíll

Toyota Hiace 4x4 (230524), disel, 
beinsk, ek 44.000, árg 9/2007, 6 
manna, 17“ felgur, filmur, krókur, þak-
bogar o.f.l, ásett verð 2.990.000, A.T.H 
LISTAVERÐ 3.500.000

Suzuki Vitara 4x4 (137280), beinsk, ek 
203.000, árg 1998, mikið endurnýjað-
ur, ásett verð 390.000.

Lexus IS 200 sport (213056), ssk, 
ek 101.000, árg 4/2003, flottur bíll 
með leðri, topplúgu o.f.l. ásett verð 
1.690.000

Toyota Hiace 4x4 9 MANNA (230522) 
disel, beinsk, ek 50.000, 04/2006, einn 
af fáum til sölu 9 manna til sölu, ásett 
verð 2.720.000 möguleiki á 80% fjár-
mögnun.

Toyota Avensis (272132) beinsk, 
1800cc, ek 187.000 a.t.h nær allt í lang-
keyrslu, 3/2003 ásett verð 990.000.

Toyota Rav4 2,2 DISEL (230491), 
beinsk, 2,2 disel, krókur o.f.l, vel útbu-
inn bíll og flottur, ek, 79.000, 3/2006 
ásett verð 3.390.000

Dodge Ram 1500 (137362) árg 2002, 
ek 140.000, 35“ breyttur, leður o.f.l, 
ný yfirfarinn fyrir 600.000. ásett verð 
1.990.000. A.T.H vill skipta á Yngri 
Dodge Ram (2006 - 2009)

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

Range Rover Sport SE V8 dísel , 
árg.2008, ek. 8þús.km, 273 hö, sjálfsk, 
leður, lúga, krókur. Stór glæsilegur 
umboðsbíll hlaðinn búnaði. Ásett verð 
10900þús.kr!bíllinn er á staðnum.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

GMC 1500 LARIAT (leður og fl.) double 
cab, 4x4, bensín, árgerð 2005, ekinn 
aðeins 41 þús.km., innfl. nýr, 37“ breyt-
inga, ný 37“ dekk, klæðning í skúffu 
og fleira, sk.’10, 100% lánað, verð kr. 
2.850.000,- 821 6292 eða bill.is

Toyota Hi-Ace árg. 2000, 6 manna, 
stuttur, bensín, ekinn aðeins 51 þús.
km., sk.’10, verð kr. 1.190.000,- 821-
6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

 Bílar til sölu

Bíla kera 20 feta verð 1.5 sima 893-
6321

Isuzu D-max 2009 ek 1 þkm sjálfskiptur 
disel ath skipti á odýrari uppl í sima 
895-5577

Viltu skipta, kaupa eða 
selja ?

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

4x4 
 490þ+VSK

Disel, 6 manna, ný dekk, bremmsur, 
spindlar og fl. Sk. „10, klár í slaginn. 
Einnig til sölu mikið magn varahluta 
í Súkku/Sidekikk ár. „93-“98. s: 697 
3217.

Volvo 850 árg ‘94, sk ‘10, leður, ssk, 
góð dekk. V. 240, skoða skipti á ódýrari. 
S 820 4340

Hyundai Tucson diesel. Ekinn 80þús. 
Sjálfsk. Dráttarkrókur. Heilsársdekk. 
Ásett verð 2,4 millj. Skoða skipti á 
ódýrari. Möguleiki á allt að 100% láni. 
Uppl. í S 660 1334

ÚTSALA 660Þ. STGR.
Opel Astra árg. ‘03 ek. 77þ. 5g., eyðir 
ca. 7l/100. Sumar og vetrad. á felgum. 
Ásett verð 850þ. en þessi fæst á 590þ. 
stgr. Uppl. í s. 898 8835.

7 manna. Til sölu Opel Sintra árg. ‘99 
2.2 E. (fjölnota bíll) Bíll í góðu lagi. V. 
390 þús. S. 898 8835.

VW Golf 3 Variant árg. ‘98 ek. 135 þús. 
Sk. ‘10 V. 250 þús. S. 849 4792.

 0-250 þús.

Bíll á aðeins 99þ
Huyndai Pony árg. 93 ek. 108þ 5 gíra 
3 dyra sk.10 sumar og vetrardekk verð 
99.000þ s: 861 7600

Til sölu er þessi ágæti Peguoet 306 
‘1998 ekin ca 149k skoðaður og mikið 
endurnýjaður. verð hugm. 185.000

!! 190 ÞÚS !!
Renult megane 1,6 árg’98 heilsárs-
dekk,5 gíra bsk.skoðaður 2010,cd,drátt-
arkrókur,ágætis bíll er samt með bil-
aðan hraðamæli, ásett verð 290 þús 
tilboð 190 þús! s.841 8955

 500-999 þús.

Passat 1, 8turbo, árg. 2002, ekinn 100þ. 
sjálfskiptur, verd 800.000 isk. Simi 661 
2001.

 Bílar óskast

Óska eftir bíl, 30-150 þús. Má þarfnast 
lagfæringar. Uppl. í s. 868 8565.

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

300.000 STGR
Bíll óskast fyrir allt að 300þús. stað-
greitt. Uppl. í S. 894 9002.

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.

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

 Vörubílar

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

Til sölu

Láttu sérfræðinga okkar skipta um perur fyrir 
veturinn. Eigum perur í nær allar gerðir bíla.

Renndu við, þú færð góðar móttökur alla 
virka daga frá kl. 8 til 18.

Láttu ekki veturinn
koma þér á óvart!

Meira í leiðinniN1 HJÓLBARÐA– OG 
SMURÞJÓNUSTA  SÍMI 440 1000

Eru perurnar í lagi?
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 Jeppar

HAFIÐ ÞIÐ SÉÐ ÞETTA ?? www.simnet.
is/ragnarb

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

 Mótorhjól

Vespur 50cc
vorum að taka inn 50cc vespur, í tveim-
ur litum. Verð aðeins 188 þús. Síðustu 
vespur sumarsins.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Látið ævintýra og hjóladraumana rættast 
núna. Hausttilboð á enduroiceland.is

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

 Fellihýsi

Hef nokkur pláss laus fyrir fellihýsi,tjald-
vagna og fleira. Upphitað og loftað löng 
reynsla með blessunarlega tjónalaust 
orðspor S: 897 1731.

 Flug

 Hjólbarðar

Til sölu nelgd dekk. 205-55-16, lítið 
notuð. Selst á 50 þ. S 897 2681

JAFNVÆGIS-
STILLINGARVÉL

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

Óska eftir dekkjum undir Ford F150 
stærð 275/65R18 Þröstur S:8976637

Til sölu ný og ónotuð nelgd Michelin 
dekk 205/50R/17. Sími 6612400

 Varahlutir

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

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

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 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

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.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Óska eftir dísel bíl í Landce. ‘97 módel 
90 bíl. Uppl. í s. 772 7845.

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

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

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

 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.

 Garðyrkja

Trjáklippingar og fellingar, laufahreins-
un, stéttahreinsun, þökulagnir, girð-
ingasmíði, jarðvegsvinna og margt 
fleira. Garðar Best ehf s. 698 9334 
garðarbest.is

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.

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

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

Trjáklippingar / fellingar 
/ sláttur

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

 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.

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

 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.

SÆLUNUDD Í BOÐI. MJÖG GÓÐ 
ÞJÓNUSTA. OPIÐ 11-23 ALLA DAGA 
VIKUNNAR. S: 698 4105.

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

Whole body massage. Tel. 849 5247.

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

Ólöf spámiðill
Er á landinu. Leiðsögn, spádómar. 
Vantar þig hlustanda eða ráðgjöf. Spái í 
spil, tarrot ofl. S. 905 2500 frá kl. 17-23, 
helgar 11-24. Geymið auglýsinguna.

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

 Rafvirkjun

 Trésmíði

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

 Óskast keypt

Kaupi frímerki, umslög, póstkort og 
seðla. Fyrir 1960. Uppl. í síma 691 7794.

Óska eftir stýrismaskínu í Fiat Bravo 
árg.00, passar úr Tipo og Lansia. Uppl. í 
síma 892 7852.

Óska eftir að kaupa DVD diska, PS2 
leiki og vínyl hljómplötur. Uppl. í s. 
698 8629.

Bílauppboð

Bílauppboð
„Sparibaukar“ frá Daihatsu! 
Ónotaðar Daihatsu bifreiðar af árgerðum 
2007-2008 verða boðnar upp á uppboðsvefnum 
bilauppbod.is dagana 7.-12. október.

Seldar verða:*
Daihatsu Materia Soul
Daihatsu Trevis
Daihatsu Cuore Trend 
Daihatsu Sirion 2 Premium
Daihatsu Terios Exclusive

*Ljósmyndir í þessari auglýsingu eru aðeins 
til viðmiðunar. Sjá myndir af uppboðsbíl-
unum á bilauppbod.is. 

Sirion 2 Premium

Cuore Trend

Trevis

Terios Exclusive

Materia Soul

Nánari upplýsingar er að finna á vefnum bilauppbod.is og skoða má bílana hjá 
Króki – bílastöð, Suðurhrauni 3 í Garðabæ meðan á uppboði stendur.

Til sölu

Láttu sérfræðinga okkar skipta um rúðu-
þurrkur fyrir veturinn. Eigum rúðuþurrkur 
á nær allar gerðir bíla.

Renndu við, þú færð góðar móttökur alla 
virka daga frá kl. 8 til 18.

Láttu ekki veturinn
koma þér á óvart!

Meira í leiðinniN1 HJÓLBARÐA– OG 
SMURÞJÓNUSTA  SÍMI 440 1000

Eru rúðuþurrkurnar í lagi?
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deildin sem unnið hafði að þrívíðri mynd-
vinnslu var skilin frá öðrum rekstri, skrif-
stofan flutt frá San Francisco til Boston og 
önnur opnuð í Svíþjóð. Engu var til spar-
að enda skrifstofan á besta stað í miðborg 
Stokkhólms. 

Þessu tengdu keyptu Svíarnir nítján pró-
senta hlut í Oz. Þetta var stærsta fjárfest-
ing erlendra aðila í íslensku hugbúnaðar-
fyrirtæki. 

Þótt hugmyndir Oz hafi að mörgu leyti 
verið byltingakenndar spilaði uppgangur í 
tækni- og símageira um heim allan í kring-
um aldamótin ekki síðri rullu í velgengn-
inni. Miklar væntingar voru til fyrirtæk-
isins. Margir sáu gull og græna skóga og 
vildu hoppa á lestina, þar á meðal íslensku 
bankarnir. Þetta skilaði sér fljótt í mikilli 
hækkun á gengi hlutabréfa Oz. Svíarnir 
höfðu keypt þau á genginu 1,3 dalir á hlut. 
Það var komið í 3,5 dali á hlut um miðj-
an febrúar.

Um svipað leyti ákvað stjórn Oz að bæta 
við hluthafahópinn. Hluthafar höfðu fram 
til þess verið fáir frá upphafi. Þeir Skúli 
áttu saman um helming hlutafjár, Ericson 
nítján, starfsmenn tíu,  japanski fjárfesting-
arbankinn tæp fjögur og aðrir rest. 

„Okkur fannst gott fyrir félagið að fá inn-
lendan fagfjárfesti inn í lokaðan hluthafa-
hóp hjá OZ,“ segir Guðjón.

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins (FBA) 
og Landsbréf (verðbréfasjóður Landsbank-
ans) áttu hæsta boð og keyptu hvor um sig 
hálfa milljón nýrra hluta fyrir 273 milljón-
ir á genginu 3,8 dalir á hlut. 

Morgunblaðið hafði eftir Skúla í kjölfar-
ið að þetta væri síðasta útboðið fyrir mögu-
lega skráningu Oz á markað. Guðjón segir 
þá Oz-ara hafa verið ánægða með að fá inn-
lenda fagaðila inn í hluthafahópinn.

Eftirleikur bankanna kom þeim hins 
vegar á óvart. Bankarnir bútuðu hlutafjár-
eignina niður og seldu í einingum á  gráum 
hlutabréfamarkaði. Hluthöfunum fjölgaði 
stórkostlega í kjölfarið; fóru úr tæpum tíu 
í fimm hundruð. Við það féll Oz sjálfkrafa 

undir reglur bandaríska fjármálaeftirlits-
ins (SEC) um hlutafélög. Yfirbyggingin 
stækkaði talsvert og mjög hægði á starf-
seminni. Guðjón segir að bandarískur lög-
fræðingur félagsins hafi ekki áttað sig á 
þessum göllum íslenska fjármálakerfisins 
þegar samningar voru gerðir.

Þeir Guðjón og Skúli reyndu að mótmæla 
sölu hlutabréfanna sem mest þeir máttu en 
höfðu ekki erindi sem erfiði. Guðjón segir 
marga hafa talið frumkvöðlana hagnast 
mjög á sölu hlutabréfa sinna í fyrirtækinu. 
Það sé hins vegar rangt. „Bankarnir seldu 
almenningi bréfin í Oz til fjölda íslendinga 
á meðan sumir héldu að frumkvöðlarnir 
væru að selja. Á sama tíma var lítið sem við 
gátum gert. Þetta var lærdómsríkt tímabil 
fyrir okkur og alls ekki það sem við vild-
um. Við töldum að bankarnir ætluðu að vera 
með okkur í slagnum alla leið. En þeir los-
uðu um sinn hlut á um sex mánuðum. Það 
var ekki endilega besta þróunin fyrir fyr-
irtækið,“ segir hann og bætir við að margir 
hafi tekið lán til hlutabréfakaupanna, sumir 
skuldsett sig upp í topp.

Guðjón segist ekki hafa hagnast á hluta-
fjáreign sinni í Oz. Þvert á móti hafi hann 
haldið í hana. „Ég hafði engan ávinning af 
því enda leit ég aldrei á hlutabréfin mín sem 
eitthvað til að leika sér með,“ segir hann. 

SPILABORGIN HRYNUR
Nær ekkert fyrirtæki í upplýsingatækni 
komst hjá því að finna fyrir hruni  tækni-
geirans þegar netbólan sprakk á vordög-
um 2001. Ericson lenti í alvarlegum krögg-
um og varð að draga seglin hratt saman. 
Rúmum helmingi starfsmanna, sextíu þús-
und manns, var sagt upp og flestum sam-

starfssamningum sagt upp. Þar á meðal 
við Oz. 

Við þær aðstæður skekktust stoðir Oz 
verulega. Þegar best lét höfðu 250 manns 
á launaskrá fyrirtækisins og höfðu tekjur 
numið hátt í einum milljarði króna. Nær 
allar tekjur fyrirtækisins, um níutíu pró-
sent, komu hins vegar frá Svíunum. Þegar 
enginn var samningurinn var ljóst hvert 
stefndi. Erfitt var að fjármagna rekstur-
inn eftir þetta og gekk hratt á þá fjármuni 
sem til voru. 

Í mars 2002 var greint frá því að höfuð-
stöðvar Oz yrðu fluttar til Kanada og fólki 
sagt upp. Þá hafði starfsfólki fækkað tals-
vert; hundrað störfuðu hjá Oz í upphafi árs 
2002. Þremur mánuðum síðar voru sextíu 
hættir. Fjárhagurinn batnaði ekkert og 
rambaði fyrirtækið á barmi  gjaldþrots. 

Landsbankinn, stærsti kröfuhafi Oz, 
missti þolinmæðina síðar þetta sama ár 
og tók fyrirtækið yfir. Eignarhlutur fjölda 

hluthafa varð að engu. Sama máli gegndi 
um Guðjón. „Maður hafði vissulega tekið 
lán og veðsett bréfin sín til að byggja upp 
önnur félög,“ bendir hann á. Þeir sem rætt 
var við í tengslum við umfjöllunina sögðu 
Guðjón hafa átt lítið þegar upp var staðið. 

Skúli Mogensen tekur undir með Guð-
jóni: „Auðvitað var ég gramur,“ segir hann 
og bætir við að mistök hafi verið að engar 
kvaðir voru í samningnum sem komu í 
veg fyrir framsal bankanna á hlutabréf-
unum. „Ég hefði átt að vita betur. Það eru 
okkar mistök. Því miður – og þetta er eitt 
af því leiðinlegra sem stendur eftir í æv-
intýrinu okkar.“ Skúli bendir á að helstu 
mistökin hafi ekki síst falist í því að Eric-
son hafi verið í tveimur hlutverkum, sem 
stærsti viðskiptavinur og hluthafi. Það hafi 
komið fram þegar samstarfinu var slitið. Þá 

drógust tekjur Oz saman um 95 prósent auk 
þess að ekkert varð úr dreifingu Ericson á 
vörum Oz á heimsvísu líkt og til stóð.

NÝTT OZ RÍS ÚR RÚSTUNUM
Landsbankinn reyndi sitt til að halda rekstr-
inum gangandi. Það gekk illa. Oz var nú 
eins langt frá því að vonarstjarna og hugs-
ast gat. Engin starfsemi var hér á landi. 
Tuttugu manns störfuðu hjá fyrirtæk-
inu í Kanada, þar af nokkrir Íslendingar. 
Skúli var enn framkvæmdastjóri en Guð-
jón hafði hætt öllum afskiptum af því. Tekj-
urnar voru í samræmi við breyttar aðstæð-
ur, hálf milljón dala, um 45 milljónir króna 
á þáverandi gengi, í lok árs 2002 samanbor-
ið við tæpan milljarð króna árið á undan. 
Landsbankinn og stjórnendur, þar á meðal 
Skúli, reyndu linnulítið að fá nýja hluthafa 
að samningaborðinu. En fjármálageirinn 
horfði ekki lengur til net- og upplýsinga-
fyrirtækja. Það reyndist árangurslaust. Úr 

varð að Skúli og tíu aðrir lykilstjórnend-
ur Oz sömdu við Landsbankann um kaup 
á fyrirtækinu. „Allir sögðu okkur að fara 
nú að hætta þessari vitleysu,“ segir Skúli. 
„Við ákváðum hins vegar við að skipta um 
gír og halda áfram,“ segir Skúli.

