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ERFITT AÐ HALDA HÚFUNNI Veðrið fór óblíðum höndum um landsmenn í gær svo stundum var enginn hægðarleikur að halda húfunni á höfði sér. Tugir björgunarsveitarmanna unnu allan daginn að því að sinna útköllum í ofsaveðrinu sem gekk yfir á Suður- og Vesturlandi. Í Vestmannaeyjum, á höfuðborgarsvæðinu og víðar urðu töluverðar
skemmdir á eignum fólks og fyrirtækja. Sjá síðu 6
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Viltu starfa í Evrópu?
Evrópsk starfakynning í Ráðhúsi Reykjavíkur 16. & 17. október 2009
Vinnumálastofnun og EURES standa fyrir evrópskri starfakynningu í Ráðhúsi
Reykjavíkur
föstudaginn 16. október frá kl. 17:00 til 20:00
og laugardaginn 17. október frá kl. 12:00 til 18:00.
EURES ráðgjafar frá Noregi, Danmörku, Svíþjóð, Belgíu, Austurríki, Þýskalandi,
Bretlandi og Póllandi
kynna atvinnutækifæri og veita ráðgjöf varðandi atvinnuleit í sínum löndum.
Einnig verða á staðnum fulltrúar frá ráðningarþjónustu
fyrir heilbrigðisgeirann, byggingafyrirtækjum
og hótelum í Noregi að kynna laus störf
og taka á móti umsóknum.

B

VINNUMÁLASTOFNUN / EURES

Ráðherra segir OR
ekki bera meiri lán
Umhverfisráðherra segir að Orkuveita Reykjavíkur standi ekki undir skuldsetningu vegna Hverahlíðarvirkjunar. Hún segir fjármögnun álvers í Helguvík í
uppnámi. Þá sé ljóst að ekki sé til orka til að uppfylla kröfur Norðuráls.
UMHVERFISMÁL Svandís Svavars-
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Ifö Cera salerni

m/mjúkri setu

Smiðjuvegi 76
Kópavogi
Sími 414 1000

Baldursnesi 6
Akureyri
Sími 414 1050

dóttir umhverfisráðherra segir
fráleitt að láta sem úrskurður
hennar um Suðvesturlínu standi
álveri í Helguvík fyrir þrifum.
Mun stærri ljón séu í veginum
fyrir álversframkvæmdum en sá
úrskurður sem þýði fárra vikna töf
á línunni. Til að mynda sé spurningum ósvarað um orkuöflun.
„Ég spyr, er Norðurál tilbúið
til að fara í verkefnið ef það verður ekki nema fyrsti áfangi, eða ef
það verður ekki nema tveir áfangar? Er það skilyrði Norðuráls að
verkefnið fari alla leið? Fyrir því

er einfaldlega ekki til orka,“ segir
Svandís.
Eins og Fréttablaðið greindi frá í
gær er óvissa um þrjátíu milljarða
króna lán Evrópska fjárfestingarbankans til Orkuveitu Reykjavíkur
(OR). Fáist lánið verður Hellisheiðarvirkjun kláruð, en ákvarðanir
um byggingu Hverahlíðarvirkjunar bíða þar til lokafjármögnun
þess verkefnis liggur fyrir.
Svandís segir Orkuveituna mjög
skuldsetta og lán til frágangs Hellisheiðarvirkjunar sé nógu stór biti.
„Ef taka á lán fyrir Hverahlíðarvirkjun í ofanálag er ekki að

spyrja að leikslokum. Fyrirtækið
er í járnum eins og öll orkufyrirtæki á Íslandi. Það er tómt mál að
tala um að fara í gríðarlegar skuldbindingar umfram það sem þegar
er orðið. Fara verður mjög varlega
í þeim efnum.“ Lagt hafi verið upp
í Helguvíkurverkefnið með gleraugum 2007-hugsunarháttar.
Svandís segir loftslagsmál
stærstu pólitísku viðfangsefni
samtímans. Efnahagskreppan,
sem nú dynur yfir, sé ekki af viðlíka skala og þau vandamál sem
loftslagsmálin eru.
- kóp / sjá síðu 24

Tilboð kr: 34.900,Laugavegi 101
Sími 552 1260

Sprotar gleðjast
VIÐSKIPTI „Þetta er æðislegt.
Við höfum beðið eftir þessu í
mörg, mörg ár,“ segir Hilmar
V. Pétursson, forstjóri CCP,
um væntanlegt stjórnarfrumvarp um endurgreiðslu
á rannsóknar- og þróunarkostnaði nýsköpunarfyrirtækja.
- jab / sjá síðu 10
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Geimfari brotlent á tunglinu til að leita þar ummerkja vatns:

Óvenjuleg fæðing:

Fyrstu myndirnar sýndu lítið

Kona í dásvefni
eignast barn

BANDARÍKIN, AP Bandarískt geim-

Jón, þyrfti ekki líka að láta
þýða alla Eurovision-textana?
„Jú, mér líst ágætlega á það. Íslenskan er okkar þjóðtunga.“
Jón Bjarnason, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, hefur ákveðið að láta þýða
alla texta sem tengjast aðildarumsókn
Íslands að Evrópusambandinu.

far brotlenti á suðurpól tunglsins í gær. Harkaleg lendingin var
vel skipulögð og taldist vel heppnuð. Um borð í geimfarinu eru
mælitæki sem ætlað er að finna
ummerki vatns á tunglinu.
„Þetta er svo flott,“ sagði Jennifer Heldmann hjá bandarísku
geimferðastofnuninni NASA, sem
sendi tunglfarið í þennan leiðangur. „Við erum himinlifandi.“
Nokkur vonbrigði voru þó að
fyrstu myndirnar frá tunglfarinu
reyndust ekki jafnt áhrifaríkar og
vonast hafði verið til.
„Við sáum gígmyndun, við sáum
ljósblossa, svo eitthvað hlýtur að

FYLGST MEÐ BROTLENDINGU Fjölmargir
fylgdust spenntir með í höfuðstöðvum
NASA.
NORDICPHOTOS/AFP

hafa gerst þarna á milli,“ sagði Anthony Coloprete, einn vísindamannanna sem stóðu að geimskotinu.

Vonast var til að myndir næðust af rykstrók, sem væntanlega
hefur myndast þegar tunglfarið
skall á tunglinu. Hugmyndin var
sú að vísindamennirnir myndu
nota tæki sín til að greina efnainnihald stróksins í von um að sjá
þar ummerki vatns.
Vísindamennirnir hugguðu sig
þó við að allur tækjabúnaðurinn
virtist virka eðlilega. Næstu vikur
og mánuðir verða svo notaðir til að
greina það sem þó sást.
„Þetta mun breyta því hvernig
við sjáum tunglið,“ sagði Michael
Wargo, yfirtunglfræðingur hjá
NASA.
- gb

SMS-lánin umdeildu
eru komin til Íslands
Á TÍMAMÓTUM Hjónin Friðrik Sigurðs-

son og Magnea Magnúsdóttir.

Ein elsta bókabúð landsins:

Haldið upp á
aldarafmælið
FÓLK „Vissulega má segja að þessi
verslun sé orðin að stofnun, enda
hefur hún verið hluti af uppvexti
og tilveru flestra Húsvíkinga og
Þingeyinga,“ segir Friðrik Sigurðsson, framkvæmdastjóri Bókaverslunar Þórarins Stefánssonar á
Húsavík, sem fagnar hundrað ára
verslunarafmæli í ár. Í tilefni af
því verður viðskiptavinum boðið
til veislu í dag.
Í veislunni verður viðskiptavinum boðið upp á veitingar, auk þess
sem fjöldi tilboða verður í búðinni í
tilefni tímamótanna. Að sögn Friðriks og konu hans Magneu Magnúsdóttur er þetta tækifæri til að gleðjast, breyta til og gera eitthvað nýtt.
- kdk / sjá Tímamót

VEÐUR
Aurskriða í Eyrarhlíð
Tólf metra breið aurskriða féll niður
Eyrarhlíð á Hnífsdalsvegi á Vestfjörðum
um klukkan 20 í gærkvöldi. Skriðan,
sem var um tveggja metra djúp, olli
ekki tjóni. Skriðan stöðvaði alla umferð
og unnið var að hreinsun vegarins
þegar blaðið fór í prentun í gærkvöldi.

LÖGREGLAN
Kona laug til nafns
Lögreglan stöðvaði í fyrradag konu sem
notaði vegöxl á Breiðholtsbraut til að
taka fram úr annarri umferð. Að sögn
lögreglu gaf konan fyrst upp rangt nafn
en lögreglan vissi betur og afhjúpaði að
hér á ferð var réttindalaus ökufantur.

Smálán á ofurvöxtum sem fást með SMS-skilaboðum standa nú Íslendingum til
boða. Lánin sæta mikilli gagnrýni erlendis. Talsmaður neytenda telur að sporna
þurfi við þeim. Ekki hægt að steypa sér í skuldir, segir framkvæmdastjórinn.
VIÐSKIPTI Íslenskt fyrirtæki, Kredia

hf., býður nú upp á svokölluð smálán, nokkur þúsund króna neyðarlán til fimmtán daga, sem hægt
er að sækja um með SMS-skilaboðum. Á lánið leggst svokallað
lántökugjald, sem í raun er ígildi
okurvaxta.
Lán sem þessi hafa sætt gríðarmikilli gagnrýni á Norðurlöndunum
og víðar síðustu ár. „Þetta eru ekki
góðar fréttir og ég hugsa að maður
verði að finna
einhverjar leiðir til að sporna
við þessu,“ segir
Gísli Tryggvason, talsmaður
neytenda.
Á vef fyrirtækisins, kredia.is, má sjá
GÍSLI TRYGGVASON skilmálana fyrir
lántökunum. Þar segir að lántakendur verði að vera orðnir átján
ára, megi ekki vera á vanskilaskrá
og geti aðeins tekið eitt lán í einu.
Í fyrstu er mest hægt að taka
tíu þúsund króna lán til fimmtán
daga, með 2.500 króna lántökugjaldi, sem er ígildi ríflega 21.000
prósenta ársvaxta. Standi lántakandinn í skilum getur hann fengið
hærra lán næst, og svo koll af kolli,
upp í fjörutíu þúsund krónur.
Lán sem þessi hafa skapað mikil
vandræði á Norðurlöndum, þar
sem þau eru kölluð SMS-lán. Í
Finnlandi var til dæmis um fimmtungur vandræðaskulda til kominn
vegna slíkra lána í fyrra, og til stóð
að setja um þau sérstakar reglur.
Í Bandaríkjunum eru til áþekk
lán sem kölluð eru „payday loans“,

Auður fyrir þig
Auður Capital veitir fjárfestingaþjónustu
með áherslu á gagnsæi og áhættumeðvitund.

Við getum séð um
séreignarsparnaðinn þinn
Velkomin á opna kynningu til okkar
mánudaginn 12. okt. kl. 17:15,
Borgartúni 29, 3. hæð.
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ÞÝSKALAND, AP Fertug kona í
Þýskalandi hefur fætt heilbrigt
barn þrátt fyrir að hafa verið í
dásvefni síðustu 22 vikur meðgöngunnar. Starfsfólk á háskólasjúkrahúsinu í Erlangen sagði
aðstandendur konunnar hafa
óskað eftir því að barnið yrði látið
fæðast þrátt fyrir erfitt ástand
móðurinnar, sem fékk hjartaáfall
og hefur verið í dái síðan.
Sjúkrahúsið vildi ekki gefa upp
frekari upplýsingar um móðurina
eða barnsfæðinguna, þar á meðal
ekki hvort vonir stæðu til að móðirin vaknaði úr dáinu eða hvort
faðir barnsins hefði átt hlut að
ákvörðun aðstandendanna.
- gb

Leita enn að Maddy:

Snúa aftur
til Portúgals
BRETLAND Gerry McCann, pabbi
hinnar horfnu Madeleine McCann,
hefur nú greint frá því að hann
muni snúa til Praia da Luz ásamt
Kate eiginkonu sinni á þessu ári.
McCann-hjónin dvelja nú á Spáni
en Kate hefur ekki komið til staðarins þar sem dóttir þeirra hvarf á
í meira en tvö ár. Það hefur Gerry
hins vegar gert.
„Þetta er staðurinn þar sem hún
sá Madeleine síðast, það rifjar upp
margar tilfinningar,“ segir Gerry.
Gerry útskýrði einnig fyrir fjölmiðlum að fjölskyldan hefði öðlast
nýja von um að finna dóttur sína á
lífi, eftir að Jaycee Lee Duggard
fannst á lífi í Bandaríkjunum en
hún hafði verið týnd í átján ár.

Actavis tapaði miklu í fyrra:

Skuldaði tæpa
billjón króna
VIÐSKIPTI Lyfjafyrirtækið Acta-

LÉTT LÁN Hægt er að nálgast lánin með því að senda skilaboð á eitt símanúmer.

með vísan í að þau eigi að framfleyta fólki í vanda fram til næstu
útborgunar. Þau hafa sætt mikilli
gagnrýni, eru sums staðar bönnuð með lögum og jafnvel álitin
alvarlegur glæpur.
„Við höfum verið fegin að vera
laus við þetta hingað til,“ segir
Gísli, sem hefur boðað framkvæmdastjóra fyrirtækisins og
lögfræðing hans til fundar við sig
um málið eftir helgi. Starfsemin sé hæpin af ýmsum ástæðum;
greiðslumat lántakenda sé ófullkomið, lánin beri í raun okurvexti og síðast en ekki síst höfði
þau einna helst til illa stæðs fólks
eða ungmenna sem ekki kunni
fótum sínum forráð í sama mæli
og aðrir.

Leifur Alexander Haraldsson,
framkvæmdastjóri Kredia, segist
meðvitaður um að lánastarfsemi
sem þessi sé víða umdeild. „En við
erum ekki að fara að þeirri fyrirmynd,“ segir hann. „Þar er lánað út
í eitt og menn steypa sér í skuldir
sem þeir eru ekki borgunarmenn
fyrir.“ Hér sé verkefnið aðeins
hugsað sem „neyðarredding“ og að
fólk geti aldrei skuldað meira en
fjörutíu þúsund krónur í einu.
Verkefnið hafi verið í tæknilegum undirbúningi í ár og lagalegum
undirbúningi í hálft ár. Búið sé að
fara yfir málið í þaula með lögfræðingum til að fá fullvissu um að allt
standist lög. „Annars myndum við
nú aldrei fara að bjóða svona þjónustu,“ segir hann. stigur@frettabladid.is

vis skuldar tæpa þúsund milljarða króna, billjón, samkvæmt
því sem fram
kom í fréttum Stöðvar 2
í gærkvöldi.
Vaxtakostnaður fyrirtækisins í fyrra nam
55 milljörðum.
Tap fyrirtækisins árið
BJÖRGÓLFS THORS
2008 var 34
BJÖRGÓLFSSONAR
milljarðar og
samkvæmt ársreikningi skuldaði það 720 milljarða um áramótin. Inn í þá tölu vantar hins
vegar ýmsar skuldir innan samstæðunnar. Björgólfur Thor
Björgólfsson keypti aðra hluthafa úr fyrirtækinu árið 2007
og nam kaupverðið um billjón
krónum. Gjalddagi á fjögurra
milljarða evra láni Deutsche
Bank vegna yfirtökunnar rennur
upp á næsta ári.
- kóp

Utanríkisráðherra segir skilning á stöðu Íslands þótt ekki sé beðið um hraðferð:

Aðild að ESB gæti orðið hröð
UTANRÍKISMÁL Aðild Íslands að Evrópusambandinu
(ESB) gæti gengið tiltölulega hratt fyrir sig.
Þetta kemur fram í árvissri skýrslu ESB um stækkunarferli sambandsins sem kemur út í næstu viku.
Fréttastofa Reuters og írska útvarpsstöðin RTÉ
birtu gögn úr drögum að skýrslunni í gær. Bent er á
að Ísland sé þegar hluti af innri markaði Evrópu og
Schengen-svæðinu.
Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra segir
drögin ekki hafa borist í ráðuneytið, en afstaðan komi
þó ekki á óvart. „Ég hef kynnt málstað Íslands fyrir
öllum ráðherrum Evrópusambandsins og átt mörg
símtöl og fundi með sumum þeirra,“ segir hann og
leggur áherslu á ekki sé farið fram á hraðferð í sambandið þótt landið vilji vera metið að verðleikum. „Við
höfum verið í fimmtán ára samrunaþróun við Evrópusambandið. Frá því við gengum í EES og til Schengen-samstarfsins höfum við tekið upp það sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins metur sjálf sem
sjötíu prósent af því regluverki sem þar er að finna.
Af þeim sökum teljum við að þetta formlega ferli eigi
að geta tekið skemmri tíma.“
Össur segist þó vilja leggja á það áherslu að ekk-

SÓTT UM AÐILD Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra á
fundi með Carl Bildt utanríkisráðherra Svía eftir að hafa afhent
formlega umsókn um aðild að ESB.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

ert liggi fyrir um hversu hratt aðildarsamningarnir
gangi. „Þar eru erfiðir kaflar sem þarf að taka og ég
hef sjálfur alltaf gert ráð fyrir að ýmsir þættir þar,
svo sem varðandi sjávarútveg og landbúnað, kunni að
taka langan tíma og vera erfiðir.“
- óká
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

124,94

125,54

Sterlingspund

199,6

200,58

Evra

184,11

185,15

Dönsk króna

24,73

24,874

Norsk króna

22,123

22,253

Sænsk króna

17,896

18

Japanskt jen

1,4058

1,414

SDR

198,27

199,45

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
237,1425
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Sigur Egypta á Frökkum:

Louvre skilar
verðmætum
FRAKKLAND, AP Frakkar létu í gær
undan kröfum Egypta um að
ómetanlegum menningarminjum á Louvre-safninu í París yrði
skilað aftur til
Egyptalands.
Egyptar,
með fornleifafræðinginn
Zahi Hawas í
fararbroddi,
hættu í vikunni samstarfi
við LouvreZAHI HAWAS
safnið til
þess að þrýsta á kröfu sína.
Samstarfsslitin hefðu orðið til
þess að fornleifauppgröftur á
vegum Louvre í Egyptalandi
væri í uppnámi.
Frederic Mitterand, menningarmálaráðherra Frakklands,
skýrði í gær frá því að egypsku
minjarnar yrðu sendar til
Egyptalands. Um er að ræða
brot úr máluðum veggmyndum
úr grafhýsi skammt frá Luxor.
- gb

Amnesty International:

Fátækrahreysi
í Smáralind
MANNRÉTTINDI Í dag ætlar Íslands-

deild Amnesty International að
reisa svolítið hreysi í verslunarmusterinu Smáralind. Gestum
verður boðið upp á afrískt te
og trumbuslátt frá MiðbaugsGíneu.
Þetta er gert til þess að minna
á fátæktina í heiminum, einkum
þó í Afríku þar sem fjöldi fólks
hefur verið hrakinn burt frá
heimilum sínum.
Ljósmyndir verða til sýnis og
fólk er hvatt til að rita nafn sitt á
„hús undirskriftanna“.
Viðburðurinn hefst klukkan 13
í Dropanum á neðri hæð Smáralindar, rétt hjá Hagkaupum. - gb
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Kári Stefánsson segir að genapróf verði ódýrari innan skamms:

Fullir framhaldsskólanemar:

Genapróf verði fyrir alla

Handtóku tvo
pilta í gleðskap

VÍSINDI Innan fárra ára munu
genapróf kosta milli eitt og tíu
prósent af því sem þau kosta í dag,
enda verða verkfærin sífellt ódýrari, sem þarf til að gera þau. Svo
segir Kári Stefánsson, stofnandi
Íslenskrar erfðagreiningar.
„Ég er sannfærður um að nær
allir Vesturlandabúar muni fara
í slík próf innan nokkurra ára,“
sagði hann í gær á alþjóðlegri líftækniráðstefnu IJP-samtakanna í
Heidelberg í Þýskalandi.
Genapróf, eða arfgerðagreiningu, má kaupa á internetinu hjá
nokkrum fyrirtækjum og kosta
þau á bilinu 399 til þúsund Bandaríkjadali. Með þeim er svo reiknað

LÖGREGLUMÁL Tveir piltar um tvítugt voru handteknir í Reykjavík aðfaranótt fimmtudags eftir
að gleðskapur framhaldsskólanema fór úr böndunum, að því er
kemur fram í frétt frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
„Lögreglan var kölluð á staðinn en hinir handteknu höfðu
tekið þátt í slagsmálum og í engu
sinnt fyrirmælum lögreglu. Jafnframt var fólki í gleðskapnum
vísað á dyr en umgengni þess var
ekki til fyrirmyndar og voru einhverjar skemmdir unnar á samkomustaðnum. Ölvun veislugesta
var áberandi,“ segir í lögreglufréttinni.
- gar

út hversu líklegt er að hver og einn
fái hina ýmsu sjúkdóma.
Spurður hvort þessi próf séu
sambærileg, hvort sömu niðurstöðurnar kæmu út úr prófi til dæmis
frá samkeppnisaðilanum Navigenics og úr prófi frá Íslenskri erfðagreiningu, segir Kári að arfgerðin
sem greind er sé alltaf sú sama.
Hins vegar sé ákveðinn munur
á aðferðafræði fyrirtækjanna,
þegar þær túlki niðurstöðurnar.
„Það er því rými fyrir hárfínan
mun á þeim,“ segir hann. Sama
megi segja um kólesterólpróf milli
landa. Niðurstöðurnar yrðu ekki
endilega nákvæmlega þær sömu.

FRÁ RÁÐSTEFNU IJP Fyrirlestri Kára var
vel tekið, en margar spurningar úr sal
snerust um siðfræði frekar en erfðafræði.
FRÉTTABLAÐIÐ/KLEMENS

- kóþ

Formaður Sjálfstæðisflokks:

Svört spá um áhrif
tafa á áætlun AGS

Örþrifaráð ríkisstjórnarinnar
EFNAHAGSMÁL „Það er verið að
breyta stjórnkerfinu í eina allsherjar áróðursmaskínu fyrir ríkisstjórnina,“
segir Bjarni
Benediktsson,
formaður Sjálfstæðisflokksins,
spurður um mat
Seðlabankans og
efnahags- og viðskiptaráðuneytBJARNI
isins á afleiðingBENEDIKTSSON
um frekari tafa
á efnahagsáætlun AGS.„Þetta eru
vinnubrögð ríkisstjórnar sem er
ráðþrota. Í staðinn fyrir að gera
okkur grein fyrir því hverjar eru
kröfur Breta og Hollendinga, þá
velur ríkisstjórnin það að skapa
jarðveg fyrir slæmar fréttir. Það
er eins og henni séu allar bjargir
bannaðar í hagsmunagæslu fyrir
Ísland.“
- gb

Tefjist endurskoðun á áætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins enn frekar mun það
seinka afnámi gjaldeyrishafta, veikja gengi krónunnar, auka verðbólguþrýsting
og líkur á vaxtahækkun, auk þess að stuðla að verra lánshæfismati ríkissjóðs.
EFNAHAGSMÁL Töf á endurskoðun
efnahagsáætlunar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) mun draga úr
tiltrú á efnahagsstefnu stjórnvalda
heima og erlendis, seinka afnámi
gjaldeyrishafta, auka líkur á lægra
gengi en hærri verðbólgu, draga
úr svigrúmi til vaxtalækkunar og
auka líkur á vaxtahækkun. Lánshæfismat ríkissjóðs mun lækka í
flokki ótryggra fjárfestinga, sem
mun hafa slæm áhrif á endurfjármögnun skuldbindinga innlendra aðila.
Þessi svarta
spá er sett fram
í greinargerð
efnahags- og
viðskiptaráðuneytisins til forsætisráðherra,
ÞÓRÓLFUR
sem birt var
MATTHÍASSON
í gær. „Ég er
þessu mjög sammála,“ segir Þórólfur Matthíasson, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands. „Það er
vonum seinna að stjórnvöld reyni
aðeins að útskýra samhengið fyrir
almenningi. Við megum ekki búa
okkur til einhverja draumaveröld
og flytja síðan inn í hana.“
Í greinargerð ráðuneytisins segir
að frestun á því að ganga frá samningum við Breta og Hollendinga
um Icesave eigi stóran þátt í töfum
á endurskoðun áætlunar AGS. Hinn
23. október renni út lokafrestur til
þess að greiða innistæðueigendum
Landsbankans og Glitnis þá fjárhæð
sem þeir eigi rétt á. Allar heimildir
til að lengja frestinn séu fullnýttar;
frekari tafir auki líkur á málshöfðun
gegn stjórnvöldum, sem geti valdið

Formaður Framsóknarflokks:

Hótunarbréf
frá ríkisstjórn

UMDEILT Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (AGS/IMF) á sér marga andstæðinga og þessi
var mættur á ársfund sjóðsins í Tyrklandi í upphafi vikunnar til að láta andstöðu sína
í ljós.
NORDICPHOTOS/AFP

EFNAHAGSMÁL Sigmundur Davíð

Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, segir greinargerðina vera hótunarbréf frá ríkistjórninni.
„Þarna er
verið að hamra
á því að ef menn
fari ekki þessa
einu leið sem
ríkisstjórnin
hefur lagt upp
með þá fari hér
SIGMUNDUR DAVÍÐ allt í hundana.
GUNNLAUGSSON
Aðalatriðið er
að það er ekki búið að sýna fram á
hvernig þessi AGS-leið á að gagnast okkur betur en hún hefur gert
í mörgum öðrum löndum. Og nú er
að koma á daginn að ríkisstjórnin
hefur ekki einu sinni kannað aðra
möguleika, og þá er verið að keyra
hitt í gegn af offorsi.“
- gb

Um áhrif af frestun endurskoðunar efnahagsáætlunar á þá vinnu
segir: „Vandséð er að þau geti verið
jákvæð. Sama má segja um skuldastöðu heimilanna.“
„Ég held að þeir séu ekkert að
mála þetta neitt dökkum litum,
frekar hitt,“ segir Þórólfur.
„Þetta liggur allt í kortunum,“
segir hann. „Mér líður mjög illa yfir
þessu ástandi. Ef menn ætla virkilega að fara að hlaupa þetta sjálfir
án aðkomu AGS vegna rifrildis út af
einhverjum greiðslum árið 2025, þá
held ég að menn hafi misst sjónar á
samhenginu.“
Í gær var einnig birt bréf frá
Seðlabankanum til forsætisráðherra
þar sem lýst er svipuðum áhyggjum
af töfum á endurskoðun efnahagsáætlunar AGS. peturg@frettabladid.is

Ef menn ætla virkilega að
fara að hlaupa þetta sjálfir án aðkomu AGS vegna rifrildis
út af einhverjum greiðslum árið
2025, þá held ég að menn hafi
misst sjónar á samhenginu.
ÞÓRÓLFUR MATTHÍASSON
PRÓFESSOR Í HAGFRÆÐI VIÐ HÍ

því að lánshæfismat ríkissjóðs lækki
enn frekar. „Endurreisn atvinnulífsins, og þar með aukin atvinnusköpun, byggir á því að dregið verði úr
óvissu og fjármálakerfi landsins
endurreist,“ segir í greinargerðinni. Yfirtaka kröfuhafa og skilanefndar á Íslandsbanka og Nýja
Kaupþingi skipti mjög miklu máli.

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Alicante

Soffía
Sveinsdóttir
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18
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ÓVEÐUR Áfram
verður hvasst á
landinu í dag,
einkum NV-til og
SA-lands en það
lægir heldur í
kvöld. Á morgun
verður fremur hægur vindur framan
af degi en hvessir
við suðurströndina
annað kvöld. Á
mánudaginn verður rok og rigning.
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SA- og A- átt
8-15 m/s.
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Friedrichshafen
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Ósló

7°

París
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Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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8.–18.
ok

ÚTSALA
HAUSTÚTSALAN er haﬁn í Smáralind með fullt af frábærum tilboðum

á nýjum vörum. Markaðsstemning er í göngugötunni þar sem boðið er
upp á úrvalsvörur á góðu verði.

Gerðu hagkvæm jólainnkaup á stærstu haustútsölu ársins!

Opið til kl.

í dag

tóber

6

KJÖRKASSINN
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ÓVEÐUR UM ALLT LAND
FRÉTTABLAÐIÐ / ANTON

Strætóar og rútur skýldu tjaldi:

Tjaldið við það
að takast á loft
VEÐUR Sjö rútur og strætisvagnar

Hefur þú leitað félagslegrar
aðstoðar í kreppunni?
Já

9%
91%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Telur þú að hér verði meira
hrun takist ekki að ganga frá
Icesave-samningunum?
Segðu skoðun þína á visir.is

voru kallaðir að Háskóla Íslands í
gær vegna veðurofsans til að skýla
stærðarinnar veislutjaldi fyrir
vindinum. Tjaldið var við það að
takast á loft.
Í tjaldinu fer fram Októberfest
á vegum Stúdentaráðs Háskóla
Íslands. Þetta er ekki í fyrsta sinn
sem veður veldur vandræðum á
Októberfest, sem síðustu ár hefur
verið haldið í sama tjaldinu. Fyrir
tveimur árum þurfti að rýma tjaldið eina nóttina af ótta við að það
væri að fjúka.
- sh

TJALDIÐ SKORÐAÐ Nota þurfti marga

strætisvagna og rútur til að skýla
risavöxnu skemmtitjaldi við Háskóla
Íslands fyrir vindinum. Það var við það
að fjúka af stað.

Milljónatjón í óveðri

Tebollur

Tugir björgunarsveitarmanna sinntu fjölda útkalla í gær í veðurofsanum sem
gekk yfir Suður- og Vesturland. Tjón af völdum veðursins er talið nema milljónum. Sterkustu hviðurnar voru yfir fimmtíu metrar á sekúndu.

Íslenskur gæðabakstur
með rúsínum og með súkkulaðibitum

@g^c\ajcc^<VgÂVW¨

EKKI VIÐRAÐI TIL SJÓFERÐA Sjórinn var úfinn í óveðrinu í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ / ANTON

AVbWVa¨g^
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sem gekk yfir Suðvesturland í gær
nemur milljónum að því er talið er.
Fréttist af útveggjum, þökum og
klæðningum víða sem ýmist fuku
af húsum eða héldust á með naumindum. Um 40 björgunarsveitarmenn í tíu hópum höfðu nóg að gera
við að hjálpa fólki og fyrirtækjum
sem lent höfðu í vandræðum í veðurbarningnum sem gekk yfir suðvestanvert landið.
Í fyrrinótt og í gærmorgun var
veðrið með versta móti í Vestmannaeyjum; þar fuku þök af
húsum og bíll á hliðina.
Síðar um morguninn barst veðrið síðan til höfuðborgarsvæðisins
og tók ekki betra við þar. Síðan
þurfti mikill fjöldi björgunarsveitarmanna að fara að kjúklingabúinu
Móum á Kjalarnesi þar sem þakið
var að fjúka af.
Mestu hviðurnar voru á Kjalarnesi í kringum hádegi, en þær
mældust um 53 metrar á sekúndu.
Veðrinu slotaði síðan undir kvöld á
Suðvestur- og Suðurlandi en búist
var við versnandi veðri á Vesturog Norðvesturlandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ný
tt

VEÐUR Eignatjón vegna óveðurs

FRÉTTABLAÐIÐ / ANTON

&#+).

`g$`\

ÞAKIÐ AF Þakið fauk af þessu útihúsi á Kjalarnesi en heimamenn brugðu á það ráð
að aka traktornum ofan á það svo ekki hlytist meira tjón af.

Jóhann Ólafsson & Co - umboðsaðili OSRAM á Íslandi frá árinu 1948

on

FRÉTTABLAÐIÐ / ANTON

FRÉTTABLAÐIÐ / ANTON

SJÁÐU HEIMINN Í
NÝJU LJÓSI með
OSRAM

KLIFURJURTIN FÉLL Klifurjurtin sem einkennt hefur húsið við Austurstræti þar
sem Eymundsson er til húsa rifnaði frá
húsinu í rokinu og lagðist yfir næsta þak.

Friðarsúla Yoko Ono í Viðey er
samansett úr níu 7000 W OSRAM XBO
perum sem mynda sterka ljóssúlu til
himins. Auk þess eru sex 2000 W
OSRAM XBO perur sem lýsa lárétt inn
göng sem vísa að ljósbrunninum
sjálfum og er endurkastað upp á við
með speglum innan í brunninum.

SJÁÐU HEIMINN Í NÝJU LJÓSI

VINDBLÁSNAR Ekki héldu allir sig innan-

dyra í gær þrátt fyrir rokið.

BARIST VIÐ VINDINN Kynslóðirnar börðust í sameiningu gegn storminum.

nýjar vörur
nýjar vörur
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Fréttablaðið verður
fáanlegt um allt land

Ertu ekki að
froska í mér?

Fréttablaðið verður fáanlegt á kostnaðarverði á fjölmörgum stöðum þar sem
blaðið hefur ekki verið fáanlegt áður. Með breytingunni mun dreifingarsvæði
blaðsins aukast til muna. Frídreifingin nær áfram til um 85 prósent landsmanna.

Frábær tilboð í nýrri
verslun í Kringlunni

ÚTGÁFA Stefnt er að því að Frétta-

5 lög
fylgja

Sony Ericsson W302

19.990 kr.

Fullt verð: 29.900 kr.

5 lög
fylgja

Fyrirhuguð dreifing Fréttablaðsins

Núverandi dreifingarsvæði
Áætlað viðbótar-dreifingarsvæði

■ Fréttablaðið verður aðgengilegt um land allt.
■ Blaðinu verður dreift frítt á svæði þar sem 85 prósent landsmanna búa.
■ Um 97 prósentum af upplagi blaðsins verður dreift frítt.
■ Á öðrum stöðum fá söluaðilar blaðið á kostnaðarverði.
■ Söluaðilar leggja sjálfir á þann kostnað sem til fellur vegna flutnings.
N1 um að bjóða viðskiptavinum
Fréttablaðið. Fleiri sölustaðir
munu bætast við áður en breytingarnar koma til framkvæmda og
verða kynntir jafnóðum í blaðinu.
Þeim sem hafa áhuga á að taka
Fréttablaðið til dreifingar á landsbyggðinni er bent á að setja sig í

samband við Pósthúsið í síma 585
8300. Áfram verður hægt að fá
Fréttablaðið í fullri áskrift utan
hefðbundins dreifingarsvæðis.
Það kostar 2.890 krónur á mánuði .
Blaðið fæst frítt í rafrænni áskrift
í tölvupósti, auk þess sem það er
aðgengilegt ókeypis á Vísi.is.

VERÐ 99.200 KR.* KAUPMANNAHÖFN
Á MANN Í TVÍBÝLI
(AUKAGJALD FYRIR
EINBÝLI: 17.700 KR.

Sony Ericsson F305

Fullt verð: 29.900 kr.

FYRIR ELDRI BORGARA

F í t o n / S Í A

19.990 kr.

AÐVENTUFERÐIR

Takmarkað
magn

Glæsilegir Essasú Dogma bolir

2.490 kr.

Fást aðeins í Kringlunni

Ferðadagar: 15.–18. og 22.–25. nóvember.
Íslenskir fararstjórar: Erla Guðmundsdóttir / Emil Guðmundsson
+ Bókanir á www.icelandair.is/hopar. (Númer hópa er 1207).
Nánari upplýsingar hjá Hópadeild Icelandair í síma 50 50 406
eða með tölvupósti á hopar@icelandair.is

* Innifalið: Flug ásamt flugvallarsköttum, gisting í 3 nætur með morgunverði, rútuferðir til og frá flugvelli erlendis, einnig í Jónshús og í „Fisketorvet“.
Skoðunarferð um Kaupmannahöfn, kvöldverður á Copenhagen Corner, aðgöngumiði í Tívolí og “julefrokost” á Restaurant Kronborg og fararstjórn.
Uppgefið verð getur breyst til samræmis við hækkun á eldsneytisgjaldi og álögðum sköttum og gjöldum. Verðið m.v. gengi 27. ágúst 2009.
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blaðið verði aðgengilegt um land
allt eftir breytingar á dreifingu
þess í lok mánaðarins. Blaðinu
hefur ekki verið dreift svo víða
áður.
Miðað við núverandi upplagstölur
verður samdráttur í frídreifingu um þrjú prósent af upplaginu en miðað við undirtektir við
hugmyndir um lausasölu á kostnaðarverði má búast við að heildaráhrifin verði þau að upplagið
aukist nokkuð frá því sem nú er.
Fréttablaðinu verður dreift frítt á
helstu þéttbýlisstöðum suðvesturhornsins: á Reykjanesi, Akranesi,
í Borgarnesi og Árborg og áfram
borið í hús á höfuðborgarsvæðinu
og á Akureyri.
Frídreifing Fréttablaðsins mun
því áfram ná til um 85 prósent
landsmanna. Á öðrum stöðum
verður hægt að fá blaðið í lausasölu á kostnaðarverði.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu í fyrradag eru breytingarnar
á dreifingu blaðsins gerðar vegna
efnahagsþrenginganna sem nú
ganga yfir. Auglýsingamarkaðurinn hefur dregist það mikið
saman að hann stendur ekki undir
jafn stóru upplagi og jafn víðtækri dreifingu og áður, auk þess
sem staða krónunnar hefur aukið
pappírskostnað til muna.
Söluaðilar Fréttablaðsins á
landsbyggðinni munu fá hvert blað
á kostnaðarverði.
Eins og fram hefur komið hefur
verið gengið frá samningum við

anto n& berg ur

VETRARKORT
Láttu þér líða vel í vetur
Vetrarkortin veita ótakmarkaðan
aðgang fram til 1. júní.
Einstaklingskort kosta 10.000,- krónur og fjölskyldukort 15.000,- krónur.
Allir þeir sem kaupa Vetrarkort dagana 10.-12. október fá boðskort
í Betri stofu Bláa Lónsins.
Vetrarkortin eru eingöngu seld í Bláa Lóninu.

2 fyrir 1
í Bláa Lónið
Gildir gegn framvísun
miðans til 31. des. 2009

www.bluelagoon.is
Frítt fyrir börn 13 ára og yngri í fylgd með forráðamönnum.

Lykill 1561
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Vilja skaðabætur vegna alvarlegra brota Haga á samkeppnislögum:

Kaupás kannar bótarétt sinn
DÓMSMÁL Kaupás kannar nú hugs-

Hver ætlar í
nýju búðina
í Kringlunni?

anlegan skaðabótarétt sinn gegn
Högum vegna brota síðarnefnda
félagsins á samkeppnislögum.
Matsmenn, sem meta eiga hugsanlegt tjón Kaupáss vegna brotanna, voru kvaddir til í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær.
Samkeppniseftirlitið sektaði í
desember síðastliðnum Haga um
315 milljónir króna vegna alvarlegra brota á samkeppnislögum.
Brotin áttu sér stað í verðstríði
lágvöruverðsverslana árið 2005,
þegar Bónusverslanirnar, í eigu
Haga, buðu meðal annars mjólk
og mjólkurvörur nánast ókeypis í
verslunum sínum til að laða að við-

5 lög fylgja öllum
tónlistarsímum
Ertu ekki
að froska
í mér?

skiptavini. Þetta taldi Samkeppniseftirlitið alvarlega ólögmæta undirverðlagningu, til þess fallna að
veikja stöðu samkeppnisaðilanna
og valda almenningi miklu tjóni.
Finnur Árnason, forstjóri Haga,
kom fram í fjölmiðlum á sínum
tíma og sagði að tap Bónuss af
verðstríðinu væri um 700 milljónir króna. Sektin sem lögð var
á Haga er sú hæsta sem nokkru
sinni hefur verið lögð á fyrirtæki
fyrir brot gegn ákvæði samkeppnislaga um misnotkun á markaðsráðandi stöðu.
Málinu var skotið til áfrýjunarnefndar samkeppnismála sem
staðfesti úrskurðinn í mars.
- sh

VERÐSTRÍÐ Í verðstríðinu árið 2005

fékkst mjólk nánast gefins í Bónus.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sprotafrumvarp
loksins fyrir Alþingi
Ríkisstjórnin mun á næstu dögum leggja fram frumvarp um endurgreiðslu á hluta
rannsóknar- og þróunarkostnaðar nýsköpunarfyrirtækja og aðrar ívilnanir. Málið
kom margsinnis á borð fyrri ríkisstjórnar en strandaði hjá fjármálaráðherra.
VIÐSKIPTI Fjármálaráðherra kynnti

Nokia 2760

11.490 kr.
Fullt verð: 14.900 kr.

Froskaðu
upp símann
þinn

16.900 kr.
Fullt verð: 19.900 kr.

Takmarkað
magn

Glæsilegir Essasú Dogma bolir

2.490 kr.

Fást aðeins í Kringlunni

F í t o n / S Í A

Sony Ericsson W205

í gær stjórnarfrumvarp fyrir
nýsköpunar- og sprotafyrirtæki.
Gangi það í gegn geta fyrirtækin fengið fimmtung rannsókna- og
þróunarkostnaðar endurgreiddan og fjárfestar fengið ívilnanir
vegna kaupa á hlutafé.
„Þetta er æðislegt. Við höfum
beðið eftir þessu í mörg, mörg
ár,“ segir Hilmar V. Pétursson,
forstjóri CCP, sem þróar og rekur
fjölþátttökuleikinn EVE Online
um stjórnarfrumvarp sem er á
lokastigum hjá fjármála- og iðnaðarráðuneyti undir forystu forsætisráðuneytis. Það kann að
verða lagt fyrir Alþingi á næstu
dögum
Frumvarpið er tvíþætt og kveður á um að nýsköpunar- og sprotafyrirtæki geta sótt um endurgreiðslu á allt
að tuttugu prósentum af rannsókna- og þróunarkostnaði
auk skattalegra
ívilnana fyrir
fjárfesta sem
kaupa h lutabréf nýsköpunDAVÍÐ LÚÐVÍKSSON ar- og sprotafyrirtækja.
Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra kynnti frumvarpið á fjárfestaþingi Seed Forum
Iceland í gær. Það er sniðið að
norskri fyrirmynd en varð þar að
lögum fyrir um sjö árum. Álíka
fyrirkomulag er þekkt víða um
heim.
„Þetta eru bestu aðgerðirnar
sem geta stutt við nýsköpun og
komið okkur út úr kreppunni,“

FJÁRMÁLARÁÐHERRANN Steingrímur J. Sigfússon kynnti í gær tvíþætt stjórnarfrumvarp sem felur í sér endurgreiðslu á rannsókna- og þróunarkostnaði og skattafrádrátt
vegna fjárfestinga í nýsköpunar- og sprotafyrirtækjum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

segir Davíð Lúðvíksson hjá Samtökum iðnaðarins,
Davíð segir samtökin hafa
kynnt leiðir sem þessar fyrir
nokkrum árum en þær haft tilhneigingu til að daga uppi á borði
fjármálaráðherra fyrri ríkisstjórnar þrátt fyrir að þær kunni
að auka atvinnuþátttöku og skila
hærri tekjuskatti í ríkiskassann.
Hann bendir á að Ísland hafi
verið aftarlega á merinni í þessum

málum og sé með frumvarpinu
verið að jafna hlut íslenskra fyrirtækja, sem sum hver hafi flutt til
útlanda í leit að betra umhverfi.
Skemmst er að minnast þess er
Hilmar hjá CCP sagði, í samtali
við tímaritið Tölvuheim árið 2005,
fyrirtækið íhuga að flytja úr landi
og fara þangað sem sambærilegar ívilnanir væru í boði og eru
nú í smíðum hér. Ekkert varð úr
flutningum.
jonab@frettabladid.is

Barnaníðingur dæmdur í þriggja mánaða fangelsi:

Lostafullt athæfi og vefupptökur af 12 ára stúlkubarni
DÓMSMÁL Karlmaður hefur verið

dæmdur í þriggja mánaða fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn
stúlku sem þá var tólf ára.
Maðurinn var ákærður fyrir að
strjúka stúlkunni innan klæða.
Jafnframt að hafa sett sig í samband við hana á MSN-internetsamskiptum og hvatt hana með
lostugum og ósiðlegum hætti til
að sýna sig fyrir honum fáklædda
og nakta að hluta í vefmyndavél.
Einnig leitaðist hann við að hitta
hana í kynferðislegum tilgangi.
Maðurinn neitaði fyrir dómi
að hafa strokið stúlkunni. Hann
játaði hins vegar MSN-samskiptin en kvaðst ekki hafa vitað um
aldur stúlkunnar. Hann er ellefu
árumn eldri en hún.

Stúlkan var haldin mikilli
vanlíðan eftir athæfi mannsins.
Í vottorði sálfræðings sem hún
gekk til segir að hún hafi skömm
á sér eftir það, sem meðal annars hafi leitt til þess að hún hafi
skömm á líkama sínum. Komið
hafi tímabil þar sem hún sé endalaust í sturtu og kasti upp mat.
Auk fangelsisrefsingarinnar
var maðurinn dæmdur til að
greiða stúlkunni 300 þúsund
krónur í skaðabætur. Jafnframt
þarf hann að greiða allan málskostnað, sem nemur ríflega hálfri
milljón króna.
- jss

LÖGBROT Misnotkun á netinu varðar

við lög.

Gaman fyrir alla fjölskylduna!
Rithöfundar lesa úr verkum sínum
kl. 13.00 Eiríkur Bergmann
Ragnar Jónasson
kl. 14.00 Þórarinn Eldjárn
Guðmundur Brynjólfsson
kl. 15.00 Sigurður Pálsson
Birgir Sigurðsson
kl. 16.00 Viktor Arnar Ingólfsson

Tónlistaratriði:
Þrjár raddir
Hjörleifur Valsson og félagar
Tómas R. Einarsson og félagar
Hilmar Örn Arnarsson og félagar
Flensborgarkórinn

Fyrir börnin:
kl. 11.00 Skoppa og Skrítla skemmta
kl. 13.30 Leikarar sýna atriði úr
barnaleikritinu Horn á höfði
kl. 14.00 Guðmundur Brynjólfsson
handhafi íslensku barnabókaverðlaunanna les
Bjarni töframaður verður á
staðnum kl. 14-17

Góðu börnin fá bókargjöf
– á meðan birgðir endast

Ýmis frábær bókatilboð!
Nýjar bækur á frábæru tilboði
Þrjár bækur á verði einnar
Tvær bækur á verði einnar
Fjöldi annarra afsláttartilboða
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Hlutafjáraukning Farice vegna tafa á gagnaveri Verne Holding:

Ríkið leggur fram 1,1 milljarð
RÍKISFJÁRMÁL Ríkið ætlar að taka

Frábær tilboð
í nýrri verslun
í Kringlunni

þátt í 23 milljóna evra hlutafjáraukningu í Eignarhaldsfélaginu
Farice ehf. og leggja fram 6,25
milljónir evra, jafngildi 1,1 milljarðs króna. Heimildar er aflað í
frumvarpi til fjáraukalaga.
Að sögn Guðmundar Gunnarssonar, framkvæmdastjóra Farice,
er ríkið eini hluthafinn sem hefur
skuldbundið sig til að taka þátt í
hlutafjáraukningunni, sem var
samþykkt í stjórn félagsins í síðustu
viku. Ríkið á fjórðung hlutafjár en
Landsvirkjun er stærsti hluthafinn
með um 29,5 prósent. Afgangurinn
er í eigu Skipta, Og Vodafone, Orkuveitu Reykjavíkur og HS Orku.

5 lög fylgja öllum
tónlistarsímum
Ertu ekki
að froska
í mér?

SÆTRENGUR Danice bíður fullbúinn eftir
því að gagnaver taki til starfa hér á landi
og nýti flutningsgetuna. Tafir valda því
að orku- og fjarskiptafyrirtæki þurfa að
leggja fram nýtt hlutafé.

Farice rekur sæstrengina Farice og Danice, sem tekinn var
í notkun í haust. Danice er enn

ekki farinn að skila þeim tekjum
sem áætlað var að féllu til á þessu
ári. Seinkun á framkvæmdum við
gagnaver Verne Holding á Keflavíkurflugvelli er um að kenna, að
sögn Guðmundar.
„Það hefur orðið ákveðinn forsendubrestur,“ segir Guðmundur. „Við erum ekki í vafa um að
þessar tekjur muni koma en það
er áreiðanlega 6-12 mánaða frestun á því,“ segir hann. Danice mun
einnig geta annað þeirri flutningsgetu sem þarf til ef áform
bandaríska fyrirtækisins Greenstone um gagnaver við Blönduós
ná fram að ganga.
- pg

Fjármálaeftirlitið sótti upplýsingar í höfuðstöðvar Existu í gær:

Kauphallargögnin í rannsókn
VIÐSKIPTI Fjármálaeftirlitið fékk í

gær gögn Existu er varða birtingu
upplýsinga í Kauphöll.
Hvorki náðist í Lýð Guðmundsson, stjórnarformann Existu, né
forstjórana Erlend Hjaltason og
Sigurð Valtýsson þegar eftir því
var leitað í gær. Talsmaður Existu
segir ekki um húsleit að ræða.
Fáir starfsmenn eftirlitsins hafi
komið í höfuðstöðvar Existu og
óskað eftir gögnum, sem þeir hafi
fengið.
Fjármálaeftirlitið (FME) vildi
ekki tjá sig um húsleitina þegar
Fréttablaðið leitaði eftir því í gær
og vísaði til lagaramma sem bindur hendur þess til upplýsingagjafar um einstök mál. Samkvæmt
upplýsingum sem Fréttastofa
Stöðvar 2 og Bylgjunnar fékk frá
FME er fjöldi mála til skoðunar
sem snýr meðal annars að markaðsmisnotkun, innherjaviðskiptum,

Nokia 6730

42.990 kr.

Fullt verð: 53.990 kr.

Frábært
tilboð!

SÓL
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Fullt verð: 13.900 kr.

Í síðasta mánuði kærði Nýja Kaupþing
forsvarsmenn Existu og nokkra starfsmenn endurskoðunarfyrirtækisins
Deloitte og lögmannsstofunnar Logos
til sérstaks saksóknara vegna hlutafjárhækkunar Existu í desember í fyrra
og sölu félagsins á rúmlega fjörutíu
prósenta hlut í Bakkavör. Lögmannsstofurnar sáu um tilkynningu vegna
hlutafjárhækkunarinnar.
Bankinn taldi ólöglega staðið að
hlutafjárhækkuninni auk þess sem
leita hefði átt samþykkis lánardrottna
fyrir sölu á Bakkavör til félags í
eigu bræðranna Ágústar og Lýðs
Guðmundssona.
Þetta er ekki eina málið gegn Existu.
Í gær tilkynnti félagið að því hefði

rangri skýrslugerð og slæmum
viðskiptaháttum. Eftirlitinu hafa
ÆVINTÝRI

SKÍÐI

TOPPARNIR Nokkur mál eru á borði FME

og sérstaks saksóknara tengd Exista.

borist stefna frá skilanefnd Kaupþings
vegna greiðslu á 20,1 milljarði króna
vegna gjaldeyrisviðskipta. Krafðist
skilanefndin viðurkenningar á rétti
til innistæðu Existu í nýja bankanum
á tæpa 12,9 milljarða. Exista segir í
tilkynningu dómstólaleiðina jákvætt
skref þar sem neyðarlögin hafi fram til
þessa komið í veg fyrir að félagið geti
sótt mál sitt fyrir dómstólum.

borist ýmsar ábendingar og eru
þær skoðaðar sérstaklega.
- jab
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Nokia 2330

9.990 kr.

BORGIR

NOKKUR MÁL GEGN EXISTA

- betra veður í allan vetur!

Takmarkað
magn

Glæsilegir Essasú Dogma bolir

2.490 kr.

Fást aðeins í Kringlunni

148.826kr.*

MEIRA Á

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

urvalutsyn.is
ÚRVAL ÚTSÝN ~ LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK ~ SÍMI 585 4000
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Hvernig ein hugdetta
varð að meira en 200
frábærum hugmyndum

Stundum er talað um að ein fjöður verði að fimm hænum.
Í tilfelli Start09 má segja að ein ágætis hugdetta hafi
orðið að meira en 200 snjöllum viðskiptahugmyndum um
aukna verðmætasköpun í landinu. Verðlaunatillögurnar
um byltingarkennd rafmagnsöryggi, Norðurljósasetur á
Reykjanesi og lífrænt bætiefni fyrir dísilolíu úr úrkasti
fiskiskipaflotans voru bara toppurinn á ísjakanum í
þessari skemmtilegu hugmyndasamkeppni.

Framtíðin er góð hugmynd

Hugmyndirnar þróast nú hver á sínum forsendum, m.a. í

Einnig kynntum við fjölda áhugaverðra áfangastaða

Að sjálfsögðu er þessari vegferð ekki lokið.

samvinnu við N1, og lofa góðu fyrir framtíðina. En við

fyrir íslenskum ferðalöngum í sumarleik sem sló öll

Verkefnin eru mörg og tækifærin svo sannarlega

höfum lagt fleiri lóð á vogarskálar uppbyggingar á

þátttökumet. Loks höfum við haldið áfram öflugum

fyrir hendi þegar bjartsýnin, frumkvæðið og

Íslandi. Á þessu ári réðumst við m.a. í umfangsmikið

stuðningi bæði við íþróttahreyfinguna í landinu og

sköpunargleðin ráða ferðinni.

kynningarátak á íslenskum vörum auk þess að bjóða

Slysavarnafélagið Landsbjörgu auk þess að láta

upp á sérstök afsláttarkjör sem gera tryggum viðskipta-

myndarlega að okkur kveða í ýmsum góðagerðar-

vinum N1 um allt land kleift að lækka rekstrarkostnað

málum. Við erum þakklát fyrir þann velvilja sem

bílsins um tugi þúsunda króna á ári.

þjóðin hefur sýnt þessum átaksverkefnum okkar á
undanförnum misserum.

16

Heilbrigðisráðherra opnaði nýja heimasíðu Krabbameinsfélags Íslands:

Innbrotsþjófur dæmdur:

Skoðun getur skipt sköpum

Braust inn í
fimm skóla

SAMFÉLAGSMÁL Álfheiður Ingadóttir heilbrigðis-

DÓMSTÓLAR Piltur innan við tví-

ráðherra opnaði á fimmtudag nýja og endurbætta
heimasíðu Krabbameinsfélags Íslands að viðstöddum stjórnendum og starfsfólki félagsins. Heimasíðan er mikilvægt tæki fyrir þá sem leita upplýsinga
um krabbamein og sem þurfa að nýta sér þjónustu
Krabbameinsfélagsins.
Þegar Álfheiður Ingadóttir heilbrigðisráðherra
opnaði síðuna sagðist hún sjálf hafa komið í leitarstöð
félagsins nokkuð reglulega frá því að hún var tvítug
og þær heimsóknir hefðu skipt sköpum í hennar lífi.
„Ég hvet alla en þó sérstaklega ungar konur til að
vera duglegar að kynna sér vefinn og að mæta reglulega í skoðun hjá Krabbameinsfélaginu. Vefurinn er
miðill unga fólksins, þess vegna vænti ég þess að nýr
og viðmótsþýður vefur Krabbameinsfélagsins gagnist vel til að koma upplýsingum og fræðslu til nýrra
kynslóða,” sagði Álfheiður Ingadóttir.

tugt hefur verið dæmdur í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir
innbrot í fimm skóla á höfuðborgarsvæðinu, svo og innbrot
á tvö heimili.
Pilturinn var ýmist einn
við innbrotin eða í félagi við
aðra. Samtals hundruðum þúsunda var stolið úr skólunum og
íbúðarhúsunum, auk fjölda af
dýrum tölvum og tækjum.
Pilturinn var dæmdur í sex
mánaða skilorðsbundið fangelsi. Að auki var honum gert
að greiða ríflega hálfa milljón
króna í skaðabætur.

Opið í dag3
frá 9 til 1ax1
á öllum M
stöðvum
rrarvogi
Lokað í Kna

Sparaðu, láttu

skipta um dekk
k hjá Max1
Umfelgun og ný dekk á góðu verði
Umfelgun og jafnvægisstilling á 4 fólksbíladekkjum á 12–16 tommu
stálfelgum 6.458 kr. Kauptu vetrardekkin hjá Max1 á góðu verði.
Spyrðu okkur hvað við getum gert meira fyrir þig.
Við erum góðir í að gera hlutina fljótt og vel og ódýrt – skoðaðu: www.max1.is
Reykjavík, sími 515 7190: Bíldshöfða 5a,
Bíldshöfða 8, Jafnaseli 6, Knarrarvogi 2.
Hafnarfjörður: Dalshrauni 5 (opnar á næstunni).
Akureyri, sími 462 2700: Tryggvabraut 5.
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* M.v. 150 þúsund kr. innlenda verslun á mánuði, þ.a. 1/3 hjá samstarfsaðilum. Sjá nánar á www.aukakronur.is.
Bensínverð 1. október 2009 hjá ÓB Grafarholti var 178,4 kr./l
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sérstaklega til þess að mæta reglulega í krabbameinsskoðun.

- jss

Úthlutun friðarverðlauna vekur furðu
Barack Obama Bandaríkjaforseti segist ekki eiga skilið að fá friðarverðlaun
Nóbels. Formaður Nóbelsnefndarinnar segir að hugsanlega verði of seint að
bregðast við eftir þrjú ár. „Þetta er alltof fljótt,“ segir Lech Walesa.
NOREGUR, AP Ákvörðun norsku Nób-

elsverðlaunanefndarinnar um að
veita Barack Obama Bandaríkjaforseta friðarverðlaunin í ár vakti
furðu víðs vegar um heim. Sjálfur
sagðist Obama undrandi og finna
til auðmýktar, en hann myndi líta
á verðlaunin sem hvatningu til
dáða.
Í tilkynningu frá nefndinni segist hún veita Obama verðlaunin
„fyrir einstaka viðleitni sína til
að styrkja alþjóðasamskipti og
samvinnu milli þjóða“. Nefndin
segir að þar sé sérstaklega horft á
framlag Obama við að losa heiminn við kjarnorkuvopn.
Aðeins tíu mánuðir eru liðnir
frá því að Obama tók við embætti.
Þótt hann hafi lofað margháttuðum breytingum, sem margar
hverjar eiga að vera í friðarátt, þá
hefur honum enn varla tekist að
hrinda neinum þeirra veigamestu
í framkvæmd.
„Svona fljótt?“ spurði pólski
friðarverðlaunahafinn Lec Walesa, fyrrverandi baráttumaður gegn oki kommúnismans og
síðar forseti landsins, og trúði
varla fréttunum frekar en margir aðrir. „Þetta er of fljótt. Hann
hefur ekki raunverulega lagt neitt
fram enn. Hann hefur komið með
tillögur og er að hefja starf sitt,
en hann á enn eftir að afreka það
allt.“
Thorbjörn Jagland, formaður norsku Nóbelsnefndarinnar, segist skilja þau viðbrögð, að
fólki finnist Obama fá verðlaunin of fljótt: „En þá vil ég segja að
eftir þrjú ár geti orðið of seint að
bregðast við. Tækifæri okkar til
að bregðast við er núna.“

OBAMA Á SKRIFSTOFU SINNI Bandaríkjaforseti á mikið verk fyrir höndum að standa
undir kröfum Nóbelsnefndarinnar.
NORDICPHOTOS/AFP

VIÐBRÖGÐ VERÐLAUNAHAFANS
Barack Obama sagðist vera bæði
undrandi og finna til auðmýktar
gagnvart ákvörðun Nóbelsnefndarinnar: „Ég lít ekki á hana sem
viðurkenningu fyrir mín eigin afrek,
heldur frekar sem staðfestingu á
forystuhlutverki Bandaríkjanna í
þágu þeirra vona sem búa í brjóstum fólks af öllu þjóðerni. Satt að
segja finnst mér ég ekki eiga skilið

Obama er fjórði Bandaríkjaforsetinn sem fær friðarverðlaun
meðan hann er í embætti. Hinir
voru Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson og Jimmy Carter.
Aðrir forsetar hafa einnig hlotið þessi verðlaun í embætti, svo
sem Mikhaíl Gorbatsjov, leiðtogi
Sovétríkjanna og Kim Dae-Jung,

að vera í hópi þeirra fjölmörgu
umbótamanna sem hafa verið
heiðraðir með þessum verðlaunum,“ segir forsetinn. Hann segist
þó átta sig á því að verðlaunin hafi
ekki alltaf verið veitt fyrir áunninn
árangur heldur verið notuð til þess
að hraða þróun ákveðinna atburða:
„Og þess vegna mun ég veita þeim
viðtöku sem hvatningu til verka.“

forseti Suður-Kóreu. Forsætisráðherrar hafa einnig fengið friðarverðlaunin á embættistíð sinni,
svo sem Jitsak Rabin frá Ísrael og
Willy Brandt Þýskalandskanslari.
Aldrei áður hefur þó neinn þjóðarleiðtogi fengið verðlaunin eftir
jafn skamma setu í embætti.

224 lítrar á ári
fyrir Aukakrónur
Þú getur keyrt bílinn þinn 2240 kílómetra á ári á bensíni frá ÓB fyrir Aukakrónurnar
sem safnast þegar þú notar A-kortið þitt – eða eitthvað annað sem þig langar í hjá
*
samstarfsaðilum Aukakróna.

Sæktu um A-kort á www.aukakronur.is

AUKAKRÓNUR | landsbankinn.is | 410 4000

gudsteinn@frettabladid.is

ENNEMM / SÍA / NM39311

Ný vetrardekk
Dekkjaskipti

HEIMASÍÐAN OPNUÐ Heilbrigðisráðherra hvatti ungar stúlkur

NBI hf. (Landsbankinn), kt. 471008-2080.

KJÖT KOSTAR VATN Þetta par brá sér
í sturtu í París bak við borða sem á
stendur: 1 kg kjöt = 15.500 lítrar af
vatni. Parið vildi vekja athygli á því hve
mikið af vatni þarf til að standa undir
kjötneyslu.
NORDICPHOTOS/AFP
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Horfum líka á hið jákvæða framundan.

Að loknu fárviðri
ÞORKELL SIGURLAUGSSON SKRIFAR

S

egja má að stormur hafi geisað á fjármálamörkuðum,
í stjórnmálum og á fleiri sviðum hér á landi undanfarin misseri. Núna, þegar fyrsta alvöru haustlægðin
er að ganga yfir, kemur upp í hugann hve mikilvægt
er að leita að nýjum tækifærum, því storminn hlýtur
að lægja um síðir. Lykilatriðið við að ná árangri er að sjá
tækifæri og notfæra sér þau. Ekki horfa of mikið til baka
og detta í neikvæðan gír. Við eigum stórkostlega möguleika
á að byggja upp hefðbundnar og nýjar atvinnugreinar. Þess
vegna þurfum við að styðja við einstaklinga sem eru að gera
góða hluti og hvetja þá til að gera enn betur. Það kvað einmitt við nýjan og jákvæðan tón hjá Steingrími J. Sigfússyni
fjármálaráðherra þegar hann hvatti til jákvæðni og bjartsýni í ávarpi á ráðstefnunni Seed Forum Iceland í gær.
Steingrímur nefndi það sérstaklega hve ánægjulegt væri að
koma í umhverfi þar sem bjartsýni og frumkvöðlastarf væri
leiðarljósið. Þarna kynntu fjölmörg lítil sprotafyrirtæki sínar
viðskiptahugmyndir.
Margir einstaklingar, hvort sem þeir eru rithöfundar,
blaðamenn, atvinnurekendur, stjórnmálamenn eða menningarfrömuðir, líða stundum fyrir sínar stjórnmálaskoðanir
eða sín störf í atvinnulífinu. Sumir hafa auðvitað gert mistök, en ekki má dæma alla. Hugvit og atorka fjölmargra sem
hafa lent í erfiðleikum í kjölfar efnahagshrunsins getur eflt
íslenskt atvinnulíf. Nú er ekki tími fyrir galdrabrennur.
Að því kemur þó að ýmsir þurfa að axla ábyrgð og verða
dæmdir.
Jákvæðni er til góðs. Þeir sem eru jákvæðir eru yfirleitt hvetjandi og uppbyggilegir í sínu lífi. Fyrirgefningin
er einnig jákvæð og hjálpar okkur að losna við reiði og
ásakanir. Það er oft erfitt að fyrirgefa þegar hin innri rödd
og jafnvel staðreyndir segja okkur að refsa beri þeim sem
hafa sært okkur og gert eitthvað á okkar hlut. Þess vegna
byggir trúrækni á því að útrýma hatri og hefnd mannsins.
Friðarboðskapur John Lennon og Yoko Ono er okkur einnig
áminning um þetta.
Erfiðleikar lífsins og mistök verða ekki flúin. Besta
aðferðin til að standa af sér erfiðleika í lífinu kann að vera
sú að sýna umburðarlyndi og þolinmæði og takast á við málin
af þekkingu og æðruleysi. Sama gildir um fyrirtæki sem eru
að gera frábæra hluti. Þau kunna að vera umdeild, en við
þurfum að horfa á tækifærin og jákvæða hluti í þeirra starfi.
Ekki má afskrifa gömul og góð fyrirtæki eða verkefni af því
að þau urðu píslarvottar bankahrunsins.
Við verðum að nota kreppuna til að breyta og bæta okkar
þjóðfélag. Ekki horfa bara á neikvæðar hliðar kreppunnar
heldur ekki síður þær jákvæðu. Við þurfum öll, einstaklingar,
fyrirtæki og sveitarfélög, að nota þau tækifæri sem við
höfum til að gera betur. Stuðlum að jákvæðni, bjartsýni og
hamingju, en forðumst bölsýni, hefnd og hatur.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Jón Kaldal jk@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is
Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt
að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu
formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Hættan

B

oðskapur fjármálaráðherra við heimkomuna
frá ársfundi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í Istanbul
var einfaldlega sá að á þeim vettvangi biðu menn nú góðra frétta
frá Íslandi. Með öðrum orðum kom
ráðherrann tómhentur heim.
Á meðan á för ráðherrans stóð
tókst Ögmundi Jónassyni hins
vegar að breyta pólitískri stöðu
mála hér heima. Fjölmiðlar fluttu
af því fréttir að meirihluti Alþingis
vildi nú segja upp samningnum
við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn eða
endurskoða innihald hans.
Á uppsögn og endurskoðun er að
sönnu grundvallarmunur. Alltaf
hefur legið fyrir að meta yrði eftir
framvindu mála hvort allar lána-

heimildir yrðu
nýttar. Spurning
dagsins snýst
hins vegar ekki
um þetta, heldur hitt, hvort við
eigum nokkurn
kost á lánafyrirgreiðslu.
ÞORSTEINN
Fyrri ríkisPÁLSSON
stjórn ákvað að
endurreisn efnahagslífsins skyldi
grundvölluð á sameiginlegri efnahagsáætlun með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Frá pólitísku sjónarhorni
var það merkilegast við myndun
núverandi ríkisstjórnar í febrúar að
hún ákvað að þessu leyti að byggja
á sama grunni og stjórnin sem hún
velti úr sessi.

Engin ríkisstjórn hefur verið
jafn langt til vinstri frá miðjunni
eins og sú sem nú situr. En þessi
ákvörðun að byggja endurreisnina
á grundvelli fyrri stjórnar hefur
rétt þá slagsíðu talsvert. Aldrei
hefur verið talið ráðlegt að snúa
hesti í miðju straumvatni. Við ríkjandi aðstæður væri það beinlínis
háskalegt.
Tengingin við lausn Icesavehneykslisins hefur verið ljós frá
upphafi. Ríkisstjórninni hafa verið
mislagðar hendur við lausn á því
máli. Þau alvarlegu mistök mega
hins vegar ekki verða til þess að
einangrunaröflin lengst til vinstri
í VG nái algjörum undirtökum í
landsstjórninni. Lýðskrumið hnígur
í þá átt. Það er hættan.

Þ essi má lefnak reppa var
ekki leyst við myndun núverandi stjórnar. Að flestu leyti
snýst hún um sömu mál. Meðferð
ríkisstjórnar innar á Icesavehneykslinu og brottför Ögmundar
Jónassonar úr ríkisstjórn hefur
síðan orðið til þess að kreppan er
ekki lengur bundin við málefni.
Hún tekur einnig til valdanna.
Þingræðið byggist á því að
ríkis stjórn á hverjum tíma sé
einhuga um helstu málefni og hafi

meirihlutavald til að fylgja þeim
eftir. Ríkisstjórnir geta þrifist
þrátt fyrir málefnaágreining ef
þær hafa þingstyrk til að koma
þeim málum fram sem þær telja
mikilvægust. Hafi þær heldur ekki
vald á því er stjórnarkreppa.
Eins og sakir standa er því ekki
bara málefnakreppa á Alþingi.
Þar er stjórnarkreppa. Vel má
vera að hún leysist að óbreyttri
ríkisstjórn. En eftir stendur að
málefnakreppan hefur dýpkað.

Stjórnarkreppa

F

rá því í október í fyrra
hefur verið málefnakreppa á Alþingi. Þáverandi stjórnarflokkar komu
sér ekki saman um grundvallaratriði. Framtíðarstefnan í peningamálum og Evrópusambandsaðildin voru meginorsök þeirrar
kreppu. Að vísu benti flest til að
sú málefnakreppa væri að leysast
þegar Samfylkingin rauf stjórnarsamstarfið og atburðarásin tók
nýja stefnu.

Er pólitíska kreppan leysanleg?

T

il að friða vinstri arm VG
þarf væntanlega að slaka
á markmiðum í ríkisfjármálum. Velja þarf hagvaxtarletjandi skatta í ríkari mæli
en áformað er. Draga verður meir
úr orkunýtingu til hagvaxtarörvunar en nú er ráðgert. Loks er líklegt
að finna verði tafaleiki í viðræðum
um ESB-aðild þannig að ekki dragi
til úrslita fyrr en eftir næstu kosningar. Það þýðir að ákvarðanir um
langtíma stefnu í peningamálum
verða ekki teknar á kjörtímabilinu.
Spurningin er svo hvort bilið milli
Samfylkingarinnar og stjórnarandstöðuflokkanna er minna en gagnvart VG. Flest bendir til að svo sé
í ríkisfjármálum, skattamálum og
orkunýtingarmálum. Af flokksþings- og landsfundaryfirlýsingum

stjórnarandstöðuflokkanna að
dæma standa þeir efnislega nær
Samfylkingunni en VG í peningaog Evrópumálum. Málflutningur
þeirra er þó tvíræðari en svo að
unnt sé að fullyrða að svo sé í raun.
Komið hefur fyrir að ríkisstjórnir
hafa boðið stjórnarandstöðu til viðræðna til að breikka pólitískt bakland við erfiðar aðstæður. Það gerði
Bjarni Benediktsson til að mynda í
kreppunni 1968, þó að ekkert kæmi
út úr því. Stjórnarandstöðuflokkar
hafa ekki gert ríkisstjórn málefnaleg tilboð af þessu tagi. Tilboð um
að skipta völdum án málefnalausna
eru þekkt en sjaldnast mikils virði.
Fróðlegt væri hins vegar að sjá
stjórnarandstöðuflokkana, annan
hvorn eða báða saman, gera ríkisstjórninni tilboð um samvinnu með

nýjum málefnagrundvelli. Það væri
að sönnu nýmæli í stjórnmálum, en
gæti verið tilraunarinnar virði.
Slíkt frumkvæði gæti sýnt með
óyggjandi hætti hvort stjórnarandstöðuflokkarnir eru færir um pólitíska brúargerð. Viðbrögð stjórnarflokkanna myndu á hinn bóginn
sýna hvort þeir meta meir samstöðu
um málefni eða völd.
Síðustu kosningar snerust um
uppskiptingu valda en ekki málefni. Vera má að rætur pólitísku
kreppunnar liggi einmitt í því. Erfitt yrði fyrir ríkisstjórnina að vísa
málefnalegu frumkvæði um nýjan
pólitískan grundvöll út í hafsauga.
Fyrst og fremst yrði það þó áskorun
á Samfylkinguna. Hinn kosturinn,
að bíða næstu kosninga, er líklegastur en getur orðið dýrt spaug.
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VIÐ EIGUM ÖLL SAMLEIÐ!
Þýskaland

Írland

Spánn
Austurríki

Belgía

Bretland

Tékkland

Ástralía

26 RÍKI HAFA MÓTMÆLT
HVALVEIÐUM VIÐ ÍSLAND
Argentína

Costa Rica

Ekvador
Frakkland

Lúxembúrg

Ísrael
Panama

Mónakó

Holland

Nýja Sjáland

VERNDUN LÍFRÍKIS SJÁVAR

Mexíkó

Perú

ER EITT AF BRÝNUSTU

Chile

VERKEFNUM SAMTÍMANS
Við Ísland lifa óvenju margar tegundir hvala, eða um 20 af alls um 80
þekktum hvalategundum á jörðinni. Eina sjálfbæra og mannúðlega nýting
þessarar náttúruauðlindar er hvalaskoðun.

Virðum náttúruna og njótum hennar!
Portúgal
Svíþjóð

Bandaríkin

Veiðar
á stórhvölum

hafa oft í för

með sér langt

dauðastríð
13 milljónir manna í 119
löndum fóru í hvalaskoðun
á síðasta ári sem skilaði

460 milljörðum
króna í tekjur
Úrúgvæ

Langﬂest stórhveli
lifa á smágerðum kröbbum og ﬁski

sem maðurinn nýtir ekki

Flestar tegundir stórhvala
eru í sögulegu lágmarki
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Óþarfi eða nauðsyn? Sjálfstæð þjóð þarf sterka
og framsækna háskóla

Gjaldeyrishöft og greiðslufall
í stað erlendra lána?
Áður en gjaldeyrishöftin verða
afnumin þarf að sýna fram á að
ríkið hafi tiltækan gjaldeyri til að
standast mögulegt útstreymi fjáreigna íslenskra og erlendra aðila,
og að sá gjaldeyrir sé vel fjármagnaður. Því er það mat flestra,
m.a. Seðlabanka og efnahags- og
viðskiptaráðuneytis, að afleiðing
af frekari drætti á eflingu gjaldeyrisvarasjóðsins (með lánum frá
AGS og vinaþjóðum eða með öðrum
hætti) verði sú að gjaldeyrishöft
verði ekki afnumin, lánshæfismat
ríkisins falli m.a. með þeim afleiðingum að tilteknir fjárfestar verði
að draga sig til baka frá Íslandi
og fjármögnun orkufyrirtækja
og sveitarfélaga verði torveldari.
Þrýstingur mun þá aukast á frekara fall krónunnar, sem aftur felur
í sér hækkandi verðbólgu, meira
atvinnuleysi og auknar skuldir
atvinnulífs og heimila.
Gjaldeyrislánin frá AGS og vinaþjóðum eru því forsenda þess að
gjaldeyrishöftin verði afnumin án
frekara hruns íslensku krónunnar,
auk þess sem möguleikum íslenska
ríkisins til að standa við afborganir af lánum væri teflt í tvísýnu.
Greiðslufall af hálfu ríkisins væri
nýtt risavaxið áfall að glíma við.
Hvorutveggja myndi hamla endurreisn atvinnulífs og heimila og festa
kreppuna í sessi um ókomin ár.
Höfundur er forsætisráðherra.

TTÝRÝ R
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vettlingar

Hlýir og góðir með gott grip.

Vindhelt og vatnsfráhrindandi.

Útskrifaðir nemendur
úr grunn- og meistaranámi árið 2008
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Verð: 19.800 kr.

Höfundur er rektor Háskólans í
Reykjavik.

ÞÞÓRSMÖRK
Ó RS Ö RK

barna dúnvesti

Einn
ig fá
í sv anlegir
örtu

Verð: 3.200 kr.

Háskólafólk standi saman
Fjöldi rekstrareininga á háskólastiginu skiptir minna máli en
gæði þeirra og skilvirkni. Háskólinn í Reykjavík og Háskóli Íslands
eru tveir stærstu háskólar landsins. Báðir gegna þeir mikilvægu
hlutverki og báðir hafa þeir sína
sérstöðu. Annar er í eigu ríkisins
hinn í eigu atvinnulífsins. Annar
hefur breiddina en hinn hefur sérhæft sig á tilteknum fræðasviðum.
Við þurfum að nýta það besta úr
ólíkum rekstrarformum háskólanna. Einn ríkisháskóli með vel
á annan tug þúsunda nemenda og
starfsfólks er ekki endilega trygging fyrir skilvirkni í rekstri. Gæði
menntunar eru ekki heldur háð
heildarstærð háskóla nema að litlu
leyti. Einstök fagsvið þurfa hins
vegar að ná ákveðinni lágmarksstærð til að tryggja hagkvæmni
og gæði hvert á sínu sviði. Þetta
rennir stoðum undir hugmyndir
menntamálaráðherra um verkaskiptingu háskólanna.
Mikið og gott starf hefur verið
unnið í háskólunum undanfarin ár. Nú þurfum við að gera enn
betur fyrir minna fjármagn. Ég
vil hvetja nemendur og starfsfólk háskólanna allra til að sýna
hvert öðru vinsemd og virðingu
og skapa þannig frjóan jarðveg
fyrir nýjar lausnir, samvinnu og
enn kröftugra háskólastarf.

Verð: 64.800 kr.

Mjög hlý og vatnsfráhrindandi.

Háskólinn á Akureyri

Fjármögnun mögulegra útgjalda
í erlendri mynt
Í efnahagsáætlun stjórnvalda er
gert ráð fyrir að utanaðkomandi
erlend fjármögnun sé nauðsynleg
upp á 5 milljarða Bandaríkjadala,
ca. 2 milljarða frá AGS og ca. 3
milljarða frá öðrum ríkjum. Þetta
er til þess að hafa borð fyrir báru
og lenda hvorki í sjóðsþurrð við endurskipulagningu lána ríkisins né of
stórum sveiflum á gjaldeyrismarkaði. Í þessu sambandi er vert að
hafa í huga að erlendir aðilar eiga
hér fjáreignir, m.a. í jöklabréfum
fyrir um nokkur hundruð milljarða
króna, og á næsta og þar næsta ári
liggur fyrir að greiða þarf um 200

Gjaldeyrislánin frá AGS og
vinaþjóðum eru því forsenda
þess að gjaldeyrishöftin verði
afnumin án frekara hruns
íslensku krónunnar.

sland þarf sterka og
fra msæk na háskóla
og víðsýnt og hugrakkt
háskólafólk sem aldrei
fyrr. Það er hlutverk
háskólanna að skapa og SVAFA GRÖNFELDT
HR hefur skapað 200
miðla þekkingu en ekki síður að
ný sérfræðistörf
þroska og blása ungu fólki hvatningu í brjóst til að berjast fyrir
Ísland þarf öfluga sjálfstæða
háskóla. Háskólinn í Reykjavík
hugsjónum sínum og hafa áræðni
hefur þar mikilvægu hlutverki
og þekkingu til að skapa nýja
að gegna. Á undanförnum árum
framtíð. Hámenntað vinnuafl er
að margra mati talið geta ráðið
hefur Háskólinn í Reykjavík skapúrslitum um vöxt og afkomu þjóða
að hátt í 200 sérfræðistörf. Störf
á næstu áratugum. Áhættan fyrir
sem laðað hafa aftur heim marga
fámennar þjóðir getur falist í
af fremstu sérfræðingum landsbylgju fólksflutninga í formi þekkins. Nú eru á fjórða tug sprotafyringartaps (e. brain drain) frá einu
irtækja starfandi í samstarfi við
landi til annars. Þær þjóðir sem
eða innan veggja HR sem hafa nú
illa verða úti missa sitt hæfasta
þegar skapað tugi starfa og eru
fólk sem leiðir til minnkandi framlíkleg til að skapa hundruð nýrra
leiðni, lægra tæknistigs, minnkstarfa á komandi árum. Yfir 100
andi nýsköpunar og lægri skattviðskiptaáætlanir hafa litið dagstekna. Hvað gerist á Íslandi?
ins ljós það sem af er þessu ári.
Samstarf um rekstur Klaksins;
Afturhvarf til fortíðar
nýsköpunarmiðstöðvar atvinnuer ekki ávísun á framfarir
lífsins og um rekstur HugmyndaÍ heimi þar sem samkeppnishæfni
húss háskólanna með Listaháskóla
þjóða er best tryggð með þekkÍslands eru dæmi um þá áherslu
ingarafli stöndum við nú frammi
sem HR leggur á nýsköpunar- og
frumkvöðlastarf.
fyrir miklum niðurskurði til
háskólamenntunar. Líkt og aðrir
Rannsóknarvirkni og akademískí samfélaginu munu háskólarnur styrkur HR hefur vaxið hratt
ir axla þær byrðar en samtímis verðum við að standa vörð um
HR er nú með fleiri birtingar
á alþjóðlegum ritrýndum vettgæði og valfrelsi fræðimanna
vangi á sínum meginfræðasviðog háskólanema þó kreppi að.
Enda hefur engin af þeim þremum en aðrir háskólar hér á landi.
ur skýrslum sem unnar hafa verið
Alls eru birtingar fræðimanna
fyrir menntamálaráðuneytið síðHR á þessum vettvangi yfir 400
astliðið ár mælt með því. Það er
á ári og hafa þær tvöfaldast síðan
einmitt á krepputímum sem víðárið 2005. HR hefur jafnframt á
sýni, samstaða og umburðarað skipa hæsta hlutfalli doktorslyndi fyrir því sem ólíkt er skilar
menntaðra kennara í íslenskum
mestum árangri.
háskólum á sviðum viðskipta- og
lagamenntunar.
Erum við ofmenntuð þjóð?
HR hefur forskot
Uppbygging þekkingarsamfélags
á sviði atvinnulífsgreina
er vopn 21. aldarinnar. En hvernig
stöndum við? Erum við ofmenntHáskólinn í Reykjavík hefur
uð þjóð sem ekki hefur efni á fjölskapað sér sérstöðu sem háskóli
breyttri flóru háskóla? Í skýrslu
atvinnulífsins: HR er stærsti
OECD, Education at a Glance
tækni- og viðskiptaháskóli lands(2009), kemur fram að Íslendingins. Skólinn útskrifar um 2/3 af
ar verja aðeins sem nemur 1,1%
öllu tæknimenntuðu háskólafólki
þjóðarframleiðslu til háskólahér á landi (sjá mynd). Jafnframt
menntunar. Til samanburðar
útskrifast nú fleiri viðskiptafræðverja Finnar 2,6% þjóðarframingar frá HR en öðrum innlendum
leiðslu til háskólamenntunar,
háskólum. Mikil ásókn er í nám
Danir 1,7% og Svíar 1,6%. Í tölvið skólann enda er hann þekktfræðiárbók norrænu ráðherraur fyrir framsæknar kennslunefndarinnar frá 2008 má svo sjá
aðferðir og öfluga stúdentaþjóntölur um menntunarstig á Norðurustu. Opni háskólinn í HR þjónar
löndum. Þar kemur fram að aðeins
síðan fjölbreyttum símenntunarþörfum atvinnulífsins með
18% íslenskra karla á aldrinum
fleiri hundruðum námsleiða og
15-74 ára hafa lokið háskólaprófi,
samanborið við 21-24% karla á
þúsundum þátttakenda ár hvert.
öðrum Norðurlöndum. Ísland
Frammistaða nemenda HR á inner einnig lægst þegar kemur að
lendum og erlendum vettvangi
háskólamenntun kvenna, en 20%
talar einnig sínu máli. Sem dæmi
má nefna að HR-ingar hafa unnið
íslenskra kvenna (á aldrinum 1574 ára) hafa lokið háskólaprófi,
hönnunarkeppni verkfræðinema
samanborið við 21-31% annarra
tvö ár í röð, hlotið bronsverðlaun

Háskólinn á Bifröst

Upphæð lána stöðugt til endurmats
Það virðist gleymast í þessari
umræðu að samkvæmt skýrum þingvilja um fjárhagslega fyrirgreiðslu
frá AGS og viljayfirlýsingu stjórnvalda um samstafið við sjóðinn, þá
er gert ráð fyrir að efnahagsáætlunin sé endurskoðuð ársfjórðungslega. Þannig er samið um AGS-lánið
og norrænu lánin að ekki er skylt að
taka á móti lánunum umfram það
sem Íslendingar telja sig þurfa vegna
endurreisnarinnar. Komi í ljós við
einhverja af endurskoðunum efnahagsáætlunarinnar að ekki þurfi á
frekari lánum að halda, þá verður
þeim hafnað og þar með getum við
sparað okkur umtalsverðan vaxtakostnað. Er það virkilega svo að
þetta sé ekki öllum ljóst?
Mjög líklegt má telja að í kjölfar
1. endurskoðunar verði lánsþörfin
endurmetin og áætluð upp á nýtt.
Það er hins vegar afar mikilvægt
fyrir trúverðugleika efnahagsáætlunarinnar að sýna fram á að Ísland
hafi tryggt sér fullnægjandi fjármögnun næstu misserin og árin
og þar gegna lánapakkar AGS og
vinaþjóða miklu máli.

Í

á heimsleikum MBA-nema, orðið
heimsmeistarar í gervigreind sl.
tvö ár og náð langt í erlendum
málflutningskeppnum laganema.
Auk þess sem þeir eru eftirsóttir
til starfa í íslenskum fyrirtækjum
og stofnunum.

Háskóli Íslands

E

norrænna kvenna. Enn er
því mikið verk óunnið og
efla þarf íslenska háskóla
á komandi árum til að
skapa ungu fólki tækifæri til náms og starfa í
samfélagi sem heillar og
getur boðið starfsskilyrði og lífskjör eins og
best gerist.

UMRÆÐAN
Svafa Grönfeldt skrifar
um háskóla

Háskólinn í Reykjavík

milljarða vegna erlendra
lána ríkissjóðs. Ríkissjóður þarf að geta sýnt fram á
að hægt verði að standa við
þessar skuldbindingar með
kki er ofsögum sagt
afgerandi hætti.
af Alþjóða gjaldeyrisÞau gjaldeyrishöft sem
sett voru á fyrir árslok
sjóðnum. Nú gengur maður
2009 eru ill nauðsyn við
undir manns hönd og hefur
núverandi aðstæður, m.a.
upp þann söng að AGS sé að
JÓHANNA
þvinga upp á okkur meiri
vegna ofangreindra skuldSIGURÐARDÓTTIR
lánum en við þurfum og
bindinga við erlenda aðila
þau séu þess utan tilgangsog takmarkaðs gjaldeyrislaus og til þess eins fallin að auka
varasjóðs til að standa skil á þeim.
kostnað ríkissjóðs.
Seðlabankinn hefur birt stefnu um
Það er þó mála sannast að Alþjóða
slökun haftanna sem samþykkt var
gjaldeyrissjóðurinn hefur hvorki
af ríkisstjórninni nú í sumar. Stefnt
beitt Íslendinga brögðum frjálser að því að opna fyrir innflæði fjárhyggjunnar eins og hann var að
magns á næstu mánuðum og lina
sögn alræmdur fyrir annars staðsíðan höftin í áföngum án þess að
ar, né heldur hefur hann troðið upp
gengisstöðugleika verði ógnað. Hér
á okkur lánum. Þvert á móti hefur
skiptir samstarfið við AGS sköphann dregið endurskoðun 1. áfanga
um. Seðlabanka Íslands opnast vonandi aðgangur að umsömdu láni frá
sameiginlegrar áætlunar Íslands
og AGS og afhendingu annars hluta
sjóðnum auk lána frá Norðurlöndum
umsaminna lána úr hömlu vegna
og Póllandi sem þegar hefur verið
samið um en eru háð endurskoðdeilna okkar við Breta og Hollendinga um Icesave. Sá dráttur sem
un sjóðsins á framgangi efnahagsorðið hefur er hvorki til þess falláætlunarinnar. Færeyingar hafa
inn að auka trúverðugleika AGS
hins vegar þegar veitt okkur lán af
né endurreisnar efnahagslífs á
höfðingsskap sínum án skilyrða.
Íslandi.

UMRÆÐAN
Jóhanna Sigurðardóttir
skrifar um erlend lán

Ályktun ÖBÍ
Ekki meir, ekki meir!
Aðalstjórn Öryrkjabandalags Íslands mótmælir harðlega að ríkisstjórn,
sem kennir sig við félagshyggju og jöfnuð, skuli áforma að halda áfram
að skerða kjör öryrkja umfram aðra þegna landsins.
Álögur á öryrkja jukust í „góðærinu“ vegna heilbrigðismála, t.d. jókst
lyfja- og lækniskostnaður. Auk þess fylgdi lífeyrir ekki verðþróun að fullu.
Um síðustu áramót voru lög frá 1997, sem áttu að tryggja að lífeyrir
hækkaði sem svaraði kjarasamningum eða framfærsluvísitölu, tekin
úr sambandi. Aðeins lítill hluti lífeyrisþega fékk þá hækkun sem
lögin sögðu til um.
Þann 1. júlí sl. voru breytingar gerðar á greiðslum almannatrygginga þegar
lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum tóku gildi. Tekjutengingar jukust þannig
að bætur almannatrygginga skertust meira og fyrr en áður. Sú breyting
hafði þau áhrif að margt fólk missti ákveðin réttindi sem fylgdu bótunum,
s.s. niðurgreiðslu á sjúkra-, iðju- og talþjálfun og tannlæknakostnaði.
Auk þess hafa komið fram eða eru í bígerð beinar hækkanir, eða aukin
þátttaka í lyfja-, læknis- og þjálfunarkostnaði.
Til að standa vörð um það sem eftir er af íslensku velferðarkerfi krefst
Öryrkjabandalag Íslands að Alþingi endurskoði fjárlög 2010 með það að
markmiði að verja kjör lífeyrisþega.
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Í tilefni afmælis
svo margt. Ég hélt
UMRÆÐAN
lengi að ég væri útvalinn og einstök guðsEllert B. Schram
gjöf, einn og sér, en ég
skrifar
hef fyrir löngu áttað
mig á því, að manneskjdag, tíunda októurnar, hver um sig, eru
ber, tek ég enn einu
allar guðsgjafir og í
sinni upp á því að
rauninni engin annarri
eiga afmæli. Það sjömerkilegri. En merkitugasta, hvorki meira
lega merkilegar samt.
né minna og enda
Og fyrir vikið hef ég
þótt það þyki sumum ELLERT B SCHRAM
tröllatrú á framtíð hins
hár aldur, þá er ekkíslenska samfélags.
ert annað í kortunum en taka
Nú stæði auðvitað upp á mig,
því. Annars væri ég dauður!
á þessum tímamótum, að bjóða
Það kann að þykja óvanaöllu þessu fólki til veislu og
legt uppátæki að skrifa blaðaláta það syngja afmælissönggrein í tilefni af eigin afmæli
inn og hrópa húrra fyrir mér.
en það er þó alténd skárra
Mikið væri það gaman að sjá
heldur en að semja minningarykkur öll.En þá þyrftu gestgrein um sjálfan sig! Ekki það
irnir að kaupa gjafir og blóm,
að ég taki mér penna í hönd
sem ég þarf ekkert á að halda.
til að skrifa um mig lofmæli
Bæði á ég nóg af veraldlegum
eða afrekasögu. Það bíður
eignum og svo væri það sennilega stílbrot, ekki satt, í miðri
Ég hef nefnilega verið svo
kreppunni.
heppinn á þessari skemmtiAf mér er það að frétta að
ég er enn að leita að steininum
legu vegferð, að eiga þess
helga, er við hestaheilsu og
kost að kynnast, starfa með,
nokkuð ern miðað við allt sem
skemmta mér með og jafnvel gengið hefur á um dagana. Ég
er enn í farsælu hjónabandi
rífast við mann og annan
með Ágústu, sem segir meira
um hana og ágæti hennar,
betri tíma. Nei, tilefni þessarheldur en mig. Og öll börnin
ar greinar er fyrst og fremst
sjö sýna mér væntumþykju og
að koma á framfæri þakklæti
meiri virðingu en ég á skilið.
til alls þess samferðafólks
En síðast en ekki síst vil ég
sem ég hef mætt á þessari sjösem sagt nota þennan afmælistíu ára lífsleið minni. Ég hef
dag minn til að koma kveðjum
nefnilega verið svo heppinn á
til allra þeirra sem hafa haft
þessari skemmtilegu vegferð,
saman við mig að sælda á
að eiga þess kost að kynnast,
gengnum áratugum og gefið
starfa með, skemmta mér með
mér trú og sannfæringu fyrir
og jafnvel rífast við mann og
því lögmáli að lífið eru skin
annan, sem hefur verið dásamog skúrir, flóð og fjara, sorg
legur þverskurður af fólki eins
og gleði, hlátur og grátur,
og það gerist best.
vor og haust, upp og niður,
Í skólanum í gamla daga,
upp og niður. Sól sest, sól rís.
fótboltanum, lögfræðinni,
Sem þýðir það eitt að upp úr
blaðamennskunni, embættiskreppunni munum við rísa og
störfum, þingmennsku, stjórnbjartir dagar munu bíða okkar
málaflokkunum, á golfvellináður en um langt líður.
um, í fjölskyldunni og forystu
Með bestu afmælis- og
allskyns félagasamtaka hef ég
baráttukveðjum.
átt því láni að fagna að kynnast konum og körlum af öllum
stærðum og gerðum, sem hafa
Höfundur er kominn
glatt mitt hjarta og kennt mér
á áttræðisaldur.

Í

Af hverju greiðsluverkfall?
síðri fyrir bankana eins og
fyrir lántakendur.
Gengið er út frá því að
ekki hafi verið mikið um
ný gengistryggð lán eftir
desember 2007. Ef það
er rétt skýrist hækkun á
gengistryggðum útlánum
ýjustu upplýsinginnlánsstofnana frá 31.
ar um erlendar
skuldir bankanna eru
des. 2007 úr 1.558 ma.kr. í
2.963 ma.kr. 30. sept. 2008
frá 30. september 2008.
Þá voru þær 10.317 HARALDUR LÍNDAL
eða um 1.405 ma.kr. af
ma.kr. Þar af voru 7.412 HARALDSSON
fallandi gengi krónunnar.
ma.kr. í erlendum kröfHvaða fyrirtæki og heimum, útlánum og eignum erlendili geta tekið á sig slíka hækkun
is. Þannig voru erlendar skuldir
lána, eða um 90%? Samkvæmt
upplýsingum frá Seðlabankanbanka nettó gagnvart útlöndum í
um voru gengistryggð lán heimseptember 2008 2.905 ma.kr., sem
er þá væntanlega sá gjaldeyrila í árslok 2008 315,4 ma.kr. eða
ir sem bankarnir tóku að láni og
10,6% af öllum gengistryggðum
komu með til Íslands. Þegar rætt
útlánum banka í september 2008.
er um að erlendar skuldir þjóðSömuleiðis nema gengistryggð
lán heimila ekki nema 22,4% af
arbúsins séu 240% af landsframþeirri hækkun sem varð á gengleiðslu eru þessar skuldir ekki með
istryggðum lánum frá árslokum
taldar. Þannig má ætla, miðað við
það sem AGS hefur sagt, um þol2007 til september 2008, sem stafmörk þjóðarbúsins til greiðslugetu
aði svo til eingöngu af falli króná erlendum skuldum að þessar
unnar. Hver er í raun vandinn við
skuldir verða ekki greiddar.
að leysa þennan skuldahluta heimilanna? Af framanrituðu má ljóst
Skipting útlána innlánsstofnana
vera að nýju bankarnir hljóta að
Þegar rýnt er í skiptingu útlána
þurfa að knýja á um að gengistryggðum lánum verði breytt í
innlánsstofnana á milli lána í krónum og gengistryggðra lána kemur
krónulán. Þannig eru hagsmunir
í ljós að erlendar skuldir innlánsþeirra ekki síðri en heimilanna og
stofnana nettó samsvara nokkurn
þar af leiðandi á að semja um það
veginn gengistryggðum útlánum
á milli kröfueigandans og skuldþeirra. Þannig má ætla að gengarans hvernig með þessi mál verði
istryggð lán hafi verið fjármögnfarið. Bankarnir geta ekki gert
þetta einhliða. Því ítreka Hagsuð með þessum erlendu lántökum
munasamtök heimilanna tilboð
og verða ekki greidd nema þá að
hluta með skuldabréfum í íslensksitt til sáttar um að gengistryggðum krónum eða þá með yfirtöku
um lánum verði breytt í krónulán.
erlendra kröfuhafa á bönkunum.
Þessi leiðrétting greiðist ekki úr
Gengistryggð lán innlánsstofnríkissjóði, þar sem lántökur bankana voru um 61% af útlánum
anna, sem standa á bak við gengþeirra miðað við stöðuna í septistryggð útlán þeirra, verða ekki
ember 2008. Það er mikil áhætta
greiddar nema þá að litlum hluta.
fyrir nýju bankana að vera með
Hvað varð af þeim gjaldeyri
svo hátt hlutfall af útlánasafni
sem stóð á bak við þessi útlán,
í gengistryggðum lánum, mikil
þ.e.a.s. erlendar skuldir innlánsgengisáhætta. Að sjálfsögðu skiptstofnana nettó gagnvart útlöndum.
ir máli hvernig þessi útlánasöfn
Stór hluti gengistryggðra lána var
verða tekin yfir, þ.e.a.s. með hvað
ekki greiddur út í erlendri mynt
miklum afföllum nýju bankarnir
heldur krónum. Hér hefur skaptaka þessi útlán yfir. Þannig gæti
ast tækifæri fyrir ákveðna aðila
hlutfallið raskast. Engu að síður
með gjaldeyri. Er mögulegt t.d.
er áhætta bankanna mikil ef hátt
að eigendur bankanna hafi fengið
hlutfall af útlánasafni þeirra er í
arð greiddan með erlendum gjaldgengistryggðum lánum. Það eru
eyri, m.ö.o. notað íslenska lántakmiklir hagsmunir fyrir bankana að
endur til að fjármagna arðgreiðslbreyta gengistryggðum útlánum í
ur í erlendri mynt. Ef svo er hvar
eru þeir peningar?
krónulán. Hagsmunirnir eru ekki

UMRÆÐAN
Haraldur L. Haraldsson skrifar um
greiðsluverkfall

N

Verðtrygging
Það eru einkum tvær meginleiðir til að afla tekna. Annars vegar
með vinnu og þá sem launamaður og hins vegar „að láta peninga
vinna fyrir sig“ eins og sagt er.
Hvernig síðan peningarnir vinna
getur verið á margvíslegan hátt.
Ein leið getur verið að kaupa sér
fasteign til að búa í og þá jafnvel með lántöku. Ávinningurinn
af því er að skapa sér eigið fé og
hins vegar að hafa bústað til að
búa í. Annað sparnaðarform getur
verið að leggja peninga inn á verðtryggða bankabók eða kaupa verðtryggð skuldabréf o.s.frv. Nú þykir
eðlilegt, í því ástandi sem er, að
tekjur þeirra sem afla tekna með
vinnu verði skertar. Hér er ekki
verið að tala um stöðvun á hækkun launa heldur beinlínis lækkun
launa. Nýverið hafa verið sett lög
um lækkun launa hjá hópi opinberra starfsmanna. Allt vegna
efnahagsástandsins. Á sama tíma
sem þetta gerist er margur launamaðurinn sem lagt hefur sinn
sparnað í íbúðarhúsnæði búinn að
tapa þeim sparnaði og gott betur.
Auk þessa er fólk að missa vinnuna. Við þessa stöðu er það stefnan
að hinn almenn launamaður skuli
bera alla hækkun á lánum sem eru
verðtryggð og/eða gengistryggð.
Vísitala neysluverðs mælir ekki
rétt neyslumynstur eins og það er.
Vísitalan hefur hækkað að undanförnu m.a. vegna gengisfalls krónunnar. Á sama tíma dregst innflutningur saman og eftirspurn
eftir innlendum vörum eykst.
Hefur verið tekið tillit til þess við
mælingu vísitölunnar? Sömu vörur
eru ekki í innkaupakörfunni í dag
og voru fyrir tveimur árum, sem
ætti að hafa áhrif á vísitöluna.
Einnig er ljóst að vísitala neysluverðs nú er að hækka m.a. vegna
efnahagshruns á Íslandi, sem
getur ekki réttlætt hækkun á höfuðstól lána heimila og fyrirtækja.
Er eðlilegt að þegar útsölur hætta
þá leiðir það til hækkunar á verðtryggðum lánum? Er eðlilegt að
þegar ríkisstjórnin hækkar álögur þá hækki lán landsmanna? Það
hlýtur að teljast eðlilegt að vísitala
neysluverðs verði tekin til endurskoðunar og hún leiðrétt eða jafnvel tekin úr sambandi a.m.k. tímabundið. Ef slík ákvörðun verður
tekin kemur það til með að virka
bæði á innlán og útlán. Einnig á
skuldabréf sem Íbúðalánasjóður
hefur selt. Verði þessi leið farin
lendir kostnaður ekki á ríkissjóði.
Höfuðstóll innistæðueiganda
minnkar ekki, heldur dregur úr
ávöxtuninni. Á síðustu tólf mánuðum hefur vísitala neysluverðs
hækkað um 11%, þar af leiðandi
hafa verðtryggð lán hækkað sem
því nemur. Á sama tíma hafa laun
lækkað, kaupmáttur dregist saman
og atvinnuleysi farið úr 3,1% á
öðrum ársfjórðungi 2008 í 9,1% í
sama ársfjórðungi 2009.

Tillaga Hagsmunasamtaka
heimilanna til sáttar
Hagsmunasamtök heimilanna
ítreka tillögur sínar um að komið
verð til móts við heimili og fyrirtæki í landinu:
1. Gengistryggðum lánum verði
breytt í verðtryggð lán miðað við
það gengi sem var þegar lán var
tekið.
2. Vísitala neysluverðs verði
leiðrétt.
3. Þak verði sett á verðtryggingu
þar til varanleg lausn finnst í lánamálum landsmanna.
Hér skiptir tíminn miklu máli.
Höfundur er hagfræðingur.

SENDIÐ OKKUR LÍNU
Fréttablaðið og Vísir hvetja lesendur til
að senda línu og leggja orð í belg um
málefni líðandi stundar. Greinar og
bréf skulu vera stutt og gagnorð. Tekið
er á móti efni á netfanginu greinar@
frettabladid.is eða á vefsíðu Vísis, þar
sem finna má nánari leiðbeiningar.
Ritstjórn ákveður hvort efni birtist í
Fréttablaðinu eða Vísi eða í báðum
miðlunum að hluta eða í heild.
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til
að stytta efni.
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Perlan í
Norðurárdal
UMRÆÐAN
Jón Ólafsson skrifar um
háskólamenntun

Fimmtudagskvöld
eru fjármálakvöld

Þ

egar rætt er um íslenska
háskóla finnst sumum
ofrausn að á Íslandi skuli starfa
sjö háskólastofnanir. Það er
talað um bruðl
og sparnað og
það er reiknað
út að hagstæðast og best
fyrir land og
þjóð hljóti að
vera að smala
öl lu m s em
v i lj a l ær a
JÓN ÓLAFSSON
svipaða hluti
í eina skemmu og messa yfir
þeim í öflugu hátalarakerfi.
Slíkar aðferðir eru vissulega
ódýrar, en eru þær að sama
skapi hagkvæmar?
Við, sem störfum við Háskólann á Bifröst, leyfum okkur
að efast um að svo sé. Við teljum að gæði í háskólamenntun
birtist í því að rækt sé lögð við
þroska og þjálfun einstaklingsins. Þessvegna höfum við byggt
upp háskóla sem er ekki stærri
en svo að hægt er að sinna
öllum nemendum sem einstaklingum.
Við kennum ekki hjörðum,
heldur litlum hópum. Við hvetjum nemendur til að leita beint
til kennara sinna um leiðbeiningu og aðstoð, og við næstum
drekkjum nemendum okkar
í verkefnum sem eru í senn
fræðileg, hagnýt og raunhæf.
Þetta er kennslufræði Bifrastar og hún hefur staðist próf tímans í því að nemendur okkar ná
í flestum tilfellum þeim árangri
sem þeir stefna að.
Það má alltaf bæta sig, og það
má alltaf spara. En hagkvæmast er að hlúa að því sem vel
er gert og efla það. Þessvegna
breytir engin kreppa þeim
áformum Háskólans á Bifröst
að halda áfram að byggja upp
framúrskarandi háskólanám í
Norðurárdal, rétt tæpa 100 kílómetra frá höfuðborginni.

Landsbankinn mun í vetur bjóða upp á röð fjármálanámskeiða fyrir almenning undir yfirskriftinni
Fimmtudagskvöld eru fjármálakvöld. Markmið námskeiðanna er að auðvelda fólki að öðlast betri yfirsýn
yfir fjármálin svo því sé unnt að taka upplýstar ákvarðanir um fjármál heimilisins og móta fjárhagslega
framtíð fjölskyldunnar.
Dagskrá fjármálakvölda í október og nóvember
22. október
Aðalbanki
29. október
Mjódd
5. nóvember Ísafjörður
12. nóvember Akranes
19. nóvember Hamraborg
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Nánari upplýsingar um námskeiðin er
að finna á landsbankinn.is.
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Skráning fer fram á landsbankinn.is og
í síma 410 4000.

Fjármálaskilningur
Fjármál heimilisins
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Fjármál heimilisins
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Auglýsingasími

NBI hf. (Landsbankinn), kt. 471008-2080.

Höfundur er prófessor í heimspeki við Háskólann á Bifröst.

FJÁRMÁLARÁÐGJÖF | landsbankinn.is | 410 4000

KJÖLFESTA Á HEIMILUM
ÍSLENDINGA Í ÁRATUGI

Uppskrift að heilsurétti?
10.000 kr. af hverri seldri bleikri Kitchenaid hrærivél
renna til Krabbameinsfélagsins.
Vörulisti
á vefnum
www.ef.is
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Verð að gæta heildarhagsmuna
Svandís Svavarsdóttir segir mikilvægt að umhverfissjónarmið verði styrkt í öllu stjórnarráðinu. Hún segir loftslagsmálin vera
stærsta pólitíska viðfangsefni nútímans og að auka þurfi vægi náttúrunnar náttúrunnar vegna í íslenskum lögum. Kolbeinn
Óttarsson Proppé settist með umhverfisráðherra, sem segir von á miklum breytingum í málaflokknum strax á næsta ári.

Þ

ú varst mjög áberandi í
borgarpólitík en hefur
haft hægt um þig sem
umhverfisráðherra,
var það meðvituð
ákvörðun?
„Ég er ekki voðalega meðvituð um
sýnileika og hef þá trú að maður eigi
að tala þegar maður hefur eitthvað
að segja. Ég hef þá trú að ég komi til
með að hafa eitthvað að segja og þá
tala ég, þannig verður það hér eftir
sem hingað til. Það var sú hugsun
sem ég hafði að leiðarljósi í borgarmálum og það kom nokkrum sinnum
fyrir að ég hafði eitthvað að segja.
En það er ekki minn máti í pólitík að
telja innkomur í fjölmiðla.“

Jafnrétti kynslóðanna
„Sjálfbær þróun er áhugavert og
mikilvægt hugtak. Það sem ég hef
komist næst í skilgreiningu á því er
að það snúist um jafnrétti kynslóðanna. Það segir það sem segja þarf,
við erum einfaldlega að standa vörð
um rétt komandi kynslóða. Það er
sama hvort það er út frá félagslegum, umhverfislegum eða efnahagslegum forsendum.
Við höfum til dæmis séð það að
efnahagslegur vöxtur einn og sér
getur valdið hruni hvað samfélagið
varðar. Þessi hugsun, sem við höfum
verið menguð af undanfarin ár, ber
að hluta til ábyrgð á stöðu mála eins
og hún lítur út núna. Okkur vantar
að innleiða mælikvarða, samfélagslega og umhverfislega, til jafns við
hina efnahagslegu.“

Þá er ekki góður svipur á því fyrir
þjóð sem hefur lengst af verið með
þeim ríkustu í heimi, en er núna rík
þjóð í kreppu, að vera að óska mikið
eftir undanþágum hvað það varðar.
Ég er þannig afar stolt yfir að hafa
tekið þennan kúrs fyrir Ísland.“

Kreppan 2060
Mikil áhersla hefur verið lögð á
sjálfbæra nýtingu auðlinda, er hún
stunduð hér?
„Okkur jarðarbúum er að verða
ljóst að það að knýja samfélögin
áfram á jarðefnaeldsneyti er ekki
eitthvað sem við getum haldið áfram
að gera með sjálfbærum hætti. Það
eru auðlindir sem eru endanlegar og
ekki hægt að ganga út frá því að við
eigum um aldur og ævi. Það þýðir,
eins og einhver sagði, að við verðum að hætta að horfa ofan í jörðina
og horfa upp og það þýðir auðvitað
miklu meiri áhersla á vind- og sólarorku og svo auðvitað ölduorku.
Þarna einhvers staðar á milli er
vatnsaflið og jarðvarminn, sem við
höfum verið að feta okkur áfram
með á Íslandi. Það er þó ekkert einfalt að halda því fram að orkuöflunin sé í sjálfu sér sjálfbær þegar
um getur verið að ræða umtalsverð
náttúruspjöll sem fylgja vatnsaflsvirkjunum. Að auki er spurning um
það hversu möguleg sjálfbær nýting
er í jarðvarmanum. Þetta eru spurningar sem ekki liggja endanleg svör
við, þannig að það er einföldun að
halda því fram að Íslendingar stundi
sjálfbæra orkuöflun.

Ég er ekki í umhverfisráðuneytinu til að draga taum einstakra
fyrirtækja, sjónarmiða eða hagsmunaaðila. Ég er í umhverfisráðuneytinu til að tala máli komandi kynslóða og umhverfisins
– heildarhagsmunanna.
Ekkert íslenskt ákvæði
„Nú eru fimm mánuðir eða svo frá
kosningum og það sem fyrst og
fremst hefur verið unnið að í ráðuneytinu er loftslagsmálin og sú
staðreynd að við tökum þátt í viðræðum á alheimsvettvangi fyrir
einhvers konar samkomulag fyrir
fundinn í Kaupmannahöfn í desember. [Fundur Rammaáætlunar
Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál.] Við höfum lagt þar áherslu á
að leita leiða til þess að komast að
samkomulagi við Evrópusambandið um að vera þátttakendur í markmiðum þess fram til 2020. Það er
algjörlega óháð aðildarumsókninni
eða aðild yfir höfuð. Það þýðir að
við erum í sambærilegu umhverfi
hvað loftslagsmálin varðar. Þessar
viðræður standa yfir og hafa verið
mjög jákvæðar af hálfu ESB.
En hvað með íslenska ákvæðið
um undanþágu frá Kyoto-bókuninni?
„Það urðu ákveðin þáttaskil
strax í maí þegar Ísland kom fram
með metnaðarfull losunarmarkmið með það að leiðarljósi að skipa
sér í röð fremstu þjóða heims hvað
þetta varðar. Það þýðir að við erum
ekki að leita að undanþágu og hið
íslenska ákvæði er hlutur sem við
viljum fyrir alla muni losna við og
freista þess að fara í þetta evrópska
umhverfi.
Fyrir liggur að frá 2013 mun
íslensk stóriðja sitja við sama borð
og önnur stóriðja í Evrópu varðandi
kaup á losunarsamningnum. EESsamningurinn á við þar um. Það eru
hagsmunir allra, ekki síst íslenskrar náttúru og ímyndar Íslands, að
fara út úr því umhverfi að vera að
sækja um sérstaka undanþágu.
Það eru líka hagsmunir íslenskra
stórfyrirtækja að geta keypt losunarheimildir í kerfi þar sem þau
fyrirtæki sem menga minnst þurfa
minnst að greiða.

Fyrst og fremst þurfum við að
huga að því hvort verið sé að nýta
jarðvarmann á sjálfbæran hátt,
eða hvort um ágenga nýtingu sé að
ræða. Ef jarðvarminn er nýttur í 40,
50, 60 ár og svo þarf að hvíla hann
í jafnlangan tíma, þá er um ágenga
nýtingu að ræða.
Þegar við leggjum spilin niður
fyrir okkur og hugsum um hvernig
við ætlum að komast úr kreppunni,
ætlum við að gera það með því að
nýta orkuna okkar, með því að selja
hana í einhvers konar iðnað svo sem
stóriðju; þá verðum við að hugsa til
komandi kynslóða. Mun kynslóðin
sem horfist í augu við kreppuna árið
2060 hafa skerta möguleika til að
komast út úr þeirri kreppu? Ef svo
er, þá erum við að ganga á möguleika komandi kynslóða og þar með
ekki að ástunda hugmyndafræði
sjálfbærrar þróunar.“

Horfa á heildina
En ríkir ekki neyðarástand og þarf
ekki að grípa til allra meðala?
„Öll verkefni í stóriðju sem
hafa verið nefnd taka langan tíma
og eru langt inn í framtíðina. Við
megum ekki falla í þá freistni að
láta kreppuna vera okkar skjól til
að taka óskynsamlegar ákvarðanir. Ég hef fullan skilning á öllum
þeim aðilum sem eru að spila sína
stöðu inni á vellinum, ef svo má
segja, fara fram með hagsmuni
síns fyrirtækis, eða svokölluðum aðilum vinnumarkaðarins. Verkefni þessara aðila er að
sinna og sjá um hagsmuni sinna
umbjóðenda.
Ég er ekki í umhverfisráðuneytinu til að draga taum einstakra
fyrirtækja, sjónarmiða eða hagsmunaaðila. Ég er í umhverfisráðuneytinu til að tala máli komandi kynslóða og umhverfisins
– heildarhagsmunanna. Við sem
erum í stjórnmálum erum kosin

UMHVERFISRÁÐHERRANN Á næsta ári tekur umhverfis- og auðlindaráðuneyti til starfa og Svandís segir endurskoðun laga munu

gera náttúrunni hærra undir höfði. Nýting orku verði að vera undir merkjum sjálfbærrar þróunar.

til þess og það þýðir stundum að
hagsmunir viðmælenda þíns eru
þér ekki efst í huga.
Þess vegna getur verið að þótt
það séu hagsmunir einhvers fyrir
norðan, sunnan, austan eða vestan að byggja risastórt álver eða
virkja einhverja á, þá get ég fallist á að hagsmunir séu algjörlega
klárir hjá þessum aðila sem við
mig ræðir. Það er hins vegar ekki
mitt að standa vörð um þá, heldur
heildina.

Hætt við Norðlingaölduveitu
Nú er unnið að endurskoðun náttúruverndarlöggjafar, hvað ber þar
hæst?
„Við ætlum að skoða löggjöfina
til hlítar, en það er staðreynd að
íslensk náttúra hefur haft mjög
bágborna stöðu í löggjöfinni. Hún
hefur ekki fengið að njóta vafans
og til eru fjölmörg dæmi um það;
hvort sem er við vegalagningu eða
virkjanaframkvæmdir. Á Íslandi
hefur tíðkast ákveðin óbilgirni
gagnvart náttúrunni. Það snýst að
hluta til um ákveðinn kúltúr; að
við eigum að drottna yfir náttúrunni. Hins vegar snýst það um þá
staðreynd að náttúran hefur verið
of veikt staðsett í lögunum.
Við munum skoða lögin frá

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Skyldur gagnvart almenningi
Flokkadrættir innan Vinstri grænna hafa ekki farið fram hjá neinum. Svandís
segist hafa viljandi haldið sig til hlés í þeim málum og ekki tjáð sig mikið
opinberlega um Icesave. Það helgist ekki síst af því að faðir hennar, Svavar
Gestsson, leiddi samninganefndina um Icesave. „Það er ekki bara sjálfrar mín
vegna heldur félaga minna sem ég tel að það sé mikilvægt að málið truflist
ekki af þessum tengslum. Þetta er auðvitað vandmeðfarið í okkar litla samfélagi og ég held að þingliðið okkar hafi alveg ráðið við að afgreiða þetta með
sínu nefi án þess að ég væri mikið að hafa mig í frammi við þá umræðu.“
En óttast hún um líf ríkisstjórnarinnar í ljósi ágreiningsins?
„Nei. Ég hef mikla trú á þessari ríkisstjórn og mikilvægi hennar og þeirra
sjónarmiða sem hún stendur fyrir. Ég held að krafan um að félagslegt réttlæti
verði haft í öndvegi við endurreisnina sé það dýrmæt að við höfum ákveðnar
skyldur við þau sjónarmið og almenning á Íslandi.
Það hafa orðið mjög alvarlegar áherslubreytingar á Íslandi undanfarin 15
til 20 ár þar sem bilið á milli ríkra og fátækra hefur aukist og grunneðli samfélagsins var að mörgu leyti breytt. Ég vil hreinlega segja að fyrir utan þetta
efnahagslega hrun hafi samfélagssáttin verið rofin með því að stuðla að því
að hér yrðu til forríkar stéttir samhliða þeirri fátækt sem var einnig við lýði.
Þau sjónarmið að standa vörð um hagsmuni heildarinnar eru okkur
gríðarlega ofarlega í huga. Ég held því að við verðum að ganga í gegnum
tímabundinn meiningarmun með þessi langtímasjónarmið í huga.“

grunni með opnum og lýðræðislegum hætti. Við verðum í samráði við grasrótina og akademíska
geirann.
Ein af þeim ákvörðunum
sem liggja fyrir er stækkun
friðlandsins í Þjórsárverum og
það eru mikilvæg þáttaskil fyrir
íslenska náttúruvernd. Við erum

að vinna með útmörk svæðisins og reiknum með að stækkunin nái yfir mestallt votlendi veranna. Í þessari breytingu hlýtur
að felast að Norðlingaölduveita
og hugmyndir um hana heyri
sögunni til. Að þessum málum
verður unnið í samráði við alla
hagsmunaaðila.“
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Jarðarinnar dýrustu djásn
Fyrir nokkrum dögum var grafinn úr jörðu í Suður-Afríku einn stærsti demantur sem vitað er til að fundist hafi nokkru sinni.
Steinninn fannst í hinni frægu Cullinan-námu sem hefur gefið af sér marga af frægustu eðalsteinum sögunnar. Svavar Hávarðsson kynnti sér sögubrot um þessa steina sem mannkynið girnist umfram flest annað og er tilbúið að deyja og drepa fyrir.

N

og ákveður hve mikið skuli selt á
hverju ári. Segir sagan að fyrirtækið eigi demanta í hundraða tonna vís
í geymslum sínum. Í eigu fyrirtækisins eru einnig margir af stærstu
og verðmætustu steinunum. De
Beers hefur eina höfuðreglu í viðskiptum sínum: Verð á demöntum
lækkar ekki.