Í kjölfarið var ákveðið að breyta um 
stefnu. Oz kastaði allri þróunarvinnu fyrir 
róða og ákvað þess í stað að farsímavæða 
samskiptatækni annarra fyrirtækja. „Eftir 
að við misstum Ericson og lentum í þessum 
kröggum, þá höfðum við hvorki bolmagn né 
getu til að búa til okkar eigin kerfi. Þess í 
stað höfðum við samband við þá sem áttu 
öflug kerfi á Netinu, svo sem MSN, Yahoo 
og fleiri sambærileg, og hjálpuðum þeim að 
móbílesera þau,“ segir Skúli. Þetta hafði já-
kvæð áhrif á reksturinn. Á sama tíma lög-
uðust aðstæður á fjármálamörkuðum. Fjár-
festar jöfnuðu sig eftir að netbólan sprakk, 
vextir lækkuðu á heimsvísu og aðgengi að 
lánsfé batnaði. Þá færðist líf í farsímageir-
ann. Viðskiptavinum Oz fjölgaði hratt og 
þegar hillti undir lok árs 2008 hafði fyr-
irtækið unnið með nánast öllum farsíma-
framleiðendum Bandaríkjanna. 

NOKIA KAUPIR OZ
Finnski farsímarisinn Nokia keypti rekst-
ur Oz með manni og mús í október í fyrra. 
Reksturinn hafði þá tekið stórstígum fram-
förum – var reyndar orðinn betri en þegar 
best lét á gullaldarárum Oz hér á landi. 
Starfsmenn voru nú orðnir 270 – fleiri en 
þegar best lét á gullaldarárunum hér. Fjár-
hagurinn var sömuleiðis traustari enda 
hafði fyrirtækið fjármagnað sig í tvígang 
um samtals sextíu milljónir dala frá því 
ný stefna var tekin upp og þar til það var 
selt. Tekjurnar voru sömuleiðis betri, um 35 
milljónir dala, jafnvirði um þriggja millj-
arða króna, árið 2008. Oz var komið með 
skrifstofur víða: höfuðstöðvar í Kanada en 
tvær skrifstofur í Bandaríkjunum auk ann-
arra í Bretlandi og Indlandi. 

Ekki hefur verið gefið upp hvað Nokia 
greiddi fyrir Oz. Af því fara hins vegar 
nokkrar sögur. „Ég tjái mig ekki um verð-
ið, við sömdum um það,“ segir Skúli sem 
stóð upp úr sæti framkvæmdastjóra í kjöl-
farið eftir stanslausa vinnu í um tuttugu 
ár hjá Oz. 

UPPGJÖRIÐ
 Bæði Skúli og Guðjón eru sannfærðir um 
að Oz hafi verið á undan sinni samtíð. „.Það 
er fyrst núna, tíu árum síðar, sem okkar sýn 
er að verða að veruleika með iPhone-símun-
um. Við vorum langt á undan. Því miður vill 
það oft vera þannig með frumkvöðla,“ segir 
Skúli. „Allt tekur lengri tíma en maður á 
von á, hvort heldur er viðgerð á húsi eða 
hugbúnaðargerð. Í okkar tilfelli, eftir á að 
hyggja, vorum við bara alltof snemma á 
ferðinni.“ 

MARKAÐURINN/HILMAR

SPÁÐ Í FRAMTÍÐINA Hér má sjá þá Aron Hjartarson og Guðjón Má, tvo af stofnendum Oz, vinna á eina af 
ofurtölvum fyrirtækisins í byrjun árs 1993.  MARKAÐURINN/GVA

Guðjón Már hefur komið 
við sögu tveggja fyrir-

tækja eftir að hann hætti 
störfum hjá Oz. Ári eftir 
yfirtöku Landsbankans á 
fyrirtækinu stofnaði hann 
ráðgjafar- og hugbúnað-
arfyrirtækið Industria, sem 
unnið hefur að innleiðingu 
og uppsetningu á háhraða-
neti í nokkrum löndum. 
Hugbúnaðarhlutinn hefur 
nú verið skilinn frá fyrir-
tækinu og starfar í dag 
sem Medizza. 

Hélt áfram 

Skúli Mogensen hefur verið búsettur í Kanada frá því fyrirtækið 
flutti þangað árið 2002. Samhliða störfum sínum hjá Oz hefur 

hann unnið náið með forsvarsmönnum sprotafyrirtækja bæði 
hér og erlendis um árabil. Þá þekkir Skúli vel umhverfi sprota-
fyrirtækja í Silicon Valley í Bandaríkjunum, hjarta nýsköpunar í 
tæknigeiranum. 

Hann segir umhverfið vestanhafs mun þroskaðra en hér. Í raun 
einstakt. Þar fari saman skilningur háskólasamfélagsins, fjárfesta, 
hins opinbera og almennings á því að á bilinu 70 til 80 prósent 
þeirra fyrirtækja sem sett séu á laggirnar verði að engu. „Það er 
þessi skilningur sem veldur því að menn eru ekki hræddir við 
að fara af stað. Fjárfestar gera sér fyllilega grein fyrir því að þetta 
verður rússíbani, fjölmiðlar líka. Ekki síst er þeim sem hefur mis-
tekist áfram tekið opnum örmum. Oft þykir það kostur að hafa 

farið í gegnum svona eldskírn. Það er gríðarlega þroskandi og 
lærdómsríkt í alla staði. Frumkvöðlar geta þá líka fundið þörfina 
hjá sér til að gera betur næst. Auðvitað brenna sumir sig. Okkar 
tilfelli – sem var afskrifað sem algjört klúður – var klassískt dæmi 
um að annaðhvort voru menn of snemma á ferðinni eða tækni-
breyting veldur því að hlutirnir ganga ekki upp. Svo getur líka 
verið að dæmið hafi verið misreiknað frá upphafi. Í huga fjárfesta 
er það hluti af leiknum. Mér finnst skipta höfuðmáli að sú hugsun 
skjóti rótum á Íslandi að sprotafyrirtæki eru áhættusöm fjárfest-
ing. Þau tekur langan tíma að vaxa. 

Við verðum að vera þolinmóðari og skilningsríkari. Ég hef alltaf 
verið á þeirri skoðun að nýsköpun sé í eðli sínu mjög áhættusam-
ur rekstur. Þar geta verið stórir sigrar en líka mikil vonbrigði,“segir 
Skúli Mogensen.

Lærdómsríkt að brenna sig

SKÚLI MOGENSEN

GUÐJÓN MÁR 
GUÐJÓNSSON

Afkomendur Oz
Fjöldi fyrirtækja varð til í kringum Oz. Bæði 

utan um verkefni sem öðluðust sjálfstætt líf 
eða þau voru stofnuð við jaðar þess. Þekktustu 
afleggjararnir eru án nokkurs vafa tölvuleikja-
fyrirtækið CCP og þrívíddarhönnunarfyrirtækið 
Caoz. Fyrirtækin spruttu bæði upp úr deild Oz 
sem vann að þrívíðri myndvinnslu. 

Vart þarf að nefna að CCP þróaði fjölspilun-
arleikinn EVE Online upp úr grunni sem unnið 
var með hjá Oz. Hjá fyrirtækinu starfa í dag um 
250 manns, bæði hér, í Bandaríkjunum, Kína 
og víðar.  

Svipaða sögu er að segja af Caoz, sem unnið 

hefur þrívíðar tölvuteiknimyndir. Fyrirtækið 
hefur töfrað fram myndir á borð við Litlu lirfuna 
ljótu, Önnu og skapsveiflurnar og vinnur nú að 
teiknimynd um þrumuguðinn Þór.

Ætla má að samanlagður fjöldi starfsmanna 
hjá fyrirtækjunum sem sprottið hafa út úr Oz 
með einum eða öðrum hætti sé vel á fimmta 
hundrað. 

Sé Oz talið með, eins og fyrirtækið leit út um 
það leyti sem Nokia keypti það, og þau fyrirtæki 
sem Guðjón hefur stofnað, þá telja afleggjararn-
ir í kringum tíu fyrirtæki sem þekkt eru með 700 
starfsmenn hið minnsta.
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Í mörgum hrollvekjum eru fyr-
irbæri sem nefnast uppvakning-
ar í aðalhlutverki. Uppvakning-
ar eru, samkvæmt íslenskri þjóð-
trú, verur sem vaknað hafa upp 
eftir dauðann og ganga meðal lif-
enda. Yfirleitt gera þessar verur 
ekki annað en ógagn, stundum 
óskunda. 

UPPVAKNINGUM FJÖLGAR 
Þegar gengi krónunnar féll um 
páska 2008 og svo aftur við hrun 
fjármálakerfisins varð fjöldi fyr-
irtækja á Íslandi gjaldþrota. Fyrst 
og fremst gerðist það vegna þess 
hve skuldir jukust (gengis- eða 
verðtryggðar) og eignir rýrnuðu 
samhliða. Í framhaldinu gerðu 
háir vextir og óstarfhæfur fjár-
magnsmarkaður, samdráttur eft-
irspurnar og almennt minnkandi 
umsvif í hagkerfinu fyrirtækjum 
enn erfiðara fyrir og hefur því 
bæst í hóp gjaldþrota fyrirtækja.  

ÓJÖFNUÐUR UPPVAKNINGA
Einhver hluti þessara fyrirtækja 
er þó enn starfandi, sum fyrir-
tækjanna við aðstæður sem stuðla 
síður en svo að heilbrigðu við-
skiptaumhverfi. Fjöldi fyrirtækja 
hefur færst undir forsjá ríkisins, 
með óbeinum hætti, í gegnum yfir-
töku ríkisbankanna á þeim. Önnur 
búa við það óvissuástand að ekki 
hefur verið tekið á þeirra málum 
í bankakerfinu og því óljóst um 
framtíð reksturs og eignarhalds. 

Þetta ástand leiðir til vinnu-
bragða sem skapa mikla röskun 
á almennu rekstrarumhverfi og 
getur hún verið af margvísleg-
um toga. 

Til að mynda getur betri fjár-

hagsstaða fyrirtækis í ríkiseigu, 
vegna eftirgjafar skulda eða sér-
stakrar fyrirgreiðslu sem sam-
keppnisaðilar njóta ekki, gert því 
kleift að keppa um hylli viðskipta-
vina af meiri hörku en annars. 
Vonlaus staða annars fyrirtækis, 
sem ekki hefur verið tekið á 
með greiðslustöðvun, 
gjaldþrotaskiptum 
eða afskrift skulda, 
svo félagið  verði 
rekstrarhæft, getur 
einnig leitt til skað-
legra vinnubragða. 
Fyrirtækjum sem 
ekki hafa skýrar 
rekstrarforsend-
ur og heilbrigðan 
efnahagsreikning 
verður ekki stýrt 
til lengdar á eins 
hagkvæman máta 
og unnt er. Segja 
má að fyrirtæki í 
þessari stöðu séu uppvakning-
ar viðskiptalífsins.

DRAUGAR KVEÐNIR NIÐUR
Á undanförnum mánuðum hafa 
komið upp allt of mörg dæmi 
um óheppileg vinnubrögð af því 
tagi sem nefnd eru hér að ofan og 
þau finnast í nánast öllum grein-
um atvinnulífsins. Því verður að 
linna. Nú er ár liðið frá falli ís-
lenska fjármálakerfisins og mik-
ilvægt er að gengið verði rösklega 
til verks við endurskipulagningu 
skulda fyrirtækja.  

Uppvakninga viðskiptalífsins 
verður að kveða niður, annaðhvort 
með hefðbundinni gjaldþrota-
meðferð eða meðhöndlun skulda 
sem gerir viðkomandi fyrirtæki 
rekstrarhæft. Verði það ekki gert 
skemmist rekstrarumhverfi fyr-
irtækja enn frekar og heilbrigð 
fyrirtæki velta í kjölsogi þeirra 
sem haldið er gangandi á óeðli-
legan hátt. 

Kostnaðurinn af löskuðu sam-
keppnisumhverfi fellur á heim-
ili landsins og líklegra er að við 
horfum fram á mun lengra tímabil 
stöðnunar en ella þyrfti. Vítin eru 
til varnaðar og er japanska hag-
kerfið ágætt dæmi um langvar-
andi stöðnun sem varð vegna þess 
að ekki var tekið á vandamálum 
óstarfhæfra fyrirtækja.

FÓRNARLÖMB AÐSTÆÐNA
Rétt er að halda því til haga að 
mörg fyrirtæki sem nú starfa við 
óvenjulegar aðstæður, undir rík-
isbanka, skilanefnd eða í annarri 
óvissu, eru rekin á eðlilegan og 
sanngjarnan hátt. Fyrir það eiga 

stjórnendur þeirra 
hrós skilið en um 
leið er ljóst að það 
er hagsmunamál 
þeirra, banka, skila-
nefnda, viðskipta-
vina, keppinauta og 
samfélagsins í heild 
að rekstur þessara 
fyrirtækja verði sem 
fyrst færður á eðlileg-
an grunn. Í þessu felst 
að tekið verði á skulda-
vanda fyrirtækja af 
samkvæmni, festu og 

heiðarleika. Mörg þeirra fyrir-
tækja sem nú standa illa eru mun 
frekar fórnarlömb ytri aðstæðna 
en óskynsemi í rekstri. Því ber að 
halda til haga og leita í þeim tilfell-
um leiða til að koma til móts við 
stjórnendur og eigendur þeirra við 
endurskipulagningu skulda.

SUMIR EIGA RÉTT Á LÍFI
Að undanförnu hefur skortur á 
trúverðugleika og stefnufestu við-
skiptalífs, fjármálageira, embætt-
is- og stjórnmálakerfis staðið end-
urreisn fyrir þrifum. Skref í átt 
að meira trausti til allra viðkom-
andi er að úrvinnsla á vanda fyr-
irtækja fari fram fyrir opnum 
tjöldum eftir skilvirku og gagn-
sæu ferli. Eftir fremsta megni 
verður að koma í veg fyrir að illa 
löskuðum fyrirtækjum, uppvakn-
ingum, sé leyft að ráfa um meðal 
þeirra sem eiga góða lífsvon í eðli-
legu rekstrarumhverfi. Þessi fyr-
irtæki þarf annað hvort að vekja 
aftur til lífsins með endurskipu-
lagningu skulda og skýru eign-
arhaldi, eða fara með þau í þrot 
og selja eignir þeirra. Heppileg-
asta leiðin að þessu marki er að 
eignum og fyrirtækjum verði sem 
fyrst komið úr höndum banka og 
ríkis þangað sem framtak og hags-
munir geta farið saman. Þetta á 
við jafnvel þó aðstæður til sölu 
eigna séu ekki sem bestar. Ávinn-
ingur af heilbrigðu rekstrarum-
hverfi sem getur af sér þróttmikið 
atvinnulíf verður í öllum tilvikum 
meiri en væntur ávinningur ríkis 
eða ríkisbanka af sölu fyrirtækja 
síðar meir. 

Uppvakningar viðskiptalífsins

Finnur Oddsson 
Framkvæmdastjóri 

Viðskiptaráðs Íslands

O R Ð  Í  B E L G

Fjölmargir sóttu fyrstu TEDx-
ráðstefnuna sem var haldin í 
Reykjavík í gær. Íslenskir fyr-
irlesarar komu fram og fluttu 
innblásnar ræður um hin ýmsu 
efni sem tengjast því sem TEDx 
stendur fyrir, Technology, Ent-
ertainment, Design; eða tækni, 
skemmtun og hönnun á íslensku. 
Auk þess var örfyrirlestrum 
varpað á skjá, svokölluðum TED-
TAlk, eftir hina ýmsu athafna-
menn og konur. 

Nánar má fræðast um ráð-
stefnuna og efni hennar á http://
tedxreykjavik.com/# . Á síðunni 
www.ted.com er að finna allar 
upplýsingar um TED auk þess 
sem hægt er að horfa á fyrir-
lestra þar. 

Þeir fyrirlestrar sem notendur 
síðunnar hafa sent oftast síðustu 
viku í tölvupósti fjalla um fjöl-
breytileg efni á borð við sköpun-
argáfu, arkitektúr og innsæi. 

 - sbt

Fjölsótt ráðstefna
Fyrsta TEDx-ráðstefnan fjölsótt og vel heppnuð.

GLATT Á HJALLA Gestir skemmtu sér vel á ráðstefnunni eins og sjá má. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þeir sem eru forfallnir tækja-
dellumenn fá eitthvað fyrir sinn 
snúð á næsta ári ef allt geng-
ur eftir. Stærstu raftækjafram-
leiðendur í Japan undirbúa nú 
að setja á markað flatskjá sem 
sýnir kvikmyndir og tölvuleiki í 
háskerpu í þrívídd. Frumgerðir 
af slíkum flatskjám voru meðal 
sýningargripa á raftækjasýn-
ingu í grennd við Tókíó sem 
hófst í gær.

Raftækjarisarnir Sony og 
Panasonic ætla að ríða á vaðið 
og setja sína þrívíddarflat-

skjái á markað strax á næsta 
ári, jafnvel þótt kvikmyndir 
og tölvuleikir, sem hægt er að 
horfa á í þrívídd, séu af skorn-
um skammti. Að sögn tals-
manna fyrirtækjanna verður 
þess skammt að bíða að úrval-
ið snaraukist. 

Áhorfendur þurfa að setja 
upp sérstök rafeindagleraugu 
til þess að myndin á skjánum 
birtist í þrívídd. Það er því enn 
þó nokkur bið í að tæknin komi 
að notum þegar horft er á dæg-
urefni í sjónvarpinu. 

Flatskjár í þrívídd
Remake Electric 
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Þ
að var sérlega óheppilegt þegar 
starfsmenn breska fjármálaeft-
irlitsins (FSA) komu inn í bank-
ann og skrifuðu hvaðan þeir voru 
með stórum stöfum í innritunar-

bókina. Það spurðist fljótt út að eftirlit-
ið væri að skoða okkur. Auðvitað hringdu 
viðvörunarbjöllur,“ segir Ármann Þor-
valdsson, fyrrverandi bankastjóri breska 
bankans Kaupthing Singer & Friedlander 
(KSF), næststærsta  dótturfélags Kaup-
þings banka. 

Þetta var föstudaginn 3. október fyrir 
ári. Fjórum dögum fyrr hafði Seðlabanki 
Íslands tilkynnt um kaup á 75 prósenta hlut 
í Glitni í því augnamiði að bjarga honum 
fyrir horn frá stórum gjalddaga. Í kjöl-
farið tók við snörp atburðarás sem engan 
óraði fyrir.

Síðan þá hefur holskefla bóka um hrun-
ið skollið á þjóðinni. Á morgun kemur út 
bókin Ævintýraeyjan – uppgangur og enda-
lok fjármálaveldis en ætla má að það sé 
sjöunda bókin sem fjallar um efnið. Ensk 
útgáfa bókarinnar, Frozen Assets, kom út 
í síðustu viku. Nokkur munur er á bókun-
um; í þeirri ensku eru hlutar sem ekki er 
að finna í þeirri íslensku og öfugt.

Ármann var staddur hér á landi til 
skamms tíma á laugardag áður en hann 
hélt utan á ný. Hann hefur verið búsett-
ur í Lundúnum síðastliðin sex ár. Þangað 
fluttist hann ásamt eiginkonu og tveim-
ur börnum árið 2003 eftir að hafa nokkru 
fyrr ætlað að segja starfi sínu hjá Kaup-
þingi lausu. Ármann vildi reyna fyrir sér 
í Bretlandi, enda hafði bankinn æ fleiri 
verkefni þar sem þurfti að sinna. Eftir að 
hafa sett upp starfsstöð Kaupþings í Lund-
únum, höguðu örlögin því svo til að hann sá 
um kaup á breska bankanum Singer & Fri-
edlander fyrir Kaupþing og settist síðan í 
bankastjórastólinn. Þar sat hann allt þar 
til starfsmenn breska fjármálaeftirlitsins 
réttu honum tilkynningu um greiðslustöðv-
un bankans fyrir ári. 

LÆKNANDI SKRIF
Bækur á borð við þá sem Ármann hefur 
skrifað eru sjaldséðar enda sjaldgæft að 
jafn háttsettir einstaklingar innan fjár-
málageirans setjist niður við skriftir. Ár-
mann segir bókina hafa átt sér langan að-
draganda. Skrifin hófust ekki fyrr en bank-
inn var settur í greiðslustöðvun. 

„Ég byrjaði að velta þessu fyrir mér í 
kringum 2006. Þá átti þetta að vera æv-
intýraleg saga um það hvernig Íslending-
ar voru nánast orðnir ríkasta þjóð í heimi. 
Því kom ég náttúrlega aldrei í verk,“ segir 
hann. „Nokkrum dögum eftir hrun, þegar 
maður var frekar þunglyndur ákvað ég að 
hrista slenið af mér, bretta upp ermar og 
skrifa bókina.“ 

Hann segir bókina hafa byggt sig nán-
ast sjálfa upp. „Hún átti alltaf að byrja 
daginn sem ég hóf störf hjá Kaupþingi 
og henni átti að ljúka þegar bankinn féll,“ 

segir hann. Tími Ármanns hjá bankanum 
nær frá því hann lagði Lödunni sinni fyrir 
framan skrifstofur Kaupþings á fyrsta 
starfsdegi sínum um jólin 1994 og þar til 
hann missti bankastjórastólinn fyrir réttu 
ári. Óaðskiljanlegur hluti sögunnar er upp-
bygging íslenska fjármálageirans og útrás 
íslenskra fyrirtækja.    

„Ég vildi sýna hvað þetta var langt tíma-
bil – frá 1996 til 2009. Það skiptir máli fyrir 
lesendur, jafnt á Íslandi sem erlendis, að 
þeir átti sig á því að þetta var ekki fjögurra 
ára fjárfestingarfyllerí, sem endaði með 
miklum timburmönnum. Á bak við þetta 
var fólk sem hafði byggt fyrirtæki sín 
úr engu. Svo varð að gera grein fyrir því 
að þótt þetta endaði á þennan hátt þá var 
margt gott gert. Sérstaklega voru fyrstu 
verkefnin mjög góð,“ segir Ármann. Hann 
bendir á skráningu stoðtækjafyrirtækisins 
Össurar á markað 1999 og fyrstu yfirtöku 
þess í Bandaríkjunum ári síðar. Þá falla 
kaup Bakkavarar á breska matvælafyr-
irtækinu Katsouris í þennan flokk ásamt 
kaupum Baugs á fimmtungshlut í verslana-
samstæðunni Arcadia og kaupum Pharm-
aco á búlgarska lyfjafyrirtækinu Balk-
anpharma. „Þetta voru mjög góð kaup. Á 
þeim tíma var maður mjög stoltur yfir því 
að hafa tekið þátt í þeim og aðstoðað fyr-
irtækin,“ segir Ármann. Í bókinni er því 
lýst á skemmtilegan hátt hvernig starfs-
menn Kaupþings lærðu af þeim reynslu-
meiri, svo sem starfsmönnum Deutsche 
Bank. „Við vorum alltaf að læra. Um leið og 
einu verkefni var lokið hafði maður safnað 
dýrmætri reynslu í sarpinn og aukið fag-

mennskuna.  Við þurftum ekki að finna upp 
hjólið heldur gerðum eins og hinir.“ 

BANKARNIR VIÐKVÆMIR
Ármann segir fjármálaheiminn hafa leikið 
á reiðiskjálfi eftir fall bandaríska fjárfest-
ingabankans Lehman Brothers um miðjan 
september í fyrra. Þótt verulega hafi hrikt 
í stoðum fjármálageirans í nokkra mánuði 
fram að falli hans hafi steininn tekið úr 
þegar bandarísk yfirvöld ákváðu að koma 
honum ekki til bjargar. 

Í kjölfarið hvarf allt traust á fjármála-
mörkuðum. Áhlaup hófst á banka víða um 
heim þegar almenningur gerði allt sem í 
hans valdi stóð til að koma sparifé sínu í 
skjól. 

Ármann segir áhlaupið á íslensku bank-
ana og dótturfélög þeirra erlendis hafa 
byrjað eftir þjóðnýtingu Glitnis. „Ég held 
að fólk geri sér ekki grein fyrir því hvað 
bankar eru í raun viðkvæmar stofnanir. 
Þetta byggir á því að fólk biðji ekki um 
peningana sína strax. Það er misjafnt eftir 
bönkum en oft er það þannig að ef tíu til 
tuttugu prósent innlána fara út í einu er 
þetta búið. Þetta gerðist í nokkrum bresk-
um bönkum. RBS (innskot: Royal Bank of 
Scotland) gat ekki einu sinni afgreitt við-
skiptavini,“ bendir Ármann á. „Við stóðum 
mjög vel þangað til Glitnir fór. Þá byrjaði 
allt að rúlla út. Það var alveg rétt af eftir-
litinu að hafa áhyggjur. En eftir að neyðar-
lögin voru sett var þetta vonlaus barátta,“ 
segir hann. „Ég áttaði mig ekki á þessu. Ég 
var svo týndur í björgunaraðgerðunum að 
ég trúði því ekki að þetta væri að gerast. 
Þegar ég lít til baka var þetta búið þegar 
neyðarlögin voru sett,“ segir hann. 

BRETAR VILDU EKKI HJÁLPA
Í byrjun október fyrir ári var bæði banda-
ríski og breski fjármálageirinn að þrotum 
kominn. Bandarísk stjórnvöld voru viðbú-
in áhlaupi almennings á bankakerfið og 
því tilbúin með herlög til að koma í veg 
fyrir uppþot. Stjórnvöld þar ákváðu því 
að gera allt sem í þeirra valdi stæði til að 
forða fjármálaheiminum frá algjöri hruni 
með ýmsum aðgerðum. Helsta björgun-
araðgerðin fólst í að ríkið dældi lausafé 
inn í bankana sína. Önnur ríki gerðu slíkt 
hið sama.  

Líkt og fram kemur í Ævintýraeyj-
unni leituðu stjórnendur KSF eftir að-
stoð breskra yfirvalda. „Það var hægt 
að bjarga KSF á svipaðan hátt og breska 

ríkið bjargað breskum bönkum. Það var 
að mörgu leyti auðvelt. Lánabók KSF var 
óveðsett, sem var óvenjulegt. Síðustu tólf 
til átján mánuðina fyrir hrunið gat enginn 
banki fjármagnað sig með skuldabréfaút-
gáfu. Bankarnir bjuggu til lausafé með 
því að pakka eignum saman í skuldavafn-
inga og setja inn í seðlabanka eða selja 
fjárfestum. Við höfðum ekki gert þetta. 
Hefði breska ríkið sett milljarð punda af 
lausafé inn í bankann hefði það örugglega 
fengið það allt til baka,“ segir Ármann og 
leggur ríka áherslu á sterka stöðu bank-
ans. Heimtur í KSF verða líklega mjög 
háar, jafnvel á bilinu áttatíu til níutíu pró-
sent. „Í staðinn tapa þeir um hálfum millj-
arði punda,“ bendir Ármann á. 

Ekkert varð af björgunaraðgerðum. „Ég 
held að Bretarnir hafi ákveðið nokkrum 
mánuðum fyrir hrunið að bjarga engu 
sem væri íslenskt. Það var í kringum krís-
una um páskana 2008, held ég, en þá fór 
Seðlabanki Íslands út að leita stuðnings 
frá Norðurlöndunum. Hann fékkst þar en 
ekki frá seðlabönkum Evrópu, Bretlands 
og Bandaríkjanna. Þar var tekin meðvit-
uð ákvörðun um að skella hurðinni á Ís-
land. Eftir á að hyggja voru það nokkrir 
seðlabankastjórar sem ákváðu að þessu 
landi yrði ekki bjargað,“ segir Ármann 
og bætir við að augljós ástæða hafi verið 
fyrir því að skilja íslensku bankana eftir. 
„Allt var bókstaflega að hrynja. Banda-
ríkjamenn og Bretar voru dauðhræddir. 
Það var alveg á mörkunum að allt færi. 
Þetta var á sama tíma og íslensku bank-
arnir féllu.“ 

HRUNIÐ
Á morgun er ár liðið frá því skilanefnd tók 
lyklavöldin í Kaupþingi. Að morgni sama 
dags fékk Ármann þær óvæntu fréttir að 
bresk stjórnvöld hefðu selt innlán KSF til 
hollenska bankans ING. „Þetta var gert 
algjörlega án samráðs við okkur. Ég fékk 
enga pappíra sem sögðu að breska ríkið 
hefði selt innlánin okkar,“ segir Ármann 
og bætir við að í hádeginu sama dag hafi 
Alistair Darling, fjármálaráðherra Bret-
lands, tilkynnt á breska þinginu að stjórn-
völd væru tilbúin með björgunarpakka 
fyrir fjármálalífið og sparifjáreigendur. 
„Eftir á held ég að honum hafi legið svo á 
að koma KSF þrot til þess að geta greint 
frá því í ræðu sinni hvernig Bretar ætl-
uðu heildstætt að bjarga fjármálakerfinu 
sínu. Þeir vildu hreinsa KSF út áður en þeir 
tilkynntu um björgunarpakka fyrir hina 
bankana. Darling vildi ekki koma aftur 
daginn eftir og þurfa að tjá sig sérstak-
lega um okkur!“

GÓÐAR HEIMTUR
KSF er nú þrotabú í gjaldþrotameðferð í 
höndum breska endurskoðendafyrirtækis-
ins Ernst & Young. Ármann segir fyrirtæk-
ið sinna málinu í rólegheitum. „Þeir eru 
búnir að greiða tuttugu prósent til kröfu-
hafa. Mér var sagt að þeir ætli að greiða 
önnur tíu í þessum mánuði. Þeir hafa ekki 
selt neinar eignir og innheimta nú lánin 
í rólegheitum,” segir Ármann og bend-
ir á að KSF hafi átt sjö hundruð milljón-
ir punda, jafnvirði 150 milljarða króna, í 
lausu fé þegar bankinn féll. Stór hluti fjár-
ins hafi verið greiddur út og sé mjög lík-
legt að heimtur verði mjög góðar.  

LISTAMANNSFERLINUM LOKIÐ
Ármann hefur varið síðustu tólf mánuðum 
í bókaskrifin. Ekki liggur fyrir hvað tekur 
við. „Ég var að setja upp bindi í fyrsta sinn 
í vikunni í eitt ár. Ætli þessum listamanns-
ferli sé ekki lokið í bili. Ég er að fara að 
vinna í verkefnum úti, í ráðgjafarverkefn-
um tengdum fjármálum,“ segir Ármann 
Þorvaldsson. Hann segir of snemmt að fara 
nánar út í þá sálma. 

„Bretar ætluðu aldrei að

Snekkjulánin traust
Þegar lánabók Kaupþings lak á netið var 
eftir því tekið að bankinn hafði lánað 
ýmsum einstaklingum fé til snekkju-
kaupa.  

Ármann segir Singer & Friedlander 
hafa stundað þess háttar viðskipti í mörg 
ár áður en Kaupþing keypti bankann. 
„Þetta var traustur bisness. Yfirleitt var 
verið að lána mjög traustum einstakling-
um – ríkustu mönnum heims. Trygging-
ar á bak við lánin voru mjög góðar,“ segir 
hann og bendir á að heimtur af snekkju-
lánum séu hátt í hundrað prósent í þrota-
búi KSF. 

AUÐMANNASNEKKJA Nokkur af bestu lánum 
Kaupþings Singer & Friedlander voru til kaupa á 
glæsilegum skonnortum.    MARKAÐURINN/NORDICPHOTOS

ÁRMANN OG KAUPÞING Ármann Þorvaldsson, fyrrverandi bankastjóri KSF, hefur varið síðasta árinu í skriftir. 
Hann segir listamannsferlinum lokið í bili. MARKAÐURINN/SAMSETT MYND

bjarga Íslendingunum“
Stjórnendur Kaupthing Singer & Friedlander bundu vonir við að bresk stjórnvöld myndu bjarga 
bankanum frá þroti fyrir ári. Yfirvöld ákváðu hins vegar að bjarga ekki Íslendingum. Þetta segir 
Ármann Þorvaldsson, fyrrverandi forstjóri KSF, í viðtali við Jón Aðalstein Bergsveinsson.
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Gjafabréf Perlunnar Góð tækifærisgjöf!

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207 - Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is

4ra rétta tilboð
á veitingastað Perlunnar

6.890 kr.

· Reykt önd með fíkjum, valhnetum og rauðvínsgljáa ·
· Humarsúpa rjómalöguð með grilluðum humarhölum ·

· Lambahryggur með lambaskanka og rósmarínsósu ·
*  E ÐA  *

· Fiskur dagsins útfærður af matreiðslumönnum Perlunnar ·

· Skyr „Tonka crème brûlée“ með karamelluís ·

Hægt er að panta 4ra rétta seðilinn með sérvöldu víni með hverjum rétti:  10.990 kr.

22. október Villibráðarhlaðborðið
19. nóvember Jólahlaðborðið

F R A M U N DA N  Í  P E R L U N N I



færri starfa á vegum félaga 
Samtaka iðnaðarins en 
gerðu í upphafi árs. Búist 
er við enn frekari fækkun 
starfa til áramóta.

bækur hafa komið út sem með einum eða öðrum hætti fjalla um hrun bankanna og efna-
hagskreppuna á Íslandi, sú nýjasta er bók Ármanns Þorvaldssonar, Ævintýraeyjan. Hinar 
eru Hrunið eftir Guðna Th. Jóhannesson, Sofandi að feigðarósi eftir Ólaf Arnarsson, Ný 
framtíðarsýn eftir Þorkel Sigurlaugsson, Íslenska efnahagsundrið eftir Jón F. Thoroddsen, 
Why Iceland eftir Ásgeir Jónsson og Hvítbók Einars Más Guðmundssonar.

milljónir pólskra slota er upphæð láns 
Pólverja til Íslendinga sem er jafnvirði um 
200 milljóna Bandaríkjadala eða 24,8 
milljarðar íslenskra króna miðað við mið-
gengi Seðlabankans 6. október 2009. 

SÍMA NÚM ER MARKAÐARINS: 512 5000, fax: 512 5301, rit stjorn@markadurinn.is  DREIFING: dreifing@posthusid.is  Aug lýs ingadeild: auglys ing ar@markadurinn.is  Veffang: visir.is

B A N K A H Ó L F I Ð

Hljómsveitir, sem spila lög eftir 
erlendar hljómsveitir, og sveita-
böll blómstra sem aldrei fyrr 
í Nýja Íslandi enda hafa fáir 
orðið efni á að ferðast til að 
berja fyrirmyndirnar augum á 
útlendu sviði. Það nýjasta eru 
beinar útsendingar á óperum 
og tónleikum á hvíta tjaldinu. 
Útvarpsmaðurinn Ólafur Páll 
Gunnarsson kom með fína hug-
mynd í spjalli á Rás 2 í vikubyrj-
un. Hún gengur út á að senda 
myndatökumann með flugvél til 
útlanda og taka upp verslunar-
leiðangur í erlendri stórborg. 
Þeir sem ekki hafa lengur efni 
á þess háttar utanlandsferðum 
sem tíðkuðust á Gamla Íslandi 
með nokkurra helga 
millibili ættu að geta 
rifjað upp gamla 
takta og svalað inn-
kaupafíkn sinni að 
hluta yfir poppi og 
kók í myrkvuð-
um bíósal.

Bíóverslun

Harla ólíklegt þykir að Ármann 
Þorvaldsson, fyrrverandi 
bankastjóri Kaupthing Singer 
& Friedlander, banka í eigu 
Kaupþings í Bretlandi, verði 
tekinn á beinið fyrir að leka 
innherjaupplýsingum í bók 
sinni Ævintýraeyjan. Öðru máli 
gegnir hins vegar um magnaðar 
mannlýsingar sem þar má finna. 
Ármann dregur upp afar skýra 
en á tíðum miskunnarlausa mynd 
af samferðafólki sínu og dreg-
ur lítið undan. Engum er vægt, 
hvorki höfundi sjálfum né fyrr-
verandi kollegum hjá Kaupþingi. 
Stjórnarformaðurinn Sigurður 
Einarsson og forstjórinn Hreiðar 
Már Sigurðsson fá báðir sinn 
skerf og vel það. Í augum sumra 
er Hreiðar Már hár og grann-
ur. Bankastjórinn gengisfellur 
á síðum í Ævintýraeyjunnar en 
Ármann segir 
hann minna 
öðru frem-
ur á verð-
l a u n a b i k -
ar. Dæmi svo 
hver fyrir sig. 