ámufyrirtækið Petra
Diamonds tilkynnti
heiminum í lok
september að gríðarstór demantur
hefði verið grafinn
upp úr námu í sinni eigu. Demanturinn er 507 karöt, sem setur hann
í tuttugasta sæti yfir stærstu demanta sem vitað er til að hafi nokkru
sinni fundist í heiminum. Steinninn fannst ásamt þremur öðrum.
Þeir eru einnig stórir: 168, 58 og 53
karöt. Þeir eru taldir fullkomnir
hvað lit og hreinleika varðar og við
fundinn var stærsti steinninn metinn á tólf milljarða króna.
Steinarnir fundust í Cullinandemantanámunni, einni frægustu demantanámu heims, nálægt
Pretoríu í Suður-Afríku. Náman
er fræg fyrir að þar fannst langstærsti demantur heims árið 1905.
Sá var 3.106 karöt óskorinn og ber
nafn námunnar. Hann var skorinn
niður í nokkra minni steina, sem
allir prýða nú bresku krúnudjásnin og eru ekki metnir til fjár. Cullinan-náman er þó kannski frægust
fyrir að vera nafli demantanáms og
-verslunar. Sú saga er þó langt frá
því að vera átakalaus enda er saga
stóru og verðmætustu demantanna
sveipuð dulúð og oft grimmum
örlögum.

Bræðurnir De Beers
Tveir suður-afrískir bændur,
þeir Diederik Arnoldus De Beers
og Johannes Nicholas De Beers,
keyptu sér land til ræktunar árið
1893. Æ síðan hefur demantaheimurinn verið nátengdur nafni
þeirra þó svo að þeir bræður hafi
aldrei lagt fyrir sig þá iðju að leita
demanta í stórum stíl. Hins vegar
reyndust þeir hafa keypt land þar
sem tvær verðmætustu demantanámur heims eru. Fljótlega eftir
að þeir keyptu landið fundu þeir
demanta. Fréttin spurðist út og
næstu mánuðina flæddu ævintýra-

STÓRI Steinninn er 507 karöt og sá 20. stærsti sem vitað er til að hafi fundist. Það er þó með ólíkindum að steinn sem er 100
grömm skuli vera metinn á tólf milljarða króna. Verðmæti hans á síðan eftir að margfaldast við meðhöndlun. MYND/PETRA DIAMONDS

menn inn á land þeirra til að stela
demöntum. De Beers-bræður, sem
voru aðeins bændur í eðli sínu,
seldu jörðina fljótlega vegna þess
hversu hættulegt og streituvaldandi það var að verja landið fyrir
ágangi óvelkominna gesta.
Upp hófst blóðugt stríð um landið. Þar fóru fremst í flokki tvö fyrirtæki, annað í eigu Cecil Rhodes og
viðskiptafélaga hans. Þegar upp var
staðið höfðu þeir haft betur í baráttunni við Barnado-námufyrirtækið,

Hvað er átt við með „harkan sex“?
Orðasambandið harkan sex þekkist vel í málinu í
yfirfærðri merkingu. Oft er sagt sem svo: „Nú þýðir
ekkert annað en harkan sex ef ná á árangri.“
Steintegundir eru flokkaðar eftir því hvert viðnám
þeirra er gegn rispum. Demantur var talinn hafa
hörkuna sex þegar reiknað var með mælikvarðanum
1–6.
Nú er notaður svokallaður Mohs-kvarði frá 1–10
(kenndur við steindafræðinginn Friedrich Mohs) og
hefur demantur þar hörkuna tíu.
Harðasta steind í íslenskri náttúru er kvars (til
dæmis jaspis) með hörkuna 7 á Mohs-kvarða.

sem þeir keyptu upp og stofnuðu
De Beers-demantafyrirtækið, sem
hefur verið allsráðandi á þeim markaði síðan. Cecil Rhodes varð ríkasti
og valdamesti maður heims undir
lok nítjándu aldar og var haft á orði
að breska heimsveldið tæki engar
ákvarðanir án samráðs við hann.
Auðlegð hans og völd voru ekki síst
byggð á eigu hans á tveim námum
á landi bræðranna; Kimberly-námunni og Premier-námunni sem síðar
var nefnd upp á nýtt. Hún heitir nú

Að varðveita hund eða mann
Það er kannski lyginni líkast en þúsundir manna bera ástvini
eða gæludýr sín á sér formi demanta. Nokkur fyrirtæki sjá
um að breyta ösku framliðinna í demanta með sömu aðferðum og náttúran gerir á milljónum ára. Allt sem þarf er réttur
þrýstingur og hiti. Þannig er ösku breytt í grafít og síðan í
demant.
Fyrirtækin sem annast þjónustuna líta á þetta sem viðbót
í útfararþjónustu. Bandaríkjamenn eru þar fremstir í flokki
og sætta sig ekki lengur við greftrun heldur vilja heiðra
minningu þeirra sem kveðja þennan heim með því að breyta
viðkomandi í það fegursta form sem náttúran hefur upp á að
bjóða; skínandi fagran demant.

➜ LITAÐIR DEMANTAR SÍFELLT EFTIRSÓTTARI

Cullinan og gaf steininn góða í lok
september.

Einokun
Segja má að De Beers hafi stjórnað demantaheiminum allt frá stofnun fyrirtækisins. Fyrirtækið keypti
bestu námurnar og stjórnaði verðlagningu og framboði annarra fyrirtækja með því að hafa milligöngu
um sölu. Þetta var gert með stofnun dótturfélags sem kaupir nær
alla demantaframleiðslu heimsins

Marilyn
De Beers hefur í gegnum árin eytt
morð fjár í að móta hugsunarhátt
heimsins að eigin hagsmunum. Hugmyndina um að trúlofunarhringur
skuli vera skreyttur demöntum er
alfarið hægt að rekja til fyrirtækisins. Árið 1939 hrinti fyrirtækið af
stokkunum herferð til að koma inn
þessari hugmynd í Bandaríkjunum
og hún breiddist síðan út um heim.
Þetta er óumdeilanlega ein skilvirkasta auglýsingaherferð mannkynssögunnar því fyrir þann tíma var
mjög sjaldgæft að trúlofunarhringir væru skreyttir þessum dýru eðalsteinum.
Slagorðið „diamonds are forever“
er öllum kunnugt enda hafa allir
sem hafa hent snuðinu séð kvikmynd
um njósnara hennar hátignar sem
hét eftir þessu frægasta slagorði
allra tíma. De Beers kom því einnig
til leiðar að leikkonan fræga Marilyn Monroe, söng frægt lag sem bar
annað slagorð fyrirtækisins: Diamonds Are a Girl‘s Best Friend.
Blóðdemantar
Stór demantur er jafngildi mikils
auðs. Þess vegna hefur saga steinanna ætíð einkennst af miskunnarlausri baráttu. Afríka er helsta
uppspretta demanta í heiminum og
ásamt óstöðugu stjórnarfari hefur
það valdið því að borgarastríð hafa
brotist út vegna baráttu um námurnar. Því hafa steinarnir verið nefndir blóðdemantar, en þrátt fyrir að
vandamálið sé stórt er aðeins lítill
hluti demantaverslunar þessu marki
brenndur.

➜ FRÆGIR STEINAR OG ALRÆMDIR
Hope-demanturinn
Fannst á Indlandi á 14. eða
15. öld og hefur verið í eigu
konunga, soldána, breskra
aðalsmanna, skartgripasala og
þjófa um aldir. Honum fylgir
bölvun að sagt er, og kannski
ekki að ástæðulausu, því
eigendasaga steinsins er saga
dauða og óhamingju.
Marie Antoinette, drottning
Loðvíks XIV. Frakklandskonungs, bar steininn í hálsfesti
þegar hún var hálshöggin
í algleymi frönsku byltingarinnar árið 1793, en í
persónulegri eigu var hann
HOPE-DEMANTURINN Sennilega frægasti demantlengst hjá ríkri amerískri
ur heims. Hann er tryggður fyrir 36 milljarða.
konu, Evalyn Walsh McLean,
í 36 ár. Hún bar steininn alltaf á sér, fór með hann í sund og lét hundinn sinn
bera hann um hálsinn þegar þannig lá á henni. Hún lánaði öðrum konum
steininn á brúðkaupsdegi þeirra og leyfði barnabarni sínu, henni Mamie litlu, að
naga hann þegar hún var að taka tennur. Mamie vildi líka hafa hann í sandkassanum seinna, og var leyft það. Evalyn missti son sinn níu ára í slysi en dóttir
hennar fyrirfór sér 25 ára gömul. Eiginmaður hennar var úrskurðaður geðveikur
stuttu eftir að hún fékk steininn og dvaldi hann á geðsjúkrahúsi alla tíð eftir það.
Steinninn er í dag tryggður fyrir 36 milljarða króna og er geymdur á Smithsonian safninu í Washington.

Cullinan-demanturinn

RAUÐUR Þessi litur er sjaldgæfastur litaðra demanta. Innan við

tuttugu steinar teljast undir þennan flokk sem fullkomnir. Flestir eru
innan við karat að þyngd. Þeir eru keyptir af söfnurum sem borga frá
120 til 300 milljónir fyrir stykkið þó að þeir séu á stærð við brennistein á eldspýtu. Ekkert í heiminum er talið halda verðgildi sínu eins

BLEIKUR Bleikir demantar finnast á örfáum stöðum
í heiminum. Þeir eru afar hátt metnir á alþjóðlegum
skartgripamörkuðum. Þeir urðu enn eftirsóttari eftir
að leikkonan Jennifer Lopez bar trúlofunarhring
með 6,1 karats steini árið 2002.

„Það er kaldhæðnislegt að liturinn kemur vegna óhreininda. Í því felst fegurð þeirra sem gerir þá sjaldgæfa. Fullkominn tær demantur selst á 130 milljónir á karat en bestu lituðu demantarnir eru tíu sinnum dýrari, og verð þeirra hækkar dag frá degi,“ segir François Curiel, demantasérfræðingur og formaður uppboðsfyrirtækisins Christie’s í Evrópu.
Köfnunarefni, sem er litlaus gastegund, gefur af sér gula eða appelsínugula demanta. Ef grafít er í steininum verður
hann svartur. Frumefnið bór gefur af sér bláa steina og úraníum græna. Vetni gefur bleika, fjólubláa og rauða steina.
Eftir því sem meira er af „mengunarefnum“ dýpkar liturinn.

Var 3.106 karöt þegar hann fannst árið 1905 í samnefndri námu. Var klofinn
niður í níu stóra steina og 96 litla. Sá stærsti er kallaður Stjarna Afríku. Cullinan
I-IX eru í eigu bresku konungsfjölskyldunnar og prýða veldissprota og kórónur í
hennar eigu. Þeir eru geymdir í Tower of London.
Frægur hollenskur handverksmaður, Joseph Asscher, var fenginn til að skera
steininn. Hann stúderaði steininn í fjóra mánuði áður en hann lét til skarar
skíða. Í dagbók hans kemur fram að hann hafi fengið lækni til að vera við hlið
sér á meðan, svo hræddur var hann um að fá hjartaáfall af streitu. Eftir að hann
hafði klofið steininn í tvennt, fullkomlega á þeim stað sem hann ætlaði sér,
örmagnaðist hann og það tók hann tvö ár til viðbótar að ljúka lauk verkinu.

Koh-I-Noor
Saga hans nær aftur til 1304 og á enginn demantur sér eins langa skrásetta
sögu. Hann er indverskur, eins og allir þekktir demantar fram á 19. öld, en nafn
hans merkir „Fjall ljóssins“ á persnesku. Á honum hvílir bölvun sem segir til um
að allir sem hann eiga muni lifa óhamingjusamir.
Breska konungsfjölskyldan eignaðist steininn á Viktoríutímanum þegar
heimsveldið var á hátindi sínum. Elísabet II. drottning bar steininn þegar hún
var krýnd. Steinninn er geymdur í Tower of London.

fyrst og fremst ódýr

25

%r

u
t
t
á
l
s
af Kattafóður

25

%r

s
a
k
s
i
h
W

u
t
t
á
l
s
f
a Kattafóður

R
Ö
J
F
R
A
T
I
N
T
N
A
U
N
K
Ó
R
K
Í
Friskies

myndabreng
villu og/eða myndabrengl
m prentvillu

75m0m

grö

889

kr.
stk.

1.5

1.5

kíló

399

kr.
pk.

@gcVc @gcVc @gcVc
ÌgW¨
Bdh
=[ÂV

kíló

399

kr.
pk.

öt

takj
u
a
n
r
u
t
a
FP Kaóttðaumr
þurrf

óður

þurrf
t
i
f
t
c
e
f
r
Pe

v

r

fisku
r
u
t
a
m
a
t
t
FP Kaóður
þurrf

@gcVc @gcVc
@gcVc
<gVcYV 6`gVcZh^ 7gZ^Â]dai^

@gcVc
@gcVc
A^cY^g KZhibVccVZn_jb

75

kr.
pk.

atur
FP Katotkaim
Villi p

@gcVc
GZnÂVg[^gÂ^

@gcVc
=kVaZngVgWgVji

@gcVc
@gcVc
GZn`_Vk`jgkZ\^ HZa[dhh^

28

10. október 2009 LAUGARDAGUR

Útsjónarsamir sælkerar
Kvenskörungnum og femínistanum Silju Báru Ómarsdóttur myndi sjálfsagt ekki líka allt það sjónvarpsefni sem grallaraspóinn
Jóhannes Ásbjörnsson og vinir hans í Sjötíu mínútum létu frá sér fara í gamla daga. Það fór þó vel á með þeim Silju og Jóa, sem
hafa bæði ástríðu á eldamennsku og skiptust á uppskriftum á rökstólunum. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir fylgdist með.

Á RÖKSTÓLUM
Þekktust þið eitthvað áður en þið hittust hér í
dag? Eigið þið einhverjar sérstakar minningar
hvort um annað?
Jóhannes: „Ég veit að þú ert skörungur í
háskólanum og ég hef heyrt þig láta til þín
taka í málefnum kvenna. Svo hitti ég þig í
mýflugumynd á ráðstefnu um styrk smáríkja, árið 2007. Þá var allt í gangi. Manstu
eftir því?“
Silja Bára: „Já, ég man eftir því. Þetta var ein
af þessum uppgangsráðstefnum. Landsbankinn gaf okkur pening til að halda hana. Ég man
aðallega eftir þér úr einu Idol-syrpunni sem
ég hef fylgst með, þegar Lísa var að keppa, því
hún er frá Ólafsfirði eins og ég. Annars hafði
ég alltaf heyrt þetta „Jói og Simmi“ eftir að
ég flutti heim frá Bandaríkjunum, án þess að
vita hvað var eiginlega á bak við það. Hvað
eruð þið búnir að vera lengi saman?“
„Tíu ár. Við erum búnir að gera ýmislegt
misgott. Ég er ekki viss um að þér myndi líka
það allt. Við skulum segja að við höfum ekki
verið mjög pólitískt rétthugsandi í Sjötíu mínútum á PoppTíví. Ég þori varla að segja frá
því en við vorum til dæmis með dagskrárlið
sem var með veðurfréttakonu sem fækkaði
fötum.“

Sjáið myndirnar!
Silja Bára: „Jáááá … hmmm. Æsispennandi!
Það hefur fallið vel í kramið hjá táningsstrákunum sem horfðu á ykkur?“
Jóhannes: „Já … en kannski ekki hjá Femínistafélaginu!“
Silja Bára: „Nei, varla. En ég skil vel tilhneiginguna til að ögra og ég held að það sé rosalega mikilvægt að ögra viðmiðum og normum
í samfélaginu. Það er einmitt það sem femínisminn gerir. En um leið og einhver er farinn
að græða á nekt annarra, er ég farin að setja
spurningarmerki við hana. Það er þessi hlutgerving kvenna sem ég sætti mig ekki við. Ég
á til dæmis rosalega erfitt með fréttavefinn
Vísi.is.“
Jóhannes: Meinarðu út af „Sjáiði myndirnar!“?
Silja Bára: „Einmitt það. Bakspik Jessicu
Simpson stal senunni – myndir. Æi, þetta er
svo þreytandi. Ef konur komast ekki í fjölmiðla
án þess að vera leikföng eða „með bakspik“
hvernig á þá konan sem er forsætisráðherra
að ná upp trúverðugleika.“
Nú er friðarsúlan hennar Yoko farin að
tendra upp himininn yfir Reykjavík. Hvað
finnst ykkur um hana og tilurð hennar?
Jóhannes: „Mér finnst þetta ömurlegt framtak. Ég vil þetta burt! Neiii … Mér finnst þetta
voðalega fallegt.“
Silja Bára: „Mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Mér finnst gott að leyfa henni að lýsa upp
þessa dimma mánuði, svona þegar snjórinn er
ekki kominn.”
Jóhannes: „Ég fékk samt ekki boðskort þegar
hún var vígð. Ég var pínu sár. En ég hefði
samt grenjað mig inn ef Paul McCartney hefði
komið. Það er bara ekki alveg eins að hitta
Ringo. Annars finnst mér Viðey vannýtt náttúruauðlind. Það er meira að segja hægt að tína
kúmen þarna!“
Silja Bára: „Já, það er hægt að fara í skipulagðar kúmengöngur þangað. Hefurðu gert
það?“
Jóhannes: „Nei, reyndar ekki. Ég kann ekki
að nota kúmen.“
Silja Bára: „Ég nota það bara í laufabrauðið.“
Eldamennska framar þrifum
Jóhannes: „Já, bakar þú alltaf laufabrauð? Nú
bara verð ég að fara að læra að baka!“
Silja Bára: „Ertu ekki duglegur við það?“
Jóhannes: „Nei, alls ekki. En ég elda reyndar
mjög oft. Við erum með mjög fína verkaskiptingu á heimilinu. Ég elda og hún þrífur. Ég er
ofalinn hvað þrifin varðar.“
Silja Bára: „Þrif eru nú ekki heldur mitt
helsta áhugasvið. Það gerði útslagið hjá mér
þegar pabbi sagði við mig einn daginn: „Silja
mín, þér er svo margt betur til lista lagt en að
þrífa.“ Þá fór ég og réði mér manneskju í það.
En ég er mjög góður kokkur.“
Jóhannes: „Er það? Hver er þín sérdeild?“
Silja Bára: „Ég bý til besta lasanja í heimi.
Kreppan hefur reyndar haft svolítil áhrif á
það því ég nota ricotta-ost í það og hann hefur
ekki fengist á landinu lengi.“
Jóhannes: „Það er alveg með kjöti og öllu …
þetta er ekkert svona grænmetis?“
Silja Bára: „Nei, nei, nei, maður stendur ekki
í svoleiðis veseni. Svo geri ég brjálæðislega
góðan amerískan bröns. Pönnukökur, egg,
beikon, steiktar kartöflur …“
Jóhannes: „Mmm, hljómar vel. Ég elda hins
vegar mikið kjúkling. Og svo þykir mér voða

SILJA BÁRA OG JÓHANNES Á meðan ljósmyndari Fréttablaðsins smellti nokkrum myndum af rökstólaparinu gaf Silja Jóhannesi uppskrift að dýrindis lambalæri.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

➜ VISSIR ÞÚ AÐ...
Jóhannes

Silja Bára

… er einbirni.

… fylgist með bandarískum háskólafótbolta og heldur
með USC Trojans.

… hefur ekki bein í nefinu og getur
því flatt það alveg út með þumlinum.
… ólst upp í Árbænum og heldur
með Fylki.
… reyndi að komast inn í Leiklistarskólann eftir Versló en datt út á
lokasprettinum.
… spilar á gítar og er forfallinn
Bítlanörd.

… er svo trygg sínu liði að hún er með baráttusöng skólans sem hringitón á gemsanum.
… æfði sund með Óðni og skíði með KR.
… var í stjórn MORFÍS í menntaskóla en þorði aldrei
að halda ræðu sjálf. Það hefur þroskast af henni með
árunum.
… er stofnfélagi Garðyrkjufélagsins Snotra. Í félaginu eru
þrír félagar og þrjár deildir, Vesturbæjar-, Þingholts- og
Norðurmýrardeild.

gaman að búa til mínar eigin pitsur. Ég er
búinn að mastera þennan botn.“
Nú hafið þið setið hér að spjalli í góðan
klukkutíma og ættuð að geta nefnt þrjú atriði
hvort um annað sem þið teljið vera sönn.
Jóhannes: „Ég held að þú vakir lengi.“
Silja Bára: „Já, góður! Það er alveg rétt hjá
þér. Ég er mikill nátthrafn. Er þá komið að
mér? Ég ætla að láta mér detta í hug að þú
dekrir dóttur þína. Er það ekki?“
Jóhannes: „Já, ég held það sé rétt hjá þér. Annars held ég að pabbar séu yfirhöfuð voðalega
veikir fyrir stelpunum sínum. Og ég er allur í
stelpunum, það er rétt rúmur mánuður í næstu
stelpu hjá mér. Átt þú einhver börn?“
Silja Bára: „Nei, ég er alveg laus við það. En
ég á fjögur guðbörn. Mig langar ekki til að
verða einstætt foreldri. Og mér hefur aldrei
dottið í hug að fara að stofna fjölskyldu með
einhverjum.“

Útvarpsræða á táknmáli
Jóhannes: „Ég get ímyndað mér að þú hlustir
lítið á Bylgjuna.“
Silja Bára: „Já! Það er alveg rétt hjá þér. Ég
hlusta lítið á útvarp, eiginlega bara á Rás 1.
Stundum gef ég Morgunvaktinni á Rás 2 séns
en yfirleitt er þar aðeins of mikill hressleiki
fyrir mig á morgnana.“
Jóhannes: „Já, hann getur verið svolítið pirrandi. Ef hann er ekki ekta.“
Silja Bára: „Ert þú ekki annars með einhvern
útvarpsþátt?“
Jóhannes: „Jú, á laugardagsmorgnum klukkan
níu.“

Silja Bára: „Á hvaða stöð?“
Jóhannes: „Á Bylgjunni!“
Silja Bára: „Úbs … Heyrðu! Getur verið að þið
hafið verið með í fyrsta skipti í útvarpi ræðu á
táknmáli? Hennar Svandísar Svavarsdóttur?
Jóhannes: „Já! Það vorum við.“
Silja Bára: „Sko, ég heyrði það. Það var ógeðslega fyndið.“
Jóhannes: „Þetta var einmitt það þriðja sem
ég ætlaði að nefna. Að þú værir með Svandísi
í símaskránni.“
Silja Bára: „Já reyndar …“
Jóhannes: „Nei, ég var að djóka!“
Silja Bára: „Ég á tvö eftir. Ég ætla að giska á
að þú hafir ekki mætt á marga mótmælafundi
síðasta vetur.
Jóhannes: „Það er alveg laukrétt! Ég var samt
í næsta húsi. Inni í höfuðstöðvum Landsbankans. Þorði ekki fyrir mitt litla líf að fara út úr
húsi. Fórst þú?”
Silja Bára: „Já, ég fór nokkuð oft. Ég var einmitt að stytta mér leið yfir Austurvöllinn
þegar táragasinu var beitt þarna í janúar.
Ég slapp nú samt við að fá táragas í augun en
hljóp inn í 10/11 og keypti lauk sem ég tróð
upp í fólkið.“

Líkamsárás í Ameríku
Jóhannes: „Ég held þú eigir kött.“
Silja Bára: „Já! Meira að segja tvær kisur.
„Kitchen og Closet. Þær eru amerískar, ég
kom með þær með mér heim frá Ameríku.“
Jóhannes: „Bjóstu lengi þar?“
Silja Bára: Já, í ellefu ár. Fyrst var ég aupair, svo í grunnámi, mastersnámi og endaði

í doktorsnámi. Ég lenti reyndar í líkamsárás
þegar ég var nýbyrjuð í doktorsnáminu ’99. Ég
var svo bara í skólanum að nafninu til á meðan
ég var að jafna mig, svo ég héldi sjúkratryggingunum og sama lækninum.“
Jóhannes: „Hvað ertu að segja?! Hvað kom
eiginlega fyrir?“
Silja Bára: „Sennilega var verið að reyna að
brjótast inn til mín. Ég kom heim eitt kvöldið
og þá var maður í glugganum hjá mér. Hann
grýtti í mig kantsteini. Ég hef haft skrautlega
sjúkrasögu eftir það.“
Jóhannes: „Þetta er skelfilegt að heyra. En ég
er glaður að þú komst vel frá þessu. Annars
sæti ég hér einn á rökstólum!“
Silja Bára: „Já, heyrðu þetta er kannski ágætur punktur. Ég ætla að giska á að þú hafir
aldrei þurft að leggja fram ofbeldiskæru.“
„Nei, nei. Eða heyrðu, jú! Það var bara í
Árbæjarskóla, fyrir langalöngu. Það var út
af einhverjum hrekkjusvínum í 10. bekk sem
tuskuðu mig til þegar ég var í 8. bekk.“
Á ársafmæli kreppunnar er ekki hægt
annað en að spyrja hvaða áhrif hún hefur haft
á líf rökstólaparsins.
Jóhannes: „Mér finnst margar góðar hliðar á
kreppunni, með fullri virðingu fyrir öllu því
erfiða sem fylgir henni fyrir marga. Ég hef
fundið það á eigin skinni að ég er útsjónarsamari og nýtnari. Og ég held við höfum svona
hugarfarslega haft gott af því að springa í loft
upp. Við höfum verið dálítið ofalin.”
Silja Bára: „Ég er sammála þér í því að maður
er orðinn útsjónarsamari. Maður var farinn
að taka mörgum hlutum sem sjálfgefnum.
Mér fannst hið eðlilegasta mál að geta gert þá
kröfu að ég fengi avókadóolíu bara úti í Melabúð. Og hún var sko til þar!”
Jóhannes: „Melabúðin er markaðsundur!“
Silja Bára: „Já! Og félagsmiðstöð líka.“
Silja Bára: „En þótt ég sé sammála því að við
höfum haft gott af smá uppstokkun hefði ég
ekki viljað hafa þetta svona harkalegt. Það
var til dæmis fullt af fólki að vinna í bönkunum sem trúði á leiðsögn þeirra sem voru í forystunni. Upplifun þessa fólks á svikum og því
að það geti ekki treyst sinni eigin dómgreind
þurftum við ekki á að halda.“
Jóhannes: „Ég starfaði í Landsbankanum í
fimm ár og þegar maður horfir til baka er
dálítið skrýtið að hafa verið í bankanum í heilt
ár eftir hrunið og upplifað þetta allt saman.
Það var til dæmis mjög sérstakt að lesa bókina Hrunið, svolítið eins og að hafa leikið í
kvikmynd og lesið handritið eftir á.“
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Fjölbreytni í flæðarmálinu
Boðberi jólanna, bókaflóðið, er á allra næsta leiti. Bergsteinn Sigurðsson guðaði á glugga nokkurra forlaga og gáði hvað leyndist í
flæðarmáli lesenda í ár. Hér er stiklað á því helsta í flokki innlendra skáldverka og ævisagna.

Í

fljótu bragði virðist jólabókaflóðið í
ár hafa fá sérkenni, það er ekkert eitt
sem stendur upp úr. Ef helst ætti að
nefna eitthvað er það fjarvera kanónanna; þær eru færri en oft áður. Úr þeim
hópi má þó finna nöfn á borð við Steinunni
Sigurðardóttur en skáldsaga hennar Góði
elskhuginn kemur út hjá Bjarti. Frá Kristínu Marju Baldursdóttir kemur hins vegar
Karlsvagninn.
Ólafur Haukur Símonarson skrifar um
Fuglalíf á Framnesvegi. Sögulegar skáldsögur eru nokkrar. Vilborg Davíðsdóttir skrifar uppvaxtarsögu Auðar Djúpúðgu í Auði og
Jón Kalman Stefánsson á hinn ábúðarmikla
titil Harm englanna, sem er sjálfstætt framhald hinnar mjög svo lofuðu Himnaríki og
helvíti. Uppheimar gefa út Enn er morgunn
eftir Böðvar Guðmundsson. Frá sama forlagi koma Hjá brúnni eftir Kristínu Ómarsdóttur og Leitin að Audrey Hepburn eftir
Bjarna Bjarnason.

Strákarnir áberandi
Ef einhver tiltekinn hópur höfunda er meira
áberandi en aðrir fyrir þessi jól eru það
karlmenn milli þrítugs og fertugs. Steinar
Bragi, sem sló í gegn með Konum í fyrra,
fylgir henni eftir með Himninum yfir Þingvöllum; þremur sögum um mörk mennsku
og ómennsku. Þá gefur Forlagið einnig út
Gæsku eftir ólíkindatólið Eirík Örn Norðdahl. Huldar Breiðfjörð hefur ritað nýja
ferðabók, Færeyska dansa, þar sem hann
rýnir í þjóðarsál frænda okkar. Dóttir
mæðra minna eftir Sindra Freysson gerist á
Ísafirði 1941 þegar hermenn ganga á land og
handtaka sjö heimamenn. Mikael Torfason
tæklar hrunið í Vormönnum Íslands, sem
fjallar um gjaldþrota útrásarvíking sem
rannsakar sviplegt andlát móður sinnar.
Foreldramissir kemur líka við sögu í Síðustu dögum móður minnar eftir Sölva Björn
Sigurðsson: Þegar Mamma greinist með
ólæknandi sjúkdóm heldur hún ásamt syni
sínum, Dáta, til Amsterdam í leit að líkn.
Útkoman er sögð gráglettin og tregafull.
Konur á sama aldursreki eiga líka sína
fulltrúa; þar má nefna Oddnýju Eir Ævarsdóttur og bók hennar Heim til míns hjarta,
sem kemur út hjá Bjarti. Hún fjallar um
unga konu sem er komin á heilsuhæli,
úrvinda á sál og líkama, og leitar sér alls
kyns lækninga á hjarta. Sama forlag gefur
út Sónötu fyrir svefninn eftir Þórdísi Björnsdóttur.

hennar var tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna á sínum tíma.

GLUGGAÐ Í JÓLABÆKUR Jólabókaflóðið í ár einkennist fyrst og fremst af fjölbreytni en unnendur ævisagna
og ljóðabóka ættu þó að geta hugsað sér sérlega gott til glóðarinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Reyfarar
Krimmarnir eru orðnir fastur þáttur
í helgihaldinu og Arnaldur Indriðason
missir ekki úr jól frekar en venjulega. Í
Svörtuloftum tekur Arnaldur upp þráðinn
og skrifar að nýju um lögregluteymið við
Hverfisgötu.
Birgir Li og Gunnar Maríuson snúa aftur
í Sólstjökum Viktors Arnars Ingólfssonar en hinn blóðstokkni Stefán Máni fylgir Ódáðahrauni frá því í fyrra eftir með
Hyldýpi.
Óttar Martin Norðfjörð gefur út sína
þriðju spennusögu hjá Sögum, Paradísarborgina. Þar kveður víst við annan tón en
í fyrri bókum höfundarins en í henni segir
frá venjulegu fólki og hvernig það bregst
við erfiðum fréttum.
Ævar Örn Jósepsson gefur væntanlega út
bók í ár en hún hefur ekki enn hlotið nafn.
Í Horfðu á mig eftir Yrsu Sigurðardóttur
reynir Þóra Guðmundsdóttir lögmaður að
fá endurupptekið mál fatlaðs manns sem
situr inni á Sogni fyrir að kveikja í sambýli. Veröld gefur út en þar þreytir ungur
lögfræðingur frumraun sína, Ragnar Jónasson, með bókinni Fölsk nóta sem státar af
forvitnilegri fléttu. Annar glæpasagnahöfundur stígur sín fyrstu spor hjá Bjarti, Lilja

Sigurðardóttir með bókina Spor, sem fjallar
um ástarsagnaþýðandann Magna sem rannsakar morðgátu á meðferðarhæli.
Vogaðasta plott ársins er þó í Rúnagaldri
Elíasar Snælands Jónssonar, sem Skrudda
gefur út: Melkorka Steingrímsdóttir sjónvarpsfréttamaður rannsakar fortíð afa
síns, sem fremur sjálfsmorð í Fossvogskirkjugarði uppáklæddur eins og nasisti,
og kemst á snoðir um þýskan kafbát sem
hvarf við Íslandsstrendur árið 1944 klyfjaður gulli. Hér gæti brugðið til beggja vona.

Ljóð
Aðdáendur Gyrðis Elíassonar fá eitthvað
fyrir sinn snúð í ár því eftir hann koma
tvær bækur: smásagnasafnið Milli trjánna
og ljóðabókin Nokkur almenn orð um kulnun sólar. Uppheimar skera ljóðabækurnar
ekki við nögl í ár. Þeir gefa einnig út Hlustaðu á ljósið eftir Njörð P. Njarðvík, Rennur
upp um nótt eftir Ísak Harðarson og Milli
barna eftir Gunnar M. Gunnarsson, kornungan höfund frá Akureyri.
Forlagið gefur út Ljóðorkuþörf Sigurðar Pálssonar sem og ljóðabók Hauks Más
Helgasonar, Rigningin gerir ykkur frjáls.
Þá gefur Bjartur út Komin til að vera,
nóttin eftir Ingunni Snædal en frumraun

Ævisögur og frásagnir
Forlagið gefur út nokkrar þungavigtarbækur í flokki ævisagna. Fyrst skal nefna Kona
verður forseti, þar sem Páll Valsson rekur
æviferil Vigdísar Finnbogadóttur. Árni
Heimir Ingólfsson rekur dramatískt æviskeið Jóns Leifs. Þá er væntanlegt seinna
bindi ævisögu Þórbergs Þórðarsonar eftir
Pétur Gunnarsson og Óskar Guðmundsson hefur ráðist í að taka saman ævi Snorra
Sturlusonar.
Séra Hjálmar Jónsson dómkirkjuprestur rifjar upp lífshlaup sitt í Hjartslætti sem
Veröld gefur út en frá Bjarti kemur Mynd
af Ragnari í Smára eftir Jón Karl Helgason.
Þetta er sérstök ævisaga; gerist á þremur
dögum, þegar Ragnar er á leiðinni á Nóbelshátíðina í Stokkhólmi.
Tómas Hermannsson hjá Sögum fer á
rúntinn með Magga Eiríks úr Mannakornum
og rekur úr honum garnirnar í Reyndu aftur.
Sama forlag gefur líka út starfssögu Jónasar Kristjánssonar ritstjóra, Frjáls og óháður.
Jón Ólafsson píanóleikari skrifar hins vegar
ævisögu Vilhjálms Vilhjálmssonar söngvara, sem Sena gefur út.
Frá Skruddu kemur Það liggur í loftinu,
um hjónin Birnu Óladóttur frá Grímsey og
Dagbjart Einarsson útgerðarmann en það
er sjálfur Jónas Jónasson sem heldur um
penna. Hjá sama forlagi kemur út forvitnileg bók: Þjófur, fíkill falsari – sjálfsævisaga
síbrotamanns eftir Guðberg Guðmundsson. Í
bókinni rekur Guðberg æviferil sinn en hann
hóf ungur afbrotaferil sinn og sat samtals í
fangelsum í yfir tuttugu ár í fimm löndum
áður en hann sneri blaðinu við.
Kristín Guðnadóttir ritar ævisögu Svavars
Guðnasonar myndlistarmanns og Runólfur
Ágústsson, fyrrverandi rektor Háskólans á
Bifröst, skrifar reisubók frá slóðum frumbyggja í Ástralíu, Enginn ræður för.
Hjá Uglu koma út endurminningar Einars Benediktssonar sendiherra sem hefur
vafalítið frá mörgu fróðlegu að segja. Salka
gefur út Elfa Gísla eftir Önnu O. Björnsson. Elfa hefur ávallt þurft að standa á eigin
fótum og á sér víst ævintýralega sögu. Og
enginn veiðiáhugamaður lætur sjálfsagt Ána
eftir Bubba Morthens hjá sér fara, en í henni
segir Bubbi veiðisögur í bland við „ár-sögu“
og „ævisögur“ fólksins sem hefur veitt í og
lifað hjá Laxá í Aðaldal.

ÞETTA ÆTLA ÉG AÐ LESA
Fréttablaðið leitaði til fjögurra lestrarhesta og spurði hvað þeim litist á.
KARL TH. BIRGISSON
BLAÐAMAÐUR

SVANHILDUR HÓLM VALSDÓTTIR
LÖGFRÆÐINGUR

ÖRN ÚLFAR SÆVARSSON, RÁÐGJAFI OG HUGMYNDASMIÐUR

ÞÓRUNN HREFNA SIGURJÓNSDÓTTIR BÓKMENNTAFRÆÐINGUR

Það sem vekur mestan áhuga minn er bók
Óskars Guðmundssonar um Snorra Sturluson. Óskar er allt í senn, grúskari af guðs náð,
glöggur greinandi og lipur penni. Þessa hlakka
ég til að lesa.
Annar maður með borgfirsk tengsl er Runólfur Ágústsson. Það hefur spurst að í reisubók
hans frá Ástralíu séu athyglisverðar upplýsingar um afdrif Jörundar
hundadagakonungs, en ég
bíð ekki síður eftir ferðasögunni sjálfri. Runólfur
kann nefnilega fleira en
að stofna og reka skóla
– hann er bæði mikill
húmanisti og góður stílisti.
Bókin hans verður lesin
upp til agna.
Af öðru „sagnfræðilegu“
hlýt ég að nefna ferðabók Huldars Breiðfjörðs.
Af hverju er hann annars svona nískur á texta
handa okkur, þessi flinki höfundur?
Páll Valsson skrifaði „Söguna“ af Jónasi Hallgrímssyni og áhugafólk um samtímasögu hlýtur
að bíða bókar hans um Vigdísi Finnbogadóttur
með mikilli eftirvæntingu.
Síðast en ekki síst nefni ég Mynd af Ragnari
í Smára. Jón Karl Helgason getur verið ótrúlega
fundvís á sjónarhorn og sannindi sem öðrum
eru hulin. Þetta hljómar eins og spennandi
bók.
Til að hvíla mig frá sagnfræðilegri spennu vel
ég svo tvö ljóðskáld af ólíkum kynslóðum, Ingunni Snædal og Njörð P. Njarðvík. Með þeim er
fátt skylt annað en að þau yrkja falleg ljóð. Og
hvernig er eiginlega hægt að standast ljóðabók
sem heitir Hlustaðu á ljósið?

Það lítur út fyrir að ansi margar bækur á náttborðinu hjá mér verði ævisögur. Annað hvort
eru svona margar áhugaverðar ævisögur á
útgáfulistanum fyrir þessi jól eða ég er einfaldlega komin á ævisagnaaldurinn. Meðal þessara bóka
er Kona verður forseti, eftir
Pál Valsson, um Vigdísi
Finnbogadóttur og seinna
bindið um Þórberg Þórðarson eftir Pétur Gunnarsson. Svo er það Hjartsláttur
sr. Hjálmars Jónssonar og
Mynd af Ragnari í Smára
eftir Jón Karl Helgason, að
ógleymdri ævisögu tónlistarmannsins Magnúsar Eiríkssonar. Ég þarf líka að lesa Það liggur
í loftinu eftir Jónas Jónasson, um hjónin Birnu
Óladóttur frá Grímsey og Dagbjarts Einarssonar
í Grindavík. Ég fylgdist aðeins með meðgöngu
sögunnar og verð að fá að lesa útkomuna.
Af skáldsögum geri ég ráð fyrir að lesa
Svörtuloft eftir Arnald og Karlsvagninn eftir
Kristínu Marju og svo finnst mér eitthvað
spennandi við lýsinguna á sögu Ragnars Jónassonar, Fölsk nóta, um dularfullan greiðslukortareikning og löngu horfinn föður. Harmur
Englanna eftir Jón Kalman freistar líka, sem og
Góði elskhuginn eftir Steinunni Sigurðardóttur.
Spurningarnar sem Huldar Breiðfjörð veltir upp
í bókinni Færeyskur dansur kalla á mann, eins
og: Eru Færeyjar í útlöndum?
Sögulegar skáldsögur Böðvars Guðmundssonar eru ómissandi, þannig að Enn er morgunn fer líka á náttborðið, og nýr krimmi eftir
Ævar Örn Jósepsson sem er víst enn án titils.
Þetta ætti að duga mér eitthvað fram yfir
áramót, og þá get ég tekið til að við að lesa allt
hitt á útgáfulistunum.

Það sem greip augað fyrst á listanum yfir
jólabækurnar er bók Óskars Guðmundssonar
um Snorra Sturluson. Ég fór á Sturlungunámskeið nýlega hjá Einari Kárasyni og hlakka til að
kjamsa á örlögum og áhrifum þessa mistæka
skörungs og skáldjöfurs. Svo væri gaman
að lesa bókina um landnámsmanninn Auði
djúpúðgu eftir Vilborgu Davíðsdóttur. Hvernig
er starf landnámsmannsins? Hvernig tilfinning
er að koma að tómu landi? Á hverju byrjar
maður?
Þegar ég lít okkur nær
í tíma staldra ég fyrst við
ævisögu Magga Eiríks sem
segir meðal annars frá
því þegar hann og Pálmi
Gunnars voru numdir af
brott af geimverum. Einnig
væri gaman að glugga í
bókina um málarann Svavar Guðnason og ferðabók
Huldars Breiðfjörð um Færeyjar. Ég vænti líka
mikils af skáldsögum Jóns Kalmans og Bjarna
Bjarnasonar.
Svo kemur líka sá tími um jólin að maður
setur tærnar upp í loft, stingur djúpt í konfektkassann og hellir sér í glæpasögu, til dæmis
eftir Arnald eða Ævar Örn. Rúnagaldur eftir
Elías Snæland Jónsson hljómar líka spennandi.
Og þó? Er kannski of mikið að blanda fornum
rúnalykli að launhelgum Óðins og Þórs við
týndan kafbát hlaðinn gullstöngum og níræðan
íslenskan nasista?

Ég er mjög svag fyrir höfundum sem kunna
bæði að hugsa og skrifa. Lágmæltu skáldin
Gyrðir og Jón Kalman eru í sérstöku uppáhaldi og jólagleði mín í ár verður þreföld þar
sem þrjár bækur eru væntanlegar frá þeim á
næstunni. Oddný Eir Ævarsdóttir, sem kom
svo skemmtilega á óvart
með Opnun kryppunnar
um árið, er nú með nýja
bók, sem Bjartsfólk segir
að „rokki á milli hjarta og
fræða“. Oddný er svo klár
höfundur að þessi blanda
hlýtur að koma vel út. Góði
elskhuginn, ný skáldsaga
Steinunnar Sigurðardóttur,
er kynnt sem „ástarsaga
með tregatóni“ og mér finnst Steinunn einmitt
kunna svo vel að skrifa svoleiðis sögur (ég
kann Tímaþjófinn utanbókar).
Það eru tíðindi að Ísak Harðarson skuli gefa
út nýja ljóðabók og hana hlakka ég til að lesa,
enda er Ísak höfundur fleygra ljóðlína á borð
við: „Þeir segja atómstríð í vændum. Væri ekki
ráð að byrja að lifa, svo þeir hafi eitthvað að
drepa?“ Ljóðorkuþörf eftir Sigurð Pálsson er
líka á óskalistanum. Sigurður er nú bara eins og
Nóakonfektið. Hann klikkar aldrei.
Annað bindið af sögu Péturs Gunnarssonar
um Þórberg vil ég fá um leið og það kemur
úr prentsmiðjunni – en það fyrsta var í það
minnsta stórskemmtilegt.
Þetta verða áreiðanlega „góð bókajól“ eins
og sagt er. Mynd af Ragnari í Smára eftir Jón
Karl er forvitnileg og svo getur undirheimski
hlutinn af mér ekki annað en beðið með eftirvæntingu eftir sjálfsævisögu síbrotamannsins
Guðbergs Guðmundssonar Þjófur, fíkill, falsari.
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VETRARMÁNI Það dimmir ört og hér sést tunglið fyrir ofan Öræfajökul.

Ríki ævarandi veturs
Veturinn kom snemma til okkar íslendinga. En á sumum stöðum landsins er alltaf snjór og ís. Ljósmyndarinn Vilhelm Gunnarsson var á ferð yfir Vatnajökul í síðustu viku og tók þessar töfrandi myndir af jöklinum að hausti.

AUÐNIN FRAM UNDAN Stórbrotið landslag við Grímsvötn.

JÖKULSPRUNGUR Staðið við skínandi bjartan ísinn í sólarlaginu.

MYNSTUR Í JÖKLINUM Ísinn myndar fallegar rákir eins og sést á þessari ljósmynd af göngu ofan Kálfafells-

dals.

ÍSINN BROTNAR Kyrrlát fegurð Kverkfjallajökuls.

FRYSTIKISTUR
Í MIKLU ÚRVALI

MEST SELDU FRYSTIKISTUR Á ÍSLANDI
Whirlpool Lítrar
frystikistur nettó

Hæð Breidd
í sm
í sm

Dýpt
í sm

Körfur

Skilrúm

Ljós

Frystig.
24 klst.

Orkufl.

FRÁBÆRT
VERÐ

AFG610MB

103

85

53

58

1

Nei

Nei

7,5 kg

B

Kr. 64.995

AFG6142B

138

88,5

57

67

1

Nei

Nei

11 kg

B

Kr. 72.995

AFG6222B

212

87

81

65

1

Nei

Nei

14 kg

B

Kr. 84.995

AFG6262B

258

88,5

95

66

1

Nei

Já

18 kg

B

Kr. 89.995

AFG6323B

320

88,5

112

66

1

Nei

Nei

24 kg

B

Kr. 99.995

AFG6392B

320

88,5

112

66

3

Já

Já

24 kg

B

Kr. 109.995

AFG6492B

400

88,5

134

66

4

Já

Já

25 kg

B

Kr. 119.995

AFG6592B

503

88,5

163

66

5

Já

Já

30 kg

B

Kr. 129.995

ALLAR STÆRÐIR KOMNAR AFTUR Á LAGER
FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ
REYKJAVÍK AKUREYRI HÚSAVÍK SELFOSS
SUÐURLANDSBRAUT 26
SÍMI 569 1500

GLERÁRGÖTU 36
460 3380

GARÐARSBRAUT 18A
464 1600

EYRARVEGI 21
480 3700

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
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Ég er byltingarmaður og rokkari!
Þeir eru nokkrir, íslensku snillingarnir. Einn þeirra er Ómar Ragnarsson, sem hefur það umfram hina, að vera snillingur á
mörgum sviðum. Hann er margir menn í einum, Flug-Ómar, Náttúruverndar-Ómar, Fréttamanns-Ómar og Skemmti-Ómar, svo
þeir helstu séu nefndir. Dr. Gunni talaði við þann síðastnefnda.

Ó

mar Ragnarsson heldur upp á
mikil tímamót þessi misserin.
Um síðustu áramót var liðin hálf
öld síðan hann kom í fyrsta skipti
fram með skemmtiprógramm sitt. Um síðastu helgi var liðin hálf öld síðan hann kom
fram í fyrsta skipti utan suðvesturhornsins. Það var á Ólafsfirði. Á næsta ári verða
liðin 50 ár síðan fyrsta platan hans kom út
(lítil plata hjá HSH-útgáfunni) og á næsta
ári verður Ómar sjötugur, eins og John
Lennon.
„Ég hef haft hægt um mig á þessu kreppuári og mér hefur fundist að vinur minn
Ragnar Bjarnason ætti að eiga sviðið,“ segir
Ómar. „En ég skemmti sem sagt fyrst í MR
fyrir hálfri öld og um síðustu áramót sneri
ég þangað aftur og tók sama prógrammið. Um síðustu helgi kvittaði ég fyrir hálfu
öldina á Ólafsfirði. Ég tók sama prógramm
og að auki prógrammið sem Haraldur Á.
Sigurðsson flutti. Það hefur ekki heyrst í
fimmtíu ár en gerði sömu lukkuna aftur.“

„Þú getur engu
breytt af því
sem er liðið,
en þú ert ennþá að spila.
Þú ert með spil á hendinni
– hunda eða ása. Og þú átt
bara að hafa gaman að því
að spila.“
Hvernig gastu munað það?
„Við vorum að troða upp saman allt þetta
sumar á héraðsmótum og ég man þetta bara.
Húmorinn hjá okkur báðum var ótímabundinn svo þetta gengur enn. Ég var með fjögur lög, meðal annars „Mömmuleikur“, sem
var fyrsta barnalagið mitt – merkilegt að
ég var strax með barnalag fyrir fullorðna
– og „Bjargráðin“ sem ég þurfti mjög lítið
að breyta. Bara setja inn nokkur ný nöfn.
Ég gat endað lagið eins og fyrir hálfri öld:
„Ég leitaði að Bjarna Ben, sem best vill hlutina“. Þetta fyrsta prógramm mitt er svona
20 mínútna langt, en alls er ég núna með
sirka tveggja tíma prógramm. Restin er
grínannáll hálfrar aldar.“
Elvis var ekki alveg sannur
Ómar fór með ógnarhraða upp á stjörnuhimininn eftir fyrstu framkomuna í MR. „Þarna
voru Nóbelsskáldið og Jónas Jónasson, sem
skrifaði um þetta í Vikuna. Ameríkaninn
myndi segja að á níu mánuðum hafi ég orðið
„household name“ á Íslandi. Það þekktu mig
allir Íslendingar um haustið. Það var ekkert smáræðis dýrmætt að vera rétt keflið
af Haraldi Á. Sigurðssyni. Hann var burðarás í revíunum hér áratugum saman. Hann
átti við veikindi að stríða á þessum tíma

ÓMAR Á FLUGI Fræg mynd frá söngskemmtun

1962.

MYND/INGIMUNDUR MAGNÚSSON

og skynjaði að tímarnir voru að breytast.
Hann söng því sinn svanasöng þetta sumar
og leiddi mig fyrstu skrefin.“
Ómar er mikill frumkvöðull á sviði gríns
og rokks. „Ég hafði engar fyrirmyndir,
hvorki íslenskar né erlendar. Fram að þessu
höfðu danskir revíusöngvar og gamaldags
bandarísk lög verið uppistaðan í revíunum
hér. Menn sungu nánast alltaf sama lagið,
gríntexta við „Komdu og skoðaðu í kistuna mína“, og þannig. Prógrammið mitt
voru nýjustu rokklögin frá A-Ö, vinsælustu
lögin hverju sinni. Þetta var bylting. Þetta
var nýtt og ferskt. Ég var réttur maður á
réttum tíma.“
Ómar segist hafa verið samkvæmur
sjálfum sér í öll þessi fimmtíu ár. „Og ég
er meira að segja enn þá á sama bílnum!“
segir hann, „sparneytnasta og umhverfisvænasta bíl á landinu. Ég hugsa svipað og
ég gerði. Ég get sagt að ég hafi verið byltingarmaður á sínum tíma og ég vil vera trúr
því. Á sínum tíma fór ég á Litla gul, sem er
minnsti bíll á Íslandi, norður á Ólafsfjörð
og menn sögðu bara: Ertu eitthvað bilaður
að fara á þessum bíl í þessu færi? Ég fór á
sama bílnum núna, en ég var miklu bilaðri
fyrir fimmtíu árum þegar ég fór á svona bíl
þá! Á sumardekkjunum. Ég var og er rokkari. Þegar menn fara að grafa ofan í rokkið
kemur í ljós að fyrsta alíslenska hráa hreinræktaða rokklagið er „Framhaldið af Botníu“ eftir mig. Ég hef alveg sérstaka ánægju
af því að taka það með Hauki Heiðari píanóleikara því hann er skálmari og virkar eins
og heil hljómsveit. Ég er Chuck Berry- og
Little Richards-maður. Mér fannst Elvis
aldrei alveg sannur.“

Sama hvaðan gott kemur
Svo breytist tíðarandinn. Rokk vék fyrir
bítli en alltaf flaut Ómar með. „Ég er búinn
að vera stanslaust að í fimmtíu ár,“ segir
hann. „Það hefur ekki fallið neitt úr nema
að ég var veikur í fyrra í nokkra mánuði.
Ég hef komið fram sirka 6.000 sinnum og á
öllum stöðum á landinu og ég er þakklátur
fyrir það og að hafa fengið að kynnast öllu
þessu fólki.“
Plöturnar og lögin með Ómari skipta
tugum og hann hefur gert ótal texta fyrir
aðra. Hann getur ekki skotið á töluna. Stef
er með um 300 lög og texta á skrá, en það
er kannski ekki nema 10 prósent af heildinni. Í byrjun 7. áratugarins vann Ómar með
Lúdó og Stefán, samdi meðal annars textann
„Því ekki að taka lífið létt?“. „Eitt af því sem
ég geri núna er að halda upp á aldarafmæli
með Lúdó og Stefáni. Ég með 50 ár og þeir
með 50. Ég syng nokkur lög með þeim nú
um helgina á Kringlukránni. Það vita það
svo fáir að ég söng með KK sextett á annarri plötunni minni („Ást ást ást“/„Sveitaball“). Ég er aldrei talinn með söngvurunum
sem sungu með KK því ég er gamanvísnasöngvari.“
Fyrsta stóra platan með Ómari kom út
1966 og er með erlendum lögum og frumsömdum, eins og „Kappakstur“ og „Ökuferðin“. „Platan er með áhorfendum tekin
upp í sal. Svona hafði aldrei verið gert áður.
Gefið út af Svavari Gests, sem kom gríðarlega mikið við sögu í mínum ferli. Ég vann
mikið með hans hljómsveit. Magnús Ingimarsson útsetti mikið og var undirleikari
minn í tíu ár.“
Þegar ég var smábarn snemma á 8. áratugnum varstu enn þá vinsæll með lög
eins og „Bróðir minn“ og „Eitthvað út í
loftið“, sem ég vissi nú ekki fyrr en nýlega
að væri lag með Paul McCartney.
„Sko, þarna sérðu! Ef ég heyri gott lag
þá er mér alveg sama hvaðan það kemur,
hvort sem það er Beethoven eða Bítlarnir.“
Mér finnst þetta allt saman klassísk
meistaraverk í þínum flutningi!
„Tja, ég veit það nú ekki. Ég hætti að
syngja inn á hljómplötur nema bara eitt og
eitt lag upp úr 1970 þegar sjónvarpið fór að
verða svo krefjandi. Að sumu leyti sé ég
eftir því að hafa stigið út úr plötubransanum. Ég ákvað að taka hann út því ég hafði
yfirdrifið nóg með það að skemmta og að
vera í sjónvarpinu. Síðustu þrjá áratugina
hefur því safnast saman ótrúlegt magn af
efni og í tímahrakinu er vandamálið það
að ég hef ekki tíma til að moða úr þessum
haug. Ég fer bara rólega í þetta. Ég er smám
saman að grauta í þessu.“
Endaspretturinn er allt
Ómar drekkur ekki og á einkanúmerið
Edrú. Hann drekkur ekki heldur kaffi né
orkudrykki en segist drekka mikið kók.

ÉG ER BARA SAMI BURSTAKLIPPTI VITLEYSINGURINN OG ÉG VAR Herra Ómar Ragnarsson, snillingur.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FYRSTA LP-PLATAN Gefin út af SG árið 1966.

Þaðan fær hann kannski orkuna. Ég spyr
hinn margklofna snilling hvernig hann fari
að því að vera svona margir menn. Ómar
hlær bara að svona delluspurningum.
„Ég er nú bara sami burstaklippti vitleysingurinn og ég var. Ég vil halda skemmtikraftinum alveg sér og honum koma hinir
karlarnir ekkert við, ekki heldur þeim sem
semur alvarlega texta. Texta eins og Boð
yfir boðaföllin sem er fluttur við kirkjuathafnir. Það er einn karlinn enn, sálmaskáldið.“

Vefjast allir þessir karlar ekkert fyrir hver öðrum,
samanber auglýsinguna þína
fyrir Íslandshreyfinguna, „Ég
er ekki að grínast“?
„Jú, þetta er svolítið truflandi. Ég er svolítill Laddi,
hann er með allar þessar týpur
í gangi, eins og ég. Ég verð að
hólfa mig niður.“
Sérðu ekki fyrir þér að þú
takir gigg í Höllinni eins og
allir hinir á sjötugsafmælinu?
„Tja …“ segir Ómar hugsi og
lofar engu nema þessu: „Það
er margt fram undan hjá mér.
Maður sá það nú bara á Ragga
Bjarna-tónleikunum hve margir eru farnir. Það er komin niðurtalning. Það er ekki hægt að
skilgreina sjötugan mann öðruvísi en mann á endaspretti. Og
það er sama tilfinningin á endasprettinum. Það er miklu meira
eftir en búið er, því endaspretturinn er bara allt.“
Ómar heldur áfram að leggja
lífsreglurnar. Hlustaðu nú vel:
„Það er hollt fyrir hvern mann að
líta á hvern einasta dag sem fæðingardag.
Hver dagur er fyrsti dagurinn í þeirri ævi
sem þú átt eftir ólifaða. Alveg eins og fæðingardagurinn var fyrsti dagurinn í þeirri
ævi sem þú áttir þá ólifaða. En dagurinn í
dag er miklu merkilegri en fæðingardagurinn af því að þú ert meðvitaður um hann
en þú manst ekkert eftir því hvað gerðist
þegar þú fæddist. Mér finnst þetta hjálpa
manni til að takast á við lífið: A-ha! Ég er
að byrja! Ég er að byrja á þeirri ævi sem
eftir er. Gaman! Þú getur engu breytt af því
sem er liðið, en þú ert enn þá að spila. Þú ert
með spil á hendinni – hunda eða ása. Og þú
átt bara að hafa gaman af því að spila.“

Siglt um heimsins höf
Fágun og andrúmsloft liðins tíma
á skemmtiferðaskipi.
SÍÐA 6
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Morð á Búðum Skemmtilega dularfull helgi
á Snæfellsnesi.
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BRITPOPP, ROKK
OG SÍÐPÖNK!
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FERÐALÖG

MIÐBAUGUR

ÞAÐ HEITASTA Í ...

HÓTELUM, VEITINGASTÖÐUM, GRÆJUM, BÚÐUM, MÖRKUÐUM OG FERÐANÝJUNGUM

Sigríður B. Tómasdóttir skrifar

Hótel Búðir Magnað umhverfi hótelsins myndar dramatíska umgjörð fyrir
æsilega morðgátuhelgi.

BESTI TÍMINN
eir sem híma í bænum allan veturinn og
kvarta yfir myrkri og leiðindum eru beinlínis furðufólk að mínu mati. Haustin eru nefnilega yndislegur tími til ferðalaga. Fátt jafnast á við að bruna út úr bænum og njóta helgarinnar
fjarri erli borgarinnar og alls kyns vanræktum heimilisverkum. Þá skiptir ekki máli hvernig veðrið er, því
það er alltaf jafn notalegt að slaka á í sveitinni.
Ég fór með fjölskyldunni í sumarbústað síðustu
helgi. Eins og oft áður urðu uppsveitir Árnessýslu
fyrir valinu, ekki vegna þess að ég búi svo vel að
eiga sumarbústað þar heldur er þar urmull húsa í
eigu stéttarfélaga og því hef ég, eins og líklega ansi
margir, farið æði oft á Þessar slóðir. Og það er ekkert
hægt að kvarta yfir þessum slóðum, þarna er fagurt
um að litast og falleg fjallasýn.
Ískalt og ægifagurt haustveðrið var frábær umgjörð
fyrir afslöppun og gönguferðir við hæfi lítilla kríla.
Vissulega var átak að koma sér af stað í haustroki og
rigningu, það lá við að ferðinni væri frestað um dag.
En sem betur fer var lagt af stað á föstudagskvöldi
og vaknað í sveitinni á laugardegi.
Heiti potturinn hitti strax í mark og urðu ferðirnar
í hann ófáar þessa tvo daga. Það er svo svakalega
notalegt að slaka á í pottinum, hinum séríslenska
sjálfsagða hlut. Ekki síst var kvöldferðin í pottinn
ógleymanleg bæði fyrir börn og fullorðna. Þá voru
ljósin í bústaðnum slökkt og svo var bara legið í makindum og stjörnurnar skoðaðar, svona eins og aldrei
er hægt að gera í bænum.
Helgarferð til útlanda er ekki fyrirhuguð á næstunni, sem ég játa að ég væri alveg til í ef evrureikningurinn væri ekki svona átakanlega tómur. Í staðinn
gleðst ég bara yfir því að útlöndin ætla að koma til
mín í líki tónlistarhátíðarinnar Iceland Airwaves sem
hefst í næstu viku. Hátíðargestir setja nefnilega svo
skemmtilegan, hressan og framandi blæ á Reykjavík
á meðan hún stendur yfir. Göngutúr í bænum verður
miklu meiri upplifun en venjulega, það er svo margt
fólk á ferli og mikil stemning, og í hinum ýmsu búðum
og kaffihúsum troða tónlistarmenn upp, gestum og
gangandi til ánægju.
Næstu helgi mæli ég þannig með helgarferð í
miðbæ Reykjavíkur, fyrir Reykvíkinga og alla hina.