Verðlaunabikar

Keppinautar Kaupþings fá ekki 
síðri útreið en meðreiðarsvein-
ar Ármanns hjá bankanum. 
Sigurjón Þ. Árnason, fyrrver-
andi bankastjóri Landsbankans, 
segir Ármann bera það með sér 
að hafa snætt í tvígang með jafn 
mörgum viðskipta-
vinum í hádeginu 
á hverjum degi. 
Sömuleiðis hafi 
hann áorkað miklu 
innan veggja 
bankans og 
tekið vinnuna 
sömu tökum og 
hnífapörin. 

Kraftmikill 
bankastjóri

632 7 630
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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.-

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

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

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett 
og stilliflautu. 4/4 stærð 15.900.- 
Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 39.900.- 
Þjóðlagagítarpakkar frá 19.900.- 
Hljómborð frá kr. 8.900 Trommusett 
kr. 79.900 með öllu. Gítarinn Stórhöfða 
27. S. 552 2125 www.gitarinn.is.

 Til bygginga

Harðviður til 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

 Ýmislegt

Tvö stykki 450w Kenwood bílahátalarar 
v. 15þ. Öflugur bílamagnari v. 20þ. 
Cobra radarvari v. 8þ. Uppstoppaður 
lundi v. 5þ. Antik vekjaraklukka v. 5þ. 
Falleg lítil stofuklukka v. 5þ. Veggklukka 
v. 5þ. S. 771 9953.

Áttu lítinn pening? Gerðu góð kaup Er 
með nánast nýtt Interton heyrnatæki 
frá Heyrnarstöðinni ehf. í Kringlunni, 
keypt fyrir 6.mánuðum og einungis 
notað í 7 daga. Kostar nýtt 360.000 
- 50% afs Upplýsingar í síma 899 1904 
eða 567 1438 María

 Heilsuvörur

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

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

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, osa@
ismennt.is

 Nudd

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

 Námskeið

HANDVERKSNÁMSKEIÐ 
í OKT.

Silfurleir-skart 10.-11.+12.-15. 
Silfursteypun 7. Tálgun 14.+17. 
Koparsláttur 17. Skráning og uppl. 
s:5551212 Handverkshusid.is

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 - ff@icetrans.is.

 Þjónusta

Er andlega orkan á þrot-
um?

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

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

 Húsnæði í boði

Falleg stór 2 herb. íbúð á annari hæð 
í Seljahverfi til leigu. Aðeins vandað 
reglusamt fólk kemur til greina. Uppl. 
í s. 557 4040.

Ca. 75fm íbúð til leigu á sv. 108 Rvk. 3ja 
herb. 75þús. á mán. Reglusemi skilyrði. 
Uppl. í S 663 6735

Spacious room for rent 5 min. from 
down town Central Bus station. All fac-
ilities. 40þ. per month. Tel. 696 4379.

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.

Til leigu nýuppgerð 2.herb íbúð 
í Krummahólum. 84 þús á mán 
tveir mán fyrirfr & trygg víxill. uppl í 
S:6991126

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

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.

Stúdíóíbúðir. Skammtímaleiga/langtíma-
leiga. Uppl. í s. 661 1247. alla virka daga.

30fm stúdíóíbúð v. 59þ. 60 fm 2,5 
herb. v. 70þ. Internet, allt innifalið. 
Uppl. í s. 770 5451.

Um 60 fm 2ja. herb. íbúð á jarðhæð í 
einbýli við mjódd, sér inngangur. 90þ. 
Laus, reglusemi áskilin. S. 660 3820.

 Húsnæði óskast

Óska eftir íbúð í Breiðholti. Greiðslug. 
40-50 þús. S. 867 7518.

Ein tveggja barna móðir eftir 3-4ja 
herb. íbúð á Selfossi fyrir 20. Okt. 
Greiðslugeta frá 80-100þús. á mán. 
Óska eftir að fá þvottavél fyrir lítinn 
pening eða gefins. Uppl. í S. 662 1914.

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

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

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 
 GÓÐ STAÐSETNING 

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

 Atvinna í boði

Veitingahús í Kópavogi
Íslenskumælandi starfsfólk ósk-

ast. Æskilegur aldur 30+.
Upplýsingar í síma 894 0292.

Kvöld- og helgarvinna
Kvöld- og helgarvinna. Okkur vantar 
öflugt og skemmtilegt fólk til úthring-
inga! Hringdu núna í síma 550 3610 
eða kol@kol.is

Frostfiskur ehf í 
Þorlákshöfn óskar eftir 

handflökurum.
Frostfiskur ehf í Þorlákshöfn 

óskar eftir handflökurum. Mikil 
og góð heilsárs vinna 

Frostfiskur in Thorlakshofn is 
seeking experienced hand-

filleters. Steady workload year 
round.

Upplýsingar gefnar í síma 
8400071. 

For information, please call: 
8400071

Viltu fá greitt fyrir að prófa og spila 
leiki eins og WOW? http://tinyurl.com/
ydablzm

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 spice@visir.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 spice@visir.is

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

Vantar starfsmenn á dekkjverkstæði, 
vanir eða verklagnir menn. S.697 7474.

 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.

 Tapað - Fundið

Lyra týndist frá heimili sínu Krókabyggð 
í Mosó þann 27 Sept. síðastliðin. 
Hennar er sárt saknað af 5 ára eiganda 
sínum og öðrum. Ef þú hefur séð hana 
eða fundið vinsamlega hafðu samband 
í síma 899 7765. Fundarlaun.

 Einkamál

Símadömur. 908 66666 
& 908 2000.

Hringdu þegar þér hentar,eng-
in bið!! Opið allan sólahringin.

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

Atvinna

Marel Food Systems hf.
Birting lýsingar

Marel Food Systems hf., kt. 620483-0369, hefur birt lýsingu vegna töku 
skuldabréfaflokks með auðkennið MARL 09 1 til viðskipta hjá NASDAQ 
OMX Iceland  hf. 

Lýsingin er birt á rafrænu formi og má nálgast næstu 12 mánuði á 
vefsíðu útgefanda, www.marel.com. Sé þess óskað má nálgast prentuð 
eintök hjá útgefanda; Marel Food Systems hf., Austurhrauni 9, Garðabæ.

Heildarfjárhæð skuldabréfaflokksins MARL 09 1 er ISK 3.600.000.000. 
Skuldabréf að fjárhæð ISK 3.600.000.000 voru gefin út  þann 20. maí 
síðastliðinn. Skuldabréfin eru í ISK 1.000.000 nafnverðseiningum, 
tilheyra einum flokki og njóta jafnrar stöðu innbyrðis. Skuldabréfin 
eru vaxtagreiðslubréf, bera breytilega vexti og með lokagjalddaga 
höfuðstóls þann 1. nóvember 2011. 

ISIN númer bréfanna er IS0000019313

Áætlað er að bréfin verði tekin til viðskipta 7. október 2009.
Umsjónaraðili vegna töku bréfanna til viðskipta er NBI hf.

Garðabær, 7. október 2009

Fundir / Mannfagnaður

Aðalfundur

Félag sjálfstæðismanna 
í Grafarvogi

Aðalfundur Félags sjálfstæðis-
manna í Grafarvogi verður 
haldinn miðvikudaginn 14. 
október nk.

Fundurinn er í félagsheimili 
okkar að Hverafold 5 og hefst 
klukkan 20.00.

Gestur fundarins verður 
Hanna Birna Kristjánsdóttir 
borgarstjóri.

Dagskrá:
•  Venjuleg aðalfundarstörf
•  Ávarp fundargests
•  Önnur mál

Stjórnin

Tilkynningar

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Badmintonfélag Hafnarfjaðar er fimm-
tíu ára í dag og af því tilefni stendur 
stjórn félagsins fyrir sögugöngu. Litið 
verður við á stöðum sem tengjast sögu 
félagsins en það var stofnað í Alþýðu-
húsinu og fóru æfingar fyrstu árin 
meðal annars fram í íþróttasölum St. 
Jósefsspítala og Lækjarskóla. Á laug-
ardaginn verður síðan efnt til afmælis-
móts í Íþróttahúsinu að Strandgötu auk 
þess sem afmælishóf verður haldið um 
kvöldið. Á sunnudag verður svo opinn 
kynningardagur þar sem þær greinar 
sem eru æfðar undir merkjum félags-
ins verða kynntar. 

„Við stofnuðum borðtennisdeild í vor 
og býður Badmintonfélag Hafnarfjarð-
ar nú eitt félaga upp á æfingar í öllum 
spaðaíþróttunum en þær eru badmin-
ton, tennis, skvass og borðtennis,“ segir 
Hörður Þorsteinsson, formaður félags-
ins til átján ára. En það er ekki það eina 
markverða sem hefur gerst á afmælisár-
inu. „Í tilefni af afmælinu héldum við Ís-
landsmeistaramót í mars og eigum bæði 
Íslandsmeistara í badminton og skvassi 
en badmintonkonan Erla Hafsteinsdótt-

ir hampaði fyrsta Íslandsmeistaratitlin-
um okkar í meistaraflokki.“ 

Félagið er því á góðri siglingu þótt 
Hörður segi mikla samkeppni ríkja um 
iðkendur. „Það er erfitt að keppa við 
boltaíþróttirnar sem er nær eingöngu 
fjallað um í fjölmiðlum og því eðlilegt 
að börnum og fullorðunum detti ekki í 
hug að byrja að æfa. Þetta gerir okkur 
sem viljum bjóða upp á fjölbreyttar 
íþróttir erfitt fyrir og höfum við þurft 
að beita aðferðum eins og að gefa börn-
um í fjórða bekk badmintonspaða til að 
koma íþróttinni á framfæri.“ 

En víkjum aðeins að sögu þessa rót-
gróna félags. Það var sem fyrr segir 
stofnað í Alþýðuhúsinu í Hafnarfirði 
og mættu 57 áhugasamir badmintonið-
kendur á stofnfundinn. Árni Þorvalds-
son, sem í framhaldinu var kosinn fyrsti 
formaður félagsins, sagði við það tæki-
færi: „… að nokkrir félagar hefðu hafið 
æfingar í badminton fyrir um það bil 
ári og þótt íþróttin svo ánægjuleg að 
sjálfsagt hefði þótt að gefa sem flestum 
tækifæri til að iðka hana.“ Ekki gekk þó 
þrautalaust að halda félaginu gangandi 

fyrstu árin. Lítil sem engin aðstaða var 
í bænum sem leiddi til þess að félagið lá 
í dvala um skeið en með tilkomu Íþrótta-
hússins við Strandgötu gjörbreyttust að-
stæður. 

Starf félagsins hefur verið í örum vexti 
undanfarin ár og eru félagsmenn nú rúm-
lega 250. Formenn þess hafa einungis 
verið sex frá upphafi og hefur Hörður, 
sem einnig er framkvæmdastjóri Golf-
sambands Íslands, gegnt starfinu lengst. 
Hann hóf sinn badmintonferil árið 1972 
og fór fljótlega að þjálfa. Hann færði sig 
svo yfir í skvassið en tók við formennsku 
félagsins árið 1991 þegar dætur hans 
byrjuðu að æfa. „Ég hef setið uppi með 
þetta síðan þótt börnin séu löngu hætt,“ 
segir hann og hlær. „Í dag leggjum við 
fyrst og fremst áherslu á barna- og ungl-
ingastarf en erum líka með æfingar fyrir 
fullorðna enda bjóðum við upp á íþrótt-
ir sem henta öllum aldurshópum,“ segir 
Hörður og hvetur Hafnfirðinga og aðra 
áhugasama til að koma og kynna sér 
starfsemina á sunnudag.

vera@frettabladid.is

BADMINTONFÉLAG HAFNARFJARÐAR:  ER FIMMTÍU ÁRA Í DAG

Á góðri siglingu þótt erfitt sé 
að keppa við boltaíþróttirnar

BORÐTENNISDEILD KOMIÐ Á FÓT Fyrr á afmælisárinu var stofnuð borðtennisdeild innan félagsins og er það nú eina íþróttafélagið sem býður 
upp á æfingar í öllum spaðaíþróttunum fjórum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

NIELS BOHR FÆDDIST ÞENNAN 
DAG ÁRIÐ 1885

„Það er erfitt að spá, sér-
staklega um framtíðina.“

Niels Bohr var danskur eðlis-
fræðingur. Hann var einn af 
frumherjum skammtafræð-

innar og varpaði ljósi á bygg-
ingu frumeinda. Hann hlaut 

Nóbelsverðlaun árið 1922.

MERKISATBURÐIR
1391 Birgitta Birgisdóttir er 

tekin í dýrlingatölu.
1571 Orrustan við Lepanto í 

Grikklandi átti sér stað.
1828 Konungur gefur út úr-

skurð um það að kirkju-
dyr skuli opnast út.

1879 Þýskaland gerir hernaðar-
bandalag við Austurrísk-
ungverska keisaradæmið.

1893 Skipstjóra- og stýrimanna-
félagið Aldan er stofnað.

1954 Minjasafn Reykjavíkur er 
stofnað. Síðar var því skipt 
í Árbæjarsafn og Borgar-
skjalasafn.

1992 Tekin voru í notkun flóð-
ljós á Laugardalsvelli í 
Reykjavík.

2001 Bandaríkin hefja árás á 
Afganistan.

Söngleikurinn Cats, 
eftir tónskáldið Sir 
Andrew Lloyd Webb-
er, var frumsýnd-
ur þennan dag árið 
1982 á Broadway. 
Söngleikurinn hafði 
verið frumsýnd-
ur ári áður í West 
End í London en Tre-
vor Nunn leikstýrði 
báðum verkum og 
Gillian Lynne stýrði 
danshluta þeirra. 

Söngleikurinn gekk 
í ein 21 ár í West End en í átján ár á Broadway 
sem er met. Leikkonan Marlene Danielle tók þátt 
í Broadway-sýningunni öll þau átján ár sem hún 
var á fjölunum. 

Cats vann til 
fjölda verðlauna, 
þar á meðal til 
Laurence Olivier-
verðlaunanna og 
Tony-verðlaunanna 
sem besti söng-
leikurinn. Þá hefur 
Cats verið settur 
ótal sinnum upp í 
öðrum löndum og 
hefur verið þýdd-
ur á yfir tuttugu 
tungumál. Árið 
1998 var hann tek-

inn upp og sýndur í sjónvarpi. 
Söngleikurinn er byggður á bókinni Old Poss-

um´s Book of Practical Cats eftir T.S. Eliot. Mem-
ories er sennilega frægasta lagið úr söngleiknum. 

ÞETTA GERÐIST:  7. OKTÓBER 1982

Kettir frumsýndir á Broadway

Unglingar úr félagsmiðstöðvunum 
Buskanum og Þróttheimum í Voga- og 
Langholtshverfi standa fyrir minning-
argöngu um Helga Hóseasson í dag.

Safnast verður saman á horni Lang-
holtsvegar og Skeiðavogs klukkan 
19.30 og leggur gangan af stað klukk-
an 20.00. Gengið verður að gatnamót-
um Langholtsvegar og Holtavegar og 

verður mínútuþögn við hornið þar sem 
Helgi stóð löngum og mótmælti. Að því 
loknu verður boðið upp á kaffi og kakó 
í félagsmiðstöðinni Þróttheimum við 
Holtaveg.

Gengið til minningar um Helga

HELGI HÓSEASSON Unglingar í Voga- og 
Langholtshverfi standa fyrir minningar-

göngu um Helga í dag.

Menningar- og sögutengd 
ganga í boði Grindavíkur-
bæjar og Saltfiskssetursins 
verður farin sunnudaginn 
11. október og hefst klukk-
an 13. 

Gangan hefst við Hraun 
austan Þórkötlustaðahverfis 
með vígslu á sjöunda sögu-
skiltinu sem sett er upp í 
Grindavík. Genginn verð-
ur hringur  meðal annars 
að fiskgörðum í Slokahrauni, strandstað Cap Fagnets, 
Tyrkjadys og hinum forna kirkjustað. Ómar Smári og 
Sigrún Franklín sjá um fræðsluna. 

Gangan tekur um einn til tvo klukkutíma með fræðslu-
stoppum. Gengið í hrauni og grasi. Gangan er liður í við-
burða- og menningardagskrá Saltfisksetursins og Grinda-
víkurbæjar. Í lok göngu verður heitt á könnunni. 

Gengið um
Hraun í Grindavík

GENGIÐ VIÐ GRINDAVÍK 
Menningar- og sögutengd ganga 
verður farin sunnudaginn 11. 
október.

MOSAIK

Elskulegi faðir minn, tengdafaðir og afi, 

Hans Arreboe Clausen
Kársnesbraut 33, Kópavogi,

andaðist að morgni hinn 6. október. 

Michael Clausen Heiða Sigríður Davíðsdóttir
og afabörn.

Blindrabókasafn Íslands 
hefur efnt til samkeppni um 
nýtt nafn og lógó fyrir safnið. 
Í verðlaun eru 25.000 krónur 
fyrir nafn og sama upphæð 
fyrir lógó eða kjörorð. Viður-
kenningarskjöl fylgja.

Nýja nafnið og lógóið eiga 
að vera í senn grípandi og 
kynningarvæn. Önnur skil-
yrði eru ekki sett, en auðvelt 
þarf að vera að útfæra merk-
ið í ólíkum litum.

Öllum er heimil þátttaka 
og skulu tillögur sendar í 
tölvupósti á netfangið lena@
bbi.is eða í lokuðum umslög-
um merktum Blindrabóka-
safni Íslands, Nafnasam-
keppni, Digranesvegi 5, 200 
Kópavogi. Skilafrestur er til 
hádegis föstudaginn 6. nóv-
ember.