Þ

MORÐ Á HÓTEL BÚÐUM
Fyrir þá sem langar í spennandi helgarferð er morðgátuhelgi á Hótel Búðum kræsilegur kostur.
Rithöfundurinn Ævar Örn Jósepsson semur gátuna sem boðið er upp á fyrstu helgina í nóvember.

M

Siglt um heimsins höf
Fágun og andrúmsloft liðins tíma
á skemmtiferðaskipi.
SÍÐA 6

ferðalög kemur út mánaðarlega
með helgarblaði Fréttablaðsins. Ritstjóri Anna Margrét
Björnsson amb@frettabladid.is
Útlit Arnór Bogason og Kristín Agnarsdóttir
Forsíðumynd Nee Bing
Pennar Hólmfríður H. Sigurðardóttir, Sigríður B.Tómasdóttir Ljósmyndir Fréttablaðið, Þórður Grímsson, Getty
Auglýsingar Benedikt Freyr Jónsson bfj@365.is
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Morð á Búðum Skemmtilega dularfull helgi

á Snæfellsnesi.

Tónlistarsenan í Kína skoðuð:

BRITPOPP, ROKK
OG SÍÐPÖNK!

Áratuga reynsla og þekking
- í þína þágu
/PIÈ M¹NUDAGA ÙMMTUDAGA 

FÎSTUDAGA   o LAUGARDAGA 
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orðgátuhelgarnar hafa verið
er með tandurhreint mjöl í pokahornhaldnar á Hótel Búðum í
inu. Sumir eiga óuppgerðar sakir við
nokkur ár og hitt rækisuma, aðrir hafa lengi lagt fæð á
lega í mark hjá þátt- BÓKAÐU aðra og svo mætti lengi telja.
takendum. Helgarnar eru reyndÞeir sem fylgjast vel með munu
NÚNA
ar ekki morðgátuhelgar strangt
vafalaust verða vitni að alls kyns
til tekið heldur vinahelgar. Vinskapuruppákomum, þar sem óvild og fjandinn á meðal gesta er þó eitthvað málum
skapur, leynimakk og pukur munu birtblandinn því það bregst ekki að einn
ast í hinum ýmsu myndum.
„vinurinn“ er drepinn strax við upphaf
Sú gamla drottning spennusagnanna,
hennar.
Agatha Christie, notaðist oft við þá
Hótelgestir eru beðnir um að hafa
fléttu í sínum sögum að láta morðin geraugu og eyru hjá sér strax á föstudagsast á tiltölulega lokuðu svæði, til dæmis
kvöldi, þó að dagskráin sé formlega
óðalssetri eða lest. Þannig var hópur
sett klukkan níu. Gestirnir eru ekki í
grunaðra takmarkaður en iðulega kom
hlutverkum, en allir eiga hins vegar að
í ljós að margir áttu óuppgerðar sakir
setja sig í spor leynilögreglufólks, því
við hinn myrta. Morðgátuhelgarnar
inni á milli alsaklausra hótelgesta er
sækja þannig fyrirmynd sína til Agöthu
nefnilega einnig að finna fólk sem ekki
Christie en höfundur gátunnar að þessu

SÍÐA 2

sinni er aðdáendum
íslenskra spennusagna
vel kunnur, Ævar Örn
Jósepsson.
Að sjálfsögðu er
leynilögreglumaður
á staðnum, en gestirnir liðsinna honum.
Ævar Örn Jósepsson Og áður en kvöldverður er fram borinn á laugardagskvöldi
eru gestir beðnir um að skila til hans
sinni rökstuddu lausn gátunnar. Leynilögreglumaðurinn hneppir hinn seka
í varðhald og gestir geta slappað af
vissir um að morðinginn sé bak við lás
og slá. Eða hvað?
Nánari upplýsingar um bókanir og
verð er hægt að nálgast á www.budir.
is.
- sbt
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Mikið verður um dýrðir í Berlín á næstunni þegar tuttugu ár verða liðin frá falli Berlínarmúrsins.

Aðeins 1 króna fyrir börnin
www.flugfelag.is | 570 3030

1 kr. aðra leiðina + 990 kr.
(flugvallarskattur)

Gildir 1. – 31. október – bókaðu á
www.flugfelag.is

Hinn 9. nóvember næstkomandi
verða tuttugu ár liðin frá falli Berlínarmúrsins. Mikið hefur verið um
hátíðarhöld frá byrjun árs en þau ná
hápunkti sínum við Brandenborgarhliðið einmitt hinn níunda með hátíð
sem nefnist „Fest der Freiheit“ eða
frelsishátíðin. Fyrirmenn alls staðar
að úr heiminum hafa boðað komu
sína á viðburðinn en um þúsund
gervimúrsteinar hafa verið reistir
þar sem múrinn áður lá og þeim
verður kollvarpað eins og dóminóspili á hátíðardag. Tónleikahald og
stórfengleg flugeldasýning munu
einnig setja svip sinn á daginn. Nú
er um að gera að drífa sig til Berlínar til að fylgjast með þessum spennandi viðburðum.
- amb

Flugeldasýning og tónleikar Hátíðarhöld verða við Brandenborgarhliðið hinn 9.
nóvember.

sumarferdir.is

... eru betri en aðrar

...eru betri en aðrar
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BORGARFERÐIR

STÓRA EPLIÐ OG SÓLARFERÐIR Á HAUSTIN

HEIMAMAÐURINN


New York

MALLA KJARTANSDÓTTIR, FYRIRSÆTA
UPPÁHALDSVEITINGASTAÐURINN Sushi Lounge og May Place

Sushi eru uppáhalds sushi-veitingastaðirnir mínir í East Village.
Þeir eru alltaf með fimmtíu
prósenta afslátt af öllum mat, svo
þetta er bæði mjög ódýrt og ferskt
hjá þeim. http://www.sushiloungenyc.com/

Ferðaklúbburinn Gott fólk 60+ Fer sína fyrstu ferð til Gran Canaria hinn 25. október.

FLOTTASTI BARINN? The

Bourgeois Pig er lítill og kósí bar í
East Village með mjög sérstakan
vínlista með vín-, bjór- og kampavínskokkteilum. Mayahuel er bar
í svipuðum stíl, líka í East Village,
en þar sérhæfa þeir sig í tekílakokkteilum. Báðir staðir hafa
mikið úrval og gaman að prófa þar
nýja kokkteila.
SKEMMTILEGASTI NÆTURKLÚBBURINN? Greenhouse

er klúbbur sem telur sig vera
fyrsta vistvæna næturklúbbinn í
New York. Það sem gerir hann
skemmtilegri en aðra klúbba eru
innréttingarnar en þær eru gerðar
úr endurunnu efni. http://greenhouseusa.com/
BESTU GÖTURNAR / HVERFIÐ
TIL AÐ KAUPA FÖT? Venjulega

fer ég á neðarlega á 5th Avenue
eða á Broadway í Soho til þess

að kaupa praktíska hluti í búðum
eins og H&M og Urban Outfitters,
eða nærföt í Victorias Secret. Hins
vegar, til þess að finna sérstaka
hluti eftir nýja hönnuði eða fara
á „second hand“-markaði fer
ég til Williamsburg í Brooklyn, á
Bedford Avenue og í göturnar þar
í kring til þess að finna flott föt.
HVERJU MÁ ALLS EKKI MISSA
AF? Metropolitan Museum og

MOMA eru staðir sem alls ekki
má missa af, hvort sem fólk er á
stuttu ferðalagi eða er í lengri tíma
í New York. Þar að auki eru sérstakir viðburðir eins og tónleikar,
kvikmyndasýningar, fyrirlestrar og
fleira stanslaust í boði. http://
www.moma.org, http://www.
metmuseum.org

BÆ K UR FYRIR
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BÓKAFORLAGI‹ BIFRÖST
Fæst í öllum betri bókabúðum • bokaforlagidbifrost@simnet.is

KANARÍFUGLAR
HEFJA SIG TIL FLUGS Í OKTÓBER
„Nóvember er alveg yndislegur
mánuður til að heimsækja
Kanaríeyjar því veðrið er svo
ljúft á þessum tíma, sól á daginn og hlýtt fram eftir kvöldi,
sem er svo notalegt,“ segir María
Júlía Alfreðsdóttir, fararstjóri
Vita-ferða á Kanaríeyjum. Hún
flýgur í dag áleiðis til Kanarí til
að undirbúa komu fyrsta hópsins
á vegum ferðaklúbbsins Gott fólk
60+ frá ferðaskrifstofunni Vita,
sem væntanlegur er 25. október.
Sá hópur mun dvelja fram til 24.
nóvember.
María Júlía segir langar ferðir

af þessu tagi vel sóttar af fólki
allt frá sextugu og upp í nírætt,
enda séu afþreyingarmöguleikarnir margir og stemningin alla
jafnan afar góð meðal fólksins.
„Í þessum ferðum erum við með
dálítið öðruvísi dagskrá en fyrir
aðra ferðalanga. Við bjóðum til
dæmis upp á leikfimi sérsniðna
að eldra fólki. Við verðum líka
með minigolfmót, spilum félagsvist og bingó. Svo verður að sjálfsögðu farið í skipulagðar gönguferðir og dagsferðir, til dæmis til
Las Palmas og annarra skemmtilegra staða.“
- hhs

Gleði Það er ekki erfitt að gleðjast í sól og
hita og góðum félagsskap.

ÓDÝRAR TIL NEW YORK!
Þau spennandi tíðindi urðu
í síðustu viku að ﬂugfélagið
Iceland Express byrjaði að auglýsa ﬂug til New York næsta
sumar. Flogið verður fjórum
sinnum í viku frá 1. júní til 31.
ágúst 2010 til Newark-ﬂugvallar og ﬂugfargjöld eru allt
niður í tæpar tuttugu þúsund
krónur aðra leið án skatta.
Fáar stórborgir eru jafn spennandi og New York og því er
um að gera að bóka ﬂug sem
fyrst fyrir næsta sumar.
www.icelandexpress.is
Nýr valkostur Nú flýgur Iceland
Express til Stóra eplisins næsta
sumar.

Skápur fáanlegur í svörtu
og hvítu háglans
Verð:

138.000,DIVANY
– einnig fáanlegt í hvítu háglans
Veggskápur 160cm verð:

69.000,Skenkur 180cm verð:
158.000,-

Borðstofuborð 140X140 verð:

118.000,-20%
COMO
Stækkanleg borðstofuborð í
hnotu
160(248)x100
Verð:

200(288)x110

Borðstofuborð

Verð:

160X90 hvítt háglans
Verð áður:
Verð nú:

159.000,-

78.000,-

179.000,-

Vegghengdur skenkur 182cm

62.400,-

Verð:

108.000,-

FULL BÚÐ AF NÝJUM VÖRUM

VISION
leðursófasett
Fáanlegt í svörtu og
hvítu leðri

3ja sæta
Verð:

Stóll

169.000,-

Verð:

85.000,-

-20%

GRANDO tungusóﬁ
Stærð: 230x157cm
Færanleg tunga

Sicily tungusóﬁ
Stærð: 267X165
Færanleg tunga

Verð:

198.000,-

-15%

Verð áður:
Verð nú:

168.000,-

134.400,-

Opið mán-fös: 10.00-18.00

FATCAT tungusóﬁ
Íslenskir púðar
Verð:

4.800,-

Opið um helgina: lau: 10.00-16.00 - sun: 13.00-16.00

Stærð: 320X165
Færanleg tunga

Verð áður:
Verð nú:

235.000,-

199.750,-

Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 544 4420 - www.egodekor.is
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SIGLT UM
HEIMSINS HÖF
Sigling á háklassa skemmtiferðaskipi vekur upp andrúmsloft liðinna alda. Í vor býðst Íslendingum frábært tækifæri
til þess að njóta þeirrar einstöku reynslu að ferðast
með sannkallaða fágun að leiðarljósi.

Silver Cloud Glæsilegt skemmtiferðaskip sem rúmar um
250 gesti.

myndaðu þér að vakna í dásamlega fagurri hótelsvítu þegar
þjónn ber á dyrnar með dýrindis morgunverð á bakka. Hann
töfrar fram ilmandi heitt kaffi,
hrærð egg og beikon, pönnukökur
og suðræna ávexti á dúkuðu borði.
Á meðan þú gæðir þér á kræsingunum horfir þú út um svalahurðina
en í stað þess að sjá stórborg eða
sveitalandslag þá blasir ekkert við
nema himinblátt haf svo langt sem
augað eygir. Það gæti verið árið
2009 eða árið 1909, því þér líður
eins og þú sért í kvikmynd. Svona
hefjast dagarnir á skemmtiferðaskipunum í Silver Sea-flotanum.

Í

Fljótandi lúxushótel
Það er óneitanlega skrýtið að stíga
um borð í Silver Sea-skipin því að
varla er unnt að greina að maður
sé ekki á þurru landi. Í raun er
skipið eins og stórt og glæsilegt
fljótandi hótel. Þar er að finna

Svíta á skipinu Öll sömu þægindi og á lúxushóteli.

Skipstjórinn Silver Seas leggja upp úr persónulegum samskiptum við gesti.

glæsilega hótelmóttöku, bari,
setustofur, líkamsræktarstöð og
heilsulind, sundlaug og sólbaðsaðstöðu, leiksvið og kvikmyndasal
og úrval fínustu veitingahúsa.

klassískar og fágaðar og hugað
er að minnstu smáatriðum, allt
frá mjúkum sloppum í baðherberginu og kampavíni í kælinum til stílhreinnar orkídeu á

Silver Sea er ítalskt fyrirtæki og má segja að öll sú fegurð og klassi sem tengd er við
Ítalíu sé endurspegluð í skipaflotanum. Innréttingarnar eru

stofuborðinu á káetunum. Í raun
er ekki hægt að tala um káetur því þær eru innréttaðar eins
og lúxusherbergi á hóteli með
sjónvarpi, DVD-spilara, ísskáp,

TÖFRAR MIÐAUSTURLANDA
FERÐASKRIFSTOFA ÍSLANDS býður upp á
spennandi siglingu með Silver Sea 28. mars
til 8. apríl til borgarinnar Dubai í Sameinuðu
arabísku furstadæmunum.
GLER OG STÁL, heillandi menning, sandur og
sól eru einkennandi fyrir borgina sem er ein af
þeim sem mynda Sameinuðu arabísku furstadæmin. Þú getur spænt upp eyðimörk á kraftmiklum jeppa, farið á unaðslegar baðstrendur,
baðað þig í heitum hreinum sjó, spilað golf
og verslað frá þér vitið. Í Dubai eru heimsins
bestu fríverslanir og spennandi gullmarkaðir
sem lítið hafa breyst í aldanna rás. Eitt af því
sem er svo heillandi við Dubai eru andstæður
staðarins, hin skörpu skil á milli austurs og
vestur, nýtískulegur byggingastíll, tímalaus
eyðimörkin, gamalt og nýtt.

Í Dubai sameinast þægindi og lúxus Vesturlanda við dulmagnað andrúmsloft Arabíuskagans.Í verslunarmiðstöðvum og mörkuðum má
gera betri kaup en víðast hvar annars staðar í
heiminum.
FERÐAÁÆTLUNIN: SUNNUDAGINN 28. MARS

er flogið frá Keflavík til London og þaðan
til Dubai. Við komu til Dubai er ekið beint
á hótelið, þar sem gist verður í tvær nætur.
Gestum gefst tækifæri til að eyða mánudeginum í Dubai en borgina er upplagt að skoða
fótgangandi. Tignarlegur arkitektúr moskanna
stendur fyllilega til jafns við framúrstefnulega
hönnun nútíma bygginganna. Í Dubai-safninu
er að finna mikið safn gripa frá fyrri tímum,
þegar borgin var miðstöð perlukafara og
kaupmannalesta. Þröngir stígar kryddmarkað-

arins ilma af kardemommu og kanil og meðal
vefnaðarvara eru silki, bómull og ullarvörur í
öllum heimsins litum og á hvaða verði sem er.
Þið getið jafnvel brugðið ykkur á skíði í 22.500
fermetra yfirbyggðri skíðahöll – meðal þeirra
stærstu í heiminum, sem tekur a.m.k. 1.500
manns í brekkurnar í einu – sú lengsta er um
400 metrar. Hitastiginu er haldið í einni gráðu
undir frostmarki á daginn, en á nóttunni er
framleiddur nýr snjór í sex stiga frosti.
ÞRIÐJUDAGINN 30.MARS er siglt frá Dubai.
Skipið Silver Whisper er tilbúið að taka á móti
gestum kl. 15.00 um daginn og öll þjónusta
í mat og drykk strax til reiðu. Siglingin tekur
sjö daga og skipið stoppar í borgunum Abu
Dhabi, Fujairah, Múskat, Bander Abbas í Íran,
Kashab í Óman og svo aftur til Dubai 6. apríl.

Seiðmagnað andrúmsloft Ein af mörgum moskum sem

SUNNUDAGSLEIÐSÖGN verður um Listasafn
Íslands á sunnudaginn klukkan 14. Sigríður Melrós
Ólafsdóttir sýningarstjóri beinir sjónum að textílverkum, sérstaklega verkunum Fiskikonur eftir Hildi Hákonardóttur og Punt eftir Hildi Bjarnadóttur. Höfundar
verkanna taka þátt í leiðsögninni. www.listasafn.is
Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473
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Jón Svavar ætlar að njóta alls þess sem Hveragerði býður upp á til hins ýtrasta um helgina.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Heimsækir afa og ömmu
Söngvarinn Jón Svavar Jósefsson verður upptekinn við æfingar fyrri hluta helgarinnar. Hann hefur því
lofað sjálfum sér einhverju uppbyggilegu þegar æfingum lýkur, eins og til dæmis fjallgöngu í Öskjuhlíð.

UPPLÝSINGAR O

UPPLÕSINGAR OG INNRITUN Å SÅMA  

„Fyrri hluta helgarinnar verður
mikið til varið niðri í Íslensku óperunni. Ég er varasöngvari í hlutverki Góðhjartar í Ástardrykknum
eftir Donizetti sem verður frumsýndur þann 25. þessa mánaðar. Sem slíkur verð ég að fylgjast
með öllum æfingum og vera með
allt á hreinu ef eitthvað skyldi fara
úrskeiðis,“ segir Jón Svavar Jósefsson, söngvari, leikskólastarfsmaður og hestajárningamaður.
Sökum anna við æfingar hefur
Jón Svavar lofað sjálfum sér
að gera eitthvað uppbyggilegt
fyrir líkama og sál síðari hluta
laugardags.

„Fjallganga er eitthvað sem ég
gæti vel hugsað mér. Ég veit svo
sem ekki nákvæmlega hvaða fjalli
ég ætti að sigrast á en Öskjuhlíðin
kemur sterklega til greina, og þá
jafnvel á hjóli,“ segir söngvarinn
og glottir.
Að útivist lokinni er ekki loku
fyrir það skotið að Jón Svavar
skelli sér í sund til að hvíla lúin
bein. „Þá er manni reyndar ekkert að vanbúnaði að skella sér eitthvert út að borða, núðlusúpa væri
tilvalin.
Í beinu framhaldi er svo kjörið
að renna á knæpu og kanna orðróm
götunnar. Hvernig hljómar eitt

blint stefnumót? Ölstofan á miðnætti?“ býður Jón Svavar.
Hlé verður gert á æfingum Ástardrykkjarins sunnudag og Jón
gælir við að leggja land undir fót.
„Ég hygg á heimsókn til úrvalshjónanna ömmu og afa frá Torfufelli sem dvelja nú á Heilsuhóteli
í Hveragerði. Í leiðinni er aldrei
að vita nema ég fjárfesti í hverarúgbrauði og kannski sunnlensku
grænmeti. Þá er skylda að renna
niður einum ís í kaupstað íssins.
Svo er bara að njóta landslagsins
og hveraskýjanna á heimleiðinni.“
Segir óperusöngvarinn Jón Svavar
Jósefsson.
kjartan@frettabladid.is

VEGAGERÐIN veitir upplýsingar um færð í síma
1777, símsvaranum 1779 eða á vefsíðunni www.vegagerdin.is. Einnig má leita upplýsinga um veður á vef
Veðurstofu Íslands á www.vedur.is.
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Kannt þú
skyndihjálp?
Kópavogsdeild Rauða krossins heldur námskeið í
almennri skyndihjálp þriðjudaginn 20. október kl. 18-22
í Hamraborg 11, 2 hæð.
Á námskeiðinu læra þátttakendur grundvallaratriði í
skyndihjálp og endurlífgun. Markmiðið er að þátttakendur
verði hæfir til að veita fyrstu hjálp á slysstað.
Námskeiðsgjald 4.500 á mann.
Innifalin eru námskeiðsgögn og þátttökuskírteini.
Leiðbeinandi er Laufey Gussurardóttir
Sjálfboðaliðar Kópavogsdeildar fá ókeypis á námskeiðið og
félagsmenn sem greitt hafa félagsgjaldið fá 10% afslátt.
Frekari upplýsingar fást í síma 554 6626 eða
með tölvupósti á kopavogur@redcross.is.
Skráning er til 16. október.

Sjálfboðamiðstöð Hamraborg 11

www.redcross.is/kopavogur

Trommarar landsins
halda taktfasta sýningu
Sýningin Trommarinn 2009 verður haldin í fyrsta sinn í dag í sal Tónlistarskóla FÍH. Þar munu víðfrægir
trommarar berja húðir auk þess sem Guðmundur „Papa Jazz“ Steingrímsson verður heiðraður.
„Hugmyndin að sýningunni vaknaði eftir að ég opnaði vefinn www.
trommari.is í janúar,“ segir Halldór Lárusson, trommari til þrjátíu
ára, sem stendur að sýningunni
Trommarinn 2009 á laugardaginn. „Vefurinn fékk mun betri viðtökur en ég bjóst við og því datt
mér í hug að setja saman sýningu þar sem trommuleikarar og
trommuáhugafólk á landinu gætu
komið saman, sýnt sig og séð aðra,“
segir hann og útskýrir að vefurinn
trommari.is sé töluvert sérhæfður.
Þar sé að finna samfélag trommara
með spjallþráðum, upplýsingum og
myndum af trommurum í gegnum
tíðina, allt frá árinu 1925.
Hann er beðinn um að lýsa því
hvað verður á boðstólum á sýningunni. „Þarna verður fjöldi uppákoma, til dæmis munu nokkrir
landsþekktir trommu- og slagverksleikarar stíga á svið og hafa
sumir samið sérstök verk fyrir sýninguna,“ segir Halldór. Sem dæmi
um þekkta trommuleikara má
nefna Gunnlaug Briem, Einar Val
Scheving, Áskel Másson og Ragnar
Sverrisson ásamt mörgum öðrum.
„Þá munum við einnig heiðra Guðmund Steingrímsson, eða Papa
Jazz, fyrir ævistarf sitt í þágu tónlistar á Íslandi,“ upplýsir Halldór.
Á sýningunni verða auk þess
hljóðfæraverslanirnar Tónastöðin, Hljóðfærahúsið/Tónabúðin og
Rín með allt það nýjasta til sýnis
í trommum og slagverki. Einnig munu íslenskir trommusmiðir
sýna verk sín og nokkur eldgömul og flott trommusett mun einnig bera fyrir augu gesta en það
elsta er að sögn Halldórs frá 1918.

Halldór Lárusson, trommari og tónlistarkennari, stendur fyrir sýningunni Trommarinn
2009 í sal Tónlistarskóla FÍH í dag, laugardag, frá 13 til 18.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Svo vildum við í anda kreppu hafa
frítt inn og bjóða líka upp á nokkra
vinninga í boði hljóðfæraverslananna og trommari.is,“ segir hann.
Og hvernig hafa viðbrögðin
verið? „Vægast sagt góð. Nú hef
ég bara mestar áhyggjur af því að
salurinn sé of lítill,“ segir Halldór
en níutíu manns hafa þegar boðað
komu sína á Facebook. Hann segir
vel geta farið svo að sýningin verði

að árlegum viðburði. „Ef þetta
gengur vel munum við strax hefjast handa við að skipuleggja næstu
sýningu,“ segir hann spenntur.
Sýningin Trommarinn 2009
verður haldin í sal Tónlistarskóla
FÍH við Rauðagerði á laugardaginn
frá 13 til 18. Allir eru velkomnir
meðan húsrúm leyfir og aðgangur
er ókeypis.
solveig@frettabladid.is

opið virka daga kl. 10-16

Áfangar í húsgagnahönnun
Sýningu á íslenskum húsgögnum
á Hönnunarsafni Íslands lýkur á
morgun.
Nú fer hver að verða síðastur að sjá
sýningu í Hönnunarsafni Íslands
á íslenskum húsgögnum frá árunum 1950 til 1970 en henni lýkur á
morgun.
Íslensk húsgagnaframleiðsla
stóð með miklum blóma á tímabilinu 1950 til 1970 og víða leynast enn húsgögn frá þeim tíma á

íslenskum heimilum og stofnunum.
Arndís S. Árnadóttir hönnunarsagnfræðingur mun í leiðsögn um
geymslusýningu Hönnunarsafnsins skyggnast um og greina frá
helstu áföngum í sögu íslenskrar
húsgagnasmíði og -hönnunar á síðustu öld og tengja við gripi safnsins.
Safnið verður opnað klukkan
13 á morgun og hefst leiðsögnin
klukkan 15. Nánari upplýsingar
www.honnunarsafn.is.

Íslensk húsgagnaframleiðsla stóð í
blóma frá 1950 til 1970.

Færeysk og íslensk verk
Stuttverkahátíðin Margt smátt verður haldin í fimmta sinn á laugardaginn. Að þessu sinni
verða einnig sýnd færeysk verk og verður áhugavert að sjá leikformið í meðförum Færeyinga.
Leiklistarhátíðin verður haldin í Félagsheimili Seltjarnarness og hefst klukkan 12 með setningarathöfn og stendur til klukkan fimm. Alls verða tuttugu leikverk sýnd með tveimur hléum og að því
loknu mun Sigrún Valbergsdóttir fjalla um sýningar
hátíðarinnar. Aðgöngumiða verður hægt að kaupa
við innganginn á 1.500 krónur.
Frá einu stuttverkanna sem sýnd voru á
hátíðinni Margt smátt árið 2003.

YOGA
MORGUN HÁDEGI SÍÐDEGI
BYRJENDANÁMSKEIÐ HEFST 12. OKT
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Ásta Arnardóttir • 862 6098 • asta@this.is
Lótus jógasetur • www.this.is/asta
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Sjóliðar skreyta
þessi jakkaföt.

Hundruð þúsunda Afríkubúa missa
húsnæði sitt á hverju ári.
Fylgihlutirnir skiptu miklu máli eins og
sést á þessum hákarlaskóm.

Hreysi reist í
Smáralind

Hann er ekki frýnilegur að sjá
karlinn á kjólnum og myndi
vafalaust hafa skotið mörgum
sjóræningjanum skelk í bringu.

AMNESTY VEKUR ATHYGLI Á MANNRÉTTINDABROTUM

Skrautleg
fjársjóðskista
Sjóræningjar, páfagaukar og hákarlar komu við sögu á
tískusýningu Jean Charles de Castelbajac á tískuvikunni í París nýlega.
Kynningarplakatið fyrir tískusýningu de Castelbajacs lofaði
sjóræningjum, páfagaukum og paradís. Tískuhönnuðurinn stóð
sannarlega við orð sín og áhorfenda beið heil fjársjóðskista af litríkum fötum, hákarlabúningum og augnleppum sem soðin voru
saman með miklum húmor.
Sýningin fór fram í Carrousel du Louvre og var búið að koma
þar upp leikmynd með pálmatrjám, strákofum og risastórum
útskornum guðalíkneskjum.
Fötin báru öll keim af þemanu en fylgihlutirnir voru ekki
síður hluti af heildarmyndinni. Á skóhælum sáust hákarlatennur
og hálsmen voru gerð úr beinum.
Sýningin snerist því að stærstum hluta um að vekja athygli
og skemmta áhorfendum en ekki er ljóst hversu hentug fötin verði á
götum stórborganna.
solveig@frettabladid.is

Mikilúðlegur
páfagaukur
prýðir þessa
sérstæðu
múnderingu.

Húmorinn
var í fyrirrúmi
á tískusýningu
Castelbajacs.

Íslandsdeild Amnesty International
stendur í dag fyrir táknrænni aðgerð
í Smáralind til stuðnings fólki sem
sætir þvinguðum brottflutningi víða
í Afríku. Ljósmyndir verða til sýnis,
aðgerðarkortum dreift, boðið upp á
heitt afrískt te og trumbuslátt frá Miðbaugs-Gíneu. Þá verður undirskriftum safnað á „hús undirskriftanna“
auk þess sem reist verður hreysi sem
fólki er boðið inn í. Viðburðurinn er
liður í herferð samtakanna, Krefjumst virðingar: Mannréttindi gegn
fátækt. Vakin er athygli á að hundruð þúsunda Afríkubúa um alla álfuna
missa húsnæði sitt á hverju ári þegar
þeir eru þvingaðir úr húsum sínum
af yfirvöldum. Oftast fer útburðurinn
fram án þess að farið sé að lögum og
reglum, án viðvarana, viðræðna og
skaðabóta. Í stað þess að bæta húsnæðiskost fólks og lífsskilyrði, sérstaklega þeirra sem búa við sárustu
fátæktina, hrekja margar ríkisstjórnir
fólk út í enn sárari fátækt.
Dagskráin hefst klukkan 13 í Dropanum á neðri hæð Smáralindar, rétt hjá
Hagkaupum.

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

Bíladagar

Landrover Discovery LR3 4.4 V8 árg.
2006 ek. aðeins 17 þ.km flottur bíll allur
sem nýr. Tilboð 4.9 mil. ath. skipti ód.
(eftir lokun 864-8989).

CITROEN C4 SX COMFORT. Árgerð 2008,
ekinn 10 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Verð 2.590.000. Rnr.110053.

MAZDA SPEED 6. Árgerð 2006, ekinn 43
þ.mílur, BENSÍN, 6 gírar. Verð 3.000.000.
Rnr.110043.

Toyota Corolla H/B Sól 09/2004 ek. 125
þ.km sjálfskiptur verð 1190 (eftir lokun
864-8989).

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

mazda rx-8 árg.2003 ný spraut. og ryðv.
vetrad. á felg. áhv.2,1m hulda: 8623310

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Fassi 1,5 krani lítið notaður með auka
lengingu. Dodge Ram 1977 með flatpalli
fylgir með. Verð 350þ. +vsk S. 662
2373/ 662 2363.

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 5272424
http://www.bilaogvagnasalan.is

Til sölu Polo ‘97 ek. 130 þús. Sparibaukur,
mikið endurnýjaður. Tilvalinn fyrir skólafólk. V. 295 þús. S. 897 2007.
Nissan Primera Acenta ‘06/2004 ek.
94 þ.km Sjálfskiptur, bakkmyndavel
ofl TILBOÐSVERÐ aðeins 1090 (listi ca
1700) (eftir lokun 864-8989).

Ótrúlegt verð!

Izusu Trooper 3.0 dísel ‘98 bsk. Ek. 266þ.
Nýsk. fallegur og góður bíll í toppstandi,
talsvert endurnýjaður. Aðeins 490þ.
gegn stgr. S. 863 0287.

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 5272424
http://www.bilaogvagnasalan.is

FORD MUSTANG GT. Árgerð 2000, ekinn
112 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð
1.170.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá
myndir www.bilabankinn.is 865-7539.

NISSAN TERRANO. Árgerð 2005, ekinn
83 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð 1.850.000.
Bílabankinn S 588-0700. Sjá myndir
www.bilabankinn.is 865-7539.

TOYOTA CARINA E S/D XLI. Árgerð
1997, ekinn 270 þ.km, BENSÍN, 5 gírar.
Möguleiki á 100% láni. Verð 270.000.
Rnr.110013.

Til sölu Honda-CRV 1988 ekinn 175þ.
ssk. sk. ‘10, NÝ DEKK, smurbók frá
upphafi. Mjög góður bíll, v. 590þ. S.
699 3210.

Porsche Cayenne S, árg 2004, ek. 80þ.
km, leður, topplúga, 18“ porsche felgur
og heilsársdekk. Verð:3.990þ. Skoðar
skipti á ódýrari. Upplýsingar í síma 5885300 eða á www.netbilar.is

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur
Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

M.Benz 300 Turbo dísel ‘94 sk.’10. Mjög
gott eintak. Sumar + vetrard. á felg.
leður, toppl., þjófavörn, rafm. í öllu. Hiti í
sætum & speglum. Splittað drif o.m.fl. kr.
400þ. eða tilboð. Skipti koma til greina
á Fellihýsi, litlu bakkói eða gamalli mínigröfu milligjöf í boði. S. 893 8824.

TOYOTA COROLLA TOURING SOL 4WD.
Árgerð 2000, ekinn 294 þ.km, BENSÍN, 5
gírar. Verð 390.000. Tilboð 280.000.-

Plastmódel
í
miklu
úrvali.
Tómstundahúsið, Nethyl 2, sími 5870600, www.tomstundahusid.is

Til sölu Hyundai Santa Fe árg. ‘02 ek.
128þ.km nýsk. í góðu ástandi. Áhv.
1200þ. yfirtaka afb. 21þ. á mán. Uppl.
í s. 897 0062.

TOYOTA YARIS TERRA DÍSEL. Árgerð
2006, ekinn 56 þ.km, DÍSEL, 5 gírar.
Verð 1.770.000. Rnr.283364.
M.BENZ ML 270 DISEL. Árgerð 2005,
ekinn 78 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð
4.890.000. Rnr.242295.Til sýnis og sölu
hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá
fleiri myndir á www.bilalif.is

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.
Sími: 587 2000
www.toppbilar.is
Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 5272424
http://www.bilaogvagnasalan.is

Til sölu Nissan Patrol ‘01 á 38“ dekkjum
ekinn rúm 220þ. er með bilað olíuverk.
Fæst á 1300þ. S. 897 4164.

ÚTSALA 590Þ. 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.

HYUNDAI SANTA FE CRDI Árgerð 2007.
Ekinn 69 þ.km Verð kr. 4.790.000.

TILBOÐ 1.240.000.-

Til sölu Range rover 04 HSE ek.102þús.
fæst á yfirtöku ísl. lán. s: 867 1735.

TOYOTA HILUX DOUBLE CAB TURBO.
Árgerð 2001, ekinn 193 þ.km, DÍSEL,
5 gírar. Verð 1.580.000. Rnr.241691. Til
sýnis og sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi 2,
S:562-1717. Sjá fleiri myndir á www.
bilalif.is
Nissan Patrol GR 33“ Diesel Árgerð
‘09/2006, ekinn 44þ.km, leðurklæddur,
sóllúga, ssk, verð 4.690.000kr. Mjög gott
eintak! Sjá fleiri myndir á www.stora.is

JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 4X4.
Árgerð 2006, ekinn 47 þ.km, BENSÍN,
Sjálfskiptur. Verð 3.180.000. Rnr.242358.
Til sýnis og sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi 2,
S:562-1717. Sjá fleiri myndir á www.
bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug.
12-16.
www.bilalif.is

NISSAN PRIMERA SLX Árgerð 1998.
Ekinn 154 þ.km Verð kr. 490.000.

Daihatsu Applause ‘98 1.6 ssk. ek. 161þ.,
nýsk., ný tímareim, auka felgur og smurbók. V. 269þ. S. 822 7002.

MMC PAJERO GLS 33“,árg.05/2004,
ek.79þús.km, sjálfsk, leður, lúga, stigbretti, 33“ dekk en breyttu fyrir 35“. Einn
með öllu!!! Ásett verð 3990þús.kr!!!

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

toyota avensis 2,0 exe árg 2005 ek 73
þús ‘sjálfskiptur leður og topplúga góður
og vel með farinn bíll lán tm 1200 þús
afborgun 25 á mánuði skipti á ódýrari
uppl í síma 8462798

Bílar til sölu
Toyota Land Cruiser 200VX 35“ Árgerð
07/2008, ekinn 11þ.km, leðurklæddur,
sóllúga, ssk, verð 12.990.000kr. Eins og
NÝR! Sjá fleiri myndir á www.stora.is

FORD FOCUS TREND STATION
Árgerð 2006. Ekinn 85 þ.km Verð kr.
1.790.000.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Höfðahöllin
Norðurhella 8, 221
Hafnafjörður
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Til sölu HONDA CR-V Advance 2001 ek.
einungis 91þ. mMög gott eintak ásett
verð 1250þ. TILBOÐ 950þ. S. 898 3324.

Suzuki vitara 2.0 diesel 37“. Árg.1993
en vél árg.1998. Læstur fr. og aft. Uppl. í
síma 665 8279. Verð 490.000

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

Til sölu Ford pickup árg.’88. ek. 50 þús.
km, bensín. Verð 480 þús. Uppl. í s.
840 0613.

Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Viltu starfa í Evrópu?
Evrópsk starfakynning í Ráðhúsi Reykjavíkur 16. & 17. október 2009
Vinnumálastofnun og EURES standa fyrir evrópskri starfakynningu í Ráðhúsi Reykjavíkur
föstudaginn 16. október frá kl. 17:00 til 20:00
og laugardaginn 17. október frá kl. 12:00 til 18:00.
EURES ráðgjafar frá Noregi, Danmörku, Svíþjóð, Belgíu, Austurríki, Þýskalandi, Bretlandi og Póllandi
kynna atvinnutækifæri og veita ráðgjöf varðandi atvinnuleit í sínum löndum.
Einnig verða á staðnum fulltrúar frá ráðningarþjónustu
fyrir heilbrigðisgeirann, byggingafyrirtækjum
og hótelum í Noregi að kynna laus störf
og taka á móti umsóknum.

VINNUMÁLASTOFNUN / EURES
Borgartúni 7b - 105 Reykjavík - Sími 554 7600 - eures@vmst.is
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LÖGFRÆÐINGUR ÓSKAST - AÐSTOÐ
Lögfræðingur óskast í verkefni til lengri
eða skemmri tíma. Vinnutími er mjög
sveigjanlegur. Allar upplýsingar gefur
Lúðvík Gizurarson hrl í síma 551 7677

Viltu eignast Pennavini?
Penninn óskar eftir að ráða deildarstjóra upplýsingatæknideildar.
Starfið felst í yfirumsjón með rekstri upplýsingakerfa Pennans.
Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunar-, verkeða viðskiptafræði
• Haldgóð þekking á Microsoft Business
Solutions-Navision
• Reynsla af stjórnun upplýsingatæknimála
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Starfssvið:
• Ábyrgð á þróun og rekstri
upplýsingakerfa Pennans
• Stefnumótun og áætlanagerð
• Þarfagreining og hönnun verkefna
• Samskipti við þjónustu- og samstarfsaðila

Penninn er framsækið fyrirtæki sem
veitir framúrskarandi þjónustu og
býður heildarlausnir sniðnar að þörfum
viðskiptavina. Hjá Pennanum starfa um
350 starfsmenn og eru höfuðstöðvar
fyrirtækisins í Álfheimum 74. Penninn
rekur 18 verslanir víðsvegar um landið
ásamt lagerhaldi í Kópavogi og Keflavík.
Hjá Pennanum eru 30 netþjónar í rekstri,
sambærilegur fjöldi tölvukerfa í notkun
og útstöðvar eru um 250 talsins.

Umsóknarfrestur er til 23. okt. og umsóknir skulu berast á atvinna@penninn.is
Nánari upplýsingar veitir Guðríður Sigurðardóttir starfsmannastjóri, gurry@penninn.is.

Veislan veisluþjónusta óskar eftir:

Starfsmann í smurbrauðsdeild 60-80% starf,
íslensku kunnátta nauðsynleg
Þjónum í aukavinnu
Uppvaskara um helgar
Nánari upplýsingar um störﬁn eru veittar í Veislunni á
Austurströnd 12, Seltjarnarnesi, eða í síma 561-2031,
einnig er hægt að senda tölvupóst á arny@veislan.is

www.penninn.is

Kerﬁsumsjón

á Heilbrigðisstofnun Vesturlands

Ráðgjafi atvinnutækja

Laus er til umsóknar staða umsjónarmanns netkerfa og
tölvubúnaðar við Heilbrigðisstofnun Vesturlands sem tekur
til starfa um næstu áramót. Um er að ræða 100% starf.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.

hjá Íslandsbanka Fjármögnun

Í starﬁnu felst meðal annars almenn umsjón með netkerﬁ
stofnunarinnar sem er með 8 starfseiningar í heilbrigðisumdæminu. Rekstur, uppsetningar og uppfærslur á netþjónum
og vinnustöðum. Staðgóð þekking í tölvunarfræðum ásamt
starfsreynslu í kerﬁsstjórnun og þjónustu við notendur er
nauðsynleg.

Íslandsbanki Fjármögnun leitar að kraftmiklum einstaklingi til að ganga til liðs við öfluga ráðgjafasveit
okkar. Um er að ræða fjölbreytt starf í spennandi umhverfi.

Helstu verkefni:
Samskipti við fyrirtæki og söluaðila varðandi
fjármögnun
Sala og ráðgjöf
Vinnsla og greining lánsumsókna
Mat á greiðsluhæfni og tryggingastöðu
Skilmálabreytingar

Nauðsynlegt er að umsækjendur búi yﬁr góðri hæfni til
mannlegra samskipta, sjálfstæðra og skipulegra starfa,
lipurð, metnaði, reglusemi og áreiðanleika.
Nánari upplýsingar um starﬁð, verkefni og umfang má ﬁnna
á heimasíðunni www.sha.is undir ﬂipanum Laus störf

Hæfniskröfur:
Frumkvæði, dugnaður og metnaður
Þekking á vélum og tækjum
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Tölvufærni
Þjónustulipurð og samstarfshæfni

Launakjör eru skv. kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags
og fjármálaráðherra.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ásgeir Ásgeirsson,
skrifstofustjóri eða Guðjón S. Brjánsson, forstjóri í síma 430
6000 en umsóknir með greinagóðum upplýsingum um
menntun og fyrri störf skulu berast honum, merkt Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Merkigerði 9, 300 Akranes.

Nánari upplýsingar veitir Ari Sigurðsson hjá Íslandsbanka Fjármögnun í síma 440 4556, netfang:
ari.sigurdsson@islandsbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 23. október n.k.
Öllum umsóknum verður svarað

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar inn ásamt ferilskrá. Umsóknarfrestur
er til 18. október. Tengiliður á mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sími 440 4172, netfang:
sigrun.olafs@islandsbanki.is.

Þann 1. jánúar 2010 verða átta heilsugæslustöðvar og heilbrigðisstofnanir sameinaðar undir nafninu Heilbrigðisstofnun
Vesturlands, skv. reglugerð heilbrigðisráðherra nr. 448/2009. Um
er að ræða Sjúkrahúsið og heilsugæslustöðina á Akranesi, St.
Franciskuspítalann í Stykkishólmi, Heilsugæslustöðina í Búðardal,
Heilsugæslustöðina í Borgarnesi, Heilsugæslustöðina í Grundarﬁrði,
Heilsugæslustöðina í Ólafsvík, Heilbrigðisstofnunina á Hólmavík og
Heilbrigðisstofnunina á Hvammstanga.

Fréttastofa Stöðvar 2 leitar að fréttamönnum til aﬂeysinga allt árið.
Einnig vantar fréttamenn til aﬂeysinga í sumar.
Umsækjendur þurfa:
- að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi og brennandi áhuga
á málefnum líðandi stundar
- að hafa gott vald á íslenskri tungu
- að vera öruggir í framkomu
- að vera færir í mannlegum samskiptum
- að geta unnið undir álagi
Reynsla af fréttamennsku er æskileg en ekki skilyrði.
Vinsamlegast sendið inn umsókn gegnum vef
www.365midlar.is - Um 365 – Störf hjá 365 – Fréttamenn
365 er
sviði blaðaútgáfu, sjónvarps-á
ogíslenskum
útvarpsreksturs og
vefmiðlunar. Fyrirtækið
365
erþjónustufyrirtæki
öflugasta áfjölmiðlafyrirtækið
markaði.
rekur ﬁmm sjónvarpsstöðvar, ﬁmm útvarpsstöðvar og útbreiddasta dagblað landsins - Fréttablaðið.
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Starfsmaður
í lífefnavinnslu próteina
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¶URÅÈUR %INARSDËTTIR SVARAR FYRIRPURNUM OG VEITIR N¹NARI
UPPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA NETFANGINU THURYE INTERNETIS
3UNDDEILD RMANNS ER EIN AF &YRIRMYNDARDEILDUM ¥3¥ OG
BÕÈUR UPP ¹ SUNDKENNSLU OG ¾ÙNGAR ALLT FR¹ UNGBARNASUNDI
TIL AFREKSÖJALFUNAR KEPPNISFËLKS OG GARPASUNDS 3J¹ N¹NAR ¹
WWWARMENNINGARIS

PIPAR • SÍA • 91688

6EGNA FORFALLA ËSKAR 3UNDDEILD RMANNS EFTIR SUNDÖJ¹LFARA EÈA
ÅÖRËTTAKENNARA TIL AÈ SJ¹ UM YNGRI ÚOKKA DEILDARINNAR Å RB¾
5M ER AÈ R¾ÈA  HËPA FYRIR   ¹RA GÎMUL BÎRN

Starfslýsing:
Hópur sérfræðinga og tæknimanna starfar við
þróun á próteinhreinsitækni félagsins og við
próteinframleiðslu þess. ORF Líftækni leitar nú að
áhugasömum starfsmanni með menntun og/eða
reynslu í próteinvísindum og próteinvinnslu til að
efla hópinn. Starfið lýtur að hreinsun á próteinum
og almennum rannsóknastörfum, svo sem gerð
bufferlausna, innkaup á efnum og áhöldum, vinnu
við gagnagrunna og birgðastjórnun. Áhugasamur
starfsmaður tæki einnig þátt í uppsetningu á
framleiðslukerfum, framleiðslu á líftæknipróteinum og þróun og rannsóknum á próteintækni félagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Þjálfun og reynsla í rannsóknavinnu og próteinvísindum.
• Menntun í lífeindafræði, lífefnafræði eða sambærileg
menntun og/eða reynsla.
• Reynsla í próteinhreinsitækni (chromatography,
filtration, fractionation).
• Þekking á tækni við greiningu próteina og reynsla í
notkun SDS-PAGE og Western blot greininga. Reynsla
í notkun annarrar tækni æskileg, s.s. CE, ELISA, HPLC,
UV/VIS spectrometry.
• Góð tölvukunnátta.
• Sveigjanleiki í vinnutíma er æskilegur.
• Hæfni til að vinna í samstarfi við aðra.
Um er að ræða fullt starf og tungumál á vinnustað er enska.

Umsækjendum er bent á nánari upplýsingar á vefsíðum félagsins:
www.orf.is eða www.orfgenetics.com.
Einnig má hafa samband við starfsmannastjóra í síma
591 1570 varðandi frekari upplýsingar.

6IÈ ERUM AÈ LEITA AÈ DUGLEGUM EINSTAKLING
Å FULLT STARF OG HLUTARSTARF Å VERSLUN OKKAR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  OKT «SKUM EFTIR UMS¾KJENDUM ELDRI EN
 ¹RA &ERILSKR¹ SENDIST ¹ HULDA HBUIS
(¾FNISKRÎFUR
o 2EYNSLA Å ÖJËNUSTU
o HUGI ¹ TÅSKU
o ,IPURÈ Å MANNLEGUM
SAMSKIPTUM

o 3KIPULAGSH¾FNI
o &RUMKV¾ÈI Å STARÙ

Umsóknir skal senda til:
starf@orf.is eigi síðar en 25. október 2009.
Umsóknum má skila á íslensku en æskilegt er að þær séu á ensku.

ORF Líftækni hf. er leiðandi fyrirtæki í framleiðslu sérvirkra próteina af miklum gæðum fyrir læknisrannsóknir,
og líftækniiðnað. Með þróun og nýtingu á byggframleiðslutækni sinni, sem nefnd er sameindaræktun, stefnir ORF
markvisst að enn frekari uppbyggingu hátæknifyrirtækis í
fremstu röð á alþjóðlegum markaði, með áherslu á að
selja afurðir sínar, vaxtarþætti, til rannsóknastofa á sviði

frumurannsókna (t.d. stofnfrumurannsókna), frumuræktunar og þróunar vefjasmíði (regenerative medicine) undir
vörumerkinu ISOkine™. ORF er ungt og vaxandi fyrirtæki,
þar sem frumkvöðlaandi ríkir með mikla möguleika á
framþróun í starfi fyrir dugmikla og áhugasama starfsmenn. ORF Líftækni hf. hlaut Nýsköpunarverðlaunin árið
2008.

Hjúkrunarfræðingar,
Læknar og Geðlæknar.
Stórt fyrirtæki innan heilsugeirans í Noregi vantar hjúkrunarfræðinga, lækna og geðlækna til starfa í lengri og skemmri tíma.
Við bjóðum frítt ﬂug og húsnæði. Þú velur sjálf/ur hvar í Noregi, hve
lengi og hvenær passar fyrir þig að vinna. Við bjóðum einnig uppá að
þú getur komið í viku til okkar til að prófa hvernig þér líkar.
Laun eru 170 til 200 NOK per tíma hjá hjúkrunarfræðingum eftir reynslu
og sérhæﬁngu. Þetta er miðað við grunnvinnu sem er 35,5 tímar á viku
en tímalaun hækka ef unnið er meira en það.
Ef viðkomandi er með E101 skírteini (allir geta sótt um það hjá Tryggingarstofnun) þá er skatturinn um 22 til 23%.
Æskilegt er að umsækjandi sé með kunnáttu í einu af skandinvíu málunum,
norsku, dönsku eða sænsku.
Ekki er kraﬁst að viðkomandi tali málið reiprennandi.

Áhugasamir sendi spurningar á íslensku og CV á ensku eða norsku/dönsku/sænsku á netfangið indridi@xtracare.no

www.xtracare.no
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Lögfræðingar
Lögfræði- og fyrirtækjasvið Landsbankans

Umsjónarmaður
fasteigna á háskólasvæðinu

Við leitum að metnaðarfullum og árangursdrifnum
lögfræðingum til liðs við lögfræði- og fyrirtækjasvið
Landsbankans.

Laust er til umsóknar starf
umsjónarmanns fasteigna á svæði
Háskóla Íslands.

Helstu verkefni:
Nánari upplýsingar veita:
Einar Kristján Jónsson, forstöðumaður á fyrirtækjasviði í síma
410 6454, Hannes J. Hafstein,
forstöðumaður á lögfræðisviði í
síma 410 7742 og Ingibjörg Jónsdóttir
á starfsmannasviði í síma 410 7902.

Hæfniskröfur og eiginleikar:
• Háskólamenntun á sviði lögfræði, málflutningsréttindi eru kostur
• Þekking og/eða reynsla af fjármálamarkaði
• Framúrskarandi færni í talaðri og ritaðri íslensku, sem og ensku
• Frumkvæði og fagmennska í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

Í starfinu felst alhliða umsjón húsnæðis, umsjón
með hússtjórnarkerfum, öryggismálum og ræstingu
auk þjónustu- og upplýsingagjöf við notendur
húsanna.

Umsókn fyllist út á vef bankans
www.landsbankinn.is merkt
„Lögfræðingur hjá Landsbankanum”.
Umsóknarfrestur er til og með
21. október nk.

• Unix/Linux sérfræðingur
• Sérfræðingur í gagnastæðum
• Netsérfræðingur
• Microsoft sérfræðingur

• Sérfræðingur í gagnastæðum

• Unix/Linux sérfræðingur

Við leitum að sérfræðingi til að vinna

Við leitum að sérfræðingi til að vinna

með gagnastæðulausnir frá EMC og Dell.

með Unix/Linux-lausnir m.a. frá SUN.

Menntunar- og hæfniskörfur:

Menntunar- og hæfniskörfur:

Reynsla af rekstri netþjóna/gagnastæða.

Reynsla af rekstri Unix/Linux umhverfis.

Góð þekking á Microsoft og/eða Unix umhverfi.

Vottuð þekking á vél- og hugbúnaði æskileg

Vottuð þekking í vél- og hugbúnaði æskileg.

Þekking á SUN Solaris er kostur.

Áhersla lögð á hæfni í mannlegum samskiptum sem

Áhersla lögð á hæfni í mannlegum samskiptum sem

og hæfni til að koma frá sér upplýsingum í ræðu og riti.

og hæfni til að koma frá sér upplýsingum í ræðu og riti.

• Netsérfræðingur

• Microsoft sérfræðingur

Við leitum að sérfræðingi til að vinna með netlausnir

Við leitum að sérfræðingi til að vinna með Microsoft-lausnir.

frá Cisco.

Menntunar- og hæfniskörfur:

Menntunar- og hæfniskörfur:

MCSA eða MCSE gráða.

CCNA gráða.

Víðtæk reynsla af uppsetningu og þjónustu á Microsoft-

Reynsla af uppsetningu og þjónustu við Cisco víðnetsbúnað.

lausnum. Reynsla af System Center og Sharepoint er kostur.

Áhersla lögð á hæfni í mannlegum samskiptum sem og hæfni

Áhersla lögð á hæfni í mannlegum samskiptum sem

til að koma frá sér upplýsingum í ræðu og riti.

og hæfni til að koma frá sér upplýsingum í ræðu og riti.

Nánari upplýsingar fást hjá Halldóri Má Sæmundssyni, framkvæmdastjóra Þjónustusviðs og Unni Flygenring, starfsmannastjóra EJS.
Umsóknir sendist til halldorm@ejs.is eða unnurf@ejs.is.

I7L6QG:N@?6KÏ@QHÏ6%.+%,*

• Á fyrirtækjasviði:
• Lögfræðileg ráðgjöf og skjalagerð tengd útlánum og ábyrgðum
• Lögfræðileg ráðgjöf vegna fjárhagslegrar endurskipulagningar
fyrirtækja
• Á lögfræðisviði:
• Lögfræðileg ráðgjöf til höfuðstöðva og útibúa bankans
• Málflutningur fyrir hönd bankans
• Lögfræðiinnheimta

Krafist er iðnmenntunar, tölvukunnáttu, þjónustulipurðar og hæfni í mannlegum samskiptum.
Viðkomandi þarf að vera duglegur, skapgóður og
tilbúinn til að takast á við margvísleg verkefni, hafa
vald á ensku og einu norðurlandamáli. Reynsla af
notkun öryggis- og hússtjórnarkerfa, er æskileg.
Nánari upplýsingar veitir Vilhjálmur Pálmason
deildarstjóri í síma 525 4365 eða GSM 894 2114.
Umsóknarfrestur er til 19. október.
Sjá nánar á www.starfatorg.is
og www.hi.is/is/skolinn/laus_storf

&RAMHALDSSKËLAKENNARAR
OG ¹FANGASTJËRI ËSKAST
%FTIRTALIN KENNSLUSTÎRF ERU LAUS TIL UMSËKNAR VIÈ -ENNTASKËLANN
¹ ¥SAÙRÈI FR¹  JANÒAR 
$ANSKA
2AUNGREINAKENNARI
EÈLIS EFNA JARÈ OG LANDAFR¾ÈI

 STARF
 STARF

%INNIG ER LAUST TIL UMSËKNAR  STAÈA ¹FANGASTJËRA FR¹  NËVEMBER
 SJ¹ AUGLÕSINGU DAGS  ¹ STARFATORGIS  .AUÈSYNLEGT
ER AÈ UMS¾KJANDI HAÙ H¹SKËLAPRËF OG KENNSLURÁTTINDI SBR LÎG NR
  ,EITAÈ ER AÈ KENNURUM SEM HAFA ¹HUGA ¹ AÈ TAKA Ö¹TT
Å ÖRËUNARSTARÙ Å KENNSLUH¹TTUM OG EIGA GOTT MEÈ AÈ VINNA MEÈ
NEMENDUM OG KENNURUM
,AUN ERU SAMKV¾MT GILDANDI KJARASAMNINGI +¥ OG FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA
OG STOFNANASAMNINGI SKËLANS 5MSËKN ÖARF EKKI AÈ VERA ¹ SÁRSTÎKUM
EYÈUBLÎÈUM -EÈ UMSËKN SKAL FYLGJA ÅTARLEGAR UPPLÕSINGAR UM
MENNTUN FYRRI STÎRF OG MEÈM¾LENDUR 5MSËKNIR SKAL SENDA TIL
SKËLAMEISTARA ¹ NETFANGIÈ JON MISAIS EÈA ¹ HEIMILISFANG SKËLANS
-ENNTASKËLINN ¹ ¥SAÙRÈI 4ORFNESI  ¥SAÙRÈI ®LLUM UMSËKNUM
VERÈUR SVARAÈ ÖEGAR ¹KVARÈANIR UM R¹ÈNINGAR LIGGJA FYRIR 5MSËKNAR
FRESTUR ER TIL  OKTËBER NK 5MSËKN GETUR GILT Å SEX M¹NUÈI FR¹ ÖVÅ AÈ
UMSËKNARFRESTI LÕKUR .¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ VEITIR *ËN 2EYNIR
3IGURVINSSON SKËLAMEISTARI JON MISAIS EÈA Å SÅMA 
-ENNTASKËLINN ¹ ¥SAÙRÈI ER FRAMS¾KINN SKËLI SEM BÕÈUR UPP
¹ FJÎLBREYTT N¹M B¾ÈI BËK OG VERKN¹M ¥ -¥ ER ÎÚUGT OG FJÎL
BREYTT ÖRËUNARSTARF OG SKËLAANDI -¥ ER GËÈUR OG ANDRÒMSLOFTIÈ Å
STARFSMANNAHËPNUM ER GOTT 2EISULEGAR BYGGINGAR -ENNTASKËLANS ¹
¥SAÙRÈI ERU RÒMGËÈ OG BJÎRT HÒSAKYNNI ¶AR ER EIN BESTA VINNU
AÈSTAÈA TIL N¹MS OG KENNSLU SEM ÖEKKIST ¹ LANDINU -ENNTSKËLINN
¹ ¥SAÙRÈI ER MEÈAL FREMSTU FRAMHALDSSKËLA LANDSINS Å NOTKUN
UPPLÕSINGAT¾KNI 3KËLINN GETUR BOÈIÈ ÅBÒÈIR ¹ GËÈUM KJÎRUM
3KËLAMEISTARI

Auglýsingasími

– Mest lesið
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6EGNA AUKINNA VERKEFNA ËSKA 6)2453 LÎGMENN EFTIR AÈ
R¹ÈA LÎGL¾RÈAN FULLTRÒA
3TARFSSVIÈ
3AMNING LÎGFR¾ÈILEGRA ¹LITSGERÈA STEFNUGERÈ
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Útboð

Styrkir

Tilkynningar

Rannsóknarsjóður Hrafnistu
auglýsir eftir umsóknum um styrk

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:
Reglubundið viðhald pípulagna í ýmsum fasteignum
Reykjavíkurborgar.
Boðið er út í fjórum hlutum og verða útboðsgögn í hvern
hluta seld á geisladiski á kr. 2.000 í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur frá og með miðvikudegi
14. október n.k.