Auk tillögunnar þarf að 
koma fram nafn, heimili og 
símanúmer höfundarins.

Efnt til nafna-
samkeppni

HLUSTAÐ Blindrabókasafn Íslands 
leitar að nýju nafni og lógói.
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Miðstöð í lýðheilsuvísindum 
við Háskóla Íslands og Land-
læknisembættið standa fyrir 
hádegisfyrirlestri um heims-
faraldur inflúensu fimmtu-
daginn 8. október.

Fyrirlesari er Haraldur 
Briem, sóttvarnalæknir og 
formaður námsbrautar Há-
skóla Íslands í lýðheilsuvís-
indum.

Yfirskrift fyrirlesturs-
ins er: Heimsfaraldur inflú-
ensu A (H1N1) 2009. Vöktun 
og viðbrögð. Haraldur mun 
ræða hvaða lærdóm megi 
draga af fortíðinni en heims-
faraldur inflúensu sem stafar 
af nýjum stofni inflúensuveir-
unnar hófst á þessu ári eftir 

rúmlega fjörutíu ára hlé.
Einnig svarar hann því við 

hverju megi búast, hvernig Ís-
lendingar hafi búið sig undir 
heimsfaraldurinn og hvernig 
verði brugðist við.

Fyrirlesturinn hefst klukk-
an 12 í Hátíðarsal Háskóla 
Íslands og stendur í klukku-
tíma.

Allir eru velkomnir.

Ræðir heimsfaraldur inflúensu

HARALDUR BRIEM  Heldur 
fyrirlestur um heimsfaraldur 

inflúensu í Hátíðarsal HÍ á 
fimmtudaginn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
vinarhug við andlát og útför ástkærs föður 
míns og afa,

Jakobs Valdimarssonar
vélvirkja, frá Hraunsholti, Garðabæ.

Sigurlaug Jakobsdóttir
og barnabörn.

 

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Þórir Daníelsson
frá Bjargshóli, Miðfirði,

lést á Landspítalanum miðvikudaginn 30. september sl.
Útförin verður auglýst síðar.

Margrét Þórisdóttir Magnús Jónsson
Daníel Þórisson
Helgi Þórisson  Ingibjörg Þorkelsdóttir
Alexander Þórisson
barnabörn og barnabarnabörn.

Grétar Þór Brynjólfsson
bóndi, Skipalæk í Fellum,

lést mánudaginn 5. október. Úförin fer fram frá 
Egilsstaðakirkju laugardaginn 10. október kl. 14.00. 
Jarðsett verður í Fellakirkjugarði. Blóm og kransar 
vinsamlega afþakkaðir en þeir sem vilja minnast hins 
látna eru beðnir að láta Sjúkrahúsið á Egilsstöðum 
njóta þess.

Þórunn Sigurðardóttir og fjölskylda.

Edda Hjaltested
hjúkrunarfræðingur, Sóltúni 9, Reykjavík,

lést á Landspítalanum sunnudaginn 4. október.

                                Pétur Sveinbjarnarson
                                    Grethe Hjaltested
Friðrik Örn Hjaltested
Óli Rafn Jónsson Valgerður Magnúsdóttir
Guðmundur Ármann Pétursson Birna Ásbjörnsdóttir
Eggert Pétursson Malin Svenson

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

Sonja Jóhanna 
Kristjánsdóttir 
Hrauntungu 99, Kópavogi, 

andaðist á sjúkrahúsinu í Þórshöfn Færeyjum 
sunnudaginn 27. september. Útför fer fram frá 
Hafnarfjarðarkirkju fimmtudaginn 8. október 
kl. 15.00.

Svavar Benediktsson
Díana Jóhanna Svavarsdóttir Guðmundur Þorkell   
 Eyjólfsson
Þorvaldur Svavarsson Sigrún Erla Gísladóttir
Kristján Jónas Svavarsson Edda Dan Róbertsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Jón Gíslason 
Fjólugötu 14, Akureyri,

lést sunnudaginn 4. október að Dvalarheimilinu Hlíð, 
Akureyri. Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju 
þriðjudaginn 13. október kl 13.30.

Sveinn Heiðar Jónsson Erla Oddsdóttir
Sigríður Jónsdóttir Stefán G. Jónsson
Sæbjörg Jónsdóttir Jón Hlöðver Áskelsson
Karl Jónsson Helga Kristrún Þórðardóttir
                            afabörn og langafabörn.

Ástkær sambýliskona mín og móðir,

Hugrún B. Þórarinsdóttir
Skarðsbraut 4, Akranesi,

andaðist á Sjúkrahúsi Akraness 4. október. Jarðarförin 
verður auglýst síðar.

Birgir S. Elínbergsson
Elísabet Jónatansdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir, fósturfaðir 
tengdafaðir og afi,

Árni Þorkelsson 
Sléttahrauni 29, Hafnarfirði,

lést mikudaginn 30. september sl. á Hrafnistu í 
Hafnarfirði. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í 
Hafnarfirði föstudaginn 9. október kl. 13.00.

Kolbrún Jóhannsdóttir     
Svava Árnadóttir     
Örn Hrafnkelsson Þórunn Njálsdóttir   
Haraldur Logi      Drífa Kristjándóttir
Eva Dóra Kolbrúnardóttir Anton Ingibjartur Antonsson 
og barnabörn.

Ástkær faðir okkar, 

Gunnar Hvammdal 
Sigurðsson 

veðurfræðingur, er látinn.

Guðrún Ingibjörg Gunnarsdóttir
Helga Gunnarsdóttir
Ásta Kristín Gunnarsdóttir

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Markúsína Andrea 
Jóhannesdóttir
húsfreyja, Aflagranda 40, Reykjavík,

lést á Hjúkrunarheimilinu Skjóli fimmtudaginn 
1. október. Útförin fer fram frá Háteigskirkju 
fimmtudaginn 8. október kl. 13.00.

Helga Bryndís Gunnarsdóttir Baldur Ellertsson
Svala Karlsdóttir
Jóhanna Andrea Guðmundsdóttir Hjalti Jónsson
Jóhannes Baldursson Guðrún Sigurðardóttir
Ásta Guðríður Guðmundsdóttir
Ásta Björk Baldursdóttir
Guðmundur Karl Guðmundsson María Guðjónsdóttir
Andrea Baldursdóttir Ragnar F. Ragnars
Ellert Baldursson Unnur Helga Gunnarsdóttir
og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýju við andlát og útför eiginmanns míns, 
föður okkar, tengdaföður, afa og langafa, 

Stefáns Björnssonar
Lónabraut 25, Vopnafirði. 

                              Katrín Valtýsdóttir
Svavar Valtýr Stefánsson
Aðalheiður Stefánsdóttir Ólafur Kristinn Sigmarsson
Svava Birna Stefánsdóttir    
Linda Björk Stefánsdóttir Elmar Þór Viðarsson
barnabörn og langafabarn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma, 

Guðrún Svanlaug Andersen
frá Sandprýði, Vestmannaeyjum,

verður jarðsungin frá Landakirkju laugardaginn 
10. október kl. 11.00.

Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Aðalheiður María 
Oddsdóttir
Espigrund 15, Akranesi,

lést á Sjúkrahúsi Akraness fimmtudaginn 1. október. 
Útförin fer fram frá Akraneskirkju fimmtudaginn 8. 
október kl. 14.00.

Guðný Ársælsdóttir
Helga Jóna Ársælsdóttir  Þráinn Ólafsson
Sigþóra Ársælsdóttir   Björn Björnsson
og ömmubörn.

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 

útfarir má senda á netfangið 

timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 

eða hringja í síma 512 5000.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ókei. Ég veit að lifrar-
kássan er ekki uppá-

haldið þitt! En þú færð 
engan eftirrétt ef þú 
klárar ekki matinn!

Hvaða eftirrétt 
ertu með?

Hvar er 
ruslafatan 
í skápnum 

þínum?

Ha?
Ruslafatan. 

Hefurðu engan 
stað þar sem 
maður getur 
losað sig við 
sælgætisbréf 
og þannig?

Já, þú 
meinar 
það...

Þarna.

Hæ.

Hvíl 
í ryði

Ég ætla að sitja 
hérna í allan dag og 
horfa á sjónvarpið.

Ætlarðu ekki 
að kveikja á 
því, Mjási?

Hjálpar það?

STURT

Hvernig áttum við 
að vita að þú kæmir 

aftur?

Pjátur-
karlinn

Þegar ég var lítil átti ég bleikt svefn-
herbergi. Ég átti líka bleikt dúkkuhús 
og lék mér með fjólubláa smáhesta 

úr plasti. Svo varð ég eldri og óx upp úr 
bleika fasanum. En stundum finnst mér 
eins og einhverjir markaðsgúrúar þarna 
úti haldi að bleiki fasinn sé ævilangur hjá 
okkur af mjúka kyninu. Samkvæmt þeim 
eigum við stúlkur einungis að hafa áhuga 

á naglalakki, barneignum, brjósta-
gjöf og megrunarráðum. Greina-
skrif með kynlífsráðum þegar við 
fáum ekkert út úr kynlífi eða bækur 
alsettar bleikum hjörtum sem segja 
okkur að „Hann sé ekki nógu skot-
inn í okkur“. Svo eru það fréttirnar 
af stjörnunum sem við konur höfum 
augljóslega svakalega mikinn áhuga 
á. Og myndir af þeim sem sjást úti 
á götu með bakfitu en brosa samt í 

gegnum tárin. Tímarit og vefir eru 

alsettir blómum og fiðrildum. Hvernig 
eigum við að stílísera stofuna og hvern-
ig eigum við að losa okkur við appelsínu-
húð? Guð forði líka stúlkum frá því að hafa 
áhuga á annarri tónlist en Katie Melhua 
og að sitja fyrir framan tölvuskjá sveitt-
ar yfir Eve Online. (Stelpur nefnilega hafa 
ekkert gaman af rokki eða tölvuleikjum). 
Ég komst að því að ég hlyti að vera stór-
undarleg kona af því að ég segi ekki „gút-
sígútsígú“ framan í smábörn sem ég þekki 
ekki né sýni áhuga á brjóstagjöf annarra 
kvenna.Ef við viljum eitthvað aðeins meira 
spennandi að lesa en „Missti fimmtíu kíló á 
mánuði“ þá erum við örugglega annaðhvort 
hundleiðinlegir menningarvitar eða femín-
istar. Guð almáttugur forði okkur frá því. 
Fyrir okkur, þessar augljósu „jaðarkon-
ur“ sem eru ekkert af fyrrnefndum stað-
almyndum þá er ekkert eftir nema bara að 
sökkva sér niður í næsta hressa karlablað.

Ljósbleikt og leiðinlegt

NOKKUR ORÐ
Anna Margrét 

Björnsson

Bónus ferskir blandaðir
kjúklingabitar

BÓNUS BLANDAÐ IR  KJÚKLINGAB ITAR  398 KR.KG
398.-

Bíladagar
Fréttablaðsins!
Þarftu að kaupa, selja eða skipta? Sérstakir bíladagar 
verða frá og með næstu helgi alla laugardaga 
í smáauglýsingum Fréttablaðsins.

Sértilboð á bílaauglýsingum – aðeins 3.490 kr,
texti og mynd.

Hafið samband við sölumann í s. 512 5050 eða sendið 
póst á smaar@frettabladid.is

Bíladagar – markaðstorg með bíla
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Meira í leiðinniWWW.N1.IS
Sími 440 1000

N1 STÓRVERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9    
N1 verslanir: Kópavogi, Hafnarfirði, Akureyri, Akranesi, Ólafsvík, 
Egilsstöðum, Vestmannaeyjum, Keflavík, Selfossi, Reyðarfirði og Höfn.

Vertu klár 
fyrir veturinn

581 50500
Banner rafgeymir

23.750 kr.

A99 8200225
Rúðuvökvi 2,5 ltr. 
þolir -18°

735 kr.

A99 815705
Olíuhreinsir N1 5 ltr.

2.565 kr.

A99 8200263
Rúðuvökvi 5 ltr. 
þolir -18°

1.210 kr.

023 81971699
Tjöruhreinsir 1ltr. 

599 kr.

A99 81581
Dekkjahreinsir 1ltr.

795 kr.

526 4960044
Startspray

1.285 kr.

526 4970247
Silikonstift 50 ml 
þéttikantaáburður

790 kr.

580 570413063
Varta rafgeymir

21.900 kr.

350 3397118560 og 380 160818
BOSCH  og Cargo rúðuþurrkur

Mikið úrval

034 641931B
Pera H4
12v 60/55w Halogen 

995 kr.
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413063
rafgeymir

900 k

gen
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5
034 64210
Pera H7
12v 55w 

1.135 kr.

708 TOG10M
Dráttartóg 10 m, 
þvermál 24 mm  

9.159 kr.

290 8124
Bensínbrúsi, 20 ltr. 

8.995 kr.
664 210 215
Viðgerðarsett 

11.890 kr.

092 6455
Rúðuskafa 
með plastblaði 

870 kr.

092 6779
Rúðuskafa með bursta 
og koparblaði  

1.083 kr.

092 6962
Rúðuskafa, cosy grip 

465 kr.

115 SCA1L
Frostlögur, Comma 1ltr.

776 kr.

115 SXG1L
Frostlögur, grænn 
glysantin Comma G48 1ltr.

1.155 kr.

115 XSR1L
Frostlögur, rauður 
glysantin Comma G30 1ltr.

1.375 kr.

015 ST91250EN
Rakaeyðir fyrir bensín

1.290 kr.

948 3013492
Ísvari fyrir bensín 0,5 ltr.

725 kr.

034 64150
Pera H1
12v 55w Halogen P14

455 kr.

034 64151
Pera H3
12v 55w Halogen 

495 kr.

r.

ltr.

nsir N1 5 ltr.

tr. 

1151
H3H

1.210 kr
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Dráttartóg 10 
þvermál 24 mm
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ogen P1412v 55w Halo

kr.455 k

52222
SSSS

1111

995 kr.

526 4965050
Lásaolía með tefloni 
25 ml

466 kr.

52
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350 3397118560 og 380 16081
BOSCH  og Cargo

Mikið ú

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Miðvikudagur 7. október 

➜ Tónleikar
12.10 Ellen 
Kristjánsdóttir og 
Eyþór Gunnarsson 
verða með tónleika 
í Guðríðarkirkju 
við Kirkjustétt 8 í 
Grafarholti. Allir vel-
komnir og enginn 
aðgangseyrir. Tón-
leikarnir eru hluti 
af hamingju-hádegi 

sem kirkjan býður upp á alla miðviku-
daga í vetur.
12.30 Hanna Dóra Sturludóttir sópr-
an og Steinunn Birna Ragnarsdóttir 
píanóleikari flytja íslensk og erlend verk 
eftir Mendelssohn, Brahms, Atla Heimi 
Sveinsson o.fl. á hádegistónleikum í 
Norræna húsinu við Sturlugötu.
21.00 Olivia Pedroli (Lole) verður 
með tónleika á Kaffibarnum við Berg-
staðastræti. Aðgangur er ókeypis.
21.00 Hljómsveitin Melchior heldur 
tónleika á Café Rósenberg við Klapp-
arstíg. Sérstakur gestur verður Helga 
Möller.
21.00 Kvartett Sigurður Flosasonar 
verður með útgáfutónleika í jazzkjallar-
anum á Cafe Cultura við Hverfisgötu 18.
22.00 Hljómsveitin Noise heldur 
útgáfutónleika á Sódómu Reykjavík 
við Tryggvagötu. Einnig kemur fram Ten 
Steps Away. Húsið verður opnað kl. 
21.30. Enginn aðgangseyrir.

➜ Írsk menningarhátíð
Írsk menningarhátíð í Kópavogi 
stendur til 11. október. Nánari upplýs-
ingar á www. kopavogur.is.
20.00 Í Gerðarsafni við Hamraborg 
í Kópavogi verður boðið upp á ljóða-
kvöld. Karl Guðmundsson les þýð-
ingar sínar á ljóðum Seamus Heaney 
auk þess sem írsku skáldin Caitriona 
O‘Reilly og Pat Borna lesa úr verkum 
sínum. Aðgangur er ókeypis og allir 
velkomnir.

➜ Sýningar
Þorbjörg Þórðardóttir og Þórður Hall 
hafa opnað sýningu í Norræna húsinu 
við Sturlugötu. Sýningin samanstendur 
af listvefnaði og málverkum og er opin 
alla daga nema mánudaga kl. 12-17.

➜ Síðustu forvöð
Í Menningarmið-
stöðinni Gerðubergi 
(Gerðubergi 3-5), 
hefur Ólöf Erla Ein-
arsdóttir opnað 
ævintýralega ljós-
myndasýningu sem 
hún nefnir „Sögur án 
orða“. Sýningu lýkur sunnudaginn 11. okt. 
Opið virka daga frá kl. 11-17 og um helgar 
kl. 13-16. 
Í Gallerí Ágúst við Baldursgötu 12, hefur 
verið opnuð samsýning fimm listamanna 
sem samanstendur af nýjum verkum sem 
unnin eru í ýmsa miðla. Sýningu lýkur á 
laugardag og er opin mið.-lau. kl. 12-17.

➜ Námskeið
20.15 Ingunn Ásdísardóttir þjóðfræð-
ingur verður með námskeið um Völuspá 
hjá Endurmenntun HÍ að Dunhaga 
7. Nánari upplýsingar og skráning hjá 
www.endurmenntun.is.

➜ Kvikmyndir
Kvikmyndasafn Íslands og Sendiráð 
Japans á Íslandi bjóða upp á japanska 
kvikmyndaviku 6.-10. okt. Sýningar fara 
fram í Bæjarbíói við Strandgötu í Hafn-
arfirði. Nánari upplýsingar á www.kvik-
myndasafn.is. Aðgangur er ókeypis.
20.00 Sýnd verður kvikmynd leikstjór-
ans Takeshi Kitano „Yfirgangsseggir“ 
(Kizzu ritân) frá árinu 1996.

➜ Handverkskaffi
Í Gerðubergi (Gerðuberg 3-5) verður 

boðið upp á handverkskaffi kl. 20-
22. Í kvöld mun Darren Foremann 

kynna Henna húðskreytilist. 
Allir velkomnir og enginn 
aðgangseyrir.

➜ Bækur
17.30 Baldur Hafstað fjallar um Step-
han G. Stephansson skáld í Bókasafn-
inu á Seltjarnarnesi við Eiðistorg. Þar 
hefur verið opnuð lítil sýning en Step-
han er skáld októbermánaðar á safninu. 
Allir velkomnir.

➜ Fyrirlestrar
12.00 Auður Styrkársdóttir flytur erindi 
um verkefnið „Kyn og völd“ í Háskól-
anum á Akureyri, Sólborg (L201) 
við Norðurslóð. Nánari upplýsingar ár 
www.unak.is.
12.30 Ragnar Baldursson flytur erindið 
„Upprisa drekans“ hjá HÍ. Fyrirlest-
urinn fer fram í Lögbergi (st. 201) við 
Sæmundargötu 8. Fyrirlesturinn er öllum 
opinn. Nánari upplýsingar á www.hi.is.
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NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 564 0000

L
16
16
16
16
L
14
L

GUÐ BLESSI ÍSLAND   kl. 5.45 - 8 - 10.15
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
INGLOURIOUS BASTERDS    kl. 10.15
BIONICLE ÍSLENSKT TAL kl. 4
THE UGLY TRUTH    kl. 5.45 - 8 
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

L
16
14
18

GUÐ BLESSI ÍSLAND kl. 5.45 - 8 - 10.15
STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM kl. 6 - 9
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

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 síðasta sinn

UPP M/ ísl. Tali kl. 5:50
HARRY POTTER kl. 8 síðasta sinn

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) síðasta sinn

UPP M/ ísl. Tali kl. 6(3D) 

16

16

16

12

12

L

L

L

L

L

HTTP://FACEBOOK.COM/BIOMYNDIR

- WASHINGTON POST
�����

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

ALGJÖR SVEPPI OG LEITIN AÐ VILLA kl. 6
SURROGATES kl. 8
UP M/ ísl. Tali kl. 6
FUNNY PEOPLE kl. 8

- bara lúxus
Sími: 553 2075

STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM kl. 3.30, 6 og 9 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.

Baltasar Kormákur gengur 
um á bleiku skýi eftir að 
gengið var frá því að hann 
mun leikstýra Mark 
Wahlberg í endurgerð 
Reykjavík-Rotterdam. Gerð 
myndarinnar mun kosta um 
fjóra milljarða íslenskra 
króna.

Mark Wahlberg leikur aðalhlut-
verkið í endurgerð íslensku kvik-
myndarinnar Reykjavík-Rotter-
dam. Baltasar Kormákur, sem 
lék einmitt persónu Wahlberg 
í íslensku útgáfunni, leikstýr-
ir myndinni en það er hið virta 
framleiðslufyrirtæki Working 
Title sem tryggði sér endurgerð-
arréttinn eftir harða baráttu við 
Dreamworks.  

Ef allt fer að óskum hefjast 
tökur strax næsta vor en áætlað er 
að þær fari fram við Mississippi-
fljótið í New Orleans. Áætlaður 
kostnaður við gerð myndarinnar 
er 35 til 40 milljónir dollara, eða 
rúmlega fjórir milljarðar íslenskra 
króna. Myndin segir frá fyrrum 
smyglara á siglingaleiðinni milli 
New Orleans og borgar í Suður-
Ameríku sem freistast til að taka 
að sér eitt verkefni til viðbótar.

Baltasar var að vonum ánægð-
ur með að þetta skyldi vera í höfn 
þegar Fréttablaðið ræddi við 
hann í gær. Samningaviðræður 
hafa staðið yfir um langa hríð og 
Baltasar hefur verið með annan 
fótinn í Bandaríkjunum, þurfti 
meðal annars að gefa það frá sér 
að vera leiðsögumaður Milos For-
man á kvikmyndahátíðinni RIFF 
vegna málsins. Hann var sérstak-
lega ánægður með að hafa náð 
Wahlberg um borð. „Enda erum 
við svona tvíburabræður hvað lík-
amsvöxt varðar,” grínast Baltas-
ar með. „Nei, nei, hann á einhverja 
skuggalega fortíð, hefur setið í 
fangelsi en er samt svona „goodí“ 
gæi, þessi persóna liggur því vel 
fyrir honum,“ segir Baltasar en 
annar og engu síðri stórleikari, 
Russell Crowe, hafði einnig mik-
inn áhuga á hlutverkinu.  

Baltasar segist hafa valið Work-
ing Title vegna þess að hann hafi 
alltaf horft til fyrirtækisins og litið 
upp til þess. Framleiðslufyrirtæki 
hans, Blue Eyes, hafi til að mynda 
haft stefnu þeirra sem fyrirmynd; 
að búa til vandaðar kvikmyndir 

fyrir almenning. Of langt mál færi 
í að telja upp hvaða myndir Work-
ing Title er ábyrgt fyrir, þeir hafa 
verið með Coen-bræður innan sinna 
vébanda og Frost/Nixon var fram-
leidd innan veggja fyrirtækisins.

Baltasar skoðaði aðstæður í 
Mississippi sem verður þá hálf-
gerð Reykjavík en leikstjórinn 
reiknar með að land í Suður-Amer-
íku verði fyrir valinu sem Rotter-

dam.  Baltasar hefur þónokkur járn 
í eldinum, er að leikstýra Gerplu 
fyrir Þjóðleikhúsið og svo er það 
stóra verkefnið, víkingamyndin 
Vikingr, sem bíður handan horns-
ins. Ekki má gleyma Grafarþögn, 
sjálfstæðu framhaldi af Mýrinni. 
„Ef þessar tvær myndir [Vikingr 
og Reykjavik-Rotterdam] rekast á 
þá er það bara lúxusvandamál og 
það verkefni sem er lengra komið 
verður fyrir valinu,“ segir Baltas-
ar og bætir því við að ef endurgerð 
Reykjavík-Rotterdam gangi vel 
verði allt auðvitað miklu auðveld-
ara fyrir víkingana. 

Málið vakti töluverða athygli 
meðal kvikmyndaáhugamanna en 
helstu fréttaveiturnar greindu frá 
málinu, svo sem Empire, Reuters, 
Variety, MovieWeb og Hollywood 
Reporter. freyrgigja@frettabladid.is

Wahlberg í mynd Baltasars

STÓRLEIKARI Í MYND BALTASARS Stórstjarnan Mark Wahlberg hefur samþykkt 
að leika aðalhlutverkið í Hollywood-endurgerð af Reykjavík-Rotterdam. Baltasar 
Kormákur mun leikstýra myndinni.  NORDICPHOTOS/GETTY

The Basketball Diaries (1995)
Boogie Nights (1997)
Three Kings (1999)
The Departed (2006)
The Lovely Bones (2009)

HELSTU MYNDIR 
WAHLBERGS

amborgarar
4 brauð

alltaf í leiðinni!

ha
g 4

4 
og498 kr.

pk.

ÓDÝRT
ALLA DAGA!



TOYO HARÐSKELJADEKK

MEIRA GRIP ÁN NAGLA

www.toyo.is

UMHVERFISVÆN, ENDINGARGÓÐ, HLJÓÐLÁT

www.benni.is

TOYO harðskeljadekk fást í Bílabúð Benna (Vagnhöfða 23, S: 590 2000)
Nesdekk (Fiskislóð 30, Reykjavík S: 561 4110)  

Nesdekk (Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ S: 420 3333) 
og hjá öllum betri dekkjaverkstæðum
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sport@frettabladid.is

Helgi Sigurðsson og knattspyrnudeild Vals komust að sam-
komulagi um starfslok Helga í fyrrakvöld. Helgi er því á leið 
í annað lið en hann hefur bæði átt í viðræðum við Víking, 
KR sem og önnur lið í efstu deild karla.

„Ég settist niður með Valsmönnum og við ræddum um 
tímabilið í sumar sem og framtíðina. Það var sameiginleg 
niðurstaða að leyfa mér að róa á önnur mið,“ sagði Helgi 
í samtali við Fréttablaðið í gær. „Þetta gerðist ekki vegna 

þess að það er verið að yngja upp í Val eins og menn 
gætu haldið. Það er fjarri lagi.“
Helgi segir að hann þurfi á nýrri áskorun að halda. 

„Það er oft sem eldri leikmenn eins og ég þurfa á nýrri 
áskorun að halda til að halda sér á tánum,“ sagði hann í 
léttum dúr. „En ég er mjög ánægður með árin mín þrjú hjá 
Val. Mér finnst að ég hafi gefið mikið af mér til félagsins 
og það hafi að sama skapi gert mikið fyrir mig. Okkar sam-
skipti hafa alla tíð verið góð og ég met það mikils að okkar 
samstarfi lauk farsællega og án þess að einhver læti yrðu.“

Helgi varð Íslandsmeistari með Val árið 2007 og svo 

kjörinn besti leikmaður tímabilsins af leik-
mönnum deildarinnar. „Þetta byrjaði mjög 
vel þegar við urðum meistarar. Svo áttum 
við miðlungsár í fyrra og svo hörmungarár í 
sumar. Ég hef því prófað alla þessa flóru með 
Val. Mér finnst þó að ég hafi staðið mig nokk-
uð vel og skorað mín mörk sem ég var fenginn 
til að gera. Ég hef líka kynnst mörgu góðu fólki 
og það var erfitt að kveðja Val.“

Helgi hefur helst verið orðaður við sitt uppeld-
isfélag, Víking. „Ég hef rætt við Víking og líst vel á 
það sem þeir hafa að bjóða. Ég myndi ekki vilja 
fara til annarra félaga í 1. deildinni en ég hef 
rætt við lið í efstu deild líka,“ sagði Helgi og 
staðfesti að eitt þeirra sé KR.

„Þetta verður allt að fá að hafa sinn gang. 
Ég ætla mér ekki að draga lappirnar í þessu máli og 
vil fá niðurstöðu fyrir helgi. Ég hef mikinn metnað fyrir 
næsta tímbili hvar sem ég mun spila.“

HELGI SIGURÐSSON:  HÆTTUR HJÁ VAL OG Á Í VIÐRÆÐUM VIÐ ÖNNUR LIÐ

Var ekki orðinn of gamall fyrir Val

HANDBOLTI Keppni í N1-deild 
karla hefst í kvöld þegar Stjarn-
an tekur á móti Haukum í Mýr-
inni í Garðabæ. Leikurinn hefst 
klukkan 19.30.

Haukar eru núverandi Íslands-
meistarar og er því spáð að þeir 
munu verja titilinn sinn. Stjörnu-
mönnum var hins vegar spáð 
falli. „Það á eftir að koma í ljós 
hvar við stöndum nákvæmlega 
en við höfum bæði átt góða og 
slæma leiki á undirbúningstíma-
bilinu,“ sagði Patrekur Jóhann-
esson, þjálfari Stjörnunnar. „En 
það er mjög góður andi í liðinu 

enda er leikmannahópurinn að 95 
prósenta hluta skipaður Stjörnu-
strákum sem eru með hjartað á 
réttum stað. Við mætum alveg 
brjálaðir til leiks.“

Aron Kristjánsson, þjálfari 
Hauka, líst vel á að mæta Stjörn-
unni. „Við höfum átt í vandræðum 
með meiðsli í okkar leikmanna-
hópi á undirbúningstímabilinu og 
margir hjá okkur eru nú í nýju 
hlutverki, bæði í vörn og sókn. 
Fyrstu leikir tímabilsins eru allt-
af erfiðir og ég býst við því að við 
þurfum að hafa mikið fyrir sigri 
í þessum leik,“ sagði Aron. - esá

N1-deild karla hefst í Garðabænum í kvöld:

Mætum brjálaðir til leiks

> Rafn Andri til Vejle á reynslu

Rafn Andri Haraldsson, leikmaður Þróttar, fer um helgina 
til Danmerkur þar sem hann verður til reynslu hjá B-deild-
arliðinu Vejle í eina viku. Samningur Rafns Andra við Þrótt 
rennur út um næstu áramót og því verður honum frjálst 
að ræða við önnur lið frá og með 15. október næstkom-
andi. „Ég heyrði eitthvað af áhuga Vejle í sumar en það 
varð ekkert meira úr því þá. Þeir höfðu svo samband aftur 
um daginn,” sagði Rafn Andri í 
samtali við Vísi. Rafn Andri hefur 
verið orðaður við önnur lið hér 
á Íslandi og þá helst Fylki. „Ég 
hef ekkert rætt við önnur íslensk 
lið og er bara að hugsa um að 
standa mig vel hjá Vejle þessa 
stundina.”

498.-
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FÓTBOLTI Nýkrýndir Íslands- og bik-
armeistarar Vals mæta ítölsku bik-
armeisturunum í Torres í seinni 
leik liðanna í Meistaradeild UEFA 
kvenna á Vodafonevellinum í dag 
en leikurinn hefst kl. 15.30. Vals-
stúlkur töpuðu fyrri leiknum 4-1 
í Sassari á Sardiníu og þurfa því 
að skora í það minnsta þrjú mörk 
til þess að komast áfram í næstu 
umferð. 

Íslenskar aðstæður
Vodafonevöllurinn var reyndar 
þakinn snjó í gær en starfsmenn 
Vals og í raun allir sem vettlingi 
gátu valdið sáu um að ryðja völl-
inn í gær og gera hann kláran 
fyrir leikinn í dag. 

Þjálfarinn Freyr Alexandersson 
hjá Val er hvergi banginn fyrir 
leikinn og kvartar ekki undan 
vallaraðstæðum. Þvert á móti er 
hann bara nokkuð kátur með snjó-
inn.

„Leikmenn Torres voru að æfa 
á vellinum í dag og mér finnst 
bara fínt að það hafi snjóað. Ég 
er alveg í skýjunum með þetta í 
rauninni því þetta eru aðstæður 
sem þær ítölsku þola pottþétt verr 
en við. Ég vona líka að það verði 
kuldi þegar leikurinn fer fram en 
ég nenni ekki að lenda í einhverju 
roki. Það gagnast nú engum,“ 
segir Freyr.

Valur þarf að vinna upp forskot-
ið sem Torres hefur eftir 4-1 sigur 
í fyrri leiknum og Freyr er sann-
færður um að Valsstúlkur mæti 
tilbúnar til leiks. Hann trúir held-
ur ekki öðru en að lið sitt nái að 
verjast föstum leikatriðum betur 
en í fyrri leiknum en öll mörk Tor-
res komu þá eftir föst leikatriði.

„Stelpurnar eru klárar í leik-
inn og við ætlum okkur klárlega 
áfram. Það gefur okkur móralskt 
mjög góða strauma að hafa unnið 
VISA-bikarinn um helgina og 
gefur okkur kraft. Við vitum að 

við þurfum að gera mun betur í 
föstum leikatriðum gegn Torres 
og þær eru með þrjá leikmenn 
sem við þurfum að passa sérstak-
lega í aukaspyrnum og hornspyrn-
um. En ég hef engar áhyggjur af 
því að við gerum það ekki því við 
erum með blóð á tönnunum eftir 
fyrri leikinn. Við tókum annars 
létta æfingu í gær og stelpurnar 

fóru svo í nudd og það er vissu-
lega smá þreyta í mannskapnum 
en þær eru allar klárar í slaginn 
í þennan leik og þreyta mun ekki 
hindra okkur. Við þurfum að gefa 
okkur hundrað prósent í þetta 
verkefni og þær vita alveg að þær 
geta bara verið þreyttar í nokkra 
daga eftir leikinn,“ segir Freyr að 
lokum.   omar@frettabladid.is    

Ætlum okkur klárlega áfram
Freyr Alexandersson, þjálfari Vals, er vongóður fyrir seinni leik Vals gegn ít-
alska liðinu Torres í Meistaradeild UEFA kvenna. Valur tapaði fyrri leiknum 4-1.

TEKIÐ TIL HENDINNI Starfsmenn Vals byrjuðu að ryðja Vodafonevöllinn klukkan tíu í 
gærmorgun og voru að ljúka verkinu þegar ljósmyndara Fréttablaðsins bar að garði. 
Það ætti því allt að vera klárt fyrir leik Vals og Torres í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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N1-deild kvenna
Stjarnan-Valur 17-18 (10-10)
Mörk Stjörnunnar (skot): Elísabet Gunnarsdóttir
4 (5), Harpa Sif Eyjólfsdóttir 4 (10), Alina Famas-
an 4/3 (12/4), Aðalheiður Hreinsdóttir 3 (6), 
Þórhildur Gunnarsdóttir 1 (1), Þorgerður Anna
Atladóttir 1 (5).
Varin skot: Florentina Stanciu 13/1 (18/3) 
Hraðaupphlaup: 3 (Harpa Sif, Elísabet, Þór-
hildur) 
Fiskuð víti: 4 (Elísabet 2, Þorgerður Anna, Jóna)
Utan vallar: 4 mínútur
Mörk Vals (skot): Hrafnhildur Skúladóttir 7/2
(15/3), Íris Ásta Pétursdóttir 3 (7), Ágústa Edda
Björnsdóttir 3 (8), Hildigunnur Einarsdóttir 1 (1),
Katrín Andrésdóttir 1 (2), Kristín Guðmundsdóttir
1 (2), Rebekka Skúladóttir 1 (4), Anna Úrsúla
Guðmundsdóttir 1 (4)
Varin Skot: Berglind Íris Hansdóttir 20/1 (17/3),
Sunneva Einarsdóttir 0 (1/1)
Hraðaupphlaup: 2 (Rebekka, Íris Ásta)
Fiskuð víti: 3 (Ágústa Edda, Katrín, Anna Úrsúla)
Utan vallar: 4 mínútur
KA/Þór-Fram 24-29
Fylkir-Haukar 23-25
Víkingur-HK 21-28

ÚRSLIT

Komdu og gerðu frábær kaup

PRPRÚRÚTÚTTTT

SASALALALA

Timbursala BYKO Breidd 

miðvikudag, fimmtudag, föstudag og laugardag

aðað seseeljeljajasast
AA

FÓTBOLTI Tveir ungir enskir knatt-
spyrnumenn hafa verið hand-
teknir síðustu tvo daga, annar 
þeirra á æfingu með Aston Villa.
Isaiah Osbourne, leikmaður Villa, 
var handtekinn á æfingu liðsins í 
dag grunaður um að hafa átt þátt 
í því að skipuleggja rán.
Osbourne er 21 árs gamall og á að 
baki fjölmarga leiki með félag-
inu. Hann lék til að mynda með 
Aston Villa þegar liðið mætti FH 
í UEFA-bikarkeppninni í fyrra.
Hinn knattspyrnumaðurinn sem 
var handtekinn heitir Jose Baxter 
og er sautján ára leikmaður hjá 
Everton.
Baxter var handtekinn í gær 
ásamt tveimur öðrum mönnum 
þegar lögregla stöðvaði bifreið 
sem þeir voru í. Í bílnum fannst 
kannabis og falsaðir peninga-
seðlar.
Öllum hefur verið sleppt úr lög-
regluhaldi en móðir leikmanns-
ins hefur sagt í samtali við enska 
fjölmiðla að sonur sinn sé alsak-
laus í þessu máli.  - esá

Enska úrvalsdeildin:

Tveir leikmenn 
handteknir

OSBOURNE Í leik með Aston Villa á 
undirbúningstímabilinu. NORDIC PHOTOS/AFP

HANDBOLTI „Ég er gríðarlega 
ánægður með að fara héðan með 
sigur þar sem þetta var hörkuleik-
ur. Þessi lið þekkjast náttúrlega 
mjög vel og þess utan var leyfð 
mikil harka og við vorum hepp-
in með að fá svona gott dómara-
par [Anton Gylfa Pálsson og Hlyn 
Leifsson] sem skilur út á hvað leik-
urinn gengur og mér fannst þetta 
frábær skemmtun,“ sagði Stefán 
Arnarsson, þjálfari Vals, í viðtali 
við Fréttablaðið eftir 17-18 sigur 
Vals gegn Íslands- og bikarmeist-
urum Stjörnunnar en leikurinn fór 
fram í Mýrinni í Garðabæ. 