Úr skipulagsskrá Rannsóknarsjóðsins:
“Eitt af meginmarkmiðum sjóðsins er að stuðla að nýjungum
og þróun í málefnum aldraðra. Sjóðurinn er opinn öllum þeim
sem að stunda rannsóknir, formlegt nám eða hvað annað sem
mun eﬂa þennan málaﬂokk hér á landi.”

Hverﬁ 8, 9 og 10 - Verk nr. 12341.
Opnun tilboða: 23. október 2009, kl 10:00, í Ráðhúsi
Reykjavíkur.

Umsóknarfrestur er til 1. nóvember 2009 og skulu
umsóknir sendar til fræðslustjóra Hrafnistu, Árdísar Huldu
Eiríksdóttur, á netfangið ardishulda@hrafnista.is.

Hverﬁ 1, 2 og 3 – Verk nr. 12338.
Opnun tilboða: 26. október 2009, kl 10:00, í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
Hverﬁ 4 og 5 – Verk nr. 12339.
Opnun tilboða: 28. október 2009, kl 14:00, í Ráðhúsi
Reykjavíkur.

Umsókn skal fylgja:
a) stutt lýsing á verkefninu
b) tíma- og kostnaðaráætlun
c) aðrir styrkir sem sótt er um fyrir sama verkefni

Hverﬁ 6 og 7 – Verk nr. 12340.
Opnun tilboða: 30. október 2009, kl 10:00, í Ráðhúsi
Reykjavíkur.

Nánari upplýsingar er að ﬁnna á heimasíðu Hrafnistu www.
hrafnista.is

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta
á ﬁskveiðiárinu 2008/2009 sbr. reglugerð
um úthlutun byggðakvóta til ﬁskiskipa
nr. 557, 25. júní 2009
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna í hlutaðeigandi byggðalögum sbr. auglýsingu nr.
832/2009 í Stjórnartíðindum.
Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til
ﬁskiskipa fyrir eftirtalin byggðarlög:

Árborg (Eyrarbakki)
Breiðdalshreppur (Breiðdalsvík)
Umsóknum skal skilað til Fiskistofu á eyðublaði sem er
að ﬁnna á heimasíðu stofnunarinnar (ﬁskistofa.is), og
þar eru ofangreindur reglur einnig aðgengilegar. Umsóknarfrestur er til og með 23. október 2009.
Fiskistofa, 9. október 2009.

Stjórn Rannsóknarsjóðs Hrafnistu

Auglýsingasími

Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

– Mest lesið

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og ﬁnna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum umsagna.

Markviss leit
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og
tryggir að við ﬁnnum hæfasta einstaklinginn.

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við ﬁnnum rétta einstaklinginn
fyrir starﬁð.

Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú ﬁnnur lausnina
hjá okkur.

Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yﬁr mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

117

LAUGARDAGUR 10. október 2009

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta
á ﬁskveiðiárinu 2008/2009 sbr. reglugerð
um úthlutun byggðakvóta til ﬁskiskipa
nr. 557, 25. júní 2009
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna í hlutaðeigandi byggðalögum sbr. auglýsingu nr.
832/2009 í Stjórnartíðindum.
Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til
ﬁskiskipa fyrir eftirtalin byggðarlög:

Lánastörf
hjá Íslandsbanka

Árborg (Eyrarbakki)
Breiðdalshreppur (Breiðdalsvík)
Umsóknum skal skilað til Fiskistofu á eyðublaði sem er
að ﬁnna á heimasíðu stofnunarinnar (ﬁskistofa.is), og
þar eru ofangreindur reglur einnig aðgengilegar. Umsóknarfrestur er til og með 23. október 2009.
Fiskistofa, 9. október 2009.

Lánasérfræðingur á Fyrirtækjasviði
Fyrirtækjasvið Íslandsbanka veitir meðalstórum og stærri fyrirtækjum þjónustu á sviði lánveitinga,
fjármögnunar og ráðgjafar um kaup og sölu fyrirtækja. Ennfremur tilheyra sviðinu markaðssyllur
Íslandsbanka á sviði sjávarútvegs og endurnýjanlegrar orku.
Við leitum að einstaklingi til starfa sem lánasérfræðingur í Lánaumsjón. Lánasérfræðingur vinnur
náið með viðskiptastjórum Fyrirtækjasviðs.

Auglýsing á sértækum
starfsleyﬁstillögum
Með vísan til 9. gr. reglugerðar nr. 785/1999 um starfsleyﬁ fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun eða mengandi starfsemi,
munu sértæk starfsleyﬁsskilyrði fyrir neðangreint fyrirtæki liggja frammi
hjá Þjónustuveri Reykjavíkurborgar í Borgartúni 12-14, 1. hæð, frá 10.
október til 10. nóvember 2009.
Fyrirtæki/gildistími starfsleyﬁs í árum

Vaka hf./ 12 ár

Almenn Samræmd Staðsetning
skilyrði skilyrði
X

X

Skútuvogur 8

Rétt til að gera athugasemdir hafa eftirtaldir aðilar:
1. Sá sem sótt hefur um starfsleyﬁ svo og forsvarsmenn og starfsmenn
tengdrar eða nálægrar starfsemi.
2. Íbúar þess svæðis sem ætla má að geti orðið fyrir óþægindum vegna
mengunar.
3. Opinberir aðilar, félög og aðrir þeir sem málið varðar.
Athugasemdir skulu vera skriﬂegar og sendast Reykjavikurborg Umhverﬁs- og samgöngusviði, Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, í síðasta
lagi 10. nóvember 2009.

Nám í Danmörku

Helstu verkefni:
Greining fjárhagsupplýsinga
Áhættumat og mat á lánshæfi fyrirtækja
Undirbúningur og vinnsla lánamála fyrir
lánanefnd
Umsjón og eftirlit með lánasafni
Fyrirtækjasviðs

Hæfniskröfur:
Menntun á sviði viðskipta- eða rekstrarfræði
Reynsla af vinnslu og greiningu útlána
Gott læsi á ársskýrslur og fjárhagsupplýsingar
fyrirtækja
Talnaskilningur og skipulagshæfni
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Ásdís Björk Kristinsdóttir, deildarstjóri, í síma 440 4782, netfang:
asdis.kristinsdottir@islandsbanki.is.

Viðskipta- og lánastjóri í útibú okkar við Suðurlandsbraut
Við leitum að einstaklingi til starfa sem viðskipta- og lánastjóri. Viðskipta- og lánastjóri starfar
náið með útibússtjóra.

Helstu verkefni:
Stjórnun starfsfólks
Alhliða þjónusta við fyrirtæki sem eru í
viðskiptum við útibúið
Skapa og styrkja góð tengsl við núverandi og
verðandi viðskiptavini
Fjárhagsgreining fyrirtækja og verkefna
Undirbúningur og vinnsla lánsumsókna fyrir
lánanefnd
Mat á lánshæfi fyrirtækja
Umsjón og eftirlit með lánasafni útibúsins

Hæfniskröfur:
Menntun á sviði viðskipta- eða rekstrarfræði
Gott læsi á ársskýrslur og fjárhagsupplýsingar
fyrirtækja
Hæfni til að flytja og rökstyðja mál á fundum
Bankareynsla og reynsla af lánamálum æskileg
Talnaskilningur og skipulagshæfni
Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni
í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Vilborg Þórarinsdóttir, útibússtjóri, í síma 440 3601, netfang:
vilborg.thorarinsdottir@islandsbanki.is.

Kynning - Akureyri - Reykjavík

Hefur þú iðnmenntun eða stúdentspróf og hyggur á
frekara nám
Erhvervsakademiet Lillebælt (áður Odense Tekniske
Skole) heldur kynningu á námi við skólann á Akureyri
og í Reykjavík á eftirtöldum tímum:
Akureyri mánudaginn 12. október kl. 20.00 á Hótel KEA
Reykjavík miðvikudaginn 14. október kl. 20.00 í Húsi
meistaranna að Skipholti 70
Eftirfarandi námsgreinar verða kynntar:
Byggingaiðnfræði
Byggingafræði
Rafmagnsiðnfræði á veikstraumssviði
Framleiðslutækni
Rafmagnsiðnfræði á sterkstraumssviði
Margmiðlunarhönnun
Útﬂutningstæknifræði
Orkutækni
Erhvervsakademiet Lillebælt er gamalgróinn skóli sem
leggur mikinn metnað í að bjóða nemendum sínum
allt það besta á hverjum tíma. Komið og kynnið ykkur
möguleika sem eru í boði varðandi nám við skólann.
Frekari upplýsingar í síma 862 9131 eða á
reynir@verksyn.is
Erhvervsakademiet Lillebælt
Munke Mose Allé 9
5000 Odense C
Danmark
tlf. 0045 - 70105800
heimasíða: www.eal.dk
E-mail: eal@eal.dk

Lánastjóri í útibú okkar við Garðatorg í Garðabæ
Við leitum að einstaklingi til að starfa sem lánastjóri. Lánastjóri starfar í nánu samstarfi við
útibússtjóra.

Helstu verkefni:
Alhliða ráðgjöf varðandi lánamál
Fjárhagsgreining fyrirtækja og verkefna
Undirbúningur og vinnsla lánsumsókna fyrir
lánanefnd
Flutningur erinda fyrir lánanefnd
Mat á lánshæfi fyrirtækja
Umsjón og eftirlit með lánasafni útibúsins

Hæfniskröfur:
Menntun á sviði viðskipta- eða rekstrarfræði
Gott læsi á ársskýrslur og fjárhagsupplýsingar
fyrirtækja
Hæfni til að flytja og rökstyðja mál á fundum
Bankareynsla og reynsla af lánamálum
Talnaskilningur og skipulagshæfni
Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni
í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Halldóra Gyða Matthíasdóttir, útibússtjóri, í síma 440 3231, netfang:
halldora.matthiasdottir@islandsbanki.is.

Umsóknir
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ferilskrá. Umsóknarfrestur er
til 18. október næstkomandi.
Tengiliður á mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sími 440 4172, netfang: sigrun.olafs@islandsbanki.is.
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Bíladagar
Ford Bronco ‘88, á nýlegum 35“ dekkjum. Selst hæstbjóðanda. 897-8775
Guðmundur.

Bílar óskast

Hópferðabílar

Corolla eða Yaris óskast

árg 1998-2001 á 150 - 300 þús. Má
þarfnast lagfæringa. Uppl. í s. 821 2545.

250-499 þús.

!!! Vantar bíl !!!

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.

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

Opel Vectra árg ‘00 ek. 150Þ. bsk. eyðir
litlu ásett v. 350þ. en fæst á 250þ. s.
867 2169.

3 Öxla gámagrind lásar fyrir 40 feta
gáma, lyftanlegur búkki. Hafþór 8985811
Subaru Legacy, árg.2000, ekinn 160þúsund km., skoðaður ‘10, beinskiptur station. Ásett verð 475 þúsund. Uppl. í síma
869-9245 Hafdís

Óska e.að kaupa til niðurrifs gamla
Peugeot,
O.Vectra,
T.corolla,
M.Benz&Koreubíla. Nán.uppl. s.661 Til sölu Zetra S209HD árg „95. 30+1+1.
manna. Skifti á stærri bíl koma til greina.
2222
Uppl. í síma 8957922
Óska eftir að kaupa bíll á verðbilinu 20200 þús. Sími 615 1810.
Óska eftir bíl, 30-150 þús. Má þarfnast
lagfæringar. Uppl. í s. 868 8565.

Toyota Corolla XLi 1600 sp ser árg’97
ekinn 74þús km sk’10 ný heilsársdekk. Í Til sölu Bombadier Outl. 4x4 árg. 2005
góðu ástandi. Ásett verð 390 þús. Tilboð. lán kr. 270þ. verð kr. 750þ. Skoða skipti
á sparneytnum, lítlum bíl og fl. Uppl. í
Sími 8633136
síma 896-6551.

Chervolet Surburban 8 manna 6,5 dísel.
árg.’97. V. 650 þús. Uppl. í s. 840 0613.

Óska eftir sendibíl skoðuðum ‘10. T.d
Hiace eða Transporter. Helst disel og
4x4. Verðhugmynd 200-400 þús. Uppl.
í s. 894 0886.
Óska eftir BMW 5-7 línu árg 92-96 á
góðu verði. Verður að vera í lagi. S:690
8090.

www.vagnasmidjan.is

Jeppar

JEPPAFELGUR,
FÓLKSBÍLAFELGUR
FELGUR Í MIKLU ÚRVALI OG Á GÓÐU
VERÐI. VDO VERKSTÆÐIÐ BORGARTÚN
36 588 9747 www.vdo.is
WV Passat ‘97 til sölu. Fínu standi, skoðaður 2010. Fæst á 200.000. Upplýsingar
í síma 861 3434.
Nissan Almera árg. ‘01. Góður bíll. Verð
590 þús. Uppl. í s. 840 0613.

Til sölu Toyota Corolla bskipt. árg. ‘99.
Ekinn 170þús. Nýskoðuð. Ný tímareim.
Verð 450þús. Skipti á ódýrari. Uppl. í
S 660 8166

Til sölu VW Bora ‘99 ek. 193 þús. nýsk.,
í góðu ástandi. V. 390 þús. S. 695 0444,
Andrea.

Til sölu Opel Astra 1600 ‘98 station.
Keyrður 168þús. Skoðaður ‘10. Ásett
verð 150þús. Óska eftir VW Golf ‘96
1600. Sjálfsk. til niðurrifs. Uppl. í S 660
2820

Til sölu gamall ódýr Blidsberg pallur
með loftvör og álskjólborðum. Lengd
515 cm. með eða án sturtugrindar með
tjakk, sturtuvetnli ofl. Tilboð óskast. Fleiri
myndir á heimasíðu okkar vagnasmiðjan.is - Eldshöfða 21 R. S. 587 2200 &
898 4500.

Yaris TERRA ‘99 ek: 175þ. Ódýr og sparneytinn bíll. Verð: 350þ. Sími: 6959585
LOKAÚTKALL!! Starex ‘99 ek.-140þ.
4x4 (ALLUR NÝ UPPTEKINN) Dekkjaumgangur á felgum fylgir. V-749þ.
Mögul. Skipti á ódýrari. Eða stg, 699þús.
S.618-4145.

Til sölu Toyota Land Cruiser „98 dísel.
8 manna, ekinn 172 þús. 35“ breyttur,
sjálfsk. Reyklaus, góður bíll. Næsta skoðun 06/10. Verð 12.000 þús. Ath skipti á
góðum fólksbíl eða ódýrari. Uppl. í síma:
894-2009
BMW ‘91 er á DK nr. Vantar að tolla &
skrá inn í landið. Tilboð óskast. S. 899
7695.

Vörubílar

KIA Carnival 7manna, árg’00 ssk., ek.
85þús Ný tímareim, viðhald og útlit gott,
sumar/vetrard. fylgja, reyklaus og skoðaður ‘10. Verð 950 þús. 8970332 Ástdís
FORD E-150, árg95, ek148þm, sk’10,
þarfnast lagfæringar á boddy. stgr, 450þ.
S.8474096

Merzedes Benz 309-O árg. 1970
Fullbúinn bíll sem þarfnast viðgerðar á
bremsum. Uppl. í 695-5911.

Trooper ‘99. TDI. BSK. Ek. 162 þ. Í góðu
lagi. Verð 860þ.Kr. TILBOÐ 690þ.Kr. S.
695 7007.
Til sölu Volvo F6 sjálfskiptur, ekinn 205
þús. Með álsturtupalli, góður bíll með
skoðun 2010. Verð: tilboð. Uppl. í s.
898 7696.

Volvo Crosscountry V70 XZ 4wd ‘99. Ek.
194þ. Sumar og vetrardekk, leðurklæddur, krókur. Uppl. í s. 893 5449

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjónusta. Eigum á lager / getum útvegað
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnuvélar. Stilling sími: 520 8000.

Skoda Octavia 1800 RS Turbo 2002, 17“
ál, 2WD, 180 hp. Fallegur bíll. 850 þ. s.
8469264

1-2 milljónir

Húsbílar
LAND CRUISER 120 GX 2005. Disel,
beinsk. Góður bíll ek 66 þ. s.893 9318.

0-250 þús.
sparneytin jepplingur!

Daihatsu Terios 4x4 árg.’99 sjálfskiptur,
ek. 150 þús.,skoðaður 2010, eyðir litlu
um 8 ltr/100 í blönduðum. Verð 320
þús! s. 841 8955.

46“ Patrol með nánast öllu, ek. 99þ. árg.
‘01, sk. ‘10. Tilboð 2,5. Fyrstur kemur
fyrstu fær. S. 868 9896.

Einn góður í ófærðina. SKODA OCTAVIA
AMBIENTE COMBI 4X4 . Árg. 2004 ek.
140þ. V. 1020þ. Uppl. í s. 860 2934 /
emmo@hveragerdi.is
bmw
530d(193hp)
2001árg,ssk.
ek.180þús,station,sk.10,einn
með
öllu,flott eintakk v:1.480þús s :6598238

Toyota Corolla árg. ‘96, sjálfskipt sk. ‘10,
ek. 241þ. Ný tímareim. Verð 230þ. Uppl.
659 3459.

Land Cruiser 90 VX bensín, árg. ‘02.
35“ ek. 115þ. Toppbíll, engin skipti. V.
2.200þ. S. 899 8989.

2 milljónir +
SPARIBAUKUR Á 390 ÞÚS.

OPEL CORSA 1,2 COMFORT 16V árgerð
2001 ek. 115 þús. 3ja dyra, heilsárdekk,
eyðsla 5,6 l/100km í blönduðum, vel
með farinn bíll, ásett verð 450 þús.
TILBOÐ 390 ÞÚS. s. 841 8955.

Toyota Landcr. árg. ‘96 ek. 198þ. Sumar
og vetrard. í topplagi. Ásett verð 750þ.
Uppl. í s. 862 6440.

Toyota Yaris árg. ‘00, ek. 160 þús. 3 dyra,
skoðaður ‘10. Verð 290þ. S: 868 5868.
Subaru Impreza 97,ekinn 217þús,nýr
geymir,nagladekk fylgja.S:4536252

Til Sölu Suzuki Belano árg. 2001 Suzuki
Belano árg. 2001 til sölu. Sjálfskiptur
með dráttarkrók. Ekinn 78.000 km. Fæst
gegn yfirtöku á bílasamningi. Áhvílandi
470.000, afborgun kr. 20.000 á mánuði.
Uppl. í síma 862 7065

Land Cruiser 120VX árg.2006 Ekinn 51þ.
km. Beige litur. Ljóst leður . 35 „ breyttur
er á 33“ dekkjum. Flottur vel með farinn
bíll. Uppl, í s. 699-1658.

Til sölu sjálfskiptur Volvo 740 GL 2000
árgerð 1990 ekinn 271.000. Bíllinn
er í ágætis ásigkomulagi, en þarf að
setja head á vélina og slípa ventla. Allir
varahlutir eru til. Bara leggja til vinnu.
Upplýsingar 892 0654 Verð 150.000.-

Íslenskt lán

Yaris til sölu árg. ‘99 ek. 145 þús.
Tjónaður en ökufær. V. 200þ. S. 849
4227.
Til sölu daihatsu feroza ág 1995 í ágætu
ástandi skoðaður verðtilboð S.8675819
Ódýrt ódýrt! Subaru Impreza ‘98. Ekinn
80þús. á vél. Skoðaður ‘01. Verð 170þús.
S. 867 1112.

Almera árg ‘99
Tilboð 195 þús.

Nissan Almera 1400, 5g, ek. 195 þús, árg
‘99. Verð 195 þús S. 891 9847
Suzuki Grand Vitara V6 4/2008. Sjsk. ek
35þ. Leður. Sóllúga. Krókur. Einn eigandi. Tilboð. Skoða skipti. s:6951275

Tilboð 200 þús. Blár Daihatsu Sirion
árg.’99. Sj.skiptur ekinn 100 þ.km.
Skoðaður 2010. Sumar og vetrardekk.
Upplýsingar í síma 482 4446.

Toyota Landcruiser ‘02 ek. 149þ.
Kastaragrind, kassi að aftan. 38“ dekk,
álfelgur. V. 2990þ. Uppl. veita Toppbílar
587 2000
Vw Polo Comfort 1400. 5 dyra sjálfsk.
Árg. ‘03. Ekinn 74þús. Viðmiðunarverð
860þús. Uppl. í s. 893 7020.

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

Hyundai Elantra station 97“ ekinn 155
þkm sjálfskiftur nýskoðaður bíll í ágætislagi góð nagladekk fylgja verð 190
þúsund staðgreitt . upplýsingar í síma
8204640.

Lincoln Aviator árg. ‘04 ek. aðeins 60
þ. Bíll með öllu, leður, dvd, álf, sóllúga.
7.manna. Ásett verð 3,5m, áhv. 3,0 m.
Verð yfirtaka á láni. S. 897 3669.

Nissan Patrol ek. 154þús. Leður. Krókur.
Ný skoðaður. Sjálfsk. 7 manna. Smurbók.
Bíll í topp standi. Verð 1.300þús. Skoða
skipti á ód. Hjalti 691-7211.

500-999 þús.

Til sölu MMC lancer glxi 1,6 l, árg. ‘94, sk.
‘10, góður og snyrtilegur bíll. Tilboð 170
þ. S. 868 9896.

Dodge Ram ‘99 6 cil bensín ssk. ek.
59þ. mílur. 2 captainstólar og gott rúm.
Góður ferðabíll, v. 650þ. góður stgr.
Skipti mögul. á Yaris eða Hondu CRV
S. 895 7477.

Mjög vel með farinn MMC Pajero GLS
DID ek. aðeins 45þ. hvítur, 33“ breyting,
sjálfsk. 7manna. Ekkert áhvílandi. Verð
3.990þ skoða skipti á dýrari. Uppl 696
3419.

Þjónusta

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

Blaðberinn...

...góðar
óðar
ðar fréttir fyrir um
umhverfið

Bílar til sölu
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Kerrur

Varahlutir
Höfum til sölu úrval notaðra tækja.
Kíktu á www.kraftvelar.is

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum grjótkanta og útvegum
holtagrjót og allt fyllingarefni,
jöfnum lóðir, gröfum grunna.
Einnig endurnnýjun á drenn og
klóaklögnum.
Sími 892 1663.

Bátar
Til sölu kerra á númerum. Pallurinn er
2.34m x 4.30m Skráð sem vélsleðakerra. Verð 150 þús. Upplýsingar í síma
843 9858.

Honda VTX 1800 árg.’03 ek. 14þ.mílur.
Vel með farið, 2 eigendur, eitthvað
að aukahl. Verð 1100þ. Uppl. í s. 897
0219.

Til sölu mjög góð jeppakerra með
ljósum og brettum. Verð 70 þús. S.
557 9795.

Fjórhjól

Garðyrkja

Vantar allt til grásleppuveiða

Vantar einnig allar gerðir báta á söluskrá.
Báta,leyfi, grásleppunet,(úthöld) netaspil, niðurleggjara o.fl. Mikil eftirspurn
eftir öllu útgerðartengdu. Upplýsingar
5517270/8933985
hibyliogskip.is
hibyliogskip@hibyliogskip.is
Bátakerra. Ný lipur kerra fyrir c.a 5
metra bát. Spil , stillanlegar skorður,
varadekk, ljósabúnaður. Uppl. í s. 424
6890 & 896 5267.

Óska eftir lítilli kerru fyrir fólksbíl. Uppl.
í s. 617 7760

Mótorhjól

Aukahlutir í bíla
Til sölu 4 nagladekk á Audi álfelgum 225/55 16“. Alveg ónotað, verð
270þús. Uppl. i 823-8736.

Hjólbarðar
Yamaha XTR 660 árg. ‘05 til sölu. Hjól í
toppstandi. Verð 680þ. S. 694 1200.

Kaupum og sækjum bilaða bíla. Hafðu
samband í síma 5676700 (varahlutaverslun). Vakabílar.is

Trjáklippingar og fellingar, laufahreinsun, stéttahreinsun, þökulagnir, girðingasmíði, jarðvegsvinna og margt
fleira. Garðar Best ehf s. 698 9334
garðarbest.is

Sprautum innréttingar, hurðir og fl.
Gerum föst verðtilboð. S. 894 7200.

Dekk til sölu

4stk notuð nagladekk. 225/60R16
undan Toyotu Previu. Sími 897 2811.

Hjá Ekli ökuskóla er ekkert sem heitir síðasta bóklega námskeiðið fyrir
haustið því við bjóðum upp á bóklegt námskeið fyrir bifhjólaréttindi allt
árið. Fjarnám Ekils ökuskóla er mjög
gott námskeið og þægilegt, þú vinnur
námskeiðið heima í tölvunni þegar þér
hentar. Kynntu þér málið á ekill.is

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

Til sölu Isuzu Trooper árg’88 í varahluti.
Heillegur bíll. Uppl í s. 895 5300

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

Óska eftir dísel vél, í Toyota Land Cruiser
90, árg.“97. Uppl. í s. 772 7845.
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

Vinnuvélar

Húsaviðhald!

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

www.netpartar.is
Bílapartasala

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

Yamaha TZR - skellinaðra racer, árg.
2007, ekið 3.800 km, rautt/hvítt. Er
3 hestafla, 1 strokka, 50 cc og með
nýjan Hebo New Performer pústi-hebo
blöndung-cylender-head pakkning og
Motoforce kraftsía og nýr rafgeymir.
Upplýsingar í símum 772-6720 og 8960889.

Húsaviðgerðir

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

Dulspeki-heilun

Trjáfellingar!

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

Veislusalir
Snjódekk/Álfelgur. Mastercraft MSR225/70R16“ Fyrir Hyundai Santa Fe. Allt
nýtt 35þús. stk. Uppl. í s. 771 1936.

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

Hreingerningar

Trjáklippingar / fellingar
/ sláttur

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

Bókhald
Bókhald, uppgjör, framtöl. Mjög öflugur
bókhalds- og uppgjörs aðili getur bætt
við sig verkefnum. s. 772 55 33 info@
betrabokhald.com

KTM 250 EXCF, árg 2008, ek45 tíma,
kraftpúst, hvít númer. Verð 950þ. Uppl.
í síma 665 4489

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

Til sölu

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

Til sölu: 4stk M.Bens álfelgur 15“ og
6stk dekk 205x60x15“, 3stk nelgd
150x13“ og 2 stk 35x12“ BG s. 664
2460.
Nokion RSI 205/50/17 vetardekk
til sölu. Keyrð um 10 þús km. Sími
6617181.
Til sölu ný og ónotuð nelgd Michelin
dekk 205/50R/17. Sími 6612400
Til sölu nelgd dekk. 205-55-16, lítið
notuð. Selst á 50 þ. S 897 2681

Tökum að okkur öll gólfþrif, bónleysingu og bónun. Þrífum einnig sameignir. Vönduð vinnubrögð. Sími 822
0377 Björn.
Tek að mér hreingerningar í heimahúsum er vön og vandvirk. S. 894
2891, Eva

Umboðssala
Tökum í umboðssölu notaðar
vinnuvélar, vörubíla, byggingakrana ofl.
Góð markaðssetning og tengslanet víða um heim

Beltavagnar

Eru rúðuþurrkurnar í lagi?
Láttu sérfræðinga okkar skipta um rúðuþurrkur fyrir veturinn. Eigum rúðuþurrkur
á nær allar gerðir bíla.
Renndu við, þú færð góðar móttökur alla
virka daga frá kl. 8 til 18.
N1 HJÓLBARÐA– OG
SMURÞJÓNUSTA SÍMI 440 1000

Meira í leiðinni

Spákona. Miðla með aðstoð kaffibolla.
Miðla til þín því sem þú þarft að heyra.
S. 866 6597 Ásdís Spámiðill.

Nudd
Whole body massage. Frábært nudd,
fullkomin þjónusta. Uppl. í s 857 4850.

NUDD

Whole body massage. S. 841 8529.
Whole body massage. Tel. 849 5247.

Skemmtanir
Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
Búslóðaflutningar og allir alm. flutningar. Meðalstór og stór bíll. S. 661 1977
www.toppflutningar.is

Til sölu

Láttu ekki veturinn
koma þér á óvart!

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

Áru-Teiknimiðill Guðbjörg Guðjónsdóttir.
Verð í R.v.k. í Okt www.uppsprettan.
com S. 897-9509.

Húsaviðhald
Fagþjónusta - Allt á
einum stað
Getum bætt við okkur í flísalögn, múrverki, pípulögn, málningu, parketlögn, glerísetningum og fleira. Sérhæfum okkur í
lekavandamálum. Einnig tökum
við að okkur niðurrif úr húsum
og múrbrot. Fljót og góð vinnubrögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420
Steingæði ehf.

A-Ö smíðar ehf.

Tökuð að okkur að allar smíði af timburgluggum. Uppl. í s. 847 1430.

Frekari
Frekariupplýsingar
upplýsingarveita
veitasölumenn
sölumenn

Dalvegi 6-8 // 201 Kópavogur // S: 535 3500 // www.kraftvelar.is

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 699 6069

Enn og aftur mætum við í veisluna eða
partíið með ljúfu lögin & auðvitað grípum við sem best í brekkusöngin hans
Árna J. Nikolaus & JoJo sími: 822 4535
email: skiing@this.is

Spádómar
Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. 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.
Nú færðu einkatíma hjá spákonunni
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393.
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Dýrahald

Næstu námskeið:

Elskendur 24.okt. Kynverund kvenna
31.okt. Upplýs. og skráning www.kynstur.is jona@kynstur.is 690-3569
Kattasýning Kynjakatta er haldin um
helgina í Miðhrauni 2 Garðabæ. Opið
frá kl 10-17:30. Nánari upplýsingar á
www.kynjakettir.is

Kennsla

Rafvirkjun
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

Harmonikur og harmonikkugeisladiskar
í úrvali. Tökum harmonikkur í umboðssölu. Einnig harmonikkukennsla. Sími
824 7610 & 660 1648.
Óska eftir að kaupa notað píanó. s:
865 3958.

Nudd
Tónlist
Diskar-diskar-diskar

www.syngjum.com / www.syngjum.
com www.syngjum.com / www.syngjum.com

Vélar og verkfæri
Óskast keypt

smidaland.is

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

A-Ö smíðar ehf.

Tökuð að okkur að allar smíði af timburgluggum. Uppl. í s. 847 1430.

Önnur þjónusta

J. B. HEILSULIND
Dekurdagar?

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

Ýmislegt

Óskast fyrir
veitingarekstur

Trésmíði

JenFe Heilsudrykkurinn Þín heilsa þitt
tækifæri Ólafur S: 660 7753 orkuprof.
com

Músíkmeðferðarstofan býður upp á
tónlistarsálfræðimeðferð. Upplýsingar á
internet.is/musikmedferdarstofan eða í
síma 618 9675.

Erum að leita af kæliskáp 700 l,
frystiskáp 700 L, brauler, djúpsteikingarpott og vaskaborði
ásamt ýmsu fleiru fyrir veitingastaði. Verður í vera í góðu
ástandi og vel útlítandi.
Uppl. í s. 899 1670.

Námskeið

Kaupi gull !

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

GreenHouse

Óska eftir 14“ nagladekkjum. S. 557
9795.

Green House Rauðagerði 26.

Kaupum þvottavélar, þurrkara og önnur
heimilstæki gegn stgr. Mandala ef.
Síðumúla 37 - S. 847 5545.

Saumaverk

Tökum að okkur allan saumaskap,
saumum fyrir hönnuði og fyrirtæki,
einnig fatabreytingar og viðgerðir. Uppl.
í s. 844 9301.

Krossviður, timbur, mótaborð, kambstál, gips og fl. uppl. í s: 840-7273 og
ulfurinn.is
Óska eftir Sperruefni. Vantar helling
af sperruefni, ýmsar stærðir koma til
greina. Uppl 660 6707

Verslun

Hljóðfæri

Við seljum næstum allt sem þú þarft
að losna við. Húsgögn, heimilstæki,
vélar,verkfæri, hljómtæki, vörulagera,
flatskjái, tölvur og fl.fl. Allt mögulegt ehf
Skeifunni 9. S. 564 3300
Til sölu vínrautt handofið ullarteppi
frá Afganistan. Stærð 2 x 3 metrar.
Matsverð c.a. 300 þús kr. Möguleg
skipti á málverki. Nánari uppl. í s. 561
2066.

Allt efni til skartgripagerðar. Yfir
300 gerðir af perlum og náttúrusteinum, gott verð.
Glit, Krókhálsi 5, 110 rvk, s.
587 5411 www.glit.is

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 sölu Dobermann
hvolpar (Tíkur)

Afhendast örmerktir, bólusettir og með
ættbók frá Rex. Tilbúnir til afhendingar.
Uppl. í síma 866 7214.
Til sölu danskur antik skenkur úr eik frá
um 1930. Verð 80 þús. S. 858 3262.

Leysum málningu og bæs af gömlum húsgögnum, hurðum ofl S. 897
5484/897 3327.

2 yndislegir kettir sem vantar heimili strax v. breyttra heimilisaðstæðna.
Hreinr. persneskir kettir. 30 þ. fyrir
hvorn þeirra. Hafið samb. við mig á
asdisjenna@simnet.is
Til sölu mjög fallegir Miniature Pinscher
hvolpar. Uppl. í S. 773 4991.

Húsnæði í boði

Heimilistæki

Smáskipanámskeið Skemmtibátanámskeið

Fæðubótarefni

Smáskipanámskeið
26.10.
5.12., fjarnám eða staðarnám.
Skemmtibátanámskeið, fjarnám 26.10
- 5.12, staðarnám, 14. - 19.11. Skráning
á www.tskoli.is Tækniskólinn, skóli
atvinnulífsins.

Til sölu eldhúsinnrétting með tækjum.
Brandt helluborð og ofn með sjálfhreinsibúnaði og Siemens uppþvottavél. Allt falt fyrir 250þ.kr. Hægt að
kaupa staka hluti. S. 858 3262.

Þvottavél óskast

Óska eftir að kaupa ódýra þvottavél og
þurrkara. Má vera bilað. S. 847 5545.

Barnavörur

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

Tenerife

Barnaburðarpokar, barnaburðasjöl og
fylgihluti, fagleg ráðgjöf. www.pokadyr.
com

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

Til sölu á Tenerife 100 fm raðhús á
einni hæð. Hús m/öllu, rólegt hverfi,
25 mín. gangur á strönd. Uppl. í s.
868 6488.

Til sölu

Heilsuvörur

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

SPARNAÐUR: 7% til +27%* Þetta Virkar!
Meiri Kraftur. VERÐ frá 11.900.-kr. 30
daga skilaréttur. S.K.M ehf. Viðarhöfða
2, (v/Stórhöfða). S: 517-8400. www.
SNJOKEDJUR.is

English Springer Spaniel hvolpar til
sölu. Uppl. í síma 869 9627.

ALLT EFNI TIL
SKARTGRIPAGERÐAR!

NORSKA - ICELANDIC
ANGIELSKI dla
POLAKÓW
Enska fyrir börn

Eldsneytis sparari.
Hvirfilstæki í bíla!

Kompudagur hjá Sjálfsbjörg að Hátúni
12 (sunnanmegin) laugard. 10. okt.
kl. 11 til 17. Allt mögulegt til sölu, frá
handavinnu til útiljósa; gerið góð kaup!
Flóamarkaðsstemning.

Húsgagnaviðgerðir

Óska eftir að kaupa vel með farna
Playstation3 tölvu á góðu verði. Uppl.
í s. 897 0049.

Til sölu

Heimilið

Antík

Til bygginga

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

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

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

Ljóst Rose járngrindarrúm 90x200 frá
Rúmfatalagernum með dýnu.v.18000.
s.848 9764.

Sendibílstjórar ATH

Sjónvarp

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Chesterfield sófasett, gefins eða besta
tilboð vegna flutninga úr landi. 8978775 Guðmundur.

Vantar 90fm af parketi, helst eyk en
annað kemur til greina. Uppl. í s. 894
9019 Elías

Haust- vetrarlína GreenHouse. Verið
velkomin að sækja frían bækling. Opið
í dag laugardag kl. 10-14.

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

Innbú til sölu. Amerísk svefnh. húsgögn,
borðstofuhúsgögn og Philips flatskjár
32 „150þ eða Tilboð. Einnig bowflex
æfingavél. Uppl í s. 822 8405.

Leitið til fagmanns.
Upplýsingar á demantar.is
í s. 699 8000 eða komið í
Pósthússtræti 13,

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Ökukennsla

Miniature Pinscher

Til sölu rauður rakki á 150.000kr og
rauð tík á 170.000kr. HRFÍ ættbók,
heilsufarstrygging í eitt ár. Foreldrar
innfluttir frá exigors.se í Svíþjóð. Aðeins
góð heimili koma til greina. Upplýsingar
í síma 861 2333.

Húsgögn

Ég Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari kaupi gull, gull
peninga og gull skartgripi af
fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi
allt gull, nýlegt, gamalt og illa
farið.

Verið velkomin

Harmonikukennsla

Harmonikukennsla fyrir byrjendur og
lengra komna. Innritun hafin í s. 690
7424 eftir hádegi

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla

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 1314:30 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.

®NÙRÈINGABALL
HLJËMSVEITIN ÙNG
!LLIR VELKOMNIR
3NYRTILEGUR KL¾ÈNAÈUR ¹SKILIN
Hádegismatur alla virka daga
Allar veitingar á vægu verði.
Hamborgaratilboð !
Útleigusalur
Boltatilboð
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Fasteignir

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.

(6%2!&/,$
,!53 342!8 "¥,3+µ,)

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

WINSOR HILLS ORLANDO

Til leigu 5 og 6 herbergja hús, á þessum frábæra stað rétt hjá Disney. Húsin
er með einkasundlaug og búin öllum
þægindum. Hagstætt verð og góður
afsláttur á frábæran gólfvöll. Íslensk
þjónusta á staðnum. Uppl. s: 898 6224
og 499 0755

Herbergi í Hlíðunum

10 fm herbergi í Hlíðunum, laust strax,
öll aðstaða til staðar. Uppl. s. 663
5791.
Nokkur góð herb. í 104 Rvk., lækkað
verð. Einnig bílskúr 35 fm. Uppl. í s.
697 8720.

3KIPASUND 

/PIÈ HÒS

/PIÈ HÒS 3UNNADAGINN  /KT -ILLI KL  

/PIÈ

HÒS

60m2 íbúð í Árbæjarhverfi til leigu
á 90þ kr. á mánuði. Uppl. í síma
6944994.
10 fm herbergi til leigu í Hraunbæ, með
aðgangi að wc og sturtu. Leiga 25 þ. pr.
mán. Uppl. í s. 567 4285 & 8941638
Gullfalleg 98 fm íbúð til leigu í
Naustabryggju. Myndir + upplýs á mbl.
is/leiga - eða s. 8233543
Til leigu 3 herb. íbúð við Rauðarárstíg,
65 ferm á 100 þús. Laus 1 nóv. Aðeins
reglusamir og skilvísir koma til greina.
s. 6938008

Skammtímaleiga í 101

3NYRTILEG OG BJÎRT   FM ¥BÒÈIN ER ¹ FYRSTU H¾È Å
GËÈU ÖRIGGJA ÅBÒÈA HÒSI  JARÈH¾È  ¥BÒÈIN ER TALSVERT
ENDURNÕJUÈ 6ERÈ   MILJ
3ÎLUMAÈUR 3IGURÈUR SÅMI 

íbúðir fullbúnar húsgögnum og húsbúnaði á vikutilboði. Sjá nánar á mimis4rent.com.

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 stúdíó í hlíðunum, eldhúshorn með öllum búnaði. Húsgögnum
og sjónvarpi, þvottavél og þurrkari í
þvottahúsi. Aðeins reglusamir leigjendur koma til greina, laus strax. Uppl. í s.
856 7722
3ja herb íbúð til leigu 100 fm í v. Kóp
frá 24. okt. reyklaust/engin gæludýr.
Uppl. gefur Sigurjón í s. 567 5993.

%)'.)2 «3+!34 
%RUM MEÈ KAUPENDUR AÈ 
o !SPARHOLT EÈA "IRKIHOLT VERÈ   MILJ

Vel staðsett 130 fm lúxus íbúð miðsvæðis í Rvík. með frábæri sameign og
stæði í bílageymslu. Í sameign eru m.a.
sundlaug, heitir pottar,líkamsræktarsalur, sauna og veitingasalur . Óskað er
eftir tilboðum. Uppl. í s. 822 6123 eða
agustina@eigna.is
Herb. til leigu fyrir unga konu 18-25
ára í 108. Eldhús, bað, þvottaaðst.og
netaðg.uppl.8401911

o .ÕLEGAR ÅBÒÈIR Å 'ARÈAB¾ VERÈ   MILJ

Rúmgott herb. til leigu á 108 svæðinu.
Laust strax. S 898 5904 / 848 6019.

o .ÕJAR ÅBÒÈIR Å 'ARÈAB¾

20fm herb. m.wc til leigu á 108 svæðinu. Laust strax. S 898 5904 / 848
6019.

o %IGNIR ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU SEM ÖARFNAST
ENDURNÕJUNAR OG VIÈHALDS
o !TVINNUHÒSN¾ÈI MEÈ ÎRUGGRI OG GËÈRI LEIGU
o %INBÕLI OG RAÈHÒS Å 'ARÈAB¾
(AÙÈ SAMBAND VIÈ 3IGURÈ Å SÅMA  

Herb. til leigu í 104 með aðg. að eldhúsi og þv.h. Laus strax, nánari uppl.
Guðný 691 2425
Snyrtileg 50fm stúdíóíbúð á Vatnsenda
til leigu. Uppl. í s. 587 2119 / 661 4293
13 Sq m room with access to WC
w/shower & washing machine in 105
reykjavik. Furnised with Bed, closet,
desk & TV. No kitchen. 30.000 kr.
820-8214.
74 fm 2 herb. íbúð til leigu í Hafnarfirði.
Sérinngangur, garður. Gæludýr velkomin. Laus strax. Uppl. í s. 695 1676.
R109. 3ja herb. kj.íbúð í einbýli í fallegu
og rólegu hverfi. V.86þ. Uppl. sendist á
snemma@visir.is

/0)¨ (²3  ,!5'!2$!' /'
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6ORUM AÈ F¹ Å EINKASÎLU FALLEGA OG
VEL SKIPULAGÈA  FM JA HERB ÅBÒÈ
4VÎ RÒMGËÈ HERBERGI OG STËR STOFA
EN ÖAÈAN ER ÒTGENGT ¹ YÙRBYGGÈAR
SVALIR 0ARKET OG ÚÅSAR ¹ GËLFUM 3T¾ÈI Å
BÅLSKÕLI (AGST¾TT VERÈ   MILLJ

3 herb. íbúð við Kirkjuteig. 80fm. 120þ.
með hita og rafmagni. Langtímaleiga.
Laus strax. S. 898 0339

Lítil stúdíó íbúð í Miðb. Rvk. húsg.
fylgja. Leiga 55þ. með hússj. S. 895
0482.
Til leigu 60fm íbúð í 105. Leigist með
húsgögnum. Verð 120 á mán. Sími
820 2798.

Falleg 85fm íbúð á jarðhæð til leigu í
S-V bænum í Rvk. Um er að ræða stofu,
2 herb., eldhús, bað, tvær geymslur og þvottahús. Allt algerlega sér.
Aðeins reglusamt fólk kemur til greina.
Listhafendur hringið vinsamlega í síma
896 4138 eða 896 4135.

Húsnæði óskast
Parhús / raðhús / einbýlishús
Saga Film óskar eftir Par/rað
eða einbýlishúsum.
Upplýsingar í s. 822 2504, eða
sveinnvitar@hive.is
Fjölskylda með hund óskar eftir einbýli/raðhúsi í Fossvogi (108). Uppl. í
síma 8600430
Sálfræðingur, reyklaus og reglusöm,
óskar eftir 2ja herb. íbúð (ekki jarðh.) í
pnr. 110/113. ibudaleit@gmail.com
Reglusöm kona óskar eftir að taka á
leigu stúdíó eða 2ja herb. íbúð. Uppl.
í s. 896 3934.

Geymsluhúsnæði
Geymsluhús.is

Mjög gott 3000m2 upphitað geymsluhús í Innri Njarðvík, hjólhýsi, fellihýsi,
tjaldvagnar, bílar ofl. ATH!gott verð!!
Uppl. í síma 770-5144.

Vön prjónakona óskast. Hafa samband
við Söndru í síma 661 4400.
Vantar duglega manneskju í tamningar
í Møre og Romsdal Noregi frá janúar
fram á sumar. Upplýsingar í síma +47
92487005.

Ísbúð - atvinna

Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

Erum að opna nýja og glæsilega ísbúð
í Kópavogi og viljum ráða nokkra fríska
starfsmenn. Uppl. í s. 892 0807.

Húsvagnageymslan í
Þorlákshöfn

Sölufulltrúi Söludeild Kreditkorts leitar
að drífandi sölufólki í í símasölu í fullt
starf og hlutastarf um kvöld og helgar.
Leitað er að söludrífandi einstaklingum
með óbilandi kraft og áhuga á að ná
góðum árangri. Umsóknir sendist á
starf@kreditkort.is

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176

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

www.buslodageymsla.is

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

Geymsluhúsnæði

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

geymslur.com

Normi ehf óskar eftir starfsmanni
með meirapróf og vinnuvélaréttindi.
Upplýsingar í síma 893-3020.

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.

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

Maður á þrítugsaldri, ýmsu vanur óskar
eftir hlutastarfi 50-75% S. 893 8695,
Kiddi.

Geymsluhús.is

Nemi á annarri önn óskar eftir starfi
á hárgreiðslustofu sem fyrst. uppl
Ásthildur 6161931.

Geymslupláss

Sjúkraliði Óskar eftir vinnu margt kemur
til greina s:822 0603 felix@internet.is

Tjaldvagnageymsla 770-5144

Upphitað á höfuðborgarsvæðinu. Pláss
til 1. maí fyrir hjólhýsi, fellihýsi, tjaldvagna eða annað. Verð 5000kr. á m2.
Uppl. í s. 862 4685 / 893 9777.
Ódýr þurr óupphituð vetrarg. á tjaldvögnum til hjólhýsa í nágrenni Rvk-ur.
Uppl. í síma 893 9950.

Gisting

Einkamál
Símadömur. 908 66666
& 908 2000.
Hringdu þegar þér hentar,engin bið!! Opið allan sólahringin.

Óska eftir 3 herb. íbúð í hverfi 101 eða
105. Uppl. í s. 661 0838.
Ó.e. 4herb. í Setbergi (221) eða nágr.
frá lok nóv.-S:435-0018/hafnarfjordurinn@gmail.com
Par með barn á leiðinni óska eftir 2-3
herb. íbúð til leigu frá 1.jan á höfuðb.sv.
Greiðslug. 70-90 þ. Reykl. og reglusöm.
s. 862 0710.
Óska eftir 3-4 herb. íbúð í Laugardalnum.
Greiðslug. 100-120þ. Reyklaus og reglusöm. S. 899 7695.
Saumastofu og fataleigu vantar ca 3050 fm húsnæði til leigu frá 1.Janúar. í
Hafnarfirði. Helst með útsýninsgluggum
og góðu aðgengi. Góðri umgengni og
skilvísum greiðslu heitið. Vinsamlegast
sendið tilboð á larabs@simnet.is

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

Par með ársgamallt barn óskar eftir
3 herb. íbúð frá 1 nóv. Ekki í kjallara.
Erum reglusöm og pottþétt greiðslum
heitið. 866 2655.

Öryggisfélagið

Nýuppgerð íbúð á jarðhæð. Skipti
á skuldlausum bíl koma til greina.
Upplýsingar í síma 845 3083.

Sumarbústaðir
Smíðum og hönnum hús fyrir ykkur.
Vanir menn, áratuga reynsla. Erum á
suðurlandi. Hönnun af 64 fm hús +
milliloft og 78 fm hús + milliloft fokhelt
á frábæru verði. Uppl. halli@halliparket.
is & 894 0048.

Við þegar þér hentar!
Það er að byrja ein ný hjá okkur
næstu daga.Og okkur langar
aðheyra í ykkur.
Prófið við bíðum við síman
heitar.
Sími 908 6666
Kona á besta aldri vill kynnast karlmanni með tilbreytingu og ævintýri
í huga. Auglýsing hennar er á Rauða
Torginu Stefnumót, sími 905-2000
(símatortg) og 535-9920 (kreditkort),
augl.nr. 8197.
Kona með yndislega rödd leitar kynna
við karlmann með notalegar stundir
í huga. Auglýsing hennar er á Rauða
Torginu Stefnumót, sími 905-2000
(símatortg) og 535-9920 (kreditkort),
augl.nr. 8658.

Húsnæði til sölu

Til sölu - Njörvasund

Við erum draumadísirnar
þínar!

Öryggisfélagið óskar eftir starfsfólki í
næturvinnu í verslunum. Helstu störf
eru öryggisgæsla, verslunarstörf, áfyllingar ofl. Skilyrði; góð þjónustulund
og hreint sakarvottorð. Lágmarksaldur
20 ár. Öryggisfélagið ehf. Askalind 2 /
201 Kópavogur. Umsóknir á staðnum.
www.115.is
Óska eftir 2 mönnum til að skera af
netum, hentugt fyrir hjón. Einnig vantar
ýmis áhöld fyrir fiskverkun. Uppl. í s.
847-3758.
Vantar hárgreiðslufólk til vinnu sem
fyrst. Áhugasamir hafa samband í síma
861 3434.
Óskum eftir au-pair í Danmörku fyrir 2
börn, sendið umsókn á acdc@mi.is

Góð kona vill kynnast hressum og heiðarlegum manni, 60-70 ára. Auglýsing
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót,
sími 905-2000 (símatortg) og 5359920 (kreditkort), augl.nr. 8950.
Sjóðheit upptaka ungar konu sem af
einstakri innlifun deilir með þér sínum
dýpstu tilfinningum. Upptakan er hjá
Sögum Rauða Torgsins, s. 905-2002
(símatorg) og 535-9930 (kreditkort),
uppt.nr. 8319.
www.islendingasetrid.com íslensk
stefnumótasíða með vinsælustu fítusunum af facebook.
Subaru Impreza 2.0 R árg 2008 ekinn
19þús einn m/öllu ný sumardekk á
krómfelgum(pakki á 165þús) Nelgd
vetradekk á felgum Listaverð 3m
TILBOÐ 2.5m uppl 895 4060

Fasteignir

'UÈRÒN (ULDA «LAFSDËTTIR HDL
"JÎRGVIN 'UÈJËNSSON LÎGGILTUR FASTEIGNASALI

%IGNATORG KYNNIR -IKIÈ ENDURNÕJUÈ OG VEL SKIPULÎGÈ  
FM JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ ÖRIÈJU H¾È Å GËÈU FJÎLBÕLI
.¹NARI LÕSING +OMIÈ ER INN Å FORSTOFUHOL MEÈ PARKETI ¹ GËLÙ OG
FORSTOFUSK¹PUM %NDURNÕJAÈ ELDHÒS MEÈ ÚÅSUM ¹ GËLÙ FALLEGRI
HVÅTRI INNRÁTTINGU BORÈKRËK OG GLUGGA 3VEFNHERBERGISGANGUR
MEÈ PARKETI ¹ GËLÙ %NDURNÕJAÈ BAÈHERBERGI MEÈ ÚÅSUM ¹
GËLÙ ÚÅSUM ¹ VEGGJUM BAÈKARI INNRÁTTINGU GLUGGA OG TENGI
FYRIR ÖVOTTAVÁL (ERBERGI MEÈ PLASTPARKETI ¹ GËLÙ (JËNAHERBERGI
MEÈ PLASTPARKETI ¹ GËLÙ OG ELDRI SK¹PUM 3TOFA MEÈ PARKETI ¹
GËLÙ GLUGGUM TIL VESTURS OG HURÈ ÒT ¹ VESTURSVALIR ¥ KJALLARA ER
SÁRGEYMSLA OG SAMEIGINLEGT ÖVOTTAHÒS
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR "JÎRGVIN 'UÈJËNSSON LÎGGILTUR
FASTEIGNASALI Å SÅMA   EÈA BJORGVIN EIGNATORGIS

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

3ËLEYJARGAT A  \  2EYKJAVÅK \ &AX   \ W W WEIGNAT ORG IS

FERÐALÖG

svölum og stóru baðherbergi með
baðkari og sturtu. Unnt er að fá
alla málsverði inn á herbergi ef
maður er þannig stemmdur, en
annars eru þrír dýrindis veitingastaðir um borð sem hafa fengið
hinn virta Relais & Chateux-stimpil. Stærsti veitingasalurinn er um
leið sá fínasti og þar er boðið upp
á klassíska franska eldamennsku á
heimsklassa.
Meðan á hverri siglingu stendur
eru haldin þrjú galakvöld í þessum
veitingasal þar sem gestir mæta
uppáklæddir í smóking og síðkjól
eins og tíðkaðist fyrr á tímum um
borð í slíkum skipum. Um borð er
dásamlegur ítalskur sælkeraveitingastaður þar sem gestir geta
fengið dýrindisrétti eins og kálfalifur, carpaccio, alls konar ferskt
pasta sem er lagað á staðnum, úrval
af forréttum og ítölskum ostum og
auðvitað fínustu ítölskum vínum.
Uppi á dekki er svo Grillið, veitingastaður þar sem boðið er upp á
léttari rétti eins og salöt, steikur,
fisk og hamborgara sem er upplagt
að fá sér í hádeginu á meðan maður
nýtur sjávarloftsins. Mikilvægt er
að geta þess að á meðan á siglingu
stendur er allt innifalið í verðinu,
þannig að þú þarft ekki að draga
upp pyngjuna þegar þú hefur notið
drykkjar eða málsverðar. Eini veitingastaðurinn þar sem þú þarft að
borga aukalega er mesti lúxusstaður skipsins en þar er boðið upp á
sérvalin eðalvín frá öllum heimsins
hornum.

er ekki ónotaleg seta í flugvél eða
í bíl heldur dásamlega afslappandi vera á lúxushóteli þar sem
hægt er að borða góðan mat, lesa
góðar bækur, fara jafnvel á djasseða píanótónleika, hlusta á áhugaverða fyrirlestra, fara á námskeið,
skreppa í jóga eða líkamsrækt og
fá sér andlitsbað eða nudd í heilsulindinni og láta dekra við sig af öllu
því einstaklega alúðlega og vinalega starfsfólki sem er um borð. Og
ef sólin skín er upplagt að sitja við

sundlaugina með svalandi drykk!
Á meðan ferðalagið varir mun
maður geta kynnst mörgu skemmtilegu og víðsýnu fólki sem hefur
tekið ástfóstri við þennan einstaka
og rómantíska ferðamáta. Margir
hafa eignast þar vini fyrir lífstíð
og geta ekki hugsað sér annað en
að fara í eina slíka siglingu á ári.
amb@frettabladid.is
Hægt er að sjá allt um ferðaáætlanir Silver Sea á www.silversea.com

Relais & Chateux veitingastaður Dásamleg matarupplifun um borð.

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ
MEÐ OKKUR!
NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT
Áætlunarferðir Flugrútunnar eru í tengslum við allar
komur og brottfarir ﬂugvéla um Keﬂavíkurﬂugvöll
Alltaf laus sæti

Einstakur og afslappaður ferðamáti

www.ﬂybus.is

:MEDlll#Zmed#^h

Silver Sea-flotinn hefur farið um
spennandi siglingaleiðir allt frá
því að fyrirtækið hóf starfsemi
sína á tíunda áratugnum. Siglt er
um Kyrrahafið, Miðjarðarhafið, um
norðurslóðir og Rússland, til Kína
og Taílands og jafnvel upp eftir
Amazon-fljótinu í Suður-Ameríku.
Eitt skipanna siglir meira að segja
með ströndum Suðurskautslandsins
og er ferðin sérhönnuð fyrir þá sem
hafa áhuga á náttúruvísindum.
Á hverju ári eru skipulagðar
spennandi ferðir þar sem stoppað
er á mörgum áhugaverðum áfangastöðum. Það sem er óvenjulegt við
að ferðast á skipi eins og þeim hjá
Silver Sea er að þú nýtur ferðalagsins sjálfs, ekki bara áfangastaðarins þannig að, líkt og á öldum
áður þegar enginn var að flýta
sér, getur maður virkilega slakað
á og notið lífsins á meðan siglt er
milli þeirra borga og áfangastaða
sem heimsóttir verða. Ferðalagið

er að finna í Dubai.

BSÍ , 101 Reykjavík ,

562-1011, main@re.is, www.flybus.is
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Klúbbamenning Ungir
Kínverjar hafa mjög
gaman af að fara á
teknó klúbba.

Síðpönk Kínversk listakona sem nú er einnig
orðin frægur síðpönkari.

ROKKAÐ Í KÍNA
Tónlistarsenan í austrinu blómstrar en í Kína er að ﬁnna allt frá síðpönki upp í tuttugu og fjögurra tíma „reif“. Anna Margrét Björnsson hitti Nee Bing hjá Lychee Productions sem var staddur hérlendis fyrir skömmu á ráðstefnunni You Are in Control.
að eru kannski ekki margir
á Íslandi sem gera sér grein
fyrir hversu stór tónlistarsenan er þarna úti,“ segir
Nee Bing, eigandi Lychee Productions
og plötusnúður með meiru. „Það hefur
ýmislegt gerst á undanförnum árum
og það hefur orðið mikil uppbygging í
tónlistarlífinu. Ungir Kínverjar fara
mjög gjarnan út að skemmta sér og
það er mikið um risastóra teknóstaði
í Sjanghæ og Peking.“ Nee Bing lýsir
því hvernig heilu verksmiðjunum hefur
verið breytt í „reif“-staði sem eru opnir
allan sólarhringinn og segir að ungir

Þ

Kínverjar séu mjög duglegir við að fara
út að skemmta sér. „ Rokksenan er líka
mjög öflug þarna úti. Þar tengist hún
listalífinu sterkum böndum og það er
afskaplega mikil og spennandi sköpun
í gangi. Af einhverjum ástæðum er síðpönkið orðið að mjög stórri bylgju hjá
okkur og við eigum marga fræga tónlistarmenn í þeim geira. Þess má geta að
Brit-poppið er líka vinsælt hér í Kína en
þá eru textarnir á einhvers konar blöndu
af kínversku og ensku. Hljómsveitirnar herma líka algerlega eftir klæðaburði bresku popparanna og eins eru
stórsniðugar „mod“-hljómsveitir að gera

það gott.“ Nee Bing segir að hin íslenska
Björk hafi sett strik í reikninginn í Kína
þegar hún lýsti yfir andstöðu sinni á
aðgerðum Kínverja í Tíbet á tónleikum
þar fyrir rúmu ári. „Hún var búin að
skrifa undir samning um að segja ekki
neitt slíkt en gerði það samt. Nú eru
yfirvöld hræddari við að fá erlenda tónlistarmenn til að spila, sem er afar leitt.“
Það er þó algengara núna að hljómsveitir frá Evrópu eða Bandaríkjunum fari í
tónleikaferðalög um Kína og Nee Bing
hvetur Íslendinga til að skoða möguleikana. „Kína er auðvitað gífurlega stór,
ungur og spennandi markaður.“

Hjálpaðu umhverfinu með
Blaðberanum
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.
Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

FERÐALÖG

SÆLKERAMATUR Í STOKKHÓLMI
Mattias Dahlgren er eitt
þekktasta nafnið í veitingarekstri í Svíþjóð, en áður
rak hann veitingahúsið
Bon Lloc í Stokkhólmi sem
vann sér það til frægðar á
sínum tíma að vinna sér inn
Michelin-stjörnu. Dahlgren

er einnig eini Svíinn sem
unnið hefur Bocuse d’Orverðlaunin. Nú á síðasta
ári opnaði Dahlgren nýjan
veitingastað undir eigin
nafni á Grand Hotel í
Stokkhólmi en það er ekki
síður umhverfi staðarins en

maturinn sem vakið hefur
athygli. Nú í janúar síðastliðnum vann staðurinn The
Wallpaper Design Awards
2008 fyrir bestu hönnunina
en hún er í höndum engrar
annarrar en Ilse Crawford.
+46 867 935 84

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is

Brekkurnar
bíða þín á Ítalíu
Fararstjórar:
Einar og Anna

Flugáætlun
30. janúar
6., 13., 20. og 27. febrúar

Selva
Pönkarar Hinir ýmsu þjóðfélagshópar lifa
góðu lífi í Kína.