Fyrri hálfleikur einkenndist af 
sterkum varnarleik beggja liða og 
markverðirnir Florentina Stanc-
iu hjá Stjörnunni og Berglind Íris 
Hansdóttir hjá Val létu mikið til 
sín taka. Talsvert var um feila og 
tapaða bolta hjá báðum liðum og 
sóknarleikurinn var fremur stirð-
ur á löngum köflum í fyrri hálf-
leiknum enda var tiltölulega lítið 
skorað en staðan var jöfn, 10-10, í 
hálfleik. Það er skemmst að segja 
frá því að seinni hálfleikurinn var 
æsispennandi frá upphafi til enda 
þar sem liðin skiptust á að taka 
forystuna. 

Stjörnustúlkur virtust vera 
með þetta í hendi sér snemma í 
seinni hálfleik þegar þær skor-
uðu þrjú mörk í röð og komust í 
14-12 en Valsstúlkur voru ekki á 
því að gefast upp. Gestirnir náðu 
að klóra sig aftur inn í leikinn 
með grimmri framliggjandi vörn 
og Berglind Íris var frábær fyrir 
aftan hana. Staðan var jöfn 16-16 
þegar fimm mínútur lifðu leiks og 
mikil spenna í loftinu eftir fimm-
tíu og fimm mínútna bardaga. 

Valsstúlkur náðu þá að skora 
tvö mörk á skömmum tíma en 
Stjörnustúlkur svöruðu að bragði 
og minnkuðu muninn niður í eitt 
mark og fengu svo tækifæri til 
þess að jafna með síðustu sókn 
leiksins en þá tók Berglind Íris 
sig til og varði frá Þorgerði Önnu 
Atladóttur en það var tuttugasta 
varða skot landsliðsmarkvarðar-
ins í leiknum. Niðurstaðan varð 
sem segir 17-18 sigur Vals. 

Atli Hilmarsson, þjálfari Stjörn-
unnar, var eðlilega svekktur með 
að tapa leiknum.

„Það er fínt að fá ekki á sig nema 
átján mörk en að skora bara sautj-
án er náttúrlega skandall,“ sagði 
Atli.

Þrátt fyrir lítið skor var leikur-
inn skemmtilegur og gefur sterkar 
vísbendingar um þá hörðu baráttu 
sem mun verða í toppbaráttunni í 
vetur.  omar@frettabladid.is

Hart tekist á í Mýrinni
Valur vann Stjörnuna 17-18 í miklum baráttuleik í fyrstu umferð N1-deildar 
kvenna í gærkvöldi. Grimmur varnarleikur og góð markvarsla var í fyrirrúmi.

GRIMMUR VARNARLEIKUR Það var hart tekist á í leik Stjörnunnar og Vals í fyrstu 
umferð N1-deildar kvenna í gærkvöldi. Hér fær Stjörnustúlkan Þorgerður Anna 
Atladóttir óblíðar móttökur frá Valsstúlkunum Kristínu Guðmundsdóttur og Írisi Ástu 
Pétursdóttur.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Portsmouth tilkynnti í 
gær að félagið hefði borgað leik-
mönnum laun fyrir september-
mánuð.
Í fyrrakvöld var hins vegar 
greint frá því að Sulaiman Al 
Fahim hafi selt 90 prósenta hlut 
félagsins til viðskiptajöfurs frá 
Sádi-Arabíu. 
Al Fahim keypti Portsmouth í 
ágúst síðastliðnum en tókst ekki 
að útvega það fjármagn sem 
þurfti til að reka félagið.
Nú er það Ali Al-Faraj sem á 
langstærsta hluta félagsins og 
hann gerði það að sínu fyrsta 
verki að borga leikmönnum van-
goldin laun.  - esá

Birtir til hjá Portsmouth:

Leikmenn 
fengu borgað
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18.10 Kiel - Lemgo, beint   
 STÖÐ 2 SPORT

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

20.10 Gossip Girl   STÖÐ 2

20.10 Spjallið með Sölva  
 SKJÁREINN

20.20 Ljóta Betty   SJÓNVARPIÐ

21.45 Eldsnöggt með Jóa Fel  
 STÖÐ 2 EXTRA

STÖÐ 2

20.00 Hestafréttir  Þáttur í umsjón Fjöln-
is Þorgeirssonar

20.30 Neytendavaktin  Þáttur í umsjón 
Ragnhildar Guðjónsdóttur

21.00 60 plús  Nýr þáttur á ljúfum nótum 
um aldna unglinga. Umsjón: sr. Bernharð 
Guðmundsson, Guðrún Guðlaugsdóttir og 
Tryggvi Gíslason.

21.30 Óli á Hrauni  Þáttur um stjórnmál í 
umsjón Ólafs Hannessonar. 

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

16.00 Fréttaaukinn  (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Einu sinni var... - Maðurinn  (e)

18.00 Disneystundin  Stjáni, Sígildar 
teiknimyndir og Alvöru dreki.

18.54 Víkingalottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.20 Ljóta Betty  (Ugly Betty) Banda-
rísk þáttaröð um ósköp venjulega stúlku 
sem er ráðin aðstoðarkona kvennabósa 
sem gefur út tískutímarit í New York. 

21.05 Kiljan  Bókaþáttur í umsjón Egils 
Helgasonar. 

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 Lifandi fæða  (Levande föda) (1:3) 
Sænsk hrollvekja í þremur þáttum. Miranda 
fer með vinkonu sinni og bróður henn-
ar í sumarbústað sem hún hefur erft eftir 
ömmu sína og undarlegir atburðir gerast. 
Leikstjóri Maria Hedman og meðal leikenda 
eru Liselott Berg, Fanny Carlsson, Lena Da-
hlén, Mia Höglund, Maria Hörnelius og 
Rasmus Lindgren. Atriði í þáttunum eru ekki 
við hæfi barna.

23.10 Stóra planið  (1:5) (e)

23.50 Viðtalið  (Alexander Stubb) (e)

00.15 Kastljós  (e)

00.55 Dagskrárlok

08.00 Murderball 

10.00 Good Night, and Good Luck 

12.00 Jesus Christ Superstar 

14.00 Murderball

16.00 Good Night, and Good Luck 

18.00 Jesus Christ Superstar 

20.00 Coming to America Eddie Murp-
hy fer með fjölda hlutverka í myndinni en þá 
aðallega sem afrískur prins sem ákveður að 
fara til New York til að finna sér eiginkonu.

22.00 National Lampoon‘s Dorm Daze 

00.00 Man About Town 

02.00 Lady in the Water 

04.00 National Lampoon‘s Dorm Daze

06.00 Man in the Iron Mask 

17.10 Gillette World Sport 2009 Fjöl-
breyttur íþróttaþáttur þar sem farið er yfir það 
helsta sem er að gerast í íþróttunum úti í 
heimi og skyggnst á bak við tjöldin.

17.40 President‘s Cup 2009 Hitað upp 
fyrir Forsetabikarinn í golfi sem fram fer 9. - 
11. október næstkomandi.

18.10 Kiel - Lemgo Bein útsending frá 
stórleik í þýska handboltanum. Þetta er sann-
kallaður Íslendingaslagur en það er Alfreð 
Gíslason sem þjálfar lið Kiel með Aron Pálm-
arsson innanborðs. Með liði Lemgo leika 
leika þeir Vignir Svavarsson og Logi Geirs.

19.40 F1: Rocks 

20.35 Presidents Cup 2007 Þáttur þar 
sem fjallað er um Forsetabikarinn 2007 en 
keppnin hefur gífurlega vinsæl undanfarin ár.

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

22.25 Kiel - Lemgo Útsending frá leik í 
þýska handboltanum.

23.45 Poker After Dark Margir af snjöll-
ustu pókerspilurum heims mæta til leiks í 
Texas Holdem. 

16.20 Aston Villa - Man. City Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.00 West Ham - Fulham Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.40 Premier League Review 
2009/10 Rennt yfir leiki helgarinnar í ensku 
úrvalsdeildinni og allt það helsta úr leikjun-
um skoðað gaumgæfilega.

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

21.05 Chelsea - Liverpool Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.45 Hull - Wigan Útsending frá leik í 
ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.00 Skemmtigarðurinn  (3:8) (e)

08.00 Dynasty  (66:88) (e)

08.50 Pepsi MAX tónlist

12.00 Skemmtigarðurinn  (3:8) (e)

13.00 Pepsi MAX tónlist

17.40 Dynasty  (67:88) 

18.30 Psych  (16:16) (e)

19.20 Nýtt útlit  (2:10) (e)

20.10 Spjallið með Sölva  (3:13) Um-
ræðuþáttur í beinni útsendingu þar sem 
Sölvi Tryggvason fær til sín góða gesti og 
spyr þá spjörunum úr. Sölvi er með puttann 
á púlsinum í þjóðlífinu og nálgast viðfangs-
efnin frá nýjum og óhefðbundnum sjónar-
hornum. 

21.00 She’s Got The Look  (5:6) Glæný 
og skemmtileg þáttaröð þar sem kvenleg 
fegurð fær að njóta sín. Í þessari fyrirsætu-
keppni fá lífsreyndar og þroskaðar konur 
sem að sýna sig og sanna. Aldurstakmarkið 
er 35 ára og þær geisla allar af fegurð. 

21.50 Secret Diary Of A Call Girl  (7:8) 
Skemmtileg og ögrandi þáttaröð um unga 
konu sem lifir tvöföldu lífi. Belle er tilbúin að 
fórna öllu til að næla aftur Alex. Til að sanna 
að henni er alvara fær hún sér aðra vinnu 
en nýja vinnan veitir henni enga ánægju.

22.20 Californication  (7:12) (e)

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

23.45 Law & Order. Criminal Intent  

00.35 The Contender Muay Thai  (e)

01.25 Pepsi MAX tónlist

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

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.20 Tekinn 2 (14:14) 

10.55 Back To You (8:17) 

11.20 My Name Is Earl (18:22)

11.45 Gilmore Girls 

12.35 Nágrannar 

13.00 Aliens in America (7:18)

13.30 The Loop (10:10)

13.55 E.R. (11:22) 

14.50 The O.C. 2 (16:24) 

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

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (24:25)

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons (8:23) 

19.45 Two and a Half Men (22:24)

20.10 Gossip Girl (1:22) Þriðja þátta-
röðin um líf ungra og fordekraðra krakka sem 
búa á Manhattan í New York. 

20.55 Ástríður (8:12) Ný íslensk rómant-
ísk gamanþáttaröð. 

21.25 Medium (8:19) Allison Dubois sér í 
draumum sínum skelfilega atburði sem enn 
hafa ekki átt sér stað. Þessi náðargjöf henn-
ar gagnast lögreglunni við rannsókn ým-
issa mála.

22.10 True Blood (3:12) Anna Paquin 
leikur unga gengilbeinu sem fellur fyrir mynd-
arlegum manni sem reynist vera vampíra. 

23.05 Sex and the City (9:18)

23.35 In Treatment (21:43)

00.00 Big Love (4:10)

00.55 Eleventh Hour (11:18)

01.40 E.R. (11:22) 

02.25 Sjáðu 

02.55 Battle Royale 

05.10 Ástríður (8:12)

05.35 Fréttir og Ísland í dag 

Í útlöndum hafa grimmir karlar í sjónvarpsþáttum notið vinsælda um 
nokkra hríð. Þeir sem geta verið nógu nastí og staðið undir því verða 
heimsfrægir og forríkir, menn eins og Simon Cowell í Idol sem vílar 
ekki fyrir sér að græta söngelskt minnipokafólk og Gordon Ramsay 
sem böðlast blótandi áfram í Hell‘s Kitchen. Það er stundum sagt að 
vegna fólksfjöldans í útlöndum sé svona illmennska eðlileg. Þeir sem 
sjá um niðurrökkun hitta ekki fórnarlömb sín úti í búð daginn eftir. 

Í fjölmennum samfélögum er annað gildismat en hér, náunga-
kærleikurinn er öðruvísi. Ég heyrði af íslenskum strák sem fór 
til Tókýó og bjó hjá venjulegri fjölskyldu í nokkrar vikur. Einu 
sinni var verið að horfa á fréttir þegar mamman og pabbinn 
fóru að skellihlæja að einhverju í fréttunum. Íslending-
urinn spurði hvað væri svona fyndið og pabbinn sagði 
honum skælbrosandi frá því að einhver Japani hefði 
snappað og drepið alla fjölskylduna sína áður en hann 
drap sjálfan sig.
Í mauraþúfum erlendis gengur upp að tala um meðlimi 
skemmtanabransans eins og sálarlaus dýr. Íslenskir fjölmiðlar apa 

þetta upp og segja fjálglega frá drykkjusvalli Amy og Petes. Aldrei 
getum við lesið í álíka smáatriðum um svall Gústa í Sólinni. Slíkt 
grasserar enn bara í kjaftasöguforminu. 

Og mér finnst það reyndar fínt. Mér finnst fínt að kostir örsam-
félagsins fái að njóta sín. Hér erum við dæmd til dvalar á eyðieyju 
talandi tungumál sem enginn annar skilur og ættum að einbeita 

okkur almennt að því að vera ekki nastí við hvort annað, án þess 
þó að detta í rembing, væmni eða útlendingahatur. Mér er alveg 
sama þótt ég geti ekki lesið allt um sukkið í Gústa eða horft á 
laglausa lúða hlaupa grenjandi út eftir að hafa verið rakkaðir 
niður fyrir framan sjónvarpsmyndavélarnar.  

En aðeins að öðru. Nú er fullt af góðu innlendu stöffi í 
kassanum. Hamarinn byrjar vel, er „erlendis“ og kirfilega 
tjóðraður í hefðinni. Þá er Fangavaktin algjör snilld og 
þessar nýju týpur eru mergjaðar. Ég sofnaði þó yfir Stóra 
planinu. Ég gat hreinlega ekki einbeitt mér að gæjanum 
sem Pétur Jóhann leikur því ég var alltaf að bíða eftir því 
að hann breyttist í Ólaf Ragnar. 

VIÐ TÆKIÐ DR. GUNNI KANN ÁGÆTLEGA VIÐ NASTÍLAUST ÍSLAND

Kostir smæðarinnar

GRIMMUR 
Simon Cowell 

er ekki 
íslenskur.

> Jake Weber
„Það sem setur Medium 
skrefi framar öðrum þátt-
um er hvernig handrits-
höfundunum hefur tekist 
að láta yfirnáttúrulegan heim 
renna saman við okkar raun-
verulega heim svo erfitt er 
að sjá skilin.“ 
Weber fer með hlutverk 
Joe Dubois í þættinum 
Medium sem Stöð 2 
sýnir í kvöld kl. 21.25. 

▼

▼

▼

▼

149.990 kr.
flug á mann, fram og til baka með flugvallarsköttum

Verð frá

Bjóðum upp á gistingu á besta stað í Bangkok, 
Hua Hin og Phuket. Nóttin frá 5.000 kr. á mann 
í tvíbýli á 4 stjörnu hóteli. Fjölmargir aðrir 
gistimöguleikar í boði.  

Ferð.is býður upp á ferðir til Tælands, 
alla daga – allt árið, á frábæru verði. 
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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

12.25 Lead Balloon 12.55 Only Fools and Horses 
13.25 Absolutely Fabulous 13.55 The Weakest Link 
14.40 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 Judge 
John Deed 20.50 Lead Balloon 21.20 Coupling 
21.50 Absolutely Fabulous 22.20 EastEnders 
22.50 The Weakest Link 23.35 Judge John Deed

12.00 Landsbyhospitalet 12.50 Nyheder på 
tegnsprog 13.00 DR Update - nyheder og vejr 
13.10 Boogie Mix 14.00 Pigerne Mod Drengene 
14.30 Braceface 14.50 Hojspændingsmanden og 
Robotdrengene 15.00 ICarly 15.20 Den lyserode 
panter 15.30 PLING BING 16.00 Aftenshowet 
16.30 TV Avisen med Sport 17.00 Aftenshowet 
med Vejret 17.30 Hvad er det værd? 18.00 DR1 
Dokumentaren - Mareridt bag tremmer 19.00 TV 
Avisen 19.25 Penge 19.50 SportNyt 20.00 Taggart 
21.10 Onsdags Lotto 21.15 OBS 21.20 Danskere i 
krig 21.50 Backstage 22.20 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 
Doktor Åsa 15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 
Olivia 16.10 Ugler i mosen 16.30 Plipp, Plopp og 
Plomma 16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 
17.30 Forbrukerinspektorene 17.55 Folk. Ikke bare 
Mossa 18.25 Redaksjon EN 18.55 Distriktsnyheter 
19.00 Dagsrevyen 21 19.40 Vikinglotto 19.45 
House 20.30 „Oh my God“ 21.00 Kveldsnytt 
21.15 Lydverket 21.45 True Blood 22.40 Skavlan 
23.40 Du skal hore mye jukeboks

12.35 Ärret 14.00 Rapport 14.05 Gomorron 
Sverige 15.00 Hannah Montana 15.25 Älskade, 
hatade förort 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport med 
A-ekonomi 16.10 Regionala nyheter 16.15 Go‘kväll 
17.00 Kulturnyheterna 17.15 Regionala nyheter 
17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00 Uppdrag 
Granskning 19.00 Livvakterna 20.00 True Blood 
20.55 Kulturnyheterna 21.10 Livet i Fagervik 21.55 
Den stora resan 22.55 Kriminaljouren

16.30 Doctors (14:26) Læknar og hjúkr-
unarfólk á Riverside spítalanum eiga fullt í 
fangi með að sinna sjúklingum á milli þess 
sem þau greiða úr flækjum í einkalífinu. 

17.00 Doctors (15:26)

17.30 Gilmore Girls Lorelai Gilmore er 
einstæð móðir sem býr í góðu yfirlæti í smá-
bænum Stars Hollow ásamt dóttur sinni 
Rory. Þar rekur hún gistiheimili og hugsar vel 
um vini og vandamenn.

18.15 Seinfeld (3:24) Við fyljumst nú 
með Íslandsvininum Seinfeld frá upphafi.

18.45 Doctors (14:26)

19.15 Doctors (15:26)

19.45 Gilmore Girls 

20.30 Seinfeld (3:24)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.45 Eldsnöggt með Jóa Fel (1:10) 
Tíunda þáttaröðin með sjónvarpskokknum 
og bakarameistaranum Jóa Fel. Matreiðslan 
verður þjóðlegri en áður, góðar steikur, mat-
armiklir pottréttir, súpur og einfaldir fiskréttir. 

22.15 Chuck (5:22) Chuck Bartowski 
lifði frekar óspennandi lífi þar til hann opn-
aði tölvupóst sem mataði hann á öllum 
hættulegustu leyndarmálum CIA. Hann varð 
þannig mikilvægasta leynivopn sem til er og 
örlög heimsins hvíla á herðum hans.

23.00 Burn Notice (5:16) Njósnarinn Mi-
chael Westen var settur á brunalistann en 
það er listi yfir njósnara sem eru komnir út 
í kuldann og njóta ekki lengur verndar yf-
irvalda. Hann reynir nú að komast að því 
hverjir „brenndu“ hann og afhverju.

23.45 Fangavaktin (2:8)

00.15 Fréttir Stöðvar 2 

01.15 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.05 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Tríó
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Orð skulu standa

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

Tangónámskeið getur lífgað 
upp á ástarsambandið. Verst 
hvað Ástríður er lengi að 
tileinka sér réttar hreyfingar. 
Þarf Sveinn Torfi að finna sér 
nýjan dansfélaga? Ástríður 
er rómantísk gamanþáttaröð 
um unga konu sem ræður 
sig til vinnu hjá fjármála-
fyrirtæki korteri fyrir hrun, 
þar sem allt er auðvitað að 
gerast en um leið ekki neitt. 
En þótt Ástríði reynist erfitt 
að fóta sig í hörðum heimi viðskiptalífsins þá gengur henni enn verr í mun 
harðari heimi ástarlífsins. Með aðalhlutverk fer Ilmur Kristjánsdóttir.

STÖÐ 2 KL. 20.55

Ástríður

▼

INN sýnir á miðvikudögum 60+, nýja 
þætti á ljúfum nótum um aldna ungl-
inga. Guðmunda Elíasdóttir leikkona 
er sérstakur gestur þáttarins í kvöld 
og mun m.a. segja frá minnisstæðum 
atvikum á ferli sínum. Umsjónarmenn 
þáttarins eru sr. Bernharð Guð-
mundsson, Guðrún Guðlaugsdóttir og 
Tryggvi Gíslason. 

   VIÐ MÆLUM MEÐ
60+

INN kl. 21.00 
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LÁRÉTT
2. ungur fugl, 6. í röð, 8. mjög, 9. 
loga, 11. 999, 12. verslað, 14. digur-
mæli, 16. líka, 17. hyggja, 18. við, 20. 
forfaðir, 21. blaðra.

LÓÐRÉTT
1. afl, 3. átt, 4. planta, 5. angan, 7. 
verkfæri, 10. inngangur, 13. ot, 15. 
uppurið, 16. mælieining, 19. spil.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. ungi, 6. rs, 8. all, 9. eld, 
11. im, 12. keypt, 14. grobb, 16. og, 
17. trú, 18. hjá, 20. ái, 21. masa. 

LÓÐRÉTT: 1. þrek, 3. na, 4. glitbrá, 
5. ilm, 7. sleggja, 10. dyr, 13. pot, 15. 
búið, 16. ohm, 19. ás. 

„Ég borða yfirleitt Cheerios með 
léttmjólk á morgnana. Um helg-
ar borða ég brauð með sultu ef 
ég er heima, en ef ég er á ferð 
og flugi borða ég pylsu, eða 
samloku með rækjusalati.

Björgvin Sigvaldason, hljóðmaður Ingós 
og veðurguðanna. 

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 10

 1   Sarah.

 2   Atli Guðnason FH og 
Katrín Jónsdóttir Val.

 3   Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir.

„Þetta er Hraunslingó, sem sagt 
lúxusrassgat,“ segir Ragnar Braga-
son, leikstjóri Fangavaktarinnar.

Lúxusrassgat er nýyrði sem kom 
fram í Fangavaktinni á sunnudag. 
Samfangi Georgs og Daníels nefndi 
við þann síðarnefnda að mamma 
hans væri með lúxusrassgat, en þau 
rúma meira magn af fíkniefnum en 
hefðbundin rassgöt. Nýyrðið heyrðu 
Ragnar og félagar á Litla-Hrauni.

„Þegar við vorum að byrja á 
handriti síðasta haust fórum við í 
nokkrar heimsóknir upp á Hraun 
og hittum menn og áttum spjall, 
bæði við fanga og fangaverði,“ segir 
Ragnar. „Við fengum ráð um hvern-
ig hlutirnir færu fram og hvaða 
tungumál væri notað. Við reynd-
um að hafa þetta eins trúverðugt 
og hægt var. Við erum ekki að búa 
til ímyndað Litla-Hraun. Við erum 
að reyna að nýta okkur sögur sem 
við höfum heyrt, þó að allt sé stíl-
fært.“

Inntur eftir nánari útskýringu á 

lúxusrassgötum hefur Ragnar svör 
á reiðum höndum. „Venjulegt rass-
gat tekur svona 80 til 100 grömm, 
en lúxusrassgat getur tekið allt að 
tvöfalt meira en það,“ segir hann. 

„Þetta er bara beint upp úr samtöl-
um við menn. Menn hafa í gegnum 
tíðina fundið sér ýmsar smyglleiðir 
með eiturlyf og annan varning inn á 
Hraunið. Þetta er ein af þeim.“  - afb

Lærðu lingóið á Hrauninu

ALGJÖR LÚXUS Innvortis geymslurými fólks er misjafnt, eins og fram kom í Fanga-
vaktinni. Ragnar Bragason leikstjóri segir lúxusrassgöt taka allt að 200 grömm.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Viðtal við listamanninn og ljós-
myndarann Rebekku Guðleifs-
dóttur þekur sex síður í 125 ára 
afmælisútgáfu tímaritsins Amateur 
Photographer, sem kom út í vik-
unni. Allar myndirnar sem fylgja við-
talinu eru eftir Rebekku, en hún er 
annar Íslendingurinn sem er tekinn 
fyrir í tímaritinu. Sá fyrsti var enginn 
annar en Moggahetjan 
RAX. Rebekka komst 
í fréttirnar á dögun-
um fyrir allt annað, 
en ríkur Ameríkani 
keypti af henni 
sérhannaða 
lopapeysu 
á 120.000 
krónur.

Það er 
heldur betur havaríið í kringum 
Baltasar Kormák. Ekki einasta hefur 
verið tilkynnt að hann leikstýri Mark 
Wahlberg í endurgerð á Reykjavík-
Rotterdam. Sama dag kom í ljós 
að uppsetningu hans á Gerplu í 

Þjóðleikhúsinu hefur 
verið frestað. Gerpla 

átti að vera jólasýning 
Þjóðleikhússins en 
hefur verið færð fram 

í febrúar. Jóla-
sýningin verður 
Óliver í leik-
stjórn Selmu 
Björnsdóttur. 

Villi Naglbítur 
kláraði samn-

ing sinn um sunnudagsþætti á Rás 
2 um síðustu helgi. Þættirnir hafa 
notið talsverðra vinsælda og segir 
sagan að Villa bjóðist áframhaldandi 
starf í Efstaleiti. Hins vegar mun vera 
frágengið að Guðni Már Henn-
ingsson taki hans vakt á 
sunnudögum og hætti 
þar með í Popplandi. 
Heiða Ólafsdóttir 
sem verið hefur í 
afleysingum kemur þá 
fastráðin inn í Popp-
landið. 
 -afb, hdm

FRÉTTIR AF FÓLKI

Stefán Karl Guðjónsson, „Stebbi 
í Fræbbblunum“, hefur sagt skil-
ið við bandið. Hann og Valgarður 
Guðjónsson, „Valli í Fræbbblun-
um“, voru einu upprunalegu með-
limirnir bandsins. „Það er vita-
skuld mikill missir í Stebba, enda 
er hann frábær tónlistarmaður,“ 
segir Valli. „Það var bara algjör-
lega útilokað að halda áfram sam-
starfinu. Það var búið að vera 
langvarandi ósætti um það hvern-
ig ætti að æfa og hvernig ætti að 
standa að tónleikum og hvaða 
atriði skiptu máli hjá hljómsveit-
inni. Hann var einn á öðru máli en 
hinir í hljómsveitinni. Við vorum 
búnir að reyna allt til að halda 
þessu áfram með honum, en þetta 
er niðurstaðan, því miður.“

Stebbi trommaði á frægum 
Fræbbbla-tónleikum í Kópavogs-
bíói 1978 þegar pönkið kom til 
Íslands og sérstakur trommu-
leikur hans og tilburðir við settið 
hafa verið stór hluti af aðdráttar-
afli Fræbbblanna. Bandið heldur 
áfram án Stefáns. „Ég vildi skipta 
alveg um nafn en allir aðrir vildu 
halda því. Niðurstaðan var að 
gera smá breytingu, hljómsveitar-
nafnið verður skrifað með tveim-
ur béum hér eftir, ekki þremur, 
Fræbblarnir,“ segir Valli. Sá sem 
kemur í stað Stebba er Guðmund-
ur Þ. Gunnarsson, sem spilaði með 
Tappa tíkarrass og Das Kapítal. 
„Við ætlum að vinna nýtt efni og 
stefnum á nýja plötu,“ segir Valli.
 - drg 

Stebbi trommari hættur í Fræbbblunum

STEBBI Á GÓÐU KVÖLDI Á GRAND ROKKI Hættur í Fræbbblunum eftir 31 árs feril 
(með hléum). FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Það er skrítið að vinna með svona 
karakter. Í byrjun pældum við 
mikið í hvernig það væri og ég var 
hálfhræddur við að hitta hann, en 
hann var rosa næs,“ segir hönn-
uðurinn Hjalti Karlsson um Al 
Gore.

Hjalti og félagar hans á hönnun-
arstofunni KarlssonWilker í New 
York luku nýlega við að hanna bók-
ina Our Choice: How We Can Solve 
the Climate Crisis eftir umhverf-
issinnann Al Gore, fyrrverandi 
varaforseta Bandaríkjanna. Tvær 
útgáfur af bókinni koma út í byrj-
un nóvember, en sú sem Hjalti og 
félagar hönnuðu er ætluð lesend-
um í aldurshópnum 10 til 14 ára.

„Okkur fannst þetta mjög kúl. 

Við höfum aldrei unnið verkefni 
sem er spes fyrir yngri hóp,“ segir 
Hjalti. „Al Gore tók mjög virkan 
þátt í verkefninu. Hann kíkti á síð-
urnar sem við vorum að hanna og 
við sátum fundi með honum. Hann 
var voða næs. Ótrúlega rólegur 
gæi.“

Hjalti segir að það hafi verið 
mjög þægilegt að vinna með Al og 
að hann væri laus við hroka þótt 
hann væri fyrrverandi varaforseti 
Bandaríkjanna og hafi hlotið Nób-
elsverðlaun. „Hann er rosalega 
kurteis og kunni að meta allt sem 
við gerðum. Það var mjög þægilegt 
að vinna með honum. Hann setti 
lítið út á verkin okkar.“

Markmið bókarinnar er að hún 

verði hálfgerð umhverfisvernd-
unarbiblía fyrir bandarísk börn. 
„Þeir binda miklar vonir við að 
kennarar, skólar og bókasöfn taki 
vel í bókina,“ segir Hjalti og bætir 
við að það hafi ekki verið auðvelt 
verkefni að hanna fyrir börn, en 
hann er engu að síður mjög sáttur 
við útkomuna. 

Hönnunarstofan KarlssonWil-
ker er í helmingseigu Hjalta sem 
hefur búið í New York síðustu ár. 
Hann hefur getið sér gott orð fyrir 
vinnu sína og meðal annars hann-
að umslög fyrir Rolling Stones, 
David Byrne og Aerosmith, gert 
tónlistarmyndband fyrir Lou Reed 
og unnið fyrir risa á borð við MTV 
og Puma. atlifannar@frettabladid.is

HJALTI KARLSSON: „ÉG VAR HÁLFHRÆDDUR VIÐ AÐ HITTA HANN“

Hannaði bók fyrir Al Gore

HANNAÐI FYRIR GORE  
Hjalti Karlsson segir Gore afar þægilegan mann. Al 
Gore leitaði til Hjalta og félaga fyrir nýjustu bók sína.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Kolbeins 
Óttarssonar Proppé

Í dag er miðvikudagurinn 7. okt-
óber 2009, 280. dagur ársins. 

7.54 13.16 18.35
7.42 13.00 18.17 www.ob.is

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

Hvar er þín auglýsing?
35%

72%

Það gustaði um vinstri menn 
hér á landi eftir kosningarnar í 

apríl. Þjóðin hafði veitt minnihluta-
stjórninni umboð sitt til að takast á 
við vandann og gert hana að meiri-
hlutastjórn. Tveir vinstri flokkar 
höfðu fengið meirihlutafylgi; nokk-
uð sem aldrei hafði áður gerst í sög-
unni. Enga meðreiðarsveina þurfti 
með og hægt var að teikna upp 
vinstri stjórn eins og vinstri menn 
vildu hafa hana.

OG metnaðurinn til þess var skýr. Í 
Norræna húsinu var stjórnin kynnt 
og til norðurlandanna skyldi horft. 
Norræn velferðarstjórn var mark-
miðið og stjórnarflokkarnir gum-
uðu af því að nú yrði frjálshyggj-
unni - sem þeir sögðu hafa ráðið hér 
óhefta síðustu ár - vísað frá háborð-
inu og út í horn. Félagshyggjan 
skyldi ráða ferðinni og með hana í 
huga yrðu allar stjórnvaldsákvarð-
anir teknar.

STJÓRNIN dró enga dul á að erfið 
verkefni biði hennar. Allir þeir sem 
settust í ráðherrastól hafa gert sér 
grein fyrir að þeirra biðu erfið verk-
efni, niðurskurður, uppsagnir og 
samdráttur. Hafi einhver ekki gert 
sér grein fyrir því í apríl hefur sá 
hinn sami verið blindur. Leiðin var 
hins vegar vörðuð í grófum drátt-
um. Samið hafði verið við Alþjóða-
gjaldeyrissjóðinn, samið skyldi um 
Icesave, helstu línur í niðurskurði 
lágu fyrir og ljóst var að skatta 
þyrfti að hækka. Nákvæmar línur 
höfðu ekki verið dregnar, en útlín-
ur rissaðar upp. Þannig var staðan 
strax í árdaga stjórnarinnar.

NÚ virðist hins vegar svo komið 
að stjórnin gæti fallið. Miklar deil-
ur innan annars stjórnarflokksins 
hafa skekið hana og óljóst er hvort 
hún lifir það af. Svo virðist sem 
menn hafi ekki gert sér grein fyrir 
því hvað biði þeirra þegar samið 
var um stjórnina í vor. Að menn 
hafi ekki áttað sig á hve risavaxið 
verkefni beið þeirra, að nú reyndi á 
hverja menn þeir geymdu andspæn-
is vandanum. Nú yrði ljóst hverjir 
hefðu það hlutverk að leiða þjóð-
ina til sælli tíma og hverjir væru í 
stjórnmálum eingöngu til að gagn-
rýna.

SPRINGI stjórnin á næstunni er 
ljóst að sögulegt tækifæri fer for-
görðum. Trauðla mun sú staða koma 
upp aftur að tveir vinstri flokkar 
nái meirihluta og geti mótað sam-
félagið að hugmyndum sínum með 
norræna velferðarhugsjón að vopni. 
Hún er því mikil ábyrgðin sem hvíl-
ir á herðum þeirra stjórnarliða sem 
véla um framtíð stjórnarinnar.

VONANDI bera þeir gæfu til að 
setja eigin persónu til hliðar og 
horfa á hugsjónirnar. Annars eru 
þeir ekki merkilegir stjórnmála-
menn.

Glatað tækifæri
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