7 dagar

Olympia
O
lympiia
Á góðum stað í um 200 metra fjarlægð frá
lyftum og í tveggja mínútna göngufjarlægð frá
aðalgötu miðbæjarins í Selva. Lögð er áhersla á
þægilegt og heimilislegt andrúmsloft og góða
þjónustu við gesti.

Verð 180.600 kr.
og 15.000 Vildarpunktar
á mann miðað við 2 í herbergi. Innifalið: Flug,
flugvallarskattar, gisting, hálft fæði og íslensk
fararstjórn. Almennt verð er 190.600 kr.
Verðdæmið miðast við ferðina 30. janúar.

Madonna di Campiglio

7 dagar

Alpen
A
lpen h
hotel
ottell V
Vidi
idi

The Retros Svartklætt „mod“ band.

Hlýlegt með vistlegri herbergjum en búast má
við af þriggja stjörnu hóteli. Miðbærinn í
göngufæri. Hálft fæði innifalið í gistingunni.
Spennandi kostur á góðu verði.

Hringdu í síma

Verð 157.900 kr.

og 15.000 Vildarpunktar

ÍSLENSKA SIA.IS VIT 47278 09.2009

á mann miðað við 2 í herbergi. Innifalið: Flug,
flugvallarskattar, gisting, hálft fæði og íslensk
fararstjórn. Almennt verð er 167.900 kr.
Verðdæmið miðast við ferðina 30. janúar.

Þú getur notað
Vildarpunktana
hjá okkur

Hjá VITA getur þú lækkað verðið á ferðinni
þinni um allt að 10.000 kr. með 15.000 Vildarpunktum.
Auk þess eru veittir 2.500 Vildarpunktar fyrir allar
keyptar ferðir í leiguflugi með VITA. Þannig öðlast þú
stöðugt fleiri tækifæri til þess að njóta lífsins.

VITA er lífið

ef blaðið berst ekki
VITA er í eigu Icelandair Group
og flýgur með Icelandair
á vit ævintýranna.

VITA | Skútuvogi 13a | Sími 570 4444
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Fegurð Feneyjar eru einstakar. Þangað verða allir að koma einu sinni á ævinni.

Il Duomo Dómkirkjan er mikilfenglegasta bygging Mílanó. Í heiðskíru veðri er
útsýnið yfir borgina stórkostlegt frá turninum.

Litadýrð Cinque Terre er guðdómlegur staður sem göngugarpar ættu ekki að láta framhjá sér fara.

MIÐPUNKTURINN

MÍLANÓ
talíudýrkendur ættu að kætast
yfir þeim fréttum að næsta
sumar tekur Iceland Express
upp beint flug til Mílanó. Borgin
er draumur allra þeirra sem hafa
gaman af tísku og hönnun, enda
verður þar vart þverfótað fyrir
leggjalöngum fyrirsætum í bland
við listaspírur. En Mílanó hefur
upp á margt fleira að bjóða. Þótt
fegurð borgarinnar sé ekki eins sláandi og annarra ítalskra borga er
hún „falleg að innan“. Gimsteinar
borgarinnar eru margir en oftar en
ekki er svolítið djúpt á þeim.
Einn er svo sá kostur sem Mílanó
býr yfir sem gerir hana allsérstaka
í Evrópu. Ýkjulaust má segja að
þaðan sé stutt í allt. Hvort sem
löngunin beinist til hámenningar,
letilegra sólbaða, í snævi þaktar
brekkur eða alvöru rauðvínsbónda.
Allt er í seilingarfjarlægð. Hér eru
dæmi um áhugaverða staði sem auðvelt er að komast á frá Mílanó.

Í

Cinque Terre
Suður af Mílanó er Cinque Terre en
það er tilvalinn staður fyrir þá sem
vilja heilsurækt í bland við óviðjafnanlega náttúrufegurð. Staðurinn heitir eftir þorpunum fimm
sem virðast hanga í hlíðunum við
ströndina sunnan við Genúa. Fjöldi
göngustíga tengir þorpin fimm og
liggja þeir um þverhnípta kletta og
skógi vaxnar brekkur.

Feneyjar
Feneyjar eru öðruvísi en allir
aðrir staðir. Skemmtilegast er að

hafa sem minnst á dagskránni þar
en leyfa borginni að leiða sig um
ranghala sína, meðfram síkjum og
um þröngar steinlagðar göturnar.
Ekki þarf að óttast að verða fyrir
bíl því bílaumferð er engin í miðbænum. Það er því óhætt að vera
djúpt niðursokkinn þegar þrætt er
milli síkjanna og dáðst að glæsilegum gömlum byggingum.

Lago di Como
Como-vatn er ákjósanlegur staður,
bæði fyrir þá sem vilja slappa af
við vatnið og hina sem vilja skoða
allt sem nágrenni þess hefur upp
á að bjóða. Ágætur millivegur er
að kaupa sér pláss í einni af þeim
mörgu ferjum sem sigla um vatnið
á milli lítilla og fallegra bæja. Inni
á milli má svo sjá tilkomumiklar
villur, sem margar hverjar eru
opnar forvitnum ferðalöngum. Þá
er lítið mál að hoppa af ferjunni,
ganga um glæsihýsin og garða
þeirra og láta sig dreyma.

Ítölsku Alparnir
Landslag ítölsku Alpanna er fjölbreytt, allt frá miklu fjalllendi
til gróinna dala. Alparnir eru því
vinsæll áfangastaður hjá fjallageitunum, bæði þeim sem helst
vilja renna sér á skíðum niður
brekkur og hinum sem vilja heldur
klifra í fjallshlíðum. Í Ölpunum
snýst lífið einkum um heilsurækt
í bland við hið ljúfa líf. Þar er því
fjöldinn allur af veitingastöðum og
börum sem hægt er að drepa tímann á.

FERÐALÖG
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GIMSTEINN PERSAFLÓANS
Í um fjögurra stunda akstursleið
frá glys og glamúrlífi Dubaiborgar liggur ríkið Óman. Þetta
dularfulla land er nýjasta ferðabóla Mið-Austurlanda en þeir
sem hafa heimsótt landið segja
að það sé eins og að fara aftur
á tíma Gamla testamentisins.

Óman er eyðimerkurland þar
sem hægt er að skoða stórfenglegar hallir, miðaldaþorp þar sem
fólk ræktar papaja og ástaraldin,
og fornar hafnarborgir en Ómanir
voru mikil siglingaþjóð. Hér lifa
heimamenn að mörgu leyti eins
og þeir gerðu fyrir tvö þúsund

árum þrátt fyrir að olíugróði hafi
skilað sér í bættu vegakerfi, skólum og sjúkrahúsum. Ferðamenn
til Óman geta farið í reiðtúra á
kameldýrum, farið í skútusiglingar, skoðað sjávarskjaldbökur eða
slappað af í lúxusheilsulindum.
Í höfuðborginni Múskat er hægt

Vinstri bakkinn Hér leynast fallegar tískuvöruverslanir og sælkerabúðr.

Le Bon Marché

Fallegasta stórverslun Parísar.
Byggð um miðbik 19. aldar og
hrein unun að upplifa arkitektúrinn. Innan dyra er að finna öll
heitustu tískumerkin fyrir karla,
konur og börn, innanstokksmuni
og stórglæsilega snyrtivörudeild.
Það besta er þó matarverslunin La
Grande Épicerie en þar er sannkölluð veisla fyrir skynfærin. Fullkomið til að finna franska klassík
eins og osta, foie gras og „vintage“
kampavín.
24 Rue de Sévres, sjöunda hverfi.
Lokað á sunnudögum.

Comptoir des Cotonniers
Frábær keðja af búðum með klassískum flíkum sem auglýsir sig sem
verslun fyrir mæður og dætur.
Mjög svalar mæður og dætur það
er að segja. Flott hönnun og gæðaleg efni fyrir flíkur sem endast og
endast.
Búðir er til dæmis að finna á
45 Rue de Rivoli í fjórða hverfi
og 59 Rue Bonaparte í sjötta hverfi.

Pierre Hérme
Bökun getur verið list og það er
aldeilis augljóst ef maður gengur
inn í verslanir stjörnubakarans
Pierre Hermé sem Vogue hefur
kallað Picasso bökunarlistarinnar. Búðirnar líta meira út eins og
listagallerí en bakarí og þar er að
finna undursamlegar bragðsamsetningar úr ólíkustu hráefnum.
72 Rue Bonaparte,
St. Germain des Prés, sjötta hverfi.

L‘Epi Dupin
Dásamlega góður franskur veitingastaður rétt hjá Bon Marché.
Látlaus og lítill og rekinn af listakokknum Francois Pasteu. Frábærir, frumlegir og fjölbreyttir
réttir byggðir á frönskum hefðum
en framreiddir á nútímalegan hátt.
Passið að bóka fram í tímann.
11 Rue Dupin, sjötta hverfi.

Merkileg þjóð Enn eru fáir ferðamenn í Óman.

Fann mikinn
mun innan
3ja vikna

Leyniaddressur í...

PARÍS

að gista á afbragðsgóðum hótelum sem bjóða upp á öll vestræn
þægindi en stutt er í dularfullar
sandöldur, litskrúðuga markaði
og túrbanklædda fjárhirða. Dubai
er sögð vera að missa alla sálina,
en ferðamannastraumurinn til
Óman er rétt að byrja.

Margrét Óskarsdóttir

Frábært að hægt sé
Það var orðið
að bæta ástand liðanna
dýrt að geta
varla hreyft sig
með náttúrulegu efni
Bo Tavell 65 ára

Ég þurfti að fara í skurðaðgerð 1991, þar
sem ég var með of löng liðbönd og var að
smella úr lið í tíma og ótíma. Þannig að
farið var að kvarnast upp úr liðbrjóskinu.
Eftir aðgerðina minnkuðu verkirnir en
hurfu
ekki.
ganga
stiga áhugamál
og langar
Í mörg
árAð
hefur
Boniður
stundað
sín þrátt
stirða
og auma
liði. krefst
Hann
stöður
ollu fyrir
sárum
verkjum.
Starf mitt
lét ekki
þráláta
og stirðleika
stöðva
þess
að ég
þarf verki
að standa
mikið og
var
sig.ekki
„Eftirauðvelt.
að ég kynntist NutriLenk er líﬁð
það
langtum léttara og bjartara,“ segir hinn
sænski Bo
Tavell, 65 ára. „Það er klárt
Reyndi
margt
mál að líf mitt er allt annað og betra eftir
Ég hef reynt margar leiðir til að minnka
að ég byrjaði að nota NutriLenk.“
verkina án þess að nota verkjalyf sem því
miður
dugðu
ekki.
Með árunum
jukust
Bo Tavell
hefur
mýmörg
áhugamál
og
verkirnir
og
útlitið
var
ekki
bjart.
vill lifa líﬁnu til hins ýtrasta. Hann ekur

Hvað getur NutriLenk
gert fyrir þig?
Með árunum rýrnar brjóskvefurinn sem veldur því að
liðirnir slitna. Þetta er náttúrulegt ferli. Mjög margir
finna fyrir miklum óþægindum þegar beinin byrja að
núast saman, sérstaklega í stóru liðamótum eins og
í mjöðmum, hryggjar-og hnjáliðum. Þess vegna er allt
tilvinnandi að styrkja liðbrjóskið á náttúrulegan hátt.

Eftir 2-3 vikur fann ég
greinilegan mun
Já, það ótrúlega gerðist, ég fann greinilegan mun eftir 2-3 vikur á NutriLenk

Nú er ég liðugur á ný!

vinur
benti
á NutriLenk.
Strax
eftir
Nú
tæpu
árimér
seinna
er ég nánast
verkjatveggja
vikna eru
inntöku
égslits
fyrirí
laus
og einnig
verkirfann
vegna
miklum létti
og átti mun betra með að
fingrum
horfnir.
hreyfa mig og best var að endurheimta
húmorinn
á ný,“
segirafBoNutriLenk
skellihlæjandi.
Ég
tek nú inn
2 töflur
á dag

og ég get sannarlega sagt að NutriLenk
4.500 km á vélhjóli
hefur gert kraftaverk fyrir mig.
„Fyrir nokkru var mér boðið í brúðkaup
til Rúmeníu. Ég ákvað að ﬂjúga til
Það
að standa
við afgreiðslu,
niðurí
Rómar
og keyra
þaðan ganga
á vélhjóli
brekkur
og
stiga
er
ekki
stórmál
lengur
brúðkaupið sem var 2.250km leið! Sem...
vélhjóli og er virkur í torfæruakstri, sem gerir jú 4.500 km báðar leiðir. Áður en
NutriLenk
sölu á Íslandi
bjartsýn
til framtíðar,
NutriLenk
er mjög erﬁtttil
vélhjólasport.
Bo fer einnig Ég
ég horfi
byrjaði
að taka
inn NutriLenk
hefði
Fyrir
tæpu ári skíði
fréttiog
églagar
af nýju
bætiefni,
á brimbretti,
húsið
sitt svo er
éghimnasending
aldrei nokkurn
fyrirtímann
mig oggetað
frábærtfarið
að
eitthvað sé
nefnt.
Fyrir efni
nokkrum
árum
út í skuli
svonavera
ævintýri
þvíbæta
ástandi
sem ég
NutriLenk,
sem
er vinsælt
í Noregi
og það
hægt íað
liðheilsuna
fór hannhjá
að fólki
verkjasem
í ﬁngur
og hné.
var. En
eftir að ég
kynntist
NutriLenk
Svíþjóð,
er með
slitna og með
náttúrulegu
efni
segir Margrét
að
þá var ekki mikið mál að leggja upp í
auma liði. Satt að segja var ég ekkert lokum.
Ég erjákvæð
þver og
ekkigæti
látahjálpað
neitt þetta ævintýri sem gekk alveg fyrirtaks
sérlega
á aðvildi
NutriLenk
stoppa
mig
mér frekar en margt annað en sló til, enda vel. Reynar fann ég fyrir smá þreytuverk
„Ég þverkallaðist við og lét ekkert stoppa í baki eftir að hafa setið svona lengi á
allt tilvinnandi. Byrjaðiá að taka inn 6 töflur
mig í að lifa virku líﬁ og gerði það oft á hjólinu en það hefðu nú ﬂestir gert!”
á dag í tvær vikur samkvæmt ráðleggingum
hnefanum sem var erﬁtt! Hugurinn náði bætir Bo kíminn við.
og eftir það 2 töflur á dag.
ekki alltaf að yﬁrstíga sársaukann og
var ég farinn að framkvæma minna og Mæli gjarnan með NutriLenk
minna.“
„Ég mæli eindregið með því að þeir
sem hafa
Mikilvægt er að annast sig vel allt
lífið.auma og slitna liði taki inn
Hné
og
ﬁngur
NutriLenk.“
Mjög nauðsynlegt er að neyta góðs kalks með D-vítamíni
„Ég viðurkenni að geðslagið og liðirnir
fyrir beinin. KOLOS er t.d. góður kostur, öflugt D-vítamín
voru ekki upp á sitt besta og var ég
með kalki. 1 glas af KOLOS inniheldur 180 töflur sem er
niðurdreginn
þegar
góður
6 orðinn
mánaðahálf
skammtur
og á góðu
verði.
Umboðsaðili: Gengur vel ehf.,

Heilbrigður liður

Liður með slitnum
brjóskvef

Náttúrulegt byggingarefni
fyrir liðbrjóskið
NutriLenk inniheldur náttúrulegt byggingarefni fyrir
brjóskvefinn og er mjög góður valkostur fyrir þá sem
þjást af minnkuðu liðbrjóski. Unnið úr sérvöldum
fiskibeinum úr hafinu sem hefur sýnt fram á að vera
fyrsta flokks byggingarefni til að styðja við brjóskvefinn
og viðhalda honum.
Vara ársins!
NutriLenk hefur hjálpað fjölmörgu fólki.
NutriLenk var valið heilsuvara ársins 2004 í Noregi.
NutriLenk er 100% náttúruleg vara sem er mjög
gagnleg þeim sem þjást af brjóskvefsrýrnun.
Prófið sjálf-upplifðu breytinguna!
NutriLenk er fáanlegt í flestum apótekum,
heilsubúðum, Fræinu Fjarðarkaupum og
stærri Hagkaupsverslunum.

NÁTTÚRULEGT
FYRIR LIÐINA

ferðalög
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

OKTÓBER 2009

POPPLIST Í LONDON
Ein mest spennandi sýning
haustsins er titluð Pop Life og er í
Tate Modern í London um þessar
mundir. Sýningarstjórinn veltir
fyrir sér hinni áleitnu staðhæfingu
Andys Warhol um að „góð viðskipti séu besta listin“ og skoðar
arfleifð popplistar og menningar
og áhrif Warhols á samtímann. Á
sýningunni er sýnt fram á hvernig
listamenn hafa notað fjölmiðla,
markaðsherferðir og fleira til að
skilgreina sig í listaheiminum. Á
sýningunni eru, fyrir utan verk
eftir Warhol, verk eftir listamennina Jeff Koons, Damien Hirst og
Tracey Emin. Sýningin stendur
fram í lok janúar.

BIÐLISTAR EFTIR
TYRKNESKRI SÓL

Auglýsingasími

Sólarþorstinn er mikill meðal
Íslendinga á haustin. Heimsferðir
hafa boðið sólarferðir til Bodrum í
Tyrklandi og bættu tveimur aukaferðum við áður auglýsta dagskrá,
15. október og 24. október, til að
anna mikilli eftirspurn. Hratt seldist
upp í báðar ferðir og er fjöldi fólks
á biðlista, samkvæmt upplýsingum
frá Heimsferðum. Bodrum er fallegur hafnarbær sem stendur á samnefndum skaga á Eyjahafsströnd
Tyrklands. Eins og fram kemur á
heimasíðu Heimsferða skartar hann
fallegum hvítum húsum sem eru
víða skrýdd blómum og þröngum
heillandi götum. Þar segir jafnframt
að í bænum sé endalaust úrval af
veitingastöðum, börum, kaffihúsum,
verslunum og fjölbreyttu nætur- og
skemmtanalífi.

– Mest lesið

KULDADAGAR

af barnakuldagöllum, barnaúlpum,
herraúlpum og dömuúlpum
– frá fimmtudegi til sunnudags

HOLTAGÖRÐUM

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

SÍMI 545 1500

ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 47575 10/09

20% afsláttur
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Kafað í Airwaves-hauginn
Iceland Airwaves-tónlistarhátíðin verður haldin í ellefta skipti í næstu viku, frá miðvikudeginum 14. til 18. október. Að vanda
er boðið upp á haug af tónlist, mestmegnis nýjar og vaxandi hljómsveitir og tónlistarfólk. Þetta er ansi mikill frumskógur svo Dr.
Gunni tók sig til og fann út hvaða atriði hann langar mest til að tékka á.
Micachu & The Shapes
Satt að segja var þessi enska
hljómsveit sú eina sem ég þekkti
almennilega þegar dagskrá
Airwaves var kynnt. Ég hafði
heillast af frábærri plötu hennar, Jewellery, sem kom út á árinu.
Þetta er fyrsta plata sveitarinnar, enda eru þetta ungir krakkar. Söngkonan Mica Levi kallar
sig Micachu og hún er aðal. Hún
semur lög og texta, er með frekjuskarð og lítur út eins og strákastelpa – mjög kúl. Til hliðar er
Raisa Khan á hljómborð og Marc
Pell á trommum. Mica syngur
og á það til að vera með ryksugu
á sviðinu sem hún er eitthvað
að fíflast með. Nokkuð „bözz“
hefur verið í krignum bandið.
Þar spilaði Björk okkar nokkuð hlutverk því hún sást dansa
á tónleikum sveitarinnar þegar
bandið var enn samningslaust
og gaf sig síðan á tal við bandið. Síðar birtist myndband með
Micachu á heimasíðu Bjarkar og
gefið hefur verið í skyn að Björk
muni koma fram með bandinu á
Airwaves. Bandið leggur upp úr
einfaldleika á sviði. Það spilar
gríðargóða, frumlega og ferska
tónlist og ég held þau verði algjör
snilld. (Hafnarhúsið, föstudag kl.
22.50)
Kings Of Convenience
Ég þekkti líka norska bandið
Kings of Convenience. Það er
eitt af aðalböndunum frá Bergen
og í fararbroddi í svokallaðri
Bergen-bylgju. Það er frægasta
bandið á hátíðinni í ár, sem hefur
satt að segja oft skreytt sig með
frægari böndum. Erlend Øye og
Eirik Glambek Bøe eru meðlimir
Kings of Convenience og bandið
sló í gegn árið 2001 með fyrstu
plötunni sinni, Quiet Is the New
Loud. Eins og nafnið bendir til
var um lágstemmt og stílhreint
skandinavíupopp að ræða, ekki
ósvipað og Cardigans á góðum
degi. Bandið hefur starfað með
hléum og á milli hefur Erlend gert
út The Whitest Boy Alive og gert
sólóplötu og Eirik hefur verið í
hljómsveitinni Kommode. Þriðja
plata bandsins er að koma út þessa
dagana og heitir Declaration of
dependence. Platan er afslöppuð
og róleg. Hljómsveitin verður
kvartett þegar hún kemur fram
á Airwaves. (Fríkirkjan, föstudag
kl. 22.00)
Metronomy
Þetta enska band spilaði á Lundúnarútgáfunni af Airwaves í fyrra og
á Airwaves 2005. Þá var stofnandinn Joseph Mount, reyndar bara
einn á ferð. Sveitin hefur breyst
mikið síðan. Platan Night out, sem
kom út í fyrra, hefur komið bandinu á kortið með þó nokkru trukki.
Þar er allt léttara og poppaðra en

METRONOMY

MICACHU & THE SHAPES

THE DRUMS

JAMES YUILL

DARLING DON‘T DANCE
KINGS OF CONVENIENCE

CASIOKIDS

JANNIS NOYA MAKRIGIANNIS (CHOIR OF
YOUNG BELIEVERS)
THE POSTELLES

WHEN SAINTS GO MACHINE

fyrr og svuntuþeysatónlist níunda
áratugarins er greinilegur áhrifavaldur. Bandið er á uppleið, þykir
mjög hresst á sviði og hefur hitað
mikið upp fyrir stærri bönd síðustu mánuðina, lið eins og Bloc
Party, Kate Nash og Justice. (
Hafnarhúsið, föstudagskvöld kl.
23.50)

Choir Of Young Believers
Danirnir í þessu bandi fengu
nýverið þessa umsögn hjá
Íslandsvininum David Fricke í
Rolling Stone: „Eins og að heyra
Thom Yorke í miðju Roy Orbison-

lagi frá sjöunda áratugnum“ – og
sú lýsing er ekki fjarri lagi. Við
hana má bæta að bandið hljómar oft ansi líkt Beach Boys sirka
Smiley Smile með hunangsgljáðum bakraddakór og óvæntum
kaflaskiptingum. Fleet Foxes
kemur líka stundum upp í hugann. Fyrsta platan heitir This is
for the white in your eyes og var
kosin besta danska platan í fyrra.
Jannis Noya Makrigiannis heitir aðalgaurinn og bandið er nú í
útrás. Airwaves er skref í þeirri
ferð. (Hafnarhúsið, fimmtudag
kl. 22.00)

➜ TÍU SPENNANDI ÍSLENSK ATRIÐI:
■ Hjaltalín: Mest spennandi bandið í dag og nýju
plötunnar er beðið með mikilli eftirvæntingu. (Með
kammersveit í Fríkirkjunni, fimmtudag kl. 23.00, og
með Páli Óskari í Hafnarhúsinu kl. 00.20 aðfaranótt
sunnudags)
■ Bárujárn: Spólgratt brimbrettapönk með þungarokksgljáa. (Sódóma, föstudag kl. 20.00)
■ Caterpillarmen: Útúrproggaðir og hressir á því í
lööööngum en fjölbreyttum lögum. (Grand rokk, laugardag kl. 19.30)
■ Morðingjarnir: Þriðja platan á leiðinni og pönkið
gerist vígdjarfara með hverju árinu. (Nasa, miðvikudag
kl. 21.00)
■ Sykur: Ungt og sællegt danspopp og plata á leiðinni
– frábært eða frábært. (Batteríið, fimmtudag kl. 23.20)

■ Dynamo Fog: Hraustlegt og melódískt elektrórokk frá
stálslegnu tríói. (Sódóma, miðvikudag kl. 22.30)
■ Fjallabræður: Líklega fyrsti karlakórinn á Airwaves
lætur engan ósnortinn með karlmannlegum söng.
(Nasa, fimmtudag kl. 19.30)
■ Feldberg: Allir þekkja lagið góða úr Nova-auglýsingunni en nú hafa Eberg og Rósa gert heila plötu sem á
að koma út bráðlega. (Nasa, laugardag kl. 21.40)
■ FM Belfast: Þessa stuðbolta þekkja flestir, og nú
er vonandi að við fáum að heyra nýtt og djúsí stöff.
(Nasa, aðfaranótt sunnudags kl. 01.10)
■ Útidúr: Fjölmenn sveit með fjölbreytnina í fyrirrúmi.
Ilmandi popp og allt getur gerst! (Grand rokk, miðvikudag kl. 22.00)

Casiokids
Þessir eru frá Bergen í Noregi og
á samningi hjá ensku Moshi Moshi
útgáfunni, sem hefur lengi verið
viðloðandi Iceland Airwaves (og
ber ábyrgð á sigurgöngu Florence
and The Machine, Hot Chip og
Lykke Li). Sveitin syngur á norsku
og þegar fyrsta smáskífan kom út í
fyrra var það fyrsta lagið á norsku
sem komið hefur út í Englandi.
Casiokids er hressandi hljómsveit
sem sækir áhrif víða að, til dæmis
frá sænska gæðarokkbandinu Bob
Hund, hinum japanska Cornelius
og frá Graceland-tímabili Pauls
Simon. (Hafnarhúsið, föstudag kl.
21.50)
James Yuill
Breti með barta og gleraugu sem
gæti verið efnafræðikennari
frá 1975. Hann blandar saman
lagrænum áhrif frá liði eins og
Nick Drake, Radiohead og Sufjan
Stevens, og taktrænum dýnamískum
áhrifum frá liði eins og Justice,
Chemical Brothers og Aphex Twin.
Fyrsta platan hans heitir Turning
down water for air og er nýkomin
út. (Batteríið, föstudag kl. 23.20)
Darling Don’t Dance
Kvennatríó frá Á rhúsum í
Danmörku sem hefur gefið út eina
plötu, Bare frames. Stelpurnar eru
djúpt sokknar í sixtís bílskúrsrokk
og eru kraftmiklar, skemmtilegar
og örugglega skemmtilegar á sviði.
(Grand Rokk, föstudag kl. 23.40)
The Postelles
Band sem hljómar eins og The
Strokes ef The Strokes spiluðu

sálartónlist og væru gefnir út
hjá Motown-útgáfunni. Líkt og
Strokes eru The Postelles frá
New York-borg og samlíkingin
nær lengra því einn Strókurinn,
Albert Hammond Jr., hljóðvann
nýjustu smáskífu The Postelles,
123 Stop. Bandið hefur gefið út
eina fimm laga plötu og hitað
upp fyrir stærri bönd eins og
The Kills, The Wombats og The
Cold War Kids. (Iðnó, aðfaranótt
sunnudags kl. 00.40)

When Saints Go Machine
Fjórir ungir Danir sem byrjuðu
með bandið 2007. Fyrsta platan
kom út í maí og heitir Ten makes
a face. Sem áhrifavalda nefnir
bandið til sögunnar listamennina
og grúppurnar Matthew Herbert,
White Noise, Moloko, Morrissey,
Beach Boys, sem og evrópsku
teknósenuna. Tónlist bandsins er
fjölbreytt og upplífgandi og undir
áhrifum frá þessu öllu. (Hafnarhúsið, fimmtudag kl. 23.00)
The Drums
Bandarískt band sem situr sveitt
við að taka upp fyrstu plötuna sína þessa dagana. Platan
er væntanleg frá Moshi Moshiútgáfunni. Bandið hljómar dálítið furðulega, eða svona svipað
og Joy Division hefði gert ef Ian
Curtis hefði ekki verið þunglyndur kreppu-Breti heldur lífsglaður brimbrettagaur. Sveitin hefur
bæði gert út frá New York, af því
að músiksenan er svo góð þar, og
Florida, af því brimið er svo gott
þar. (Hafnarhúsið, föstudag kl.
20.50)
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UNGLINGABÆKUR
KUR
UR //// SK

2.4802
480 590
590,-

GLÆSILEGAR
JÓLAGJAFIR
- ALLT Á EINUM STAÐ

1.790,- stk.
490,- stk.
RÁ
ÞRJÁ

,1.800
845,84
45 stk
stk.

BÁÐAR
Á

3.990,-

4.490,0,- stk.

9.980,- 4.490,-

5.990,- 3.990,-

3.990,3
990 1.490,1 490

5.490,5
490 990
990,-
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Gleymdi að taka þátt í góðærinu
Fyrsti Subway-staðurinn á Íslandi var opnaður 11. september 1994 og því er haldið upp á 15 ára afmæli keðjunnar á Íslandi um
þessar mundir. Fyrirtækið er skuldlaust og eigandinn Skúli Gunnar Sigfússon þakkar það helst skilningsleysi á góðærinu. Dr.
Gunni spjallaði við hann.

S

Er þá lifrarpylsubátur í bígerð?
„Nei! Okkur hefur aldrei þótt þorramaturinn passa og eiginlega ekki lambakjötið
heldur. Það væri einna helst rækjusalatið
sem gæti passað.“
Fæðið frá Subway er talið með því heilsusamlegra í skyndibitabransanum og fræg
er herferðin með Jared Fogle sem léttist
um 110 kíló með því að borða eingöngu
hjá Subway. „Það er jú engin steiking hjá
Subway, en það var enginn að spá í heilsuþáttinn í byrjun,“ segir Skúli. „Síðar hafa
margir leikið afrek Jareds eftir, meira að
segja einn verslunarstjóri hjá okkur gerði
þetta og tók sig verulega niður.“

Kann að selja samlokur
Saga Subway er bandarísk uppgangssaga
eins og þær gerast bestar. Skúli kann hana
vel: „Þeir sem stofnuðu Subway árið 1965
eru enn þá eigendur. Þá var Fred De Luca
sautján ára og fékk lánaða 1000 dollara
til að hefja reksturinn hjá fjölskylduvini,
Peter Buck, sem var prófessor í háskóla.
Fred þennan langaði nú bara til að eignast
peninga og Peter stakk upp á því að hann
opnaði samlokustað. Þúsund dollarar var
sæmilegur peningur árið 1965 og nóg til
að opna fyrsta staðinn. Síðan þá eiga þeir
50/50 í fyrirtækinu. Til að gera langa sögu
stutta varð Subway smám saman að því
stórveldi sem það er. Í dag eru um 32.000
Subway-staðir í níutíu og einu landi og það
opnar nýr Subway-staður einhvers staðar í
heiminum á fimm klukkustunda fresti.“
Hvernig komst þú út úr hruninu svokallaða?
„Mjög vel. Lykilatriðið í því er eigin-

lega það að við misstum af góðærinu. Ég
gleymdi að taka þátt í því. Fyrir vikið er
ég með skuldlaust fyrirtækið í dag.“
Hvernig gastu gleymt góðærinu?
„Með því að skuldsetja mig ekki. Það
hefur verið sami eigandi frá upphafi. Við
byggðum okkur bara upp og borguðum
niður skuldir í góðærinu. Það voru náttúrulega skuldir í byrjun því ég átti engan
pening þegar ég startaði þessu. En það er
búið í dag. Það er ekki ein króna í skuld.“
En var ekki pressa á þér að „gera eitthvað sniðugt“?
„Jú, jú, og ég er mjög þakklátur fyrir
að hafa hvorki selt né tekið þátt í hinu og
þessu sem var verið að bjóða manni.“
Hverju þakkarðu það helst að hafa misst
af góðærinu?
„Áhugaleysi á að skuldsetja mig og bara
vantrú á því sem var í gangi. Ég kann að
selja samlokur og skil að maður geti haft
hagnað af mismuninum á því að kaupa
inn og selja út – en ég skildi aldrei þessa
gjörninga og skil þá ekki enn þá. Þetta var
bisness sem ég skil ekki og ég fer ekki út
í bisness sem ég skil ekki. Á tímabili í
mesta góðærinu var maður alveg hættur
að skilja þetta og var aðallega að spá í það
hvað maður væri tregur.“
Má kannski segja að það hafi hjálpað
þér að vera „gamaldags“?
„Já, en það þykir ekki „gamaldags“
lengur. Það skiptir miklu máli í dag að
við séum ekki skuldsett því þá getum við
boðið vöruna á almennilegu verði. Við
þurfum ekki að leggja á vöruna af því við
erum að hugsa um hundruð milljón króna
skuldir hér og þar. Þetta gerir okkur kleift

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

að halda verðinu niðri. Bátur mánaðarins,
sem er næg máltíð fyrir flesta, er á 349 kr.
Þú finnur þannig verð ekki víða.“

Bátur daglega
Skúli rekur að auki níu Subway-staði í
Finnlandi og tvo Sbarro-staði á Íslandi í
samstarfi við Steingrím Bjarnason. Skúli
er með um 300 manns í vinnu á Íslandi en
hann segist langt frá því að þekkja þá alla
með nafni. „Nei, nei, ég er nú bara eigandi
og stjórnarformaður. Ég er með frábæran
framkvæmdastjóra, Gunnar Skúla Guðjónsson, sem stjórnar fyrirtækinu, mjög
góðan starfsmannastjóra sem sér um
starfsmannamálin og mjög gott starfsfólk
í heildina.“
Ert þú eins og Jóhannes í Bónus og
kemur og setur á einn og einn bát?
„Nei, en ég var í því þegar staðurinn
opnaði. Sérfræðingarnir frá Subway sem
voru við opnunina sögðu strax að ég ætti
að fá aðra til að búa til báta. Ég var ekki
mjög snöggur og þótti ekki efnilegur. En
ég versla mjög oft á stöðunum. Eiginlega
daglega. Það eru ekki margir sem þekkja
mig svo ég er algengur leynigestur. Ég
fylgist mjög vel með að allt sé í lagi. Ég
er búinn að borða þessa báta í 21 ár og fæ
ekki leiða á þeim.“
Hvernig bát færðu þér?
„Núna er ég að hugsa um línurnar svo
ég fæ mér kjúklingabringu og sinnepssósu. Það er engin fita í henni. Og allt
ferska grænmetið með. Fyrstu árin borðaði ég ekkert nema túnfisk og helst með
beikoni. Þá var maður ekkert að hugsa um
línurnar.“

1 iPod nano á ári
fyrir Aukakrónur
Þú getur keypt þér einn 8 GB iPod nano á ári í Apple-búðinni fyrir Aukakrónurnar
sem safnast þegar þú notar A-kortið þitt – eða eitthvað annað sem þig langar í hjá
*
samstarfsaðilum Aukakróna.

Sæktu um A-kort á www.aukakronur.is

AUKAKRÓNUR | landsbankinn.is | 410 4000

ENNEMM / SÍA / NM39305

* M.v. 150 þúsund kr. innlenda verslun á mánuði, þ.a. 1/3 hjá samstarfsaðilum. / Sjá nánar á www.aukakronur.is.

Engir þorrabátar á leiðinni
Fyrsta Subway-útibúið var í Faxafeni á
sama stað og það er í dag. „Þetta gekk
mjög vel frá fyrsta degi, það var reyndar algjör sprenging. Ári seinna opnuðum
við í Austurstræti og svo hefur þetta verið
hægur en öruggur vöxtur, einn til tveir
nýir staðir á ári. Við erum með átján staði
núna. Þetta hefur bara gerst eftir efnum
og ástæðum.“
Átján útibú? Er það ekki með því mesta
á Íslandi?
„Jú, við erum stærsta veitingahúsakeðja á Íslandi með langflest útibú. Ég
held við séum að selja Íslendingum mesta
magnið af mat, hátt í tvær milljónir báta
á ári. Af því eru kannski hundrað þúsund
„bátar mánaðarins“ í mánuði, sérstaklega
ef það er skinkubátur. Hann er vinsælastur. Þetta er mjög gott. Í Subway-kerfinu
erum við einn af þeim mörkuðum sem best
gengur.“
Hvernig stendur Subway á heimsvísu?
„Í Bandaríkjunum er Subway stærsta
keðjan. Það eru komin ein sex ár síðan Subway fór fram úr McDonalds í fjölda staða.
Það sama er að gerast á heimsvísu.“
Þetta er merkilegt! Ég hélt alltaf að
McDonalds væri langstærsta keðjan.
„Jú, jú. En McDonalds þurfa að vera
með stærri staði og við komumst af með
minni af því við þurfum ekki jafn mikið
pláss til að framreiða bátana.“
Sem sérleyfishafi, þá máttu væntanlega
ekki gera neitt upp úr sjálfum þér?
„Jú, reyndar mættum við það með þeirra
samþykki. Ef það væri eitthvað staðbundið á Íslandi mættum við gera tillögu að
þannig báti.“

ÞAÐ BORGAÐI SIG AÐ VERA GAMALDAGS Skúli Gunnar Sigfússon við fyrsta Subway-staðinn á Íslandi í Faxafeni.

NBI hf. (Landsbankinn), kt. 471008-2080.

kúli Gunnar Sigfússon, eigandi Subway á Íslandi, kynntist bátunum frá Subway á námsárum sínum í Bandaríkjunum.
Strax fyrsta árið, 1988, var hann
kominn á bragðið.
„Ég gat ekki hugsað mér að læra hér
heima svo ég fór til Phoenix að læra viðskiptifræði,“ segir hann. „Útskrifaðist
þaðan 25 ára árið 1991. Ég varð strax
mjög hrifinn af matnum frá Subway og
var fastakúnni. Ég sagði við sjálfan mig
að ég myndi koma með þetta heim. Þegar
ég kom svo heim eftir skólann fór ég að
vinna sem verðbréfadrengur í fyrirtækjaráðgjöf hjá Landsbréfum. Mér hundleiddist það svo ég fór á stúfana með leyfi fyrir
Subway og það gekk upp.“
Hvernig var skyndibitakeðjubransinn á
Íslandi þegar þú byrjaðir 1994?
„Það voru færri keðjur en núna og því
var stemningin fyrir nýrri keðju góð
– maður sér að það er miklu erfiðara að
koma inn núna. Það voru bara KFC og
Pizza Hut, og McDonalds og Dominos
höfðu opnað árið á undan.“
Fékkstu svo Davíð Oddsson til að borða
fyrsta skammtinn, eins og McDonalds
gerðu?
„Nei, ég hafði engan áhuga á því. Það
voru dóttir mín og móðir sem borðuðu
fyrsta bátinn sem var búinn til á Íslandi.
Mér fannst það miklu meira viðeigandi.“
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DAVID LEE ROTH
FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1954.

ÞETTA GERÐIST: 10. OKTÓBER 1972

MERKISATBURÐIR

Helgi sletti skyri á ráðamenn

732

Þennan dag fyrir 37 árum sletti Helgi Hóseasson skyri á forseta Íslands, biskup og þingmenn
við setningu Alþingis.
Helgi var þekktur mótmælandi og sem slíkur
oft nefndur Mótmælandi Íslands. Það var einnig nafnið á heimildarmynd um Helga eftir Þóru
Fjeldsted og Jón Karl Helgason sem frumsýnd
var árið 2003.
Helgi Hóseasson fæddist árið 1919 og hóf
að mótmæla af krafti árið 1962. Hann taldi sig
hafa verið óréttlæti beittur af íslenska ríkinu frá
fæðingu og vildi fá kirkju, dómstóla eða annað
yfirvald til að rifta skírnarsáttmála sínum. Helgi
hafði ekki fengið kröfum sínum framgengt við
andlát sitt fyrir tæpum mánuði. Síðar mótmælti
Helgi einnig stuðningi íslensks ríkisvald við stríð
og ójöfnuð.
Eftir andlát Helga hafa margir lýst yfir þeim
vilja sínum að minnisvarði um hann verði

„Einu sinni átti ég í vandræðum
með eiturlyf. En núna þéna ég
nægilega af peningum.“
David Lee Roth er bæði upprunalegi og núverandi söngvari bandarísku rokkhljómsveitarinnar Van
Halen. Auk þess hefur hann hljóðritað fjöldann allan af sólóplötum,
ritað ævisögu sína og reynt fyrir sér
sem útvarpsmaður.

timamot@frettabladid.is
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1945
1970
1970
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reistur á horninu á Langholtsvegi og Holtavegi,
þar sem Helgi stóð gjarnan og mótmælti. Enn
hefur ekki verið ákveðið hvort af verður eða
hvernig minnisvarða verði um að ræða.

1974

2001

Orrustan við Tours, nærri
Poitiers, þar sem Karl
hamar og Frankar stöðva
framsókn Mára inn í Evrópu.
Jarðskjálfti verður í Aleppo í Sýrlandi. Talið er
að 230.000 hafi látist.
Sjómannaskólinn vígður
á Rauðárholti.
Fídji-eyjar öðlast sjálfstæði frá Bretum.
Auður Auðuns tekur
við embætti dóms- og
kirkjumálaráðherra. Hún
er fyrsti kvenráðherra Íslands.
Norræna eldfjallastöðin er formlega opnuð í
Reykjavík.
Verslunarmiðstöðin
Smáralind í Kópavogi
formlega opnuð.

Sýning á umhverfisþingi
Umhverfisráðuneytið og
Náttúrufræðistofnun Íslands
hafa búið til ljósmyndasýningu til að vekja athygli á
loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra í náttúru Íslands.
Sýningin verður í dag
á Hótel Hilton Nordica í
Reykjavík en svo er stefnt að
því að setja hana víðs vegar
upp í haust, þar á meðal í
skólum.
Á einni af myndunum sem
Jóhann Óli Hilmarsson tók
má sjá lunda með sænál, sem
er einn þeirra suðrænu fiska
sem hafa sést í auknum mæli
í hafinu í kringum landið
undanfarið. Lundinn hefur
sótt í sænál vegna skorts á
sandsíli, en talið er að hrun
í sandsílastofninum stafi af

SÆNÁL Lundi sækir í þennan fisk
vegna skorts á sandsíli.

hlýnun sjávar. Sýningunni
lýkur á Hótel Hilton Nordica
í dag klukkan 13.

AFMÆLI

COLIN FIRTH
LEIKARI ER
49 ÁRA.

HJÓNIN Friðrik og Magnea hafa starfað í versluninni síðastliðin níu ár.

MYND/ÚR EINKASAFNI

BÓKABÚÐ ÞÓRARINS STEFÁNSSONAR: FAGNAR HUNDRAÐ ÁRA AFMÆLI

HLUTI AF TILVERU HÚSVÍKINGA
GUY RITCHIE
LEIKSTJÓRI
ER 41 ÁRS.

Útfararþjónusta
Davíðs Ósvaldssonar ehf.
Davíð Ósvaldsson
Útfararstjóri
S. 896 6988 / 553 6699
Óli Pétur Friðþjófsson
Útfararstjóri
S. 892 8947 / 565 6511

„Vissulega má segja að þessi verslun sé
orðin að stofnun, enda hefur hún verið
hluti af uppvexti og tilveru flestra Húsvíkinga og Þingeyinga,“ segir Friðrik
Sigurðsson, framkvæmdastjóri Bókaverslunar Þórarins Stefánssonar á
Húsavík. Ásamt Magneu Magnúsdóttur eiginkonu sinni er Friðrik einnig
eigandi verslunarinnar, sem fagnar
hundrað ára verslunarafmæli á þessu
ári. Af því tilefni verður viðskiptavinum boðið til veislu klukkan 10 í dag.
Bókaverslun Þórarins Stefánssonar
var stofnuð árið 1909 og er ein elsta
starfandi bókabúð á landinu. Friðrik
segir hana í öllu falli vera þá langelstu sem ávallt hafi starfað undir
sömu kennitölunni. „Þótt Eymundsson
hafi byrjað að sýsla með bækur fyrir
aldamót hefur ansi oft verið skipt um

rekstraraðila og kennitölu hjá þeirri
verslun. Það er nokkurs virði nú þegar
kennitöluflakk virðist vera venjan í
dag,“ segir Friðrik og hlær.
Þórarinn Stefánsson, stofnandi
verslunarinnar, rak búðina allt þar til
upp úr miðri síðustu öld þegar Ingvar
sonur hans tók við taumunum. Ingvar rak búðina til dauðadags og það var
svo fyrir níu árum sem hjónin Friðrik
og Magnea tóku við rekstrinum ásamt
foreldrum Friðriks. Síðustu þrjú árin
hafa Friðrik og Magnea alfarið séð um
verslunina. „Móðir mín starfaði hér í
heil sjö ár á sjöunda áratugnum og mitt
fyrsta starf var sem vikapiltur í búðinni þegar ég var tíu ára gamall. Það
er gaman að því hvernig þetta hefur
tengst í gegnum tíðina,“ segir Friðrik.
Auk þess að boðin séu til sölu bækur

og ritföng er ýmislegt fleira hægt að fá
í versluninni hjá Friðriki og Magneu.
Þar má nefna gjafavöru, barnaleikföng
og vörur sem tengjast ferðamennsku.
Þá selur verslunin raftæki í samstarfi
við Ormsson og er þjónustuaðili Símans á Húsavík. „Búðin er nánast eins
og kaupfélag. Þetta er eina bókaverslunin á Húsavík, enda ekki markaður fyrir margar slíkar búðir í svona
plássi eftir að farið var að selja bækur
í matvöruverslunum fyrir jólin,“ segir
Friðrik.
Í veislunni í dag verður viðskiptavinum boðið upp á veitingar, auk þess
sem fjöldi tilboða verður í búðinni í tilefni tímamótanna. „Þetta er afbragðs
tækifæri til að gleðjast, breyta til og
gera eitthvað nýtt,“ segir Magnea
Magnúsdóttir.
kjartan@frettabladid.is

,EGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
o -IKIÈ ÒRVAL
o 9ÙR  ¹RA REYNSLA
o 3ENDUM MYNDALISTA
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(AMARSHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI   WWWMOSAIKIS

Hjartanlegar þakkir til allra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug vegna andláts ástkærrar eiginkonu minnar, móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Önnu Árnadóttur,
Bólstaðarhlíð 31, Reykjavík.

Innilegar þakkir til starfsfólks deildar D1 á Landakoti
og starfsfólks Sóltúns.
Jón Tómasson
Elinborg Jónsdóttir
Valgerður Katrín Jónsdóttir
Margrét Jónsdóttir
Ragnar Sigurðsson
Guðmundur Árni Jónsson
Lára Nanna Eggertsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, stjúpfaðir, tengdafaðir,
afi og langafi,

Steingrímur Jónasson
Hlynsölum 1, Kópavogi,

lést mánudaginn 5. október að Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund í Reykjavík. Útförin fer fram frá
Bústaðakirkju, fimmtudaginn 15. október kl. 15.00.
Rósa Steingrímsdóttir
Stefán Hjörleifsson
Jón Þór Steingrímsson
Sheida Keshtkar
Bjarney Kolbrún Garðarsdóttir
Tryggvi Garðarsson
Rebekka Stella, Tryggvi Þór, Ástþór, Silja,
Harpa, Steingrímur Kolbeinn,
Róbert Ingi, Andri Snær.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur ómetanlega hlýju og vináttu vegna
andláts og útfarar elskulegs eiginmanns,
föður, tengdaföður og afa,

Hreiðars Karlssonar
fyrrverandi kaupfélagsstjóra, Húsavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á gjörgæsludeild LSH
Fossvogi fyrir hlýju og umönnun.

Ástkær eiginmaður minn,

Ásgeir Kr. Sörensen
Háholti 16, Hafnarfirði,

andaðist á Landspítalanum í Fossvogi, mánudaginn
5. október. Útförin fer fram frá Landakotskirkju
þriðjudaginn 13. október kl. 13.00.

Jónína Á. Hallgrímsdóttir
Hallgrímur Hreiðarsson
Dagmar Kristjánsdóttir
Kristjana Hreiðarsdóttir
Áki Áskelsson
Herdís Hreiðarsdóttir
Björn Maríus Jónasson
Karl Hreiðarsson
Unnur Ösp Guðmundsdóttir
Snorri, Egill, Bragi, Ásta Ögn, Jónína Huld, Jónas Ingi og
Jakob Fróði.

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, amma
og langamma,

Þórdís Brynjólfsdóttir
(Dúlla) ,

Herdísar Hergeirsdóttur
Móaflöt 49, Garðabæ.

Sérstakar þakkir til Fóstbræðra, Mótettukórs
Hallgrímskirkju og starfsfólks gjörgæsludeildar
Landsspítalans í Fossvogi.
Einar H. Ágústsson
Davíð Einarsson
Ragnhildur Óskarsdóttir
Hergeir Einarsson
Pálína Hallgrímsdóttir
Hafsteinn Már Einarsson
Kristín Jóna Kristjánsdóttir
Einar Örn Einarsson
María Erla Marelsdóttir
Valur Freyr Einarsson
Ilmur María Stefánsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

lést á sjúkrahúsinu á Akureyri þriðjudaginn 6. október.
Útförin fer fram í Akureyrarkirkju föstudaginn 23. október kl 13.30.
Dröfn Þórarinsdóttir
Sigurður B. Friðriksson
Þórunn Sigríður Sigurðardóttir Sigurður Pálsson
Friðrik Sigurðsson
Guðbjörg Anna Jónsdóttir
Þórdís Rósa Sigurðardóttir
Rósberg Óttarsson
Eva Dögg Sigurðardóttir
Hákon Melstad Jónsson
Sigurður Grétar Sigurðsson
Harpa Dögg Sigurðardóttir
Þórarinn Jakob Þórisson
Maren Óla Hjaltadóttir
Hanna Bryndís Þórisdóttir
Gunnar Eysteinsson
Brynjar Davíðsson
Gréta Björk Halldórsdóttir
Sigurður Heiðar Davíðsson
Sylvía Dögg Tómasdóttir
og langömmubörnin stór og smá.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug vegna andláts og útfarar
elskulegs eiginmanns míns, sonar, föður,
tengdaföður, afa, langafa og bróður,
Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samhug og hlýju við fráfall föður
okkar, fósturföður, tengdaföður, afa og
langafa,

Guðmundar Benediktssonar
frá Miðengi, Flókagötu 61, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Hrafnistu í
Hafnarfirði fyrir góða umönnun.
Þórdís Skarphéðinsdóttir
Inga K. Guðmundsdóttir
Erlendur Ragnar
Kristjánsson

Bjarni Guðmundsson
Anna Guðmundsdóttir

Sveinn Kr. Pétursson,
lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi miðvikudaginn 7. október. Útförin verður auglýst síðar.
Guðrún Iðunn Jónsdóttir
Gunnar Hrafn Sveinsson
Hannes Jón Lárusson
Johanna Björg, Jonathan.

Renate Scholtz

Hjartans þakkir til allra er auðsýndu
samúð og vinarhug við andlát og útför
eiginkonu minnar, móður, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Okkar ástkæri,

Hauks Hallgrímssonar
málmsuðukennara, Kleppsvegi 6.

Sérstakar þakkir færum við Hlín Steingrímsdóttir
lækni, starfsfólki á blóðlækningadeild 11G
Landspítalans við Hringbraut og starfsfólki líknardeildar Landspítalans Landakoti í veikindum hans.
Pálína A. Lórenz
Guðleif Helgadóttir
Aðalheiður G. Hauksdóttir
Ágúst V. Árnason
Hallgrímur L. Hauksson
Ingveldur M.Tryggvadóttir
Ása Hauksdóttir
Benóný Ægisson
barnabörn, barnabarnabörn og systkini

Elke Zimmermann

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og vinarhug við andlát og
útför ástkærrar móður okkar, fósturmóður,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Guðrúnar Guðmundsdóttur
Hrafnistu í Reykjavík.

Starfsfólki Hrafnistu færum við þakkir. Umhyggja
ykkar og hlýja er einstök.
Guðmundur I. Kristófersson
Ósk Davíðsdóttir
Guðríður Kristófersdóttir
Hallgrímur Jónasson
Sigurður Kristófersson
Hjördís Árnadóttir
Ingveldur Þ. Kristófersdóttir
Helgi Már Guðjónsson
Hannes Kristófersson
Guðríður Ólafsdóttir
Helgi Kristófersson
Guðrún Eysteinsdóttir
Valgerður Eygló Kristófersdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til ykkar allra sem sýnduð okkur samúð og hlýju við fráfall og
útför,

Helgu Sigríðar
Eysteinsdóttur,
húsfreyju á Hrauni í Ölfusi.
Þórdís Ólafsdóttir
Guðrún Ólafsdóttir
Hjördís Ólafsdóttir
Ásdís Ólafsdóttir
Þórhildur Ólafsdóttir
Herdís Ólafsdóttir
og fjölskyldur.

Ólafur Þór Ólafsson
Helgi Ólafsson
Marc Origer
Sverrir J. Matthíasson
Hannes Sigurðsson
Þórhallur B. Jósepsson

Bára Guðnadóttir
Björn Antonsson
Helga Jakobs
Magnea Antonsdóttir
Sigurður Lyngdal
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Ævarr Hjartarson
Hjartkær sonur okkar, bróðir, mágur og
frændi,

Steinþór Edvardsson
Klettahrauni 17, Hafnarfirði,

lést laugardaginn 26. september. Útförin hefur farið
fram í kyrrþey. Þeim sem vildu minnast hans er bent
á Minningarsjóð Steinþórs Edvardssonar, Klettahrauni
17. Reikningur 545 14 402234 kt. 5602901609.
Ósk Skarphéðinsdóttir
Hólmfríður Edvardsdóttir
Oliver Edvardsson
Edda Lovísa Edvardsdóttir
og systkinabörn.

ráðunautur, Furulundi 33, Akureyri,

lést miðvikudaginn 7. október.
Freydís Laxdal
Hrafnhildur L. Ævarsdóttir
Stefán S. Ólafsson
Harpa Ævarsdóttir
Haraldur B. Ævarsson
Elín S. Ingvarsdóttir
Andri Fannar, Alma, Atli Snær, Ævarr Freyr og
Jóhanna Margrét.

Guðrún Lára Kjartansdóttir
Heiðarhjalla 29, Kópavogi,

Sigurður
Rúnarsson

lést á hjúkrunarheimilinu Eir, sunnudaginn 4. október.
Útförin fer fram frá Lágafellskirkju mánudaginn 12.
október kl 13.00.
Margrét Ragna Jóhannsdóttir
Reynir Óskarsson
Berglind Guðmundsdóttir
Hróbjartur Æ. Óskarsson
Lilja Arnardóttir
Kristín Óskarsdóttir
Agnar Ívar Agnarsson
Gunnar Óskarsson
Sigurbjörg B. Ólafsdóttir
Margrét Óskarsdóttir
Ragnar B. Bjarnarson
Hallgrímur Óskarsson
Gyða Árný Helgadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Edvard Oliversson
Ari Jónsson
Sigrún Björk Sigurðardóttir
Agnar Guðmundsson

Ástkær sambýliskona, móðir, tengdamóðir,
amma og systir,

Rúnar
Geirmundsson

Óskar M. Hallgrímsson,

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

lést á líknardeild Landspítalans Kópavogi, fimmtudaginn 8. október.
Bjarni Sólbergsson
Jón Kjartan Kristinsson
Arnar Jónsson
Kjartan Kjartansson
Kristín Kjartansdóttir

Elsa Guðrún Jóhannesdóttir
Karítas Jónsdóttir
Halla Guðmundsdóttir

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug vegna
andláts og útfarar elskulegrar móður
okkar og tengdamóður,

Halldóru Gunnarsdóttur
frá Steinsstöðum, til heimilis að
Höfðagrund 19, Akranesi.
Árni S. Einarsson
Gunnar Einarsson
Marteinn G. Einarsson
Einar HalldórEinarsson
Guðmundur Einarsson
og fjölskyldur.

Guðbjörg Halldórsdóttir
Ragnheiður Pétursdóttir
Guðrún Sigurbjörnsdóttir
Sóley Sævarsdóttir
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Raunir B-manns 2: Snúsbölvunin

Dúndur

NOKKUR ORÐ
Atli Fannar
Bjarkason

útsölumarkaður
Skeifunni 17

Buxur

2.500,-

Þegar ég rumska við skerandi óp vekjaraklukkunnar líður mér eins og hræddri
skepnu sem hefur tölt í sakleysi sínu út á
þjóðveg. Hljóðið færist nær og ég rétt næ
að líta upp áður en … BÚMM! Ég ýti á
takkann og fell í rúmið. Steindauður
eins og skepnan sem skilin var eftir.
Eins og hörðustu eiturlyf er snústakkinn fullkomlega ill uppfinning.
Bölvun sem hönnuð er til að minnka
lífsgæði fólks á kerfisbundinn
hátt. Maður ánetjast
snústakkanum
eins og heróíni og
getur ekki hætt
án utanaðkomandi
hjálpar. Loks
breytist maður í
fíkil og fíkillinn
breytist í lygamörð sem gerir

hvað sem er fyrir næsta skammt. Það sem
gerir snústakkann margslungnari en heróín er að hann er ókeypis í notkun. Maður
getur snúsað eins oft og maður vill án þess
að eiga á hættu að borað verði í hnéskeljar
manns í köldum, yfirgefnum sumarbústöðum. Í staðinn fyrir að ráðast á miðtaugakerfið eins og heróín rústar snústakkinn
fíklinum andlega og minnkar möguleika
hans á því að halda vinnu og félagsskap við
annað fólk.
Í stuttu máli: Snústakkinn er andlegt
hertól djöfulsins sem hefur dramatísk
áhrif á líf þess sem ánetjast. Hann er eplið
og ég er bæði Adam og Eva. Ég má ekki
ýta, en geri það samt fyrir níu mínútur.
Níu unaðslegar mínútur af svefndrukknum draumförum sem enda alltaf eins.
Heimska skepnan sem ég er töltir út á þjóðveg – þrátt fyrir að heyra í vekjaraklukkunni æpa í fjarska áður en … BÚMM!

■ Pondus

Eftir Frode Overli

... þar fór
það!

Jakkar

5.000,Bolir

1.500,Toppar

■ Gelgjan
Hæ
Sara.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég þarf að
rjúka. Ég læsti
skápnum
okkar!
)
(Skell

„Skápnum
okkar“
Það hljómar
bara vel.

Skápurinn okkar
gæti breyst í
húsið okkar...

Bara mjög
alvarlegt...

Drengur!
Það er
plakat af
Johnny
Depp í
skápnum
þínum!

SARA!!!

... skjótt
skipast veður
í lofti.

1.500,Fylgihlutir

500,-

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Kannski er
þurrktækið of
hátt stillt!

Kjólar

3.000,Peysur

2.000,Jólap
og jó appír
lakor
klink t á
!

■ Kjölturakkar

„Raunveruleikaþáttur“!?!

■ Barnalán

Eftir Patrick McDonnell

HA!

Ég hef ekki séð
einn einasta
hárbolta ennþá!

Eftir Kirkman/Scott
EINS GOTT AÐ ÞETTA SÉU
EKKI NÝJU SKÓRNIR ÞÍNIR!

Aðeins 8.-18. október
Opið 12 - 18 alla daga

r
a
g
l
He
ð
o
b
l
i
t

CD
& DVD

Laugavegi · Kringlunni
www.skifan.is

1.999 kr.

1.999 kr.
Ný tónlist

Nýtt DVD
1.999 kr.

2.199 kr.

eru loksins komnir á DVD.
Endurbætt hljóð- og myndgæði.
Talsetning í höndum Ladda. Byrjaðu að safna
Strumpunum strax í dag.
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Myndlist leidd af öðrum verkum
á morgun kl. 15.15
Íslenski flautukórinn heldur tónleika klukkan 15.15 í tónleikaröðinni í Norræna húsinu á morgun.
Þar flytur hann verk eftir Þuríði
Jónsdóttur, Þorkel Sigurbjörnsson,
Giancarlo Scarvaglieri, Maríu
Cederborg og nýjan einleikskonsert, LUX, eftir Huga Guðmundsson. Einleikari á tónleikunum verður Melkorka Ólafsdóttir.

menning@frettabladid.is

Í dag verður myndlistarsýning opnuð á Seyðisfirði. Hún er sett upp í Bókabúðinni, sem hefur
nú þjónað sem verkefnarými Skaftfells í rúmt
ár. Auk fjölbreyttra sýninga hafa verið haldin í
bókabúðinni námskeið, vinnustofur, markaðir og
uppákomur.
Það er myndlistarmaðurinn Pétur Kristjánsson
sem setur þar upp Kjallaraseríuna, auk nokkurra
eldri skúlptúra. Kjallaraserían byggist á afleiddum
myndum sem hafa orðið til meðvitað en þó
eingöngu sem afleiðing af öðrum verkum. Má sjá
dæmi þess á meðfylgjandi mynd.
Pétur Kristjánsson fæddist í Bandaríkjunum
árið 1952. Hann er búfræðingur og þjóðfræðingur
og hefur búið á Seyðisfirði síðan 1984. Á árunum
1991 til
1998 vann hann að mörgum verkefnum með
og fyrir vin sinn og læriföður, Dieter Roth, sem
þá hafði aðsetur á Seyðisfirði. Annars er Pétur
forstöðumaður Tækniminjasafns Austurlands og
hefur verið prófessor í Dieter Roth-akademíunni

Hlutverk Herdísar
Áfram heldur flutningur verka
eftir Hrafnhildi Hagalín í Útvarpsleikhúsinu á rás 1 sem samin voru
fy ri r nokk ra
elstu og virtustu
leikara okkar:
á su n nudag
verður frumflutt leikritið Is
there someone
out there? með
Herd ísi Þ or valdsdóttur í
aðalhlutverki.
LEIKLIST Herdís
Herdís fór að
Þorvaldsdóttir
leikkona.
leika ung að aldri
í Hafnarfirði
þar sem hún ólst upp. Hún kom
snemma til starfa hjá Leikfélagi
Reykjavíkur og Fjalakettinum í
Iðnó og varð strax einn af máttarstólpum Þjóðleikhússins 1950 þar
sem hún vann alla sína starfsævi.
Jafnframt var hún afkstamikill

leikari í útvarpi. Hún tók á seinni
árum að beita sér mjög fyrir friðun
lands og náttúru og eftir feril sinn
hjá Þjóðleikhúsi varð hún áberandi
í hlutverkum á hvíta tjaldinu.
Leikurinn henni helgaður segir
af eldri heimskonu sem lifað hefur
fjölbreyttu og skrautlegu lífi í
útlöndum er sest að í litlu sjávarplássi fyrir vestan. Hún fær í
heimsókn til sín þekkta íslenska
þáttagerðarkonu og segir henni
sögu sína. Hrafnhildur leikstýrir
sjálf.
Á eftir flutningi leikritsins
verður á dagskrá þátturinn Í aðalhlutverki þar sem brot af ferli Herdísar Þorvaldsdóttur í Útvarpsleikhúsinu verða rifjuð upp.
Um kvöldið verður frumfluttur
sjónvarpsþátturinn Persónur &
leikendur í ríkissjónvarpinu, þar
sem Eva María Jónsdóttir ræðir
við Herdísi.
- pbb

Kattasýning
Ky n j a k a t t a

> Ekki missa af
síðustu helgi í Hönnunarsafni
Íslands í Garðabæ, Lyngási
7-9, þar sem íslensk húsgagnaframleiðsla er til sýnis.
Á sunnudag kl. 15 verður
Arndís Árnadóttir hönnunarsagnfræðingur með leiðsögn
um geymslur safnsins og
skoðar íslensk húsgögn þessa
tímabils.

MYNDLIST Myndverk úr Kjallararseríunni eftir eftir
Pétur Kristjánsson.
MYND/PÉTUR KRISTJÁNSSON

frá stofnun hennar árið 2000. Sýningin verður
opin samkvæmt samkomulagi, upplýsingar fást
hjá Skaftfelli í síma 472 1632 eða hjá Pétri Kristjánssyni í síma 861 7764.
Kjallaraserían verður uppi í Gömlu bókabúðinni
til 1. nóvember og eru allir velkomnir.

Strætin ljóma, borgin syngur
Í gær hleypti Reykjavíkurborg af stokkunum átaksverkefninu Ljómandi borg
með því að kveikt var á
friðarsúlunni í Viðey.
Átakið er beint áframhald af
Björtum dögum. Þema „Ljómandi borgar“ er ljósin í borginni, vatnið og veturinn. Lýsing
verður nýtt til að vekja athygli á
forvitnilegum og öðruvísi hliðum
borgarinnar, mannvirkjum og
náttúru. Með því að kveikja á
kerti eða hvítum ljósum í sínu
nærumhverfi, t.d. í glugga, þá
geta borgarbúar tekið þátt í að
lýsa upp okkar Ljómandi borg.
Borgarstjórinn Hanna Birna
segir Ljómandi borg hafa þann
tilgang einan að gleðja íbúa og
gera borgina okkar hlýlegri,
skemmtilegri og enn betri.
Meðal viðburða verður útsending
sinfóníutónleika í sundlaugum,
samkeppni um snjólistaverk,
tónlistarhátíð, útimarkaðir í miðborginni, kaffihús í Hljómskálanum á aðventunni, dagskrá fyrir
börn á bókasöfnum og fleira.

MENNING Bjart er fram undan í menningarlífi Reykvíkinga á þessu hausti.

Í dag verða tónleikar í Ráðhúsinu þar sem Karlakór Reykjavíkur býður borgarbúum að hlýða á
fjölbreytta efnisskrá. Drengjakór Reykjavíkur mun einnig koma
fram. Stjórnandi beggja kóranna
er Friðrik S. Kristinsson. Tónleikarnir hefjast kl 16.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Á morgun verða í Ráðhúsi
Reykjavíkur tónleikar Stórsveitar Reykjavíkur kl. 16. Einleikari
verður Björn Thoroddsen gítarleikari. Aðgangur er ókeypis og öllum
heimill á meðan húsrúm leyfir.
Tendrum ljós! Verum björt!
pbb@frettabladid.is

Bláa gullið glóir í Borgó
Kettir velja

Sýningin verður haldin 10. og 11.
október 2009 í Miðhrauni 2, Garðabæ
Ýmis tilboð á gæludýravörum
Sýningin er opin frá kl.10 - 17.30 báða dagana
Nánari uppl. á www.kynjakettir.is

2009
Leiðsögn laugardaginn 10. október kl. 14

Sögur án orða

Ólöf Erla Einarsdóttir leiðir gesti um sýningu sína á
listrænt endursköpuðum ljósmyndum.
Ekki missa af þessu – síðasta sýningarhelgi!

Sunnudaginn 11. og 18. október kl. 14

Alli Nalli og tunglið - barnaleiksýning
Möguleikshúsið – www.moguleikhusid.is
Aðgangseyrir: Kr. 1.500

Í fréttum var þetta helst...

Skopmyndateikningar Halldórs Baldurssonar
Sýningin stendur til 18. október

Í dag verður frumsýnt verk
fyrir fólk á aldrinum 9 til 99 ára
sem fjallar um vatn. Sýningin
hefur það að markmiði að sýningargestir sjái vatn í nýju ljósi;
upplifi margbreytileika, mikilvægi og töfra bláa gullsins. Þrír
trúðar leiða áhorfendur um sögusvið vatnsins sem hefur verið á
stöðugu ferðalagi um jörðina í
árþúsundir; undir og á yfirborði
hennar, í öllu lífverum og um
himingeiminn. Trúðarnir varpa
fram ýmsum spurningum um eðli
og uppruna vatnsins á fræðandi
en trúðslegan hátt.
Opið út, sjálfstætt starfandi

leikhús, með Charlotte Böving í
broddi fylkingar, setur sýninguna upp í samvinnu við Borgarleikhúsið. Ragnhildur Gísladóttir
sér um hljóðmynd og Gjörningaklúbburinn sér um leikmynd og
búninga. Opið út stóð í fyrra fyrir
uppsetningu á Mamma mamma
í Hafnarfjarðarleikhúsinu. Leikarar í trúðsleiknum um vatnið
eru þau María Pálsdóttir, Sólveig Guðmundsdóttir og Víkingur Kristjánsson. Hópurinn
samdi verkið undir stjórn Charlotte Böving sem leikstýrir. Sýningar verða allar helgar á Litla
sviði Borgarleikhússins.

LEIKLIST Trúðarnir í Bláa gullinu: María

Pálsdóttir, Sólveig Guðmundsdóttir og
Víkingur Kristjánsson.
MYND/OPIÐ ÚT/LR
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Sýningarnar eru opnar virka daga frá 11-17 og um helgar frá 13-16
Leiðsögn fyrir hópa ı Netfang: gerduberg@reykjavik.is
Gerðubergi 3-5 ı 111 Reykjavík ı Sími 575 7700 ı www.gerduberg.is

=¨\iZgVÂh`dÂVjeeWdÂhh`g{cV{bncYa^hi#^h
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ÆVINTÝRAFERÐ UM UNDRAHEIMA VATNSINS

Nýtt íslenskt leikrít frumsýnt í dag

F í t o n / S Í A

Lau 10/10 kl. 14
Sun 11/10 kl. 14
Lau 17/10 kl. 14
Sun 18/10 kl. 14
Lau 24/10 kl. 14
Sun 25/10 kl. 13
Lau 31/10 kl. 13

UPPSELT
Örfá sæti

Leikstjóri: Charlotte Bøving
Leikarar: María Pálsdóttir, Sólveig Guðmundsdóttir og Víkingur Kristjánsson
Leikmynd og búningar: Gjörningaklúbburinn
Tónlist og hljóðmynd: Ragnhildur Gísladóttir
Sýningin er samstarfsverkefni leikhópsins Opið út og Borgarleikhússins
Sýningin er ætluð öllum 9–99 ára

Styrktaraðilar

Miðasala er í síma 568 8000
og á borgarleikhus.is
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TÓNLIST Árni Heimir Ingólfsson og diskurinn lofaði.

Melodíu hrósað
Melodía, sem kom út á diski í fyrra og geymir lög sem varðveitt eru
í svokölluðu handriti, fær heldur betur hrósið í nýjasta blaði hins
virta breska tónlistartímarits Gramophone. Þar er diskurinn sem
Árni Heimir Ingólfsson á stóran heiður af sem stofnandi og stjórnandi söngsveitarinnar Carminu, valinn af ritstjóra og fær heiðursess
í umfjöllun blaðsins um nýja diska. Blaðið er leiðandi í umfjöllun um
sígilda tónlist í hinum engilsaxneska heimi. Lokaorð Davids Fallows
í umsögn hans eru lýsandi: Allt safnið er sigur.
Melodía geymir safn veraldlegra og andlegra lagasmíða sem hafa
í tengslum við útgáfuna verið raktar til fjarlægra frumheimilda sumar: hér eru lagboðar eftir Senfl og Hofheimer frá um 1500 og Lofgjörð Maríu sem
aðeins er kunn annars staðar í katalónsku safni
frá síðari hluta fjórtándu aldar.
Með umfjöllun, sem hefur þær Kristínu
Ernu Blöndal og Mörtu Guðrúnu Halldórsdóttur til skýjanna fyrir raddfegurð, er birt viðtal
við Árna þar sem hann gerir grein fyrir sér og
framtakinu.
- pbb

MYNDLIST Listabúllan Havarí tekur upp myndlistarsýningar og kaffiveitingar. Frúin Berglind þrífur glugga en Svavar Pétur segir til.

Bætist við í búðinni Havarí
Það eru byltingarkenndar þreifingar við nýjar línur í verslun
hinna geðþekku hjóna, Svavars Péturs og Berglindar Häsler, Havarí í Austurstræti 6. Þar
er nú kominn kimi fyrir myndlist, Gallerí Havarí, og að auki
eru Havarí og Café Haítí komin í
samstarf. Havarí hefur stimplað
sig rækilega inn í verslunar- og
menningarlíf miðborgarinnar.
Í dag klukkan tvö opnar Gallerí
Havarí og munu tíu framsæknustu myndlistarmenn þjóðarinnar sýna og selja verk.
Að sjálfsögðu mun óreiða og
hentistefna einkenna sýningarstjórn Havarís eins og gera má
ráð fyrir í stefnufestu nafnsins.
Samfara þessari nýbreytni hefjast kaffiveitingar á staðnum en
Havarí hefur gert samstarfssamning við Café Haítí, minnsta
(og besta?) kaffihús landsins

Björn Thoroddsen
Richard Gillis
& STÓRSVEIT REYKJAVÍKUR

Stjórnandi er kanadíski Vestur-Íslendingurinn Richard Gillis
Einleikari er Björn Thoroddsen, gítarleikari
Flutt verður tónlist eftir þá Björn og Gillis í nýjum útsetningum Gillis,
en þeir tveir eiga að baki langt og mikið samstarf, m.a. í hljómsveitinni
Cold Front. Björn Thoroddsen er löngu landskunnur gítarleikari, en
Richard Gillis er prófessor við Tónlistarháskólann í Winnipeg og
stjórnandi The Winnipeg Jazz Orchestra.

Ráðhús Reykjavíkur
Sunnudag 11. okt. kl. 16:00

Aðgangur ókeypis

sem hefur aðalstöðvar sínar á
Tryggvagötu. Nú geta gestir og
viðskiptavinir Havarís sopið
kaffið kræsilega meðan þeir
njóta tónlistar og myndlistar.
Á veggjunum frá laugardegi
verða verk eftir Lóu Hlín Hjálmtýsdóttur, sem gerir myndasögur
í Reykjavík Grapevine og syngur
með FM Belfast. Sindri Már Sigfússon, meistarinn í hljómsveitinni Seabear og Sin fang bous á
þar verk.
Ísak Óli Sævarsson var greindur einhverfur um fjögurra ára
aldur og hefur alla tíð teiknað
daginn út og daginn inn. Hann
teiknar næstum bara þekktar
teiknimyndapersónur úr sögum
sem lesnar hafa verið fyrir hann
og málar þær á striga.
Ingibjörg Birgisdóttir hefur
gert albúm fyrir múm og Seabear sem hún starfar í. Davíð

Örn Halldórsson hefur verið að
gera það gott í listheimi undanfarið, litrík málverk hans virðast falla í kramið. Þrándur Þórarinsson nam meðal annars
málaralistina hjá Odd Nerdrum.
Þrándur sækir viðfangsefni sín
í íslenska sögu, þjóðsögurnar og
Íslendingasögurnar.
Bjargey Ólafsdóttir hefur
komið víða við á viðburðaríkum
ferli. Bjargey sýnir teikningar
í Havaríi. Halldór Ragnarsson
hefur hannað plötuumslög meðal
annars fyrir Curver, Kimono,
Borko og Hudson Wayne. Hann
er bassaleikari Seabear.
Hugleik Dagsson þekkja allir.
Sigtryggur Berg Sigmarsson er
fæddur á Akureyri og er frægur fyrir gjörninga, myndlist og
innsetningar auk þess að hafa
starfað með hljómsveiti nni
Stilluppsteypu um árabil.
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Símaskráin

Samkeppni um
myndverk á forsíðu
Símaskrárinnar 2010

?
Þemað er „Ísland í jákvæðu ljósi“ og skulu verkin
skírskota til þess jákvæða krafts sem býr í íslenskri
þjóð, menningu og náttúru. Myndverkið getur
verið ljósmynd, ljóð, teikning eða á hverju því formi
sem hægt er að prenta á forsíðu Símaskrárinnar.

1. verðlaun: 700.000 kr.

Nú í desember verður vefkosning inni á Já.is um
þær þrjár tillögur sem höfða mest til dómnefndar
og verða niðurstöður hennar kynntar eigi síðar en
30. desember 2009.
Vegleg verðlaun verða veitt fyrir fyrstu þrjú sætin:

2. verðlaun: 200.000 kr.

Tillögum skal skilað útprentuðum í stærðinni A4 og
á stafrænu formi á geisladiski sé þess kostur, fyrir
kl. 16.00 þriðjudaginn 1. desember 2009. Tillögur

3. verðlaun: 100.000 kr.

skulu skýrt merktar höfundi (ásamt heimilisfangi
og/eða síma) og sendar á heimilisfangið:
Já Upplýsingaveitur ehf.
V/ Forsíða Já
Stórhöfða 33
110 Reykjavík

Haldin verður sýning á innsendum tillögum þegar Símaskráin kemur út vorið 2010
og þá munu veitt 50.000 kr. aukaverðlaun fyrir jákvæðustu tillöguna.
Nánari upplýsingar um reglur og skilyrði keppninnar, skipan dómnefndar og skil
á tillögum er að ﬁnna á ja.is/leidbeiningar/samkeppni-simaskra-2010

ÍSLENSKA SIA.IS JAA 47423 10/2009

Já Upplýsingaveitur efna til opinnar samkeppni um
myndverk á forsíðu Símaskrárinnar 2010.
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Fallega haustlega varaliti úr nýju Ivy League
línunni frá Bobbi Brown.

> STEFNUMÓTAVEFUR CONDÉ NAST
Fæstum finnst stefnumótavefir mjög smart en
það kann að breytast með tilkomu Trulymadlydating.com sem er nýr vefur í eigu Condé
Nast-útgáfunnar sem gefur meðal annars út
Vogue. Síðan hefur það markmið að kynna
tískuþenkjandi konur og karlmenn hvert fyrir
öðru. Hvers vegna ekki...

Hina fullkomnu svörtu
partítösku frá Birnu
Design sem er þar að auki
vatnsheld.

OKKUR
LANGAR Í
…

Æðislegan
köflóttan kjól
frá Marc Jacobs
frá KronKron,
Laugavegi.

utlit@frettabladid.is

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

EÐLUMYNSTUR Stórfenglegur kjóll í grænum og
gulum tónum.

VÍÐAR BUXUR Mars-

búaleg múndering í
grænum tónum.

Að vera ljótur og töff
Það hlaut að koma að því. Loksins kom haustpestin, hundleiðinlegt
kvef sem er búið að hrjá mig núna í viku. Ekki svona alvöru flensa þar
sem maður liggur kófsveittur í tvo daga og hressist svo heldur svona
viðbjóðslegt klassískt kvef sem gerir mann bæði ljótan og leiðinlegan.
Eina ráðið við slíku útlitslega séð er að ganga með risastór svört sólgleraugu allan daginn, hvort sem það er innandyra eða utan, í stormi
eða snjókomu. Ég hef líka verið að
hrjá vinnufélaga mína með einhvers
konar berklahósta sem hlýtur að
vera skelfilegt að þurfa að hlusta á
dag eftir dag. Fegin er ég þó að hafa
einhvern tímann heyrt það í uppeldinu að maður ætti ekki að sjúga upp
í nefið, sport sem margir samlandar
mínir stunda grimmt, eins og það sé
ekkert eðlilegra en að ræskja sig á
almannafæri. Kvefið gerir mig sennilega önuga líka. Til þess að hressa mig
verulega við í vikunni var mér boðið á
popp og kók og Antichrist-mynd Lars
von Trier. Þar fór kona sem sat fyrir
framan mig í bíósalnum og borðaði
hráar gulrætur úr poka meira í taugarnar á mér en blóðslettur úr kynfærum á skjánum. En jú, aftur að Antichrist. Willem Dafoe og Charlotte Gainsbourg, aðalleikarar hennar, eru óneitanlega ofsalega töff
fólk. Það er erfitt að greina nákvæmlega hvað það er sem gerir þau
töff en sennilega hefur það eitthvað að gera með þessa skemmtilega
teknu andlitsdrætti yfir „ljótfallegri“ beinabyggingu. Lars von Trier
lætur ekki farða leikarana sína í myndum og það var skemmtilegt að
sjá manneskju eins og hina limafögru Charlotte með hræðilega bauga
og jafnvel hrukkur og misfellur hér og þar sem verkaði aðeins á þann
hátt að gera hana meira töff. Það hlýtur að vera plús í kladdann að geta
ráfað um skóg hálfnakinn og öskrandi með blóðslettur um sig allan og
vera samt smá sexí. Ljótt getur nefnilega líka verið fallegt. Það er þá
kannski bara spurning um að líta á þetta kvef í nýju ljósi.

SÆSKRÍMSLI OG GEIMVERUR Í PARÍS

Ævintýraveröld

Alexanders McQueen
Breski snillingurinn Alexander McQueen fékk áhorfendur til að missa
andann á nýyfirstaðinni tískusýningu í París þar sem hann sýndi föt
fyrir næsta vor og sumar. Fyrirsætur minntu á einhvers konar furðuverur frá Atlantis, nú eða hreinlega úr geimmynd James Cameron,
Avatar. Stuttir kjólar voru úr eðlumynstri í skærum litum sem
minntu á hafið. Buxur voru með einhvers konar uggum og minntu á
hákarlaskinn og punkturinn yfir i-ið var svo himinháir hælaskór sem
fyrirsæturnar áttu í töluverðum vandræðum með að ganga á.
- amb

Verð kr. 265.000.-

Rainbow

MARBLÁTT

Stuttur kjóll
með þröngu
mitti með
dularfullu
marglyttumynstri.

186,000

Bjóðum nokkrar Rainbow á
Eða gömul Rainbow upp í nýja tilboð 155,000
Eigum einnig notaðar yﬁrfarnar rainbow
með ábyrgð verð 80.000 tilboð 58.000
meðan byrgðir endast.

LISTAVERK

Hælaskórnir
frá McQueen
voru með því
ótrúlegasta
sem sást á
tískuvikunni í
París.

Hrein fjárfesting ehf

Dalbraut 3 105 reykjavík • rainbow@rainbow.is
Sími verslun 567 7773 . kvöld og helgar 893 6337

www.rainbow.is

PRINSESSULEGT Stuttur ljósbrúnn
kjóll með púffermum.

Á STULTUM Kjóll með eðlu-

augum og snákaskór.

www.snyrtiakademian.is • Hjallabrekka 1

• sími 553-7900

Snyrtiskólinn
•
•
•
•
•

Snyrtiskólinn er einkaskóli með CIDESCO réttindi.
Nám í snyrtifræði er hagnýtt og skemmtilegt nám.
Snyrtiskólinn er viðurkenndur af Menntamálaráðuneytinu.
Námið er lánshæft hjá LÍN.
Næsta önn hefst í nóvember.

Förðunarskólinn
•
•
•
•

Nýtt námskeið hefst janúar 2010.
6 og 14 vikna námskeið í boði.
Bæði morgun og kvöld hópar 4 x í viku.
Eitt vinsælasta förðunarmerkið í USA, glominerals,
er notað við kennsluna.
• Hagnýtt nám fyrir konur og karla.

Fótaaðgerðaskólinn
• Fótaaðgerðaskóli Íslands er sérskóli á framhaldsskólastigi
og viðurkenndur af Menntamálaráðuneytinu.
• Námið er lánshæft hjá LÍN.
• Nemendur geta sótt um löggildingu sem fótaaðgerðafræðingar að námi loknu.
• Næsta önn hefst í janúar 2010.

Naglaskólinn
•
•
•
•

Getur haﬁð nám hvenær sem er.
Kennt 1 x viku frá kl. 18-22.
Gæðavörur frá Professionails notaðar við kennslu.
Kennarar með kennararéttindi frá skóla
Professionails í Belgíu.
• Glæsilegur nemendapakki ásamt vandaðri
naglaslípivél og naglalampa.
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„Það að eiga
hræðilegan leik í
stórmynd er verra
fyrir ferilinn en
að eiga stórleik í
hræðilegri mynd
og fá engan
pening fyrir.“
RENÉE ZELLWEGER
um þá áhættu sem fylgir
hlutverkavali.

„Það að vera
giftur þýðir að
ég get rekið við
og borðað ís í
rúminu.“
BRAD PITT
um hjónaband. Hann
var eitt sinn giftur
leikkonunni Jennifer
Aniston.

„Ég fer öðruvísi að þessu. Ég
höfða ekki mál af því að mér
gæti ekki verið meira sama.“
folk@frettabladid.is

MENNINGARSJÓÐUR KVENNA Á ÍSLANDI
auglýsir eftir

UMSÓKNUM

NICOLE KIDMAN
um slúðursögur sem skrifaðar eru um hana
í tímaritum.

Tvítugsafmæli Skítamórals
Hljómsveitin Skítamórall
hélt tvenna tónleika á
skemmtistaðnum Rúbín
í fyrrakvöld í tilefni af
tuttugu ára afmæli sínu.
Tónleikarnir voru teknir upp
og verða gefnir út á geislaog mynddiski fyrir jólin.
Á tónleikunum fór hljómsveitin
yfir ferilinn og lék lög af öllum
plötum sínum, flest órafmögnuð. Margir góðir gestir lögðu
Skítamóral lið, þar á meðal Helgi
Björnsson, Sammi úr Jagúar og
Roland Hartwell sem stjórnaði
strengjasveit.
SPENNTIR GESTIR Kristín María, Örvar Arnarsson, Dagbjört Hlín Sigurðardóttir og

Halldór Þorsteinsson skemmtu sér vel á tónleikunum.

Á RÚBÍN Íris Aðalsteinsdóttir og Svava

Kristín Grétarsdóttir voru á meðal gesta
á Rúbín.

ÞRÍR GÓÐIR Halldór Jóhannsson,
athafnamaðurinn Einar Bárðarson
og Guðmundur Gíslason hlustuðu á
Skítamóral.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

GAMAN Á SKÍMÓ Hulda Proppé, Gassi,

Samúel Bjarki og Júlía Rós létu sig ekki
vanta á tónleikana.

Rabbað við rallökumenn
Styrktarakstur fyrir Daníel Sigurðsson rallökumann fer fram við Litlu
Kaffistofuna klukkan 13 í dag. Þar
gefst færi á að skoða rallíbíla og
ræða við þaulreynda ökuþóra og
geta þeir óhræddustu fengið að aka
rallíbíl sjálfir. Daníel hóf að keppa
á Íslandi árið 1998 og varð Íslandsmeistari nýliða árið árið eftir. Árið
2007 hóf hann að keppa í Bretlandi
og hefur gott gengi hans vakið
nokkra athygli fjölmiðla þar í landi.

„Daníel er að fara til Wales
eftir tvær vikur að keppa í
heimsmeistaramótinu í rallakstri
og þessu fylgir kostnaður upp á
margar milljónir. Hugmyndin var
að reyna að styrkja hann í ferðinni
út og kynna um leið íþróttina fyrir
almenningi,“ segir Jón Þór Jónsson, einn skipuleggjanda styrktarakstursins. Hægt er að skrá sig í
akstur í síma 824 0670.
- sm

JÓN ÞÓR JÓNSSON Einn aðstandenda

styrktaraksturs sem fram fer við Litlu
Kaffistofuna í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Rokkað fyrir Hljóðstofu

Ný plata á næsta ári

Níu hljómsveitir koma fram á
Grand rokk í kvöld. Þær ætla að
rokka til stuðnings nýju hljóðveri.
Það heitir Hljóðstofan og Jóhann
Rúnar Þorgeirsson og Friðrik
Helgason reka það í sameiningu.
„Við kynntumst í S.A.E (School of
Audio Engineering) í London en
þar hafa margir Íslendingar stundað nám síðustu árin, eins og Mugison og Biggi í Sundlauginni,“ segir
Friðik. „Við erum að koma hljóðverinu upp núna og þessir fjáröflunartónleikar eru hugsaðir til
að komast áleiðis að settu marki.
Hugmyndin hjá okkur er að gefa
böndum tíma og rými í stúdíóinu
og við verðleggjum okkur mjög
sanngjarnt, myndi ég segja. Við
erum með húsnæði í Hafnarfirði

Ný plata frá söngkonunni Amy
Winehouse er væntanleg á næsta
ári. „Ég hef heyrt nokkrar lagaprufur sem heilluðu mig algjörlega upp úr skónum,“ sagði aðstoðarforstjóri plötufyrirtækisins
Island. Síðasta plata Winehouse,
Back To Black, hefur selst í tíu
milljónum eintaka og unnið til
fimm Grammy-verðlauna.
Á þeim þremur árum sem eru
liðin frá útgáfunni hefur söngkonan verið tíður gestur í slúðurblöðunum fyrir sukksamt líferni sitt. Núna virðist hún vera á
réttri braut því hún hefur stofnað
eigið útgáfufyrirtæki sem nefnist Lioness. Fyrsti skjólstæðingurinn er guðdóttir hennar, Dionne
Bromfield.

og höfum verið að dunda við þetta
síðan um áramót.“
Böndin sem koma fram eru flest
verðandi viðskiptavinir Hljóðstofunnar. „Við erum svona að sanka
að okkur ungum og spennandi
böndum til að vinna með,“ segir
Friðrik. Dagskráin hefst klukkan
rúmlega átta og stendur yfir langt
fram á nótt. Böndin sem spila
eru í þessari röð: Gunnar Jónsson Collider, Shogun, DLX ATX,
Bob, Sudden Weather Change,
Caterpillarmen, Swords of Chaos,
Cliff Claven og Mammút. Miðaverð er þúsund krónur.
- drg

MAMMÚT Spilar til styrktar hljóðvers-

strákum í kvöld.

AMY WINEHOUSE Söngkonan vinsæla
gefur út nýja plötu á næsta ári.

ÁNÆGÐ Jennifer Hudson segir sína

fyrstu meðgöngu hafa gengið vel.

Hamingjusöm Hudson
Söng- og leikkonan Jennifer Hudson, sem eignaðist sitt fyrsta
barn í sumar, segist njóta móðurhlutverksins. „Ég hef unun af
því að nostra við barnið og dekra
við það, mér finnst gaman að sjá
annað fólk hamingjusamt og það
er fátt yndislegra en að gleðja
sitt eigið barn.“
Drengurinn hlaut nafnið David
Otunga í höfuðið á föður sínum
og segir Hudson að henni hafi
ekki þótt erfitt að halda óléttunni
leyndri. „Ég og David vorum eina
fólkið sem vissum af óléttunni.
Stundum gleymdi ég því að ég
væri ólétt því þetta gekk allt svo
vel, ég varð aldrei veik eða illt.
Ég hugsaði með mér að best væri
að þegja þar til óléttan kæmi upp
um sig sjálf. Það sást ekki á mér
fyrr en ég var komin sjö mánuði á leið þannig að þetta var allt
mjög einfalt.“

Misheppnuð
Lindsay Lohan
Leikkonan Lindsay Lohan var
ráðinn sérlegur ráðgjafi tískuhússins Ungaro fyrir nokkru
og um helgina var fyrsta framleiðslan undir leiðsögn Lohan
frumsýnd. Flíkurnar hafa þó
ekki fengið góða dóma og sagði
tímaritið WWD að þau væru til
skammar. „Fötin litu út fyrir að
vera hallærislega úrelt. Sterkir
bleikir og appelsínugulir litir
og ofnotað og illa útfært hjartamunstur,“ segir gagnrýnandinn
og bætir við: „Lohan mun standa
af sér veðrið og
halda sína leið
um leið og
samningur hennar
við Ungaro
rennur út.“

MISHEPPNUÐ

Lohan var sérlegur ráðgjafi
Ungaro.
Fatnaðurinn
fékk þó
afleita
dóma.
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Oasis heldur
ekki áfram
Söngvarinn Liam Gallager
hefur lýst því yfir að Oasis
muni ekki starfa áfram án
bróður hans, Noels. „Oasis er
hætt. Við vitum það öll,“ sagði
Liam. „Það er synd en svona
er lífið. Við áttum góðan tíma
saman. Málið er að við stöðvuðum Oasis sjálfir, enginn annar
gerði það fyrir okkur, sem er
frekar svalt.“ Enn þá andar
köldu á milli þeirra bræðra
eftir að Noel sagði skilið við
sveitina í París. „Við
eigum langt í land
enn þá, en hver
veit?“ sagði Liam.
Hann einbeitir sér
núna að fatalínu
sinni, Pretty
Green, á meðan
hann íhugar
næstu skref í
LIAM
tónlistinni.
GALLAGHER
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ferskur
Floridana
í nýjum
umbúðum

EINSTÖK LEIKMYND Börkur hefur hannað þriggja
hæða hús en gólfið er vírnet sem leikararnir
ganga á. Draumur ljósamannsins, segir Börkur,
en hálfgerð martröð fyrir lofthrædda leikara.

Börkur Jónsson hefur
hannað sérstaka leikmynd
fyrir verkið Fjölskylduna
í Borgarleikhúsinu. Leikmyndin er þriggja hæða
hús og segir Börkur þetta
sitt stærsta verk til þessa.
„Það er alltaf gaman að fá svona
verkefni,“ segir Börkur Jónsson
leikmyndahönnuður, sem hannar leikmyndina fyrir verkið Fjölskylduna sem Hilmir Snær Guðnason leikstýrir og verður eitt af
flaggskipum Borgarleikhússins í
ár. Leikmyndin er einstök að því
leytinu að þriggja hæða hús er nú
risið á stóra sviði Borgarleikhússins og leikararnir ganga um á vírnetsgólfi. Börkur segir að eitthvað
hafi þurft að vinna í lofthræðslu
sumra leikaranna en vill ekki gefa

upp nöfn þeirra sem voru eitthvað
smeykir við hæðina. „Það eru ekkert allir jafn öruggir með þetta, en
þetta er allt að koma.“
Börkur útskýrir að inn í verkið
sé skrifað ættaróðal, hálfgert fjölskyldusetur, en verkið gerist að
mestu leyti þar inni. Húsið er opið
og hálfgerð beinagrind. „Allir leikarar sem koma inn í húsið eru því í
sýningunni allan þann tíma og eru
að leika þótt þeir séu kannski ekki
í sviðsljósinu. Við getum því fylgst
með ferðalagi þeirra um húsið,“
útskýrir Börkur og bætir því við
að þótt leikmyndin sé kannski
martröð fyrir lofthrædda leikara
sé hún draumur fyrir ljósamenn.
„Yfirleitt eru þeir að berjast við
veggi og þök en það eru hins vegar
engir slíkir á þessu húsi,“ útskýrir Börkur en húsið teygir sig yfir
allt sviðsopið.
Leikmyndahönnuðurinn segir

miklar pælingar liggja að baki
þessari leikmynd, eins og reyndar
flestöllum leikmyndum, og verður
eilítið hugsi þegar hann er spurður hvort þetta sé hans stærsta
verk hingað til. „Leikmyndin við
Woyzeck var nokkuð stór en hún
gerðist öll í stóru rými þannig að
já, þetta er sennilega mín stærsta
leikmynd, þar sem leikarar leika
beinlínis í loftinu líka,“ segir Börkur. Hann segir leikarana hafa tekið
leikmyndinni vel þótt hún sé nokkuð krefjandi. „Íslenskir leikarar
eru alveg sérlega góðir í að laga
sig að aðstæðum, þeir eru ekkert
að kvarta. En auðvitað útheimtir
sýningin líkamlegt úthald og rýmistilfinningu og fólk þarf að vera
vel einbeitt í byrjun meðan það
er að venjast leikmyndinni. Þetta
kemur samt allt bara með kalda
vatninu og æfingunum.“

F í t o n / S Í A

Ekki fyrir lofthrædda leikara

LIFÐU VEL!

freyrgigja@frettabladid.is

Fjórða plata Óskars Brjáluð þungarokksbomba
Álftagerðisbróðirinn Óskar Pétursson hefur sent frá sér sína fjórðu
sólóplötu, Allt sem ég er. Tónlistin
er eftir Björgvin Þ. Valdimarson
og gestasöngvarar eru Björgvin
Halldórsson, Guðrún Gunnarsdóttir og Guðjón Davíð Karlsson,
eða Gói, sem syngur lagið
Neyslu(kv)æði þar sem
gert er góðlátlegt grín
að neysluæði Íslendinga.
Björgvin Þ. Valdimarsson og Óskar hafa
starfað mikið saman
og hefur Óskar ásamt
bræðrum sínum sungið þó nokkuð af
lögum Björgvins,
þar á meðal hið
vinsæla Undir

Dalanna sól. „Þetta meiðir engan,“
segir Óskar um tónlistina á plötunni og tekur fram að textarnir hafi verið smekklega valdir af
Björgvini. Meðal textahöfunda eru
Ragnar Ingi Aðalsteinsson, Kristján Hreinsson, Davíð Stefánsson,
Halldór Laxness og Sigurbjörn
Einarsson. Óskar hefur í nógu að
snúast í tónlistinni og er bókaður langt fram í tímann. „Það er
nóg að gera við jarðarfarirnar
og síðan eru það afmælisveislur og aðrar stórhátíðir,“ segir
hann.
- fb
ÓSKAR PÉTURSSON

Álftagerðisbróðirinn
hefur sent frá sér
sína fjórðu sólóplötu.

„Við vorum beðnir um að taka eina
tónleika á Eistnaflugi í sumar,
sem við gerðum. Eftir það ákváðum við að klára nokkur lög sem
við höfðum samið en aldrei fullklárað og þess vegna var hljómsveitin endurvakin,“ segir Agnar
Eldberg gítarleikari um endurkomu harðkjarnahljómsveitarinnar Klink sem mun spila á Dillon í kvöld ásamt hljómsveitunum
Retrön og Celestine.
Haukur Valdimar Pálsson mun
fylla skarð bassaleikarans Árna
Hauks Jóngeirssonar sem búsettur er í Danmörku. Bassafanturinn Þröstur Jónsson verður einnig
fjarri góðu gamni því sá stundar
sjómennsku af miklum móð þessa
stundina.

ENDURVAKIN Harðkjarnahljómsveitin

Klink hefur verið endurvakin og heldur
tónleika á Dillon í kvöld.

„Við erum svaka spenntir fyrir
tónleikunum í kvöld, þetta verður brjáluð þungarokksbomba. Við
ætlum að þrusa í gegnum sjö lög,

það er ekki hægt að spila þungarokk í einn og hálfan tíma, ég held
að það sé bara ekki á færi dauðlegra manna,“ segir Agnar, sem
lofar gallsúrri stemningu.
Hljómsveitin hefur ekki gefið út
plötu síðan 666 gráður norður kom
út og segir Agnar að verið sé að
vinna að nýju efni. „Við erum að
rifja upp gömul áður óútgefin lög
og erum að semja nokkur til viðbótar. Þegar það er búið ætlum við
að reyna að koma okkur í stúdíó
einhvers staðar. Ef einhver hefur
áhuga á að aðstoða okkur í þeim
málum má sá hinn sami gefa sig
fram.“
Tónleikarnir hefjast klukkan 21.30 og er aðgangseyrir 499
krónur.
- sm
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Flóamarkaður í Kaffistofu

Ný plata og afmælistónleikar

Nemendur myndlistardeildar
Listaháskóla Íslands standa fyrir
flóamarkaði í nemendagalleríinu
Kaffistofunni í dag.
„Markaðurinn hófst í gær og
það gekk vonum framar. Við erum
að þessu til að styrkja okkur sjálf
í náminu því efniskostnaðurinn
getur verið ansi hár,“ segir Kristína Aðalsteinsdóttir listnemi og
einn aðstandenda flóamarkaðarins.
Á flóamarkaðinum verður hægt
að kaupa flíkur, málverk og ýmislegt annað smádót og verður verðinu að sjálfsögðu stillt í hóf.
Markaðurinn er opinn í dag frá
klukkan 12.00 til 18.00.
- sm

Todmobile heldur tuttugu ára afmælistónleika í
Íslensku óperunni 4. nóvember. „Ég hlakka mikið
til. Við höfum ekki haldið tónleika þarna síðan okkar
fyrstu fimm starfsár. Þá var þetta fastur liður eins og
venjulega, alltaf á haustin,“ segir gítarleikarinn Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson. „Fyrstu tónleikarnir sem
við héldum voru þar, þannig að við berum afskaplega
hlýjar tilfinningar til þess sem húsið hefur upp á að
bjóða.“
Ný safnplata frá Todmobile kemur út 2. nóvember
og þar verða tvö ný lög sem eru í vinnslu um þessar mundir. Annað þeirra nefnist Ertu ekki að djóka
í mér? „Það er alltaf skemmtilegra þegar menn eru
að fara í svona upprifjun að koma með eitthvað smá
krydd,“ segir Þorvaldur um nýju lögin og bætir við að
þau séu í anda hins vinsæla Lof mér að sjá.
Tæp tvö ár eru liðin síðan Todmobile hélt síðast tónleika. Þá spilaði sveitin í beinni útsendingu í Sjónvarp-

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

FLÓAMARKAÐUR Kristína Aðalsteins-

dóttir listnemi vonar að skemmtileg
markaðsstemning myndist í dag.

Laugardagur 10. október 2009
➜ Tónleikar

Sunnudagur 11. október 2009

leika í Guðríðarkirkju í Grafarholti.
21.00 Þursaflokkurinn verður með
tónleika á Græna Hattinum við Hafnarstræti 96 á Akureyri.
21.30 Hljómsveitin Æfing frá Flateyri
verður með tónleika á Catalinu við
Hamraborg í Kópavogi.
23.00 Hljómsveitirnar Bloodgroup og
Sykur verða með tónleika á Sódóma
Reykjavík við Tryggvagötu.

➜ Opnanir
16.00 Í Menningarmiðstöðinni Skaft-

felli við Austurveg á Seyðisfirði, opnar
Pétur Kristjánsson sýningu í verkefnarýminu Bókabúðin.

➜ Fyrirlestrar
16.00 Í tilefni af alþjóða
geðheilbrigðisdeginum
mun Sigursteinn Másson
flytja erindið „Andleg
sjálfsvörn“ hjá Geðhjálp við
Túngötu 7.
➜

Sýningar

Sýning Libiu Castro og Ólafs Ólafssonar
hefur verið framlengd til 18. okt. Suðsuðvestur, Hafnargötu 22 í Reykjanesbæ. Opið lau. og sun. kl. 14-17.
Heidi Strand hefur opnað sýningu á
nýjum textílverkum í Tjarnarsal Ráðhússins í Reykjavík. Opið virka daga kl. 08-19
og um helgar kl. 12-18.

➜ Kvikmyndir
Japönsk kvikmyndavika í boði Kvikmyndasafns Íslands og Sendiráðs
Japans á Íslandi. Sýningar fara fram í
Bæjarbíói við Strandgötu í Hafnarfirði.
Aðgangur er ókeypis.
16.00 Sýnd verður teiknimyndin „Tímaflakkarinn“ (Tokoi o kakeru shojo) Frá
leikstjóranum Mamoru Hosoda.

➜ Dansleikir
Greifarnir verða á Skemmtistaðnum
SPOT við Bæjarlind í Kópavogi.
Papar verða á Valaskjálf á Egilsstöðum.
Sérstakur gestur verður Gylfi Ægisson.
Lúdó og Stefán leika fyrir dansi á
Kringlukránni í Kringlunni.
GCD verður á Sjallanum við Geislagötu
á Akureyri.
Tecno.is stendur fyrir klúbbakvöldi á Nasa
við Austurvöll. Ókeypis inn til kl. 01.00.

á tvítugsafmælið sitt með tónleikum í
Íslensku óperunni.

inu en áður var hún ein þeirra sem stigu á svið á stórtónleikum á Laugardalsvelli í boði Kaupþings. Næstu
tónleikar sveitarinnar verða á Nasa 28. október þar
sem stemningin verður vafalítið gríðarleg.
- fb

➜ Tónlist
Sýningin Trommarinn 2009 verður haldin í sal Tónlistarskóla FÍH við Rauðagerði
27, kl. 13-18.

15.00 Karlakór Kjalnesinga heldur tón-

TODMOBILE Hljómsveitin heldur upp

➜ Tónleikar
15.15 Íslenski flautukórinn flytur

verk eftir Þuríði Jónsdóttur, Þorkel
Sigurbjörnsson, Giancarlo Scarvaglieri
o.fl. á tónleikum í Norræna húsinu við
Sturlugötu.
17.00 Barbörukórinn verður með tónleika í Hafnarfjarðarkirkju við Strandgötu
í Hafnarfirði. Á efnisskránni verða perlur
úr íslenska tónlistararfinum í útsetningum Smára Ólafssonar.

➜ Félagsvist
14.00 Félagsvist verður spiluð í

Breiðfirðingabúð við Faxafen 14. Allir
velkomnir.

➜ Sýningar
14.00 Opið verður í Sveinssafni (Sveins

Björnssonar) í Krýsuvík þar sem boðið
verður upp á leiðsögn um sýninguna
„Charlottenborgarárin“.

GUMMZTER Rapparinn Gummzter gefur út sína fyrstu plötu 22. október næstkomandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

➜ Kvikmyndir
15.00 Sýndur verður fyrri hluti kvikmyndarinnar „Flóttinn“ sem byggð er á
verkum Mikhaíls Búlgakov um atburði
í borgarastyrjöldinni í Rússlandi um
1920. Sýningin fer fram í MÍR við Hverfisgötu 105. Seinni hlutinn verður sýndur
mánudaginn 12. okt. kl. 20. Enskur texti
og aðgangur ókeypis.
➜ Leikrit
14.00 Í Menningarmiðstöðinni Gerðu-

bergi (Gerðubergi 3-5) sýnir Möguleikhúsið barnaleikritið Alli Nalli og tunglið.
Sýningin er ætluð áhorfendum á aldrinum 1-8 ára.

➜ Leiðsögn
14.00 Sigríður Melrós Ólafsdóttir verð-

ur með leiðsögn um sýninguna Falinn
fjársjóður: gersemar í þjóðareign sem
nú stendur yfir í Listasafni íslands við
Fríkirkjuveg.
14.00 Guðrún Ásmundsdóttir og Krisín
Anna Valtýsdóttir verða með fjölskylduleiðsögn um sýninguna Rím sem nú
stendur yfir í Ásmundarsafni við Sóltún.
14.00 Í Hafnarborg við Strandgötu
í Hafnarfirði verður boðið upp á fjölskylduleiðsögn og ratleik í tengslum við
sýninguna „Lífróður“ sem nú stendur
þar yfir.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is.

LAGERSALA

SPILAR Á FJÖGUR HLJÓÐFÆRI
OG FORELDRARNIR Í SINFÓ
Sautján ára rappari sem
kallar sig Gummzter gefur
á næstunni út sína fyrstu
plötu, Erkiengill. Hann á
ekki langt að sækja tónlistarhæfileikana því foreldrar
hans eru í Sinfóníuhljómsveit Íslands.
„Ég er í aðeins öðruvísi stefnu en
þau, en tónlist er tónlist,“ segir
Gummzter, eða Guðmundur Snorri
Sigurðsson. Foreldrar hans eru
píanóleikarinn Anna Guðný Guðmundsdóttir og Sigurður Ingvi
Snorrason klarinettuleikari.
Anna sendi einmitt frá sér plötu
fyrir stuttu sem kom út á vegum
útgáfufyrirtækis eiginmannsins,
Musis, og fékk hún fullt hús stiga í
Morgunblaðinu. Plata Guðmundar

kemur einnig út hjá fyrirtækinu
og því má með sanni segja að fjölskyldan haldi vel á spöðunum hvað
tónlistina varðar.
Guðmundur er yngstur í fjögurra systkina hópi og sá eini sem
hefur lagt tónlistina fyrir sig.
Hin þrjú eru öll önnum kafin í
rallíkrossi og Guðmundur útilokar ekki að spreyta sig á því þegar
hann hefur aldur til.
Átta ára byrjaði hann að spila á
hljóðfæri eftir að hafa verið hvattur til þess af foreldrum sínum.
Hann lærði á harmóniku, píanó,
klarinett og rafmagnsgítar en
það var ekki fyrr en hann fór að
semja sína eigin texta að hip-hopið
tók völdin. Tónlistarstefnan hefur
verið í nokkurri lægð undanfarið
og því vill Gummzter breyta. „Það
er voðalega lítill markaður fyrir
þetta á Íslandi en maður verður að

vera aktívur svo að orðið komist
út,“ segir hann og nefnir Eminem
og Promo sem sína helstu áhrifavalda.
Erkiengil tók hann upp í 23
daga lotu í 12 til 14 tíma á dag með
aðstoð félaga síns Tonis. Einnig komu við sögu gestasöngvararnir Delta, Prins Leó, Spek og
Ragnheiður Erla, sem eru öll úr
Mosfellsbænum eins og þeir Guðmundur og Toni. Sextán lög eru
á plötunni, þar á meðal hið grípandi Svona á mér að líða, sem
hefur notið töluverðra vinsælda.
Með plötunni fylgir 24 blaðsíðna
bæklingur með textum og ljósmyndum sem Guðmundur lagði
mikla vinnu í.
Útgáfudagur plötunnar er 22.
október og verður hún fáanleg í
Skífunni, 12 Tónum og Smekkleysu.
freyr@frettabladid.is

Seljum eingöngu beint af lager okkar sem er aðeins
opinn um helgar. Lítil yfirbygging = betra verð

Edge - Hornsófi 280x200 kr. 298.700

Lagersöluverð kr. 238.900
Litir: Sand og Night

Bono - Borðstofuborð stækkanlegt 166 / 266 x 100 cm
Kr. 145.800 I Lagersöluverð kr. 87.500

OPIÐ UM HELGINA
Laugardag 12 - 16
Sunnudag 13 - 16
Skoðið úrvalið á heimasíðu okkar
2401 3ja sæta sófi kr. 324.800 I Nú kr. 194.800
2401 2ja sæta sófi kr. 310.000 I Nú kr. 186.000

www.linan.is

Madison skenkur kr. 131.400 I Nú kr. 65.700

Slim 3ja sæta sófi kr. 169.800 I Nú kr. 135.840
Slim 2ja sæta sófi kr. 132.600 I Nú kr. 106.000

Akralind 9
201 Kópavogur
Sími 553 7100
www.linan.is
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Sími: 553 2075

- bara lúxus

550 kr. í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
kl. 2, 4, 6 og 8 10
STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM kl. 3, 6, 9 og 10.10 16
12
FUNNY PEOPLE
kl. 10
9

BIONICLE - Íslenskt tal

kl. 2 og 4(650 kr.)

L

THE UGLY TRUTH

kl. 6 og 8

12

EKKI ER ALLT SEM SÝNIST!

FRÁBÆR TÓNLIST, FRÁBÆR DANS, FRÁBÆR MYND!

MÖGNUÐ SPENNUMYND SEM FÆR HÁRIN TIL AÐ RÍSA

STRANGLEGA BÖNNUÐ BÖRNUM

Fimmtán ára afmæli Sixtís
Hljómsveitin Sixtís heldur upp á
fimmtán ára afmæli sitt með balli
á Players í kvöld. Tveir af hinum
upprunalegu meðlimum sveitarinnar, Þórarinn Freysson og Andrés Þór Gunnlaugsson, ætla að stíga
á svið og gera sér glaðan dag með
sínum gömlu félögum. Þórarinn er
búsettur í Bretlandi en Andrés Þór
er einn fremsti djassari landsins.
„Fyrsta giggið var að mig minnir
14. október á gamla Gauki á Stöng,“
segir söngvarinn Rúnar Örn

UPPHAFSÁRIN Hljómsveitin Sixtís í upphafi ferils síns fyrir um fimmtán árum.

Friðriksson þegar hann rifjar upp
upphafsár Sixtís. Sveitin á rætur
sínar að rekja til þungarokkssveitarinnar Jötunuxa þar sem þeir félagar rokkuðu feitt, leðurklæddir og
með sítt hár. Sumarið 1994 breyttust þeir í Sixtís og gáfu út sína
fyrstu plötu með lögum í anda sjöunda áratugarins sem sló rækilega í gegn. „Í dag erum við orðnir
meira poppband. Það er bara að
hafa gaman af þessu. Það er númer
eitt, tvö og þrjú.“
- fb

Umhverfisvæn fatahönnun
Hollenski fatahönnuðurinn
Jette Korine kom fram með
sína fyrstu fatalínu undir
eigin nafni í lok sumars.
Línan, sem heitir Endless
Light, var öll unnin úr
umhverfisvænum efnum
og litum og seldist upp á
skömmum tíma. Nú vinnur
Jette að því að koma frá sér
vetrarlínu með ullarkápum
og fylgihlutum.

DRAUMAR GETA RÆST!

ÞESSI KEMUR ÞÉR Í „FEELING“
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FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ATH! 650 kr.

56

EINBEITT Jette segir að
gott sé að geta einbeitt
sér að einum hlut í einu.
Á myndinni klæðist hún
kullarkápunni góðu.

16

TOSCA Ópera í Beini útsendingu kl. 17:00 uppselt
kl. 8:10D - 10:30D
VIP FAME
ORPHAN
kl. 6 - 9 - 11:30
16
ORPHAN
kl. 8 - 10:30
kl. 12D Forsýning
SURROGATES
kl. 6 - 8 - 10:10 12 TINKERBELL 2 M/ ísl. Tali
kl. 8:30 - 10:30
SURROGATES
kl. 2 - 4 - 6 - 8 VIP SURROGATES
ALGJÖR SVEPPI
kl. 2D - 4D - 6D
L
ALGJÖR SVEPPI kl. 12D - 1 - 2D - 3 - 4D - 5 - 6D
FAME kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8D - 10:20D
FAME
kl. 10:20

L

L
L
16
L
16
L

16

KRAFTUR
UPP M/ ísl. Tali

kl. 8D Sýnd á morgun
L
kl. 3:50(3D) Sýnd á morgun L

16

UPP M/ ísl. Tali

kl. 12 - 2 - 4

L

L

ALGJÖR SVEPPI

kl. 2 - 4 - 6

L

L

FAME
UP M/ ísl. Tali

kl. 8 - 10:20
kl. 1:30 - 3:40

L

FUNNY PEOPLE
MANAGEMENT

kl. 5:40
kl. 8

12

SURROGATES

kl. 10:20

L

FUNNY PEOPLE
HAUNTING IN CONNECTICUT

kl. 8 - 10:50
kl. 10:20

12

DISTRICT 9
BANDSLAM

kl. 8
kl. 5:50

UPP M/ ísl. Tali
G-FORCE M/ ísl. Tali

kl. 1:30 - 3:40
kl. 2 - 4

L

L

12

NÝTT Í BÍÓ!
Missið
Mi
ið ekki
kki aff þessari
þ
i frábæru
f áb
ævintýra- og teiknimynd fyrir fólk á
öllum aldri í anda Tim Burtons. Talsett
af helstu stjörnum Hollywood.

„Ég er enn að þróa kápurnar og fékk
fyrstu frummyndina í hús fyrr í vikunni. Kápurnar eru gerðar úr gömlum ullarteppum sem voru notuð í
neyðarskýlum áður fyrr, en þrátt
fyrir að teppin séu gömul eru þau
alveg óslitin,“ segir Jette.
Kápurnar verða seldar bæði hér
á landi og erlendis og verður hægt
að klæðast kápunni einni og sér
eða kaupa gærufóður til að gera
hana hlýrri og vaxlag sem hægt er
að setja yfir kápuna og verja hana
gegn rigningu og snjó. „Mig langar að hanna flíkur sem eru fjölnota,
þannig að hægt sé að klæðast þeim
við öll tækifæri. Ég legg líka mikið
upp úr því að flíkurnar séu unnar úr
náttúrulegum efnum og á umhverfisvænan máta.“
Jette er þegar komin með hugmyndir að væntanlegri vor- og
sumarlínu. „Ég mun ekki hefjast
handa við næstu línu fyrr en vetrarlínan er tilbúin og búið er að selja
þær flíkur, eins og er er allt enn á
kafi í ullarhnoðrum á vinnustofu
minni. Það er mjög þægilegt fyrir

mig sem hönnuð að geta einbeitt
mér alfarið að einum hlut, eins og
kápunum, og þurfa ekki að hugsa
um ótal hluti í einu. Ég vinn mjög

vel undir þessum kringumstæðum,“
segir Jette að lokum. Áhugasömum
er bent á vefsíðuna www.jetkorine.
com.
sara@frettabladid.is

TILBOÐSVERÐ
550 kr.
950

kr.

550 kr.

550 kr.
550 kr.

KL.3.30 REGNBOGINN

KL.1 SMÁRABÍÓ ísl tal

KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ (3D 950 KR.)

550 kr.

550 kr.
KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.4 BORGARBÍÓ

KL.3 REGNBOGINN
KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

KL.3.30 REGNBOGINN

KL.3.20 HÁSKÓLABÍÓ

550 kr.
KL.3 REGNBOGINN

550 kr.
KL.1 SMÁRABÍÓ

-H.S.,MBL

47.000
MANNS!
ÓTEXTUÐ
ATH: ALLS EKKI
FYRIR VIÐKVÆMA

SÍMI 564 0000

9
GUÐ BLESSI ÍSLAND
STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM
STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM L

BIONICLE ÍSLENSKT TAL
THE UGLY TRUTH
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL
ÍSÖLD 3 3D ÍSLENSKT TAL

SÍMI 462 3500
STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM

GUÐ BLESSI ÍSLAND
THE UGLY TRUTH
BIONICLE ÍSLENSKT TAL

SÍMI 530 1919

550 kr.
10 GUÐ BLESSI ÍSLAND
kl.1 - 4 - 6 - 8 - 10
L STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM
kl. 5.45 - 8 - 10.15
16 THE UGLY TRUTH
kl. 5.20 - 8 - 10.40
kl. 2.30 - 5.20 - 8 - 10.40 16 ANTICHRIST
L
kl.1 - 3
14
kl. 5.45 - 8 - 10.15
L
kl. 1 - 3
L
kl. 1 - 3.10 (950 kr.)

kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.20
kl.5.45 - 8
kl. 10
kl. 4

550 kr.
kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15 L
kl.3- 6 - 9
16
kl.3.30 - 5.45 - 8 - 10.15 14
kl.3.20 - 5.40 - 8 - 10.20 18

SÝND UM LAND ALLT!

SÍMI 551 9000

16 STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM
L JENNIFER´S BODY
14 THE UGLY TRUTH
L INGLOURIOUS BASTERDS

550 kr.
14
kl.3 - 5.50 - 8.30 - 11
kl.3.30 - 5.45 - 8 - 10.20 16
kl.3.30 - 5.45 - 8 - 10.15 16
16
kl.3 - 6 - 9

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Í TÍMA

EIN FLOTTASTA
STÓRMYND ÁRSINS!
SKYLDUEIGN
FYRIR ALLA X-MEN
AÐDÁENDUR

KOMIN Á DVD Í ELKO!
Einnig fáanlegar á DVD:

58
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> Helena tekur við Selfossi
Helena Ólafsdóttir var í gær ráðinn þjálfari Selfoss sem
leikur í 1. deild kvenna. Hún skrifaði undir tveggja ára
samning. „Það er mikill metnaður fyrir fótboltanum hér á
Selfossi og það hafði mikil áhrif á mína ákvörðun. Þetta
var líka hluti af fótboltanum sem ég átti eftir að prófa
enda hef ég hingað til þjálfað Val, KR og landsliðið,“
sagði Helena við Fréttablaðið.
„Ég lít þó ekki á þetta sem
skref niður á við. Mér fannst
þetta spennandi tækifæri
og það er gaman að geta
gefið eitthvað af sér hér. Ég
tel mig hafa mikið fram að
færa.“

sport@frettabladid.is

GYLFI ÞÓR SIGURÐSSON: VALINN LEIKMAÐUR MÁNAÐARINS HJÁ READING EN ER EKKI Í U-21 ÁRS LANDSLIÐI ÍSLANDS

Gef kost á mér og er stoltur að spila fyrir Ísland
Hinn tvítugi Gylfi Þór Sigurðsson hefur brotið sér leið inn í byrjunarlið
enska b-deildarfélagsins Reading á yfirstandandi keppnistímabili og
var á dögunum valinn leikmaður septembermánaðar hjá Wokingham Times. Gylfi Þór var í byrjunarliðinu í fjórum af fimm leikjum
Reading í september og þótti standa sig vel; hann skoraði til að
mynda glæsilegt mark beint úr aukaspyrnu gegn Peterborough.
Gylfi Þór er eðlilega ánægður með að fá að spila en vonast jafnframt til þess að Reading geti farið að klifra upp stigatöfluna þar
sem félagið er í 21. sæti deildarinnar eftir ellefu leiki.
„Ég vissi ekki einu sinni að það væri eitthvert val á
leikmanni mánaðarins en það er alltaf gaman að fá
verðlaun. Þetta er búið að ganga vel hjá mér persónulega en eins og stigataflan gefur til kynna gengur liðinu
ekki allt of vel. Það stendur vonandi til bóta því við
erum að spila mun betur núna en í upphafi tímabilsins. Ívar [Ingimarsson] er líka kominn aftur núna
eftir meiðsli og hann er gríðarlega mikilvægur liðinu,
líkt og Brynjar Björn [Gunnarsson], því Reading er
að byggja upp nýtt lið og þeir eru báðir með mikla

leikreynslu,“ segir Gylfi Þór, sem dvaldi í láni hjá Shrewsbury og
Crewe í síðustu leiktíð og kveðst hafa lært mikið af reynslu sinni þar.
„Ég fékk náttúrlega að spila reglulega þegar ég var hjá
Shrewsbury og Crewe á láni og ég lærði sérstaklega mikið af
tíma mínum með Guðjóni [Þórðarsyni, þáverandi stjóra Crewe]
því hann hjálpaði mér mikið,“ segir Gylfi Þór.
Athygli vekur að hann hefur ekkert spilað fyrir U-21 árs
landsliðið síðan Eyjólfur Sverrisson tók við stjórn liðsins síðasta
sumar en Gylfi Þór kveðst þó gefa kost á sér í liðið.
„Það er nú ekki rétt sem kemur fram í einhverjum
viðtölum við Eyjólf að ég gefi ekki kost á mér. Ég gef
áfram kost á mér og er stoltur að spila fyrir Ísland en
ég baðst reyndar undan því að spila vináttulandsleik
gegn Danmörku í sumar. Ég var bara búinn að spila
stíft með Crewe og var þreyttur og bað Eyjólf um frí
en hann vildi það ekki og hefur ekki valið mig síðan.
Ég veit ekkert hvort hann hafi misskilið mig eða hvað
en vonandi leysist þetta mál því ég vil spila fyrir liðið,“
segir Gylfi Þór að lokum.

HM-sæti býðst 14 þjóðum
Fjórtán þjóðir geta í dag tryggt sér sæti í úrslitakeppni heimsmeistaramótsins í
knattspyrnu þegar fjölmargir leikir fara fram í undankeppnum víða um heim.
Augu margra beinast fyrst og fremst að leikjum í Evrópu og Suður-Ameríku.
FÓTBOLTI Í dag fara fram fjölmarg-

ir leikir í undankeppni HM sem fer
fram í Suður-Afríku næsta sumar.
Ellefu þjóðir hafa þegar tryggt sér
þátttökurétt í úrslitakeppninni en
fjórtán þjóðir til viðbótar eiga nú
möguleika á að bætast í þann hóp.
Þónokkrar stórþjóðir eru þó ekki
í þeim hópi og eiga því á hættu að
komast alls ekki í úrslitakeppnina.
Meðal þeirra má nefna Frakkland,
Portúgal og Argentínu.
Frakkar og Portúgalar eiga
aðeins raunhæfa möguleika á því
að tryggja sér sæti í umspili en
Argentína gæti enn sloppið við
það.
Diego Maradona og hans lærisveinar í argentínska landsliðinu
mæta Perú í kvöld og þurfa nauðsynlega á sigri að halda. En jafnvel þótt Argentína vinni Perú í dag
þarf liðið helst einnig á sigri gegn
Úrúgvæ að halda á miðvikudaginn
kemur.
Frakkar hafa einnig verið í
miklum vandræðum í sínum riðli
í undankeppninni en ættu að eiga
sigurinn vísan gegn Færeyingum.
Margir óttast að heimsmeistarakeppnin verði ekki söm ef menn
eins og Argentínumaðurinn Lionel Messi og Portúgalinn Cristiano
Ronaldo verða ekki með í SuðurAfríku í sumar.
Sjálfur var Ronaldo tæpur fyrir

KÁTUR Á ÆFINGU Cristiano Ronaldo bregður á leik á æfingu portúgalska landsliðsins

í gær.

leik Portúgals gegn Ungverjaland
í kvöld en hann segist vera klár í
slaginn. Hann hefur ekki skorað
í landsleik með Portúgal síðan í
úrslitakeppni EM árið 2008.
„Ég hef engar áhyggjur af því.
Ég vil bara að Portúgal vinni leikinn og mér er sama hver skorar,“
sagði hann. „Ég er að spara mig
fyrir HM.“
Danir leika í sama riðli og
Portúgalar og geta tryggt sér efsta

NORIDC PHOTOS/AFP

sæti riðilsins með sigri á Svíum í
dag.
eirikur@frettabladid.is

GETA KOMIST Á HM Í DAG
Keppt er í fjórum heimsálfum í dag.
Evrópa: Danmörk, Sviss, Slóvakía,
Þýskaland, Serbía og Ítalía.
Afríka: Kamerún, Túnis og Alsír.
Norður- og Mið-Ameríka: Mexíkó,
Bandaríkin og Hondúras.
Suður-Ameríka: Chile og Ekvador.

JÓHANN BERG Horfir á eftir boltanum í

markið.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Stórsigur hjá U21-landsliðinu:

Jóhann Berg
með þrennu
FÓTBOLTI Ísland vann í gærkvöldi
8-0 stórsigur á San Marínó í undankeppni EM 2011 hjá landsliðum
skipuðum leikmönnum 21 árs og
yngri.
Eins og gefur að skilja voru
yfirburðir Íslands miklir í leiknum. Staðan í hálfleik var 4-0.
Jóhann Berg Guðmundsson
skoraði þrjú mörk íslenska liðsins
og Rúrik Gíslason tvö, þar af eitt
úr víti. Hólmar Örn Eyjólfsson,
Almarr Ormarsson og Kristinn
Steindórsson skoruðu eitt mark
hver.
Ísland er nú í öðru sæti síns
riðils með sex stig eftir tvo leiki.
Tékkland er í efsta sæti með fullt
hús stiga eftir fjóra leiki.
- esá
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Lúðvík Geirsson:

Lagði til að liðin
deildu Krikanum
FÓTBOLTI „Það hefur alltaf legið

ljóst fyrir af hálfu mín og Hafnarfjarðarbæjar að það yrði samkomulag á milli félaganna FH og
Hauka að spila
sína leiki í Hafnarfirði,“ segir
Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri í Hafnarfirði, í viðtali
við Fréttablaðið. Lúðvík vísar
á bug ásökunum Hauka um
LÚÐVÍK GEIRSSON
að bæjaryfirvöld í Hafnarfirði hafi dregið lappirnar varðandi lausn á vallarmálum en
Haukar sömdu sem kunnugt er
nýlega við Valsmenn um að spila
einhverja af leikjum sínum á
Vodafonevellinum.
„Ég lagði sjálfur til á fundi með
formönnum Hafnarfjarðarfélaganna að einhverjir valdir leikir
Hauka yrðu spilaðir í Krikanum
til þess að þetta gæti gengið upp
varðandi álag á vellinum og ráðist
yrði jafnframt í framkvæmdir
að Ásvöllum til þess að koma upp
þeirri aðstöðu sem þarf að vera
til staðar þar. Ég óskaði eftir því
að félögin myndu í framhaldinu
ræða þessi mál og ef til þyrfti
einhverja aðkomu frá bæjaryfirvöldum þá yrðum við kallaðir til.
Ég veit síðan ekkert um þetta mál
fyrr en ég sé það staðfest í gær að
Haukar hafi náð samkomulagi við
Valsmenn. Fulltrúar bæjarins voru
aldrei kallaðir til í þessari umræðu
og því út í hött að halda því fram að
vilji bæjarins hafi ekki verið fyrir
hendi,“ segir Lúðvík og bætir við:
„Það er annars alfarið Haukanna
að ákveða hvaða leiðir þeir vilja
fara og þeir ákváðu að gera samning við systurfélag sitt Val.“
- óþ
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Hungrið er horfið og ég
er í raun brunninn upp
Valur Ingimundarson hætti mjög óvænt sem þjálfari Njarðvíkur á dögunum
og tók bróðir hans, Sigurður, við starfinu. Valur segist vera brunninn upp sem
þjálfari og býst ekki við að þjálfa körfuboltalið á nýjan leik.
KÖRFUBOLTI Það vakti talsverða

athygli þegar Valur Ingimundarson hætti snögglega með Njarðvíkurliðið og það aðeins ári eftir
að hann tók við stjórnartaumunum
hjá liðinu á nýjan leik.
„Ég sá mér leik á borði þegar það
var laus hæfur þjálfari. Mér fannst
þetta vera orðið gott hjá mér. Ég
kom að hluta til aftur þar sem það
vantaði þjálfara hjá liðinu í fyrra.
Mér fannst ég hafa gert það sem
ég ætlaði að gera. Mannskapurinn
var kominn heim, mikil stemning
hjá félaginu og frábær andi í hópnum,“ sagði Valur sem er búinn að
fá nóg af þjálfun í bili.
„Ég er búinn að vera of lengi í
þessu og hef ekki hungrið lengur.
Þegar ég hætti sem þjálfari í Borgarnesi var ég búinn á því sem þjálfari. Ég hef mikinn metnað og vil
gefa 110 prósent í hlutina. Ég held
að minn tími sem körfuboltaþjálfari sé liðinn,“ sagði Valur sem sér
þó ekki eftir síðasta vetri í Njarðvík sem hann segir hafa verið afar
skemmtilegan.
„Í dag er komið mikið öflugra lið
og þetta lið á að hafa þjálfara sem
hungrar í titla. Sá maður er ekki ég
enda hungrar mig ekki í titla. Mér
finnst gaman að kenna körfubolta
en hef ekki lengur þetta hungur til
að vinna titla. Ég er búinn að vera
of lengi í þessu og er í raun brunninn upp. Í bili að minnsta kosti. Ég
þjálfa ekki körfubolta næstu tvö
árin hið minnsta,“ sagði Valur sem

HALLDÓR ARNAR Verður líklega áfram í

Fylki.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Leikmannamál Fylkis:

Litlar breytingar
FÓTBOLTI Litlar breytingar verða
á leikmannahópi Fylkis á næsta
tímabili. Þórður Gíslason, formaður meistaraflokksráðs
karla, sagði við Fréttablaðið að
félagið væri á góðri leið með að
framlengja samninga sína við
þá Halldór Arnar Hilmisson,
Einar Pétursson, Kjartan Andra
Baldvinsson og Daníel Karlsson. Fyrir hafði Fjalar Þorgeirsson markvörður framlengt sinn
samning.
Þórður sagði einnig að félagið
hefði hug á að styrkja sig á miðjunni eftir að Ólafur Ingi Stígsson
hefði ákveðið að hætta. Eini leikmaðurinn sem Þórður hefur rætt
við hingað til er Skagamaðurinn
Jón Vilhelm Ákason en hann
ákvað að ganga í raðir Vals. - esá

KOMINN MEÐ NÓG AF ÞJÁLFUN Valur Ingimundarson skilur Njarðvíkurliðið eftir í
höndunum á bróður sínum sem hefur meiri hungur í titla.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

á glæstan feril að baki, bæði sem
leikmaður og þjálfari.
Valur var staddur í Svíþjóð hjá
bróður sínum Sigurði þegar Sigurður hætti einnig óvænt sem
þjálfari Solna í Svíþjóð. Vildu
margir meina að þeir bræður hefðu
skipulagt þjálfaraskiptin ytra. Það
segir Valur ekki vera satt.
„Ég fór út til þess að ná mér í
smá andagift. Hann hætti svo
bara daginn eftir. Þá sá ég mér
leik á borði að hætta fyrst það var
hæfur þjálfari á lausu. Ég ber hag

Njarðvíkur fyrir brjósti og vil
félaginu allt hið besta. Það á skilið
metnaðarfullan þjálfara og Siggi
er maðurinn í það. Ef þetta hefði
ekki komið upp þá hefði ég klárað
veturinn með Njarðvík og lagt
mig allan í verkefnið,“ sagði Valur
sem hefur samt ekki sagt skilið við
körfuna.
„Ég kem til með að horfa á Njarðvík og fylgjast með syni mínum.
Það var líka ekki gott að þjálfa son
sinn. Ég vil frekar vera faðir en
þjálfari.“
henry@frettabladid.is

Albert Sævarsson:

Áfram í Eyjum
FÓTBOLTI Albert Sævarsson mun
áfram verja mark ÍBV á næsta
ári en samningur hans við félagið var framlengdur á dögunum.
Þetta staðfesti Sigursveinn Þórðarson í samtali við Fréttablaðið.
ÍBV hefur einnig framlengt
samning sinn við Þórarin Inga
Valdimarsson og vonast til að
halda þeim Andra Ólafssyni,
Yngva Borgþórssyni og Bjarna
Rúnari Einarssyni.
- esá
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SUNNUDAGSKVÖLD

> Will Ferrell
„Það er fátt eins fyndið og
óviðeigandi hegðun.“

Persónur og leikendur
Sjónvarpið kl. 21.10

STÖÐ 2 KL. 21.10

Ferrell fer með hlutverk
í kvikmyndinni Blades of
Glory sem Stöð 2 Bíó sýnir á
sunnudaginn.

Þáttaröð þar sem Eva María Jónsdóttir
tekur tali suma af elstu og reyndustu
leikurum þjóðarinnar. Í þættinum í
kvöld ræðir hún við Herdísi Þorvaldsdóttur sem enn blómstrar í
leiklistinni þrátt fyrir að vera komin
hátt á níræðisaldur. Herdís segir frá
því hvernig annasamt starf
og fjölskyldulíf rákust
saman og greinir frá
efasemdum um eigin
hæfni í faginu. Einnig
segir hún frá óvæntum tilfinningasveiflum, sætum sigri
í rauðum kjól og
tímabilinu þar
sem hún vildi
helst bara sofa.

Fangavaktin
Ólafur sleppur með skrekkinn
eftir ránstilraunina og reynir í
kjölfarið að klára díl aldarinnar.
Á meðan þarf Daníel að kljást
við einelti og Georg reynir að
finna allar mögulegar leiðir til
að komast á flokksþing Vinstri
grænna. Annar þáttur verður
endursýndur á undan, eða kl.
20.30.
Leikstjóri: Ragnar Bragason
Leikarar: Jón Gnarr, Ingvar
E. Sigurðsson, Pétur Jóhann
Sigfússon, Jörundur Ragnarsson,
Ólafur Darri Ólafsson og Björn
Thors.

SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

SKJÁREINN

08.00 Morgunstundin okkar
Friðþjófur forvitni, Lítil prinsessa,
Þakbúarnir, Með afa í vasanum,
Stjáni, Sígildar teiknimyndir, Alvöru
Dreki, Einu sinni var... Jörðin og
Veðmál Hönnu.

07.00 Barnatími
08.00 Algjör Sveppi
09.45 Barnatími
10.35 Curious George Falleg

10.50 Aldamótabörn (1:3) (e)
12.00 Hvað veistu? - Eitur til

12.00
12.20
12.40
13.00
13.20
13.45

lækninga (Viden om - Giften som
helbreder)

12.30 Silfur Egils
13.50 Íslandsmótið í

teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.

18.00 Stundin okkar
18.30 Spaugstofan (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Fréttaaukinn
20.10 Hamarinn (2:4) Ný íslensk leikin sjónvarpsmynd í fjórum hlutum.

21.10 Persónur og leikendur

Nágrannar
Nágrannar

22.00 Úkraína - England

Nágrannar

Útsending frá leik í undankeppni HM.

sýndur þáttur frá 4. október.

Scheving

Útsending frá leik í ensku
úrvalsdeildinni.

10.40 Man. Utd. - Man.
City Útsending frá leik í ensku
úrvalsdeildinni.

14.30 PL Classic Matches

Ársæls þáttarins er Ingólfur Þórarinsson, Ingó úr Veðurguðunum.

21.10 Fangavaktin (3:8) Nýr þátt-

10.30 Jonathan Creek 11.20 Dalziel and
Pascoe 12.10 Dalziel and Pascoe 13.00
Saxondale 13.30 Saxondale 14.00 After
You‘ve Gone 14.30 After You‘ve Gone
15.00 After You‘ve Gone 15.30 Doctor
Who 16.15 Doctor Who 17.00 How Do
You Solve A Problem Like Maria? 18.30
Primeval 19.20 Hustle 20.10 Never
Better 20.40 Never Better 21.10 Never
Better 21.40 Doctor Who 22.25 Doctor
Who 23.10 How Do You Solve A Problem
Like Maria?

09.00 Man. Utd. - Tottenham

19.50 Sjálfstætt fólk Gestur Jóns

22.00 Venus (Venus) Bresk

dagskrárlok

2009 Allir snjöllustu pókerspilarar
heims mæta til leiks.

12.20 Chelsea - Tottenham

20.30 Fangavaktin (2:8) Endur-

23.35 Silfur Egils (e)
00.55 Útvarpsfréttir í

23.40 World Series of Poker

(16:25) Spurningaþáttur þar sem
þátttakendur leggja heiðarleika sinn
að veði og svara persónulegum
spurningum um sjálfa sig til þess að
vinna háar peningaupphæðir.

Eva María Jónsdóttir ræðir við
Herdísi Þorvaldsdóttur.
bíómynd frá 2006. Maurice og Ian
eru rosknir leikarar og nánir vinir. Ian
er farinn að óttast um heilsu sína
og býður ungri frænku sinni að búa
hjá sér. Hún reynist honum erfið en
Maurice er öllu hrifnari af stúlkunni.

Þáttur þar sem fjallað er um
Forsetabikarinn 2007.
Bein útsending frá lokadegi
Forsetabikarsins í golfi en úrslitin
ráðast nú í keppninni.

16.00 Íslandsmótið í
handbolta Bein útsending frá leik í
efstu deild karla.

(1:6)

15.10 Presidents Cup 2007
16.00 President‘s Cup 2009

14.35 Chuck (5:22)
15.25 How I Met Your Mother
15.50 You Are What You Eat
16.20 Eldsnöggt með Jóa Fel
16.55 Oprah
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Íþróttir
19.02 Veður
19.10 The Moment of Truth

17.51 Litli draugurinn Laban

Útsending frá þriðja keppnisdegi
Forsetabikarsins í golfi.

Nágrannar

handbolta Bein útsending frá leik í
efstu deild kvenna.

Pipalina) (e)

09.20 President‘s Cup 2009

Nágrannar

So You Think You Can
Dance (2:25)

17.35 Táknmálsfréttir
17.45 Lína (Världen enligt

VIÐ MÆLUM MEÐ

ur – frumsýning.

21.50 Monk (16:16) Adrien Monk

Útsending frá leik í ensku
úrvalsdeildinni.

14.00 PL Classic Matches
Charlton - Man Utd, 2000.
Arsenal - Everton, 2001.

15.00 Goals of the Season
2005 Öll glæsilegustu mörk hverrar
leiktíðar Úrvalsdeildarinnar.

15.55 Premier League World
2009/10 Enska úrvalsdeildin skoðuð
frá ýmsum hliðum.

heldur áfram að aðstoða lögregluna
við lausn undarlegra sakamála sem
flest eru æði kómísk þótt glæpir séu
auðvitað alltaf dauðans alvara.

16.25 Arsenal - Portsmouth

22.35 Numbers (13:23) Fimmta

Útsending frá leik í ensku
úrvalsdeildinni.

þáttaröðin í vönduðum spennuflokki
sem fjalla um tvo ólíka bræður sem
sameina krafta sína við rannsókn
flókinna sakamála. Sá eldri, Don er
varðstjóri hjá FBI en sá yngri, Charlie
er stærðfræðiséní sem fundið hefur
leið til að nota reikniformúlur og líkindareikning í þágu glæparannsókna.

23.20 The 4400 (9:13)
00.05 NCIS (9:19)
01.35 The Upside of Anger
03.30 10.5. Apocalypse (1:2)
05.05 10.5. Apocalypse (2:2)

11.15 The Doctors
12.00 The Doctors
12.45 The Doctors
13.30 The Doctors
14.15 The Doctors
15.00 Oprah
15.45 Doctors (15:26)
16.15 Doctors (16:26)
16.45 Doctors (17:26)
17.15 Doctors (18:26)
17.45 Doctors (19:26)
18.15 Seinfeld (8:24)
18.40 Seinfeld (9:24)
19.05 Seinfeld (3:24)
19.35 Seinfeld (4:24)
20.05 So You Think You Can

20.15 PL Classic Matches
Chelsea - Tottenham Hotspurs.

20.45 Goals of the Season
2006

21.40 Chelsea - Burnley
Útsending frá leik í ensku
úrvalsdeildinni.

23.20 PL Classic Matches
Newcastle - Man Utd, 2001.

23.50 PL Classic Matches
Tottenham - Everton, 2002.

Ásgrímur J.

Thai (e)

og Jon Heder leika listdansara á skautum sem sviptir eru keppnisrétti eftir að
rígur á milli þeirra fer úr böndunum.
Eina leiðin til að fá að keppa á ný er
ef þeir skrá sig til keppni í paradansi.

16.50 Yes Dear (5:15) (e)
17.15 What I Like About You
17.40 Spjallið með Sölva (e)
18.30 She’s Got The Look (e)
19.20 30 Rock (1:22) Þetta er
þriðja þáttaröðin af 30 Rock og í
fyrsta þættinum reynir Liz að koma í
veg fyrir að samstarfsfólkið eyðileggi
möguleika sína á að ættleiða barn
þegar kona frá ættleiðingarskrifstofunni heimsækir hana á vinnustaðinn. (e)

Dance (2:25)

19.50 Fyndnar fjölskyldumyndir (4:12) Fjölskylduþáttur þar sem
sýnd eru bæði innlend og erlend
myndbrot, sem kitla hláturtaugarnar
og koma öllum í gott skap. (e)

Nova TV

20.20 Lífsaugað (4:10) Þórhallur
Guðmundsson miðill stýrir skyggnilýsingum fyrir gesti sína í sal og sjónvarpsáhorfendur. Hann freistar þess
að skyggnast inn í aðrar víddir og
heima sem flestum okkar eru huldir.
Síðan ræðir Guðrún Möller við gestina um frammistöðu miðilsins.

21.00 Law & Order: Special
Victims Unit (5:19) Bandarísk
sakamálasería um sérdeild lögreglunnar í New York sem rannsakar
kynferðisglæpi.
21.50 Harper’s Island (5:13)

18.05 Wigan - Man. Utd.

Arsenal - Newcastle, 2000.

06.45 The Kite Runner
08.50 Blades of Glory
10.20 Confetti
12.00 Pokemon 6
14.00 Blades of Glory Will Ferrell

20.50 Blade (2:13)
21.35 Logi í beinni
22.20 Auddi og Sveppi
22.50 Seinfeld (8:24)
23.15 Seinfeld (9:24)
23.40 Seinfeld (3:24)
00.05 Seinfeld (4:24)
00.30 Modern Toss (1:6)
00.55 The O.C. 2 (15:24)
01.40 ET Weekend
02.30 Sjáðu
03.35 Tónlistarmyndbönd frá

Útsending frá leik í ensku
úrvalsdeildinni.

19.45 PL Classic Matches

06.00 Pepsi MAX tónlist
13.30 World Cup of Pool 2008
14.20 Dynasty (68:88) (e)
15.10 Dynasty (69:88) (e)
16.00 The Contender Muay

17.00 Græðlingur
17.30 Mannamál
18.00 Hestafréttir
18.30 Neytendavaktin
19.00 60 plús
19.30 Óli á Hrauni
20.00 Hrafnaþing
21.00 Í kallfæri
21.30 Birkir Jón
22.00 Hrafnaþing
23.00 Tryggvi Þór á alþingi

Kjarval

Trish fer með pabba sínum í hjólreiðatúr í skóginum og þar koma ýmis
leyndarmál upp á yfirborðið. Abby
kemst að því að pabbi hennar er ekki
hættur að rannsaka John Wakefield
og síðasta æfingin fyrir brúðkaupið
tekur óvænta stefnu. Stranglega bannað börnum.

16.00 Confetti
18.00 Pokemon 6
20.00 The Kite Runner
22.05 Letters from Iwo Jima
00.25 Poseidon
02.00 From Dusk Till Dawn 3
04.00 Letters from Iwo Jima

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10
Boxen 10.25 Truslen fra dybet 11.05
Sugar Rush 11.30 Hjerteflimmer Classic
12.00 Gudstjeneste i DR Kirken 12.45
OBS 12.50 Michael Palin i det nye Europa
13.45 Håndboldsondag 15.30 Vores
store verden 16.00 Hammerslag 16.30
TV Avisen med Sport og Vejret 17.00
OBS 17.05 Tæt på en dronning 18.00
Forbrydelsen II 19.00 21 Sondag 19.40
SportNyt 19.50 Lewis 21.25 Columbo
22.55 Seinfeld 23.15 Seinfeld

10.15 Ein herleg april 11.45 Kjell
Stormoen - skuespiller, scenograf,
teatersjef 12.15 Ansikt til ansikt med
villsvinet 12.45 Operasjon sjosproyt
14.00 Norsk attraksjon 14.30 De ukjente
15.30 Åpen himmel 16.00 Boxer 16.30
Newton 17.00 Sondagsrevyen 17.45
Sportsrevyen 18.05 Elixir 18.35 Tore
på sporet 19.25 Mysterier med George
Gently 21.00 Kveldsnytt 21.15 Europas
nye fascister 22.10 Beat for beat 23.10
Viggo på lordag 23.40 Svisj gull

22.40 Flashpoint (11:12) (e)
23.30 Secret Diary Of A Call

SVT 1

Girl (e)

00.00 PA´s (5:6) (e)
01.00 Penn & Teller: Bullshit
01.30 Penn & Teller: Bullshit
02.00 Pepsi MAX tónlist

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

10.05 X-Games 10.50 Skavlan 11.50
Skönhetsfläckar 12.45 Debatt 13.30 Här
är ditt liv 15.00 Ridsport. Världscupen
15.55 Sportnytt 16.00 Rapport 16.10
Regionala nyheter 16.15 Världens Barn i
världen 17.30 Rapport 17.55 Regionala
nyheter 18.00 Playa del Sol 18.30
Sportspegeln 19.15 Fallet 20.00 Vinna
eller försvinna 20.30 Människans resa
20.55 Atomfysik 21.00 Andra Avenyn
21.45 Brottskod. Försvunnen

Louisa M.

G. Blöndal.

Verkin eru sýnd í Gallerí Borg í dag, laugardag og á morgun, sunnudag kl. 12 til 17

GALLERÍ BORG SKIPHOLTI 35. • SÍMAR 511 7010 og 847 1600 • petur@galleriborg.is
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VIÐ TÆKIÐ STÍGUR HELGASON GETUR SKEMMT SÉR YFIR LYGUNUM AÐ ÁRI LIÐNU

> Scarlett Johansson

Hrunið er einn samfelldur aulahrollur
Aulahrollur er ekki eins vond tilfinning og orðið
gefur til kynna. Hún getur verið notaleg, stundum nostalgísk og jafnvel kallað fram hlátur
– eða í það minnsta andlitsgeiflur á meðan
maður reynir að birgja inni fliss yfir vandræðalegheitum. Upprifjun á hruninu í fyrrahaust
er einn samfelldur aulahrollur og getur þess
vegna verið prýðisgóð skemmtun. Fyrsti þátturinn í Hrunröð Þóru Arnórsdóttur er dæmi um
vel lukkaða upprifjun á hruninu.
Það er nefnilega meinfyndið að fylgjast með fólki sem átti að
hafa vit á hlutunum misstíga sig trekk í trekk og gefa yfirvættisbjartsýnar og digurbarkalegar yfirlýsingar um stöðu mála sem eftir
á að hyggja gátu auðvitað aldrei staðist. Bankar stóðu styrkum
fótum, lægð myndi ganga hratt yfir. Sumir vissu eflaust ekki betur.
Aðrir lugu. „Ég nota gjarnan tækifærið og spjalla við Björgólf Thor
þegar hann er á landinu,“ sagði Geir Haarde við fréttamenn og
þjóðin klóraði sér í hausnum svo blæddi úr og gerir enn. Slíkir

LAUGARDAGUR

SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar Pálína,
Skellibær, Sögustund með Mömmu Marsibil, Tóta trúður, Paddi og Steinn, Tóti og
Patti, Paddi og Steinn, Ólivía, Sögurnar okkar,
Elías Knár, Fræknir ferðalangar, Skúli skelfir
og Paddi og Steinn.

18.35

SKJÁREINN

Logi í beinni
STÖÐ 2 EXTRA

07.00 Barnatími
08.00 Algjör Sveppi
09.45 Barnatími
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Sjálfstætt fólk
14.25 Auddi og Sveppi Auddi og

10.20 Nýsköpun - Íslensk vísindi (e)
10.50 Leiðarljós (e)
12.20 Kastljós (e)
13.00 Kiljan (e)
13.50 Hrunið (1:4) (e)
14.50 Britt fer á Norðurpólinn (e)
15.20 Stjáni blái (Popeye) (e)
16.55 Lincolnshæðir (21:23)
17.40 Táknmálsfréttir
17.50 Eldað með Jóhönnu Vigdísi (e)
18.20 Omid fer á kostum (e)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Spaugstofan
20.10 Útsvar (Árborg - Grindavík)
21.15 Stúlka með perlueyrnalokk (Girl

Sveppi eru mættir aftur hressari og
uppátækjasamari en nokkru sinni fyrr í
gamanþætti þar sem allt er leyfilegt.

15.15 Logi í beinni Laufléttur og
skemmtilegur spjallþáttur í umsjón Loga
Bergmanns.
16.00 ET Weekend Fremsti og frægasti
þáttur í heimi þar sem allt það helsta sem
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga
fólksins er tíundað á hressilegan hátt.

▼

19.15

Yes Dear

with a Pearl Earring) Bresk verðlaunamynd
frá 2003. Ung vinnukona á heimili listmálarans Jóhannesar Vermeer verður aðstoðarkona hans og fyrirsæta.

beint,

President‘s Cup 2009,
STÖÐ 2 SPORT

mynd frá 2005 um hóp unglinga á flótta
undan morðóðum uppvakningi á fenjasvæðum Louisiana.

00.20 Dópsalinn II (Pusher II) Dönsk
bíómynd frá 2004, (e)

20.10

Útsvar

SJÓNVARPIÐ

08.00 The Truth About Love
10.00 Scoop
12.00 Cats & Dogs
14.00 The Truth About Love
16.00 Scoop
18.00 Cats & Dogs
20.00 Fracture Ungur saksóknari fær það
verkefni að sækja til saka verkfræðing sem er
ákærður fyrir að hafa myrt eiginkonu sína og
hyggst verja sig sjálfur.

22.35

Girl, Interrupted
STÖÐ 2

22.00 Scarface
00.45 The Big Nothing
02.10 Yes
04.00 Scarface

09.05 Inside the PGA Tour 2009

06.00 Pepsi MAX tónlist
13.35 Dynasty (65:88) (e)
14.25 Dynasty (66:88) (e)
15.15 Dynasty (67:88) (e)
16.05 Everybody Hates Chris (e)
16.30 90210 (1:22) (e)
17.20 Melrose Place (1:13) (e)
18.10 What I Like About You (21:24)

Skyggnst á bak við tjöldin í PGA mótaröðinni
og árið skoðað í bak og fyrir.

09.30 President‘s Cup 2009 Útsending
frá öðrum keppnisdegi Forsetabikarsins í golfi
en bestu kylfingar heims leika þar listir sínar
og fara á kostum.

15.30 Meistaradeild Evrópu: Fréttaþáttur Skyggnst á bak við tjöldin og viðtöl
tekin við leikmenn og þjálfara.

16.05 Úkraína - England Bein útsending frá leik í undankeppni HM en enska liðið
hefur verið óstöðvandi í keppninni hingað til
og hefur þegar tryggt sér þáttökurétt á HM
2010 í Suður Afríku.

Bandarísk gamansería um tvær ólíkar systur í New York.

19.50 President‘s Cup 2009 Bein útsending frá þriðja keppnisdegi Forsetabikarsins í golfi en nú fer að draga til tíðinda
í þessu magnaða móti. Allir bestu kylfingar
heims sýna sínar bestu hliðar en þarna er á
ferðinni algjört heimsklassagolf.

18.35 Yes Dear (5:15) Bandarísk gamansería um þá Greg og Jimmy sem eru giftir systrunum Kim og Christine. Þeir halda að
þeir ráði á sínum heimilum en að sjálfsögðu
eiga eiginkonurnar alltaf lokaorðið.
19.00 Game Tíví (4:14). (e)
19.30 Skemmtigarðurinn (4:8) Nýr íslenskur þáttur fyrir alla fjölskylduna. Í hverjum þætti keppa tvær 5 manna fjölskyldur í skemmtilegum leik. Þær þurfa að leysa
ýmsar þrautir og sú fjölskylda sem sigrar
kemst áfram í keppninni. (e)

20.30 SkjárEinn í 10 ár (3:4) Skemmti-

17.20 Fangavaktin (2:8) Daníel upp-

21.30 Spjallið með Sölva (3:13) Um-

þáttur í umsjón Dóru Takefusa þar sem stiklað er á stóru í 10 ára sögu SkjásEins. (e)

09.00 Liverpool - Arsenal Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

10.40 Tottenham - Man. Utd. Útsend-

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

ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.56 Lottó
19.04 Veður
19.10 Ísland í dag - helgarúrval
19.35 The Wild Teiknimynd frá Disney

14.00 Goals of the season Öll glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvalsdeildarinnar
frá upphafi til dagsins í dag.

12.20 West Ham - Liverpool Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

Enska úrvalsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

15.25 Everton - Arsenal Útsending frá

fyrir alla fjölskylduna.

leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.05 Sunderland - Chelsea Útsending

stjörnunum Anthony Hopkins, Gwyneth Paltrow og Jake Gyllenhaal.

18.45 PL Classic Matches Arsenal - Man

frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
United, 1998. Hápunktarnir úr bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

22.35 Girl, Interrupted Susanna er 17
ára stúlka sem á erfitt með að ná fótum í lífinu. Hún er vistuð á geðsjúkrahúsi þar sem
sjúklingarnir eiga við ólík vandamál að stríða.
Lisa er í þeim hópi en kynnin við hana hafa
djúpstæð áhrif á Susönnu.

19.15 Liverpool - Stoke Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

00.40 Tarnation
02.15 National Treasure: Book of Sec-

22.35 PL Classic Matches Everton -

rets

04.15 Hostage
06.05 Fangavaktin (2:8)

ræðuþáttur þar sem Sölvi Tryggvason fær til
sín góða gesti og spyr þá spjörunum úr. (e)

22.20 Nýtt útlit (2:10) (e)
23.10 Lífsaugað (3:10) (e)
23.50 Lord of the Rings: Fellowship
of the Ring (e)

03.15 World Cup of Pool 2008 (e)
04.05 Pepsi MAX tónlist

14.55 Premier League World 2009/10

20.55 Proof Áhrifamikil mynd sem skartar

▼

01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN

16.50 Ástríður (8:12) Tangónámskeið
getur lífgað upp á ástarsambandið. Verst
hvað Ástríður er lengi að tileinka sér réttar
hreyfingar. Þarf Sveinn Torfi að finna sér
nýjan dansfélaga?
götvar að hann er kominn í meiri vandræði
en hann átti von á gagnvart Ingva á meðan
Georg festir sjálfan sig betur í sessi sem
deildarformaður.

22.55 Eitur (Venom) Bandarísk hryllings-

19.50

fundir væru alvanalegir – alveg eins og leynifundir
með seðlabankastjórum í Stjórnarráðinu um helgar.
Ekkert einstakt atvik var þó súrrealískara en það
þegar Geir gekk þjakaður af áhyggjum og þrekaður
af svefnleysi niður tröppur Ráðherrabústaðarins
sunnudagskvöldið 5. október og tjáði fjölmiðlum
að niðurstaða þrotlausra funda í tvo sólarhringa
með öllum helstu mektarmönnum landsins væri
sú að engra aðgerða væri þörf. Að það þyrfti engan
„pakka með aðgerðum í“, eins og hann orðaði það.
Fjölmiðlamenn sem norpað höfðu í Tjarnargötunni frá morgni til
kvölds heila helgi og beðið tíðinda trúðu ekki sínum eigin eyrum,
frekar en þjóðin öll. Enda var Geir að ljúga. Aftur. Það þurfti sannarlega pakka með aðgerðum í – mörgum og mjög sársaukafullum
aðgerðum. Eins og kom í ljós strax daginn eftir.
Það er ekki laust við að ég hlakki til að fá aulahroll yfir því andartaki enn eina ferðina á þriðjudaginn þegar næsti þáttur af þessari
spennuþrungnu tragikómedíu verður sýndur.

▼

Johansson fer með aðalhlutverkið í kvikmyndinni Stúlka með
perlueyrnalokk sem Sjónvarpið
sýnir kl. 21.15.

▼

„Ég hef engan leyndan hæfileika
enda myndi ég aldrei reyna að
fela það sem ég kann og get.“

20.55 Hull - Tottenham Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.00 Eldum íslenskt
17.30 Græðlingur
18.00 Hrafnaþing
19.00 Eldum íslenskt
19.30 Græðlingur
20.00 Hrafnaþing
21.00 Græðlingur
21.30 Mannamál
22.00 Hestafréttir
22.30 Neytendavaktin
23.00 60 plús

Leeds, 1999.

23.05 Goals of the Season 2004 Öll
glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvalsdeildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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VIÐ MÆLUM MEÐ

The Wild
Stöð 2 kl. 19.35
Stórskemmtileg teiknimynd frá Disney
fyrir alla fjölskylduna. Ljónsunginn
Ryan býr í dýragarði í New York en er
fyrir mistök sendur til Afríku. Pabbi
hans, ljónið Samson, fær til liðs við
sig önnur dýr úr dýragarðinum og
saman leggja þau í leiðangur til að
bjarga Ryan.

STÖÐ 2 KL. 20.55
Proof
Áhrifamikil mynd sem skartar stjörnunum Anthony Hopkins, Gwyneth Paltrow
og Jake Gyllenhaal. Catherine er dóttir afburðasnjalls stærðfræðings sem er
nýlátinn og undir það síðasta þjáðist hann af alvarlegum geðsjúkdómi. Nú horfist hún í augu við það að hún sjálf gæti verið með sjúkdóminn og veldur það
henni miklu hugarangri. Hún kynnist ungum manni sem var nemandi föður
hennar og þau fella hugi saman en það gæti reynst henni um megn. Leikstjóri:
John Madden. Leikarar: Anthony Hopkins, Gwyneth Paltrow og Jake Gyllenhaal.

▼

14.00 Doctors (10:26)
14.30 Doctors (11:26)
15.00 Doctors (12:26)
15.30 Doctors (13:26)
16.00 Doctors (14:26)
16.30 Nágrannar
16.50 Nágrannar
17.10 Nágrannar
17.35 Nágrannar
18.00 Nágrannar
18.25 Ally McBeal (21:21)
19.15 Logi í beinni Laufléttur og

skemmtilegur spjallþáttur í umsjón Loga
Bergmanns. Þátturinn er tileinkaður Fangavaktinni.

20.00 Ástríður (7:12) Tilhugalífið er
byrjað. Ástríður og Sveinn Torfi máta sig við
hvort annað. Á meðan eru blikur á lofti í
sambandi Davíðs og Fanneyjar. Vill Davíð
ekki fjárfesta í framtíðinni?

20.30 Ástríður (8:12) Tangónámskeið
getur lífgað upp á ástarsambandið. Verst
hvað Ástríður er lengi að tileinka sér réttar
hreyfingar.

21.00 Fangavaktin (1:8)
21.30 Fangavaktin (2:8)
22.00 Identity (2:12)
22.45 Auddi og Sveppi
23.20 Logi í beinni
00.05 Gilmore Girls
00.50 The Best Years (5:13)
01.40 John From Cincinnati (5:10)
02.30 ER (10:22)
03.15 Sjáðu
04.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

10.00 After You‘ve Gone 10.30 Rob Brydon‘s
Annually Retentive 11.00 Rob Brydon‘s Annually
Retentive 11.30 Rob Brydon‘s Annually Retentive
12.00 EastEnders 12.30 EastEnders 13.00
EastEnders 13.30 EastEnders 14.00 Doctor Who
14.45 Dalziel and Pascoe 15.35 Dalziel and Pascoe
16.25 Rob Brydon‘s Annually Retentive 16.55 Rob
Brydon‘s Annually Retentive 17.25 Hustle 18.15
How Do You Solve A Problem Like Maria? 19.15
The Jonathan Ross Show 20.05 Primeval 20.55
Dalziel and Pascoe 21.45 Dalziel and Pascoe
22.35 Rob Brydon‘s Annually Retentive 23.05 Rob
Brydon‘s Annually Retentive 23.35 Hustle

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10
Troldspejlet 10.30 Family Guy 10.55 Skråplan
11.20 Boogie Update 11.50 S P eller K 12.00
Talent 09 13.00 Talent 09 - afgorelsen 13.35
Columbo 15.10 For sondagen 15.20 Held og
Lotto 15.30 Hulter til bulter - med Louise og
Sebastian 16.00 Gepetto News 16.30 TV Avisen
med vejret 16.55 SportNyt 17.05 Min Sport.
Cricket med verdens bedste 17.30 Pingvinerne fra
Madagascar 18.00 Hurra for de blå husarer 19.35
Kriminalkommissær Barnaby 21.10 Lad de små
born 22.50 Kriminalkommissær Clare Blake

10.00 Uventet besok 10.30 Elvis - store oyeblikk
11.25 Evig din 13.10 Bokprogrammet spesial
13.40 Tilbake til 60-tallet 14.10 Tore på sporet
15.00 Beat for beat 16.00 Kometkameratene
16.25 Underbuksepiratene 16.30 Gutta Boys
17.00 Lordagsrevyen 17.45 Lotto-trekning 17.55
De ukjente 18.55 Norsk attraksjon 19.25 Med
hjartet på rette staden 20.10 Lovebakken 20.35
Viggo på lordag 21.05 Kveldsnytt 21.20 Imagine
Me and You 22.50 Den norske humor

SVT 1
10.10 De kallar oss skärmflygare 11.25 Cranford
12.20 Uppdrag Granskning 13.20 Andra Avenyn
14.05 Livet i Fagervik 14.50 Doobidoo 15.50
Helgmålsringning 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport
16.15 Disneydags 17.00 En ö i havet 17.30
Rapport 17.45 Sportnytt 18.00 Här är ditt liv
19.30 Robins 20.00 Brottskod. Försvunnen 20.45
Nurse Jackie 21.10 Sylvia 23.00 Parkinson 23.45
Doobidoo

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Gatan mín
09.03 Út um græna grundu
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Krossgötur
14.00 Til allra átta
14.40 Lostafulli listræninginn
15.15 Vítt og breitt
16.00 Síðdegisfréttir
FM
FM
FM
FM
FM

88,5
90,9
91,9
93,5
95,7

XA-Radíó
Gullbylgjan
Kaninn
Rás 1
FM957

16.08 Orð skulu standa
17.05 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.17 Bláar nótur í bland
18.53 Dánarfregnir
19.00 Breiðstræti
20.00 Sagnaslóð
20.40 Raddir barna
21.10 Á tónsviðinu
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Hvað er að heyra?
23.10 Stefnumót
00.00 Næturtónar

FM
FM
FM
FM
FM

96,3
96,7
97,7
98,9
99,4

FM Suðurland
Létt Bylgjan
X-ið
Bylgjan
Útvarp Saga

FM
FM
FM
FM

90,1
102,2
102,9
105,5

Rás 2
Útvarp Latibær
Lindin
Útvarp Boðun
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Póst-módernísk tilvísun í afa
Aldur: Verð þrítug 20. október.
Starf: Hárstofueigandi.
Fjölskylda: Á dóttur sem heitir
Ísmey Myrra Bergmann Aronsdóttir.

Foreldrar: Sigríður Ólafsdóttir,

héraðsdómari í Reykjavík, og Páll
Sigurðsson, prófessor í lögfræði við
Háskóla Íslands.
Búseta: 101 Reykjavík.
Stjörnumerki: Vog.
Anna Sigríður hefur sent frá sér
fyrstu íslensku hárlínuna, Psychobilly.
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LÁRÉTT 2. elds, 6. kringum, 8.
skammstöfun, 9. viljugur, 11. drykkur,
12. skipastóll, 14. einkennis, 16.
fyrirtæki, 17. áþekk, 18. námstímabil,
20. frú, 21. vangi.
LÓÐRÉTT 1. sælgæti, 3. tímaeining,
4. nennuleysi, 5. atvikast, 7. dýr, 10.
soðningur, 13. mál, 15. listi, 16. samræði, 19. ónefndur.
LAUSN
skrá, 16. mök, 19. nn.
ske, 7. múlasni, 10. soð, 13. tal, 15.
LÓÐRÉTT: 1. buff, 3. ár, 4. letilíf, 5.
lík, 18. önn, 20. fr, 21. kinn.
11. te, 12. floti, 14. aðals, 16. ms, 17.
LÁRÉTT: 2. báls, 6. um, 8. rek, 9. fús,

það er nánast eins og að vera með sjónauka
á sér.“
Dóri er þekktur kjaftaskur og segir að
alla ævi hafi hann glímt við að vera ekki tekinn alvarlega, en nú sé það úr sögunni. „Fólk
hlustar núna,“ segir hann og játar að
gleraugun skemmi ekki fyrir skapandi
skrifum, en Dóri stundar nám í fræðum
og framkvæmd í LHÍ. „Gleraugun setja
mig í ákveðnar stellingar. Svo hjálpa
þau líka við að setja í kellingar.
Eins og sést á myndinni þá er
ég sláandi myndarlegur með
þau.“
- afb
FYRIRMYNDIN Það er erfitt

að skera úr um hvor var
reffilegri með gleraugun,
Halldór eldri eða Halldór
yngri.

EINS OG AFI Dóri segist ekki eiga í vandræð-

um með að fá athygli frá kvenþjóðinni með
gleraugun á nefinu.

GUNNAR EYJÓLFSSON: EFTIRSJÁ AÐ ILLUGA EN ÁRNI ER GÓÐUR

Árni Bergmann skrifar ævisögu Gunnars Eyjólfssonar
„Jú, þetta er rétt, annars erum
við bara rétt að byrja og það er
varla tímabært að tala um þetta,”
segir stórleikarinn Gunnar Eyjólfsson. Hann er nú farinn að
leggja drög að ritun ævisögu
sinnar ásamt sveitunga sínum,
Árna Bergmann. Upphaflega
stóð til að Illugi Jökulsson myndi
skrifa sögu Gunnars en hann féll
úr skaftinu vegna anna og Árni
hljóp í skarðið. Illugi sagðist í
samtali við Fréttablaðið hafa
mælt með Árna og kvaðst vera
ánægður með að hann hefði
fengist til verksins.
Gunnar tekur í sama streng,
er sáttur með skiptin þótt vissulega sjái hann eftir Illuga. „Árni
er Keflvíkingur eins og ég og
Keflvíkingar eru Keflvíkingar, þeir eru öðruvísi en annað
fólk,“ segir Gunnar og bætir
því við, fólki til upplýsingar, að
Bergmann-fjölskyldan sé ein af
kjarnafjölskyldunum í Keflavík.
Svo sé Árni líka góður rithöfundur. „Ég hef kynnst Árna mjög vel
hin síðari ár,“ skýtur Gunnar að
en Forlagið hefur þegar tryggt
sér útgáfuréttinn að bókinni.
„Jóhann Páll, JPV, er áhugasamur maður sem fylgist vel með,“
útskýrir Gunnar.
Stórleikarinn verður hálf
kjaftstopp þegar hann er spurður hvort þetta sé rétti tíminn til
að skrifa ævisöguna. „Það hafa

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Anna Sigríður Pálsdóttir

„Gleraugun eru póst-módernísk tilvísun í
afa,“ segir rapparinn, grínistinn og listaháskólaneminn Halldór Halldórsson, best
þekktur sem Dóri DNA.
Dóri hefur vakið athygli fyrir reffilega
framkomu undanfarið og vilja einhverjir
þakka það nýjum gleraugum á nefi rapparans. Gleraugun er mjög lík þeim sem Nóbelskáldið Halldór Laxness, afi Dóra, bar á efri
árum sínum og það er engin tilviljun.
„Erum við ekki alltaf undir áhrifum?
Þetta er samt bara eitthvað pís of sjitt sem
ég fann í einhverri draslverslun. Þau eru
samt svipuð og afi var með,“ segir Dóri um
gleraugun sem eru meira fyrir stílinn en
notagildið, enda ekki með sjóngleri. Fyrirmyndin er geymd á heimili Nóbelskáldsins að Gljúfrasteini, en Dóri leggur ekki í
að setja þau upp. „Málið er að hann sá ekki
rassgat, gleraugun hans voru svo þykk að

margir yngri menn en ég skrifað sína sögu, en við erum bara
að byrja og ég veit ekkert hvenær þessu lýkur. Er ekki ævin
öll þegar maður fer yfir móðuna
miklu?“ spyr Gunnar og leyfir
sér að efast um að einhverjir bíði
í ofvæni eftir því að þessi ævisaga hans komi út. Og verður að
hryggja þá sem það gera með því
að það verði í það minnsta ekki
fyrir þessi jól. „Góð bók má svo
sem koma út hvenær sem er en
auðvitað finnst mörgum gaman að

ÆVISAGA Í
SMÍÐUM Gunnar

Eyjólfsson er ákaflega
leyndardómsfullur og dulur
yfir ævisagnaritun sinni
en Árni Bergmann hefur
tekið við keflinu af Illuga
Jökulssyni og saman fara
þeir Gunnar yfir snældur
sem Gunnar á með hugrenningum sínum.

gefa út bók um jólin,“ segir Gunnar, dulur og leyndardómsfullur um
þessa ævisögu sína.
Augljóst er að þessi ævisagnaritun hefur staðið til lengi því Gunnar upplýsir að hann hafi tekið upp
hugrenningar sínar á snældur og
hann og Árni séu að fara í gegnum
þær þessa dagana. „Það er ýmislegt sem hefur á daga manns drifið, maður er búinn að rifja ýmsa
hluti upp og þá er margt sem
kemur í ljós.“
freyrgigja@frettabladid.is

FRÉTTIR AF FÓLKI
Veðurofsinn í gær setti
strik í reikning fjölmargra
Íslendinga. Stórleikarinn
Ingvar E. Sigurðsson
þurfti að fresta för
sinni til Vestfjarða
þar sem hann ætlaði
að sýna einleikinn
Djúpið, eftir Jón Atla Sveinsson. Tónleikum Mannakorna á
Skagaströnd var frestað og tökulið
kvikmyndarinnar Kóngavegur 7 eftir
Valdísi Óskarsdóttur tók enga
áhættu og flutti tökudaginn inn
í hús. Enda hefðu aðalleikararnir
sennilega tekist á loft.
Eins og fram kom í þessum dálki
í gær kom Haffi Haff heim frá
Argentínu í vikunni, en þar tók
hann þátt í sjónvarpsleiknum
Wipeout. Ingó Veðurguð
og Ívar Guðmunds voru í
sama hópi og deildu meira
að segja hótelherbergi í
Buenos Aires. Líkamlega
heilbrigðari menn en
Ívar eru vandfundnir
og hefur hann vafalaust gefið Ingó góð ráð varðandi
heilbrigðan lífsstíl fyrir svefninn
– þótt einhverjir telji reyndar að sá
yngri hafi ekki sett sér jafn strangar
útivistarreglur og sá eldri.
Áhugamenn um tísku og tónlist
geta farið að hlakka til marsmánaðar á næsta ári. Útlit er fyrir að
þá verði haldin úti á Granda ný og
vegleg hátíð þar sem tíska, hönnun
og tónlist verða í hávegum höfð.
Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins mun hugmyndin að þessu
hafa sprottið upp eftir Iceland
Fashion Week, en mikil óánægja
var með framkvæmd hennar meðal
íslenskra fatahönnuða. Meðal
þeirra sem skipuleggja
eru Eldar Ástþórsson
og Steinþór Helgi
Arnsteinsson, sem
skipulögðu Réttir
fyrir skemmstu, og
Steinunn Sigurðardóttir
fatahönnuður. - afb, hdm

Dönsk útgáfa vill Berndsen

30%
afsl.

Helgartilboð
5.480,-

3.836,-

Lækjargata 2a sími 511-5001 opið alla daga frá 9.00 - 22.00

„Þeir eru að undirbúa samning
fyrir mig sem ég er væntanlega að
fara að skrifa undir,“ segir tónlistarmaðurinn Berndsen.
Danska útgáfufyrirtækið Good
Tape Records hefur mikinn áhuga
á Berndsen eftir að hafa séð vel
heppnaða tónleika hans á hátíðinni Réttum á dögunum. Hugmyndin er að koma myndbandi
hans við lagið Supertime í danska
sjónvarpið og einnig að nota lagið í
sjónvarpsþáttum. Dreifing á væntanlegri plötu hans er einnig fyrirhuguð í Skandinavíu og tónleikar
sömuleiðis.
„Það væri helvíti gott,“ segir
hann um mögulegan samning við
Danina. „Þetta er eiginlega búið að
vera hálfskrítið hvernig allt er búið
að þróast. Það er eiginlega eins og
það sé búið að ákveða þetta fyrir
mig og ég er einfaldlega að taka
þátt í þessu.“
Berndsen segir að tónleikarnir
á Réttum hafi gengið framar
vonum. „Það var rugl stemning
þar og fólk var syngjandi með lögunum mínum,“ segir hann. „Ég var

BERNDSEN Samningur við danska fyrirtækið Good Tape Records er í bígerð.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

dálítið stressaður því þetta voru
fyrstu tónleikarnir mínir en það
voru bara allir búnir að sjá myndbandið mitt sem voru þarna.“
Auk Supertime hefur Berndsen

gert myndband við lagið Lover in
the Dark. Einhver bið verður eftir
þriðja myndbandinu en hollenskur
náungi hefur þegar lýst yfir áhuga
á að taka það upp.
- fb
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BAKÞANKAR
Davíðs Þórs
Jónssonar

Kjaftæðið
um krúttin

Þ

egar ég var unglingur brast á
með pönki. Það var uppreisn
gegn tildri og yfirborðsmennsku
diskósins. Ég var alls ekki eina
íslenska ungmennið frá borgaralegu millistéttarheimili sem pönkið
heillaði. Við gengum ekki í rifnum
fötum af því að við höfðum ekki
efni á nýjum, eins og upphafsmenn
pönksins í fátækrahverfum StóraBretlands, heldur af því að í því
fólst, að okkar mati, einhvers konar
yfirlýsing. Leðurjakkinn, sígildur
einkennisbúningur uppreisnarseggsins, hefði auðvitað þótt fágæt
munaðarvara í því umhverfi sem
pönkið spratt úr. Fyrir rest voru
pönkaragellurnar síst farnar að
verja minni fjármunum í hárvörur
(fyrir hanakambinn) og augnmálningu (biksvarta) en diskódísirnar.
Byltingin étur börnin sín.

UM þessar mundir tröllríða svokölluð „krútt“ öllu því sem heitast og flottast þykir. Í því felst að
tónlist skal vera gersneydd allri
aggressjón og klæðnaður í senn
hlýlegur og fátæklegur. Prjónahúfur, sem helst eiga að líta út
fyrir að hafa verið gerðar í handavinnutíma í tíu ára bekk, eru eitt
helsta einkennið ásamt grófum
ullarkápum og vettlingum. Af
þessum sökum standa margir í
þeirri meiningu að krúttin séu
óháð tískustraumum og stefnum,
þau taki sjálfstæðar ákvarðanir
um klæðaburð sinn í stað þess að
fylgja fyrirmælum.

EF fatnaður krúttanna er skoðað-

OKTÓBERTILBOÐ

ur nánar verður þó auðvitað strax
ljóst að þar gilda mjög strangar
reglur. Það hve staðlaður og samræmdur klæðaburðurinn er bendir enn fremur til þess að reglum
þessum sé framfylgt af fyllstu
hörku, tískulögreglan sé síst
afslappaðri en áður fyrr, jafnvel
þótt fagurfræðilegar forsendur
útlitseftirlitsins kunni að virðast
nýstárlegar.

MARTORP hillueining
B84×D38, H44cm. Svarbrúnt 7.990,-

VEGNA

þess hve bannið við
öllu nýlegu og ríkmannlegu – og
reyndar öllu sem ekki lítur út
fyrir að hafa annaðhvort fengist
hjá Rauða krossinum eða Hjálpræðishernum – er skilyrðislaust,
telja ýmsir enn fremur að krúttin séu betur í stakk búin en aðrir
til að takast á við kreppuna. Þetta
er náttúrlega eins og hvert annað
kjaftæði. Það gerir engan hæfari
til að mæta fátækt, sem hefur aðallega hangið á kaffihúsum sötrandi
latte á 450 krónur bollann brimandi
netið á mörghundruðþúsund króna
kjöltutölvu, að finnast ógeðslega
flott að vera eins og niðursetningur
til fara og Sigur Rós skemmtileg.

165,GÓÐAN DAG!
Í dag er laugardagurinn 10.
október 2009, 283. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

8.03
7.52

Hádegi

Sólarlag

13.15
12.59

18.25
18.06

Heimild: Almanak Háskólans

